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 لومړنۍ خربې

 مورخينو څخه دى، چې د هېواد داكاډميسني كانديد ښاغىل محمد اعظم سيستاىن د افغانستان له هغو ليكوالو او 

تاريخ پر بېالبېلو څپركو يې يو شمېر مهم او ارزښتناك آثار كښيل او خپاره كړي دي، په تېره بيا په وروستيو دوو 

  .لسزو كې د هغه تاريخي آثار، ليكنې او مقالې د پوره پاملرنې وړ دي

 هېواد څخه ډېر لريې په سويډن كې د پردېسۍپه داسې حال كې، چې ښاغىل كانديد اكاډميسني سيستاىن له خپل 

شپې ورځې تېروي او ښايي ډېرو هغو ماخذونو او منابعو ته يې الس ونه رسېږي، چې د وطن د تاريخ د تورمتو اړخونو 

 هد روښانولو لپاره ورته اړتيا لري، خو بيا يې هم په همدغو حاالتو او امكاناتو كې يو لړ مهم تاريخي آثار ليكيل او خپار 

  .كړي دي، چې بې له شكه زموږ د هېواد د تاريخي څېړنو په بهري كې خپل ځانګړى ارزښت لري

د ښاغيل استاد سيستاين هغه اثر دى، چې د  �د كندهار پاڅون�او پښتو ژباړه يې  �رستاخيز قندهار�

او واكمنۍ  په مرشتوبهوتيك پاڅون پر پيالمې، د لومړين افغاين خپلواك دولت پر بنسټ، د مريويس نيكه  -افغان

او بيا د افغانانو له لوري د اصفهان د نيونې او د ايران د صفوي دولت په نسكورېدنې او په پاى كې ددغه حركت 

  .پر ماتې يې په تفصيل رسه خربې كړې دي

ستاين يد هوتيك دورې په اړه د منابعو د كموايل له كبله پر دغه دوره ډېر لږ دقيق آثار كښل شوي دي. د استاد س

د دغې لړۍ داسې يو تاريخي اثر دى، چې د دې پاڅون پر بېالبېلو اړخونو يې ډېر مهم اسناد  �د كندهار پاڅون�

  .راټول كړي او د يوه مستند اثر په توګه به د دې دورې په اړه د ارزښتناكو آثارو په لړ كې خپل ځاى پيدا كړي

ين پاڅون د پيالمې د درې سومې كاليزې د جشن په وياړ افغا  -د خوښۍ ځاى دى، چې دغه پښتو ژباړه د هوتيك

 .خپرېږي

 

 د افغانستان د كلتوري ودې ټولنه

 جرمني، د كولن ښار

 ز كال د مارچ لسمه ۵۰۰۲د 

 ل كال د كب )حوت( شلمه۴۸۳۸د 
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 د ليکوال رسيزه

بيا وليکي. د تاريخي،  -بياد هر نسل يوه رضوري دنده دا ده چې د نويو موندنو په مرسته د خپل هېواد تاريخ 

 -لرغونپوهنې، ليکلو شواهدو او عيني شاهدانو د روايتونو له مخې دې نوي ټکي په خپل هېوادين تاريخ کې زيات

  .دغه راز دې اضايف ټکي ورڅخه لريې کړي

ۍ ند هېواد يو تاريخي پړاو، چې د قومي او مذهبي تعصب دوړې پرې پرتې دي، يو هم د صفوي استبدادي واکم

پرضد د کندهار د ځورېدلو او کړېدلو خلکو د پاڅون پړاو دى. د صفوي واکمنۍ پر مهال، شيعه مذهب د دولت 

رسمي مذهب و، چې تر ټولو توند سيايس او مذهبي استبداد او پراخې ټولوژنې وررسه ملې وې. ناشيعه قومي او 

وند چلند، شکنجې او وژونکو چلندونو له کبله مذهبي ډلې به له سپکاوي، ګواښ، ځور آن ټولوژنې رسه مخ وې، د ت

 .به دېته اړ ايستل کېدل چې له خپل مذهب څخه واوړي او شيعه مذهب دې ومني

د دولتي مذهب په توګه د اثنى عرشي شيعه مذهب دودېدل او د لومړنيو �د ايران نامتو پوه ډاکټر شفا کاږي: 

چې د صفويانو پر وخت يې له ګاونډيو سني مذهبو دولتونو درېيو استازو )خليفه ګانو( ښکنځل دومره زيات شول 

  .)عثامين ترکيې او د منځنۍ اسيا خان مېشتو سيمو او افغانستان( رسه يې د ايران اړيکي ډېر ترينګيل کړل

تر لسمې هجري پېړۍ وروسته په ايران کې د شيعه ګانو تعصب ناکې تربګنۍ په سني مذهبو هېوادونو کې د دوى 

کو کرکه راوپاروله چې همدې بهري له منځنۍ اسيا او نورو سني مذهبو هېوادونو رسه د ايران اړيکي پرضد د خل

 .�غوڅ کړل او د هېواد په فکري او کلتوري ژوند کې يې ناوړه غربګون راوپاراوه

واب ث د شاه اسمعيل په دربار کې يوه مال په خپل کتاب کې وليکل: د يوه سني وژل دومره�ډاکټر شفا زياتوي: 

لري لکه د پنځو پوځي کافرانو وژل، له سني رسه نکاح نه ده روا. وينه يې بې ارزښته، مال يې حالل دى. دا واجب 

ځکه  پېرودنه روا ده، -ده چې د سني اميندارو ښځو خېټې وڅريې او نارينه اوالد يې په چړو ووژنې. د سنيانو پلورنه

و هم په اسالمي تاريخ کې د لومړي ځل لپاره د شيعه ګانو، ان چې له اسالمي ازادۍ څخه بهر دي. سني فقهيان

 .(٦٣٧م کال چاپ، مخ: ٣٠٠٢. )پس از هزار و چهار صد سال، د �ساداتو غالمول او پلورل روان وبلل

د صفوي لړۍ موسس شاه اسمعيل صفوي خپله پاچايي د شل زره سنيانو په وژلو رسه پيل کړه، کله چې مشهد ته 

شانو يې په طبسني کې د اته زره کسانو پر ستوين چاړه راتېره کړه، چې د پاچا د وينې تويولو تنده روان شو، قزلبا

  .ماته يش

شاه عباس تر هرڅه وړاندې خپل دوه وراره ګان له خپل يوه وراره او اکا رسه يوځاى ړانده کړل، بيا يې خپله دوه 

ى )صفي مريزا( وليعهد يې هم په ډېر بد حالت ووژاه. درېيم زامن )محمد مريزا او اماقيل مريزا( يړانده او درېيم زو 
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زوى چې د ړندېدو طاقت يې نه درلود، ځانوژنه وکړه. په دې توګه د شاه عباس يو زوى هم پاتې نه شو. نو د دې 

 .!لړۍ تر ټولو عادل پاچا چې له خپلو نژدې کسانو رسه داسې وکړي، د نورو په وړاندې يې هم دريځ څرګند دى

مريزا د لومړي شاه عباس ځايناستي هم په بېرحمۍ کې له خپل نيکه شاه اسعميل رسه ورته واىل درلود. هغه  صفي

کلونو کې په پرله پسې ډول خلک ووژل او دا وژنې يې له خپلو خپلوانو راپيل کړې، خپله مېرمن  ٤١د خپلې پاچايۍ په 

ودونکى ماشوم هم اور ته غوځار کړ. )شفا: هامغه اثر، او مور يې هم ووژلې، يوه شپه يې د نشې پر مهال خپل ىت ر 

 .مخونه( ٦١٧او  ٦١٢، ٦١٣دويم ټوک، 

د دويم شاه عباس زوى صفي مريزا چې کله د شاهۍ تاج پر رس کړ، ځان يې شاه سليامن ونوماوه، د ځايناستۍ له 

څښلو کې دومره مشهور شو،  هامغه پيل څخه يې د دربار زيات خانان او مخور اشخاص تر تېغ تېر کړل، په رشاب

  :يې په باب په خپل يونليک کې وليکل �شارډن�چې 

څوک په رشاب څښلو کې د دې پاچا پر زغم باور نه يش کوالى. زه باور لرم چې په ټول سويس او املان کې څوک �

)شفا: هامغه . �په دې برخه کې وررسه سيايل نه يش کوالى، حال دا چې د دې هېوادونو خلک ډېر رشاب څښي

 .مخ(٦٥٤اثر، دويم ټوک، 

د شاه سليامن زوى شاه سلطان حسني چې څو زره حديثونه يې په زړه کړي او لږوکارونو ته به يې له ښېګڼې پرته 

تصميم نيوه، تر شپږ کلنې واکنۍ وروسته زهد او تقوا ته شا کړه او ډېر سخت رشاب څښونکى شوى. له خپل 

فا په کوڅو کې ګرځېدل. که به يې کومه خواجه رسايان به يې د ُجل�حرمرساى رسه يې هم ژوره مينه پيدا کړه 

ښايسته پېغله يا ښځه وليده، تښتوله به يې او پاچا ته به يې راوستله. دا پرهېزګار پاچا تر هر څه زيات د خپل 

حرمرساى په چارو بوخت و. د ايالتونو امران او مرشان به د يو بل په سيالۍ کې، د دې لپاره چې له ښځو رسه د 

فا: هامغه ټوک، )ش �ړي،د خپلې سيمې تر ټولو ښايستې نجونې په زوره د پاچا حرمرساى ته بېولېپاچا مينه ماته ک

 ..مخ(٦٥٥

زانګوګانې جوړې  ٢٠د شاه سلطان حسني پرمهال په حرمرساى کې تر يوې مياشتې وروسته �کروسينسکي ليکي: 

ط )سقو  �يې تر دې بره خوتشوې. که ځينې شهزادګان په وړکتوب کې له منځه نه واى وړل شوي، شمېر به 

 .مخ(٦٧اصفهان بروايت کروسينسکي، 

شهزادګان زېږېدل او که په ماشومتوب کې نه  ٢٧٠د کروسينسکي مطلب دا دى چې هر کال به د پاچا په حرم کې 

  .وژل کېداى، ښايي شمېر به يې زرګونو ته رسېداى
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ونو ه ډېر شول، چې د ايران په زياتو اړوندو ايالتپه همدې پېر کې د شيعه روحانيت مذهبي تربګنۍ )تعصبونه( دومر 

سني کردانو په يوه سرت  ٤٤٣٦کال د داغستان لږکيو او په  ٤٤٣٢کې نورو مذهبي لږکيو په پاڅون الس پورې کړ. په 

  .پاڅون الس پورې کړ، چې څو کاله يې دوام وکړ

ګرجستان خلکو هم په پاڅون الس پورې کړ، کال د قفقاز ارمنيانو هم بغاوت وکړ، په همدې کال د ختيز  ٤٤٢٥په 

 .مخ(٦٥٧کال د مسقط بلوڅانو او عربانو هم پاڅون وکړ. )شفا: هامغه ټوک،  ٤٤٢١لُرانو او په  ٤٤٢٢په 

( په شېروان کې د سني ډلې پلويان راوپارېدل، دې خلکو د حاجي داود مدرس په مرشۍ پر ٤٤٢١په همدې کال )

زره شيعه ګان تر تېغ تېر کړل، چې د عثامين  ٥ -١ړ، چې په دې پېښه کې يې شامخي او کريس شېروان بريد وک

 .مخ(٤١٧ترکيې په پلوي يې شعارونه ورکول. )لکهارت: انقراض سلسله صفويه، د عامد ژباړه، 

د صفوي دولت پلوي پرېښوده، په خراسان کې يې مشهد او نيشاپور ونيول او خپله  ٤٤٢٥ملک محمود سيستاين په 

ي يې اعالن کړه. په مشهد کې يې د کيانانو له دود رسه سم تاج پر رس کړ او ځان يې د خراسان پاچا ونوماوه. خپلواک

په کرمان کې د مريزا داود مليس سيد احمد خان رس رااوچت کړ، په بلوڅستان او بندرونو کې بيا سلطان محمد 

 .مخ(٤٥٣ټوک،  )مشهور په خرسوار( ته ډګر تش و. )جي. پي. تيت، سيستان: لومړى

مې پېړۍ تر لومړنيو کلونو وروسته هرات، کندهار او سيستان ته ٤٧د افغانستان په ځينو نيول شويو سيمو کې د 

صفوي ډاډمن واليان او مرشان د اصفهان له دربار څخه وټاکل شول. هر وايل له ځان رسه له لسو تر شل زره کسيز 

يوازې يې د خپلو جېبونو ډکولو غم درلود، چې له کروندګرو او مالدارو لښکر درلود، چې له پرديو ټاټوبو راغيل وو. 

څخه به يې مالونه اخيستل. ځمکوال او شتمن خلک اړ وو، چې هر ځل وايل، پوځي مرشانو، مستويف او قايض ته د 

کېدل،  لډالۍ او سوغات په نوم رشوتونه ورکړي، کنه ورباندې په غوسه کېدل، ځمکې او مالونه به يې ترې اخيست

د سلطان ځمکه )خالصه به شمېرل کېده( دوى به هم اړ وو چې يا په زندان کې وخت تېر کړي، يا هم مرګ ته غاړه 

  .کښېږدي

د اداري چارو بېنظمي او پاشلتيا، د يو بل په وړاندې د درباريانو توطيې او اختالفونه، د صفوي مرشانو رشوت 

ته قانون نه رعايتول، د هغو ډلو مذهبي او سيمه ييز تعصبونه چې شيعه اخيستل او ستم، دغه راز په هېواد کې د ش

ګان به نه وو، د خلکو شکايتونو ته د چا غوږ نه نيول، د درنو مالياتو اخيستل، ځورونې، د سلطان حسني صفوي پر 

ييزې  او سيمهمهال د نويو نيمګړتياوو ترمنځ د ټولنې مخور کسان دېته وهڅول چې حل الر ولټوي. د ځان پر ميل 

  .خپلواکۍ سوچ وکړي، دغه راز په وړ وخت کې له وړ رشايطو وړ ګټه واخيل

له همدغسې رشايطو څخه په ګټه اخيستو په کندهار کې پښتنو غلجيو )غرزيو( د مريويس خان تر مرشۍ الندې 

 -٤٤٣٧يول، چې په يو خپلواک دولت جوړ کړ. وروسته د هرات ابداليانو له صفوي مرشانو څخه هرات او فراه ون

  .م کال کې يې خپله خپلواکي اعالن کړه٤٦٤٧
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د دغو واليتونو د پياوړتيا لپاره د دولت هڅو صفوي دولت ماتې ته برابر کړ. د کندهار خلکو چې له وړاندې يې د 

و په طخپلواکۍ خوند څکىل و، د مريويس زوى، شاه محمود تر جلوس وروسته پر ايران باندې له ناسمو واکمنو رشاي

استفادې رسه د خپلې واکمنۍ په سوچ کې شو. دا مهال صفوي دولت ډېر بې کفايته و. شاه محمود د ايران تر زړه 

)اصفهان( پورې وړاندې الړ او پخواىن دولت يې ړنګ کړ، چې رشحه يې د ليکلو اسنادو او رسچينو په رڼا کې دلته 

  .لولو

د مريويس نيکه په مرشۍ د کندهار د خالصون لپاره د ميل او  ليکوال هيله لري چې د دې اثر په ليکلو رسه،

 .مه کاليزه کې يې ونډه اخيستې وي، په دې توګه يې خپله ميل دنده تررسه کړې وي٢٠٠ژغورونکو پاڅونونو په 

 کانديد اکاډميسني سيستاىن

 م کال٣٠٠٥مه، ٤١ګوتنبورک، د جون 
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 لومړى څپرکى

 دولت پرضد د کندهاريانو پاڅونونهپه اتلسمه پېړۍ کې د ايران صفوي 

  :پر افغانستان د ګاونډيو واکمني

د شپاړسمې ميالدي پېړۍ له پيله، چې تر افغانستان دننه او بهر څه پېښې وشوې، ټولې زموږ د هېواد په زيان او د 

تر مړينې وروسته هېواد ( ٤٥٠٧ګاونډيانو د نويو راټوکېدلو ځواکونو په ګټه وې. په بله وينا، د سلطان حسني بايقرا )

خپل مرکزيت او اداري ځواک له السه ورکړ، ځکه د سلطان حسني ځايناستي )بدېع الزمان او مظفر حسني مريزا( 

چې له بېالبېلو ميندو او په سيالۍ کې وو، ونه شول کړاى چې د هرات د تېموريانو په سيمه کې خپله واکمني ټينګه 

چې د دواړو وروڼو په نوم سکې وهل کېدې، مالياتو به هم په دواړو پورې اړه وسايت. دا سيالۍ دومره ډېرې شوې، 

لرله. خطبه د دواړو په نوم لوستل کېده، په دې توګه په يوه هېواد کې دوه واکمنان، دوه صدارت او دوه وزارته جوړ 

  .شول

ييز فيوډاالن پرځان راټول  دواړه وروڼه په دې هڅه کې وو چې د ډالۍ او سوغات په مرسته پوځي مرشان او سيمه

او په دې توګه په خلکو کې خپل باور زيات کړي. پر دې مهال بهرين دښمن )د ازبکو شيباين دولت( د امو سيند 

  .له ها غاړې يرغل راوړ، چې بلخ او مروچاق ښارونه يې ونيول

کې  ٤٥٣٥ت راوټوکېد، چې په کال په ايران کې صفوي دول ٤٥٠٣کال په ماورالنهر کې شيباين دولت او په ٤٥٠٠په 

بيا په هندوستان کې بابري )ګورګاين( دولت تاسيس شو. دغو نويو دولتونو د افغانستان له شامل، لوېديځ او ختيځ 

کلونو  ٤٥٤٠څخه په يرغل الس پورې کړ، چې اخر يې هېواد په درېيو برخو )شاميل، لوېديز او ختيز( ووېشه. يانې په 

کلونو کې پر  ٤٧١٧او په غوڅ ډول په  ٤٧١٣او  ٤٧٣٤، ٤٥١١، ٤٥٣٠ر هرات او سيستان، په کې د ايران صفوي دولت پ

يې د هرات د وايل  ٤٥٣٤پر غزين او په  ٤٥٠٥پر کابل او په  ٤٥٠٢کندهار منګولې ښخې کړې. د هند بابري دولت په 

  .سام مريزا صفوي له کالبندۍ څخه وژغوره او په خپله ولکه کې يې راوست

م کال د ازبک ٤٥٠٠کال ننګرهار، ورپسې بدخشان له زبري راعي څخه ونيول. وروسته تر دې چې په  ٤٥٠٧ه بابر پ

شيباين دولت په رسقند کې د تېمور او اوسني پاتې شوين پوځونه راوپرځول او د ماورالنهر د کورګاين دولت پرځاى 

بلخ يې ونيو. هرات يې وګواښه، يو کال  م کال له امو څخه واوښت او٤٥٠٧يې خپل نوى دولت رامنځته کړ، په 

( محمد خان شيباين )شيبک خان( له يوه سمبال پوځ رسه يوځاى تر امو سيند واوښت، په مرغاب کې ٤٥٠٦وروسته )

 (٤يې د تېموري شهزادګانو مقاومت پر شا ومتباوه او هرات يې ونيو)

پورې په لوېديزو او جنوب لوېديزو، دغه راز تر  ٤٦٤٧-٤٦٠٧م کال وروسته تر ٤٥٠٧په دې توګه د پرديو واکني له 

په ختيزو او شاميل واليتونو کې څه له پاسه دوه نيمې پېړۍ روانه وه. په دې دوره کې )د هند له ځينو برابري  ٤٦١٦
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 ېشاهانو پرته( د هېواد بيارغونې لپاره نه کوم ښار، نه کىل او نه هم کارېز او بند جوړ شو. هغه څه چې له پخوا پات

وو، د وخت په تېرېدو رسه له منځه الړل، ځکه مرشانو او د پرديو ګوډاګيانو تر افغانستان دباندې مشهور ودان 

مرکزونه لکه: ډيىل، اصفهان او بخارا په واک کې لرل. د افغانستان اقتصادي او کلتوري وده يې دومره ارزښتمنه نه 

اتوونکي ماليات واخيل او هر ډول خپلواکۍ پلوى پاڅون ګڼله، دنده يې دا وه چې پر خلکو واکمني وکړي، مالم

 .وځپي

په دې پېر کې درېګونو مرشانو او رستېرو په کالګانو کې ژوند کاوه. پوځونه به يې په ښارونو کې اوسېدل. سمسور 

ه و پڅړځايونه يې د څارويو رمو او اسونو، دغه راز يې شنه باغونه د ساعتېرۍ ځايونه وو. دغو رستېرو او مرشان

افغانستان کې دننه خالص الس درلود، هر ډول يې چې غوښتل مرشي يې کوالى شواى، خلک او کروندګر اړ وو چې 

واکمنان او د دوى پوځيان ماړه کړي او لګښتونه يې ورکړي. هېچا هم نه شواى کوالى چې د بېالبېلو مالياتو، ستونزو، 

  .که قانون او مرافعه مقام نه و، چې څوک شکايت ورته وکړيکړاوونو او وزګاريو په وړاندې خپل ږغ اوچت کړي، ځ

په افغانستان کې له درېګونو يرغلګرو ځواکونو څخه ازبکي دولت څه ناڅه ساده او کم لګښته و. عمومي واکمن او 

ه تسپاهي په بلخ کې اوسېدل، نورو مرشانو به يې په شاميل برخو کې له خلکو ماليات اخيستل، د ماورالنهر دولت 

به يې باج ورکاوه، چې يوازې يې په نوم بسنه کوله. د دوى نظامي او قضايي تشکيالت دغه راز مايل چارې ساده، 

دفرتي چارې به يې هم لږې او لومړنۍ وې. په احکامو او حقوقي چارو پورې نور اړوند اجراآت يې شفاهي او يوازې 

ه. حکومتي مامورانو کوم معاش نه درلود، ماليات به هم د يې د پاچا او عمومي واکمن په دوو شونډو پورې اړه لرل

  .واکمنانو په خوښه له خلکو اخيستل کېدل

خو په افغانستان کې د هند بابري دولت اداره د ايران او ماورالنهر دولتونو په پرتله يو څه پراختيا درلوده. په 

ېر ژر لخ وې. دا تلپاىت تشکيل نه و، ځکه بلخ ډافغانستان کې يې تر واک الندې سيمې بدخشان، کندهار، کابل او ب

د ازبکي حکومت السته ورغى او وروسته بيا بدخشان خپله سيمه ييزه خپلواکي تامني کړه، چې کندهار هم د هرات 

 (٣صفوي دولت له خوا ونيول شو، يوازې کابل د اتلمسې پېړۍ تر نياميي پورې د هند د بابري دولت په واک کې و.)

مه حبيبي د عبدالحميد الهوري له خولې ليکي چې د شاه جهان په پېر )ع(ر( کې )د اوولسمې پېړۍ ارواښاد عال 

واليتونو څخه څلور يې: کابل، کندهار، بلخ او بدخشان په افغانستان کې وو، چې  ٣٣نياميي( د بابر له تر واک الندې 

کروړ دامه )هر پنځه  ١او بدخشان څخه  کروړ دام ٧کروړ دام، بلخ  ٧کروړ دام، کندهار څخه ٤٧له کابل څخه 

 (٢دامه له دوو انو رسه مساوي وه( عايد السته راته.)

ايران دولتونو د واکمنيو ترمنځ سرت توپري دا و، چې ازبکانو په افغانستان پورې  -په افغانستان کې د ازبک او هند

 لپاتې مېشتېدنې په څېر يې په افغانستان کېورو د واکنمۍ له حالت څخه راووتل او د کډوالۍ يا ت -زړه وتاړه. ورو

ژوند غوره کړ. له سيمه ييزو خلکو رسه يې بلدتيا ومونده، اخر له ماورالنهر څخه منفک او د افغان ملت يوه برخه 
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وګرځېده. حال دا چې د ايران او هند دولتونو به د افغانستان هغه برخې چې په واک کې يې وې، له لريې ځايه په 

ځواك رسه اداره کولې، خو ايراين دولت چې تر دوو غوږونو پورې په اداري بريوکراسۍ او مذهبي تعصب خپل پوځي 

کې ډوب و، په افغانستان کې د خپلو تر واك الندې واليتونو د تامني لپاره پر خپلو قزلباش پوځونو ډېره تکيه کوله. 

هار کې مېشت کړل. د ټولو لګښت د صفوي دولت زره پوځونه په کند ٣٠زره پوځونه په هرات او  ٣٠دې دولت اټکل 

تر واک الندې خلکو پر غاړه و. د صفوي دولت رستېرو او واکمنانو په خپل توند چلند، مذهبي تعصب او استبداد 

 (١افغانان ځپل، چې د ماورالنهر د دولت په پرتله دلته د خلکو له ډېرې کرکې رسه مخ شول.)

 

 :سياستپه صفوي پېر کې د مذهبي فاشيزم 

د صفوي واکمنۍ په پېر کې )شيعه( مذهب د دولت د رسمي مذهب په توګه له توند سيايس او مذهبي استبداد، 

دغه راز پراخو ټولوژنو رسه مل و. ناشيعه قومي او مذهبي ډلې به سپکېدې، ځورول کېدې، ان چې په ډلييزه توګه 

  .مذهب څخه واوړي او شيعه مذهب ومنيوژل کېدې. په جرب او زور دېته اړ ايستل کېدې چې له خپل 

د صفوي شاهانو رسمي او مذهبي سياست، په ټوله مانا يو مذهبي فاشيستي سياست و، چې د رسمي مذهب تر 

  .څنګ يې د نورو مذهبي ډلو زغم نه درلود

م ې رايې هپه هر ډول، د تعصب پاروونکي چلند د مخنيوي لپاره مو د ځينو ايراين پوهانو او نظر خاوندانو ځين

رااخيستي دي. که څه هم دوى په شيعه مذهب پورې اړه لري، خو د ناپېيلو پوهانو او روڼاندو په توګه يې يوازې 

  .رښتيا ليکيل چې خلک او ايراين نسلونه د خپل هېواد د تاريخ له حقيقت څخه په ښه توګه خرب کړي

کي م په باب هېښوونکي مطالب ليکيل، چې ډېر وېروونځينو ايراين پوهانو د صفوي رژيم د مذهبي استبداد يا فاشيز 

هم دي، چې کوالى شو په دې برخه کې د ډاکټر شجاع الدين شفا، ډاکټر عيل رشيعتي، ډاکټر عيل مري فطروس، 

سعيدي سريجاين، عيىس صديق او مريزا اقاخان کرماين يا ځينو نورو نومونه ياد کړو. د ټولو مخکښ ډاکټر شفا 

روستيو کې يې د توحيدي دينونو او د شيعه مذهب پر مسايلو ډېر ارزښتمن کتابونه ليکيل دي. دى، چې په دې و 

په دې منځ کې يې يو کتاب )توضېح املسايل(، )د زرکلنو پوښتنو ځوابونه( دى، بل يې )تولدى ديگر( دى او بل يې 

ې پايله ده، ډېر مستند او ګټور اثار )پس از هزار و چهارصد سال( دى، چې د معتربو اسالمي متونو د مطالعې او شنن

  :دي، نوموړى د خپل لومړين کتاب په رسيزه کې ليکي

صفوي دوران، د ايران په تاريخ کې د بنسټيز بدلون دوران و، هغه دوران و، چې ايران په کې تر شاهنشاي سقوط �

يا څخه ا له سيايس او ټولنيزې بشپړتزر کاله وروسته يو ځل بيا ميل يوواىل او جغرافيايي يوواىل وموند او يوځل بي

برخمن شو. په دې پېر کې د يوه داسې ايران بنسټ کښېښودل شو، چې ال يې ميل واکمني او جغرافيايي پولې 



  10 

Download from: ketabton.com 

پېژندل شوي، چې د هغه دوران قدرداىن کوي. خو دا د کار يو اړخ و، په اصطالح د سکې يو مخ و، د سکې بل مخ 

دکاندارانو څوسوه کلنه سودا له لومړين دکان څخه وايستل شوه او د يوه نوي  دا چې په همدې وخت کې د دين د

 (٥.)�)سوپر مارکېټ( بڼه يې غوره کړه، چې دا ځل په خپله حکومت هم په کې پانګونه کړې وه

  :د کتاب په بله برخه کې وايي

لويانو ته ه چې عيل او د هغه پد شيعه رسليک په ځانګړې توګه د بهرنيانو تر پاڅون وروسته هغو کسانوته کارېد�

وفادار پاتې شوي، يا يې د عيل په کورنۍ کې د امامت دوام ته عقيده لرله. تر هغه مهال وروسته ايران د شيعه 

مذهب په مورچل بدل شو او شيعه توب د انقاليب، مباز او راپارېدونکي غورځنګ په څېر راژوندى شو. د شيعه 

چې تشيع په خپلو لومړنيو پېړيو کې، د پلويانو له خوا د ظلم او فساد پرضد د هڅو غورځنګونو شنونکي يادونه کوي، 

ښکارندوى و او د هغو کسانو غوښتنې، دردونه او رسکښۍ ګڼل کېدې چې د حق او عدالت هيله يې لرله. داسې يو 

ر و فساد پرضد، پمورچل و، چې د بهرين يرغل، کورين ارشافيت، عمومي واکمنۍ او ايراين کارکوونکو د فشار ا

کليوالو باندې د ظلم، فکري اختناق، توکميز تعصب او د هغې واکمنې روحاين طبقې پرضد مبارزه وکړي، چې د 

 (٧.)�واکمنانو په واك کې وې

د دولتي مذهب په توګه د اثنى عرشى شيعه مذهب دودول په ځانګړې توګه د لومړنيو درېيو خليفه ګانو �

ايران اړيکي له ګاونډيو سني مذهبه هېوادونو يانې: عثامين ترکيې، مرکزي اسيا )او ښکنځلو په صفوي پېر کې د 

افغانستان( رسه ډېر خراب کړل. سني فقهيان د اسالم په تاريخ کې د لومړي ځل لپاره د غالمانو په توګه وکارول 

  .شول، ان په بازارونو کې يې د ساداتو پلورل هم روا ګڼل

ايران کې د شيعه ګانو له تعصبه ډك کارونه د دې المل شول چې په نړۍ کې د سنيانو تر لسمې پېړۍ وروسته په 

کرکه راوپارېږي، همدې کار د منځنۍ اسيا له هېوادونو او نورو سني مېشتو سيمو رسه د ايران کلتوري اړيکي غوڅ 

  .�كړل، چې د هېواد په کلتوري او فکري ژوند کې يې ناوړه انعکاس وکړ

ري د يوه سني وژنه دومره ثواب ل�ډاکټر شفا زياتوي: د شاه اسمعيل د دربار يوه مال په خپل کتاب کې وليکل: 

لکه پنځه کافران چې ووژنې. له سني رسه نکاح ناروا ده، ځکه شاهد يې ناسم او مال يې حالل دى. واجب ده چې د 

زه ووهې. د سنيانو پلورل او پېرودل روا دي، ځكه له اميندوارې مېرمنې خېټه يې وڅريې او نارينه اوالد يې په ني

 (٦. )�اسالمي حريت څخه بهر دي

  .د همدې فتوا له مخې د شاه اسمعيل صفوي له لوري په تربېز کې ډېرې وېروونکې عاموژنې وشوې

، ځکه دا هلومړي شاه اسمعيل، خپله پاچايي د تربېز د شلوزرو خلکو په وژنې رسه پيل کړ �د ډاکټر شفا په وينا: 

خلک حارض نه شول چې په يوه ورځ پر خپلو مذهبي معتقداتو پښه کښېږدي او د اسالم لومړنيو درېيو استازو ته 
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ښکنځل وکړي. په پايله کې شاه اسمعيل قزلباش دا ټول خلک يا په ترب نياميي غوڅ کړل، يا يې نسونه وروڅريل، په 

تل شول او د غلو او نورو بدملنو د غوڅو کړل شويو رسونو تر همدې تربېز کې له قربونو څخه د مړو هډوکي وايس

 (٧. )�څنګ يې وسوځل

په دې توګه )په عثامين ترکيه کې( سني ماليانو هم په ګډه فتوا ورکړه چې د شيعه طريقې ټول پلويان په ځانګړې 

وهانو يو ګام نور هم توګه اثنى عرشي له اووه څخه تر اوياکلنو پورې مهدورالدم او واجب القتل دي... سني پ

وړاندې واخيست او فتوا يې ورکړه چې د هر شيعه وژل دومره ثواب لري، لکه اووه پوځي کافران چې ووژنې. د شيعه 

ګانو ښځې، پېغلې نجونې او واړه کوچنيان هم د سني فقهيانو په الرښوونه پر عثامين لښکروالو ووېشل شول. پر شيعه 

  .ې وژين چې د يو بل له ښځو رسه زنا وکړيګانو تور وتړل شو، چې د شپې شم

د دې وحشيانه مذهبي دښمنۍ يوه پايله دا شوه، وروسته تر هغه چې په تربېز کې شل زره سنيان د شاه اسمعيل 

په فرمان ووژل شول، په عثامين ترکيه کې هم له اناتويل مېشتو څلوېښت زرو شيعه ګانو څخه د سلطان سليم په 

وحشتناکه ټولوژنه کې رسونه غوڅ کړاى شول، پر ځينو کسانو چې د شيعه توب شک کېده پر امر د تاريخ په يوه 

 .تندي يې په رسو او سپينو داغ ولګول شو

 دا د مذهبونو په تاريخ کې تر ټولو دردوونکې پېښه وه،�په قسطنطنيه کې د اتريش د سفري يوزف هامر په وينا: 

 ( شک لرم٧. )�بل سارى نه شو مونداى چې د شپاړسمې پېړۍ له ټولوژنې پرته ورته

دا د برشيت د تاريخ تر ټولو خونړۍ قصابيانې وې، چې د اسالم په پېروانو کې يې له مذهبي تعصب څخه رسچينه 

 .اخيسته

بېرحمۍ،  ټول صفوي پېر له پيله تر پايه پورې په وينه تويونه،�ډاکټر شفا په )تولدى ديگر( نومي کتاب کې ليکي: 

فساد او رياکارۍ تېر شو، چې ټول انساين او اخالقي معيارونه يې تر پښو الندې کړل... د شاه اسمعيل وروروژنه، 

صفوي يوه انسان خوړونکي )قورچي( د يوه ازبک خان بدن چې سني و، په غاښونو وداړه او ويې خوړ. نورو کسانو د 

توګه وکاروي. د دې پاچا مليس دويم  دې خان کوپړۍ راواخيسته چې شاه اسمعيل يې د رشاب څښلو د پيالې په

تنو  ٥٠٠پرته چې شيدې رودونکى و( ووژل، په يوه ورځ يې له  -شاه اسمعيل خپل شپږ واړه وروڼه )له ټولو کرش ورور

صفويانو څخه رسونه غوڅ کړل. لومړي شاه عباس يې پالر تر مرګه پورې په بند کې وساته او له خپل مرش زوى 

راز يې دوه نور زامن ړانده کړل، د ده ځايناستي شاه صفي د صفوي کورنۍ تر ټولو وينو  څخه يې رس جال کړ. دغه

څښونکى شاه و، چې خپله مور، ښځه ان شيدې رودونکي ماشومان او ړوند اكا ووژل، چې د کورنۍ په لسګونو نور 

ورو تنو زياىت وکړ، چې څل خپلوان يې ورړانده کړل. ټولو صفوي شاهانو )له وروستي پرته( په رشاب څښلو کې دومره

  .يې د زيات رشاب څښلو له کبله خپل ژوند له السه ورکړ
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کله چې به شاه عباس د )کلب عيل( په توګه د تربک لپاره له اصفهان څخه مشهد ته پىل مزل کاوه او هلته د امام 

رډن ت برابرېدل، لکه څنګه چې شارضا زيارت او درناوي ته ته، په هر منزل کې به ورته د نڅا، سندرو او رشابو امکانا

په خپل يونليك كې لييك، په سلګونو بدملنې به يې د پوځ ملګرې وې. د يوه بل ګرځندوى توماس هربرټ په وينا، 

  .د شاه حضور ته تر ټولو سرته او ښه ډالۍ غوره رشاب او يا ښكلې پېغلې وې

پوښ يو ليك وليكه چې د شيخ بهايي په الس يې همدې لوى مرشد د فارس واكمن ته په خپل الس د قرآن رشيف پر 

 (۴۰).ورولېږه، خو دوې ورځې وروسته يې د دې واكمن د وژلو حكم وركړ

افغان پوه عبدالباري جهاين د صفوي شاهانو د اخالقي كمزوريو په باب د يوه اروپايي ليكوال او ګرځندوى )دن 

  :كارسيا( د سرتګو ليدىل حال لييك

س سفر كاوه نو د پايكوبۍ، نڅا او رشاب څښلو محفلونه به يې جوړول. كله به يې فرمان كله چې به شاه عبا�

وركاوه چې جارچيان دې په ښار كې وګرځي او خلك دې خرب كړي چې مسلامنان، مسيحيان او نور دې خپلې ښځې 

ښځې  الړ وو چې ښايستهاو پېغلې لوڼې پالين بازار ته راويل، د هرې دروازې مخې ته به څو تنه ګامرل شوي كسان و 

او پېغلې وټايك او تر بازار پورې يې بدرګه كړي. د كاندارانو او سوداګرو به په خپلو دكانونو كې رنګارنګ شيان رسه 

اوډل، بيا به يې خپلې پېغلې لوڼې او خويندې د دكاندارۍ لپاره كښېنولې او دوى به بهر وتل. هېڅ نارينه اجازه نه 

و ته ورنژدې يش، په دې وخت كې به شاه له خپلو رساى ساتونكو رسه بازار ته دننه كېده، د درلوده چې دغو بازارون

ښار دروازې به تړل كېدې، شاه به له خواجه رسايانو رسه د هغو نجونو او ښځو پر شا و خوا راڅرخېده، سبا ته به يې 

الصې شوې او خلكو به خپلې پاتې څو ښايسته نجونې له ځان رسه شاهي حرمرساى ته بېولې. د ښار دروازې به خ

 (۴۴).�لوڼې او مېرمنې كورونو ته بېولې

د صفوي شاهانو د مذهبي جنايتونو په لړ كې د ايران يو بل روڼاندي سعيدي سريجاين په خپل )اى كوته آستينان( 

ې، اره و لومړي شاه اسمعيل به په جګړو او عاموژنو كې چې د شيعه مذهب د خپراوي لپ�نومي كتاب كې كاږي: 

 (۴۵).�نژدې دوه سوه پنځوس زره كسان ووژل

شاه اسمعيل هغه څوك و، چې د الس په يوه حركت رسه به يې د خزان وهلو پاڼو په څېر د �سريجاين زياتوي: 

زرګونو بېګناه انسانانو رسونه غوڅول، يو بېرحمه واكمن و، چې ظامل قزلباشان يې د اسالم د غازيانو په توګه يادېدل. 

