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ژندنهپي  

 
، اتر پردېش نوميږي چې دوه نيم لکه د هندوستان تر ټولو لوې واليت

وي ژوندکپکې يو سل او نوي ميلينه خلک  لري،مربع کلوميټر زمکه 
د هندو  پرديشاترتلس في صده ده.  اپکې ره د مسلمانانو شمياو 

.  يووخت دلته د گڼلې شيد کلتورمرکزمسلمانانو مذهب د زېږيدو اود
چې د ځينو نښې او وران شول تاريخ نامتو سلطنتونه جوړ غوني لر

گره، لکهنو،کان پور،ميرټهه،علي گړهه، آ تر اوسه په سترگو کيږي.
بنارس او اله اباد ددې نامتوښارونه ، بدايون، شاه جهان پوري،برېل
د هند دوه لوې سيندونه گنگا او جمنا ددې زمکې خړوبوي اوپه  . دي

 اتلسمې ميالدي پيړۍ کې د روهيلکهنډ  سيمه هم دلته وه.  
وه"  مانا د لوړې او د غره څخه اخستل شوې دې او د د " ر

ټوله سيمه  منځوخت د کابل او د اباسين تر يو سانسکرت تورې دې. 
ا قام خلک هند ته ورتلل، خيل يچې د هر د روه په نوم ياديده او له دی

قامونه هم تاجک، بلوچ او داسې نور دوي کی. په هغوي به روهيله و
ورو ورو د روهيله تنو لپاره کاريدو.  وخت دا نوم د پښزيات وخو

کله چې د گنگا او د جمنا تورې ورزيات شو او سره د پټان) پښتون( 
او ورباندې ابادې کړې د سيندونو په منځ سيمه کې دوي زمکې 

ې. کهنډ شو يعني د روهيلوټاټوبهغه روهيلميشت شول نو  
نوابانو له خوا څنډه د بنگښ  ډيرو تاريخ ليکونکو د گنگا سيند په لويديځه

داسې نورپه روهيلکهنډ کې نه دي شوي ښارونه فرخ اباد، قايم گنج او جوړ
خو په جغرافيايي او تاريخي  بيل گڼلي دييې له روهيلودوي ياد کړي او

ورته  نکي د غرونو نه ورغلي و نومونږد سيند د دواړو غاړواوسيدوتوگه 
هم وه او ه ورانه سرپخپلو کې د بنگښو واوې شو.  د روهيلروهيله ويل

حافظ رحمت خان  دې سيمې حال ليکونکوکې د ملگرتيا يې هم کړې ده. 
 پهد روهيلکهنډ بن سټ  چېچې خپل تاريخ يې هم پخپله ليکلې دې واي 

دا نوم پخپله پښتنو ځان له نه وغوره .  خوشو ښودلکي نومې سيمې کېرکټهي
نه و. هم سرکاري حيثيت څه دې  داوکړې   

د راهيسې وولسمې ميالدي پيړۍ اچې د داستان دې پښتنو هغودکتاب دا 
، نوي ښارونه يې لوشکی ميشت نگلونوځوگڼپه  منځاو د جمنا سيند تر گنگا
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خپله يې کړل، د نورو لپاره وجنگيدل، نورو ووژل اوپه لنډ وخت کې ړجو
.خاوره د السه ورکړه  

   
ب اوځنگلونهدوآ  

 
د خاوري  ترمنځدونوگنگااوجمنا د هند د اتر پرديش په صوبه کې د دووسين

يې دولس زره مربع ميل وه  ساحه()رقبه  چې يو وخت دوآب نوميده، مثلث
د  " چېرهردوا"  يوه څنډهدې  دد بلجيم هومره ملک ترې جوړيدو.   چې

 "گړوال" د بل يې ږي،راښکته کيله غرونوميدان ته پکې  گنگا سيند
د سيندونو د .  هودهه غزيدلې وايې تراودريمه  ونوترلمنود غر "کومايوناو"

له کبله د سيالب خو د هند له ښيرازو زمکونه وځاې دا  يوال اوبو په ډير
رونو لکه بريلي او فرخ دې په لوېو ښا پکې هر کال زمکه خوړل کيده.  د

لويو ښکلې ودانۍ نه وې او د هند د نورواو د لکهنئوپه شان د ډېلي  اباد کې
د يو دېوال په لکه چې دلته هغه غرونه ولې.  سره يې نشو پرتله ک ښارونو

اي خلک ځ. دی ته دهدشته لس دولس ميله پلنه  په لمنو کې يې، ديڅيروالړ
 دې زمکه " واي چې د ويالو او د غرونود اوبو د تيريدو الره ده. د" بهابهړ

د گنگا او له غرونو راغړي.   سره اوبو د تيږي پکی د سيندلوې  لنه اوگش
ي خو واړه سيندونه او ويالې پکې مزل وهه دلته ورو وروجمنا سيندون

) برساتونو دی له کبله په دب شي.  اوبه يې په شگه کی جذ چې شي ځکهوا
راوخيژي خو په نورو وختونو کی دا خاوره ونه خوړکی  ( ستمبر -جوالي 

لرغوني ونې او وحشي بوټي به  د اوبو له کبله دلتهد خوړ  اوچه وي.
.ډيرشنه کيدل  

نگله زياته برخه ځدی  د وهلو له کبله دنولسمې پيړۍ په جنگونو او د ونو د
ډيرې ښکلې منظرې  او ينې برخې يې اوس هم شتهځويجاړه شوې ده خو 

 راخوا په ميدانونو کی ويالېلس دولس ميله ود غره د لمنونه پکی ښکاري.  
او هلته ولې شي وړو وړو ډنډونو کی راټ دا اوبه په بيا سر راښکاره کړي. 

لوې واښه او لوخې پکی  اې مونږ داسې سيمه وينو چېځنگله پر ځبيا د 
م ياديږي. په دی کی په نوژورې( )" راييهم دا سيمه د "توالړې وي.  
 بد نوم لري.لپاره ډيرتبی  مالريا موندل کيږي خو دا دناورځپړانگ او نور

.  او اي پلن والې لس ميله دېريد ت   
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غوريانو واک ۍ په وروستيوکې په هند کی دي پيړدولسمې ميالد د
يومرئې يې  هاب الدين غوري اوالد نه لرلواوپاې ته ورسيدو.   ش

د و چې په هند کی د مرئيانو)غالمانو(  خپل ځاې ناستې اعالن کړې
م کی  ۰۳۱۱سلطنت اساس يې کيښودو.  سلطان قطب الدين ايبک په 

سيمې اداره کولې.   په لومړي ځل د ډېلي نه د هند مرکزي او شمالي
ته د دی موده کی د هند لری پرتو سيمو ده واک څلورکاله و خو په د

يانود ئمر دچې پکې پښتانه هم و.   ژوند پيل شوی ومسلمانانو تگ او
په شمال کی د گنگا پربله غاړه  دريم سلطان التمش د دوآب سلطنت

پښتنو ته زمکې ورکړې چې هغوي پکی خپلې مينې ابادی کړې.  
رو ورو پښتنو سردارانو پخپلو کی اړيکې ټينگې کړې اود زمکه و

کوو. والو په حيث يې ژوند  
تخت رسلطنت نهم سلطان غياث الدين بلبن د ډېلي پدې  م کی د ۰۳۱۱په 

پښتانه روهيلکهنډ ته ورغلل چې ورته په  وخت نورده پر کښيناستو.  د
بلبن دلته ان سلطکمپل او پټيالي کی زمکې ورکړې شوې وې.  هغه وخت 

دی  که دځ کچه کالگانې يې جوړې کړېرواو يو شمي شپږ مياشتې ايسار
ي له وختې ددواو هروسخت جنگيالي ودونکي، هندوان سيمې پخواني اوسي
ته د پښتنو  کی دوابپه راتلونکو دوو پيړيو موجود و. خوا د بغاوت خطر

ره زياته شوه شميدوي  د خلجيانو او لوديانو پر وخت دورتلل دوام وکړو.  
د سيندونو يوې ميشت شول.   د دواب زمکو کې او بنگښ خټک، غلجيچې 

او بلې غاړې ته اوسيدونکي ترهغه وخته هم دومره زيات نه و چې يو 
م کی د اکبر باچا يومنصب دار  ۰۶۱۱په  . کړې وېاک يې جوړځو

د په فيروز ابا جنوب کی د د جمنا سيند په شمال او "ايټا" پهشاه پکی فيروز
اباد کړو.  له هغه وخت راهيسې دلته "کټړه پټانان" په نوم د پښتنو نوم ښار

ده يو منصب دارنواب  د شاه جهان پر وخت فيروز اباد د محلت پاتې دې. 
  سعدهللا خان ته د پرگنې په توگه ورکړې شو. 

پر لويديځه غاړه چې اوبه د  پيړۍ په وروستيو کې د گنگا د شپاړسمې
. دوي کال گانې جوړې کړېبنگښو اوخټکوپر ښکته راځي،  مخغرونو نه 

 اوولسمې پيړۍ دلته دوواو.  ترورتلل کوهاټ نه د پوځي خدمتونو لپارهد به 
د او په څو کلونو کې دوي  دريو سوو شاوخوا بنگښ کورنۍ ميشت وې

زمکو په کرلودا سيمه اباده کړه.  د سيند سره مخ په ښکته هغو پښتنو هم 
مت په بدل کې زمکې ورکړې ې کړې چې مغلو ورله د خدکالگانې جوړ
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خيښۍ د خوا راوبلل شول او د ودونو او پښتانه د خپلوانولهوې.  ځينې 
 الرې يې ځان ته کارونه وموندل. 

په اوولسمې پيړۍ کې کله چې د پير روښان لمسې اله داد مغل باچا 
کمپل  ه دنو د جهانگير ته تابع شو او هغه ورله په دوآب کی جاگير ورکړو

د شاه  . چې گړۍ نوميده يوه خټينه کالجوړه کړه په "پراني ډانگ" سيمه کی
د مغلو نه وتښتيدو، بيا د خان جهان لودي په بغاوت کې وخت دې جهان پر

يې بخښنه وغوښته، شاه جهان ورته د رشيد خان خطاب ورکړو او په دکن 
 ې په دکن کی خښ دي. او زوده يو ورور نگانه ناظم وټاکلو.  دکی يې د تل

د مئو په د مغلو له خوا ده ته په دواب کې نورې زمکې ورکړې شوې او 
.  هللا داد په دکن کې مړ و رشيد اباد"  په نوم شهرت وموندلود "مئنوم کلې 
رشيد اباد مړې يې ده ورور الهام هللا خان د هغه د وصيت سره سم  شواو د

لگول شوي باغ کی خاورو ته غاړه دده د الس پر ته راوړو اود گنگا
ده مقبره اوس هم شته او د لرغونو اثارو د رياست تر څارنې  د وسپارلو. 