اتو زرو كسانو ته ورسېده، د دې ښار  -طبس نومي ښار كې يې دومره عاموژنه وكړه، چې شمېره يې اووپه �

 .�اوسېدونيك سنيان وو، چې ووژل شول. په دې توګه د هغه شاه د قهر اور سوړ شو او پر خراسان يې يرغل ونه كړ

ګ كې ايشول، تورن كس له لوړ ځاى ژوندي كبابول، د دښمن د بدن غوښه خوړل، پوستول، په دې�پر دې رسبېره 

څخه الندې ځوړندول او په غاړې پورې يې د لويې ډبرې تړل، دا هرڅه د لومړي شاه اسمعيل له كارونو څخه 

 (۴۸).�دي
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په دوران كې د )ال عيل دښمنانو( ته نور مجازات هم په پام كې ونيول شول، چې ټولو  �كامل مرشد�د همدې 

خ ټوټه كول، ژوندي پوستول، په سرتګه كې سي -ځايناستو يې ادامه پسې وركړه. لكه: ګچ نيول، د بدن د غړو ټوټه

ۍ غوړيو كې اچول، د ګول منډل، غوږونه او پزه پرې كول، په ستوين كې رسه شوي رسپ اچول، كبابول، په رسو كړو

 (۴۱).�پر ځاى د توپ په خولې پورې تړل

په سيمه كې د شېبك خان  �مرو�م كال لومړي شاه اسمعيل د ۴۲۴۰ق_ ۶۴۷په �په )احسن التواريخ( كې لولو: 

ازبك )محمد خان شېباين( په وړاندې وجنګېد، چې شېبك خان ناڅاپه ووژل شو، كله چې د شاه اسمعيل ورپام شو، 

ى او پر مړه جسد يې د تورې څو ګوزارونه وكړل، بيا يې پر خپلو پلويانو ورږغ كړل: كه چېرې زه درباندې ګران ورغ

  .يم، زما د دښمن )شېبك( غوښه وخورئ

خواجه محمود ساغرچي، چې په هغه مجلس كې حارض و، وايي چې د مړو د خوړلو لپاره د صوفيانو شمېر دومره 

ل په وړاندې تېغونه وكښل. د وحيش مرغانو په څېر يې د مړي غوښې له يو بل څخه ډېر شو، چې ځينو ان د يو ب

پټولې او خوړلې. شاه امر وكړ چې په كوپړۍ كې دې ورته رشاب راوړي. سم له السه دا امر ومنل شو او د شېبك 

 (۴۲).�خان د رس له كوپړۍ څخه د جام په توګه كار واخيستل شو

په تربېز كې قزلباش تربېزيانو په داسې حال كې چې ترب يې په الس او يوه �ه وينا: د ملك الشعرا بهار خراساين پ

لويه كڅوړه پر اوږو اچولې وه، په كوڅو او بازارونو كې ګرځېدل، لومړيو درېيو استازو )خليفه وو( ته يې ښكنځل 

وږه تشوله، له محاكمې او كول، خلك اړ وو چې د هغوى د ږغ په اورېدو رسه نارې ووهي. كه چا به له دې كاره ا

 (۴۷).�پوښتنې پرته به يې رس له تن څخه غوڅېده

ورځو كې د تربېزيانو د شلو زرو كسانو خېټې په دې تور وڅريلې، چې سنيان وو. دغه  -شاه اسمعيل په دوو شپو�

حرض ې په عام مراز يې د مړو هډويك له قربونو څخه وايستل او د غلو او بدملنو ښځو د پرې شويو رسونو تر څنګ ي

 (۴۶).�كې وسوځل

دغه راز يې اميندوارې مېرمنې هم ووژلې، درې سوه بدملنې ښځې يې كتار ودرولې، هره يوه به يې په منځ كې دوه 

  .نيم كړه، ان چې د تربېزيانو سپي يې هم ووژل

ول چارو پرده غوړ  په صفوي تاريخونو كې تل د شاه اسمعيل پر بدو كارونو او خونړيو�د احمد كرسوي په وينا: 

 (۴۳).�شوې، د صفويه پېر فقهانو هم پر دغو ستمونو سرتګې پټې كړې دي

د صفوي سلطنت بنسټ له هامغه پيله په خشونتونو او وينې تويونې رسه كښېښوول شو، چې كله به آن د وحشت 

 جامه كې او زيات تر پولو ورسېده. دې خونړي خوى لكه د دين په پوښښ كې ځان راڅرګند كړ، كله د سياست په

وخت به يې د كينې او قهر د ختمېدو پر وخت ځان راڅرګنداوه. الس غوڅول، پښه غوڅول، پوستول، كله هم د 
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انسان په پوست كې نور شيان اچول، سرتګې رايستل، اعدامول او داسې نور وحشيانه كارونه په اسانۍ رسه تررسه 

لو لپاره په خپلو لرييو خپلوانو كې څوك نه شو پيدا كوالى، به د غوسې د اور سړو  �كاملو مرشدانو�كېدل. كه 

خپلو نژدې خپلوانو لكه مېرمنو، وروڼو، اكاګانو او د اكا زامنو يا هم خپلو زامنو ته به يې مخ اړاوه او هغوى ته به يې 

 (۴۶).�په الس وركول

او  الۍ ترالسه كړل، چې د خپل مقامشاه اسمعيل د سلطان حسني بايقرا )د تېمور له ملسيانو( يو ليك او ځينې ډ�

حيثيت وړ يې ونه ګڼل، پرته له دې چې د هغه او تېموري پاچا ترمنځ كومه ستونزه وي، د يزد له سارا څخه يې پر 

طبس بريد وكړ او هلته يې كه هر قزلباش پيدا كاوه، له تېغ څخه به يې تېراوه، په دې پېښه كې د طبس اووه زره 

 (۵۰).�وو( ووژل شول اوسېدونيك )چې سنيان

م كال كې وروسته تر دې چې د شاه اسمعيل صفوي له خوا هرات ونيول شو، د شافعي فرقې لوى پوه ۴۲۴۰په 

فريدالدين تفتازاين چې په هرات كې يې له دېرشو كلونو راهيسې د شيخ االسالم په توګه شهرت درلود، د شاه 

  .ورته شو -مړى په دار وځړول شو او بيا اوراسمعيل له خوا په عام محرض كې ووژل شو، بيا يې 

په همدې وخت كې يې د هرات يو بل مشهور خطيب حافظ زين الدين په دې تور چې په موعظه او نصيحت كې يې 

لومړي درې خليفه ګان نه وو ښكنځيل، صفوي قزلباش دى له منرب څخه راكښته او د مسجد په انګړ كې يې رس له 

 (۵۴).�تن څخه بېل كړ

هـ كال كې يو سرت سني مرش خواجه كالن غورياين چې د متعصبو صفوي ۶۸۱شاه طهامسب په امر لومړى په  د�

رستېرو له امر څخه يې رسغړونه كړې وه، د هرات چهارسوق ته بوتلل شو، لومړى يې د بدن پوست ځنې جال كړ، 

بل مرش خواجه هم تربېز ته بوت، د شاه  بيا يې بوس ورواچول او په دار يې ځوړند كړ. په بل كال يې د غوريانو يو

په امر يې له ن(ريه منار څخه له خوټو راځوړند كړ، چې په ډېرو كړاوونو رسه يې ساه وركړه. په همدې كال مظفر 

سلطان د ديباج امري د هاميون په فرمان په اوسپنيز قفس كې واچاوه او د تربېز له دواړو جوماتونو يې راوځړاوه، بيا 

 (۵۵).�يې مړ كړ

د شاه اسمعيل صفوي مرشانو د خپلو نېكونو خوى درلود. لكه څنګه چې شاه عباس صفوي جالدان ګامريل وو چې 

چيكني يانې سړي خواره يې ورته ويل، كه كوم مجرم به يې په جزا محكوماوه، دوى ته يې سپاره، چې د بدن غوښې 

 (۵۸).يې په غاښونو وشكوي او وخوري

 : د خپلو خاطرو په كتاب كې كاږيپولېنډي كشيش كروسينسيك

د سلطان حسني صفوي پالر شاه سليامن هم دومره قاتل او خونخوار شاه و، چې په لږ جرم يې خپل زوى وواژه. �

مېرمن يې چې دا حالت وليد د شاهي ماڼۍ بام ته وختله او ځان يې الندې راګوزار كړ. بل كوچنى زوى يې په دې 
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وې ونې څانګه يې غوڅه كړې وه، خو قورچي بايش وويل: قربان د دې خادم توره د تور وواژه چې د شاهي بڼ د ي

دښمنانو د وژنې ته اوچتېږي، نه د دوستانو وژنې ته. شاه د دې خربو په اورېدو د زوى له وژنې ډډه وكړه، كله چې 

نه  -د، نور نو نه شاهد شهزاده مور او په خپله دى د شاه له دې هوډ څخه خرب شول، شهزاده له ماڼۍ څخه وتښتې

 (۵۱).�يې هم زوى وليدل

 د ډېرو ايرانيانو په اند صفوي�يوه پېړۍ وړاندې د ايران يوه روڼاندي، مريزا اقاخان كرماين په دې باب وليكل: 

پاچايان عام پالونيك او عادل وو، خو زما په اند هغه ظلم او جرب چې د دوى له كبله ايرانيانو ته رسېديل، تر عربو 

وسته ساري نه لري، ان وينې تويوونيك چنګېز هم دومره ظلم ونه كړ. دومره ورانۍ چې د دې خرافات پالونكو له ور 

خوا د ايران ملت ته پاتې دي، تر اسالم وروسته له هېڅ يوې ډلې څخه نه دي رسېديل، ځكه چې دې طبقې وغوښتل 

د خپل سلطنت بنسټ په قوم او مذهب ټينګ  د دينپالنې له الرې د عامو خلكو په زړونو كې ريښې وځغلوي او

كړي. ځانونه يې د امام اوالده او د پيغمرب ذريعه او د كشف و كراماتو څښتنان معريف كړل، څرنګه چې په ايران 

كې د دې ټغر غوړولو، د حامقت د تخم كرلو ته اړتيا لرله، له دې كبله يې د مال محمد باقر مجليس په السنيوي يې 

 (۵۲).�و عقلونه او مدركونه له منځه يووړل، چې په ايران كې د صفوي پاچايانو سلطنت ټينګ پاته يشد ايراين وګړ 

ې په صفوي پېر كې د سني او شيعه ترمنځ د راپارېدل�ډاكټر شفا د ايراين څېړونيك عيىس صديق له قوله لييك: 

لت د ايران او اروپا ترمنځ پراخ عثامين دو  دښمنۍ له كبله ايران له لوېديز رسه خپل نېغ اړييك له السه وركړل، ځكه

والړ و. دا دوره د رنسانس د پاڅون، د غرب پوهنيز صنعتي او اقتصادي سرت پاڅون او د نوي ع(ر حريانوونىك ع(ر 

و. ايرانيان يې له نويو پوهنو او د اروپايانو له صنعت څخه بې برخې كړل. دوى د نوي متدن له كاروانه هم وروسته 

. له بله پلوه د مذهبي پوهانو او مخكښو د قدرت جاذبه د دې المل شوه چې هر كس د خپل استعداد په پاته شول

كچه ديني زده كړې پيل كړي، چې يوه ورځ د جهاد درجې ته ورسېږي. د عزت او قدر خاوند يش. په دې توګه د 

، ه بدل كې يې د طبيعي پوهنو، ريايضفقهې، اصولو، حديثونو او د قرآن د تفسري مينه وال زده كوونيك ډېر شول. پ

حكمت او ادب محصلني ډېر كم شول. وېروونكې وروسته وايل دا ځل ايرانۍ ټولنه د علمونو او د نوې نړۍ د هغو 

 (۵۷).�په برخه كې ډېره وروسته پاتې كړه

يع له پلويانو پله د تشپه اوسمهايل پېر كې تر ټولو په زړه پورى او له كره كتنې ډك نظر د عيل رشيعتي دى، چې په خ

او د )محمدي ناب اسالم( مذهبي مبارزې رسالرى و، تر اسالمي انقالب وړاندې په ټولو مذهبي لېوالتياوو كې يې 

اغېزناكه ونډه لرله. دلته يې د علوي تشيع او صفوي تشيع په باب يو كتاب كښىل چې په وروستيو څلورو پېړيو كې 

 :يې د شيعه اخندانو په باب لولو

شيعه روحاين د خلكو له څنګه پاڅېد او د صفوي سلطان تر څنګ كښېناست، وګړنيز تشيع په دولتي تشيع بدل �

شو. د زاړه مذهب پر ځاى يو نوى مذهب رامنځته شو، چې دا دى تر څلورو پېړيو وروسته هم پرځاى پاته دى. 
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څنډې راپاڅېد او يو ممتاز سيايس او  )اخند له ځانه د پرهېزګارۍ څادر لريې كړ، د خپلې خوارې كوټې له يوې

ټولنيز موقعيت يې وموند، چې د عيل د شيعه مذهب په مريغضب بدل شو، صفوي پاچا ته به مخامخ كښېناستل، 

ځكه چې ځانونه يې د عيل د در سپي ګڼل. په حكومت كې وررسه سال كېده، ان چې دعوه يې كوله چې ګواكې د 

 .له خوا د خلكو په استازيتوب شيعه پاچا ته وركړل شوى دى(حكومت قدرت او د سطنت تاج د دوى 

اخوند د خلكو له بېخربۍ او ناپوهۍ څخه په استفادې رسه ډېر مفاهيم بدل كړل. د تفكر پرځاى يې عبادت، د 

نېك كار پرځاى يې د ټول امت شفاعت، د ديانت پر ځاى يې تظاهر او نېك كار ته د رابلنې پر ځاى يې رشعي خوله، 

تعقل پرځاى يې خرافات، د استقامت او زغم پر ځاى يې تسليم او ټيټوايل، د اخالقو پر ځاى يې فحشا، د صداقت د 

پر ځاى يې درغيل، د سموايل پرځاى يې فساد، د خلوص پر ځاى يې تقلب، د ځانخربۍ پر ځاى يې تعصب، د 

ب خېټې، شهوت او د پيسو بندګان، د نارينتو  زړورتيا پرځاى يې ذلت او بې زړه توب، د انسان پر ځاى يې د اخوندانو

  .پر ځاى يې ژړا او زارۍ زياتې كړې

مام للو، د ا -د صفوي استعامر شومو درملو له وينې څخه ترياك جوړ كړل، د مېړانې له كلتور څخه يې د خوب للو

و داد، ښكېالك احسني له ښوونځي څخه يې د شاه سلطان حسني ښوونځى جوړ كړ. )په درېيو حاكمو څېرو: استب

ځبېښاك رسه يې يا د خلكو رسونو ته د دار كړۍ واچوله، يا يې د دوى جېبونه تش كړل، درېيم كس د خداى له وينا 

  .رسه سم زمزمه كړه: وروره! صرب وكړه، هر څه قيامت ته پرېږده، دوى كه نن هرڅه لري، اخرت يې خراب دى

يا مسيحي اسقفا. په دې موضوع كې كه څوك هرڅومره وروسته صفوي جهاد هغه مقام دى، لكه يهودي پاتريارش، 

پاته او زوړ وي، هومره مجتهد دى. څومره زاړه كايل چې واغوندي او زوړ فكر ولري، دغه راز يې سليقه، لهجه، 

دنو ناخالق او خربتياوې زړې وي، تر نورو سپېڅىل او روحاين وي. په ځانګړې توګه له نوي ژوند، نويو مسايلو، نويو مو 

او خربتياوو څخه خرب وي، ورځپاڼه ونه لويل، راډيو وانه وري، په بهرنۍ ژبه پوه نه يش، خربونه وانه وري، د وروستيو 

پېړيو له موندلو خرب نه وي، په دې توګه نور عىل نور وي. يوه ټوټه رڼا ده، اخروي روحاين او په بله نړۍ كې ډوب 

 (۵۶).موجود دى

ګړې توګه لومړي شاه عباس تر مړينې وروسته، په ايران كې خرافات وروستي حد ته په ځان -په صفوي دوره كې

ورسېدل، ِسحر، جادو، طلسم او نجومي احكامو ته د خلكو عقيده زياته شوه. د ټولو چارو اصالح يوازې په دعا رسه 

 سته د هيلو تررسه كېدل،غوښتل كېده، چا به عمل او هڅه نه كوله. د عقل پر ځاى ناپوهۍ ته درناوى، د نذر په مر 

ښكنځلو ته درناوى، ديندارۍ ته تظاهر، يوازې مذهبي مرشانو ته تسليمېدل، طبيعي پېښې لكه باران، تندر، زلزله، 

توپان، ملر نيول، سپوږمۍ نيول د خداى غضب يا رحمت ګڼل كېده. ټولو طبقو همدا ګڼل. دا ډول سوچ د سالطينو 

د اخالقي بېالرۍ، ناپوهۍ، بې حركتۍ او ماتې المل كېده او د صفويانو كارونو  او چارواكو له خوا هڅول كېده، چې

دا هرڅه ثابت كړل. ناپوهۍ ته ملن وهل، مجلسونو او هديرو ته د قرآن ځانګړى كول او پر ځاى يې د دعاګانو 
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ې ر كتابونه دود شول، چبياضونه، بحاراالنوار، توفان البكا، كشف الغمه، روضة الشهاده او زاداملعاد او... داسې نو 

 (۵۳).په كشف االرسار كې يې نوم ياد شوى دى

د كلتور او عقيل پوهنو په برخه كې هم صفوي دوره د پوهنې او پوهانو د ركود دوره وه. د ډاكټر شجاع الدين په 

وطنۍ د صفوي پېر په اخندروزونيك ايران كې، مذهبي سختګريي دې حد ته ورسېده، چې زياتو كسانو جال �وينا: 

 .�ته مخه كړه او هند ته الړل

د )تاريخ جهان اراى غفاري( نومي كتاب ليكوال چې د شاه طهامسب صفوي پر مهال ژوندى و، په دې باب ليكيل 

په دې پېر كې ناپوهان د هېواد پوهان ګڼل كېدل، خو رښتيني پوهان به ناپوهان. نو ځكه زياتې سيمې له �دي: 

 (۵۶).�ډېره شوه. په ټول ايران كې يوازې يو څو پوهان پاتې ووپوهانو تشې شوې، ناپوهي 

د عيل مري فطروس په وينا: پر پوهې او فلسفې بنديز، دغه راز د عذر او ژړا دودېدلو، نورو مذهبي خرافاتو ايرانۍ 

كرينو( د هند الر تفټولنه يوځل بيا د فرهنګي انحطاط پر لوري بوتله، له دې كبله زياتو ايراين شاعرانو او اندياالنو )م

چې ويل يې: د صفوي شاهانو په وړاندې د انسان د فضيلت ( ۸۰ونيوله، چې په دې ډله كې صائب تربېزي هم راته.)

 .معيار )غټه لنګوټه او راوتلې خېټه( وه

اخر صائب له تربېز څخه د هند بابري واكمن )كابل( ته راغى او د كابل په ستاينه كې يې يوه بوللـه )قصيده( هم 

وليكله. د شاه سلطان حسني صفوي پر مهال، د شيعه روحانيت مذهبي تعصبونو دومره زور واخيست چې په شېروان 

جي داود مدرس تر مرشۍ الندې پاڅون وكړ. د كې د سنيانو مذهبي جذبې راوپارېدې او د دې سيمې خلكو د حا

كسان راغلل، پر شامخي، كرسۍ او شېروان يې يرغل وروړ، څرنګه چې په شامخي  ۴۲۰۰۰شېروان د بېالبېلو قومونو 

زره شيعه ګان ووژل شول، چې نور پاڅونيك بيا د  ۲_۱كې د شيعه ګانو پلويان لږ وو، له دې كبله په دې پېښه كې 

 (۸۴).ه پلوي راوپارېدلعثامين تركيې پ

دا يوازې سنيان نه وو چې د شيعه روحانيت له كبله ځورېدل، د نورو دينونو پلويان، په ځانګړې توګه زرتشتيان �

هغه مذهبي مبارزه چې د مال محمد باقر مجليس له خوا پيل شوه او د مليس او �او يهودان هم ډېر په تنګ وو. 

ورو يې د تور او افرتا بڼه خپله كړه. كه چا به د )مجلسيانو( د ځانګړې الرې  -وروځايناستي له خوا يې ادامه ومونده، 

مالتړ نه كاوه، په بېالبېلو وسايلو رسه ځورول كېدل. څرنګه چې مال حسني تر خپل نيكه وروسته د مال بايش لقب 

ونه سلامنان يش اورتونترالسه كړى و، له شاه سلطان حسني څخه يې يو فرمان واخيست چې زرتشتيان دې جرباً م

 (۸۵).�دې يې وران او پرځاى دې يې جوماتونه ودان يش

د دې فرمان له كبله روحانيونو په وېروونكو كارونو الس پورې كړ. زرتشتيان به ځورول كېدل او سپكېدل. اورتونونه 

نې پېڅيل اور د ساتاو نور عبادتځايونه يې ويجاړېدل، چې له خپل پخواين مذهب څخه واوړي، خو زرتشتيانو د س

لپاره د اصفهان حسن آباد سيمه پرېښوده او كرمان ته يې مخه كړه. هلته هم وررسه داسې چلند وشو چې كله محمد 
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م كال هغه سيمه ونيوله، نو دوى به دغو يرغلګرو افغانانو ته د خپلو ازادي غوښتونكو په سرتګه ۴۶۴۶هوتك په 

 (۸۸).كتل

ل د مرو تر فتحې او د ازبك مړو له رسونو د كله منار تر جوړولو وروسته هرات ته غبار يادونه كوي چې شاه اسمعي

راغى او د هرات د منشور فتح په جامع جومات كې قرائت وشو. دلته د هرايت حافظ زين الدين له خوا د شاه امر 

ې د د شاه رستېري چ شنډ شو، ځكه حافظ د خلفاوو )لومړنيو درېيو استازو( د ښكنځلو لپاره شونډې ونه خوځولې.

تعصب له كبله لړزېدل، هامغه ګړى حافظ په جومات كې وواژه. هراتيان په دې چلند ډېر خوابدي او كينه يې 

راوپارېده، شاه وروسته ميمنې او فارياب ته لښكرې وايستلې. د بلخ، جوزجان او غرجستان په ګډون يې د دې 

پرېښودل، دغه راز يې د بدخشان د واكمن سلطان اويس حكومت  واليتونو حكومتونه د بېرم بېګ تر واكمنۍ الندې

  .هم تصديق كړ

م كال تېمور سلطان ازبك پر هرات او عبيدالله شېباين پر مشهد بريد وكړ، خلك چې د صفوي حكومت له ۴۲۴۵په 

لطان ازبك سمذهبي استبداد څخه په تنګ شوي وو، نو ازبيك دولت ته يې الر پرانيستله او په هرات كې يې تېمور 

  .ومانه، د حافظ زين الدين د خون په تور يې دوه صفوي واعظان او موذنني ووژل

په بلخ كې هم خلكو ازبك واكمن ته هركىل ووايه او صفوي واكمن )كامل الدين محمود( يې تېښتې ته اړ ايست، چې 

سلطان او عبيدالله له هرات او  اخر يې ونيو او وواژه. كله چې صفوي پوځ يوځل بيا پر هرات يرغل وروړ، تېمور

مشهد څخه ماورالنهر ته شاتګ وكړ، خو خلك غيل پاتې نه شول، بلكې د صفوي يرغل په وړاندې يې په پاڅون الس 

پورې كړ. لكه څنګه چې ابوالقاسم بخيش، خواجه شهاب الدين غوري، قاسم كړوخي، امري نظام الدين، عبدالقادر 

څون الس پورې كړ او د هرات د نيولو لپاره راوپاڅېدل، خو صفوي پوځ دومره ډېر و، او نورو د صفويانو پرضد په پا

 (۸۱).نورو په وژلو رسه پر شا وتباموه ۸۰۰چې هرات يې ونيو او پاڅون يې د شهاب الدين، قاسم كړوخي او 

يل واليتونو غانستان شامدا ځل شاه اسمعيل په مشهد كې تم شو، دېو سلطان او امري سلطان د يوه پوځ په ملګرتيا د اف

 .د ځپلو لپاره له ازبك حكومت څخه مالتړ كړى و او ويې ګامره

د اندخوى خلك د قرابقال په مرشۍ د صفوي يرغل مخه ډب كړه او يوه اوونۍ په ډېره زړورتيا رسه وجنګېدل، خو 

مانو په ګډون ووژل. اخر صفوي پوځ پر سيمه ييزو ځواكونو برى وموند، چې د اندخوى خلك يې د ښځو او ماشو 

شربغان او بلخ يې هم ونيو، بيا يې ولوټل. په همدې وخت كې د كندهار پخواىن وايل شجاع بېګ ذوالنون د هرات 

د ارګ له زندان څخه وتښتېدل، چې يې شاه اسمعيل له تېښتې خرب شو، نو امر يې وكړ كه د هرات او كندهار هر 

ړي. په هرات كې صفوي رستېرو په دې كار الس پورې كړ، ډېر نارينه، اوسېدونىك دې ومومي، نو تر تېغ دې تېر ك

ښځې او ماشومان يې ووژل، ځايونه يې ولوټل، دغه راز شاهرخ افشار د يوه لښكر په ملتيا كندهار ته روان شو، چې 
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بدل  هويې نييس او شجاع بېګ ذوالنون ورك كړي. دې لښكر ډېرې جګړې وكړې، خو كندهار يې ونه شو نيوالى، پ

  .كې د بلوڅستان مستونګ ته الړ او د مستونګ بېګناه خلك يې ووژل او ولوټل، وروسته بېرته ايران ته ستون شو

د افغانستان د شامل او شامل لوېديځ د نيولو لپاره د صفويانو او شېبانيانو لښكركښۍ، د ځايي اوسېدونكو پر كرنې 

م ۴۲۴۱م كال په هرات كې يوه ډېره پراخه قحطي راغله، ورپسې په ۴۲۴۵او نورو كارونو ناوړه اغېز وكړ، څرنګه چې په 

كال د غرجستان او چغچران خلكو د محمد زمانخان مريزا او امري اردوشاه تر مرشۍ الندې د صفوي دولت پرضد 

  .پاڅون وكړ، خو دا پاڅون هم په وينو رنګ شو

اييجان په جګړه كې د سلطان سليم عثامين له خوا په داسې حال كې چې شاه اسمعيل صفوي يو كال وړاندې د اذرب

م كال هرات خپل زوى ۴۲۴۲ماته خوړلې وه، د خپل هېواد پالزمېنه )تربېز( يې هم له السه وركړى و. شاه صفوي په 

)طهامسب مريزا( ته وسپاره او دا مريزا د شيخ مجدالدين كرماين په ملګرتيا هرات ته راغى او استوګنه يې په كې 

  .ړهغوره ك

د طهامسب مريزا پلوي امريخان په هرات كې راپاڅېد او د شتو او پيسو د ترالسه كولو لپاره يې رسشمېرنه وكړه، 

چې پر هغوى يې ډېرې پيسې كښېښودې، هراتيان چې د صفوي واكمنانو د ظلم او مذهبي تبعيض له كبله په تنګ 

ته. د محمد خان شېباين )شېبك خان ازبك( زوى شوي وو، په پټه يې د ماورالنهر له حكومت څخه مرسته وغوښ

م كال پر هرات بريد وكړ، خو د صفوي پوځيانو په وړاندې يې څه ونه شول كړاى، ۴۲۵۰عبيدالله خان يوځل بيا په 

ناكام ستانه شول. تر دې پېښې وروسته شاه اسمعيل صفوي خپل زوى )سام مريزا( د طهامسب پرځاى هرات ته 

 (۸۲).ولېږه

صفويانو په پېر كې به د سلطنتي كورنۍ غړو او ساتندويانو ته رسكاري ځمكه وركول كېده، چې له عوايدو او د 

محصول څخه يې ګټه واخيل، د لومړي صفوي شاه طهامسب په دوره كې، زياتې سيمې په غريمستقيمه توګه اداره 

انو به په خپلو سيمو كې له هغو خلكو كېدې، چې له مرشانو يې ډالۍ او نور خراج يا عوارض اخيستل كېدل. مرش 

كله تر  -بېالبېال ماليات اخيستل چې دوى پرې واكمن وو. د ځمكو د مالياتو بيه د ستمكارو مامورانو له كبله كله

اصيل بيې پنځه برابره زياته شوه، ارش د اجباري كار په توګه دود شو، كه چا به د اجباري كار په بدل كې مامورانو 

  .كاوه، له ارش څخه به معافېدلته رشوت ور 

د صفوي شاهانو دربار ته ډالۍ وړل هم يو دود ګرځېدىل و، چې په نوروز او د پيغمربانو د ميالد په ورځو كې به يې 

پاچا ته وړلې. هغه مهال د مالوچو )پنبې( نياميي او د ورېښمو په پيسو كې يوه برخه محصول په شاه پورې اړه 

 (۸۷).لرله
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سب په پېر كې د مالياتو د كچې ډېرېدو د ايران پر اقتصاد ناوړه اغېز وكړ. دې پاچا د خپلې پاچايۍ د لومړي طهام

كلونو كې ونه شول كړاى چې د پوځ معاش وركړي. د دينارو بيه دومره ټيټه شوه، چې د شپاړسمې  ۴۱په وروستيو 

  .دينار د يوه مثقال سپينو زرو رسه برابر وو ۵۰۰پېړۍ په پاى كې 

  .مليونه دينارو ته راټيټ شو ۸م كال كې ۴۲۶۴مليونه د رسو دينار وه. په ۲م كال د دولت السته راوړنه ۴۲۲۳ په

د لومړي شاه طهامسب د دولت په وروستيو كلونو كې د ايران كورنۍ وضعه ډېره كړكېچنه شوه. كروندګر د مالياتو 

 ه ډېر نېستمن شول. د غلو د بريدونو او د فيوډاالنو كوريند زياتوايل، د محصوالتو د ارزانۍ او نبايت افتونو له كبل

 (۸۶).ظلم له كبله د كاروانونو الرې ناامنه شوې، چې پر زياتو الرو چا تګ راتګ نه كاوه

هغه لګښتونه چې د صفوي دربار له خوا د بهرنيو مېلمنو د هركيل او پالنې په نوم د خلكو له جېبونو اخيستل كېدل، 

  .ډېر زيات وو

غبار د يوه ليكوال )حديقه االقاليم( له قوله كاږي چې ګواكې د لومړي طهامسب په امر په هرات كې د بابر زوى 

م كال په هند كې تر ماتې وروسته[ له خلكو زيات مصارف راټول كړاى ۴۲۱۰هاميونشاه ]د شېرشاه سوري له خوا په 

هر كىل وكړي، په دې ترڅ كې دې د شاه سپاره پوځيان د هاميون  ۲۰۰چې له هرات څخه د ارشف �شول: 

اسونه په طاليي قيضو او  ۸۰طهامسب له خوا سل اسونه په طاليي زينونو رسه د هرات د واكمن امري خان له خوا 

 .الجوردي نقش شويو زينونو رسه ورډالۍ يش

توپونه، پنځوس جامې دغه راز دې د اسونو ځل سور او ژېړ بخمل وي او د اسمعيل صفوي مالبند او توره څلور سوه 

له طال څخه اوبدل شوې دوه كسيزه غالۍ، اتلس بالښتان، درې لويې غالۍ، دوولس رسې او سپينې خيمې د 

لوى لوښي )طبق( د هرات د  -طمهاسب په نوم، پنځوس خيمې له لويو غاليو رسه، سل اوښان، پنځوس چپنې لوى

  .واكمن له خوا ورډالۍ شول

غوري  ۴۲۰۰يك تويك هم ډېر وو، د ورځې پنځوس سوه غوري په مېلمستياوو كې، د هاميون شاه د مجلس خورا

بېالبېل خواړه په سپينو زرو او طاليي لنګرونو كې په طاليي او سپينو زرو رسپوښ رسه، په ګالبونو او عنرب رسه 

 .فالودهعطرين، د ګالب لرونيك لېمو رشبت، د مڼو مربا، هندواڼه او انګور، نور خواږه لكه حلوا او 

د هاميونشاه د پلويانو ورځنى جېب خرڅ پر يوه كس دوه تومانه له هغه او په خپله د شاه دوه زره تومانه )يو تومان 

مساوي و د سپينو زرو له لسو مسكوك رسه چې هغه وخت دود وه( د ښكار په ورځو كې به بازان خوشې كېدل، دغه 

او نور هرنمندان لكه حافظ صابر، حافظ دوست، قاسم قانوين،  راز به د هاميونشاه په مجلس كې هرايت سندرغاړي

  .استاد شاه محمد نايي او استاد يوسف كامنچه حارض وو
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زره سپاره او پيل د هغه هركيل ته راوتل. بازارونه به ورته ښايسته  ۸۰هرات ته به د هاميونشاه د ننوتو پر وخت 

حسني هرايت به د دې بهري ټول رپوټ به ليكه او اصفهان ته به  كېدل، حاممونه به ورته سپني او معطرېدل. كرانرت

 (۸۳).�يې لږه

د شاه صفوي دغه دستور ته په پام رسه د هراتيانو د درد او ستونزو كچه ځان ته اټكلوالى شو چې د دې عياشيو او 

ه خوا هراتيانو ل چړچو د لګښت لپاره به يې څومره ستونزې ګاللې، ځكه دا ټول لګښت بايد په هرات كې د -مزو

وركول كېداى، نه د شاه طهامسب صفوي له خزانې. له شك پرته چې د شاه صفوي او هاميونشاه لسګونه زره پوځيان 

ق_ ۶۴۷م كال شېبك خان ازبك او وروسته په )۴۲۰۶به ټول په هرات كې سمبالېدل، دا په داسې حال كې چې په 

 .ه د شكنجو او اعدام په زور ولوټلم( كې شاه اسمعيل صفوي د هراتيانو ټول شت۴۲۴۰

په دې توګه كله چې د هېواد د تاريخ پاڼې رسه اړوو، وينو چې د شپاړسمې پېړۍ له پيل راهيسې د صفويانو واليان 

زره  ۸۰_۵۰او نور واكمنان د اصفهان له درباره هرات، كندهار او سيستان واليتونو ته ټاكل شوي دي. هر وايل به له 

لښكرې لرلې، چې له پرديو سيمو څخه به راغيل وو او يوازې يې د خپلو جېبونو د ډكولو سوچ كاوه، چې دا هرڅه به 

يې له كروندګرو او يا هم سيمه ييزو خانانو څخه اخيستل. ځمكوال او خانان اړ وو چې په اوونۍ كې يو ځل وايل، 

ه لوى رشوتونه وركړي، كنه واكمنان به ورباندې په غوسه كېدل. مستويف، قايض او نورو ته د سوغات او ډالۍ په نام

ځمكې او جايدادونه به يې ترې اخيستل كېدل، يا به هم په سلطاين )خالص( جايداد كې شمېرل كېدل، له همدې 

كبله د كندهار ورپسې هرات او سيستان واليتونو خلكو چې د تاريخ او جغرافيې له مخې رسه كلتوري او اقتصادي 

ړييك لري، د ځوامنردۍ، لوړ همت، رښتينولۍ، يووايل او قربانۍ كچه او د خپلواكۍ غوښتنې مينه يې په سيمه ا

كې ډېره مشهوره وه، يو په بل پسې د اتلمسې پېړۍ له پيله د خپلې ژغورنې په سوچ كې شول، چې د صفويانو له 

له خپلوايك يې په جګړو او قربانۍ رسه ستمكار او بې كفايته دولت څخه وژغورل يش. دوى پاڅون وكړ چې خپ

  .ترالسه كړه

د دې درېيو سيمو د خلكو پاڅون نه يوازې نورو ته يوه بېلګه شوه، بلكې د ايران او افغانستان تر نورو پاڅونونو يې 

ډېر توپري درلود، په دې چې په دې پاڅون كې هدف نغښتى و. د دوى موخه د پرديو له واكمنۍ څخه د خلكو 

  .وه. اخر دوى بريايل هم شول ژغورنه

څرنګه چې زيات هدف لرونيك پاڅونونه د مالياتو د كموايل يا هم د واليانو او نورو واكمنانو د بدلولو لپاره وي، چې 

اكرثه يې د واكمنې ډلې له خوا ځپل شوي دي، لكه د اتلسمې پېړۍ په پنځمه لسيزه كې د نادر افشار د دولت 

دغيس، غور، بدخشان او سيستان، يا هم د كابل رود په رسچينو كې د پښتنو پاڅونونه، چې پرضد د بلخ، اندخوى، با

  .ټول د نادر افشار د ظاملو ځواكونو له خوا په وينو رنګ شول
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 دويم څپرىك

 م(۱۰۷۱هـ ق_ ۱۱۱۱پاڅون ) د مريويس نيكه په مرشۍ د كندهار

 :د كندهار پر نيولو النجه

كندهار د افغانستان په جنوب لوېديځ كې له هغو شنو سيمو څخه ده، چې انګرېز ختيځپوه لسرتنج يې په باب 

په منځنيو پېړيو كې يې مركز )پنجوايي( وه، چې د ارغنداب او ترنك رودونو ترمنځ پرته ده. د منځنيو �لييك: 

اسالمي رسچينو كې كندهار الرخج )معرب: يوناين اراكوزيا، پهلوي: الرخوت او پاړيس: الرخذ( نومول شوى، پېړيو په 

 (۴).چې وروسته په كندهار نومول شوى دى

  ۵م كال پر هند تر لښكركښۍ وړاندې كندهار د ارغوين د وروڼو له منګولو وژغوره. ۴۲۵۰بابر په 

م كال سام ۴۲۵۰د مرش په توګه وټاكه، خو ډېر وخت ال تېر نه و، چې په او خپل زوى كامران مريزا يې د حكومت 

 .مريزا صفوي د كندهار د نيولو لپاره لښكر تيار كړ او دا ښار يې كالبند كړ

خو كامران مريزا د سام مريزا په وړاندې مقاومت وكړ، چې د سام مريزا كالبندي يې ماته كړه او سام مريزا شاتګ 

 (۸).سيستان ته الړ او له هغه ځايه هرات ته واوښتته اړ شو، چې 

م كال د صفوي دولت د مرستې په بدل كې ايران دولت ته ۴۲۱۱هاميون د هغه زوى يې او د بابر ځايناستي په 

م كال د شېرشاه سوري له خوا ۴۲۱۰پرېښود، چې له افغان سوريانو څخه د ډييل سلطنت ازاد كړي، ځكه هاميون په 

  .ې وخوړله او د ډييل سلطنت افغان سوريانو ته پاتې شوپه هند كې مات

هاميون د صفوي دولت د مرستې راجلبولو لپاره ايران ته مخه كړه اود هغه مرسته يې ترالسه كړه، كندهار يې بيا 

 (۱).ايراين دولت ته په واك كې وركړ

سته په كندهار كې ومړ او كندهار صفوي پوځ د شهزاده مراد په مرشۍ كندهار ونيو، خو شهزاده تر يوه كال ورو 

خو د نيولو او ت(رف هيله هېڅكله هم د ( ۴۲۱۲بريم خان ته وسپارل شو، چې ايراين پوځ ته رخصت وركړل شو )

  .صفوي دولت له زړه څخه ونه وتله، له دې كبله يې يو ځل د هغه د نيولو لپاره لښكر تيار كړ

ند له بابريانو څخه ونيو، خو د هند اكرب پاچا هغه بېرته له ق كندهار د ه۶۱۷م_ ۴۲۲۷لومړي شاه طهامسب په 

ق دغه واليت د هند له امپراتور جهانګري څخه ونيو، خو جهانګري ۴۰۸۵م_ ۴۷۵۵ايران څخه ونيو. لومړي شاه عباس په 

رستېرو ق كال كې دويم شاه عباس له پنځوسو زرو ۴۰۲۳م_ ۴۷۱۳م كال( بيا دا ځاى ونيو، په ۴۷۸۳كاله وروسته ) ۴۷

  .رسه يوځاى دا واليت ونيو، چې بست او زمينداور هم په كې راته
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شاه صفوي لس زره كسيز پوځ د مهراب خان تر مرشۍ الندې كندهار ته پرېښود، په خپله د فراه له الرې هرات 

كې پاتې شو، چې ق( د ايراين صفويانو په الس ۴۴۵۴م_ ۴۶۰۶كلونو پورې ) ۷۰بيا مشهد او بيا اصفهان ته ستون شو، تر 

 (۲).د هند نورو شاهانو الرسيس نه ورباندې لرله

د دې پېښو په بهري كې اورنګزېب چې د افغانستان د دفاع مسوول او په ملتان كې مېشت و، پر وخت ونه شو كړاى 

ېد، ورسد كندهار دفاع وكړي، يو كال وروسته له اويا زره كسيز پوځ رسه يوځاى د كابل_ غزين له الرې كندهار ته 

  .چې شاه جهان هم كابل ته راغى

دغو بهرنيو اله ګولو د خلكو كرنې ته دومره زيان واړاوه، چې نه يې شول كوالى ان د پوځ لپاره هم خواړه برابر كړي. 