 الندې ده.  
و.  نيولې  او ميرمنه يې مغلو يرغمل د بايزيد روښان يو بل زوې نورالدين

 دد مغلو سره   .سره پاتې شود جالل الدين ) جالله(  مرزا خانده زوې  د
خو وروسته د کابل د ( مله ورشيد خانهللا داد )دې د  مخالفت په کلونوکی

مغلو سره مل شواو  د هغه مهابت خان په پخالينې يو وارې بيا د صوبه دار
ن .  دی د ډېره اسمعيل خاي بريدونو کې يې الس لرلوځپوپه د تيراه له خوا 

خپلو ترونوسره او د د الرې ملتان او ورپسې الهوراوډېلي ته والړو
کوماندان په د رسالې يو مرزاخان د مغل لښکر  ته تسليم شو. چاباجهانگير

ضد د راپورته شويو حکومت پر مختگ وکړاو کله نا کله به يې دگه پرتو
ته زمکه دې خدمت په بدل کې ور دخلکو په ټکولو کی هم برخه اخسته.  

ده  اغلي دي چې " قصبه صد پوره " دپه حالنامه کی ر ورکړې شوې وه. 
ښوونکې  اومرزا خان د پوځي ژوند سره سره د يو روحاني مشرجاگيرو.  
خان دکن ته والړل چې د مغلو لپاره او مرزا ه کی هللا داد ۰۱۲۱هم و.  په 

جنگونو ځينو پخپلې شاعرۍ کی د واوپښتو ژبې شاعر دې د جنگ وکړي.
 حال ليکلې دې.

سره په ينو نورو روښانيانوځمرزا خان انصاري د خپل زوې عبد الحکيم او 
ده مړې يې شمس اباد ته راوړو او  دکن کې ووژل شو.  يوکال وروسته د

خاورو ته يې وسپارلو. مرزا خان انصاري د پښتو لومړې شاعرو چې 
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ځينې سيمې د  د روهيلکهنډ د لومړيو پښتنومکمل ديوان ترې پاتې دې. 
 د. جاگيرپه توگه پاتې وې دوي د اوالدونود روښاني پاڅون د مخ کښانواو د

اوس هم په مئورشيد اباداو شمس اباد کې ميشت دي.دوي د قام خلک اورمړ  
کوهاټ يو بنگښ ملک  د اوولسمې پيړۍ په وروستي نيماي کی د

بل او رشيد اباد کی ميشت و. دلته يو هم هند ته ورغلیعين خان 
 مل په خټه سرواني و، ورسره افغان چې هغه هم عين خان نوميدو او

کی و.  ملک عين  ځد مرزا خان انصاري په پوشو.  دوي دواړه 
خان په " مئو " کی واده کړي و او دوه زامن يې لرل چې مشر يې 

و چې  کالولسو ومحمد خان د يو محمد خان او کشرهمت خان و. 
ياسين  وروسته د شلو کالو په عمرکې د خپل ماما پالريې مړشواو

راجه منصبدار و. چې د بنديل کهنډ د يو  خان په رساله کی شامل شو
  

څه وخت له وژل کيدو وروسته ماما او ورورخپل بنگښ د محمد خان 
ده د جنگيالو يوه ډله جوړه بيا لپاره په سرکاري پوځ کې پاتې شو.  

کړه چې اوولس تنه يې لرل.  د لومړي برياليتوب نه وروسته 
ده په شان پوځ نه  دچې ښاي يا مله شول  نورکسان هم ورسره

دی کسانوبه د يو  بل څه کسب يې نه شو کولې. يا  ي و اواوزگار شو
يانو په توگه جنگونه کول او ځيا بل راجه او نواب لپاره د کراې د پو

راجگانو شخړه به د خپلو هغو زمکه  د پيسې به يې ترې اخستې. 
 والو سره وه چې ماليه يا باج به يې نه ورکوو.

نه زياته شوه نو د بندېل و سوو سپاروځډله د پينمحمد خان  کله چې د
کار  دوي د شخړو د هوارولو کهنډ او د مالوې د راجه گانو سره يې د

داسی  نامې وکړې. لوځدې لپاره يې ورسره  ه واخستو او دپرغاړ
. شرطونه يې دا و چې به د يو مهم جنگ نه وړاندې کيدی نامېلوځ

 د ترالسه شوې مال څلورمه برخه به د محمد خان او په جنگ کی د
دی مال نيماي به د جنگ نه وړاندې  وي.  بله دا چې د ده د جنگيالو

نامی شرايط زمکه والو ته لوځ هغه ته ورکړې کيږي.  زيات وخت د
خو محمد خان به ورسره د زياتو پيسو و د جنگ نه وړاندې معلوم و

 لپاره پټې اړيکې ساتلې او چې هرڅومره يو کس به شته من و، د
ه يې ترې کوله.زيات مال غوښتنه ب  
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" کټهير"د څلورو کليو يوه جوپه د دوآب د سيندونو په بره غاړه 
دوي به تل  پکی ميشت و. د راجپوت يو قام کټهير هندوانو نوميده چې

اې ځ دی م کی د ۰۱۴۱په  د ډېلي د باچاهانو سره په جنگ و. 
و د مغلو په لومړۍ اوسيدونکي د سکندر لودي سره هم وجنگيدل ا

پر وخت د دوآب مرکز د بدايون نه برېلي ته يوړل  بابر ددوره کی 
په لومړي  مندړاوخاشع خيلو تهشو.   دلته لوړ ر اهميتنو د کټهي شو

چې دوي وې زمکې ورکړې شوې  (سل کاله پخوا)مغلوله خوا  دځل 
او کورونه يې جوړکړل.  کرکرهڼه کولهورباندې به   

په  د چچختيځه غاړه  پهد اباسين د اوولسمې پيړۍ په وروستيو کې 
د لنگرکوټ  " په نوم کوټه باباخ شهاب الدين د"شي صوفيسيمه کی يو

ده ټبر په کوټي خيلوهم ياد کړې  په کلي کې اوسيدو. ځاي خلکو د
ه اټک ته کډه کړې وه چې په د پشين نپه اصل کې شهاب الدين   دې.

 شهاب الدين درې  و. او د قادريه صوفي طريقې الروی قام بړېڅ
خان محمود دم خان نوميدل. چې پاې خان، محمود خان او آ لرل زامن

کی ژوند کوو چې د چچ نه ډيره فاصله ( )صوابۍوشهامت پورپه تور
په نوم دا کلې د سيند پر غاړه و او زياته  شهامت پور نه لري.  د
حافظ لرل اومحمود خان پينځه زامن  اوبو ووړې ده. اوس برخه يې 

کور کې يوهلک په  هغه ديخ کی واي چې رحمت خان پخپل تار
خان د مرگ نه وړاندې خپل محمود . هم رالوې شو ""داود خان

داود خان دی د خپل ماشوم  چې وصيت وکړوته شاه عالم  زوېمشر
مان له وماشخپل تر ډېرې مودې  شاه عالم د لوې کړي. اوالد په شان 

  . ړواوځکه داود خان يې فرزندي ک دلپايزيږيدو وروسته نه 
لې پښتنو سره د هند دواب سيمې ته والړو. د يوې ډداود خان په ځوانۍ کې 

په دې ډله کې  اعظم خان هم پکې وو او اوبشارت خان ده نږدې ملگري  د 
خان د بشارت خان وراره نجيب  و. د پينځلسو نه تر شلو پورې کسان 

د  تنودې پښد دواب په سيمه کې  پيژنو.  وروستو نجيب الدوله په نوم
لپاره د ايله جاري جنگيالو دنده سرته په نوم يوهندو زمکه وال شاه مدار

نومې کلي کې و.  داود خان گوالريا( گلهريه ).  بشارت خان په رسوله
دوي سره يو بل . کلي کې اوسيدو "بيولي"او بيا وروستو  "برنيا" لومړې

. کې پاتې و "ډهونگيا"په  کس اعظم خان  
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ده  سپيڅلې سيمه د هندوانو لپاره ډيره  "واردهر"غاړه دگنگا پرد 
غونې زمانې د لرځکه دلته د سيند اوبه زمکې ته راښکته کيږي او

کی کال د سيند پر غاړه مذهبي ميله جوړيده.  په دی ميله راهيسې هر
نه اسونه، څاروي او خوراکي  خلکو د نوروځايونو اوتجارت هم کيدو

   راوړل.توکي ورته 
او يو اوولسو ملگروسره ميلې ته تللې و ن هم د خپلوداود خاواي چې 

نه بل ته وتړلو. په ميله کې چې کوم ښه سرځاې يې اوږد پړې د يو 
او تکړه اسونه يې ليدل، هغه يې په بيه کول او دې پړي پورې به يې 

اسونو کيناستل دې په مخه په د ده ټول ملګري راوستل.  په اخره کې 
پيسې نه وې ورکړې او   وي د اسونواي دښاو له ميلې يې وځغستل.  

ته پناه يوړه چې څوک يې پيدا نکړي. دوي د کمايون غرونوله ويرې 
ده د ملگرو په اړه د تاريخ  د داود خان او د افسانو يروخو داسې ډ 

دې کتابونو ته هم کډه وکړه.  ځينو خو بې له څه ثبوت وليکل چې 
ه قلم هم د داود خان پ رحمت خانپښتنو شوکې کولې. ان چې د حافظ 

يواځې انگريزانو  ژوند په اړه څه نه دي ليکلي شوي. هغه وخت د د 
دا وليکل چې داود خان د اسونو تجارت کوواو شاه عالم په لومړي 

ده يې تود هرکلې او ښې  بيولي ته ورغلې و. ده ليدو لپاره  دځل 
س پر وخت دوه زره روپۍ ورته په ال د تلو ميلمستياوې وکړې او

کيښودې.  شاه عالم چې بيرته راغې نود خوشالۍ زيرې پری ووشو 
چې وروسته د  ده زوې وزيږيدو.  دا يې رحمت خان وبللو چې د

 حافظ رحمت خان په نوم يې شهرت وموندلو. 
چې هند ته والړو نو داود خان هغه وخت په دويم ځلې شاه عالم 

بريلي يو د  اوکړې ود مدار شاه سره جنگ  دوي.  کټهيرکې اوسيدو
د مراد داود خان او بشارت خان  چاند خان سره مله شوي و.  سردار

پوځي خدمات يې  هم نوکري کړې وه اواباد والي عظمت خان سره 
ته رسول.  سر  

ځاې کړل نورپښتانه يوخپل ځان په څير دوروستو داود خان څه موده 
بيا و وارې يشاه عالم  او لکه د کراېې جنگيالو نورو لپاره جنگيدل. 

د هند نه  دی او کټهيرکې يې د داود خان سره وليدل. والړو هند ته
چې دوي په الره  د شپې  و.روان  سره يوی قافلېد يښورلوري ته پ

يې ووژلو.  دیننوتل اوڅلورتنه د شاه عالم په کيږدۍ ور کړې و،پړاو
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 ده دته وسپارلو او  رکی خاوروهم هلته په کټهيده مړې  د داود خان
تورو  په ژر ډير ورواستول.  ته د شاه عالم کونډې اسبابال اونورم

شاه  پخپله د دا گنگوسې خپری شوی چې داودخانشهامت پورکی 
و.  لکه  دې هيڅ ثبوت چا سره نه خو د الس لرلووژنه کی عالم په 

د شاه عالم  چې په کورنۍ کې دننه خلکو پخپله پرې خاورې واړولې. 
ده  د کالو و. خان د څلورو رحمت وېده ز د د مړينې پر وخت

الندې وشول.څارنې تر او د ترونومور خپلې ه او زدکړه دروزن  
داود خان د الموړې د غره په لمنه کی ځان له يوه لويه کال جوړه 

" نوميده. دا سيمه د "آنولې" او "بدايون" ترمنځ ه چې "بن گړکړې و
لو روزنه او د ده د جنگيا د واي.  ده او نن سبا ورته يوسف نگر

 کې واده کړې واوداود خان په کټهيراسونو ساتنه هم دلته کيدله.  
يوزوې يې محمود خان  څرگنده نه ده چې څواوالدونه يې لرل خو

م کی مړشوی و او ښاي چې هم دغه يو نرينه  ۰۲۳۱نوميدو چې په 
 اوالد يې لرلو.  