نو پر هندي پوځ ډېره قحطي راغله، له كابله تر كندهاره يو من غله او بوس په دوو روپيو هم نه پيدا كېده، هغه 

  .روپۍ ډېرې وېوخت دوې 

مهراب خان په ټينګه د ښار دفاع كوله، نو ځكه د ښار محارصه څلور مياشتې وغزېده، ژمى رانژدې كېده، چې په 

دښتو كې به واښه نه پيدا كېدل، شاه جهان چې دې حالت ته وكتل، له كابله هند ته الړ او پر اورنګزېب يې هم امر 

  .وكړ چې ملتان ته الړ يش

جنګي فيالنو رسه د  ۴۰توپونو او  ۱۰يو ځل بيا د هند امپراتور شاه جهان يو شپېته زره كسيز پوځ له م كال ۴۷۲۰په 

خپل زوى اورنګزېب تر مرشۍ الندې له ملتان او سند څخه كندهار ته ولېږه، چې په خپله كابل ته راغى. دوې 

مى و چې شاه جهان له كابل او اورنګزېب مياشتې او اته ورځې دا جګړه روانه وه. خو كندهار يې ونه شو نيوالى، ژ 

م كال د اورنګزېب پر ځاى د هغه سيال شهزاده داراشكوه د كندهار په ۴۷۲۴له كندهاره هند ته ستانه شول. په 

زره  ۸سقاو،  ۲۰۰زره بېل لرونكو، ۷زره ټوپكوالو،  ۴۰زره سپاره او پليو كسانو،  ۶۰رستېرو،  ۶۰نيولو وګامرل شو. هغه د 

زره  ۸۰كوچنيو توپونو او  ۲۱منه رسپو،  ۲۰۰منه باروتو، ۲۰۰۰زره بانونو )هوايي اورنيو غشيو(  ۱فيالنو،  ۷۰۰اوښانو، 

  .توپونو رسه كندهار كالبند كړ

كندهاريانو نوماند صفوي افرس مهراب په زړورتيا رسه دفاع كوله، دې حملې او دفاع پنځه مياشتې وخت ونيو، خو 

نه شو، ځكه هغه له وړاندې د كندهار د كالبندۍ لپاره اته سوه زره روپۍ لګولې وې، چې برى د شاه جهان په برخه 

اخر د هند دولت د كندهار له نيولو نهيىل شو. د داراشكوه پوځ هند ته ستون شو، تر هغه وروسته له كوم تړون 

 (۷).پرته د ايران په صفوي دولت كې ورګډ شو، په دې توګه د هېواد وېش نور هم شوىن شو
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 :د ګاونډيانو تفرقه اچوونىك سياست

كله چې د ايران او هند دولتونه په سيايس پروګرام كې د كندهار د نيولو پالن هم ځاى شو، ايراين صفويان او مغويل 

امپراتور د كندهار د نيولو لپاره په خپلو كې رسه كښېوتل، شاه جهان او عاملګري څو ځله پر كندهار لښكرې ورخوشې 

  .يوه هڅه كوله چې د كندهار ځايي مرشان د خپل دولت مالتړي كړي كړې، هر

پوهاند حبيبي لييك چې له ډييل دربار څخه د خرضخان ابدايل زوى شېرخان سدوزي ته د شهزاده لقب وركړل 

  .شهزاده( رسه پېژاند -شوى و. حال دا چې صفوي دربار هم دى په )مريزا

ار له صفوي واكمن )محمد زمان خان( رسه ونښت، چې صفوي پوځ ته يې م كال د كنده۴۷۶۸هـ _ ۴۴۰۲شېرخان په 

په كوږك دره كې ماتې وركړه. دغه راز يې خپل كورىن سيال د مغدود )مودود( زوى حسني خان هم مغلوب او ملتان 

ني خان سته په كډوالۍ اړ ايست. په ملتان كې د هند د مغول امپراتور عاملګري له خوا ورته بل ځايناستى ورغى. ح

م كال د هند په رنګپور كې له نړۍ سرتګې پټې كړې، چې اوالده يې شجاع خان د احمدشاه بابا ۴۷۲۶هـ_ ۴۰۷۶په 

او رشيف خان د تېمورشاه په پېر كې دغه راز مظفرخان ركن الدوله د ډېر وخت لپاره د ملتان د ناظامنو په توګه 

وروسته بيا د هغه زوى دولت خان )د احمدشاه بابا نيكه(  وټاكل شول. تر شېرخان وروسته د هغه زوى رسمست خان

  .د كندهار د پولو د ساتونكو په توګه پېژندل كېدل

دولت خان ابدايل چې دا مهال لږ څه ځواكمن شوى و، د هر دولت د پام وړ وګرځېد، دواړ دولتونو د كندهار ساتنې 

  .لپاره د دولت خان مرستې ته اړتيا لرله

م په پيل كې( دولت خان ته ليكيل وو، هغه يې د ۴۷۱۶ق_ ۴۰۲۶عباس په خپل يوه ليك كې )د دويم صفوي شاه 

كندهار د كال كوټوال او ايالت پناه نوموىل و. ژمنه يې وررسه كړې وه چې د ايران او هند تر ټولو سرت واليتونه به 

 (۶).ورسپاري

اخپلول، يا به يې د مقام او واك له مخې وركولې. لكه په دې توګه به يې افغان قومي مرشان په ډاليو او سوغاتونو ر 

څنګه چې سلطان محمد خالص )د تاريخ سلطاين خاوند( د هند د امپراتور اورنګزېب منشور د سلطان ملخي توخي 

په كورنۍ كې مطالعه كړې او دا هغه كورنۍ وه چې له كالت څخه تر غزين پورې د سيمې خانان او د ارغسان 

م د ايران دولت له خوا ونازول شول، د تاريخ سلطاين د څرګندونو له مخې، حسني خان ابدايل د )ده ابدايل خانان ه

ارغسان( په مورچه كې ځينې ابداليان د ايران صفوي دولت پلويان وو، له همدې كبله صفوي دولت ورته يو  -شيخ

 (۳).اس له ټولو سامانونو رسه ډالۍ كړ او )شهزاده( يې ونوماوه
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د هغه او د ايران دولتونو د كندهار د نيولو لپاره د افغاين قبايلو مرستې ته اړتيا لرله، له شك پرته چې  څرنګه چې

خپلو موخو ته د رسېدو لپاره يې د افغاين قبايلو مرشانو ته رشوت، ډالۍ او سوغاتونه وركول. ځانونو ته يې رانژدې 

  .كول، بيا به يې لښكرې ايستلې

رياىل كېده، نو دغه قباييل مرشان به يې ډېر نازول، افغان ولس به يې په همدې افغاين قباييل كله چې به يو هېواد ب

  .مرشانو ټكول، ان چې له خپلې خاورې به يې شړل. دې كار د افغان قومونو ترمنځ قومي دښمني راپيدا كړه

 -پر خپله ريښه وهلې او خپل كىل له بده مرغه د افغاين قبايلو مرشانو چې ايران هر وخت نازويل، هر وخت يې تېشه

  .چم يې سوځىل دى

كله چې دولت خان سدوزي وكړاى شول تر غزين او سليامن غرونو پورې خپله واكمني پراخه كړي، يو پلو د كندهار 

له صفوي واكمن رسه په مخالفت بوخت شو او د خپلواكۍ اعالن يې وكړ، بل پلو حيات سلطان د خپل تره زوى 

الندې ونيو، چې اړ يې كړ له ټولو مريايث او پاتې شوي جايداد څخه سرتګې پټې كړي او له خپل ورور  دومره تر فشار

 (۶).لښكرخان )شپږ زره ابدايل كورنۍ رسه يوځاى( ملتان ته ستون شو

له شك پرته كه د حيات سلطان، د هغه د پلويانو او دولت خان سدوزي ترمنځ يې د ګډ ژوند فضا لږه خړه پړه نه 

ى، نو حيات سلطان او د تره زوى ته به يې ډېر امتياز په پام كې نيول كېده، چې كورىن يوواىل به يې هم ساتل وا

كېده. رښتيا هم چې د دولت خان سدوزي قدرت زيات و. غدار ګرګني نه شواى كوالى چې هغه ژر له منځه يويس، 

  .چې تر هغه وروسته ټول قومونه د هغه له پلرين ټاټويب څخه وشړي

دولت خان سدوزي به ښايي د خپلو كورنيو سياالنو اجباري شړل ځان ته يو برى ګاڼه، پر خپل واك او بري خوښ و، 

چې د صفوي بېګلربېګي يې يوازې د كندهار په كال پورې راايساره كړې وه. كله چې صفوي دربار د دولت خان په 

و خرب شول، نو زمان خان يې له كندهاره لريې او وړاندې د دوى د واكمن محمد زمانخان د واك له كمزوري كېد

پرځاى يې يو بل سختګري او ظامل واكمن عبدالله خان كرجي د كندهار د وايل په توګه وټاكه. هغه مهال چې عبدالله 

ق( نو د يرغل السونه يې وغزول، چې خلك ډېر په تنګ شول. خلكو ترې صفوي ۴۴۴۰م_ ۴۷۶۳خان كندهار ته ننوت )

شكايت وكړ، په دربار كې د عبدالله خان پلويانو شكايت كوونيك شكمن كسان وګڼل او د عالج الر يې بنده دربار ته 

كړه. دا ګيله من خلك د اورنګزېب دويم زوى شاه عامل ته ورغلل، نوموړى هغه مهال د كابل واكمن و. خو د 

ر د بلوڅانو يرغل ته زمينه برابره شوه. م كال پر كندها۴۶۰۸اورنګزېب زوى هم د خلكو غوښتنه ونه منله، اخر په 

خو تر دې يرغل وړاندې د خان ابدايل دولت چې ښار صفا يې مركز و، د صفوي واكمنۍ په وړاندې پاڅون كړى و، 

 .چې وايل يې په وېره كې اچوىل و

و، چې ياد ش څرنګه چې موضوع شاه سلطان حسني ته ورسېده، نو ده ته هم يو خونړى او ظامل قوماندان ګرګني ورپه

م كال يې د بلوڅانو پاڅون او پر كرمان يرغل شنډ كړى و. پر دې بنسټ ګرګني ته امر شوى و، چې له وړ ۴۷۶۶په 
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ق كال په مې مياشت كې ګرګني له خپلو پوځيانو ۴۴۴۷م_۴۶۰۱ځواك رسه يوځاى د كندهار پر لوري حركت وكړي. د 

 .جون( ۴۶۰۱اوو اوونيو وروسته كندهار ته راغى) رسه له كرمانه د كندهار پر لوري حركت وكړ، چې تر

پاڅون شاته ومتباوه او په كندهار كې يې امن واكن كړ. اوس نو ګرګني په كندهار كې د خپل پايښت لپاره  -ګرګني

دوه عمده كارونه په مخكې لرل، يو د ابدايل قبيلې رئيس دولت خان سدوزي كمزورى كول، ځكه چې د بېګلربېګي 

قناعت نه كاوه او دويم كار د مريويس خان برمته كول او له منځه وړل و، چې تر ټولو نفوذ لرونىك قومي په توګه يې 

  .شخصيت و. د لكهارت په وينا پنځوس زره غلجي كورنۍ پسې والړې وې

ګرګني د خپلې لومړۍ موخې د عميل كولو لپاره، مريويس خان ته د دوستۍ الس وغزاوه او د كندهار كالنرتي يې 

د �وروسپارله. مريويس خان چې يو دراك او د غور خاوند شخصيت و، دا يې غوره وګڼله چې ګرګني ته نژدې وي

ګرګني په وړاندې به يې اطاعت او همكاري ښووله. ګرګني به هم دى د هغه د شور لرونيك فطرت او ډېر نفوذ له 

 (۴۰).�كبله يو خطرناك كس ګاڼه

په هر حال، ګرګني چې يو دوكه مار او دوه مخى سړى و، د دولت خان سدوزي تر له منځه وړلو وړاندې يې د 

مريويس خان په وړاندې خپل هر ډول پټ نيت پټ كړ، هڅه يې دا وه چې د دولت خان دولت او قبيله ړنګه كړي. 

وررسه  چې په ابدايل قبيله كې ځينو كسانوپه دې برخه كې يې بېالبېلې الرې وكارولې. هغو كسانو يې مرسته وكړه 

مرسته كړې وه چې دولت خان ونييس. له بده مرغه چې دا ناپوه سياالن )عزت خان او اتل خان سدوزي( نه پوهېدل 

چې د دولت خان تر له منځه تلو وروسته د ګرګني په الس د دوى د له منځه تلو وار هم رارسېږي، دوى د يوې 

ې ګرګني د هغه له خونړي پوځ رسه يوځاى په ښارصفا كې د دولت خان كال ته )د كندهار تورې شپې په نياميي ك

  .ميلۍ كې( راوست ۸۰په 

د ګرګني پوځيانو كال محارصه كړه، دروازه يې ورماته او دننه شول. دولت خان چې يو زړور انسان و، د تېښتې پر 

بيا يې د هغه زوى نظر محمد خان هم له منځه يووړ.  ځاى د ګرګني مخې ته ورغى. ګرګني هغه له ځنډ پرته وواژه.

كله چې كال لوټل كېده دوو نورو زامنو يې رستم خان او محمد زمان له تيارې څخه په استفادې رسه وتښتېدل او په 

 .ارغسان كې يې خپلو قوميانو ته ځانونه ورسول

 څخه د غچ اخيستلو په نيت راووتل. د ارغسان ابداليان چې له دې پېښې خرب شول، وسلوال شول او له ګرګني

ګرګني ووېرېد او روغه يې وكړه، د دولت خان يو زوى رستم يې د قبيلې د رئيس په توګه په رسميت وپېژاند او د 

دې لپاره چې له ابدايل قبيلې كوم خطر ورته متوجه نه وي، د رستم خان ورور محمد زمان يې د يرغمل په توګه له 

  .وړ او كرمان ته يې ولېږه، چې د يرغمل په توګه تر څارنې الندې ويځان رسه دربار ته يو 

څلور كاله وروسته ګرګني په يوه چل رستم خان ځان ته وغوښت،لومړى يې زندان ته وسپاره، بيا يې وواژه. په عني 

حال كې د ابداليانو پاتې خلك يې تر فشار الندې ونيول، ويې لوټل او خپل پوځ ته يې وسپارل. بيا يې د كندهار په 
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ق_ ۴۴۴۶ينې يې هرات او ځينې يې كرمان ته تبعيد كړل )جنوب كې د شورابك يا بكوا وچو او بې اوبو دښتو او ځ

 (۴۴).م(۴۶۰۶

ګرګني د ابداليانو حاصل وركوونكې ځمكې د غلجيانو پر مرشانو ووېشلې او په دې توګه يې د افغاين قبايلو ترمنځ 

  .د نفاق او دښمنۍ اور بل كړ

، په ولت پرضد د ابداليانو د پاڅون پر مهالد لكهارت په وينا، ابداليان چې د اتلسمې پېړۍ په پيل كې )د صفوي د

 .زرو كورنيو رسېده( ۷۰هرات او فراه كې اوسېدل، شمېر يې تر 

غلجيانو د لومړي ځل لپاره د لومړي شاه عباس د پاچايۍ پر مهال )د اوولسمې پېړۍ په �لكهارت يادونه كوي: 

د فشار له كبله )او د صفوي دولت د تفرقه  نياميي كې( اهميت پيدا كړ. وروسته تر دې چې ابداليان د غلجيانو

اچونې له كبله( له كندهاره هرات ته شاته شول. دوميې قبيلې )غلجيانو( په كندهار او زمينداور كې ډېر زور پيدا 

كړ، ځكه چې غلجيانو پر سني مذهب اميان درلود، نو پر كندهار يې د ايرانيانو واكمنۍ ته په پردۍ سرتګه كتل، 

 (۴۵).لومړي شاه عباس چلند و چې وجه يې د

د )تفرقه واچوه او خلكو ته مته وركړه( سياست يوځل بيا په كندهار كې راژوندى شو، چې نادر افشار كندهار تر 

م كال ونيو. څرنګه چې د هرات او فراه ابداليانو په ايران او شا و خوا ۴۶۸۳يوولس مياشتنۍ محارصې وروسته په 

ټه تورې وهلې وې، نادر افشار هم د ابداليانو او نورو افغاين مرشانو د خپلولو په موخه سيمو كې د نادر افشار په ګ

چې د كندهار په نيولو كې يې مرسته كړې وه، مازندران، خراسان، بخارا، بلخ او نورو سيمو ته د هوتيك سلطنتي 

رات ټول ابداليان دې كندهار ته كورنۍ او نوموتو اشخاصو تر شړلو وروسته يې امر وكړ چې د نيشاپور، ايران او ه

ستانه يش او د غلجيو خانانو ځمكې دې راخپلې كړې )دا ځمكې وړاندې د صفوي دولت له خوا د دې قبيلې خانانو 

 (۴۸).ته وركړل شوې وې(

ل، ړ طبعاً د نادر افشار دا اقدام ابدايل قبيلې ته يوه پېرزوينه او له ده څخه مالتړ و، چې د كندهار نيول يې اسان ك

كنه نادر د يوې افغاين قبيلې پروا هم نه درلوده. يوازېنى ىش چې ورته ارزښتمن و، هغه پر سيمو د ده واكنمي او 

  .پر هندوستان د لښكركښۍ لپاره د ځواكونو برابرول وو

 

  :د پاڅون لپاره زمينه

رو سيمو له خلكو څخه د د صفوي دولت له خوا د كندهار تر داميي ت(رف وروسته، د اوقافو، مدد معاش او نو 

صفوي مرشانو له لوري له خلكو اضايف ماليات اخيستل كېدل، يا به هم له ځينو كسانو ځمكې اخيستل كېدې او 
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نورو كسانو ته وركول كېدې، دغه راز په صفوي دربار كې د شيعه روحانيت پراخېدونىك نفوذ زياتېده، چې سني 

  .ه د صفوي دولت اداري او مايل دستګاه كمزورې او ړنګه شوهمسلامنان يې ځورول. د همدې ستونزو له كبل

د شاه سليامن صفوي د واكنۍ په پاى كې انفالسيون دومره غالب شو چې د سكې ارزښت زياتېدو لپاره له خلكو د 

 سږكال ماليات هم په زوره اخيستل كېدل، خو په بل كال كې به يې دا ماليات نه مجرا كول. دې سيايس او اقتصادي

پاشلتيا د ايراين كروندګرو د هېوادپالنې حس كمزورى كاوه. د ايران په نسبت به يې د قسطنطنيې مېړانه زياتوله، 

دغه راز يې د ډييل زړورتيا او د بابر احساسات پارول، چې د شېباين ازبكانو بريدونه يې هم زياتول، د صفوي دولت 

په لنډه واكمنۍ كې نه يوازې ( ۴۷۱۵_۴۷۸۶اوه... د شاه صفي )په وړاندې چې د هېوادپالنې او خپلواكۍ حس راوپار 

كندهار د ازبكانو په الس له صفوي دولت څخه وايستل شو، بلكې همدان او بغداد هم د عثامين تركانو له خوا د 

صفويانو له السه ووتل. د شاه سلطان حسني صفوي په راتګ رسه د صفوي دولت سيسټم رسه ګډوډ شو، چې د 

 (۴۱).هيله يې نه كېده بيارغونې

شاه سلطان حسني به خپل ډېر وخت په شاهي حرمرساى كې تېراوه، �د پولېنډي كشيش كروسينسيك په وينا: 

 (۴۲).� كله چې به رابهر شو، يوازې به يې خلك ځورول

ي، رستېر د شاه سلطان حسني په واكمنۍ كې د دولت مركزيت كمزورى شو، د دربار وزيران، �د غبار په وينا: 

روحانيون، خواجه رسايان او فال كتونيك په خپلو كې په شخړو بوخت وو. په اړوندو واليتونو كې واكمنو فيوډاالنو د 

 .خپلواكو او نيمه خپلواكو واكمنانو بڼه غوره كړه، چې مركزي دولت ته به يې ماليات نه وركول

  .ورينو ته د معاش پر ځاى ځمكې وركولېڅرنګه چې به دولتي خزانې كرس درلود، له دې كبله به يې مام

دا ځمكې مريايث نه، بلكې لنډمهاله وې، نو د ځمكې خاوند به يې اړ ايسته چې السته راتلونكې ګټې ته په پام رسه 

ماليات وركړي. له مالياتو معاف شوې لويې ځمكې بيا د روحانيونو او مذهبي هديرو په واك كې وې، خلك د معاشونو 

  .واكمنو او فيوډاالنو د ستم له كبله ډېر ځورېدل د نشتوايل، د

همدې كار د مركزي دولت سقوط ته الر اواره كړه. د ايران ملت دې فاسدې ادارې له كبله ډېر ګيله من و، چې تر 

 (۴۷).مركز ډېرو لرييو ځايونو كې يې د دولت پرضد پاڅون كوالى شواى

ې، د صفوي كمزوري دولت په وړاندې لږ تر لږه لس پاڅونونه د شاه سلطان حسني د واكمنۍ په پنځلسمو كلونو ك

وشول، چې مسووليت يې تر هر چا وړاندې د شيعه روحانيونو پر غاړه و، چې د دود له مخې يې يوازې د حل پر 

لنډمهالو الرو غور كاوه. د شاه سلطان حسني د مركزي دولت په وړاندې د كندهار د افغانانو پاڅونونه يوازې د دې 

ګوټ كې د ګڼو پاڅونونو د لړۍ يوه كړۍ وه، چې زياتې اقتصادي،  -ورې پاڅونونه نه وو، بلكې د هېواد په ګوټد
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ټولنيزې او سيايس انګېزې يې درلودې. په دې پېر كې د شيعه روحانيت سختګريۍ زياتې وې، پر نورو مذهبي 

 (۴۶).رنګ وركاوه لږكيو فشار و، چې همدې كار په لومړۍ درجه ټولو پاڅونونو ته مذهبي

م كال په كندهار كې ۴۶۰۴م كال د كرمان بلوڅ قبايل تر يرغل الندې ونيول شول، دوه كاله وروسته يانې په ۴۷۶۶په 

  .هم پاڅون وشو

د �ارواښاد فرهنګ د دې پاڅون يو لوى المل د كندهار د يوه فيوډال دولت خان سدوزي بغاوت ګڼي او زياتوي: 

م كال د اصفهان پر تخت جلوس وكړ، د كمزوري نفس خاوند، ۴۷۶۱اه حسني چې په صفوي لړۍ وروستى پاچا ش

خرافايت او بې ارادې انسان و. د دربار خلكو يې له يو بل رسه سيالۍ كولې، د دوى د دسيسو له كبله په مركز او 

ى ينې له كبله )دواليتونو كې د دولت اداره كمزورې شوه. د ابدايل قبيلې مرش دولت خان سدوزي د سدوخان د ك

د دې قبيلې يو مرش و( د خپل نفوذ په مرسته په كندهار كې د صفوي وايل له اطاعت څخه رسغړاوى وكړ، چې په 

سيمه كې يې اوضاع خړه پړه كړه. د اصفهان دربار تصميم ونيو، چې د دولت خان د ځپلو لپاره په كندهار كې يو 

وى مسلامن شوى ګرجي )كئورګي( او )ختنك( چې په تاوتريخوايل، سختګريه او انضباط لرونىك واكمن وټايك. يو ن

  .اخالقي نيمګړتيا او ظلم مشهور و وټاكه

م كال د شاهنواز خان په لقب او بېګلربېګي ۴۶۰۱كئورګي چې په افغانانو كې يې د ګورګني په نوم شهرت وموند، په 

باشان وو، كندهار ته راغى او هڅه يې وكړه چې په )اعىل حاكم( په توګه له يوه پوځ رسه چې په كې ګرجيان او قزل

سيمه كې د خانانو او امريانو نفوذ ختم او په كندهار كې مستقيمه اداره ټينګه كړي. څرنګه چې يو دسيسه ګر 

انسان و، نو لومړى يې له ابدايل مرشانو )د دولت له سياالنو رسه( دوستي ټينګه كړه، دغه راز يې د غلجيو يو مرش 

 (۴۳).ن هوتك )مريويس خان( ډېر ونازاوهامريخا

لكه څنګه چې اشاره وشوه. د ګرګني رستېري په ټوليز ډول له ګرجيانو جوړ و، چې د فاتح پوځ په توګه يې پر 

كندهاريانو هر ډول ظلم او تېرى كاوه. د )پښتنو تاريخ( كتاب په حواله، له السه يې نه سپني ږيرو، نه هم ځوانانو، 

 (۴۶).و نه ښځو ښه ورځ لرلهنه نارينه وو ا

له دې كبله د هرې ورځې په تېرېدو رسه به د صفوي واكمنۍ په وړاندې د ناراضو خلكو شمېر زياتېده، په دوى 

كې يو ډېر هوښيار او دراك انسان مريويس خان هم و، چې د خپل ځانګړي ځراكت او هوښيارۍ له مخې يې د يوه 

 .ټوليز پاڅون لپاره زمينه برابروله
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 :د كندهار د پاڅون لپاره د مريويس خان هوښياري

غلجيو يو خان( له نژدې څخه پر خپلو هېوادوالو د بهرنيو حكومتونو د  -مريويس خان د ښاملخان زوى )د هوتيك

ظلم او تبعيض شاهد و. هم يې په تجاريت برخه كې ليدل چې د كندهار ډېر عايدات او نور مالونه څنګه د پرديو 

زره بهرين رستېري په خپل مزد او الس ګټلې متاع رسه  ۸۰ېږي، دغه راز يې ليدل چې بايد عام خلك جېبونو ته لو

تغذيه كړي. دغه راز د ايران واكمنو د تكرب او تبعيض دروند بار به پر خپلو اوږو ولېږدوي، نو هڅه يې وكړه چې د 

هڅې لپاره عمومي شهرت، باور او نفوذ په  قوم پاشيل ځواكونه رسه يو او بهرنۍ واكمني ختمه كړي. نو د دې ډول

  .كار و. د قبايلو خانانو دى له وړاندې پېژانده او خپل ملګرى يې ګاڼه

د ښار خلكو هم د هغه رشيفانه او خريغوښتونكې هڅې د رس په سرتګو ليدلې وې او ورباندې باوري وو. هغه څه 

څارنې په وړاندې شوين نه وو. نو مريويس له دښمن رسه چې پاته وو د عمل ازادي وه او دا د يوه نظامي حكومت د 

د دوستۍ الر غوره كړه، په خربو، مشورې او خدمت رسه يې له ګورګني رسه مرسته وكړه چې له رسكښو قبايلو 

ماليات راټول او اداري او نظامي چارې دې پر ځان متيك كړي، تر دې چې ګورګني دى د كندهار د كالنرت په توګه 

ه چې پر لياقت او كفايت يې باوري و او هغه مهال دې رتبې د بلديې )ښاروالۍ( رياست او ښاري انتظام وټاكه، ځك

  .چارې په خپله ملن كې رانغاړلې

مريويس خان په كندهار كې د خلكو باور راخپل كړ، د خلكو او حكومت ترمنځ يو ډول پول شو، په همدې وخت كې 

اړييك او غمرشييك ساتله، بله دا چې دى د ابداليانو زوم و، له دې كبله هغوى يې له قباييل خانانو رسه صميمي 

  .ورڅخه كركه نه درلوده

خلك د حكومت د ظلم او تېري له كبله پوزې ته رسېديل وو، چې د چارې لټه يې كوله او مريوس ته راغلل. مريويس 

ظلمونه ياد كړي وو، پر ليك مريويس خان او خان شاه حسني صفوي ته يو ليك وليكه، چې په هغه كې يې د ګورګني 

د ښار نورو مخورو كسانو السليكونه وكړل، چې وروسته د قوم د امانتكاره كسانو له خوا د اصفهان دربار ته ولېږل 

  .شو

مته كېده چې د خلكو له ګرېوانه به د ګورګني او پوځيانو السونه لنډ يش، خو د صفويانو فاسدې ادارې دغو شكايتونو 

ه د غوږ نيولو وخت نه درلود، ګورګني د خپل ورور له اقدام څخه چې په صفوي دربار كې يې د دېوان بېګي دنده ت

لرله، خرب شو، مريويس خان يې له كالنرتۍ څخه لريې كړ، د څو شكايت لرونكو السليكونه يې واخيستل او د ايران 

م كال( د يوه روايت له مخې صفوي ۴۶۰۶معريف كړ ) دربار ته يې يو پټ ليك ولېږه او دى يې د ايران دولت دښمن

 (۵۰).دولت هم مريويس خان او د هغه ملګري دربار ته نژدې په بند كې واچول

يو بل ليك ولېږه ( ۵۴د هند شهزاده د اورنګزېب زوى ته، چې د كابل واكمن و)( ۴۶۰۶مريويس خان په هامغه كال )

د شاه پرضد پاڅون وكړي. له شهزاده څخه هيله كوم چې د هند او په كې ليكيل يې وو چې تصميم لري د پاس 
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مريويس خان په اصفهان كې د خپل بند پر مهال د شاه ( ۵۵معظم او درانه پاچا ته زما د حال حقيقت څرګند كړي.)

ې چ پر كمزوري نفس او كم عقلۍ وپوهېد، چې د خواجه رسايانو او ماليانو د الس اله وه، ځينې تدبريونه يې وكارول

 .د ګورګني تور له ځانه لريې كړي

په دې وخت كې يې د دولتي ادارې ټول ماهيت او ظرفيت په سم ډول مطالعه كړل چې څومره په فساد كې راښكېله 

وه. پاچا يو بې كفايت او مامورين نااليق خلك وو. كاركوونيك او رستېري رشوت خوړونيك او لټان اموخته شوي وو. 

شاه هم په فال كتلو، دعا لوستلو او له خواجه رسايانو رسه پر مجلس بوخت و. د ايران خلك اداري چارې پاشلې او 

  .د مالماتوونكو مالياتو او د دولت له كبله ډېر په تنګ شوي وو

مريويس خان باوري شو چې له داسې يوې مفسدې ادارې څخه خپلوايك اخيستل اسان كار دى، خو د افغانانو د 

رشط و، هغه مهال د خلكو واك، د سيمه ييزو خانانو او ماليانو په الس كې و، دا خانان له يوې خوا نظر يوواىل لومړىن 

له صفوي واكمنانو رسه او بل پلو له سياالنو رسه پر شخړه بوخت وو. ماليانو هم خلك دېته هڅول چې پر خپل بل 

 (۵۸).مسلامن ورور باندې توره له تېيك راوبايس

يك چې اصفهان ته د مريويس خان او د افغانانو له لورې د اصفهان د كالبندۍ پر وخت پولېنډي كشيش كروسينس

م( په هغه ښار كې حارض و او خپلې ليدنې يې په يوه رساله كې ليكيل دي، د مريويس د ميل وجاهت په باب ۴۶۵۵)

. ورته درناوى درلود په افغان قبايلو كې مريويس خان د باور او درنښت وړ كس و، چې افغانانو�يې كښيل دي: 

ډېر غرور يې درلود، مدبر او د تجربې خاوند كارپوه او ماهر انسان و، څرنګه چې افغانانو يې اطاعت كاوه، له دې 

كبله يې د هند له اوسېدونكو رسه ځانګړې مينه وه، ډېره شتمني يې درلوده، هرځاى يې سفرونه كول له دې كبله 

ده دا درناوى او پلويان وليدل، ځان ته يې وغوښت، ويې نازاوه او د ځان له يې ډېره شتمني لرله. ګورګني چې د 

لوري يې ډاډمن كړ، په دې پلمه چې ګواكې يو مدبر او عاقل انسان دى، نو ځكه غواړي دى د ځينو درنو كارونو 

 (۵۱).لپاره اصفهان ته ولېږي. ژمنې يې وررسه وكړې او د هيلو دروازې يې ورته پرانيستلې

مريويس خان چې د �قوط اصفهان بروايت كروسينسيك( نوي كتاب كې د مريويس خان په باب لولو: په )س

كندهار كالنرت و، په كندهاريانو كې د خپلو ښو اخالقو له مخې په يوه تجربه لرونيك كس بدل شوى و. د ګورګني 

خه يې لريې كړي. ګورګني خان تر پام يو خطرناك سړى ښكاره شو، د واليت واكمن پرېكړه وكړه چې له كندهار څ

چې كله شاه ته راپور وركاوه، نو پر مريويس خان يې د خپل شك په باب هم وليكل او وړانديز يې وكړ چې اصفهان 

ته دې وشړل يش... تر شك الندې مريويس خان د دې پرځاى چې په اصفهان كې تر څارنې الندې وي، د خپل تدبري 

دربار ته الر پرانيزي، بلكې د كروسينسيك په وينا د وزيرانو او مرشانو لپاره د له كبله يې وكړاى شول نه يوازې 

رازونو محرم شو او هر وخت به يې په غونډو كې حارض و. اصفهان ته د مريويس خان لريې كول او په دربار كې يې 

له  دا يو ښه چانس و چېاستوګنه د هغه لپاره ځكه ګټوره متامه شوه چې په ذهن كې به يې ډېره غټه سودا پخوله. 



  35 

Download from: ketabton.com 

وخت څخه په استفادې رسه د دربار حالت او وضعه ځان ته معلومه كړي، پر همدې مهال يې د دوو ډلو )درباريانو 

 .�او امريانو( ترمنځ مخالفتونه او كينې له نژدې وليدې

ه هغو كې نيو چې پد درباريانو ترمنځ د ډلبنديو له خربېدو يې تصميم و �د فرانسوي كشيش )دورسسو( په وينا: 

د نفوذ په مرسته له دواړو ډلو څخه استفاده وكړي، خپله الر يې په داسې مهارت رسه اواره كړه، چې يوه ډله هم 

 (۵۲).�ورباندې شكمنه نه شوه

صدراعظم( او دېوان بېګي  -نو مريويس خان په خپل ځراكت او درايت رسه وكړاى شول د اعتامدالدوله )لومړي وزير

د ورور( پام ځان ته راواړوي او شاه حسني پر ګورګني شكن كړي. د كروسينسيك په وينا څرنګه چې  )د ګورګني

ژوره يې په غور، سوچ او تفكر رسه وڅېړله، له همدې كبله صفوي شاه دوى له بند څخه  -دروند سړى و، خپله لوړه

  .ازاد كړ او اجازه يې وركړه، چې بېرته كندهار ته ستون يش

ان كندهار ته تر راتګ وړاندې د حج لپاره مكې ته الړ، مكې ته د مريويس خان سفر د كندهار پاڅون خو مريويس خ

ته د عطف ټىك هم ګڼل كېږي، ښايي مريويس خان به دا سوچ كړى وي، چې د كندهاريانو پاڅون ميل صبغه پيدا 

ته كړي او د ده غوندې يوه مرش كړي، ځكه دينې انګېزې كوالى شول چې په ټولو افغان قومونو كې يوواىل رامنځ

اطاعت ته يې راوبويل. مريويس خان په سفر كې په ديني مسايلو پوه كسانو رسه خربې وكړې. د كروسينسيك په 

ډېره موده كېږي، چې عجم پاچايان راباندې واكمن دي او موږ يې رعيت يو، پر موږ ډېر �اند، هغوى ته يې وويل: 

ه او بې اميان دى. لښكر يې هم ظامل دى، چې پر موږ هر ډول ظلم او تېرى كوي. زياىت كوي، واكمن و جاهل، ناپو 

دوى يې ساتندويان نوموي، چې هر وخت نارواوې كوي. جور او جفا كوي، زموږ پت او ناموس ته الس راغزوي، هېڅ 

پلوري، مېرمنې  ډول زړه سوى نه راباندې كوي. زموږ اوالدونه راڅخه غال كوي او ګرجستان ته يې وړي. هلته يې

مو هم په زوره راڅخه ودوي، كه موږ ديني غريت ولرو، ايا رشعاً روا نه ده چې پر وړاندې يې توره راوباسو او كه 

هرځاى يې وينو ويې وژنو؟ كه جګړه وكړو، جهاد به وي، ايا زموږ له خوا وژل شوي كسان د خداى په ال ركې شهيدان 

ناموسونه وپلورو، پر موږ حالل دي؟ دا فتوا وليكئ چې پر خپله ستونزه  شوي؟ نو كه چېرې برى زموږ وي، كه يې

 (۵۷).�وپوهېږو

مريويس خان په دې دليلونو رسه د مكې له مذهبي پوهانو څخه د افغانانو لپاره په ليكيل ډول فتوا واخيسته، د شاه 

 صادره كړې وه، چې په كې راغيل عباس په پېر كې هم د مكې پوهانو، د رافضيان پر وړاندې د سيف پر پاڅون فتوا

كه كوم مسلامن يو پوځي مسيحي وواژه، يو ثواب يې كړى، خو كه څوك يو ايراىن )شيعه( ووژين، داسې ثواب �وو: 

 (۵۶).�يې كړى، چې اجر يې اويا برابره زيات دى

ې ل و، دا دوې نور غبار دعوه كوي چې مريويس خان په دې استفتا كې چې له مذهبي پلوه يې موخه د خلكو راپارو 

د يوه مسلامن ملت مذهبي فرايضو په ادا كولو كې د كوم حكومت له خوا خنډ رامنځته �مادې هم ورزياتې كړې: 
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يش، ايا دا ملت رشعاً دا حق لري چې د تورې په زور ځان د دې ډول حكومت له رش څخه خالص كړي؟ دويم: كه 

ستى وي، ايا خلك دا حق نه لري چې رشعاً دا ډول بيعت فسخ قومي خانانو يوه ظامل پاچا ته له خلكو بيعت اخي

 .�كړي؟

دا ( ۵۳د مكې او مدينې ديني پوهانو دا دواړې پوښتنې او فتواوې مثبت ځواب كړې او په غوڅ ډول يې وليكلې.)