وال له  په بدايون کی ميشت پښتانه د سيمې د هندو زمکههغه وخت 
چې په زوره به يې تری ماليه اخسته.  دوي داود و په تنگ و خوا

  خپلوملگرو سره د غامونه ورليږل.  دیخان ته د مرستې لپاره پي
غلواو په جنگ کی يې د بانکولي نومې يو وړوکي ته ور "چومحله "

ينې ځوډب کی ځاي خلک په تيښته او  په دی اخ کلې چورکړو. 
ونو نه پاتې شول.  هغه وخت داسې ماشومان به ماشومان د ميندو پلر

بريالي جنگيالو پخپلو کی وويشل او د کورني خدمتونو لپاره به يې 
، داود خان جنگ دوه داسی ماشومان ترې کار اخستو.  د بانکولي د

د  د فتح خان نوم ورکړو او. يوه ماشوم ته يې ان ته وساتلځخپل 
 و، علي کالو لسوويوک چې د ل هلخانسامان په توگه يې لوې کړو.  ب

ي زدکړې ځتعليم سره سره پو ده ته يې داسالميمحمد ونومول شو. 
هم پيل کړې.  داسې ښکاري چې علي محمد هوښيار اوزهين وځکه 

په يوه جرگه  کوو.  وروسته ده د پښتنو داود خان ورباندې ډير پام
 کې علي محمد خپل ځاې ناستې او قانوني وارث اعالن کړو. 

چې علي محمد هم ورسره  خت ده د کومايون راجه مالزمت هم وکړويوو
و.  هلته داود خان په يوه شخړه کې ووژل شو اوعلي محمد ترې وتښتيدو.  

 ده د مدار شاه نه هغه دواړه کلي بيا ونيول چې د داود ملکيت و. 
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داسې گنگوسې خپرې  او په مرموزو حاالتو کې ووژل شوداود خان 
هغه ووژلو. ېون د راجه مالزمت پريښې و نوځکه کماشوې چې ده د 

خان پر ضد د عظمت يو بل پښتون  هم ويل کيده چې ده ددا  
راجه لپاره د جنگ نه کولو فيصله کړې وه.  خو د داود کومايون 

ې ښکاري چې ده پخپلې سيمې کې خان مړينه سياسي وه او داس
 منځه يوړو.راجه ترې په ويره شواو دې يې له ځواک وموندلو نوډير

  
د خو  و ې پر وخت د څوارلسو کالوداود خان د مړينعلي محمد د 

داود خان چلند کوو.  لکه د لويانويې حکومت او د جنگ په ډگر کې 
 ړوهيچا په دې اعتراض ونکده مشري وومنله او د ته پت منوکسانو

 د پښتنو سره کی ځپخپل پوداود خان په خټه پښتون نه و.   چې دی
ر، کټهيد دواب په ښارونو، راجپوت هم شامل کړي و.  سره هندو 

 اوس دکې ريلي، بدايون ، مراد اباد، بجنوراو پيلي بهيټ ب
شميره زياته شوې وه. پښتنو  

اې شي ځد روهيلکهنډ زمکه په يو ځاې کی د اووده )اودهه( سره يو 
نوابي وه.  هغسې چې پښتانه دواب ته ورتلل، د پارس )  د مغلوچې 

مغل  دهلته به ميشت شول.  ته ورتلل اودهه اوکډوال به يعه ايران( ش
محل چې د شاه دې وريره ممتاز ان اودنورجه هميرمنواکمن جهانگير

شميره خلک  بې دوي په اغيز دواړه د پارس وې.  دجهان ميرمنه وه 
دوي  دهه ته ورغلل. د هغه ځاې نواب دهغه وخت د پارس نه او

دوي اغيز په زياتيدو  حکومت کې دسرپرستي کوله او ورو ورو په 
 شو. 

نه سمدالسه م کی مغل واکمن اورنگ زيب د مړينې  ۰۲۱۲په 
ده دريم  ده يوزوې اعظم شاه د ډېلي پر تخت کيناستو.  د وروسته د

د درې شپيتو کالو و، د کابل نه چې هغه وخت  محمد معظمزوې 
يد وروڼه و. جنراالن دوه سپوځ  مغل دډېلي ته ورسيدو.  پيښوراو بيا 

 اړتيا ليدله او څوته نويو جنگيالو محمد حسين عبد هللا اودا دواړه  
محمد خان بنگښ  لپاره د جنگيدو وويل. کسانو ته يې د معظم  وپياوړ

چې هغه وخت د اوو اواتو زرو شاو خوا پلي او سپاره جنگيالي يې 
مالزمت وړانديز  د هم د مغلويې ته لرل ورته د پام وړ و. هغه 

مياشتو د حکومت نه اعظم شاه د دريو  . ورسره ومنلوکړوچې ده 
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بريالې  معظمسره په جنگ کې ووژل شو، محمد وروسته د ورور
تخت ډېلي پر نوم دپه شاه بهادرد شاه عالم م کې  ۰۲۱۲په او شو

 کيناستو.
مغل پوځ يو  پينځو کالو د خپلې جنگي ډلې سره دمحمد خان بنگښ تر

شاه هم پياوړې کړو.  موده کې يې ځان نورو او په دې  منصبدار
پخپل مرگ په الهور کې و کالو د حکومت نه وروسته عالم د پينځ

رو زامنو کی ده په څلو لپاره د د کيناستو تختډېلي پرد مړشو.  
 د په دې سازشونو کې يدانو وروڼوس  سازشونه پيل شول.اوسيالي 

خپل وې جهاندارزشاه عالم  لې او اخر دوټې معاملې کبل سره پيو
ر د تره پ ه وراره فرخ سيرد د.  ووژل او پخپله باچا شودرې وروڼه 

ده لوري ته  دتله درنه ښکاريده نو ضد راپاسيدو او محمد خان ته يې 
ته لښکر فرخ سيرمخالفانو و پرمټ دزروجنگيالشلو د خپلو ودريدو. 

خان  محمدد باچا کيدو سره فرخ سير   شو. بريالی ې ورکړه اوماتيې 
خطاب، خلعت، غضنفر جنگ هغه د خدمت په بدل کې دد  بنگښ ته

د  اوجاگير کلي ، يوه توره، د گنگا پرغاړه څوساز شوی پيل، اس
.  منصب سره يو ځاې ورکړل وڅلورو زروعسکرو د ساتل  

د  هغه ته . وټاکل شود اله اباد والي م کی محمدخان بنگښ ۰۲۳۰په 
ده  وس کلي ورکړې شول چې دځکی پن "بام تيله"مغل باچا له خوا په 

شو.  نواب محمد خان په ده مستقل جاگير داو" ته نږدې ومئ"ټاتوبي 
وړولو اجازه هم تر السه د جيو نوي ښارد باچا په امردی وخت کی د 

ان ځنه بنگښ نواب د خپل ي ښاردی نو فرخ اباد په نوم د د  کړه.
 مغلواو ل کړو چې نهکار پيلپاره د يو داسې خپلواکه مرکز د جوړولو 

د حکومت له خوا چې ورته شو.   و افغانانو پکی الس وهلېنه نور
واخستل.   کيدې په هغې به يې پورا پورا کلي څومره پيسې ورکړې

به يې د ې په پيسو واخستې، نورې زمکخپل جاگير سره وصل د  ده
د   .چې په ډېلي کی ميشت و السه کړېترجاره نه په ا هغوزمکه والو

نشوې ورکولې نو د اجاری پيسې چې به  کوموکسانو په تيريدو وخت
دی  يې پکی اباد کړو.  د د پښتنو يوقام بهيې ترې ونيوله اوزمکه به 

کاروبار لپاره پانگې ورکولې  دبه يې تجارانو اومسلکي خلکو ته  قام
   چې ژوند يې ښه شي.
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 مرکزونه اوکاروباري ره لوې الرې سره بې شمي باد دد فرخ آ
 ،ه دی الره نه ورتللپپخوا شول او هغه تجاران چې دکانونه جوړ

کی ښارپه دی و.  يدځگرواوس فرخ اباد ورته يو خوندي مرکز 
د  ( وه چې پکی)ضراب خانهټکسال سرکاري ې ټولو مهم شتر

ه په اتلسمې پيړۍ کی دلته جوړ کې جوړيدې. سپينو زروس سرواو
د نواب خپله   ل کيده.گڼوړې ټولو پياکه د شمالي هند ترس شوې

خزانه د سيمې د بينک په توگه کاريده چې خلکو به پکی پيسې 
 دی خزانې اسناد د شيانو د راکړې ورکړې لپاره به يې داوداخلولې 

ه په لويه پيمانه پانگې زروکاروباريانو دلت ښکاره کول.  د سرو
په و.  پيل شد هند نورو برخو ته د خرڅولوکار مالونه يېاچولې او

ته مالونه  ځاو جنوب ختي ځد الرې شمال لويدي رخ ابادلږه موده کی ف
الرې  چې د حوالې د يدوغځودومره دې تجارت  د . وړل کيده

 به خلکو په لنډ وخت کې خپلې پيسېاو کابل کی الهور، پيښور
. السه کړېتر  

زيات وخت  د اسونوپه تجارت د ژوند چارې شړلې خوبنگښو روهيلو
هغه پراخه زمکه وه چې دوي  علتدی يو . دي کولهکرهڼه او باغدار

زمکه  ونوښار وغاړه د نوي. بله دا چې د گنگا پرالس الندې راوستله
ي کی يې په اوړي ژمه او د اوبو د زيات والي له کبله ډېره ښيرازه د

فرخ اباد د نيماي نه کی د د نولسمې پيړۍ په سرښه فصلونه ورکول. 
دشتې شنې دورکی  د بنگښ نواب په . هکيد په زياتو زمکو به کرهڼه

نه رسيدې،  چې د سيند اوبه ورتهايونو کی ځ هغو او ډېرو شوې
   وکنستل شول. کوهيان

وخت د انگلستان ده پر کمزورې باچا و او دديرش کلن فرخ سير
ال کې تجارتي خونې ايسټ انډيا کمپنۍ( په بنگختيځ هندي شرکت )

هيملټن د باچا عالج وکړو او په ر ويليم ډاکټ انگريزجوړې کړې.  يو
نه يواځې پورا ازادي کولو، بدل کې فرخ سير ورته د تجارت 

يې هم لرې کړو.  انگريز ورته د کال  بنديز د محصولورکړه، بلکه 
درې زره روپۍ په دې شرط  ورکولو ژمنه وکړه چې بل يو ملک ته 

واب هغه وخت د بنگال نند سره د تجارت اجازه نه ورکوي.  به د ه
مرشد قلي خان هم د هند نه واگې وشلولې او ځان يې خپلواکه اعالن 

 کړو. 
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سازشونه روان و او  سيد وروڼوجنراالنو  د پوځ دپه مغل دربار کې 
وشو، دې ضد بغاوت دوي په لمسون د فرخ سير پر م کې د ۰۲۰۴په 

ورته ړندې کړې او په زندان کې يې غرغره ې ونيول شو، سترگې ي
  .ېلي پر تخت کينولود تره زوې رفيع الدرجات يې د ډ ده دکړو.  