. و فتوا هغه مهال واخيستل شوه، چې په شامخي واليتونو كې سنيانو د شيعه ګانو پرضد په پاڅون الس پورې كړى

شيعه ګان يې وژل او د عثامين دولت په پلوي يې شعارونه وركول. تركيې هم د دې واليت نيولو ته مته لرله او خلك 

يې د صفوي دولت پرضد هڅول. په هر حال، د مكې د ديني پوهانو فتوا وركړل شوه، چې د فرانسوي راهب 

 (۵۶).�انو هوښيار وپه يوازې رس د ايراين دربار تر ټولو وزير �)دورسسو( په وينا 

مريويس خان د دې قوي مذهبي سند په مرسته اصفهان ته ستون شو، له شاه سلطان حسني او نورو وزيرانو رسه يې 

وكتل، په دربار كې د ګورګني مخالفينو هم هغه په غوږ وواهه، چې ګواكې مريويس يې د مقابلې ځواك لري. نو شاه 

ظاهره له خپل استازي رسه د كندهار د كالنرتۍ فرمان د ګورګني په خوښه د مريويس خان د ځواكمنېدو لپاره په 

صادر كړ، مريويس خان به د الرې په اوږدو كې هر ځاى چې كوم قومي مرش او مال ليده، راكښته كېده، خربې به 

به يې د مكې  ايې وررسه كولې او د ايراين دربار د فساد او د خپلواكۍ غوښتنې په باب به يې وررسه خربې كولې، بي

د پوهانو فتوا ورته د يوه معترب سند په توګه ورياده كړه، مريويس خان به د قبايلو، ماليانو او روحانيونو پر يووايل 

ټينګار كاوه او ټول يې د كندهار عمومي پاڅون ته په مته كول. د سيستان، فراه، هلمند او كندهار خلك د ده پر الر 

 (۸۰).ده نيت تاييداوهپراته وو، د هر قوم خلكو د 

م كال په ډېر درنښت رسه كندهار ته دننه شو او په ډېر ځراكت يې له ګورګني رسه اړييك ۴۶۰۶مريويس خان په 

ټينګ كړل. ليكونه او پيغامونه به يې ورلېږل، دغه راز يې د هغه له ورور رسه )چې په دربار كې يې د دېوان بېګي 

 .دنده لرله( ښه اړييك وغزول

 

 :هار ميل جرګه او د پاڅون پيلد كند

كله چې مريويس خان كندهار ته ورسېد، په ظاهره يې له ګورګني رسه پالل، خو په باطن كې د ابداليانو او غلجيانو 

له قباييل مرشانو رسه په كندهار كې دننه او بهر په مشوره او د پاڅون په طرحه بوخت و. د مريويس خان لومړۍ 

ار د لوېديځ په شپږميلۍ كې( تررسه شوه، چې د صفوي دربار د وضعې په باب يې خربې جرګه په كوكران )د كنده

وكړې او د حج د سفر له پوهانو رسه د ليدنې او صفوي د مذهبي استبداد او ظلمونو په باب يې هم څرګندونې 

 (۸۴).وكړې، د خلكو د يووايل غوښتنه يې وكړه او له هغوى څخه يې لوز واخيست
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روسته ګورګني مريويس خان ته پيغام ولېږه او د مريويس لور يې ځان ته وغوښته، مريويس چې د تر دې جرګې و 

ګورګني د وژلو طرحه وررسه وه، د هغه دا رشمناكه غوښتنه يې ومنله او د خپلې لور پرځاى يې خپله يوه مينزه د 

 (۸۵).ګورګني حرم ته ولېږله

ميلۍ  ۵۰كړل، چې د )مانجي= د كندهار د شاميل لوېديځ په مريويس خان تر دې وروسته خپل فعاليتونه زيات 

كې( په ميل جرګه كې يې د مكې د عاملانو فتوا د جرګې ګډونوالو ميل مرشانوته څرګنده كړه او ويې ويل چې د 

ګورګني او پلويانو پرضد يې پاڅون رشعي توجېه لري. په دې جرګه كې دغو مرشانو ګډون كړى و: سيدالخان نارص، 

جان باىب، بهادرخان، پري محمد مياجي هوتك، يوسفخان هوتك، عزيز خان نورزي، ګلخان بابړ، نورخان بړېڅ، بابو 

 (۸۸)..ن(روخان الكوزي، د مريويس ورور يحيى خان، وراره يې محمد خان، يونس خان كاكړ او نورو

ه ورګني او د هغه پوځيان يوځاى لد جرګې له برخوالو رسه تر اوږدو خربو وروسته يې پر قرآن كريم لوړه وكړه چې ګ

منځه يويس او يو خپلواك ميل حكومت دې جوړ كړي. په دې جرګه كې د قباييل مرشانو لپاره دندې بېلې شوې، 

چې د خپلواكۍ ساتنې او مقابلې لپاره د صفوي دولت هر ډول اقدام ته تيارى ولري. د مريويس خان پرله پسې 

  .ا جرګه په خوښۍ رسه پاى ومومي او مريويس په خپله مرشۍ ومنيهڅې او وړتيا د دې المل شوه، چې د

د غبار په وينا: د دې تاريخي جرګې يوه څرګنده ځانګړنه دا وه چې د دود خالف د ابداليانو، غلجيانو، تاجكانو، 

  .هزاره وو، بلوڅانو او نورو قومونو متنفذ ماليانو يوه واحده ميل قوه جوړه كړه

يوه دا وه چې څرنګه صفوي پوځ په كندهار كې ډېر دى، بايد داسې الرې چارې وسنجول يش، د جرګې له مقرراتو 

چې ځواك يې راكم يش. نو د دې لپاره يې د تريين اباد سيمې د بلوڅ قوم د يوه تن له خوا ګورګني ته د مالياتو له 

لپاره نظامي پوځيان واخيل او له وركړې انكار وشو. له بلې خوا مريويس خان دېته وهڅاوه چې د بلوڅانو د ځپلو 

تريين اباد څخه دې په زوره ماليات واخيل. دغه راز كاكړانو ورپسې په ارغسان كې د مالياتو له وركړې انكار وكړ، 

چې ګورګني د درې زره رستېرو په مرسته د ياغي خلكو په همكارۍ د مالياتو اخيستلو لپاره له ښاره ووت. مريويس 

ه شا څخه د قومي ځواكونو په مرسته وررسه مل يش. مريويس خان له ميل ځواكونو رسه يوځاى خان ته يې ويل چې ل

ه ارغسان( په يوه باغ كې راوباله. نيم -ځان ارغسان ته ورساوه او ګورګني يې د شپې د مېلمستيا لپاره د )ده شيخ

دى ې وكړه چې د دښمن يو تن هم ژونشپه وه چې مريويس خان او پلويانو يې توره له تييك راويسته او داسې جګړه ي

  .پاتې نه شو

مريويس خان ناڅاپه د دښمن درې زره اسونه او وسلې واخيستې او د ښار لوري ته يې مخه كړه. د ښار ساتونكو په 

دې سوچ چې ګورګني راځي، دروازې خالصې كړې، ځكه مريويس خان د ګورګني جامې په تن كړې وې، نورو رستېرو 

  .د رستېرو جامې اغوستې وې يې هم د ګورګني
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مريويس خان لومړى ګرجي ساتندويان ووژل، د هغوى پرځاى يې خپل ساتندويان وټاكل، چې د ګورګني د پلويانو 

مخه ونييس. تر سبا پورې له ټول صفوي پوځ څخه يو تن هم ژوندى پاتې نه شو، د ورځې په رڼا كې د لومړي ځل 

 (۸۱).د مريويس خان برى اعالن شو لپاره خلكو ته د دښمن بشپړه ماته او

 

 :مريويس خان د خپلواكۍ مدافع

مريويس خان چې د دوو لويو امپراتوريو ترمنځ خپل خطرناك موقعيت درك كړ، د كندهار مرشان او مخور يې 

مشورې او جرګې ته راوبلل، وروسته تر دې چې يې د افغان ولس سيايس موقف د دوو رشقي او غريب دولتونو ترمنځ 

څرګند كړ، نو ويې ويل كه رارسه همږغي ياست او همكاري مې كوئ، تل به د خپلواكۍ بريغ اوچت ساتو، چې د 

پرديو د غالمۍ كړۍ مو په غاړه نه يش. هغه څوك چې له خپلواكۍ رسه مينه نه مني او د پرديو غالمي مني، زموږ 

 (۸۲).كمني ونه لريملګري نه دي. كوالى يش داسې ځاى ته الړ يش چې هېڅ ظامل پرې وا

د مريويس خان دې خربو د كندهار پر خپلواكۍ پلويو خلكو د زړه له كومې اغېز وكړ او ټولو دى د قوم په مرشۍ 

ومانه. مريويس خان تر دې وروسته د ايران شاه ته، د صفوي دولت د تېرايستلو لپاره يو ليك ولېږه او د مالتړ ترالسه 

ه هم ليك ولېږه. په هغه ليك كې چې د ايران شاه ته يې ليكىل و، د كروسينسيك په كولو لپاره يې د هند امپراتور ت

 :قول، په كې راغيل وو

افغانان د ګورګني له بد چلند څه په تنګ شوي، هغه يې له ګرجيانو رسه يوځاى وواژه. زه يې په كښلو، كښلو �

پاچا غواړي غچ واخيل او دلته لښكرې راولېږي، يووړم او كندهار ته يې ورسومل، بغاوت او رسكښي يې وكړه. كه اوس 

افغان لښكر چمتو والړ دى. په مقابله او مقاتله به الس پورې كړي، خداى مه كړه برى به ومومي او كندهار به د 

هندوستان پاچا ته وركړي. هغه وخت به د دې كار چاره ډېره سخته وي. زه دا وړانديز كوم چې يو څه وخت دې 

 (۸۷).�بند يش، څرنګه چې زه په افغانانو كې نفوذ لرم، زه به يې د فتنې اور ووژنم د لښكرو رالېږل

 

  :د هندوستان پاچا په ليكل شوي ليك كې راغيل وو

د كندهار خلك د صفوي واكمنۍ پرضد پاڅون كړى او خپله خپلوايك يې ترالسه كړې ده، كه كوم وخت د ايران �

راولېږلې موږ به اړ يو ستاسو مرسته وغواړو، ايا د هند پاچا مرسته به مو مرسته پاچا د كندهاريانو پرضد لښكرې 

 .�وكړي، كه يه؟
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د هند مغويل دولت په ظاهره ( ۸۶د هند پاچا د مريويس خان له خوا لېږل شوى كس له مثبت ځواب رسه راولېږه.)

يس. ولېږه، چې د دې پېښې مخه وني د كندهار خپلوايك په رسميت وپېژنده، خو په پټه يې صفوي دربار ته پيغام

هسې نه چې د پښتنو پاڅون د هند تر ملنو ورسېږي او هورې د غوريانو، غلجيانو، سوريانو او لوديانو د عظمت 

 (۸۳).پخوانۍ خاطرې يې په ذهن كې ژوندۍ كړي

اندې د سياالنو د مريويس خان د واك تر ګوتو كولو وروسته د دې پرځاى چې ځان پاچا اعالن كړي او د ځان پر وړ 

حسادت حس راوپاروي، ځان يې د قوم د مرش او له نورو سيمه ييزو مرشانو رسه برابر شخص معريف كړ. په دې 

توګه يې ټول قومي او سيمه ييز مرشان دېته وهڅول چې د بهرنيو يرغلګرو په وړاندې يوموټي او د خپلې ميل 

  .خپلواكۍ ترالسه كولو لپاره يوواىل غوره كړي

ه چې د دې پاڅون خرب د اصفهان دربار ته ورسېد، شاه حسني صفوي خپل يو تن استازى كندهار ته ولېږه چې كل

په نصيحت، وعظ يا هم ګواښ او ننګونې رسه مريويس د ميل خپلواكۍ له ادعا څخه راوګرځوي. خو مريويس خان 

وي ىف التاريخ افغان( كې كاږي چې صف د صفوي دربار استازى بندي كړ. سيد جامل الدين افغان په )تتمة البيان

دربار خپل استازى محمد جامي خان كندهار ته ولېږه، چې كندهار ته ورسېد، د دې لپاره چې مخالني ووېروي د 

  .ايراين دولت د عظمت او د شاه د قدرت په باب يې څرګندونې وكړې

حكمت به د افغانستان د غرنيو خلكو په ايا تاسې ګومان كوئ، چې عقل او �مريويس خان يې په ځواب كې وويل: 

دماغونو كې پيدا نه يش؟ كه ستاسو د شاه په قدرت كې زموږ د ځپلو زور وي، ستاسو رالېږلو ته به حاجت نه و، 

بندي �. وروسته مريويس خان خپلو ساتندويانو ته مخ واړاوه او ويې ويل: �چې داسې بې مانا خربې راته وكړئ

 (۸۶)�!يې كړئ

د خپلو بېرندوكو درباريانو په مشوره كندهار ته يو بل اېلچي ولېږه. دا دويم استازى د هرات وايل محمد صفوي شاه 

خان بلوڅ و، چې له مريويس خان رسه د حج په سفر كې ملګرى شوى و، مريويس خان دې دويم استازي ته وويل: 

برخليك به درپه برخه كېده. د د خداى شكر پرځاى كړه چې د خربو چانس خو لرې. لكه د هغه بل غوندې �

غرونو خپلواك خلك د بندګيو په لومو كې نه رابندېږي. زمريو زنځريونه شلويل او تېرې تورې يې په السونو كې دي، 

  (۱۰).�چې تييك ته يې نه دننه كوي

وندې مه غبيا يې زياته كړه چې كه چېرې زموږ د دوستۍ حرمت نه واى، ته به مې هم بند ته لېږلې، خو تا د مېل

  .پامل

دويم مېلمه هم تر څارنې الندې ونيول شو، هرات يا د ايران صفوي دربار ته يې د تګ مخنيوى وشو. په همدې موده 

  .كې د ايراين ځواكونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ډېر ترتيبات ونيول شول
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انو ته څرګنده شوه، چې مريويس كله چې د دويم استازي د نيول كېدو خرب اصفهان ته ورسېد، د هغه دولت وزير 

 .خان په غوړو ژمنو او متو رسه له خپله هوډه نه اوړي. نو په دې تكل كې شول چې كندهار ته ځواكونه ولېږي

خو د دې پرځاى چې له مركزه كندهار ته ځواكونه ولېږي، په هرات كې د ايران مېشتو ځواكونو ته امر وشو، چې د 

ار ته حركت وكړي. مريويس خان له پنځه زره ميل پوځ رسه د صفوي ځواكونو مريويس خان د ځپلو لپاره كنده

مقابلې ته تيارى درلود. په هغه جګړه كې چې پېښه شوه، مريويس خان پر دښمن برياىل شو. صفوي ځواكونو شاتګ 

 (۱۴).وكړ او هرات ته ستانه شول

 كندهار لښكرې راغلې، چې يوازې يې زيات تلفاتتر دې وروسته اتلسو مياشتو كې د اصفهان له لوري څلورځلې پر 

وليدل. صفوي دولت بل برى ترالسه نه كړ، وروستى ځل محمد خان د تربېز واكمن و، چې د پنځه زره كسيز پوځ 

په ملګرتيا د كندهار له جنګياليو رسه په جګړه بوخت شو، مريويس خان يوازې پنځه سوه افغان سپاره د مقابلې 

چې په پايله كې د دښمن زر تنه پوځيان مړه يا هم ټپيان شول، پاتې نورو يې تېښته وكړه. واكمن له لپاره لېږيل وو، 

 (۱۵)خپلو درېيو زامنو رسه ونيول شو

لكهارت لييك (. ۴۶۴۰پوځيانو رسه ولېږه ) ۵۲۰۰۰د صفوي دولت د كندهار د نيولو لپاره د ګورګني وراره خرسوخان له 

تر دويب پورې هلته تم شول. پر دې مهال يوه  ۴۶۴۴ه نومرب كې فراه ته ورسېدل او د م كال پ۴۶۴۰چې دا پوځونه د 

 (۱۸).ډله ابدايل ځواكونه هم له هرات څخه راغلل او دواړو د كندهار پر لوري حركت وكړ

ۍ د مريويس خان ځواكونه چې غلجيو او بلوڅانو په كې ونډه لرله، د )پټې خزانې( ليكوال د پالر داودخان تر مرش 

الندې د فراه پر لوري د خرسوخان مخې ته ووتل. څرنګه چې د خرسوخان ځواكونه ډېر وو، د مريويس خان ځواكونه 

تر شاه شول او په ګرشك كې د هلمند رود پر غاړه د دښمن راتلو ته په مورچو كې پټ شول. د مريويس خان ځواكونو 

نه يې مات كړل. خو خرسوخان خپل ځواكونه له رسه دلته څو ځلې له ځانه وړتيا وښوده، چې د خرسوخان ځواكو 

م( خو دا برى ۴۶۴۵ق= ۴۴۵۸سمبال كړل، چې دا ځل غلجيانو ماتې وخوړه او كندهار د صفويانو له خوا كالبند شو )

تلپاىت نه و، ځكه د ښار خلكو په ټينګه دفاع كوله او تر ښار دباندې مريويس خان ترينان او بلوڅان او د پښني خلك 

من پرضد وهڅول چې يو شپاړس زره كسيز پوځ تيار كړي او پر دښمن بريد وكړي. په دې توګه كندهار ډېر د دښ

زره كسيز پوځ رسه د كندهاري پاڅونكو له تېغ ۵۲ژر د پرديو ځواكونو له يرغل څخه وژغورل شو. خو خرسوخان له 

كسان ژوندي پاتې ۶۰۰_۲۰۰ځ څخه يوازې زره كسيز يرغلګر پو ۵۲څخه تېر شول او د جان ملكم په وينا د صفوي له 

 (۱۱).شول، يانې نور ووژل شول

غبار د ابدايل او ايراين پوځونو د يوځايوايل په باب په دې باور دى چې د ايران سپهساالر خرسو چې د كندهار نيولو 

نيانو رسه يرغمل ته ګامرل شوى و، له كرمان څخه د تېرېدو پر مهال د دولت خان ابدايل زوى زمانخان چې له ايرا

نيول شوى و، خوشې كړى شو، چې د كندهار د ابداليانو د رئيس په توګه وټاكل شو او ده هم وررسه ومنله. زمانخان 
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يې له ځان رسه راوست او اړ يې كړ چې په دې جګړه او كالبندۍ كې په ځان پورې ځينې اړوند ابداليان د كندهار 

وكړي، خو د كندهار ابداليانو د مريويس خان له خوا د خپلواكۍ تر د ځينو غلجيانو پرضد په جګړه كې ګډون 

اعالنېدو وروسته د حيات سلطان ابدايل د زوى عبدالله خان چې د زمانخان د پالر له خوا ملتان ته په هجرت اړ 

الله دايستل شوى و، كندهار ته راوغوښتل شو او دى يې د ابدايل قبايلو په رياست ټاكىل و. په دې شېبه كې عب

خان په كندهار كې د ټولو ابداليانو د مرش په توګه وټاكل شو، چې له مريويس خان او غلجي قبايلو رسه په سوله او 

موافقت كې اوسېده. زمانخان اړ و چې له خپلو اتباعو رسه خرسوخان او ايران تورن كړي، خو زمانخان ميل روغه 

سيال عبدالله خان رسه پخال شو، خرسو چې له ابداليانو څخه جوړه تر شخيص ګټو غوره وګڼله او له خپل قبيلوي 

 (۱۷).بېخي نهيىل شو، نو پر خپلو پوځونو يې تكيه وكړه او ښار يې كالبند كړ

كله چې خرسو د يوه سرت پوځ په مرشۍ د كندهار پر �په يوه ځاى كې د غبار او فرهنګ روايت توپري رسه لري: 

دالله خان چې پالر يې يو وخت د ابدايل قبيلې مرش او وروسته يې د ځينو لوري روان و، د سدوزيو يوه مرش عب

ستونزو له كبله په ملتان كې استوګنه غوره كړې وه، له خپل زوى اسدالله خان رسه له ملتانه د هرات پر لوري روان 

شول، كله چې ايراين شو، چې د هغه ځاى د ابداليانو مرشي وكړي. دا دوه كسان په فراه كې له ايران پوځ رسه مله 

 (۱۶).�ځواكونه مات شول، هرات ته الړل او هلته يې استوګنه غوره كړه

م كال دوه نور ځواكونه، يو د رستم خان او بل د محمدزمان خان تر مرشۍ الندې كندهار ته ولېږل شول، ۴۶۴۱په 

زمان قورچي بايش تر مرشۍ  خو دا دواړو ګټه ونه كړه، په ځانګړې توګه كله چې له كرمان څخه يو پوځ د محمد

  .الندې ګامرل شوى و، چې كندهار ته نژدې د الرې په اوږدو كې د بلوڅانو د بريد له كبله ووژل شول

د صفوي دربار له خوا پوځ ونه لېږل شو، ځكه چې دا مهال له فراه څخه تر كندهار، كالت او مقره پورې سيمې د 

س كې وې، چې ټولو خلكو يې مريويس خان د ميل اتل او خپل مرش په يوه ميل واحد په توګه د ميل پوځونو په ال 

 (۱۳).توګه پېژانده

مريويس خان يو مبارز او ميل شخصيت و، چې د ګاونډيانو له سيايس اوضاع څخه هم ښه خرب و، دغه راز يې د 

به يې د خلكو له حكومت كولو دود هم زده و. اته كاله يې په ډېره خپلواكۍ رسه د خلكو مرشي كوله، هر وخت 

درد او ستونزو ځان خرباوه، خلكو هم ورته ډېر درناوى او ارادت درلود. هغه ته به يې )نيكه( وايه. مريويس خان دا 

نوښتګر مبارز شخصيت چې د هوتيك لړۍ موسس و، د پردۍ واكمنۍ د ړنګولو او ميل خپلواكۍ د ټينګولو لپاره 

يستله، خو ډېر لنډ عمر يې وكړ، ده ال خپله طرحه نه وه بشپړه كړې، چې يې د افغانستان په يوه څنډه كې الر پران

كلونو په عمر له دې نړۍ سرتګې پټې ۱۴مه( يې تر اته كلنې واكمنۍ وروسته د ۵۳ه، د ذيحجة ۴۴۵۶م )د ۴۶۴۲په 

 (۱۶).كړې

 :لولوچې د كندهار په لوېديځ د كوكران په سيمه كې خاورو ته وسپارل شو، پر شنخته يې دا بيت 
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 بر رس مرقد ما چون گذري همت خوا

 كه زيارتكدۀ مردان جهان خواند بود

په كندهار كې خلك تر اوسه پورې د هغه قرب ته د زيات لپاره ورځي او ځينې كسان د ځينو ناروغيو د درملنې لپاره 

  .ارادت ښييله هغه څخه شفا غواړي، چې دا كار دغه باتور او مېړين كس ته د كندهار د خلكو اخالص او 

لومړى ستاسو كارونه خداى ته سپارم، دويم دا چې �افغانانو او خپلو پلويانو ته يې وروستۍ الرښوونه دا وه: 

دښمنانو پرضد جهاد كې هڅه وكړئ، په هر حال كې خپله مېړانه وساتئ، بايد يوواىل ولرئ او دښمن ته رس ټيټ نه 

لپاره هڅه وكړئ، چې د عجم خلك نفاق او كركه كري. دولتونه  كړئ، د ستونزو، درغليو او شومو موخو د شنډولو

يې بايد ړنګ يش، د زړونو په يووايل رسه حركت وكړئ، د خداى په مرسته به ورباندې بريايل شئ او اصفهان به 

 (۲۰).ونيسئ

 (۲۴).تر دې خربو وروسته مريويس خان ومړ او په كوكران كې ښخ كړاى شو

عبدالعزيز واكمن شو، مري عبدالعزيز يو نرم خويه انسان و، له صفوي دولت رسه يې د تر دې وروسته يې ورور مري 

 .سازش هوډ درلود. په دې موخه يې د ايران شاه ته يو ليك ولېږه چې خپل اطاعت يې په كې څرګند كړى و

ه خوا اكا ل د مريويس نيكه زوى محمود چې اكرثه وخت به له خپل اكا رسه و، سرتګې يې پر ليك ولګېدې، چې د

يې د ايران پاچا ته ليكل شوى و، محمود ته مړينې پر وخت د خپل پالر خربې يادې وې، د ليك په ليدو ډېر په 

غوسه شو، توره يې وكښله او د خپل اكا كټ ته ورغى، په يوه ګوزار يې وواژه. له كوره ووت او خلك يې له قرآين 

زما اكا مري عبدالعزيز خپل قوم ته خيانت �لل او ويې ويل: ايتونو رسه سم د صفوي دولت پرضد جهاد ته راوب

 (۲۵).وكړ، يو څو ورځې پركراره وو، بيا يې غوښتل زموږ ګرېوان د دښمن منګولو ته وركړي

بيا يې د خپل اكا له خوا ايراين پاچا ته ليكل شوى ليك ولوست. افغانانو چې په جګړو كې د محمود زړورتيا ليدلې 

 .كلن و ۴۳م( هغه دا مهال ۴۶۴۷ه درلوده، دى يې د هغه د پالر د ځايناستي په توګه ومانه )وه، مينه يې وررس 
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 درېيم څپرىك

 م(۱۰۱۱هـ ق= ۱۱۱۱او د ايراين صفوي دولت پاشلتيا )د شاه محمود افغان رسكښي 

 :د عمده رسچينو پېژندنه

د شاه محمود افغان او د هغه پوځيانو د اروايي او فزييك پېژندنې لپاره، دغه راز پر اصفهان د افغانانو د يرغل په 

ام وكړو، يادښتونو او خاطرو ته پ باب له تعصبه ډكو ايراين او افغاين رسچينو ته تر مراجعې وړاندې بايد د اروپايانو

چې د افغانانو له خوا د اصفهان د كالبندۍ په بهري كې هلته موجود وو، چې د اصفهانيانو، د ايراين واكمنانو د 

تدابريو او له خلكو او دولتي كسانو رسه د افغانانو د چلند په باب يې له كينې او تعصب پرته ليكنې كړې دي. په 

مويت تاريخي اثار په الس كې لرو، چې په اړونده موضوع كې مو مرسته كوي. لومړى اثر )تاريخ دې برخه كې درې نو 

له خوا ليكل شوى او د )بصريتنامې(  J. T Krusinske سياح مسيحي( دى، چې د يوه پولېنډي كشيش كروسينسيك

  .او يا )عربتنامې( په نومونو هم ژباړل شوى

كړل، داصفهان د محارصې او فتحې په ستونزمنو ورځو كې هورې و، چې د  كاله په ايران كې تېر ۵۰كروسينسيك 

م كال د جون تر لومړيو، يانې په اصفهان كې د شاه ارشف افغان تر جلوس څو اوونۍ وروسته هملته و، چې د ۴۶۵۲

ه درشخپل شهرت له كبله هم د شاه سلطان حسني په دربار كې منل كېده او هم يې له محمود افغان رسه راشه 

  .درلوده. له اوضاع څخه ښه خرب و، له دې كبله يې ليكنې هم له عيني واقعيتونو برداشتونه دي

دا كتاب پر پاړسۍ رسبېره په تريك، فرانسوي، انګرېزۍ او التينۍ ژبو هم ژباړل شوى، چې ايرانپوهان، نور څېړونيك 

ل كال په تهران كې )بررسهي هاى تاريخي( ۴۸۲۵او پوهان ګټه ځنې اخيل. د مسيحي ګرځندوى )سياح( رساله په 

ل كال بيا د ډاكټر اسمعيل رضوان له خوا په مستقل ډول په ۴۸۲۱ګڼو( كې چاپ شوې، چې په  ۲_۱نومې مجله )

  .تهران كې چاپ شوې ده

ل كال )پژوهيش نگاه معارص در تهران( نومې موسسې د كروسينسيك رساله د سيد ۴۸۳۵په افغانستان كې هم په 

  .طباطبايي په زيار بيا ليكلې او چاپ كړې، چې په كې د يوه فرانسوي )دورسسو( نظر هم راغىل دى جواد

دويم اثر ګراسننګ انګرېز الس لكهارت اثر دى، چې )انقراض سلسله صفويه و ايام ايتالى افاغنه در ايران( نومېږي. 

و يادښتونه، د رشقي هند، هالېنډ، د فرانسې له لومړي الس ماخذونو او رسچينو څخه په ګټه اخيستلو د ګرځندويان

قنسول د استازو يادښتونه په كې راغيل، چې د اصفهان د كالبندۍ پر مهال يې په ګڼو اروپايي او ايراين رسچنو كې 

 (۵).له علمي او تاريخي تحليلونو رسه يوځاى چاپ كړي
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ل كال په تهران كې خپور شو، وروسته بيا ۴۸۱۸دا كتاب لومړى ځل د مصطفى قيل عامد له خوا وژباړل شو، چې په 

ل ۴۸۷۱ل كال په تهران كې چاپ شو. د عامد ژباړه په ۴۸۱۱د ډاكټر اسمعيل دولتشاهي له خوا هم وژباړل شو او په 

 .كال بيا نوې او ليكوال )سيستاين( زياتره له همدې كتاب څخه ګټه اخيستې ده

نومى اثر دى چې ډاكټر فلور په ايران كې د اصفهان د سقوط پر  درېيم مهم او ګټور اثر )ارشف بر تختګاه اصفهان(

د استازو د ورځنيو يادښتونو له مخې ليكىل، په دې اثر كې د ايران د  �د هند د رشقي كمپنۍ�مهال د هالېنډ 

 دښمنانو لكه روسيې او عثامنيه تركيې پر وړاندې د شاه ارشف د جګړو په باب ګټور مطالب راغيل دي. د يادونې

وړ ده چې په دې درېيو اثارو كې د افغانستان د ميل غورځنګونو، په ځانګړې توګه د هوتكيانو د غورځنګ د تاريخ 

په باب ډېر مهم او ګټور مسايل او مطالب راغيل، چې څرګنده نه ده افغان تاريخپوهان ولې پام نه ورته كوي؟ ان د 

غو اثارو ته رسرسي كتنه كړې ده، حال دا چې په دوى كې )افغانستان در پنج قرن اخري( نومي كتاب ليكوال هم د

د پوځيانو لږه توقع، د افغانانو جګړه ييزه روحيه، ډسپلني او عسكري نظم، خوراك، پوښاك، د افغان مېرمنو ګاڼه، 

ر پ صورت، خوى او اخالق او له ايرانيانو يا ايران مرشانو رسه چلند، د ټولنيزو ډلو او طبقو په باب يې ليدلورى،

صفوي حكومتي نظام يې د بري المل، ايرانيانو له السه يې د ماتې الملونه او په سلګونو نور موضوعات په دې دوو 

  .اثارو كې راغيل دي

 

 :مخ پر وړاندې، پر اصفهان تر بري پورې

، يې ځراكتم( د مريويس نيكه زوى يو ځواكمن او زړور جنګياىل و، خو د خپل پالر په كچه ۴۶۵۲=۴۶۴۷شاه محمود )

كلن و او د خپل پالر مقام ته تر رسېدو پورې يې ډېر وخت ته ۴۳تجربه او تدبري نه درلود، ځكه د جلوس پر مهال 

 .اړتيا لرله. خو ډېر مسووليت او لږې تجربې د هغه عمر لنډ كړ، ان تر درېيو كلونو هم

لت كې د اختالف او درز ونو په باب د كروسينسيك د ليكنې له مخې شاه محمود افغان د ايران او په صفوي دو 

معلومات د خپل پالر له خولې، ان د مرګ پر وخت اورېديل وو، له دې كبله يې د ايران تر زړه پورې د پرمخيون 

 (۸).سوچ درلود

د هرات د ابداليانو او د كندهار غلجيو له خوا د صفوي لښكرو تر پرله پسې ماتو وروسته دى په دې پوه شو چې په 

م كال ۴۶۴۶كې اوضاع بدله ده، كه هر زړور څوك وغواړي يو غوڅ او برمين بريد وكړي، برياىل كېږي. دى د ايران 

كسيز پوځ په ملتيا )د لكهارت په حواله( له كندهاره ووت او داسې يې وښووله چې ګواكې ۴۴۰۰۰په دويب كې د يوه 

، سيستان ته يې مخه كړه، د دې واليت تر نيولو له ابداليانو رسه د جګړې خيال لري، خو كله چې دالرام ته ورسېد

وروسته يې د كرمان الر ونيوله. د سيستان او كرمان ترمنځ په وچه او سوځنده دښته )كوير لوت( كې د محمود پوځ 

ډېر تلفات وركړل. كله چې كرمان ته ننوتل، د ښار واكمن له جګړې او مقاومت پرته ښار پرېښود او اصفهان ته 
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مياشتې يې پرې واكمني وكړه. صفوي دولت ۶ان له تلفاتو پرته د شاه محمود افغان السته ولوېد، چې وتښتېد. كرم

سپاره پوځ رسه يوځاى د افغانانو مقابلې ته ولېږه، خو دا پوځ د شاه محمود افغان له ۶۰۰۰محمد قيل بېګ قزويني له 

جعفر سيستاين )محمود سلطان بېجن يې  خوا وځپل شو، په كندهار كې د سلطان بېجن لكزي تر مرشۍ او د ملك

په كندهار كې د خپل نايب په توګه ټاكىل و( په ملګرتيا د پاڅون خرب د اصفهان پر لوري د محمود افغان پرمخيون 

په ټپه ودراوه. ځان يې ډېر ژر كندهار ته ورساوه او په كندهار كې يې پاڅونكو مرشان اعدام او امنيت يې ټينګ 

 (۱).كړ

څرګنده د هغو كسانو نظر ردوي چې وايي ګواكې د قزلباشو قوماندان لطف عيل خان داغستاين د  لكهارت په

محمود پر وړاندې جګړې لپاره كرمان ته الړ او محمود ته يې ماتې وركړه. نو ځكه د محمود لښكرو كرمان پرېښود، 

  .لكهارت دا خربه يوازې د لطف عيل خان باټې ګڼي

 (۲)ت لطف عيل خان )هغه څوك و، چې په بې تدبريۍ، غرور او غوسه كې يې نوم درلود(د مجمع التواريخ په رواي

په دې توګه لطف عيل خان په غوڅ ډول يو بې كفايت او بې زړه قوماندان ونومول شو، ځكه چې د محمد قيل بېګ 

غوښته، ده هېڅ  كسيز پوځ له شتوايل رسه رسه يې د محمود پر وړاندې جګړه نه۶۰۰۰قزويني تر مرشۍ الندې د 

كوم نقش ونه لوباوه، دا پوځ يې په خپله ړنګ شو. په هر حال، شاه محمود دوه كاله په كندهار كې تم شو، پر ايران 

م كال( يې له مجهز پوځ رسه د اصفهان د نيولو لپاره له ۴۶۵۵_۴۶۵۴ه )۴۴۸۱يې د بريد لپاره ځان ځواكمن او په 

مه كرمان ته ننوت. كرمان له كومې ستونزې پرته د هغه السته ولوېد، ۵۴پر  م كال د اكتوبر۴۶۵۴كندهاره ووت او د 

خو ارګ د محمود پر وړاندې خپلې دروازې وتړلې او مقاومت يې پيل كړ، افغانانو د ارګ د نيولو لپاره ډېر درانه 

ه هره چې ارګ يې لتلفات ومنل، خو بريايل نه شول. بيا يې ارګ كالبند كړ د كرمان قوماندان رستم محمد سعدلو 

م كال په جنورۍ كې ووژل ۴۶۵۵اړخه پياوړى كړى و، په مېړانه دفاع كوله. تر دې چې ووژل شو. رستم سعدلو د 

  .شو او ځايناستى يې چې د جګړې او مقاومت وړتيا يې نه لرله، د پيسو په اخيستلو له محمود رسه روغه وكړه

 (۷).د اصفهان پر لوري به خپل پرمخيون ته دوام وركړيمحمود هم ډېرې پيسې ومنلې او هوډ يې وكړ چې 

بله پېښه چې په كرمان كې يې د افغانانو پاڅون نور هم غښتىل كړ، له محمود څخه د هغه واليت د زرتشتيانو مالتړ 

 ېو، ځكه په دې ښار او د ايران په نورو برخو كې دوى د شيعه ماليانو او ديني مرشانو له خوا سپكېدل، چې ډېر تر 

  .په تنګ وو. دوى اړ وو د هر هغه پاڅون اوهڅې مالتړ وكړي، چې صفوي ځواك ختموي

زرتشتيانو ګام پر ګام د محمود مالتړ كاوه، ده هم له دې وضعې د ځان پر ګټه استفاده وكړه او د زرتشتيانو هركىل 

  .يې وكړ
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ېده. ، چې ن(رالله )ړوند سلطان( نومپه دې لښكركښۍ كې د محمود د پوځ يو برياىل مرش د سيستان يو زرتشتى و

د ن(رالله دا عادت و چې تل به يې يوه سرتګه پټه نيوله، له همدې كبله يې په )ړانده سلطان( شهرت موندىل و. د 

افغاين پوځيانو په مرشتابه كې د زرتشتي قوماندان شتون په هغو مذهبي اختالفاتو كې له يوې خوا د محمود افغان 

، له بله پلوه يې په نظامي چارو كې د )ړانده سلطان( د بېسارې مېړانې او وړتيا څرګندويي كوله. هوښياري څرګندوله

كېدى يش يو بل دليل يې له شاه محمود افغان رسه د كرمان د زرتشتيانو همږغي او د شاه محمود افغان شتون وي. 

ې يزد ته ورسېد، خلكو د افغان لښكرو پر په هر حال، شاه محمود تر كرمان وروسته د يزد پر لوري مخه كړه، كله چ

م كال د مارچ ۴۶۵۵وړاندې مقاومت وكړ. محمود د يزد له كالبندۍ ډډه وكړه او د اصفهان لوري ته روان شو. د 

كيلومرتۍ كې ګلناباد سيمې ته ورسېدل، تر دې ځايه پورې د افغان ۵۰په لومړيو كې افغان پوځيان د اصفهان په 

  .اره د ايران دولت له خوا هېڅ ډول مقابله او مقاومت ونه شوځواكونو د مخنيوي لپ

 

 :د ګلناباد برخليك ټاكونكې جګړه

زره او ځينې ۳د شاه محمود د پوځ په باب هم د تاريخ كښونكو روايتونه رسه اختالف لري. ځينې كسان يې شمېر 

حمود د پوځ هغې شمېرې ته په پام رسه زره پورې كسان ښيي. خو د شاه م۱۰زره څخه تر ۸۰زره، ځينې نور بيا له ۵۳

سپاره ښيي، اټكل كوالى ۴۴۰۰۰چې دوه كاله وړاندې يې په مرسته تر كرمان پورې مخته تلىل و او لكهارت يې شمېره 

شو چې شاه محمود په كندهار كې په خپله دوه كلنه استوګنه كې زيات كندهاريان د بلوڅانو، هزاره ګانو او نورو 

پر پالزمېنه د بريد لپاره راټول كړي وو. دا اټكل چې دا ځل يې بايد د نورو مهالونو په پرتله د پوځ په ګډون د ايران 

 (۶).شمېر زيات واى، حقيقت ته نژدې دى

 ۵۰خو كروسينسيك وايي: افغان پوځ د اصفهان تر كالبندۍ وروسته كه څه هم ډېر مړي پرېښوول، بيا يې هم شمېر 

شيك اقايس په وينا، شاه محمود نكل كوي، چې د اصفهان د محارصې پر وخت د افغان زره ته رسېده. د عبدالله اي

 (۳).پوځيانو شمېره زرو پښتنو، اته زره هزاره وو او څلور زره بلوڅو ته ورسېده

كسانو زيات نه و، ۴۳۰۰۰خو لكهارت بېالبېلو شمېرو ته په پام رسه وايي: د شاه محمود د پوځيانو شمېر دا ځل تر 

  .زره جګړه مار چمتو كړي وو۲۵ا چې صفوي دولت د اصفهان د دفاع لپاره حال د

لكهارت دا يادونه هم كوي چې ښايي د اصفهان د نيولو لپاره به دا پوځ بس نه و، خو بايد ياد وساتو چې د افغانانو 

 (۶).مذهبي مالتړ، زړورتيا او جګړه مارۍ دا خال ډكوله

فرانسوي څېړونىك او لرغونپوه مادام ژان ديوالفوا چې په منځينو پېړيو كې د ايراين ودانيو د معامري سبك د 

م كال ايران له نژدې ليدىل او ودانۍ يې كتلې وې، پر هغه ښار د افغانانو د يرغل تر يادولو ۴۳۳۴مطالعې لپاره په 
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زره او د افغان ۷۰ل وو، ښه اسونه او ښه ركابونه يې لرل، وروسته د صفوي پوځيانو شمېر چې په وسلو او زغرو سبام

 ۴۰۰زره كسه ښيي او زياتوي چې له افغان پوځيانو رسه ۵۰جنګياليو شمېر چې د تورې له پړكا پرته يې نور څه نه لرل، 

 (۴۰).زنبورك توپونه، چې پر اوښانو لېږدول كېدل، يوځاى وو

افغان برخليك جوړوونكو پوځيانو جګړه د صفوي دولت پر ضد چې په م كال د مارچ پر امته د ۴۶۵۵په هر حال، د 

  .قوي توپخانو سمبال وو، په ګلناباد كې پيل شوه

شاه محمود هوتك تر جګړې وړاندې د خپل پوځ كتنه وكړه، د خپلو لنډو خو پاروونكو خربو په ترڅ كې يې ورته 

مو وي كه په جګړه كې مو ناغېړي وكړه، نو په سوځنده  د ايران ناپايه شتمني په تاسو پورې اړه لري، پام�وويل: 

. بيا يې ګربانو )زرتشتيانو( ته هم وويل: كه ايرانيان بريايل �او وچو دښتو كې به مړه شئ، بله ګټه به ونه وينئ

 (۴۴).يش، نو يو تن به هم ژوندى درپرې نه ږدي، تاسې ټول بۀ تر تېغ تېر كړي

لله خان له ځينو جنګياليو رسه په ښي الس او ن(رالله زرتشتي د بلې ډلې په مرشۍ د افغان پوځ په مورچه كې امان ا

په كيڼ الس او شاه محمود د دواړو ډلو په منځ كې ودرېد. د ايرانيانو له خوا رستم خان او د )حويزه( وايل سيد 

  .عبدالله د ن(رالله خان زرتشتي پر وړاندې ودرېدل

ه محمود او د لرستان وايل عليمردان د امان الله خان پر وړاندې ودرېدل. جګړه اعتامدالدوله محمد قيل خان د شا

بجو پايته ورسېده. د  ۶د مارچ د امتې د مازيګر تر څلورو بجو وروسته د ايرانيانو له خوا پيل شوه، چې د شپې پر 

ه برخه چې برى به د ايران پايرانيانو كينه ګرې لښكرې له افغاين پوځيانو رسه د پرتلې وړ نه وې، داسې ښكارېدل 

يش، خو وروسته چې د دواړو خواوو وسلې او پوځونه په كار ولوېدل افغان جنګيانو د صفويانو پر نامنظم او ګڼو 

  .لښكرو برى وموند

د ايران تر ټولو جنګياىل پوځ د رستم خان تر مرشۍ الندې جنګېده، چې ډېره ښه جګړه يې كوله، خو بيا هم د 

ېغونو تېر شول، د تېښتې پر وخت د رستم خان اس پر ځمكه ولګېد، ده غوښتل بيا پر زين كښېني چې افغانانو تر ت

  .سورى شو -پر رس يې يو وار وربرابر شو او د افغانانو د نيزو په ګوزارونو سورى

دې راغى، نعليمردان خان چې بختياري او د كوه ګيلويه ملېشې يې تر الس الندې وې، تر همدې مرګونو ګوزارونو ال 

ورور يې ووژل شو او دى هم سخت ټپي، پر ځمكه ولوېد، كه پوليانو يې په وينو لړىل بدن له ځمكې نه اوچتوالى، د 

  .رستم خان په برخليك به اخته كېداى

اعتامدالدوله محمد قيل خان چې وليدل د ايراين پوځونو دوو نورو ستونونو هم ماتې وكړه، پرته له دې چې مرسته 

  .ي، پر خپلو ملګرو يې د شاتګ امر وكړيې وكړ 
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افغانانو صفوي پوځونه داسې په مخه كړي وو، چې هغوى ونه شول كړاى خپلې توپخانې په كار واچوي. يوه اروپايي 

توپچي يوازې وكړاى شول، وړاندې تر دې چې د افغانانو د اسونو تر ګامونو الندې رايش، درېيو توپونو ته اور ورته 

  .ښتيكړي او بيا وت

قزلباشو پوځونو هم د جګړې له ډګر څخه داسې تېښته وكړه، چې كله اصفهان ته ورسېدل ان په ځان پسې يې د 

ښاري دروازو د تړلو وخت هم نه درلود، كه افغانانو هامغه شېبه ايراين پوځيان تعقيبوالى، ښايي له هر ډول مقاومت 

د كالبندۍ له كبله د لوږې ستونزه نه ګالالى. خو افغانان پرته يې اصفهان نيوالى او د اصفهان ښاريانو به هم 

وړاندې رانغلل، دوى د غنيمتونو، خپلو مړو او ټپيانو په راټولولو لګيا وو، په دې جګړه كې د ايرانيانو د تلفاتو شمېره 

 (۴۵).دى ىزره كسان ثبت شوي، حال دا چې د افغانانو تلفات د ايرانيانو په پرتله يو په لس زيات ښوول شو ۷_۲

م كال د مارچ پر لسمه په خپل يوه ګزارش كې د افغان بريد كوونكو په وړاندې د صفوي ۴۶۵۵يو هالېنډي رشكت د 

نن باوري رسچينو خرب راكړ، چې منيش املاملك انګرېزانو ته وويل: �دولت د پوځونو كمزوري داسې رسوا كوي: 

اثبات او د افغانانو د ماتې لپاره چې څومره مرستې ته اړتيا  دا هغه وخت دى چې بايد د ايران پاچا ته خپله دوستي

لري، هغه وركړي. انګرېز استازي په ځواب كې وويل: په دې وخت كې خپله دوستي نه يش ثابتوالى، ځكه دوى د 

زره كسيز ۱۵خپل استوګنځي دفاع هم نه يش كوالى، نو د هغه پوځ پر وړاندې به څنګه مقاومت وكړي، چې د ايران 

وځ ته يې ماتې وركړه؟ مازيګر مهال موږ ته وويل شول چې قورچي بايش او ايشيك اقايس بايش هم ښار ته راستانه پ

شوي، هغه ټولې اوازې درواغ وختلې چې ويل كېدل قللراقايس تر اوسه پورې د افغانانو په وړاندې پر جګړو بوخت 

 (۴۸).دى

 

 :د اصفهان سقوط او د ايران د صفوي لړۍ زوال

مه د اصفهان پر لوري خپل پرمختګ ته دوام وركړ. ارامني مېشتې ٌجلفا نومې سيمه له ۴۷افغان ځواكونو د مارچ پر 

تلفاتو پرته افغانانو ته په الس ورغله. محمود پر ارمنيانو داسې ماليات وضعه كړل، چې دوه ځله يې بايد وركړي. 