مړ  چې رفيع الدرجات په مرموزوحاالتو کې شپږ مياشتې تيرې وې
بل وروررفيع الدوله د دويم شاه جهان په نوم پر  ده د شو.  سيدانو

يې رپسې و شو. مړته دې هم درې مياشتې وروس تخت کينولو. 
د حکومت ټول کارونه  ن کړو. اوولس کلن محمد شاه د هند باچا اعال

هغه وخت په روهيلکهنډ   په عمل کې د سيد وروڼو په خوښه کيدل.
 کې د پښتنو ځواک ال هم پياوړې شو. 

م کی د کوهاټ يو اپريدې حسين خان چې د خپل  ۰۲۰۶په قايم گنج کی 
خپل مشر ورورحسن  په نوم شهرت لرلود "مد اخوند"علم اود پوهې لپاره د 

سيدو. دلته د حسن خيل په نوم يو محلت اباد شو.  په دی سيمه خان سره او
کی ميشت زيات پښتانه يا زمکه وال و او يا يې تجارت کوو. نورو به 

" شته د ي خدمتونو ته مال تړلې وه.  په داسې چاپيلاير کی د "مداخوندځپو
د ديني زدکړو لپاره د هغه شخصيت ته مهم مقام ورکړو.  پښتنو ماشومانو

و اود شاگردانو شميره يې سوونو ته  رسلو کالوزياته موده ژوندیدی ت
ورسيده.  ده څه وخت لپاره د مئورشيد اباد د پښتنو ماشومانو ته هم زدکړه 

ده ډېر  رشيد اباد، کی د ايونو، قايم گنج او مئوځورکوله.  په دی دواړو 
 کی دی و زړې هديرې" نندو خان"ده قبرد قايم گنج تر ټول کيدو. د درناوی

ده په قبر گلونه اږدي.  او نن هم پښتانه د خپل عقيدت له مخې د  
دوي محمد حسين خان نوميدل.   نمسی د مد اخوند زوې احمد حسين خان او

ره واو د ژوند زياته برخه يې د هند په بيال بيلو جنگونو کی تي يانځپو دواړه
د محمد شول.  شوه.  وروسته دوي خپلو زمکو اوکرکروندې ته اوزگار

حسين خان زوې، غالم حسين خان نوميدو چې پخپل کلي کی به خلکو ورته 
 کی شامل شو. هلته د ځجهمن خان ويل. دی د دکن د نظام په سرکاري پو

د کې دې پاتې شي. خو اباددرراوړو چې په حي ده ملگرو ورباندې زور
 غالم حسين د دکن حيدر اباد د دربار مصنوعي ژوند نه خوښيدو، نوکري

ه شخصيت ښقد او ېرلوړډ ته قايم گنج ته يې مخه کړه.  دهيې پريښوده اوبير
شته من نه و خو د چا پرواه به يې نه ساتله.  د بې وزلو سره و او لرل

وم ښه و. ده په قايم گنج نو په خلکو کی يې ن، منډې ته تيارومرسته اوهرې 
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ت کی به يې دمده په خ درويش کرم علي شاه ميا ته عقيدت لرلو او دکی يو
سادهو( هنس بهاري سره يې هم يو هندو درويش )وخت تيروو. هم دغسې 

نه يې نه ځعقيدت لرلو چې د امن پيغام يې ورکوو او د شرک او بت لمان
 خوښيده.

ميرمنې په مشرانو کی يو تن  ده د داوکی شوې و لوواده په مول خي د ده
د  ښتونخوا ورغلې و.هم له پ ت دیاخوند پر وخکاکا نوميدو چې د مدتور

تورکاکا په اړه مول خيلو کی دا عقيده ده چې دی د هغوي ساتندوي دې او 
په شلمې  ډېوې بلوي.  ده په قبر ې اوس هم هرې جمعی په ماښام دځښ

شو. نۍ يو پښتون ذاکر حسين د هند صدردې کور پيړۍ کې د  
 
 

 زمکه وال
 

ل اوجنوبي هند په بنگا د اتلسمې پيړۍ په سرکې کله چې انگريزانو
د هند د بيال بيلو سيمو په اړه يې معلومات  کې پښې ټينگې کړې نو

د د هغه وخت په ليکنو کې دوي روهيلکهنډ سيمه د هند  راټولول. 
سرحد په نوم ياده کړه.  د اتلسمې پيړۍ په پاې کی د شمال لويديځ 

کووخو په  لکوخلکو ژوند انگريزانو د اندازی ترمخه دلته شپږو
وکی درې برخې نفوس هغه وخت هم د هندوانو و.  دوي ليکي څلور

د لويوښيرازو  ډيره وه.  دوي شميرهچې په مسلمانانو کې د افغانانو 
 زمکو خاوندان او د اسونو تجارت يې کوو.