وې، كله چې شاه محمود ترې خرب شو، امر يې وكړ ارمنۍ نجونې تښتول شوې  ۲۰ويل كېږي چې له هغوى څخه 

 (۴۱).چې ډېر ژر دې خوشې يش، چې خپلو كورنيو ته ستنې يش

نېټه د شاه سلطان حسني ښايسته ماڼۍ )فرح اباد( چې له اصفهان څخه دباندې ښارته نژدې جوړه ۴۶_۴۷د مارچ پر 

  .ي توپونه هم په الس ورغللعيار شو  ۲شوې وه افغانانو ته په الس ورغله، دلته افغانانو ته 

مه افغانانو ۵۰شاه محمود فرح اباد پر اصفهان باندې د خپلو نورو بريدونو لپاره د اډې په توګه وټاكه، چې د مارچ پر 

د نوروز په ورځ شاه محمود پر اصفهان بريد وكړ، خو برياىل بريد نه و. �پر ښار بريد وكړ. د كروسينسيك په وينا 
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ل( پر درېيمه د يوه سرت بريد لپاره تيارى ونيول شو، خو افغان جنګيايل بيا پر شا ومتبول شول. دوشنبه د وري )حم

نو اعالن يې وكړ چې خربې اترې ته حارض دي، له مخورو ارمنيانو يې وغوښتل چې د منځګړو په توګه له مركزي 

ن له كالبندۍ پرته بل ډول له دولت رسه خربې وكړي، خو هغوى ونه منل. اخر افغانان رسه سال شول چې اصفها

پښو نه يش غورځوالى. دا د وري له درېيمې د غويي )ثور( تر نياميي پورې د مركزي حكومت پوځونو او پاڅونكو د 

اصفهان پول په دواړو غاړو كې واړول، چې كومه جګړه ونه شوه. شاه محمود په ښار كې د خپلو مېشتو جاسوسانو 

ايراين پوځيانو په باب معلومات ترالسه كول، چې د جګړې لپاره به يې تيارى نيوه. په  په مرسته د ايراين دربار او د

دې وخت كې يې وغوښتل پالزمېنې ته الر پرانيزي، خو شاته ومتبول شو. خو بل بريد له مقاومت رسه مخ نه شو، 

غان ندويانو واوښتل او افځكه ګرجي پوځيان چې د پله ساتندويان وو، په درانه خوب ويده وو. رستېري تر دې سات

پوځيانو ته يې الر پرانيستله، بيا يې خپلې مورچې ټينګې كړې او له ښاره د وتلو الرې يې بندې كړې. تر دې مهاله 

ګومان كېده چې افغان پاڅونيك به پر اصفهان بريد نه كوي، نو ځكه ايراين پوځ دومره د مرستې غوښتنه نه وه 

پله واوښتل او ښار يې كالبند كړ، نو له درانه خوبه پاڅېدل او هڅه يې وكړه چې  كړې. كله چې يې پام شو دوى تر

 (۴۲).ښار ته د مرستې زمينه برابره كړي

څرنګه چې كالبندي بشپړه نه وه، خلكو دا وس درلود چې خواړه او نور تويك د ښار له لوېديځه ترالسه كړي. دا 

څوك هم ښار ته نه شو دننه كېداى او يا هم بهر نه شو وتاى. كالبندي د اپرېل په مياشت كې بشپړه شوه، چې هې

په اپرېل كې ان تر دې وړاندې هم افغانان د سولې او كرمان ته د مراجعې په سوچ كې شول. دوى پر همدې مهال 

تو ش د حويزه د خان له خوا د شاه په امر ليكل شوى ليك ترالسه كړ، په كې ليكيل وو چې له ترالسه كړو غنيمتونو او

رسه دې كندهار ته الړ يش، شاه به نور شته هم وركړي. افغانانو چې ليك ولوست د دولت پر نورو كمزوريو هم 

تومانه جهيز رسه يوځاى شاه محمود ته وركړي،  ۲۰۰۰۰وپوهېدل او ځواب يې وليكه چې شاه دې خپله يوه لور له 

ه پرېږدي، دغه د سولې الر ده كنه تر بري پورې به دغه راز كندهار، كرمان، سيستان او خراسان دې شاه محمود ت

كالبندي ختمه نه يش. د ايران لوري ځواب وركړ چې سني ته د شيعه لور وركول ناشوين دي، رعيت ته د شاه د 

 (۴۷).لور وركړه خو بېخي لريې خربه ده، ستاسو نور رشايط د منلو وړ دي

ه، هامغه مهال وركوالى چې د اصفهان خلك له لوږې دومره كاشكې پاچا خپله لور چې وروسته يې محمود ته وركړ 

  .نه ځورېدل او نه مړه كېداى. افغانانو چې د شاه دا ځواب واورېد تر غوڅ بري پورې يې د كالبندۍ تصميم ونيو

هان تر درېيو مياشتو وروسته په اصف�كروسينسيك د اصفهان د كالبندۍ پر مهال د خلكو د وضعې په باب كاږي: 

خرو او اوښانو غوښې خرڅېدې، خره به په پنځوسو تومانو پلورل كېدل، اخر نه پيدا كېدل. خلكو د سپيو او  كې د

پيشوګانو غوښې خوړلې. چې څلور مياشتې وروسته د انسانانو خوړل پيل شول، پنځه قصابان په دې كار بوخت وو، 

  .نوي مړي به يې چې پيدا كړل، ورنونه به يې غوڅول او خوړل به يې
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د اصفهان خلكو دا عادت نه درلود چې كلنۍ غله دې په كور كې وسايت، ورځنۍ اړتياوې به يې هره ورځ بشپړولې، 

د ښار د كالبندۍ سوچ خو يې هېڅ وخت هم په ذهن كې نه ورګرځېده، اخر خربه دې حد ته ورسېده، چې د ونو 

ې، اوبه يې د زړو بوټانو تيل راټولول او اېشول به يپوستيك به يې په تاله خرڅېدل، په هاونګ كې به يې كوټل، يا به 

به يې څښلې. خلك به په كوڅه او بازار كې چپه كېدل او مړه كېدل، پېغلو نجونو او بې كسه ښځو به چې د ملر مخ 

يې نه و ليدىل، خپلې لورګاڼې به يې پر رس ايښې وې او نارې به يې وې، مړې كېدې به، خو چا به د مړو د ښخولو 

 (۴۶)�...ا هم نه كوله، ټول ښار د انسانانو په مړو ډك شوپرو 

ځينو كسانو به په پټه د مړو غوښې پرې كولې او خوړلې. كله، كله به خلكو د نويو �دغه راز د دورسسو په وينا 

مړو شويو ماشومانو غوښې خوړلې، ان زيات مهال به ښځو خپل بچي خوړل. په اصفهان كې وضعه دومره خرابه وه 

ا به مړي نه ښخول، بلكې په كوڅه او بازار كې به يې پرېښوول، خلك به پر مړو ګرځېدل، اخر ټولو ته عادي چې چ

شوه. خلكو مړي سيند ته واچول، چې د سيند اوبه يې خرابې كړې او تر يوه كاله چا ځنې استفاده نه شواى 

 (۴۳).�كوالى

د  تلونيك ته نه پاملرنه او د ايران د خلكو پر وړاندېد پولېڼدي كشيش دا څرګندونې د صفوي دولت بې كفايتي، را

هغه حكومت بې پروايي ښيي. كه وزيرانو او چارواكو پر خلكو لږ پام كوالى، بايد ښار ته يې تر يوه كاله خواړه 

 وبرابروالى، يا يې خلك له كالبندۍ او د هغې له بدو پايلو خربوالى، چې هر چا خپل او د خپلې كورنۍ غم خوړالى ا

يوه چاره يې سنجوالى. خو له بده مرغه چې وزيران او چاروايك يوازې د خپلو جېبونو د ډكولو او د خپلو سياالنو د 

  .وېرولو په غم كې وو

كه څه هم افغانان تر حكومتي ګوليو او ګواښونو الندې وو، د اصفهان له كالبندۍ راهيسې يو كس يې هم ونه وژل 

ته رسېده، رسه له د ېچې دوى ورڅخه ډزې كړې وې او د كارول شويو ګوليو  ۱۰۰توپونو شمېرشو. د ايراين رستېرو د 

افغان رستېري يې ۱۰۰زره توپونو ته رسېده، خو رستېرو به له دې توپونو داسې استفاده كوله، چې ان ۴۷۰شمېر يې 

 (۴۶).�هم ونه وژل

ګسار كړه او له هغه څخه يې هيله وكړه چې له د همدې پولېنډي كشيش په وينا يو ځل ښاريانو د پاچا ماڼۍ سن

ماڼۍ څخه راووځي او د خلكو پر وړاندې دې حركت وكړي، چې ځان د ايران د ژغورنې لپاره قربان كړي. خو د شاه 

دروازه ساتونكو د ماڼۍ د دروازو تر شا د ګوليو په ډزو رسه خلك رسه وپاشل. پاچا خلكو ته ځان ښكاره نه كړ، خو د 

درې ايراين خانانو د عليمردان خان په مرشۍ )چې مخكې په جګړو كې ټپي  -ل په مې مياشت كې دوهم كا۴۶۵۵

سپاره پوځيانو رسه د اصفهان مرستې ته راودانګل، كله چې شاه محمود له دې موضوع  ۲۰۰۰شوى و( له څه خوړو او 

لېږه، ن(رالله اصفهان ته نژدې د دې پوځ سپاره پوځيانو رسه يوځاى مقابلې ته و  ۱۰۰خرب شو، ن(رالله زرتشتي يې له 

 (۵۰).تنه ووژل، چې پاتې نورو تېښته غوره كړه۴۲۰۰مخه ونيوله او په خپل بريد رسه يې د هغوى 
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د سپټمرب په وروستيو كې مركز ته خرب راغى چې د تون او طبس واكمن ملك محمود سيستاين له لس زره كسيز 

دې خرب د اصفهان خلك خوشحال كړل، خو كله چې شاه محمود افغان  پوځ رسه د اصفهان مرستې ته راروان دى.

دا خرب واورېد، نو ډېر ژر يې د هغه هېوادوال ن(رالله زرتشتي د خربو اترو لپاره د هغه مخې ته ولېږه، هغه په 

د  نګلناباد كې له ملك محمود رسه وليدل، د هغه د ګرانبيه ډاليو تر وركړې وروسته يې ورته وويل چې اصفها

  .تسليمۍ او صفوي لړۍ د سقوط په حال كې ده، نو له شاه محمود افغان څخه دې دغه ګټل كېدونىك وياړ نه اخيل

ن(رالله ټينګار وكړ، چې د اصفهان د ژغورنې لپاره دې له هر ډول سوچ څخه الس واخيل. له هغه څخه يې غوښتنه 

دې په غوڅ ډول پر خراسان واكمني وكړي، پرملك محمود وكړه چې له افغانانو رسه يوځاى يش او د هغوى په مرسته 

 (۵۴).سيستاين د ن(رالله خان زرتشتي خربو ډېر اغېز وكړ، نو ډېر ژر خراسان ته ستون شو

ځينو وييل چې ځانغوښتونكو او ډارنو وزيرانو شاه سلطان حسني له ملك محمود څخه ووېراوه، چې كه هغه له خپل 

يي د ايران د سلطنت پر تخت كښېني او صفوي لړۍ به ختمه كړي. نو پاچا ملك پوځ رسه اصفهان ته ننوت، ښا

محمود ته پيغام ولېږه چې له راغلې الرې دې بېرته ستون يش، ځكه ګواكې صفوي دولت دومره توان لري چې د 

خپلې  او داصفهان او ايراين سلطنت دفاع وكړي. ملك محمود د پاچا په دې ځواب ډېر نهيىل شو، خراسان ته ستون 

  .واكمنۍ پر پراختيا بوخت شو

البندۍ د ك�لنډه دا چې څومره كالبندي ځنډېده، د اصفهان دخلكو وضعه ال پسې خرابېده. د ډاكټر شفا په وينا 

پر مهال شاه سلطان حسني او سالكارانو يې هڅه وكړه چې د نذر، دعا، نياز، چلو، غټو او وړو دعاګانو په مرسته 

ۍ دفع كړي. كله به پېريان راغوښتل كېدل كله به افغان مرشانو ته اجل لېږل كېده، چې د اصفهان بالګانې او ناروغ

له كالبندۍ الس واخيل. خو د هالېنډ د رشقي هند رشكت د كاركوونكو په وينا په اصفهان كې د اصفهان د پېښو 

دومره قحطي زياته شوه چې يو من غنم رسه كار مخته نه الړ، په ښار كې  -له دومره تدابريو رسه�ورځپاڼې وليكل: 

زره درهمو ته ورسېدل، وروسته بيا غنم هېڅ نه پيدا كېدل، نه هم وربشې او وريجې، خربه د خره، سپي، اوښانو ۵۰

 (۵۵).�او موږكانو خوړلو ته وغزېده

ه سطنتي ل د پالزمېنې تر شپږمياشتنۍ كالبندۍ وروسته، د قحطۍ، لوږې او مړينې له كبله سلطان حسني اړ شو

  .تخت څخه راكښته او شخصاً د دښمن پوځ ته وريش، د خپل ژوند او سلطنت برخليك د شاه محمود پښو ته واچوي

م د همداسې يوې اوږدمهالې كالبندۍ تريخ خوند د نادر افشار ۴۶۸۳او د كندهار ښاريانو ۴۶۸۰د هرات ښاريانو په 

له خوا وڅكه، خو خلكو د سپي او پيشيو غوښې ونه خوړلې، م كال هراتيانو د محمدشاه قاجار ۴۳۲۶_۴۳۸۶او په 

مياشتې ۷مياشتې وخت ونيو، خو اصفهان يوازې ۴۴بلكې مقاومت يې وكړ. حال دا چې د دې دوو ښارونو كالبندۍ 

  .او څو ورځې په كالبندۍ كې و



  55 

Download from: ketabton.com 

د لوږې ستونزه ګالـله،  په هر حال، لښكركښيو او لوټونو هر وخت خوار او كم توانه خلك ځپيل، خو شتمنو يوازې

اصفهان د اكتوبر مياشتې په وروستيو كې خپلې وروستۍ ساوې كښلې. د عيني شدهدانو په وينا چې لكهارت يې 

مه( د كالګانو د ساتنې لپاره ګامرل ۵۸هغه رستېري چې د كالبندۍ په ورځو كې )د اكتوبر �دا ليدنې ثبټ كړي

 (۵۸).�، غوره يې ګڼله چې په روغتون كې واويسشوي وو، د دې پرځاى چې هلته استوګنه وكړي

مه له كوم جالل او ۵۸بجو د اكتوبر پر  ۴۵د ايران ځواكمن پاچا پر�د انګرېز رشقي هند رشكت د استازو په وينا 

درناوي پرته له خپلې سلطنتي ماڼۍ ووت، د ويده بېوزيل كس جامې يې په تن وې، چې د نوكرانو له څېرې يې 

 (۵۱).�اورېدله. داسې ښكارېدل لكه د هغه ښاغيل رسمي تشيع مراسم چې تررسه كېږيخواشيني 

د رستم التواريخ په روايت: د كالبندۍ په همدې ورځو كې د اصفهان په دمورقاپي كې څلوېښتو ږيرورو او يوسل او 

 (۵۲).توب حاصل وكلنو شهزادګانو ژوند كاوه چې له اړوندو مېرمنو يا مينزو رسه د پاچا د يوځاي۴۲_۴۱لس 

پاچا خواشينى او زړه ماىت په خپل كور او د ښار په واټونو كې چې له مړو ډك وو، ګرځېده، غوښتل يې د خپلې 

خوښې ماڼۍ )فرح اباد( ته ورسېږي، دا ځاى اوس د شاه محمود د واكمنۍ ځاى و او خپل شاهي تاج د شاه محمود 

پاچا له خپله تخته كښته كېدو ته همدومره هيله �ه وينا: افغان پر رس كښېږدي. د فرانسوي كشيش دورسسو پ

 (۵۷).�من و، چې محمود پر سلطنتي تخت جلوس ته تږى و

له شاه سلطان حسني صفوي رسه د شاه محمود افغان د چلند په باب لكهارت د يوه عيني شاهد )د فرانسې د 

سليمۍ پر وخت يې د محمود غلجي دربار ته قنسول د ژباړن ژوزف آپي ساليمييان( له قوله، چې د صفوي شاه د ت

  :الر موندلې وه، كاږي

محمود د تاالر په يوه څنډه كې ناست و، شاه د تاالر په بله څنډه كې كښېنول شو. شاه سلطان حسني وويل: د �

خداى غوښتنه به همدا وه چې زه نوره واكمني ونه كړم. اوس د دې وخت دى چې ته د ايراين سلطنت پر تخت 

 .نې. زه خپل سلطنت په ډېره مينه درسپارم او له خدايه دې برياليتوب غواړمكښې

تر دې خربو وروسته يې له خپل دستار څخه د پاچايۍ تاج لريې او هغه يې محمود ته وړاندې كړ، خو كله چې يې 

ې او هامغس وليدل شاه محمود انكار كوي او خواشينى دى، نو له تسليموونيك شخص )امان الله( څخه يې واخيست

چې ناست و، هغه يې په خپل الس د محمود پر رس وتاړه او بيا يې ورته د بري غوښتنه وكړه. تسليم شوى پاچا بېرته 

خپل ځاى ته راغى او ارام كښناست. وروسته چاى او قهوه وڅښل شوه، دا مهال پر سلطان حسني باندې د شاه 

  :محمود زړه وسوځېده او ورته ويې ويل
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ه، د انسان بخت همداسې بې ثباته دى. لكه څنګه چې د خداى اراده وي، يوه ته پاچايي وربخښي او مه خپه كېږ 

كه وغواړي ترې اخيل يې، كله يې له يوه قومه اخيل بل ته يې وركوي. خو زه ژمنه كوم چې د پالر په سرتګه به درته 

 (۵۶).�ګورم او ستا له مشورې پرته به يو كار هم ونه كړم

د شاه سلطان حسني او د صفوي لړۍ اوږدمهالې دوره په ډېر ټيټال رسه پايته ورسېده. يو افغان  په دې توګه

افغان سپرو رستېرو رسه اصفهان ته الړ. د ماڼۍ پر درازه يې مهر او الك ۸۰۰۰قوماندان امان الله هامغه مازيګر له 

ان الله امر وكړ چې د ښـار له الرو څخه دې ولګاوه او د ايراين رستېرو پرځاى يې خپل رستېري ولګول. بله ورځ ام

سړي ايسته كړل يش، بيا يې يوه الر وسنجوله، چې ښار ته په وړ اندازه خواړه رايش او خلكو ته دې ورسول يش. بله 

ورځ امان الله د شاه محمد د راتلو لپاره وړ ترتيبات ونيول، د احتياط له مخې يې د الرې په اوږدو كې پر جګپوړو 

  .او د جوماتونو پر منارو وسلوال رستېري پر ساتندويۍ وګامرل ودانيو

  .مه شاه محمود په ډېر برم او درنښت رسه د فرح اباد پر لوري حركت وكړ او اصفهان ته دننه شو۵۷د اكتوبر پر 

په  په شاو خوا كې سپاره چې ۵۰۰۰په دې ډله كې لس سپاره منصبداران تر شا يې د �د عيني شاهدانو په وينا: 

سپرو رسه ليدل كېده، ۴۲كې د ايراين دربار مرشان هم ليدل كېدل، په حركت كې وو. وروسته مرياخور افغان له 

پيل  ۴۰۰۰چې پر يوه ښايسته شوي او ځانګړى شاهانه اس راروان و، ورپسې ځينې وسلوال او په هغو پسې د نظام 

  .رستېري په حركت كې وو

رسو جامو لرونكو زنګيانو )تورپوستو( په منځ كې روان و. دا  ۸۰۰د ټولو رئيس د  په لنډه فاصله كې بيا د ترشيفاتو

زنګيان د اصفهان له اسريانو ټاكل شوي وو، چې د افغان فاتح ساتندويي وكړي. په څلوېښت ګامه فاصله كې محمود 

 يې كيڼ خوا ته غلجي پر هغه اس سپور و، چې د عربستان وايل په همغو ورځو كې ورډالۍ كړى و. سلطان حسني

  .سپاره غالمان په حركت وو۸۰۰روان و، په دې دوو مرشانو پسې 

وروسته مفتي او امان الله، لومړى وزير )صدراعظم( محمود، مال زعفران، ن(رالله زرتشتي، مال موىس خزانه دار، 

 پوړي صاحب منصبان لهمحمد اقا ناظر البيوتات محمود روان وو. تر دې وروسته د شاه ځينې اعتامدالدوله او جګ

يو شمخال )زنبورك( توپ بارو روان و.  -ځينو افغان صاحب منصبانو رسه روان وو، چې ورپسې به سل اوښان چې يو

سپاره رستېري مله وو. د شېراز له پله څخه د  ۷۰۰۰سازږغوونيك روان وو، چې ورپسې به  ۷۰۰تر ټولو وړاندې به 

اوښتو پر مهال يې شاه حسني د ماڼۍ د باغ له الرې جېل ته ولېږه. داسې ښكارېدل چې شاه محمود د مات شوي 

  .شاه حضور د بري په مراسمو كې هم تشخيص كړى وي

كه څه هم د سيمې اوسېدونكو غمونه خپل يون ته يې ادامه وركړه، چې لږه شېبه وروسته د ښار دروازو ته ورسېدل. 

او ستونزې لرلې، خو بيا هم خپلې هوساينې ته په سوچ كې وو، ځكه يې د نوي واكمن پر وړاندې درناوى خپل كړ. 

د اسونو پښو ته يې ګرانبيه تويك وغوړول او هوا يې عطرينه كړه. هغه توپونه چې پر اوښانو بار وو، كله ناكله چلول 
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انو چې تر نورو وړاندې روان وو، په نوبت رسه يې په لوړ ږغ پر محمد او يارانو يې صلواة او درود كېدل او لسو افغان

 (۵۳).وايه

كله چې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو مراسم تررسه شول، افغان رستېرو په لوړ ږغ چيغه كړه )الله اكرب( محمود د ماڼۍ 

و پر تخت كښېناست. د شاه سلطان حسني بېواكه شويو له دروازې څخه تر ننوتو وروسته د ماڼۍ تاالر ته الړ ا

چارواكو او وزيرانو شاه محمود ته د وفادارۍ او درناوي لوړه وكړه، د توپونو په هوايي ډزو رسه خلك له موضوع خرب 

كړاى شول. محمود د جلوس تر مراسمو وروسته ټولو حارضينو ته مېلمستيا وركړه، په دې توګه پر ايران باندې د 

ډه يو المل چې د افغان په بري كې يې سرته ون�انانو واكمني پيل شوه. د كروسينسيك په راپور كې راغيل دي: افغ

درلوده، د پوځيانو نظم و، ښايي په هېڅ ځاى كې به هم رسدار له داسې ځواك څخه برخمن نه و او فرمان يې نه 

 .مخ(۱۶)سقوط اصفهان، بروايت كروسينسيك، تهران،  �چلېږي

جګړه او وژنه د افغانانو عادت دى، څوك په جګړه كې له �نسيك د افغان جنګياليو د روحيې په باب وايي: كروسي

دښمن څخه مخ نه يش اړوالى، كه څوك تر شا يش، ناڅاپه يې وژين. د اصفهان د كالبندۍ پر وخت زه د عباس اباد 

غوڅ و، د كتار شاته راغى، ساتندويانو ګومان پله ته نژدې د جګړې نندارچي وم. يو افغان مې وليد چې ښى الس يې 

كاوه چې له جګړې څخه تښتېدىل دى، غوښتل يې مړ يې كړي، هغه خپل الس وروښود، دوى بيا هم رايض نه شول 

او ويې ويل: كه ښي الس دې له كاره لوېدىل په كيڼ الس جګړه وكړه، كه دې هغه الس هم له كاره ولوېد، په خوله 

 �..ښمن ناړې تو كړه، چې خداى)ج( لوى اجر دركړيجګړه وكړه او پر د

كه له افغانانو څخه توره، ليندۍ، ټوپك او نورې وسلې ځمكې ته ولوېږي، د هغه لپاره له خپل اس څخه نه راكښته 

كېږي، په اس ځغلونه كې دومره چابك دي، له شاه څخه يې ځان كښته راغزوي او پر ځمكه خپل لوېديل شيان 

به يې هر ښار او هره سيمه نيوله، كه په سيمه كې به يې څوك ليده چې د جواهرو يوه پلنډه پر  راپورته شوي. كه

رس لېږدوي، په لښكر كې به د دې سيمې اړوند اوسېدونيك شخص هڅه كوله چې دې كس ته څوك زيان ونه رسوي. 

  .كه به يې اسريان نيول، تر لږې مودې وروسته به يې خوشې كول

ېر كسان ونيول، خو هغوى يې د خپلو اوالدونو په توګه ومنل. په كارونو كې توكل لري، ځانپالونيك دوى په جګړه كې ډ

نه دي. غنم ډېر كاروي، خواړه ډېر نه رسه كوي، د پسه كومله له اوبو ډكوي، بيا يې پر مال تړي او د اړتيا پر وخت 

كه ږدي بيا يې خوري. له اوبو پرته نور څه يې كاروي. د خوړو پر وخت تكلف نه كوي، ډوډۍ او نور خواړه پر ځم

نه څښي. بېالبېل شالونه، موچڼې او نور كايل لري، چې ځانونه له ملر او خپله وسله له باران څخه خوندي سايت. 

پراخ او جګ كايل اغوندي، مېرمنې يې هم له سرت پرته كوڅو ته راوځي. ډېرې ښايسته دي، چې د ملر غوندې بې 

 (۵۶).�، په غوږونو كې يې د بلور او مدنګ غوږوايل ځړېږيحجابه رابهر كېږي
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له دې رشحې څخه ښكاري چې افغانان ساده، كم توقع، خو ډېر جنګيايل، زړور او باانضباطه خلك دي او د خپل 

 .بري لپاره تر مرګه جنګېږي

 

 :په ايران كې د شاه محمود پاچهي

كالبندۍ پر وخت په هغه ښـار كې د خلكو د زړه  كروسينسيك لكه مخكې هم چې يادونه وشوه، د اصفهان د

بوږنوونكې وضعې شاهد و. د محمود په الس يې تر فتحې وروسته څو ځلې له شاه محمود رسه وليدل، چې د هغه 

 :څېره او شخصيت داسې انځوروي

ې وه. هر ږيره ي هغه منځنى قد درلود، پلنې اوږې، پراخ مخ، ټيټه پزه، تېزې سرتګې، توند كاته، لنډه غاړه، رسه�

سهار به يې د خپل پوځ له زورورو رستېرو رسه غېږ نيوله، د ورځې په بهري كې به يې هم هغه سپورټ كاوه، چې د 

هغه بدن ته يې قوت وركاوه. هره ورځ به يې پنځه پسونه ورته راوړل، چې ده به په خپله توره دوه نيم كول. د لنډو 

ن به يې نه خطا كېده، پر اس باندې په سپرېدو كې دومره چست او چاالك و، نيزو په وهلو كې ډېر ماهر و، چې نښا

چې له ركاب پرته به يې اس ټينګ كړ او كله چې به يې ښى الس د اس پر شا كښېښود، نو رواناوه به يې. ډېر لږ 

  .خوب يې درلود، چې د لښكركښيو پر مهال به يې خوب نه كاوه

رب اخيست او په اصفهان كې به يې خپله ګزمه كوله، په خوړو كې منځالرى و، د شپې به يې شخصاً د ساتندويانو خ

هرڅه به چې السته ورتلل قناعت به يې كاوه. له خپلې مېرمن )د شاه حسني سلطان لور( پرته به يې څه نه څښل. له 

  .هغې څخه يې يو زوى درلود، چې دى هېڅ له هغې پرته له بلې هېڅ مېرمنې رسه يوځاى نه شو

اه محمود د شاه حسني خالف چې عياش، هوساينه خوښوونىك او مهربان و، ډېر فعال او ځواكمن ښكارېده. د ش

قصاص او تعزير پر وخت به يې د هېچا شفاعت نه كاوه. د چا زارۍ يې نه منلې، بلكې يوازې يې رشعي حكم ټينګاوه 

 (۸۰).ه وړاندې روانېدهاو د دښمن پر وړاندې ډېر توند و. په جګړو كې اكرثه د خپل پوځ پ

م( نوموړي په پيل كې يو خوښ او منځالرى ۴۶۵۲_۴۶۵۵په هر حال، شاه محمود درې كاله پر ايران واكمني وكړه. )

كس و، چې پر ايران باندې يې د واكمنۍ پر وخت يوازېنى كار او انساين عمل د اصفهان قحطۍ ځپلو خلكو ته د 

يو مياشتو كې يې په خپل منځالرتوب او معتدل چلند رسه ډېر ايرانيان خوړو لېږدول و. د خپلې واكمنۍ په لومړ

حريان كړي وو. دومره روغ عقل يې درلود، چې د صفوي سلطنت د پېچلو اداري چارو د نيولو لپاره يې د افغانانو 

د هر  ،بې تجربه توب تشيخص كړى و. له دې كبله يې وزيران او نور جګپوړي كاركوونيك پر خپلو دندو پرېښودل

يوه تر څنګ يې يو افغان وټاكه. په دې توګه افغانانو ته د اداري فن زده كړه هم اسانه شوه. دوى ايراين كارپوهانو 
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ته ځري وو. چې د رشوت اخيستلو او فساد المل نه يش او په پايله كې هغه مهال ايران د محمود د واكمنۍ په پيل 

  .ه نيمه پېړۍ كې يې سارى نه درلودكې له داسې حكومت څخه برخمن شو، چې په تېر 

شاه محمود هغه كسان چې شاه او خپل هېواد ته يې خيانت كړى و، يا يې هم د افغانانو په ګټه څارګري كړې وه يا 

اعدام كړل يا يې هم بنديان او په دې توګه يې خاينانو ته د عربت درس وركړ. هغه به په څرګنده ويل، له هغو 

پټوالى چې شاه او خپل دولت ته يې خيانت كړى وي. په وړ وخت كې به ده ته هم خيانت كسانو سرتګې نه يش 

 (۸۴).وكړي

تر دې وروسته محمود امر وكړ په ښار كې دې اعالن ويش كه ايرانيان، په ځانګړې توګه د اصفهان خلك غواړي له 

غانانو درناوى دې وكړي، دا دود افغانانو رسه وګوري، له ځايه دې اوچت يش او پر سينه دې الس كښېږدي. د اف

  .نن هم په افغانانو كې شته، چې د كلتور يوه برخه يې ګڼل كېږي

پر دې رسبېره محمود ټولنيزې ډلې په اوو درجو ووېشلې، چې افغانان په كې د فاتحې ډلې په توګه په لومړي مغلوب 

يانو له خوا د كندهاريانو او هراتيانو پر وړاندې ايرانيان په اوومه درجه كې راتلل. دا چلند شل كاله وړاندې د ايران

 .تررسه شوى و

په دې وخت كې د ايران په كمني كې دوه ناست دښمنان يانې روسيې د سرت پطر تر مرشۍ او عثامين تركيه يو، 

يو خطر ګڼل كېدل. په ځانګړې توګه چې پطر د دربند مشهور ښار نيوىل هم و. دا مهال شهزاده طهامسب صفوي 

م كال نومرب په قزوين كې خپله پاچايي ۴۶۵۸مه_ ۸۰هـ د محرم پر ۴۴۸۲وړاندې له اصفهان څخه تښتېدىل و، د چې 

اعالن كړه. كه څه هم دا كار يې افغانانو ته د جګړې بلنه وه، خو د خپلو بې كفايته وزيرانو له خوا ډېر ژر په عيش 

 .ې راګريې كورنۍ ژغورون يې هېر كړاو نوش او نورو كارونو لګيا شو، چې په اصفهان كې د خپل

سپاره پوځ رسه يوځاى د  ۸۰۰۰شاه محمود پر دې مهال امان الله خان، اعتامدالدوله او د خپل تره زوى ارشف له 

شهزاده طهامسب پر وړاندې جګړې ته ولېږل، خو شهزاده د افغانانو له مقاومت او مقابلې پرته قزوين پرېښود او 

  .ه اذرباييجان ته وتښتېدكاشان، بيا له هغه ځاي

قزوين له جګړې او مقاومت پرته د افغانانو السته ورغى. په پيل كې خلكو د افغانانو ښه هركىل وكړ، خو فاتحو 

سپاهيانو ونه شول كړاى د خلكو د مال او ناموس پر وړاندې د خپل بد چلند مخه ونييس. له دې كبله خلك د 

  .او پاڅون يې وكړ افغانانو له دې چلند څخه په تنګ شول

په دې پاڅون كې هر قزويني خپل افغان مېلمه وواژه او په دې توګه ځينې افغان لښكريان راښكېل، بيا وروسته ووژل 

شول. امان الله هم سخت ټپي شو، خو پر خپلو پاتو پوځونو يې امر وكړ چې ځانونه د ښار ارګ ته ورسوي او هلته 

ان الله خان امر ومانه او ارګ ته الړل، چې همدغه كار دوى وژغورل. څرنګه مقاومت وكړي. افغاين ځواكونو د ام
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چې د ارګ خورايك تويك پر خالصېدو وو، امان الله امر وكړ چې د تورې په زور دې د پاڅونكو كتارونه لريې او د 

مړو( رسه پاتې نور له تنه ۴۵۰۰تېښتې الر دې جوړه يش. افغانانو همداسې وكړل او د درنو تلفاتو په وركولو رسه )د 

ښاره ووتل. ځينې د كاشان لوري ته الړل، بيا يې يوه ډله د ارشف په مرشۍ كندهار ته روانه شوه، چې بله ډله بيا د 

 (۸۵).امان الله خان په مرشۍ اصفهان ته ستنه شوه

ان او جګپوړي د دې پېښې خرب پر شاه محمود ډېر فشار راوړ، ډېر ژر يې امر وكړ چې د اصفهان وزيران، مرش 

تنو ته رسېده( ماڼۍ ته رايش، چې له تورې تېر يش. په دې منځ كې يوازې اعتامدالدوله  ۸۰۰چاروايك دې )شمېر يې 

محمد قيل خان د دوو غلجيو شفاعت ترالسه كړ، نور نو ټول ووژل شول او مړي يې په عامه الر كې كښېښودل شول. 

ځينو نورو قزلباشانو د وژلو امر يې هم وكړ. په اصفهان كې يې داسې محمود په دې كار بسنه ونه كړه، د هغوى او 

وېره رامنځته كړه، چې خلكو ډېر مهال له كوره بهر د ګام ايښوولو زړه هم نه كاوه، خلكو حق نه درلود چې ښار ته 

  .خورايك تويك راوارد كړي

صفهان له شا و خوا سيمو خورايك تويك اصفهان يوځل بيا له لوږې او قحطۍ رسه مخ شو. كه ن(رالله زرتشتي د ا

سپاره پوځ په ملګرتيا د  ۸۰۰۰نه برابروالى، له شك پرته چې ډېر خلك به له لوږې مړه كېدل. ن(رالله خان زرتشتي د 

اصفهان په شامل لوېديځ كې د خوړو په برابرولو پيل وكړ، چې دا كار يې په ښه توګه تررسه كړ او په خوړو )پنځوس 

  .ان( يې پالزمېنې ته ولېږلزره بار اوښ

سني مذهبه خانان اړ كړل چې اصفهان ته كډه يش او  ۱۰۰۰د همدان له شا و خوا، ختيځ او شاميل سيمو څخه يې 

 (۸۸).هورې استوګنه وكړي

افغان او زرتشتي خانانو رسه له  ۵۰۰د ن(رالله زرتشتي زامن د اصفهان تر نيولو وروسته سيستان ته ستانه شول او له 

  .يستان څخه اصفهان ته كډه شولس

چ كې كيل په سو  -پر دې مهال افغان رستېرو د جنګي غناميو له كبله لږه هوسايي ترالسه كړې وه، چې د خپل كور

شول، ځينې ډلې يې كندهار ته روانې شوې. شاه محمود دوى تګ خپل راتلونيك او اصفهان مېشتو افغانانو ته يو 

خنيوي لپاره يې پر رستېرو امر وكړ چې خپل كورونه دې اصفهان ته راوړي. كندهار خطر ګانه، د دوى د تېښتې د م

ته اته زره اوښان ولېږل شول، چې په كندهار كې له نورو اوښانو رسه يوځاى د افغان رستېرو كډې اصفهان ته بار 

  .كړي

وروسته اصفهان ته ورسېد. زره اوښان وو، تر درې مياشتني مزله ۸۰لومړى كاروان چې �د كروسينسيك په وينا: 

په وروسته دوو كلونو كې هم اصفهان ته مهاجرتونه وشول، خو بيا هم د اصفهان د خلكو كمواىل جربان نه شو. 

وروستى كاروان چې د شاه محمود د ژوند په زمانه كې اصفهان ته دننه شو، درې زره اوښان وو، چې له دې كاروان 

 (۸۱).رسه د شاه محمود مور هم مله وه
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م كال د دويب په پاى كې ن(رالله كور )ړوند( د دې ښار په نيولو ۴۶۵۸شېراز دويم ښار و، چې بايد نيول كېداى. د 

مامور شو، هغه شېراز ته تر نژدې ځايه پورې له هېڅ ډول مقاومت رسه مخ نه شو، خو كله چې شېراز ته ورسېد، نو 

سه له خپل پوځ رسه يوځاى د هغه ښار نيولو ته يو شول. دا واكمن يې په مقاومت الس پورې كړ. ن(رالله سم له ال 

واكمن له لومړنيو كسانو څخه و، چې د ښار ساتونكو وويشت او مړ يې كړ. د ن(رالله مړينه د لښكريانو او نورو 

 وپلويانو د خواشينۍ المل شوه، چې محمود دا پېښه نه جربانېدونكې ضايعه وګڼله، ځكه چې د ده د لښكر له بريالي

  .مرشانو څخه و

ارمنيانو او په ځانګړې توګه زرتشتيانو د ن(رالله په مړينې رسه خپل سرت مالتړ له السه وركړ. د هغه په مړينه ډېر 

  .خواشيني شول، ان د اصفهان خلكو هم هغه يو زغم لرونىك كس ګاڼه

چې يې  رونىك كس و. كلهپولېنډي كشيش كروسينسيك په خپلو خاطرو كې لييك چې ن(رالله زرتشتي يو زغم ل

وليدل ځينې ګرجيان د شاه له خوا د خدمت پر وخت د اسالم منلو ته اړ ايستل كېږي، اجازه يې وركړه چې خپل 

پخواين مذهب ته واوړي. ان له اصفهان څخه يې ګرجي كشيش ورولېږه. كروسينسيك زياتوي چې په هر حال 

 (۸۲).�ه مذهب څخه د كركې له كبله دا كا ر كاوههغه عيسويت ته د مينې له كبله نه، بلكې له شيع�

د ن(رالله زرتشتي تر مړينې وروسته، د افغان ځواكونو مرشي زبردستخان افغان ته پاته شوه، چې شېراز فتحه كړي. 

پر دې بنسټ يې هغه ښار كالبند كړ، كله چې ښار تسليم شو، نو  �وايي: زبردستخان يو زړور او بېباك جنګياىل و

د شېراز د خلكو پر وړاندې يې مينه وښووله. څرنګه چې سوداګرو پر خلكو خورايك تويك بند كړي وو، زياتو اړو 

خلكو د لوږې له كبله خپل ژوند له السه وركړ. زبردستخان امر وكړ چې ټول دكانونه او د خوړو پلورنځي دې 

 .رانيستل يش، هېڅوك هم حق نه لري چې له ځان رسه وسله ولېږدويپ

د ښار وضعه ډېر ژر عادي شوه او له هرې خوا شېراز ته خورايك تويك راروان شول. خلكو د اوليه توكو په تيارولو 

راغيل:  ،الس پورې كړ. په )تاريخ منظم نارصي( نومي كتاب كې چې د نارص الدين شاه د استخباراتو وزير ليكىل دى

زبردستخان د شېراز خلكو ته وخت وركړ، چې يوه ورځ ورباندې بريد وكړي او شېراز ونييس. كله چې ښار ونيول �

شو، ويې ليدل چې څو كسان له لوږې مړه شول، يوه سوداګر په كور كې دومره غنم لرل چې د شېراز ډېرو خلكو ته 

ګروېږنې وكړې او بندي يې كړ، چې ولې  -څخه پوښتنېيې څو مياشتې كفايت كاوه، زبردستخان له دې سوداګر 

 (۸۷).�يې دا غنم له خوارو خلكو راسپمويل او دومره ډېر خلك مړه شول

هندوستان پر الر يې جواهرات او دوې  -يو ځل يوه ارمني سوداګر شاه محمود افغان ته عرض كړى و، چې د اصفهان

زبردستخان ته وليكل چې د دې سوداګر مال دې پيدا او خاوند ته يې بستې املاس غال شوي دي. شاه محمود خان 

  .ورتسليم كړي
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زبردستخان د دې لپاره چې پر ايران باندې افغان واكمنۍ ته پاى وركړي، اغېزناكه هڅه وكړه او غال شوي املاس 

ن و. ګنې انضباطه واكم يې پيدا او خاوند ته ورتسليم كړل. دا كار دا جوتوي چې زبردستخان باډسپلني شخص او با

د ارمني سوداګر د املاسو او جواهراتو پيدا كول دومره اسان كار نه و.)ګوربت مجله: څلورمه ګڼه، پنځم كال، پنځم 

 .مخ، د ښاغيل حداد ليكنه(

د شېراز فتحې شاه محمود د ايران د نورو ښارونو نيولو ته هم هيله من او خوشحال كړ. كله چې زبردستخان د نورو 

يمو او بندرعباس په پرانيستنه بوخت و، شاه محمود د يوه لښكر په مرسته د اصفهان د شامل لوېديځ په سل س

ميلۍ كې پر ګلپايګان بريد وكړ او تر لنډې جګړې وروسته يې فتحه كړ او ويې نيوه. بيا يې د زبردستخان په مرسته 

  .كاشان هم ونيوه او اصفهان ته ستون شو

لونيك ته دا فتوحات دومره ډاډمن نه وو او يوازې يې د سيمو پراختيا ته الر برابروله، يوځل بيا كه څه هم د هغه رات

محمود د يوه سرت پوځ په مرشۍ غوښتل عشايركوه او ګيلويه ونييس. د سيمې له جغرافيايي وضعې رسه دنه بلدتيا 

خه نه شو، محمود چې له كومې ګټې او او سړې هوا له كبله د محمود پوځ ته درانه تلفات واوښتل. برى يې په بر 

بري پرته يې خپل زيات ځواك بېځايه لګوىل و، ډېر خواشينى و. پر دې مهال امان الله خان د شاه محمود د دولت 

يوه مهم شخص د هغه د ظلم له كبله د غناميو د وېش په وخت كې خوابدى شو او له خپلو ځواكونو رسه ظاهراً له 

 .ته روان شو اصفهانه د كندهار لوري

امان الله د شاه سلطان حسني له لور رسه واده وكړ، چې په دې توګه د شاه محمود له نژدې دوستانو څخه ګڼل 

كېده. كروسينسيك د امان الله خان دا اقدام د هغه د مېرمنې هڅونه ګڼي، چې هغه د شاه محمود او خپل خاوند 

 .)امان الله خان( ترمنځ له اختالف څخه خربه وه

م كال په لومړۍ لسيزه كې، كه څه هم شاهي تاج يې ايسته كړى و، له خپلو سپاهيانو ۴۶۵۸امان الله د �و لييك: ن

رسه له اصفهانه ووت او كندهار ته روان شو، خو د الرې په اوږدو كې له دې پرته چې خپله موخه څرګنده كړي، 

 (۸۶).�خپله الر يې د طهامسب تر واكمنۍ الندې سيمو ته بدله كړه

دې خرب شاه محمود دومره په غوسه كړ، چې ناڅاپه يې په مان الله پسې ډېر اوږد مزل پيل او پيدا يې كړ. له اس 

  .څخه راكښته شو او په غېږ كې يې ونيو، د هغه ټولولې غوښتنې يې ومنلې )د واك او غنيمتونو وېش(

وروسته شاه محمود خپل اس امان الله ته وركړ،  د افغاين دود له مخې دواړو پر راكښلو تورو د وفادارۍ قسم وكړ،

  .چې پرې سپور يش او په ډېر جالل رسه اصفهان ته الړ يش

امان الله خان له كابله كندهار ته الړ او په محمود پورې يې اړه درلوده. هوښيار او ډېر جګړه �كروسينسيك لييك: 

 (۸۳).�واك يو لوى المل ومار سړى و، اوس نو ډېر مدبر او په اصفهان كې د محمود د ځ
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  .شاه محمود، امان الله خان خپل اعتامدالدوله )لومړى وزير( ګرځوىل و

يوځل امان الله شاه محمود ته يادونه وكړه چې شاه ارشف چې يو زړور او جنګياىل سړى و، له كندهاره راوغواړي او 

ره وغوښت، ظاهراً يې ورته درناوى كاوه، د هغه قدر دې پرځاى كړي. شاه محمود همداسې وكړل، هغه يې له كندها

خو په زړه كې يې هغه ته دا درناوى، نه خوښاوه. اوس نو محمود پر امان الله چې له كندهاره راستون شوى و، ډېر 

  .باور نه كاوه. ارشف او امان الله يې بد اېسېدل، خو دې دواړو هم وررسه كينه لرله

ه كندهاره د اصفهان پر لوري روان افغان كاروان د يزد د اوسېدونكو له همدا مهال شاه محمود ته خرب راغى چې ل

م كال په نومرب كې د غچ اخيستنې په ۴۶۵۱كسان وژل شوي دي. محمود د  ۵۰۰۰خوا لوټل شوى او د دې كاروان 

ې د نيت روان شو، خو په دې جګړه كې يې برى ونه موند. برعكس د هغه پوځ ډېر تلفات وليدل. د پوځ مرشانو د

  .ماتې المل په محمود پورې وتاړه، اخر يې ځينې رستېري او كسان كندهار ته روان شول

دغو پېښو د محمود پر ذهن دومره زور راوړ چې په وېرې او د اعصابو پر كمزورۍ اخته شو. له خوراك او خوب 

نښه ګڼله او د دې غوسې څخه ولوېد، چې لېونتوب او وسوسه يې ملګرې شوه. شا و خوا كسانو يې د خداى د قهر 

د ختمولو لپاره ورته الرښوونه وشوه، چې په اعتكاف او عبادت الس پورې كړي او چله دې ونييس. دې اعتكاف بايد 

 ۱۰ورځې ادامه لرالى. محمود همداسې وكړل، هغه په چله كښېناست او د اسم اعظم په لوستلو يې پيل وكړ.  ۱۰

راك او څښاك يې نه كاوه. دې اعتكاف د هغه پر روحيې ناوړه اغېزې وكړې، ورځې يې له چا رسه خربې نه كولې، خو 

هغه يې د لېونتوب تر بريده ورساوه، كله چې له چله ځاى څخه ووت، رنګ يې الوىت او خوار و زار معلومېده. سكون 

 اړي ويې وژينيې نه درلود، پر خپلو ټولو نژدې ملګرو شكمن و. ګومان يې كاوه هر څوك يې چې ورنژدې كېږي غو 

  .او هرڅه يې لوټي

له دې كبله يې تر هرڅه وړاندې د خپل تره زوى شاه ارشف زندان ته ولېږه، پر همدې مهال يې خرب وركړ، چې يو 

شهزاده )صفي مريزا( له ماڼۍ څخه تښتېدىل او بختياري ته يې پناه وړې ده. دې خرب لكه چكوش د هغه ماغزه 

ورنۍ يې بريد وكړ، د هغه مېرمنې او ماشومان يې ووژل، وايل سلطان حسني د خپلو وكوټل، د بېواكه شوي شاه پر ك

ماشومانو د چيغو په اورېدلو له كوره ووت او دا وېروونكې صحنه يې وليده. زارۍ يې وكړې، دوه زامن يې چې السونه 

سني ورباندې بريد وكړ، شاه حيې تر شاه تړيل وو له جالد څخه وتښتېدل او د پالر غېږې ته يې پناه يووړه. محمود 

خپل السونه ورباندې راوګرځول. خو توره د هغه پر السونو وربرابره شوه او ټپي يې كړ. محمود د خپل خرس د وينو 

په ليدو په خود شو او د هغه دوه زامن يې ونه وژل، خو دا دوه وروڼه دومره وېرېديل وو، چې دوې ورځې وروسته 

 (۸۶).دواړه مړه شول

پر محمود د دې كار اغېزې ډېر درنې پرېوتې. دې كار د هغه د عقل وروستۍ روغتيا هم واخيسته. په خپله يې د 

خپل بدن غوښې په غاښونو شكولې او په ځان نه پوهېده. د بدن ټپونه يې ناسورېدل، څرنګه چې محمود نور د 
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م كال د ۴۶۵۲شول چې ځايناستى ورته وټايك. د واكمنۍ وړ نه و، افغان مرشان په ځانګړې توګه امان الله رسه سال 

كسانو په ملګرتيا يې  ۳۰۰_۶۰۰مه امان الله خان او يو بل افغان مرش ارشف له زندانه وايست، چې د ۵۵اپرېل پر 

ميدان شاه ته ولېږه. ميدان ته په رسېدو رسه يې پر سلطنتي ماڼۍ بريد وكړ، سلطنتي ګارد تر لږ مقاومت وروسته 

رشف مانۍ ته ونيوله. شاه محمود يې زندان ته ولېږه، درې ورځې وروسته شاه محمود د ناروغۍ يا هم تسليم او ا

 (۱۰).خوارځواكۍ له كبله مړ شو او په دې توګه د شاه ارشف پاچايي اعالن شوه

 

 :پر ايران د شاه ارشف واكمني

م كال د اپرېل پر ۴۶۵۲كلن و چې د ۵۶يا  ۵۷شاه ارشف د مري عبدالعزيز هوتك زوى، چې د شاه محمود همزوىل و 

مه پر ايران واكمن شو. د كروسينسيك په وينا هغه په ډېره ځوانۍ كې زړور او تجربه كاره جنګياىل و، چې د ۵۷

واكمنۍ لپاره يې خپله وړتيا زبات كړې وه. محمود هم د خپلې زړورتيا له كبله پر خپلو پوځيانو او ترالس الندې 

رسه له دې چې د محمود  -ه يې د مينې پرځاى په وېرې او وحشت كې اچوىل و. ارشفخلكو ګران و، خو زړون

غوندې په زړورتيا كې مشهور و، د خپلو پوځيانو د پام وړ مرش هم و، څرنګه چې تر محمود ځريك و، ډېر احتياط به 

  .يې كاوه

 ته وسپاري، خو پاچا په دې وختارشف په پيل كې غوښتل د ايران پاچايي د ايران مات شوي پاچا )سلطان حسني( 

كې له خلكو لريې و او له دنيايي چارو يې الس اخيستى و. دا وړانديز يې ونه مانه، خو هيله يې وكړه چې د كورنۍپاتې 

  .غړو ته يې بايد پام ويش، دغه راز يې خپله يوه لور شاه ارشف ته وركړه

مانو پرځاى دې هره اوونۍ د هغه كورنۍ ته پنځوس ارشف دا ومنله او امر يې وكړ چې د مياشتې د پنځوسو تو 

تومانه معاش ولېږل يش. ارشف يې له يوې لور رسه واده هم وكړ. خو تر هرڅه وړاندې يې امر وكړ چې د شاهزادګانو 

مړي دې په ډېر درناوي او ځانګړو مراسمو رسه له كاروان رسه يوځاى قم ته ولېږدول يش او هورې دې خاورو ته 

 (۱۴) .وسپارل يش

طبعاً دا كار يې د ايرانيانو د رضايت سبب شو. د كروسينسيك په وينا د اصفهان خلكو په ژړا رسه جنازې د اصفهان 

دا ځل يې په خپله ځانونو ته ډاډېينه وركوله چې كوالى يش په خپلواك ډول �تر وروستيو حدودو بدرګه كړې او 

 (۱۵).�پر خپلې بدمرغۍ او سلطنتي كورنۍ اوښكې تويې كړي

ارشف د اصفهان د كالبندۍ پر وخت ډېر نرم چلند درلود او په دې اند و چې بايد د شاه �كروسينسيك وايي: 

سلطان حسني د سولې وړانديز دې ومنل يش. ان هغه مهال چې پاچا د غلو او خورايك توكو له كمښت رسه مخ و، 
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د شاه ارشف له دې كاره خرب شو، د يوه ماموريت شاهي دربار ته يې څلوېښت زره كيلو غنم ولېږل، كله چې محمود 

 (۱۸).�په پلمه يې لريې كړ، كله چې محمود د پاچايۍ پر تخت كښېناست، نو ارشف يې زندان ته ولېږه

د همدې رسچينې په وينا، د محمود په پرتله ارشف څه ناڅه منځالرى او باانصاف كس و، د ن(رالله زرتشتي تر 

ونكو له تر ټولو غوره مرشانو څخه ګڼل كېده، چې توانېدىل و د ګلناباد په جګړه كې برى مړينې وروسته د افغان پاڅ

 (۱۱).ترالسه كړي. كروسينسيك بل ځاى ارشف )ماهر سياستوال( ګڼىل دى

ارشف طهامسب مريزا ته هم وړانديز وكړ چې په يوه ځاى كې دې د روغې لپاره رسه وګوري، خو د دواړو غاړو د 

دا كتنه ونه شوه. ارشف د خپلې واكمنۍ په پيل كې نه يوازې د روسيې او عثامين تركيې د السوهنو  بدبينۍ له كبله

له كبله تر ګواښ الندې و، بلكې د ايران د دروغجنې واكمنۍ د مدعيانو له خوا هم له ګڼو ستونزو رسه مخ و. د 

ن الله خان په مرشۍ ورته متوجه وه. دې خطرونو پر وړاندې تر مقابلې مخكې هغې توطيې ته متوجه شو چې د اما

د امان الله خان مته ډېره شوه، په يوه اوونۍ كې يې له قزلباشانو �د كروسينسيك د دې اختالف رسچينه دلته وه: 

 (۱۲).�تومانه واخيستل. ارشف له دې حالته خرب شو او راويې غوښت، هرڅه يې ترې واخيستل۶۰۰۰څخه 

سپكاوى وزغمي، په دې هڅه كې شو، چې د ځينو افغانانو په مرسته ارشف ووژين  امان الله خان نه شواى كوالى دا

او خپله واكمن يش. پر دې رسبېره امان الله خان له شهزاده طهامسب صفوي رسه چې دا مهال په اذرباييجان كې 

ه ه يې د هغه لو مكاتبه پيل كړه او ويې هڅاوه چې پر اصفهان بريد وكړي. ارشف له دې دسيسې خرب او امان الل

ملګرو رسه يوځاى له منځه يووړ. بيا يې شهزاده طهامسب ته، چې له خپل اذرباييجاين پوځ رسه يوځاى اصفهان ته 

روان و، ماته وركړه او مازندران ته يې وشاړه. د هغه رسلښكر سيدالخان نارص وكړاى شول قزوين ونييس. بل مرش 

  .ن قاجار اقدامات يې شنډ كړليې زبردستخان تهران ونيوه او د فتح عيل خا

 

 :د ايران د بهرنيو دښمنانو پر وړاندې د شاه ارشف دفاع

له طهامسب څخه تر فراغت وروسته، ارشف هغو بهرنيو دښمنانو ته متوجه شو، چې ايران يې تر يرغل الندې نيوه. 

ن وېش، چې روسانو په قفقاز مې د تړون له مخې ايرا۵۱م كال د جون د ۴۶۵۱دا مهال د تركيې او روسيې ترمنځ د 

كې د ايران زياتې سيمې د دربند او بادكوبه ښارونو په ګډون ترالسه كول، چې خپل ځينې رستېري يې د سمندر له 

م كال پطر ۴۶۵۲الرې جنويب ساحل ته پيل كول، چې پر رشت او ځينو نورو سيمو يې منګولې ښخې كړې وې، خو په 

 (۱۷).ورنيو چارو كې د اختالف له كبله ونه كړاى شول، د هغه نقشې پلې كړيكبري ومړ، چې ځايناستي يې د په ك

مې نېټې د تړون له مخې د ايران د لوېديځ د نيولو لپاره قفقاز او فارس ۵۱م كال د جون د ۴۶۵۱عثامين تركانو هم د 

ېز او تفليس، ايروان، ترب ته څو لښكرې ولېږلې، څرنګه چې د ايران سيمه ييز واكمنان كمزوري وو، عثامين تركانو 
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كرمانشاه ښارونه ونيول. د دې لښكرو مرش د بغداد وايل حسن پاشا و، چې د كرمانشاه تر نيولو وروسته ومړ. زوى 

  .يې احمد پاشا د هغه ځايناستى وټاكل شو او دنده وركړل شوه، چې اصفهان ته لښكرې وبايس او ويې نييس

و په پرتله ځان تركانو ته نژدې ګاڼه، لومړى يې هڅه وكړه چې له عثامين ارشف چې په مذهبي لحاظ يې د ايرانيان

دولت رسه روغه وكړي، نو د عبدالعزيز په نامه د يوه كس په مرشۍ يې يو استازى ولېږه، نوموړي سفري هڅه وكړه 

رته اصفهان پ چې عثامين دولت پر ايران باندې د ارشف حاكميت په رسميت وپېژين. خو هغه له كومې السته راوړنې

ته ستون شو، ځكه تركيې له ډېره وخته د ايران د غريب سيمو ت(رف غوښته او نه يې شول كوالى چې وخت له السه 

وركړي او له بلې خوا دا كار د هغو قراردادي موادو خالف و، چې د روسيې او تركيې ترمنځ د ايران د وېش په باب 

 (۱۶).و

او اويا توپونه يې لرل، چې له همدان څخه يې د اصفهان پر لوري حركت زره كسان  ۳۰_۶۰عثامين ځواكونه چې 

كاوه، مرش يې احمدپاشا ارشف ته توند ليك ولېږه او په هغه كې يې ارشف ته ګواښ كړى و، چې ايران پرېږدي او 

  .كړي شاه سلطان حسني ده ته ولېږي او يادونه يې كړې وه چې د ايران پخواىن پاچا به بيا پر اصفهان واكمن

ارشف په دې پيغام دومره راوپارېد چې امر يې وكړ د مات شوي شاه رس دې له تنه جال كړل يش، بيا يې له ليك 

 (۱۳).رسه يوځاى د يوه ريبار په ملګرتيا احمدپاشا ته ولېږه او دا يادونه يې هم وكړه چې ځواب به يې په توره وايي

كتاب ليكوال د هالېنډي شاهدانو له قوله لييك چې احمدپاشا د ډاكټر فلور، د )ارشف بر تختگاه اصفهان( نومي 

 :يوه تريك او دوو افغان ماليانو په مرسته ارشف ته دغه پيغام ولېږه

 !ارشفه�

ته بايد عثامين سلطان ته د تسليمۍ لپاره په خپله احمدپاشا ته راشې، سلطان به تا ته د يوه هم مذهبه او بېګلربېګي 

ځينو نورو سيمو يوشمېر ځايونه دروسپاري. ته بايد ډېر ژر تسليم شې، سكه او خطبه بايد د په توګه د ايران او 

 .�عثامين سلطان په نوم وويل يش

 :شاه ارشف هغه تريك مال په دې ځواب رسه احمد پاشا ته ولېږه

نه  امتياز همكه عثامين سلطان له صفوي امپراتور رسه كړي، تړونونه نه تجديدوي، زه د خپلې پاچايۍ يو �

 (۱۶).�تسليموم، ځكه زياتې سيمې ما خپله ګټلې دي، زه تر خپلې وروستۍ سلګۍ پورې د هغو دفاع كوم

ميلۍ كې تريك ځواكونه  ۳۰احمدپاشا د ارشف په پيغام ډېر په غوسه شو او د پرمخيون امر يې وكړ. د همدان په 

مخ شول. دواړو ځواكونه په لنډ واټن كې رسه مخامخ  كسانو ته رسېده ۴۶۰۰۰د ارشف له ځواكونو رسه چې شمېر يې 

ودرېدل او د لښكرو وضعه يې مطالعه كړه، ارشف په تريك لښكرو كې د الرموندلو لپاره ځينې كسان ولېږل، چې لږ 

رستېري د شپې په تياره كې د ۷۰۰۰تر لږه د جګړې له صف څخه كردان وبايس. په عني وخت كې احمدپاشا خپل 
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ره د ارشف د لښكر پر لوري ولېږل. خو الرښود دوى د شپې په تياره كې داسې ځاى ته بوتلل، چې تر يوه بريد لپا

وروستي كسه پورې د افغانانو د تورې ښكار شول. احمد پاشا په دې خرب ډېر په غوسه او حريان شو، پر همدې مهال 

رش يې س اخيستلو تبليغ پيل كړ، تر ټولو مڅلور افغان ديني پوهان د تركانو پوځ ته ننوتل او له جګړې څخه يې د ال 

احمدپاشا ته وويل چې د خپل پاچا )ارشف( له خوا ورته راغىل او له تركانو څخه غواړي له خپلو هم مذهبه سنيانو 

رسه دښمني ختمه او په ګډه د شيعه ايرانيانو پر وړاندې جهاد وكړي. افغان پوه په دې حملې رسه چې احمد پاشا 

مذهبه كسانو په وژلو رسه خواشينى وي، خپله خربه پايته ورسوله. همدا مهال چې احمد پاشا له  به د خپلو هم

افغان پوه رسه پر خربو لګيا و، د اذان ږغ اوچت شو، افغان پوهان سم له السه د ملانځه لپاره د تركانو په صف كې 

ار تر ملانځه وروسته يې يوځل بيا ټينګ ودرېدل. په دې توګه يې له هغوى رسه يوځل بيا خپله هم مذهبي وښووله،

وكړ، چې بايد له وژنو الس واخيستل يش او پر خپلو اسونو سپاره او خپل پوځ ته ستانه شول. پر همدې مهال ځينې 

  .تركان ورپسې روان شول

پوځونو  اناحمد پاشا چې دا وضعه وليده، نو چاره يې په بېړين بريد كې وليده، سم له السه يې امر وكړ چې پر افغ

دې بريد ويش. خو دا هغه وخت و چې د ارشف تدابريو كار وكړ. نه يوازې د تريك پوځ زياتو كسانو له بريد څخه 

كردانو د بېګ سليامن اوغلو تر مرشۍ الندې له تركانو بېل او له ارشف رسه ملګري شول. ۵۰۰۰ډډه وكړه، بلكې 

ر ارشف يې بريد وكړ، خو شا ته ومتبول شو. تر كانو دوه ځله احمدپاشا د خپل پوځ پاتې برخه رسه منظمه كړه او پ

بيا بريدونه وكړل، خو دواړه ځله له ماتې رسه مخ شول. احمدپاشا پر افغانانو خپل برى ناشوىن وليد، پر دې بنسټ 

غداد بيې د شاتګ امر وكړ، پوځيان يې داسې ژر تر شا شول چې په همدان كې هم تم نه شول، بلكې سيده يې ځانونه 

  .مړي يې له توپخانو او نورو جګړو ييزو وسايلو رسه يوځاى پر ډګر پرېښي وو ۴۵۰۰۰ته ورسول، خو 

كردانو له دې اله ګولې څخه په استفادې رسه د تركانو د پاتې شويو توكو په لوټنې الس پورې كړ، افغانانو جګړه ييز 

 (۲۰).وسايل او ټولې توپخانې ونيولې

زره تنه قيد كړى ۴۶مه ګڼي او د تركانو د تلفاتو شمېر يې ۵۰م كال د نومرب ۴۶۵۷ل د فرهنګ د دې پېښې مها

تنه ګڼي، چې ۸۰۰۰۰م كال د نومرب امته او د تركانو تلفات ۴۶۵۷خو ډاكټر ويليم فلور د دې جګړې نېټه د ( ۲۴دى.)

بيا زياتوي چې ارشف د كسه ګڼي. ۴۱ګواكې ځينې جګړه ييز وسايل هم ځنې پاته شوي او د ارشف تلفات يوازې 

مه په بري رسه اصفهان ته ستون شو، خو هالېنډي سوداګريز استازى )اسخارو( له هغو ۴۶م كال د نومرب پر ۴۶۵۷

 (۲۵).كسانو څخه و، چې د ښار په يو ميلۍ كې د ارشف هركيل ته ورغىل و

و، غاړو ترمنځ يو تړون السليك ش تر دې جګړې وروسته چې تركانو له ارشف رسه سولې ته غاړه كښېښوده او د دواړو

چې په ترڅ كې يې ارشف ومنله چې تر واك الندې سيمو كې به يې په لومړۍ خطبه كې د سلطان عثامين نوم د 

اسالم د خليفه په توګه يادېږي، وروسته دې د ارشف نوم اخيستل كېږي. په مقابل كې سلطان عثامين شاه ارشف 
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وپېژاند او موافقه يې وكړه چې د ارشف په نوم دې سكه ووهل يش. كه څه هم د ايران د پاچا په توګه په رسميت 

سپينو سكې يې ډېرې ارزښتمنې وې او د )ارشفۍ( په نامه يې په  -ارشف دا كار په هامغه پيل كې كړى او د رسو

سنندج،  ان، همدان،افغانستان او ايران كې زيات پېرېدونيك لرل، بله دا چې د ايران لوېديز واليتونه لكه كرمان شاه

  .خرم اباد او د اذرباييجان ځينې برخې چې وړاندې تر كان پرې واكن وو، د تركانو تر واكمنۍ الندې پاتې شوې

م كال په اګست كې د سفري په توګه شاه ارشف ته )اصفهان ۴۶۵۳تر دې تړون وروسته عثامين دولت رشيد افندي په 

چې په بلوڅانو كې يې ډېر نفوذ درلود، د سفري په توګه استانبول ته ولېږه. ته( ولېږه. شاه ارشف هم محمد خان بلوڅ 

عثامين دربار د محمد خان بلوڅ ډېر تود هركىل وكړ او امر يې وكړ چې د افغان سفري ټوله الر دې سپينه يش. 

 (۲۸).تركانو )خان سيوايس( يانې سپني كاري خان وباله

روسانو ته يې پام واړاوه. روسانو مخكې د سرت پطر تر مرشۍ الندې دربند  شاه ارشف چې له عثامنيانو بېغمه شو، نو

يې ته هند او قسطنطن�او بادكوبه ښارونه نيويل وو، په هغه وصيتليك كې چې د سرت پطر ګنل شوى، راغيل دي: 

سېدو نژدې كېدل غوره دي، كه څوك داسيمې په الس كې ولري، د ټولې نړۍ خاوند به وي، نو دې موخې ته د ر 

لپاره بايد داميي جګړو ته ملن ووهل يش. نه يوازې په تركيه كې، بلكې په ايران كې هم د تور سمندر پر شا و خوا د 

كښتۍ جوړونې د كارځايونو جوړونه او د دې سيد تدريجي ت(رف چې د بالتيك د سيند په شان زموږ د طرحو د 

يج پورې نفوذ، د ايران كمزوري كول او د امكان په صورت اجرا په برخه كې ډېر رضوري دي، دغه راز د فارس تر خل

كې له رشق رسه سوداګريز اړييك غزول. وروسته بيا د هند پر لوري پرمخيون چې د نړۍ د خزانو انبار دى، د هغه 

 (۲۱).تر نيولو وروسته به د انګرېزانو رسو زرو ته اړتيا نه لرو

م كال ومړ. پاتې كسانو يې ۴۶۵۲سانو په مغزو كې دننه شوه. پطر په په دې توګه تودو اوبو ته د رسېدو مفكوره د رو 

دومره وړتيا نه درلوده، چې د هغه پالنونه تر تودو اوبو پورې ځان رسول عميل كړي. خو په قفقاز كې يې خپلې نيول 

بايس. د يمو و شوې سيمې وساتلې. له بله پلوه شاه ارشف دومره ځواك نه درلود چې روسان د قفقاز له نيول شويو س

سيدالخان نارص تر مرشۍ الندې يو لښكر يې د روسانو پر وړاندې مبارزې لپاره ولېږه، د افغان او رويس ځواكونو 

يا  ۸م كال د فربورۍ ۴۶۵۶ترمنځ څو وړې جګړې ونښتې، چې سيدالخان نارص په كې ټپي شو. تر دې وروسته د 

رشت كې يو تړون السليك شو، چې د دې تړون له كبله شاه مه د سيدالخان نارص او جرنال لواشف ترمنځ په ۵۱

ارشف له هغو سيمو رصف نظر وكړ، چې وړاندې طمهاسب مريزا صفوي او استازي يې اسمعيل بېګ روسانو ته 

سپارلې وې. په مقابل كې روسانو شاه ارشف د هغه تر واك الندې سيمو او ايران د پاچا په توګه وپېژاند. دواړو 

چې تجاريت چارو ته به اجازه وركوي، په اصفهان كې به رويس سوداګر استوګنه كوالى يش اوله هغه  هوكړه وكړه،

 (۲۲).ځايه به هند ته تالى يش
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پر صفوي ايران باندې د روسانو او تركانو د يرغلونو له كبله ايران پر څلورو برخو ووېشل شو. لوېديز او شامل لوېديز 

دايې په رويس دولت پورې وتړل شول، غريب خراسان او ځينې نورې شاميل سيمې  واليتونه يې عثامين دولت، شاميل

يې طهامسب مريزا صفوي ته پاته شوې، چې د خپل پالر تر مړينې وروسته يې ځان د ايران د پاچا په توګه اعالن 

اكن و لوېديزو برخو و كړى و او شاه ارشف پر اصفهان، شېراز، قزوين، تهران، كرمان، سيستان او د ايران پر ځنيو نور 

و. كندهار چې د ارشف پلرىن ټاټوىب و، د شاه محمود تر مړينې وروسته د محمود د ورور شاه حسني په الس كې 

و، چې د ارشف واك نه پرې چلېده، ځكه شاه حسني ځان خپلواك اعالن كړى و. اخر شاه ارشف له خپل هېواد څخه 

 .سني مذهبه اجريو پوځيانو تكيه وكړي، چې دا يو كمزورى بنسټ و مرسته ترالسه نه كړه، اړ شو چې د ايران پر

 

 :د سلطنت د مدعيانو پر وړاندې د شاه ارشف جګړې

شاه ارشف نه يوازې اړ و چې د روسانو او تركانو پر وړاندې د ايران د ګټو دفاع وكړي، بلكې بايد هغه پاڅونونه يې 

  .و مدعيانو له خوا كېدلهم ځپالى، چې د صفوي دولت د دروغجنو وارثانو ا

د سلطنت يو بل مدعي سيد احمد كرماين و، چې ګواكې نيكه يې مريزا داود د امام رضا د كورنۍ غړى و، چې د 

  .شاه سليامن صفوي له لور رسه يې واده كړى و او ګواكې پاچايي د ده حق كېده

وليدل طهامسب يې خربې نه اوري او  نوموړي په پيل كې له شهزاده طهامسب رسه همكاري كوله، خو كله چې يې

په خپل عيش او نوش اخته دى، اړييك يې وررسه وشلول او په كرمان كې يې د خپلې خپلواكۍ بريغ اوچت كړ، ځان 

هـ ۴۴۱۰م كال_ ۴۶۵۳يې پاچا وباله. طهامسب هڅه وكړه چې منحل يې كړي، خو برياىل نه شو. اخر شاه ارشف د 

  .هغه له ماتې رسه مخ كړ

بلوڅستان كې بيا بل كس رس رااوچت كړ، چې ډېر ژر يې كار مخته الړ. دا سلطان محمد نومېده، څرنګه چې يې په 

 .د خره له سورلۍ رسه ډېره مينه لرله، په )سلطان محمد خرسوار( باندې ډېر مشهور شوى و

س پورې كړ. خو شاه سلطان محمد خرسوار يوځل سيد احمد كرماين ته ماتې وركړه او په لوټ و تاالن يې هم ال 

 (۲۶).ارشف دا كس هم له ماتې رسه مخ كړ او اړ يې ايست چې هند ته وتښتي

د بختياري په غرنۍ سيمه كې هم يو كس پيدا شو چې لومړى يې ځان معصوم مريزا ونوماوه بيا يې پر ځان صفي 

كال يې غوښتل د شاه محمود  م۴۶۵۲مريزا نوم كښېښود، خلكو تصور كاوه چې دا به هامغه صفي مريزا وي، چې په 

له زندان څخه وتښتي. ډېر ژر يې د هغه بلنه ممنله او د طهامسب تر نوم وروسته يې د هغه نوم په خطبه كې 

واخيست، خو طهامسب مريزا يې له اصليت څخه انكار وكړ. خو دى په شوشرت كې يوځل بيا پر خپلو ساده پلويانو 

  .ژل شوم كال وو۴۶۵۶_۴۴۱۰برالىس شو، چې په 
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اګست( يو بل مدعي محمد عيل رفسنجاين هم ځان صفي مريزا ونوماوه او د شوشرت پر  -م كال۴۶۵۶هـ )۴۴۱۸په 

خلكو يې ږغ وكړ، خلكو ويل چې د ده سرتګې د صفي مريزا سرتګو ته ورته دي، حال دا چې هېچا هم د ماڼۍ په 

ړ وكړ، خو د شوشرت واكمن يې له ملګرتيا انكار حرم كې د مېشت صفي مريزا سرتګې نه وې ليدلې، خلكو يې مالت

وكړ، هغه يې تر فشار الندې ونيوه، تر دې چې نوموړى له هغه ځايه وتښتېد او بني النهرين ته الړ، وروسته بيا 

  .قسطنطنيې ته ورسېد

وى حسني ز  د الهي جان له خلكو يوه بل تن زينل بن ابراهيم هم په طغيان الس پورې كړ او ځان يې د شاه سلطان

اسمعيل مريزا وباله او مدعي شو چې د شهزادګانو تر مړينې وړاندې له زندان څخه تښتېدىل و. زينل تر يوې جګړې 

وروسته د طهامسب مريزا له پلويانو رسه له روسانو رسه د روغې لپاره ګيالن ته الړ، روسانو هغه د تركانو تر واك 

 .الندې سيمو ته په تېښتې اړ ايست

هم په پيل كې يې كار ښه روان و، خو اخر ونيول شو او يا ووژل شو. دوو نورو كسانو هم ځانونه اسمعيل مريزا كه څه 

وبلل، يوه په بختياري سيمه كې پاڅون وكړ، خو ډېر ژر پوپناه شو، بل تن يې په اصفهان كې د طهامسب مريزا تر 

خپلې دعوې تر اغېزې الندې راوست، كله چې  جلوس وروسته له درباره رس رااوچت كړ او طهامسب مريزا يې د

طهامسب پوه شو چې دى يې د تاج او تخت د لوټلو خيال لري، ويې نيوه او ويې واژه. دا ټولې ادعاوې او پاڅونونه 

دا څرګندوي چې خلكو پر خپل هېواد د پرديو واكمني نه غوښتله او په داسې كس پسې وو چې دوى د پرديو 

 .ايتيرغلګرو له منګولو وس

اخر داسې يو كس پيدا شو، خو دا كس شهزاده طمهاسب صفوي نه و، بلكې يو زړور جنګياىل و، چې د واك غوښتنې 

كلنو جګړو له بټۍ څخه تېر شوى و. دا كس د شهزاده طمهاسب د ځواكونو اصيل قوماندان نادرقيل ۳_۶په موخه د 

مود سيستاين په حكومت كې د نادرقيل جګړه ييزې و. تاريخ كښونيك په دې باور دي چې په خراسان كې د ملك مح

زده كړې د هغه په روښانه راتلونيك كې مهم رول درلود. نادر په پيل كې د ملك محمود سيستاين په چوپړ كې و، 

څرنګه چې يې په ځان كې يو ډول غرور درلود، د ملك له خدمت څخه يې اوږې تشې كړې او په غال يې پيل وكړ. د 

پاره د ملك محمود هڅې ګټورې متامې نه شوې، د زړورتيا اوازه يې تر شهزاده طهامسب پورې ورسېده، هغه د نيولو ل

هغه چې له خدايه همداسې يو كس غوښت د نادر د ليدو لپاره له مازندران څخه خراسان ته راغى او په قوچان كې 

و ته د رسېدو لپاره يې د شهزاده طهامسب يې وررسه وليدل، نادر هم په ذهن كې ځينې خيالونه درلودل، نو خپلو موخ

شتون ښه چانس وګاڼه او د صفوي سلطنت د مدافعينو په ليكه كې ودرېد. د طهامسب مريزا ځواكونو د نادرقيل 

او فتح عيل خان قاجار تر مرشۍ الندې د ملك محمود سيستاين پر وړاندې جګړې ته چې هغه مهال د خراسان شاه 

ړل، له څو جګړو وروسته يې مشهد ونيو او ملك محمود يې تسليم كړ، چې ټول خراسان ګڼل كېده، ځانونه چمتو ك

  .د طهامسب السته ورغى
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م كال وكړاى شول د هرات ابداليانو ته ماته وركړي او هرات هم د طهامسب تر واكمنۍ الندې راويل. ۴۶۵۶نادر په 

م كال په ۴۶۵۶او شاه ارشف ته متوجه شو، د نادر چې ابدايل مرشان او جنګياليان په خپل پوځ كې شامل كړل 

سپټمرب كې نادر خپل ځواكونه اصفهان ته ولېږل. ارشف چې د نادر بريد ته په مته و، د مقابلې لپاره خراسان ته 

 .روان شو

تهران پر الر د دامغان په ختيځ مهامندوست نومې سيمه كې رسه  -مه نېټه د مشهد۵۶دواړو د همدې مياشتې پر 

نادر د جګړه ييزو اسانتياوو له مخې تر ارشف بډاى و او د هرات د ابداليانو پر وړاندې يې د جګړو له  مخ شول،

كبله د افغانانو جنګي چلندونه او تخنيكونه زده وو. د ايراين ځواكونو پر شا و خوا يې خپله توپخانه د نيمې دايرې 

توپخانو له ډزو رسه به مخ كېدل، په دې توګه د افغانانو ټول په بڼه راوګرځوله، كه افغانانو له هر لوري بريد كاوه، د 

  .ډله ييز بريدونه شنډ كړاى شول. افغانان د ګڼو تلفاتو په منلو رسه شاتګ ته اړ شول

  .تنو ته ورسېده۱۰۰۰افغانان مړه شول، حال دا چې د نادر د تلفاتو شمېر  ۴۵۰۰۰په دې جګړه كې 

بله مهمه جګړه په مورچه خورت نومې سيمه كې وشوه، افغانانو د خپلو تجربو له مخې ټينګه مورچه نيولې وه، خو 

نادر اصفهان ته د خپل پوځ د يوې برخې په لېږلو رسه دوى د مورچو پرېښوولو ته اړ كړل. ارشف چې د اصفهان د 

مه اصفهان ته دننه شو، ۴۷ېراز ته ولېږه. نادر د نومرب پر دفاع لپاره ډېر نهيىل و، ښار پرېښود او خپل پاته پوځ يې ش

د هغه په امر ټول هغه افغان چې په ښار كې پاته وو، يا پټ شول يا هم په ډله ييزه توګه ووژل شول. د محمود د قرب 

يې مه طهامسب مريزا هم له تهران څخه اصفهان ته راغى او د خپل پالر پر تخت ۶سپكاوى هم وشو. د ډسمرب پر 

د هغه �جلوس وكړ، خو په اصفهان كې د طهامسب له واكمنۍ يوه اوونۍ نه وه تېره، چې د نادر له خوا امر وشو: 

ټولو پوځيانو ته دې له خلكو پيسې راټولې يش، دا پيسې په زوره واخيستل شوې، ځينې كسان د مرګ تر بريده د 

ادر رستېرو په رښتيا هم خلك لوټل، ان ځينې كسان به لرګيو تر ګوزارونو الندې راغلل، ان ځينې مړه هم شول. د ن

 (۲۶).�يې د غالمانو په توګه پلورل، خلك ډېر ژر متوجه شول، چې د افغانانو تر واكمنۍ الندې يې غوره ژوند درلود

نادر د پاچا پر ټينګار رسبېره نه غوښتل په ارشف پسې روان يش او دهغه كار ختم كړي. تر دې چې شاه نادر ته د 

خراسان، كرمان او مازندران تسليمي السليك كړه او نادر ته يې اجازه وركړه چې څنګه يې خوښه وي، هغسې ماليه 

دې وضعه كړي، په دې توګه نادر د طهامسب په پاچايۍ كې وررشيك شو، وروسته نادر حارض شو، چې په ارشف 

  .پسې شېراز ته حركت وكړي

وړولو لګيا شو، چې په شېراز كې له مېشتو افغانانو او د عربو له نورو سني ارشف په شېراز كې د يوه غوره پوځ په ج

زره كسان د نادر مقابلې ته چمتو كړل. د  ۵۰رسه يې  -مذهبه اوسېدونكو څخه يې جوړ كړ. له ټولو ستونزو رسه

ان ځواكونو رسه مه نادر د شېراز پر لوري روان شو، چې ښار ته نژدې په زرقان نومې سيمه كې له افغ۵۱ډسمرب پر 
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ه د نادر رس  -نادر يوځل بيا پر افغانانو خپله برتري څرګنده كړه، ارشف له ټول مقاومت رسه -مخ شو. جګړه ونښته

 .په الس ماته وخوړه او شېراز ته پر شا شو

ان خنادر ښار كالبند كړ، څرنګه چې د ارشف كورنۍ په قزوين كې د دښمن له خوا كالبنده وه، نود سپهساالر سيدال

نارص او مال زعفران په مرسته يې د نادر له پوځ رسه خربې اترې پيل كړې. نادر رشط كښېښود چې په بدل كې به 

د ارشف كورنۍ ورپرېږدي چې دوى ورتسليم يش. شاه ارشف د صفوي مرشانو له ډلې دوې مېرمنې د سيدالخان 

له قزوين څخه يې كورنۍ خالصه كړي. نادر چې د  او مال زعفران په مرسته د خربو اترو لپاره نادر ته ولېږلې، چې

شېراز كالبندۍ او نورو اوږدو جګړو ته اندېښمن و، نه يې غوښتل پر ارشف ډېر زور واچوي. غوښتل يې ارشف له 

جګړې پرته تسليم كړي، خو بل پلو بيا ارشف نه غوښتل دښمن ته ژوندى ورتسليم يش، يا هم د خپلې كورنۍ ښځينه 

چې يې له قزوين څخه كورنۍ ورسېده، څرنګه چې د شاه محمود، شاه ارشف او پاتې كورنۍ ښځينه  ورپرېږدي، كله

تنو ته رسېدې او پر اس د ټولو وړل ناشوين وو، له بلې خوا دا مېرمنې د افغاين دود د دښمنانو په الس كې  ۴۲غړي 

ه كېده. نو يوه خواجه رساى ته يې وويل وې. نو هغه مېرمنې يې چې نه شواى وړالى، غوښتل ويې وژين، خو زړه يې ن

مېرمنې ووژين. خپله يې درې ځوانې مېرمنې د صفوي كورنۍ له دوو مېرمنو رسه راواخيستې او د خپل  ۴۸چې 

افغان سپرو جنګياليو په مرسته د شپې له خوا له ښاره ووت او د تورې په زور يې په ۵۰۰رسلښكر سيدالخان نارص او 

رانيستله. په ډېره بېړه يې ځان ختيځ ته ورساوه. د نادر پوځ ډېر ژر ښار ته دننه شو. هغه دښمن كې ځان ته الر پ

افغانان يې اسريان كړل چې په شېراز كې پاتې وو او د تېښتې الر پرې بنده وه. ټول يې اصفهان ته ولېږل، چې د 

دو اعر او اديب( له سيند څخه د تېرېاصفهان د اوسېدونكو پر وړاندې اعدام يش. خو مال زعفران )د پښتو ادبياتو ش

 (۲۳).پر وخت ځان اوبو ته واچاوه، چې د دښمن له اسارت څخه وژغورل يش

د نادر ځواكونو ارشف تعقيباوه، په پل فساد نومې سيمه كې مال پري محمد )مشهور په مياجي( له خپلو ځينو ملګرو 

وكړه. تر دې چې خپل رس يې بايلود. خو شاه ارشف او رسه يوځاى څارونيك ونيول او د هغوى پر وړاندې يې مبارزه 

  .د هغه ملګرو ته يې دا زمينه برابره كړه، چې د دښمن له منګولو ځانونه وژغوري

په هر حال، وروسته تر دې چې ارشف د نادر له خوا ماته وخوړه، نور يې ونه شول كړاى چې د نادر په وړاندې د 

م كال په فربورۍ كې اړ شو چې كندهار ته الړ يش. وروسته تر دې چې له ۴۶۸۰مقابلې لپاره پوځ تيار كړي. د 

كرمان او لوت دښتې څخه واوښت، ځان يې د نادر له څارګرو په امن وليد، خو له بده مرغه چې د خپل تره د زوى 

و چې خرب ششاه حسني له خوا تر څارنې الندې ونيول شو. كله چې په هلمند كې )ليك( او )صفار( سيمو ته ورسېد، 

م كال ۴۶۸۰شاه حسني يې د وژلو نيت لري، نو هڅه يې وكړه چې بلوڅستان ته پناه يويس، خو وخت يې ونه موند او 

په مارچ كې د شاه حسني هوتك له خوا د ګامرل شوي شخص ابراهيم په ګولۍ ووژل شو. ګواكې شاه حسني د خپل 

 .ورور شاه محمود غچ ځنې واخيست
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ادري نومي كتاب د ليكوال مريزا مهدي خان له قوله لييك چې د ارشف تر وژنې وروسته د فرهنګ، د جهانګشاى ن

مال زعفران په نوم يوه كس په سنندج كې د شاه حسني له لوري نادر ته يو ليك راوړ، چې په كې غوښتنه شوې وه 

خپلې دوستۍ د زبات د شاه محمود كورنۍ پاتې غړي چې په شېراز كې دي، بايد كندهار ته ولېږدول يش او د 

لپاره يې د شاه ارشف وژنه ياده كړې وه، ګواكې كله چې د هلمند له غاړې د بلوڅستان پر لوري روان شو، شاه 

حسني يې د څارنې لپاره په ګرمسېر كې قله ليك ته دننه شو. ابراهيم خان بلوڅ خپل يو مالزم د هغه څارنې ته 

د سفالى په زردكوه كې و. ابراهيم نومي كس د ګولۍ په ډز رسه وګامره. په دې وخت كې شاه ارشف د شورابك 

غړو رسه چې د ۴۱وواژه، وروسته شاه حسني هوتك د صفوي شاهي كورنۍ غړي د شاه محمود هوتك د كورنۍ له 

 (۲۶).نادر افشار په واك كې وو، بدل كړل

اته وخوړه او مازندران ته په تېښتې څه موده وروسته په خپله شاه حسني هوتك هم د نادر له خوا په كندهار كې م

 .اړ او هورې ووژل شو

 

 :د شاه ارشف شخصيت او ځانګړتياوې

پولېنډي كشيش كروسينسيك چې د اصفهان د كالبندۍ او فتحې پر مهال هورې حارض و او څو ځله يې له شاه 

  :محمود او شاه ارشف رسه ليديل دي، د شاه ارشف په باب وايي

له كندهاره راغىل و. جنګياىل او تجربه كاره انسان و، يوه ډله پوځ يې په خربه عمل كاوه. ارشف له محمود رسه �

عاقل او د نظر خاوند، دغه راز زړور، مدبر، د خلكو خريغوښتونىك، متواضع او زړه سواندى و. له دې كبله خپل پوځ 

. دماغ كې د پاچايۍ هوس غزونې كولې وررسه ډېره مينه لرله. په ګلناباد كې د سولې غوښتونىك و. خو د محمود په

 .كله چې ارشف ورته د سولې وړانديز وكړ، محمود ترې خپه شو

كله چې ارشف له دې موضوع خرب شو، خامخا يې په زړه كې وېره پيدا شوه، د اصفهان د كالبندۍ پر وخت چې په 

نه خواړه ولېږل او ليك يې هم ورته شاهي رساى كې خواړه نه وو، ارشف له موضوع څخه په خربېدو رسه شاه ته زر م

وليكه، چې په كې يادونه شوې وه دا خواړه دې شاه خپلو تابع پوځيانو ته وركړي... كله چې محمود له دې خربې 

خرب شو، د دې لپاره چې ارش ف يې د نيت په بدلون پوه نه يش، نو هغه يې څو ورځې وروسته اصفهان ته ولېږه او 

  .مرستندوى لښكر د اصفهان شا و خوا ته ولېږهد هغه د ځپلو لپاره يې 

كله چې اصفهان فتحه شو، ارشف يې راوغوښت او هيله يې ترې وكړه چې ايا شاه سلطان حسني ته يې خواړه ولېږل؟ 

بيا يې زندان ته ولېږه، خو بيا يې هم په بند كې درناوى كاوه، ځكه محمود د ارشف، امان الله خان او افاغنه شيخ 

محمد( د تدبريونو له كبله د دولت مرش شوى و. ارشف د خپلې واكمنۍ پر وخت د نرمۍ، تواضع او  )مال پري
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عدالت الر خپله كړه، شا و خوا سيمو ته يې خلك ولېږل، ليكونه يې وليكل، چې تر دې وروسته بايد د ايران خلك اباد 

 (۷۰).نه خراب -وي

يوه ارزښتمن او مهم كتاب )تذكرة امللوك( پاتېدل دي، چې د  په ايران كې د شاه ارشف يو له مهمو كارونو څخه د

كال( ليكل شوى او  -م۴۶۵۷هغه په امر د صفوي حكومت د اداري سازمان په باب د هغه د پاچايۍ په دويم كال )

ي خظاهراً پر ايران باندې د واكمنو افغانانو لپاره د حكومت او اداره كولو فن څرګندوي. دا كتاب همداسې يو تاري

ارزښت لري، چې پوهاند مينورسيك يې اړ كړ چې په ملنليك او اوږدې رسيزې رسه يې بيا خپور كړي. پوهاند 

مينورسيك په دې رسيزه كې د اروپايي ليكوالو لكه شارډن، كمپفر، سانسون، ډوبرين او نورو له خوا د ارزښتونو د 

ه، حال دا چې تذكرة امللوك د صفوي ادارې د د هغوى ليكنې يوازې رشحه او ستاينه د�ټاكنې په باب وايي: 

 (۷۴).�دستګاه رښتينې اروا موږ ته راښيي

بله موضوع په اصفهان كې طاليي او د سپينو زرو ارشفۍ رضبول دي، چې ارشف پر اصفهان باندې له واكمنېدو 

ر شهرت ساتىل دى. پرسه دا سكې ووهلې. په افغانستان او ايران كې يې ډېر ارزښت درلود، چې تر اوسه يې خپل 

 :ځينو سكو دغه بيت لوستالى شو

 به ارشيف اثر نام ان جناب رسيد

 رشف ز سكۀ ارشف به افتاب رسيد

 

  :يوې افغان مېرمنې )يب يب زينبو( د شاه ارشف په باب وايي

 كه زمرى دى، شاه ارشف د جنګ زمرى دى

 ارشف ته كام رانغى، ځكه نادر پر ارشف برى دى

دولت چې مريويس نيكه يې بنسټ كښېښود او د كندهار په هوتيك دولت رسه مشهور شو، څه كم دغه راز هغه 

دېرش كاله يې دوام وكړ، خو د فيوډايل ځانګړنو له مخې د اكا د زامنو او نظامي مرشانو ترمنځ اختالف پيدا شو، 

 .چې اخر يې دا دولت ړنګ كړ

 

 :ارزونه او پايله

 :ښو ته په كتنو رسه دا پايله اخلود هېواد د تاريخ د دې پړاو پې
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افغانان جنګيايل او خپلواكۍ غوښتونيك خلك دي، كله چې بهرين يرغلګر پرې وريش، دوى ډېر ژر د يرغل درد  .۴

نه زغمي، خو تر پايه نه يش كوالى چې د ذلت او ټيټال، بردګۍ او غالمۍ كړۍ په غاړه كې يويس. اخر راپاڅي او 

 .نه درناوي، سپكاوي او ظلم غچ اخيل له بهرنيانو څخه د ځان د

د صفوي ظاملې واكمنۍ پرضد د محمود افغان له پاڅون څخه بايد بل عربت واخلو. هغه دا چې كه څه هم  .۵

درې كاله(  -محمود د ايران غوندې سرت هېواد د ادارې لپاره ډېر ځوان و او په حكومتدارۍ كې يې يوازې )دوه

يې دا ثابته كړه، چې د افغانانو غرين ځوانان كه وغواړي كوالى يش يو سرت پاڅون او تجربه لرله، خو خپلو خلكو ته 

 .د پرديو پرضد يو غورځنګ راوپاروي او پر دښمن برى ومومي

درېيم ټىك چې بايد نغوته )اشاره( ورته ويش، دا دى چې تاريخ ته وا د محمود پر اوږو دروند تاريخي رسالت  .۸

ت پرضد پاڅي چې غوښتل يې د شيعه مذهب په رسمي كولو رسه يې د نورو مذهبونو ايښى، چې د هغه صفوي دول

 .د پلويانو په وړاندې دښمني راواخيستله او په دې تور يې په سلګونو بېګناه خلك ووژل

شاه محمود په خپل دې كار رسه د زرګونو ايرانيانو او افغانانو له ګرېوانونو څخه د صفوي بېرحمه او بې كفايته 

  .هانو منګولې د تل لپاره لريې كړېشا

ا وژنه، عناد او ري-كلنه واكمنۍ كې يې له رسه تر پايه وينې وبهولې، بېرحمي، ورور۵۵۲دا هغه رژيم و چې په خپله 

يې زياته كړه. هغه رژيم چې انسانان به يې ژوندي كبابول، انسانان به يې په دېګ كې اېشول، خېټې يې ورڅريلې، 

ا يې معيوبول. هغه رژيم چې شاهانو به يې د مرشدۍ او پېشوايۍ دعوه كوله، خو په بېرحمۍ او خسيانول يې او ي

 .وژنه كې دومره توند وو، چې خپلې مېرمنې او اوالدونه به يې وژل-ورور

 هدغو ټولو فسادونو، نارواوو، ظلم او مذهبي، سيايس او كلتوري ستم ته په پام رسه بايد د ايران خلك په ځانګړې توګ

مذهبي لږكيو د صفوي دولت پر وړاندې د محمود پاڅون په ښه فال نيوالى، ځكه چې د ايران د ملت له وسه دا نه 

و پوره، چې ايران د صفوي دولت له دې مذهبي استبداد څخه وژغوري. كه څه هم د شاه سلطان حسني د حكومت 

نزمن و. لكه څنګه چې نن هم له شيعه روحانيت په ټوله دوره كې به هر ځاى پاڅونونه كېدل، خو اصيل ژغورون ستو 

څخه د ايراين ملت ژغورنه اسانه كار نه دى او د يوې پېړۍ ربع كېږي چې د ايران روڼاندي هڅه كوي په ايران كې 

اخندي رژيم د وخت غوښتنو ته ځواب ووايي. د وينا ازادۍ، د ښځو او نارينه وو د حقونو برابري، د ملګرو متلونو 

 .ينو او د برشي حقونو ميثاقونو ته درناوى وكړي، واكمن رژيم داسې نه ويمدين قوان

له شك پرته زيات ايراين روڼاندي د زياتو خپلواكۍ غوښتونكو ځوانانو رسه داسې شېبې ته الر څاري چې له وركې 

 ك يې بايد مننهڅخه يو الس رايش او دوى وژغوري. كه داسې يو الس پيدا يش او د ايران ملت لپاره كار وكړي، خل

 .وكړي
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موږ دا نه وايو چې له اصفهان څخه واكمنو افغانانو پر كندهار، هرات او جليسن باندې تر صفوي واكمنانو ښه  .۱

كارونه كړي، خو دا بايد هېر نه كړو چې د اصفهان تر سقوط وروسته كله چې د شاه محمود په امر كوڅې او ښارونه 

راوړل شول، دغه راز پر اداري كاركوونكو څارنه پيل شوه، چې له خلكو رشوت  له مړو ډك او ښار ته خورايك تويك

ښه كارونه كوي. خو  -وانخيل، دې كارونو د اصفهان د خلكو خوښي وپاروله او ويل كېدل چې نوى حكومت تر زاړه

ولو ه وخت په يادفاتحو واكمنو ال پر كندهاريانو باندې د صفويانو له خوا شوي ظلمونه نه وو هېر كړي، د دې ترخ

رسه به يې د غچ اخيستنې حس راوپارېد، چې دوى يې زيايت او خشونت ته هڅول، چې د اصفهان د فتحې د لومړيو 

وختونو هغه مته يې له منځه يووړله، چې په دې توګه د افغانانو پر وړاندې د ايرانيانو كينه ال پسې زياتېده او دوى 

 .يې يرغلګرمات كړل هم په مقاومت الس پورې كاوه، چې اخر

بايد هېر نه كړو چې د سني روحانيت تبليغاتو هم پر ايران باندې د واكمنو افغانانو په چلند كې خپله ونډه لرله، 

 :ځكه چې سني ديني پوهانو د شاه محمود پالر مريويس نيكه ته فتوا وركړې وه

ې دومره ثواب ي -و ايراىن )شيعه( ووژينيو مسيحي پوځي ووژين، يو ثواب يې كړى، خو كه څوك ي -كه يو مسلامن

 .مخ(۸۵. )سقوط اصفهان، بروايت كروسينسىك، تهران چاپ، �كړى چې اجر يې اويا برابره زيات دى

د دې رشعي فتوا له مخې كه فاتحو ځواكونو د خلكو مالونه د غنيمت په توګه وړي، وژنې وكړي او غال يې كړي، په 

ونو عمل كړى، لكه څنګه چې قزلباشو رستېرو د خپل مرشد اعظم شاه اسمعيل حقيقت كې يې پر خپلو مذهبي الرښو 

پوځي كافران دې ۲د يوه سني وژل دومره ثواب لري، لكه �او شيعه روحانيت د فتوا له مخې چې حكم يې وركړ: 

و خېټه يې نه ده، وينه او مال يې حالل دي، واجب ده چې د اميندوارو مېرمن -چې وژيل وي، له سني رسه نكاح روا

وڅريې او نارينه اوالدونه يې بايد په نيزه ووژل يش، د سنيانو د مالونو پلورل او رانيول حالل دي، ځكه چې له اسالمي 

 .مخ(۶۵۷)پس از هزارو چهارصد سال،  �ازادۍ څخه بې برخې دي...

 ...ست كړلول، يا يې ژوندي پو د سنيانو خېټې يې وڅريلې او يا يې په ترب دوه نيم كړل، په اېشېدلو اوبو كې يې واچ

اجازه راكړئ وپوښتم چې د دې فقهي فتواوو په كوم ځاى كې اسالمي عدالت او خدايي قاف په پام كې نيول شوى، 

كوم سليم عقل او وجدان دا منالى يش چې د يوه مسلامن له خوا د بل وژل او په خېټه كې د ماشوم وژل رشعي امر 

 ځي؟ او تررسه كوونىك به يې جنت ته

موږ د روڼاندو انسانانو غوندې ډېره موده كېږي چې د ډميوكراسۍ په منځ )غرب( كې اوسو، دلته هرڅوك كه هره 

عقيده، دين او مذهب ولري د يو بل تر څنګ ژوند كوي. هېڅوك ځان ته دا حق نه وركوي، چې بل څوك د دين، 

موږ دغسې يوه فتوا صادره يش، چې د ثواب  عقيدې، جنس، ملت يا هم د سرتګو د رنګ له مخې سپك كړي. كه پر

 هغه ووژنئ، چې جنت ته الړ شئ، ايا دا مذهبي الرښوونه به ومنو؟ -لپاره كه هرځاى سني يا شيعه وينئ
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فكر كوم هېڅكله هم نه، كه چېرې رواين ناروغ واوسو، وبه يې منو، ځكه د صفويانو پر مهال په ايران او عثامين 

ر رسمي اعالنېدو وروسته دا ډول وژنې وشوې، خو ولې كوم مذهبي يا ديني مخكښ د تركيه كې د شيعه مذهب ت

 دې كار مخنيوى ونه كړ؟

حقيقت دا دى چې )د دين دكاندارانو( چې خپل پايښت يې د مذهبي اختالفونو په تودوايل كې ليده، دغه ډول 

  .غريانساين عمل او دښمنۍ كړې دي

رسه جوتېږي، چې د مذهبونو د پيدايښت په بهري كې د هر مذهب مرش هڅه د اسالمي مذهبونو تاريخ ته په كتو 

 .كړې چې يوازې خپل پلويان رښتيني مسلامنان وګڼي او نور كافران

كله چې پر خپله مخالفه ډله بريايل شوي، هر ډول وحشيانه عمل يې ورباندې كړى او مجازات كړي يې دي، نو د 

المل د مرشانو او د اسالمي مذهبونو بېالبېلواىل دى. د ورورۍ، انساندوستۍ  دې وينې تويونې او اختالفونو يو لوى

او متقابل درناوى وكړي او ووايي: هغه خلك چې پيغمرب يې يو دى، ټول مسلامن او په خپلو كې توپري نه لري، برعكس 

وى رسه واچول، خو ګټه ديې د نورو ډلو پر وړاندې نفاق، كينه او دښمني خپله كړه، چې ساده خلك يې په خپلو كې 

 .وكړه

تر نن ورځې پورې د اختالفونو پر اور تېل ورشيندل كېږي او عقيدوي بېلواىل موجود دى، واكمن روحانيت )شيعه 

او سني( د خپلو ګټو لپاره له دين څخه يو غټ پلورنځى جوړ كړى، چې په كې جنت ته د تلو لپاره غريانساين، 

بېالبېلو اسالمي ډلو ترمنځ كركه زياتوي، نه پرېږدي چې پوه او هوښيار خلك د  تروريسټي كارونه ښوول كېږي او د

 .يو بل تر څنګ عزمتن ژوند ولري او دخپل ژوند د لوړوايل او ښه وايل لپاره خپله انرژي وكاروي

  :ىد ايراين پوه، ډاكټر شفا د خپلو پراخو څېړنو پر بنسټ، چې د دين او مذهب په برخه كې يې لري، په دې اند

شيعه مكتب له هامغه پيله له سنيانو رسه چې د حكومتي دستګاه مذهب و، دښمني پيل كړه، خو دا دښمني، 

ښكنځل، سپكاوى او اهانت د خلفاى راشدينو تر درېيو خليفه وو هم وغزول شوه، خو سنيانو هېڅكله هم څلورم 

ته چې امامت ته به يې قايل نه وو، ښكنځل خليفه )عيل بن ايب طالب( ته سپكاوى نه دى كړى. ان د عيل كورنۍ 

وي په ايران كې د صف �پرې يې نه ښوول پيغمرب او دين يې يو وي�نه كول. دا ښكنځل د هغو كسانو له خوا چې 

دولت په راتګ رسه ډېر زور واخيست، صفوي واكمنانو د خپلو سيايس موخو د پرمختګ لپاره د دين د دكاندارانو 

ګټه اخيستنې ته اړتيا لرله )نو ځكه يې شيعه د حكومت رسمي مذهب اعالن كړ او پر سنيانو له دغه ډول نفاق څخه 

 .يې د پيل كولو لپاره رسغوڅول، خېټه څريل او غريانساين شكنجې پيل كړې(

زره سنيان په تربېز كې، چې لومړيو درېيو خليفه وو ته يې ښكنځل نه وو كړي، ۵۰شاه اسمعيل په دوو شپو ورځو كې 

ترب دوه نيم كړل. په مقابل كې د عثامين تركيې قايض القضات د شيعه ګانو لپاره احمقانه او زشتې فتواوې په 
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زره شيعه ګان د شيعه توب په  ۱۰وركړې، چې د سنيانو پر وړاندې د صفويانو تر فتوا كمې نه وې. په تركيه كې 

  .ګناه ووژل شول

له ليكلو او خپرولو وروسته تر نن پورې د شيعه ګانو د حديثونو په كتاب  �اصول كايف�نوموړى پوه زياتوي: د 

كې په زرګونو كوچني او غټ حديثونه ورزيات شوي، چې د سنيانو معتقداتو او مقدساتو ته يې سپكاوى كړى دى. 

ل، چې مهاد سينانو پر وړاندې د مبارزو اتل شيخ االسالم مال محمد باقر مجليس، د شاه سلطان حسني صفوي پر 

په خپل ټول عمر يې د ايران سنيان ځورول په يوازې رس د سنيانو پرضد په زرګونو حديثونه راوايستل. البته دغو 

دښمنيو او تورونو خپل مقابل غربګون هم درلود. د عثامين تركيې روحانيت هم تر شيعه ماليانو ډېرې توندې فتواوې 

 مخونه(۵۷۰_۵۲۶وركړې )توضېح املسايل، 

د سيمې د اسالمي فرهنګ مخكښانو د دې دوه رنګۍ په باب ژورې ليكنې كړي، چې لوستل او اورېدل يې ډېر زموږ 

 :خوند كوي، د موالنا يو بيت دى

 رويي از خود برون كردم، ييك ديدم دو عامل را

 ييك جويم، ييك گويم، ييك دانم، ييك خوانم

 

 :يو بل اديب، طويس بيا وايي

 كان شيخمسجد اگر بنام خدا شد د 

 ويرانه اش كنيد كه دارالعباد گشت

  :نارص خرسو بلخي وايي

 اى امت بدبخت، بدين زرق فروشان

 جز از خري و جهل، چنني بنده چرائيد؟

 خواهم كه بدانم كه مراين بيخردان را

 طاعت ز چه معني و ز بهر چه منائيد؟

 :حيكم سنايي د دين د دكاندارانو په باب وايي
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 يدستندوين گروهي كه نورس

 عشوه جاه و زر خريدستند

 ماه رويان تريه هوشانند

 جاه جويان دين فروشانند

 گشته گويا ز بغض يك ديگر

 كني فالن ملحد ان فالن كافر

 همه از راه صدق بيخربند

 امدي صورتند و ليك خرند

 معني ديو چيست؟ بيدادي

 توبه يب داديش چرا شادي؟

 داده فتوا بخون اهل زمني

 ...هم از رس كنياز رس جهل و 

وروستۍ خربه دا: افغان نسلونه بايد دېته پام وكړي، چې د مريويس نيكه ځايناستى د دې پرځاى چې په هېواد  .۲

كې ميل واكمني ټينګه كړي، يوازې يې د خپلې ځوانۍ او مذهبي احساساتو او پښتونولۍ له مخې له دقيقې محاسبې 

ټينګښت لپاره هڅه كړې، چې د افغانانو حاكميت پراخ كړي. حال دا چې پرته د يوه تاريخي او سرت هېواد د اداري 

د پالزمېنې فتحه يو څه او د يوه هېواد د څو واليتونو اداره يو څه او د يوه سرت هېواد )لكه ايران( اداره بل څه و، چې 

له شوين وو، له همدې كبپه داسې يوه كړكېچن حالت كې د ځينو جنګياليو له توانه د يوه داسې هېواد اداره كول نا

هغو افغانانو چې د ايران د نيولو لپاره يې مال تړلې وه، له هغې ورځې چې له كندهاره ووتل، د ژوند تر پايه يې يوه 

زره كورنيو غړو رسه چې د شاه محمود په امر له كندهاره ۸۰زره يرغلګرو او ۵۰ارامه ورځ ونه ليده، خو ټول )د 

په ځانګړې توګه د نادر افشار په امر په ډله ييزه توګه ووژل شول، چې په  -يرانيانواصفهان ته كډه شوي وو( د ا

م كال نادر افشار د كندهار د هوتيك دولت ټغر پسې راټول كړ او د غليمو هوتكيانو خانان او مرشان يې له ۴۶۸۳

  .كندهاره مازندران، بخارا، بلخ او نورو سيمو ته وشړل، يا يې له منځه يووړل
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كاله يې دوام  ۸۰م( چې ۴۶۱۶ويس نيكه له پېر )ع(ر( څخه د افغانستان د خپلواك دولت تر تاسيس پورې )د مري 

وكړ، د احمدشاه بابا غوندې يو شخصيت راڅرګند شو، هغه وكړاى شول د افغان مجربو اشخاصو په همكارۍ د 

 .افغانانو واكمني نوره هم تلپاتې او غښتلې كړي، چې تر ننه دوام لري
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 .مخ۵۳تاريخ سياح مسيحي:  .3
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 څلورم څپرىك

 م كال(۱۳۱۰_۱۵۵۰د هند بابري واكمنۍ پرضد د كابل رود په رسچينو كې د پښتنو پاڅون )

 :پيل

م ۴۲۰۲م كال له ماورالنهر څخه افغانستان ته راغى او په۴۲۰۴د هند د ګورګاين دولت بنسټ ايښودونيك بابر، په 

م كال د ګورګاين شهزادګانو د مرستې لپاره هرات ته الړ، چې له هغوى ۴۲۰۷كال يې د كابل تر نيولو وروسته په 

څخه د ماورالنهر د ازبكانو )چې مرش يې محمد خان شېباين و( د ګواښ پر وړاندې استفاده وكړي، خو ژمى راغى 

  .او محمد خان پر هرات بريد ونه كړ

م كال د كابل تر كرارولو وروسته ۴۲۰۶كابل ته ستون شو او په  -ناوړه خربونه وررسېديل وو بابر، چې له كابل څخه

پر غزين ورغى او د غلجيانو د پسونو په غال كولو رسه يې د ځان پر وړاندې د خلكو كركه راوپاروله. تر دې وروسته 

نګرهار يې له كابل رسه يوكړ. تر دې م كال بابر د ختيځ پر لوري لښكرې وايستې او ن۴۲۰۳په  -كابل ته ستون شو

وروسته يې د بدخشان نيولو ته مال وتړله او دا واليت يې له )زبري راعي( څخه ونيو، چې د ايران د صفوي دولت په 

مرسته د محمد خان شېباين په وژل كېدو رسه يې د ماورالنهر نيولو ته زړه ښه كړ، چې سمرقند او بخارا يې ونيول 

م كال ازبكان يو شول او پر بابر يې بريد وكړ، چې صفوي پوځونه يې دړې وړې او سمرقند او ۴۲۴۵م كال( په ۴۲۴۴)

م كال وتوانېد چې پوځ جوړ كړي او د هند د نيولو لپاره له ۴۲۴۳بخارا مسرتد كړل. بابر بيا افغانستان ته راغى او په 

كال بابر خپل زوى هاميون بدخشان ته ولېږه م ۴۲۵۰سند څخه تېر يش او پنجاب ونييس او بېرته راستون يش. په 

او خپله يې پر كندهار يرغل وروړ، چې له شاه بېګ ارغوين څخه يې ونيو او خپل بل زوى مريزا كامران ته يې وسپاره 

او خپله كابل ته الړ. دا مهال د هندوستان د لوري دولت مخ پر ځوړ روان شو او د كورين نفاق ملبې بلې شوې، چې 

ابراهيم لودي اكا عالوالدين عامل خان د خپل وراره پرضد د بابر دربار )كابل( ته الړ او د پنجاب واكمن د سلطان 

وايل دولت خان لودي يې د هندوستان نيولو او د ډييل سلطنت ړنګولو ته وهڅاوه. بابر د دې لپاره چې پر هند د 

ور خان له لور رسه يې واده وكړ، چې د لنډ وخت لښكركښۍ پر مهال تر شا ډاډمن وي، نو د يوسفزيو د يوه خان منص

  (۴).لپاره ډاډمن شو

م كال پر پنجاب لښكرې وايستې او په دې ترڅ كې د الهور مدافع پښتانه وځپل او دا ښار ۴۲۵۸همدا و چې بابر په 

ډييل د پاچا  د يې ونيو، بيا يې مريزا عبدالعزيز ته وسپاره او خپله ستون شو، په سيالكوټ كې يې واكمن عامل خان

اكا و.چې له پرديو رسه د معاملې پر ځاى يې د دولت خان لودي له زوى غازيخان رسه يې ډييل ته رستېري ولېږل، 

 .چې له سلطان ابراهيم څخه يې يې ماتې وخوړه او بېرته سيالكوټ ته ستون شو
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ار ته درانه ګوزارونه وركړل، وروسته زره سپاره پوځ رسه يوځاى كابل، بدخشان او كنده۵۴دوه كاله وروسته بابر له 

ډييل ته الړ. ابراهيم لودي د پاين پت په جګړه كې له خپلو زړورو مدافعيونو رسه ووژل شو، چې شاهي خطبه د 

 م(۴۲۵۲ظهريالدين محمدبابر په نوم ولوستل شوه.)

ې خواجه كالن بېګ او د تر دې وروسته بابر د كابل پاچا او د هندوستان شهنشاه شو. د غزين او زابل حكومت ي

كابل او بدخشان حكومت يې شهزاده هاميون او كندهار يې شهزاده كامران، وروسته يې د هغه په وكالت مريزا 

 .عسكري ته وسپارل شو

م كال په هندوستان كې له دې نړۍ سرتګې پټې كړې او د هغه له خپل وصيت رسه سم يې جنازه كابل ۴۲۵۶بابر په 

م كال جوړ شو. كله چې بابر اګره ونيوله او د ۴۲۱۷ه بابر بڼ )باغ بابر( كې ښخ دى، قرب يې په ته راوړل شوه، چې پ

 (۵).لودي دولت خزانې يې خپلې كړې، د كابل هر اوسېدونيك ته يې يوه اندازه پيسې د بخشش په توګه وركړې

ل، بلخ، درلود، په افغانستان كې كابپه افغانستان كې د هند بابري دولت د ايران او ماورالنهر په نسبت پراخ بنسټ 

بدخشان او كندهار د دوى په الس كې وو. كه څه هم دا تشكيالت داميي نه وو، ځكه بلخ ډېر ژر د ازبكانو السته 

ورغى، وروسته بدخشان هم خپله خپلوايك اعالن كړه او كندهارهم په صفوي دولت پورې وتړل شو، يوازې كابل تر 

  .په الس كې و مې پېړۍ د بابري دولت۴۳

هر واليت يو وايل )صوبه دار( درلود چې د هغه له خوا به اداره كېده. مليك او نظامي چارې به يې په الس كې وې، 

كروړ دام پورې معاش به يې درلود. د دې وايل تر الس الندې به دغو كسانو كار كاوه: كوميك )لنډمهاىل ۴۵چې تر 

تلپاىت پوځي افرس( پوځدار )د لوى نظامي افرس مرستيال( كوټوال )قلعه دار( تعينات ) -مرستيال يا افرس( قلعه دار

كله به يو واليت په غوڅ ډول د يوه مرش يا شهزاده په واك كې و، چې هغه ته به يې  -تهاڼه دار )پوله ساتونىك( كله

يمې مرش ګڼل كېده( جاګريدار( وايه، يانې )هغه فيوډال چې كرنيزې ځمكې يې په واك كې وې او د س -)تيولدار

پېښه ليكونىك )د استخباراتو مامور او د پېښو خوندي كوونىك( هركاره )پټ جاسوس يا څارګر( د دولتي مامورينو 

په حساب ډلبندي شوې وه، چې په همدې حساب به معاش وركول كېده، چې دا  �هزاري -زرو�منصوبه به د 

نورې رتبې يې هم لرلې، يوه  ۷۱ندې پايته رسېده او با �ده هزاري�څخه پيل او په  �ده بايش�منصوبه له 

روپۍ معاش  ۷۰۰۰۰اربه لرله، چې د مياشتې  ۸۵۰باروړونيك حيوانات او  ۵۰۰فيالن، ۵۰۰اسونه،  ۶۰۰لس زريز مامور به 

تو مليون دام، يانې د كابلستان د عايدا ۴۵۰به يې و. د شاه جهان پر مهال د كابل واليت معاش او لګښت په كال كې 

 (۸).درې په څلورمه برخه وه

د شاه جهان په پېر كې د جهانګري زوى د بابر تر واك �ارواښاد عالمه حبيبي د عبدالحميد الهوري له قوله لييك: 

واليتونو څخه څلور واليتونه يانې كابل، كندهار، بلخ او بدخشان په افغانستان كې وو، چې له كابل  ۵۵الندې سيمو له 

 (۱).دام له دوو انو رسه مساوي و( عايدات السته ورتلل۲ام )هر كروړه د۴۷څخه به 
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د بابري هند پاچايانو د ايران د صفوي پاچايانو پر خالف په افغانستان كې تر خپل واك الندې سيمو كې د ځينو 

تفرېحي ځايونو په رغونې الس پورې كړ. لكه په كابل كې باغ بابر، شهرارا، د جلوخانې باغ، چهارباغ، اورته باغ، 

له باغ، په پروان كې استالف باغ، په كندهار كې جهان ارا صورت باغ، مهتاب باغ، اهوخانه باغ، په جالل اباد كې من

او چهارباغ، د كندهار په رسپوزه كې د چهلزينې ماڼۍ او په كابل كې د باالحصار بيارغونه، دغه راز د شوربازار او 

م ۴۶۸۳د بابر باغ د مرمرين جومات جوړونه، د شاه جهان له جوړونې څخه وو او كندهار ښار چې نادر افشار په 

كال وران كړ، د شاه جهان له خوا په اته لكه روپيو جوړ شو او په كابل كې عليمردان خان باغ او د چهارچتې باغ، 

 (۲).چې عليمردان خان جوړ كړي وو او ډېرې ښكلې نقاشۍ يې لرلې

 

 :د غورځنګ ټولنپوهنه

مو ۴۳مه او ۴۶تلتيا موندلې او په كه څه هم په افغانستان كې د فيوډايل اړيكو عنارصو تر اسالم وړاندې هم غښ

پېړيو كې اوج ته رسېدلې، خو د افغانستان د پښتنو په ټولنه كې چې دوى له لرغونو زمانو د لوېديز هندوكش په 

كليو او غرنيو سيمو كې لكه غور، زابلستان او د سليامن او سپني غره شا خوا كې رسه پاشيل وو، د فيوډاليزم وده 

 .رو وهنامتوازنه او ډېره و 

، مومند، (۷له بلې خوا دوى په لسګونو قبيلو وېشل شوي وو، لكه: ابدايل )دراين( غلجي، ترين، بړېڅ، نارص، وردګ)

، ځاځي، توري، عيىس خېل، وزير، مروت، خوستيان، (۶اپرېدي، شينواري، وركزي، يوسفزي، امتانخېل، بنګښ، خټك)

چې تر نورو سيمو ډېر وروسته د فيوډاليزم پړاو ته دننه ( ۳ور...)دولت خېل، ګنده پور، ميان خېل، ګګيان، بابړ او ن

 .شوي دي

ې دود روان و، چ �جرګې�د سليامن غره په غرنيو سيمو كې تر ډېرې مودې پورې فيوډايل لرغوين اړييك او د 

 �انقومي سازم�په بنسټيزه توګه يو  �جرګې�په زور اداره كېده.  �جرګو�په ټوليز ډول د ژوند نظام د 

په دورې پورې اړه لري، چې په پرمختيايي )مخ په وده ټولنو( كې د قومي شخړو د  �د پالر ساالرۍ�دى او 

 .اوارۍ لپاره )له مركزي دولت پرته( جوړېږي

زموږ د هېواد په ځينو قبايلو كې اوس هم جرګې يو مهم رول لري، دوى پخوا ساده او لومړىن حالت درلود، چې د 

مشورې بڼه يې لرله، وروسته په يوه ارشايف او د قبيلې په فيوډايل شورا بدله شوه. ان تر  د �سپني ږيرو�قومي 

اتلسمې پېړۍ وروسته )د مريويس نيكه پېر( د افغانستان دولتونو پر مهمو مسايلو د دې جرګو جوړونه بيا پيل 

 (۶).كړه
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تر مړينې وروسته د شاهرخ حكومت له  د روايتونو له مخې د مغول تر ړنګېدو وروسته، په ځانګړې توګه د تېمور

هامغه پېر څخه چې د ښاري ژوند لپاره زمينه برابره شوه، د سليامن غره د شا و خوا ابداليانو، وزيرو، غلجيانو او 

نورو كوچيانو كډوايل پيل شوه، چې دوى به په كليو كې مېشتېدل او په نويو سيمو كې به يې د كرنې له كبله اقتصاد 

له. تر ټولو مهمې كډوالۍ له څوارلسمې ميالدي پېړۍ څخه پيلېږي، چې غلجيانو، ابداليانو، وزيرو، ته وده وركو 

 (۴۰).اپرېديو، خټكو، مومندو، شينوارو، وركزيو، كاكړانو او نورو قبايلو پيل كړې

و په ترنك، زابل ا ابداليانو )درانيانو( د ارغنداب، ارغسان، هلمند او هرات په شنو سيمو كې واړول، دغه راز غلجيان

اسكان كې مېشت شول، دې قبايلو په اتلسمه پېړۍ كې دومره ځواك پيدا كړ، چې پراخ ميل او فيوډايل دولتونه 

  .جوړ كړي

په پنځلسمه ميالدي پېړۍ كې لوديان او په لسګونو نور قبايل هند ته ورسېدل، چې له يوسفزيو او غورياخېلو رسه 

 (۴۴).ېښور شاميل سيمو ته الړل، چې تر سوات او بنري پورې يې په شنو درو كې واړوليوځاى له خيربه واوښتل او د پ

مروت قبيلې بنو سيمه ونيوله، وروسته بنګښو، خټكو، امتانخېلو، داودزيو او نورو قبايلو د سند سيند راسته سواحل 

 (۴۵).د خپلې استوګنې لپاره غوره كړل

ې پخواين ځايي خلك يا وشړل، يا يې هم تر خپل تابعيت الندې راوستل، دغو كډوالو د نويو سيمو په نيولو رسه ځين

كله به يې د بېالبېلو قبايلو ترمنځ د ځينو سيمو پر نيولو كومه ستونزه  -چې كروندګري به يې ورباندې كوله، كله

يز واحد ټولن رامنځته شوه، د دې موضوع په تړاو به د دوى ترمنځ ځينې نورې ستونزې هم رامنځته شوې، چې د يوه

په توګه به يې د قبيلې موقعيت كمزورى كاوه. يوسفزيو به دا وړ ستونزې د مشهور وېشونيك )شيخ ميل( په مرسته 

حلولې، ظاهراً كله چې د شپاړسمې ميالدي پېړۍ په پيل كې يوسفزيو او مالتړو يې پر دالزاكانو يرغل وروړ، دا ډول 

تررسه شو، چې د دې قبيلې د مرش ملك احمد له خوا په سيمه كې تطبيق  وېش د يوه روحاين مرش )شيخ ميل( له خوا

 (۴۸).شو

د شيخ ميل د وېش سيمه ټولې هغه ځمكې وې چې د كابل رود له رسچينو رانيولې د اباسني )سند( تر لوېديځ پورې 

  .ودوام مومي، په شامل كې يې سوات، بنري او پنجګوره راځي، ياد شوي قبايل مخكې په كې مېشت و 

يوه  -د دې وېشليك له مخې د يوسفزيو قبيلې هر يوه غړي او متحدينو لكه مندرو، امتانخېلو، ګدون او نورو ته يوه

ټوټه ځمكه ترالسه كړه، چې ساداتو او نورو ملګرو روحانيونو ته يې هم ځمكې وركړې. هغه ځمكې چې روحانيانو ته 

د ستونزو د اوارۍ لپاره د هرو دوو ټوټو ترمنځ يوه ټوټه  وركړل شوې )سريي( نومېدې او داسې جوړه شوې وه چې

  .ځمكه )سريي( راتله
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دا وېش له ټوليز مالكيت څخه د شخيص مالكيت پر لوري د نوموړو مرشانو د انتقال لومړىن ګام و، چې تر دې 

 .وروسته ډېر سرت مرشان او فيوډاالن رامنځته شول

نو تر هرو څو كلونو وروسته د وېش اصول بدل شوي، چې يوازې په  په هغو سيمو كې چې فردي مالكيت وده وكړه،

 (۴۱).لريېو پرتو سيمو او درو كې چې طبيعي اقتصاد يې درلود، پر خپل پخواين حالت پاتې شول

پوهاند حبيبي د وېش د دې سيسټم )د شيخ ميل دفرت( په باب په زړه پوري معلومات راكوي او وايي: شيخ ادم 

 �ميل دوتر شيخ� بن يوسف د بني پشتون له عشريې، چې د پېشوايۍ مقام يې درلود او مشهور په شيخ ميل

  .م كال( وليكه، چې د يوسفزيو ټولنيز قوانني بيانوي۴۱۴۶ -هــ ۳۵۰نومى كتاب يې په پښتو په )

مخې  ههغه د ځمكې، استوګنځي او څړځايونو د وېش په برخه كې د عدالت له مخې ځينې قوانني وضعه كړل، چې ل

يې زراعتي اوبلنې ځمكې د كورنيو د نفوس له مخې وېشل كېدې، چې تر لسو كلونو وروسته به د كورنيو غړو د 

څومره وايل او د ځمكې د نوعيت له مخې دا وېش نوى كېده. د دې وېش له مخې د يوسفزيو ټولې اړوندې ځمكې 

 :په شپږو ډولونو وېشل كېدې

 .يوسفزي .۴

 .محمدزي .۵

 .ګګياين .۸

 .خليل .۱

 .مومند ۲

 �وند�د ځمكو دا هره برخه به پر دفرت، برخه او پټي وېشل كېده، چې په كرنيزه ځمكه كې د هرچا برخې ته به يې 

يانې پچې په مرسته به تر عام نظر  �هيسك�او په څړځايونو كې رسېدلې برخې ته به يې )ورشو( ويله، چې د 

دايرېده، تر وېش وروسته به يوه برخه ځمكه د سريي په نامه ساتل كېده او حاصالت به يې  �جرګه�الندې 

ټولګټو كارونو ته وركول كېدل، لكه ډول وهل، مطريب، نايي توب او پخىل، چې دېته يې د هوجرې مصارف ويل، دا 

ام كې فرت كې همدا ترتيب په پمېلمستون به په كيل كې و، د كليو او نورو سيمو د وېش لپاره هم د شيخ ميل په د

نيول شوى و، چې هر كىل به په نورو سيمو وېشل كېده او )چم( به يې ورته وايه، هر چم به ډېر رسايونه لرل، چې 

)كندر( به يې ورته وايه، هر كندر به څو كوټې لرلې او د غويل په نامه به يې حوييل لرله، هر چم به يو جومات، يوه 

 .ه يو برج درلود. چې تر دوو كلونو پورې به د يوې كورنۍ په واك كې وهوجره او د سيل لپار 
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يوه كس ته رسېدلې ځمكه به يې )بګري وند( نوموهل، چې په لسو كلونو كې رسېدلې برخې ته به يې )مويت( ويله. د 

فغان قبايلو اوېش تر سيسټم وروسته چې شيخ ميل كوم كار وكړ، هغه د زراعتي سيسټم او ټولنيز سمون و، چې نورو 

 (۴۲).هم دا سيسټم پىل كړ. په دې توګه ډېرې ځمكې سمسورې شوې، چې )بانډه( به يې ورته ويل

م كاله ۴۶۵۱له څوارلسمې پېړۍ څخه تر �د تاريخ رياست سوات نومي كتاب ليكوال محمد اصف خان وايي: 

ده، چې د ځمكو د وېش په برخه پورې د سوات په اړوندو سيمو كې )دوتر وېش( يانې د شيخ ميل دفرت عميل كې

او په ځينو كې به تر لسو  ۶كې معياري سيسټم و، په دې مانا چې په ځينو ځايونو كې به په تر پنځو په ځينو كې تر 

 .(۴۷).كلونو وروسته نوى كېده

 .له شك پرته د ځمكو د وېش دا سيسټم په ټولو پښتون مېشتو سيمو كې په لږ توپري رسه موجود و

عبدالشكور رشاد د خپلې يوې ګټورې ليكنې په ترڅ كې د كندهار د شورابك د بړېڅ قبيلې د وېش پر  اكاډميسني

  :سيسټم يې ليكلې وايي

د وېش سيسټم: د شوراوك د توليد وسايل مالداري او كرنه ده. په مالدارۍ كې د پسونو، وزو او اوښانو ګلې راځي 

د قبيلې عمومي ملكيت دى، چې تر يوې ټاكلې مودې لپاره چې د خلكو شخصيت ملكيت دى، دغه راز ځمكه بيا 

  .د كروندګر په واك كې وي، د وخت تر پوره كېدو وروسته بيا په قبيلې پورې اړه پيدا كوي

په يوسفزيو، باجوړ، شيګل او شينوارو كې هم د وېش دا سيسټم دود و. چې په ځينو قبايلو كې اوس هم شته. د 

  .ېڅ يوازېنۍ قبيله ده چې تر اوسه پورې يې د وېش دا سيسټم ساتىل دىكندهار د شوراوك قبيله بړ 

 :په شوراوك كې د ځمكې د وېش لپاره دا پنځه ارونه په پام كې نيول كېږي

 .نيكه ګنۍ .۴

 .پلرګنۍ .۵

 .كهول .۸

 .كورنۍ .۱

 .كور .۲

احد يوه اندازه ځمكه د قرعې يا د نيكه ګنۍ برخه تر نورو دا ډېره او د )كور( برخه كمه وي. هر كال د قبيلوي و 

پچې له مخې ټاكل كېږي، د هر واحد نارينه )حارض او غايب( په كې ونډه لري. كه د يوه خېل تله درنه وي، نو ټولو 

غړو ته يې )زى( وايي، چې بل وارث يې د ت(رف حق نه لري. په شوراوك كې د ځمكې د وېش سيسټم درې ډوله 

  :دى
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سيسټم دود دى او هر كال  �خوله وېش�د بړېڅو په زكوزيو او هندوزيو كې د سيسټم:  �خوله وېش�د  .۴

  .د قبيلې پر ژونديو نارينه وو ځمكه وېشل كېږي

  .ان كه دا نارينه يوه ورځ مخكې هم پيدا شوي وي.خو ښځې په دې وېش كې د ونډې حق نه لري

كلن يش، د ۴۵سيسټم دود دى، يانې كله چې ماشوم د مالتړ دود: په بدلزيو كې د مالتړو وېش په نامه يو بل  .۵

تورې يا ټوپك د اوچتولو توان پيدا كړي، نو بايد چې د خپلې قبيلې د ګټو د دفاع لپاره مال وتړي. د بړېڅو په بدلزيو 

  .كلنۍ وړاندې حق نه وركوي، چې ښځې هم ترې بې برخې دي۴۵كې نارينه وو ته تر 

يرغلګرو څخه د قبيلې د ساتنې لپاره پنځوس اسونه بېل ساتل كېدل، كه د قبيلې د اس دود: پخوا به له پرديو  .۸

هر كس به يو اس ساته نو په ځمكو كې به حق وركول كېده، كه به ده خپل اس خرڅالوه، نو د اس برخه به نوي 

 (۴۶).خاوند ته وركول كېده، چې دا دود اوس نه شته

نومي كتاب كې  �سبات زراعتي در رسحد شامل مغرب هندمنا�يو شوروي ختيځپوه )ال، پ، ګوردون( په 

مې ميالدي ۴۶_۴۱لييك: د قبيلې د اشرتايك ملكيت له كبله د ټولنيز جوړښت ورانول او د فيوډايل اړيكو وده ده، د 

پېړۍ په بهري كې يې ادامه ومونده. په ځينو نورو پښتون مېشتو سيمو )خټكو، د پېښورو ځينو نورو قبيلو كې( دا 

مې پېړۍ په پاى كې پايته رسېدىل و، په ځينو نورو قبايلو: بنوڅيانو، يوسفزيو، ۴۳لون ګړندى او په ټوليز ډول د بد 

مې پېړۍ تر نياميي پورې يې ادامه ۴۶مومندو، وركزيو او د دامان په ځينو نورو سيمو كې يې لږه وده وكړه، چې د 

 (۴۳).�ومونده

مه ميالدي پېړۍ كې )لودي( قبيلې دا توان ۴۲وده متوازنه وه، څرنګه چې په  په دې توګه په ټولو قبايلو كې ټولنيزه

م= ۴۲۵۷_۴۱۲۰مې پېړۍ )۴۷درلود، چې تر اوسني افغانستان دباندې په هند كې يو دولت جوړ كړي، چې تر 

م كال سوري دولت د شېرشاه سوري تر مرشۍ الندې په هند كې دولت جوړ ۴۲۱۲هـ( او وروسته په ۶۷۴_۳۲۲

 (۴۶).كړ

تر دې مهاله پورې په پښتون مېشتو ازادو قبايلو كې فيوډايل اړيكو الر پرانيستلې وه، چې په ځينو قبايلو كې )قبيلوي 

او قومي جرګه( د خانانو د الس اله شوه، چې وروسته غلجيانو او ابداليانو د هېواد په جنوب لوېديځه كې دا دود په 

 .پراخ جوړښټ كې وكاراوه
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 :نيز او سيايس رشايطد غورځنګ ټول

په پښتنو كې د )فيوډاليزم( ګډوډ بهري توند قومي اختالفونه رامنځته كړل، په ځانګړې توګه چې د هند ګورګاين 

امپراتورۍ د قبيلوي خانانو د پړسولو او په مته كولو له الرې دغه تضادونه زياتول او له بلې خوا فيوډايل خوى هم 

  .ې اړونده ځمكه بايد د رئيس په شخيص ملكيت كې وشمېرل يشدا تقاضا كوله چې په قبيلې پور 

م د شيخ سيسټ �وېش�وړاندې په پښتنو، په ځانګړې توګه سوات كې چې په يوسفزيو پورې يې اړه درلوده د 

يا  ۶ميل له دفرت رسه سم تررسه كېده، چې له مخې يې په ځينو قبايلو كې تر هرو پنځو كلونو وروسته او ځينو كې 

 (۵۰).كاله وروسته بايد له رسه نوى كېداى ۴۵هم 

خو د قبيلې خانان چې ښې ځمكې يې په واك كې وې، په دې سيسټم خوښ نه وو، غوښتل يې دا ځمكې د تل لپاره 

 (۵۴).د دوى يش، حال دا چې د قبيلې خلكو د دې سيسټم پلوي كوله

لكه څنګه چې وړاندې ورته اشاره وشوه، ګورګاين شاهانو دغو اختالفاتو ته ملن وهله، طبعاً د ټولنې بېوسه خلكو 

مې پېړۍ په منځ كې يوه قوه ۴۷غوښتل يوه چاره پيدا كړي، په همدې تړاو د خلكو له خوا د فيوډاالنو پرضد د 

او مرشدۍ تر سيوري الندې يې د فيوډايل استبداد  رامنځته شوه، چې مرش يې بايزيد روښان و، چې د مذهب، پريۍ

  .پرضد مبارزه پيل كړه

څېړونكو څرګنده كړې چې روښاين غورځنګ په هند كې د لودي او سوري دولتونو تر ړنګېدو وروسته د افغانانو د 

رسېدو  د خپلواكۍ غوښتنې مهم غورځنګ و. ځكه بايزيد روښان شخصاً د يوې قبيلې مرش و، چې دې سرت ارمان ته

لپاره يې له تصوف او عرفان څخه د يوې درنې وسلې په توګه كار واخيست او د پرديو يرغلګرو )د هند د ګورګانيانو( 

 (۵۵).پر ضد يې خلك مبارزې ته راوبلل

پر دې ( ۵۸په منځنيو پېړيو كې به د واكمن استبداد پرضد مخالفت د عرفان او مذهب په جامه كې څرګندېده.)

 غورځنګ د جوړښت له مخې عرفاين او تصويف، خو د مضمون او محتوا له مخې د خپلواكۍغوښتنې بنسټ روښاين

چې د كابل رود په رسچينو كې يې مېشت خلك د استبدادي ځواكونو او واكمن فيوډايل سيسټم ( ۵۱غورځنګ و.)

بارزه ه ستړې كېدونكې مپرضد مبارزې ته هڅول او د هندوكش په جنوب كې )له غزين تر پېښوره يې( نيمه پېړۍ ن

 (۵۲).وكړه

ځينې شوروي څېړونيك چې د ماركسيزم او لنينزم د نظريو تر اغېز الندې راغيل، د روښاين غورځنګ په باب يې 

وييل چې له يوې خوا يې ميل ماهيت درلود، له بلې خوا يو بشپړ طبقايت غورځنګ و، چې د مخالفينو پر وړاندې به 

خانانو شتمني اخيستله، بيا به يې په غورځنګ كې پر ګډونوالو وېشله. په دې توګه يې يې په جګړه كې له مخالفو 

 (۵۷).عمده ملكيتونه له منځه وړل او كوچني كرنيز ملكيتونه يې زياتول
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حال دا چې د مذهبي جګړو يوه عمده ځانګړنه د جهاد اعالن او د مجاهدينو ترمنځ د غنيمتونو وېش دى، چې له 

  .هېڅ تړاو نه لريطبقايت سوچ رسه 

خو اخر د هند بابري دولت د وسلو او پيسو په زور له روحانيونو او فيوډاالنو رسه د يووايل په سيوري كې دا غورځنګ 

وځاپه، چې تر هرڅه وړاندې يې مال دروېزه ننګرهاري )چې د مخزن االسالم او تذكرة االبرار واالرشار( كتابونو ليكوال 

رمذي( په دې مبارزه كې لوى الس درلود، چې پراخه تبليغايت ونډه يې وه او د غورځنګ پر او پري بابا )سيد عيل ت

 (۵۶).مرش يې د كفر او الحاد ټاپه ولګوله، بايزيد روښان ته به يې )پري تاريك( وايه

روښاين غورځنګ د ګڼو خلكو هركىل ترالسه كړ، چې د هند بابري دولت به يې هم په وړاندې خپل غربګون او 

م كال له قوي ۴۶۰۲هــ=۶۴۸كله چې بابر پر كابل واكمن شو، په  -بارزې تېزولې، د شپاړسمې ميالدي پېړۍ له پيلهم

پوځ رسه يې يوځاى د زابلستان پر غلجيانو ودانګل، چې د خلكو تر وژنې او د مړو له رسونو د كله منار تر جوړونې 

 (۵۳).لوټلوروسته يې د هغوى رمې او نور څاروي )سل زره پسونه( و 

م كال اپرېديان )د غبار په وينا مومندو( چې د بابر واكمني يې د خپلو ګټو په زيان ګڼله او له ۴۲۰۳= ۶۴۱بل كال 

 (۵۶).خيرب درې څخه يې حق العبور اخيستل خپل حق ګاڼه، له بابر رسه ونښتل، چې ډېرې جګړې يې وكړې

ابر په وړاندې ورته چلند خپل كړ، چې څو زره غړي يې مړه م كال يوسفزيو هم د اپرېديو غوندې د ب۴۲۴۶هــ ۶۵۲په 

 (۸۰).او يرغمل ونيول شول

د اخوند دروېزه په وينا د ګورګيانو د وژنو له كبله يوسفزيان له خپلو سيمو بېځايه شول، چې له ډېرې لوږې او فقر 

نډه دا چې د ظلم له كبله رسه مخ شول، ان جې غريب خلك مړه هم شول او ښخول يې د چا په وس نه وو پوره. ل

 (۸۴).زوى له مور، پالر له ماشوم او ښځه له مېړه څخه بېل شول

 

 :د پري روښان په مرشۍ د غورځنګ پيل

وروسته تر دې چې په هند كې بابري دولت جوړ شو، د شپاړسمې ميالدي پېړۍ په منځ كې بايزيد انصاري )مشهور 

په بايزيد روښان( د وزيرستان د كانيګرام سيمې اوسېدونىك د شيخ عبدالله انصاري زوى، د رساج الدين انصاري له 

د بابري دولت پرضد د غورځنګ په جوړونې پيل هـ كال د پنجاب په جالندهر كې يې ۶۸۵اخالفو څخه و، چې په 

 .وكړ

ده د ځوانۍ له پيله په سيل او ګرځندويۍ، د نفس په تزكيه الس پورې كړ، چې تر كندهار، هند، ماورالنهر او 

سمرقند پورې يې سفرونه وكړل، له پوهانو او د نظر له خاوندانو رسه يې وليدل، عريب او نور دوديز علوم يې زده 
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ادب، فلسفه او تصوف كې يې مطالعې وكړې، چې د اسونو د تجارت الر يې هم خپله كړه، له سمرقند څخه كړل، په 

م څخه پيل كړل، چې تر ۴۲۱۰هــ۶۱۶كلنۍ څخه )۴۲به يې ښه اسونه رانيول او هند ته به يې وړل. ده دا سفرونه له 

  .كر او عاقل انسان جوړ كړم كال پورې يې دوام وكړ( دغو سفرونو ورڅخه جهانديده، متف۴۲۲۵هـ۶۷۰

بايزيد روښان يو متفكر او د تصوف د ځانګړې الر خاوند و، چې ډېر مذهبي كتابونه يې هم ليكيل، لكه: خريالبيان، 

 (۸۵).رصاط التوحيد، فخرالطالبني، مقصود املومنني، مكتوبات روشاين او نور... چې په پښتو، دري او عريب ژبو دي

ر په ترڅ كې وليدل چې د هندي دولت وايل بريم خان ساتندويانو يوه ښځه له وېښتو هغه كندهار ته د يوه سف

ونيوله او د هغې وېښته يې په ژرندې پورې وتړل، بيا يې وڅرخول. دى دومره اغېزمن شو، چې تر مرګه يې دا خاطره 

 (۸۸).په ذهن كې پاته وه

يور انسان دردوي، اخر يې د روښاين غورځنګ د داسې يوې دردوونكې پېښې په ليدو رسه دا رشيف احساس هر غ

جوړېدو ته الر پرانيستله. تذكرة االنصار په دې باب لييك: مغول مرشانو پر افغانانو ډېر ظلمونه وكړل، تر دې چې 

يوه ورځ يې د يوه شخص ښځه ونيوله، د رس وېښتان يې د ژرندې په پله پورې وتړل، كله چې ژرنده چاالن او پل يې 

 (۸۱)...و د ښځې چيغې او نارې پورته شوېوڅرخېد، ن

د همدې سفر په ترڅ كې بايزيد روښان بريم خان ته ورغى او د خپل تجاريت كاروان د ځينو ملګرو د وركاوي په 

باب يې ورته شكايت وكړ، خو چا يې په خربو رس ونه ګرځاوه. ده هم له سوداګرۍ الس واخيست، كله چې يې په 

و ظلمونه او تېري وليدل، نو په دې تكل كې شو چې خلك د پرديو له واكمنۍ څخه وژغوري. افغانستان كې د ګورګيان

څرنګه چې دى د قبيلې مرش نه و، نو د تصوف له الرې يې د دين په جامه كې هڅه وكړه خلك د مغول او سيمه 

  .ييزې واكمنۍ او استبدادي دستګاه په وړاندې راوپاروي

يې د رصاط التوحيد په ليكلو الس پورې كړ، وروسته تر دې چې يې ډېر پلويان پيدا نو تر پنځه كلن رياضت وروسته 

 مشهور په پري بابا او د هغه شاګرد اخوند دروېزه -كړل، نو ټول يې د تبليغ لپاره د هند دربار ته )سيد عيل ترمذي

 (۸۲).ننګرهاري، دغه راز غزين او كندهار ته( ولېږل

دروېزه له توند مذهبي غربګون رسه مخ شو، چې د ډييل واكمنو هم وررسه مخالفت دى ځكه د پري بابا او اخوند 

م كال وروسته( پري روښان چې د دې غربګون اټكل كړى و، لومړين تشكيالت يې پيل كړل، خپل ۴۲۲۶وكړ. )تر 

او  غه د مذهبځينې پلويان يې په وسلو سمبال كړل او د قوم اړو خلكو ته يې يوه خزانه برابره كړه. څرنګه چې ه

تصوف په جامه كې دا كارونه كول، نو خلكو يې ډېر هركىل كاوه، د يوسفزيو قبيلې هم خپل كلنى خراج او عرش د 

 (۸۷).بايزيد خزانې ته وركړل
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د اخوند دروېزه په وينا، بايزيد ادعا لرله چې لښكر به جوړوي، چې هند فتحه كړي، هر څوك چې اس لري، د ډييل 

 (۸۶).وريش او له هغه دې خزانه ولوټي، ځكه چې دا هرڅه زموږ دي پر اكرب پاچا دې

بايزيد په دې تصميم او احساساتو رسه د هند د بابري دولت پرضد جهاد اعالن كړ، چې ډېر ژر يې ځان تر پېښوره 

ړي، خو كورساوه. د كابل بابري واكمن مريزا محمد حكيم )د هاميون زوى او د بابر مليس( وكړاى شول بايزيد اسري 

بايزيد له قايض خان )د كابل قايض القضات( رسه د خربو په مرسته ټول تورونه رد او پر خپلو مخالفينو برياىل شو، 

چې خوشې كړاى شو او له كابله جالل اباد ته الړ. له هغه ځايه )ترياه( ته الړ، چې له څو زره كسيز پيل او سپاره پوځ 

 .(۸۳)م كال(۴۲۶۴_۶۵هـ ۶۶۶رسه مل يې پر جالل باد بريد وكړ)

بايزيد چې د خپلو تبليغاتو په مرسته يې خلك د بابريانو د واكمنۍ پرضد هڅول، پوهېده چې پر جالل اباد يې بريد 

نه يش كوالى د هندوستان واكمنه امپراتوري ړنګه كړي، خو غوښتل يې عمالً خلكو ته د خپلواكۍ لپاره مبارزه 

يش. همداسې هم وشول، د كابل وايل محسن خان د هند د ګورګاين دولت په وښيي، ان كه پر دې الر قربان هم 

امر د روښاين غورځنګ د ځپلو لپاره پاڅېد او د شينوارو د تورراغه په جګړه كې يې بايزيد ته سخته ماتې وركړه. 

غر غ او د اشنروښاين ځواكونه دړې وړې شول، په خپله بايزيد روښان دنګو غرونو ته وخوت، خو په همدغو كې نارو 

 (۸۶).م كال۴۲۶۵هـ ۶۳۰په كاالپاين كې ومړ. 

 

 :د غورځنګ ادامه

د هند ګورګاين حكومت فكر كاوه چې د بايزيد روښان له مړينې رسه به خلك هم غيل يش، خو داسې ونه شول، د 

عمر، نورالدين او  زره سپاره د بايزيد روښان د زامنو: شيخ۲زره پيل او ۵۲خلكو پاڅون ال پسې زورور شو او ډېر ژر 

خريالدين پر شا و خوا راټول شول، چې د هند د بابريانو پر ضد جګړې ته تيار او پر پېښور يې بريد وكړ او د هغه 

 (۱۰).ځاى واكمن )حامد خان بخاري( يې وواژه

زي، ل، يوسفد هند بابري ځواك له خوا )جالل الدين اكرب( د دې پاڅون د ځپلو لپاره مامور شو، چې مومند، غورياخې

اپرېدي او وركزي په دې دوه كلنه جګړه كې د مبارزينو په ليكه كې درېديل وو، وروسته د هند ځواكونه د كورمان 

سنګ او زين خان كوكه په مرشۍ د مرشانو په څارنې او ځپلو پسې ووتل، چې د اپرېديو او وركزيو ځينې كسان يې 

 (۱۴).ورنغلل يرغمل ونيول، خو د بايزيد روښان زامن ګوتو ته

د هند دولت په هر چل او نرينګ چې و، د بايزيد مرش زوى او ځايناستى شيخ عمر رسه اړييك وغزول، چې حمزه 

خان الكوزى )يوسفزى( او مال دروېزه ننګرهارى د تورې او قلم په ډګر كې د روښانيانو پرضد پاڅېديل وو. روښانيان 

ه درېيمه كې حمزه خان الكوزى برياىل شو، چې شيخ عمر، خريالدين په يو دوو جګړو كې پر دښمن بريال شول، خو پ
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كلن ۴۱م كال( ووژل شول او د بايزيد روښان كرش زوى جالل الدين چې ۴۲۳۴هـ ۶۳۶او نورالدين د الزكانو په الس )

ه ستون و تو، ونيول شو، چې اكرب پاچا ته ولېږل شو، خو هغوى وباښه او څه موده وروسته بېرته د خپل پالر مريدان

 (۱۵).شو، چې د ګورګيانو پرضد يې يوځل بيا مبارزه پيل كړه

م كال جالل الدين او نورو مبارزينو پر غزين بريد وكړ، چې د يوڅه مودې لپاره يې دا واليت په الس ۴۲۶۳هـ ۴۰۰۶په 

وړاندې وشوه، جالل م كال په يوه تونده جګړه كې چې د غزين واليت د هندي ځواكونو په ۴۷۰۰هـ ۴۰۰۶كې و، خو په 

 (۱۸).الدين ټپي بيا مړ شو

د جالل الدين تر مړينې وروسته د شيخ عمر زوى احداد د خپل اكا پرځاى مرش شو، چې د مبارزانو مرشي يې كوله. 

م كال احداد پر كابل بريد وكړ، چې له هندي ځواكونو او جهانګري رسه ونښت. د كابل په كوڅو ۴۷۴۴ -هـ ۴۰۵۰په 

 .(۱۱).ړه روانه وه، چې د دواړو غاړو تر تلفاتو وروسته احداد لوګر ته تر شا شوكې تونده جګ

م كال د لوګر په څرخ ولسوالۍ كې د بابري ځواك له يرغل رسه مخ شو، چې درې زره تنه مړي يې ۴۷۴۲هـ ۴۰۵۱په 

 .(۱۲).ترې پاته شول او كندهار ته الړ. تر څه مودې وروسته بېرته راستون شو

م كال د كندهار په سنګ پوزه كې يې د بابري مغول په وړاندې سخته جګړه وكړه، چې بابري ۴۷۴۶ -هـ ق۴۰۵۶په 

 (۱۷).اسونه يې د غنيمت په توګه خپل كړل ۲۰۰۰ځواكونو ته يې ماته وركړه او د هغوى 

راغلل، چې  م كال د احداد ځواكونه د )لواغر( په غرونو كې د هند د بابري ځواك تر يرغل الندې۴۷۵۲ -هـ۴۰۸۲په 

  .احداد په كې ووژل شو

د احداد لور چې نه يې غوښتل د دښمن په الس وريش، ځان يې د كال له برج څخه الندې غورځار كړ او مړه شوه. د 

احداد مېرمنې )عاليي( د جالل الدين لور چې يوه پوهه او د ښو اخالقو لرونكې مېرمن وه، د روښاين غورځنګ د 

له خپل خاوند رسه ډېره مرسته كوله، د خاوند تر مړينې وروسته له خپل زوى عبدالقادر پرمخيون په برخه كې يې 

 (۱۶).رسه تېراه ته الړه

م كال عبدالقادر د پښتنو د بېالبېلو مبارزو قبايلو په مرشۍ پېښور كالبند كړ، خو د مومندو، ۴۷۵۶ -هـ۴۰۸۶په 

وا تالف له كبله ډېر ژر كالبندي د يوسفزيو او ګګيانو له خداودزيو، ګګيانو، يوسفزيو، سوريانو او خټكو ترمنځ د اخ

 .(۱۳).ماته شوه او د هند بابري ځواكونو پر افغان مبارزينو برى ترالسه كړ، چې پېښور د شاه جهان السته ولوېد

د  م كال عبدالقادر او مور يې )عاليي( د شاه جهان د واكمن سعيد خان له خوا ونيول شول، چې۴۷۸۸ -هــ۴۰۱۸په 

 (۱۶).م كال عبدالقادر ظاهراً د زهرو د خوړلو له كبله ومړ۴۷۸۲ -هـ۴۰۱۲هند دربار ته ولېږل شول، دوه كاله وروسته 
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د جالل الدين زوى كرميداد چې د دې كورنۍ وروستى سړى و، دى د بنګښ قبيلې په مرشۍ د وركزيو او اپرېديو 

م كال بنګښ قبيله د شاه ۴۷۸۶ -هـ۴۰۱۶لګيا وو، خو په د هغو خانانو پرضد راپاڅېد چې د هندي دولت په خدمت 

 .جهان د پوځ له خوا ماتې وخوړه، چې كرميداد په خپله اسري او بيا ووژل شو

دغه راز د جالل الدين زوى الهداد چې د خپل نيكه په ټولو غونډو كې به يې ګډون كاوه او ميل ډلې يې رهربي 

 (۲۰).كولې، هم ونيول شو، چې هند ته ولېږل شو

م كال دوه تنه ۴۷۷۷كلونو لپاره غلې وې. په ۸۰كلنې مبارزې د ۷۰په دې توګه د روښانيانو تر مرشۍ الندې د خلكو 

مبارزين اخند چاالك خټك او باكوخان يوسفزي د مبارزينو په مرشۍ د خپلواكۍ جنډه هسكه كړه او د اورنګزېب 

 (۲۴).ځنګ هم وځپل شود ځواكونو پر وړاندې يې توندې جګړې وكړې، خو دا غور 

دغه راز بل پاڅون د اېمل خان په مرشۍ وشو، چې د خوشال خان خټك په مرسته يې د هند د ګورګاين دولت پرضد 

م ۴۷۷۳هـ ۴۰۶۶د مبارزې الر ونيوله، چې دواړو ډېرې مېړانې وكړې او په كابل كې پر بابري وايل او محمد امني په 

 (۲۵).وكال يې يرغل وروړ، خو وروسته وځپل ش

 

 :خوشالخان خټك او د پښتنو غورځنګ

هم د تورې او قلم په ډګر كې جنګياىل سړى او  -م كال( د شعر او ادب۴۷۶۴ -۴۷۴۸په پښتنو كې خوشالخان خټك )

 . سرت مرش و، چې ډېره زړورتيا او مېړانه يې لرله. د خټك قوم مرش او د اورنګزېب د پاچايۍ پرضد مخكښ مرش و

م ۴۷۷۰ -هـ۴۰۷۶م كال د خپل پالر شهباز خان تر مړينې وروسته د خټكو مرش شو او تر ۴۷۱۴ -هـ۴۰۲۰خوشالخان په 

كال يې د هند له دولت رسه همكاري كوله او د هند د ګورګاين دولت په ګټه يې په جګړو كې ونډه اخيستله، خو 

شالخان خټك اړييك خراب م كال د اورنګزېب د واكمنۍ پر مهال له ګورګاين هند رسه د خو ۴۷۷۸ -هـ۴۰۶۸په 

 (۲۸).شول

فرهنګ لييك: د شاه جهان زوى اورنګزېب يو متعصب انسان و، چې غوښتل يې د رشيعت احكام لكه څنګه چې 

خپله خوښه وي په خپل هېواد كې پيل كړي. په دې ترڅ كې نوموړي نارشعي ماليات او محصوالت او د الرې 

محصول اخيستل، د پېښور واكمن دى ونيو او د پاچا په امر يې  محصول لغوه اعالن كړل، څرنګه چې خوشال خټك

  .دوه كاله د راجپوتانه په رنتپور زندان كې بندي كړي

كه څه هم تر ازادۍ وروسته خوشالخان خټك بيا هم د دربار له خوا د باور وړ شخص و، خو ده دا سپكاوى هېر نه 

  .همدا و كړ، چې له مغول دولت رسه يې د مخالفت يوازېنى المل
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م كال په كونړ كې ځينو دولتي سپاهيانو د ساپي قبيلې پر يوې نجلۍ بريد وكړ، چې ساپيانو ۴۷۶۰فرهنګ زياتوي: په 

دا سپاهيان ونيول او ويې وژل. په دې توګه يې د دولت پرضد پاڅون وكړ، د دولت ځينې ځواكونه د دوى د ځپلو 

و ورپسې خوشالخان هم له سپاهيانو رسه ملګري شول، چې د ساپيانو لپاره كونړ ته روان شول، چې اېمل خان مومند ا

پاڅون ډېر غښتىل شو، د جګړې په ترڅ كې خوشالخان خټك د اپرېديو په مرسته د نوښار پر كال بريد وكړ، چې ډېر 

 (۲۱).غنيمت السته ورغلل

يې  رسه مل شو، چې قلم او تورهتر دې وروسته خوشالخان خټك د هند مغول واكمنۍ پرضد له نورو پښتنو مبارزينو 

 :راوكښل، هېوادين او حاميس شعرونه يې وليكل

 ال تر اوسه يې ماغزه په كرار نه دي

 چا چې ما رسه وهىل رس په څنګ دى

هغه مهال چې خوشالخان په زندان يا په جګړو كې و، تل يې د پښتنو د ميل يووايل، ويښتيا او مبازو لپاره د هند د 

 .د شعرونه ليكيل دي، چې د ژوند تر پايه د تورې او قلم په ډګر كې كرار كښېنناستزورواك دولت پرض

هغه هر ټولنيز او شخيص بهري ته د شعر په ژبه ځواب ويىل او د ژوند او وخت ټول واقعيتونه يې د شعر په هنداره 

 .كې منعكس كړي دي

خ دولت غوښتونىك وي. خو د ده هڅې ځكه داسې ښكاري لكه دى چې له كندهاره تر اټكه د پښتنو د ميل او پرا 

ناكامې شوې، چې په پښتنو كې يوه واحده اتحاديه نه وه، چې د هند د مغويل واكمنۍ پرضد مبارزه وكړي، په دوى 

كې د خانانو رقابتونه او بې اتفاقي ډېره وه، ځكه دى له شكايت او ګيلو څخه ډك دى، ان چې له خپلو زامنو هم رس 

  .ټكوي

مرغه د خوشالخان خټك زامنو لكه بهرام هم د هند ګورګاين دولت په دسيسو وغولېد او د خپل پالر او قوم له بده 

 (۲۲).پرضد راپاڅېد. ارشف خان د خوشالخان خټك بل زوى د هند دربار ته الړ او هورې ومړ

 

 د افغان په ننګ مې وتړله توره

 ننګياىل د زمانې خوشال خټك يم

 ال دهاحتياج د زمانې هسې ب

 و دالك ته پاچا كښېنوي رس تور
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م كال ۴۷۶۴هـ ۵۳_۱_۴۴۰۰كلنۍ په عمر د ۶۳په هر حال، خوشالخان د پښتنو سرت مبارز او نامتو شاعر دى، چې د 

ما په داسې ځاى كې ښخ كړئ، چې د �كې په خپل هېواد، د خټكو په غرونو كې ومړ. وروستۍ وينا يې دا وه: 

 (۲۷).�پر قرب خپرې نه يش دښمن د اسونو د پښو دوړې مې

مې ۴۷په دې توګه د خلكو د خپلواكۍ غوښتنې مبارزې چې د افغانستان په رشق كې د هند د بابري دولت پرضد د 

مې ميالدي پېړۍ تر پايه روانې وې، كه څه هم په رشق كې اوږدمهالې مبارزې له ۴۶پېړۍ له لومړيو پيل شوې، د 

مې ميالدي پېړۍ په پيل كې ۴۳ماتې رسه مخ شوې، خو د افغانستان په لوېديځ )كندهار او هرات كې( دا مبارزې د 

  .د افغانستان په رشق كې افغانانو ماته جربان كړه

 :د ژباړې نېټه

 د زمري لسمه، كندهار،

 د سورغر اوونيزې دفرت
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