او د يوې اندازې تر د ځواک خاوند و په روهيلکهنډ کې علي محمد
سيدانو د د بار کې په مغل در . مخه د سلو زرو نه زيات پوځ يې لرلو

د ماتولو لپاره د نورو سره سره علي محمد هم د خپل ځواک سره زور
ه زريز ځپينورته دې مالتړ په بدل کې  دد باچا مرسته وکړه او 
نغارې ډنگولو امتياز ورکړې شو چې  کی د منصب او پخپل کيمپ 

ل شو واک د حکومت له خوا وومنځي ځده پو د يو مهم اعزاز و. 
واب په څيرژوند پيل کړو. ده د ناو  

، لوې وشلوړ همپه حکومت کې بنگښ نواب شاه  مدد مغل باچا مح
هم هغه وخت ده د دکن د  اوهفت هزاري منصب يې واخستو. جاگير

ل لې پيځهلې  د ماتولو لپاره اې د مرهټو د زورځنظام الملک سره يو
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 د مالوې او د ،منصبدارکه څه هم نواب محمد خان ځواکمن  کړې. 
به  ځمنخو پخپله د افغانانو تر وړه وهاباد د رياستونو نه يې مرتبه ل اله

ده په اړه ډيرې کيسې مشهورې  د  چا دومره په لوړه سترگه نه کتل. 
د مئو رشيد اباد له کوڅو تيريدو نو  په پيل سپور دی دا چېه دي.  يو

. ېل( کاڼي او تيږې ويشتليلغښتنوهلکانو به ورباندې په ليندۍ)هلته پ
د کورونو نوچا ورته وويل چې د خلکو د خټو ده پوښتنه وکړه 

ښځې بې په پيل سپورتيريږي نو کله چې دیټيټ وي او ديوالونه 
د تلو نو وروسته چې کله رشيد اباد ته محمد خان له دی  . ستره کيږي
شډل پښتون و عام د يوده کړه وړه  ښکته شو.  دبه له پيل ښار نه بهر

د خامتا  . ده به زيات وختنږدې اړيکې ساتلې وې او د ولس سره يې
درۍ  اېځد قيمتي قالينو پريې کی په درباراو کور اغوستې اوجامې 

او خپلوانولوخپ او دپرفرش کيناستو .  دی به پخپلهغوړيدلې وې
و سره به يې په گډه ډوډۍ خوړه.  لمنمي  

پربنديل نواب بنگښ د محمد شاه باچا په امرپه حيث والي د د آله اباد 
 ورسره سخته مقابله وکړه. دیکهنډ حمله وکړه خوهلته مرهټو 

کومک سرکاري وهيڅ ه شو نوډېلي ته يې د مرستې وويل، خمحاصر
سره ورپسې والړو د يو لښکرده زوې قايم خان  دورته رانغلو.  اخر

هغې ده د مرهټوسره په روغې او جوړې ځان خالص کړې و. تر خو
نو د اله اباد واليت يې ترې  خبرشوروغې نه  کله چې دباچا  

دهه د نايب د اومحمد خان  واخيستو او په مالوه کې يې والي وټاکلو. 
ډيرې مودې د مرهټو د حکومه برهان الملک سره يو ځاې ترال

ده ته  حملومخه نيولې وه چې په ټول هند کې يې زور په زياتيدو و. 
د دوو  وې واوې شمنصب هم ورکړ باون هزاري"خوا د "د باچا له 

.  پنځوسو زرو د لښکر ساتلو اجازه يې لرله  
وخت په زرگونو شاه د حملې پر د نادر ارسد پپه هند م کی  ۰۲۲۴په 

.  د يوې اندازې تر رکډه شولته وښارونو روهيل کهنډ  دپښتانه د ډېلي نه 
کهنډ بيال بيلو ښارونوکې پناه روهيل دمخه په دی کال کی يو لک پښتنو 

عام خلک م دهغې پيښې زکر ۰۲۲۴تاريخ کی د د فرخ اباد په   .وهاخستې 
ان ته راوبلل ځنوابان د صوبو شاه په ډېلي کی هم کوي چې کله نادر 

 وه زده او نهده فارسي ژبه  ی ورغلو.  دپه ډيرو ساده جامو کمحمد خان نو
دربار ته يې له  خبرې کولې شوې.يې يا په ماته گوډه هندي کی  په پښتو
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محمد  وژباړي.  ده خبرې په فارسي باچا ته د چېسره خپل زوې بوتلوانه ځ
چې او دويشت زامن يې لرل خان بنگښ د اتياو کالو په عمر کی وفات شو

  شو.مشر يې قايم خان نواب 
په ديني  راواشنغرحافظ رحمت خان د بونيکې په شهامت پورآخوا 

ه ورکړې ده ته د پالر ميراث برخسره کړې اومدرسو کی زدکړې تر
هغه  والړو. کټهير ته ته  علي محمد یم کې د ۰۲۲۱په  وه خې وشو

د خپل  رحمت خانورکړل اوزمکه او کورکې په"آنوله"  ورته
ممکن يو وخت د اسونو تجارت يې  ژوند پيل کړو. هم هلته سره ټبر

د دين تبليغ کې  لوستلو او زيات وخت يې په کتابونو کړې وي خو
هغه وخت د پښتنو لپاره يوه عادي خبره وه. تيروو.  جنگي مهارت د  

 و چې علي محمد د يوې پراخې خاورې واکمن م پورې ۰۲۱۱تر 
رونه شامل و.  په دې رکړې شوي جاگياو د باچا له خوا وپکې کلې 

 ېد مالي اکل اوو، خپل منصب داران يې پخپله ټخپلواک سيمه کی دی 
 ي ورو ورو دځو استاد مغل ده  راټولولو لپاره يې چارواکي لرل. د

ل او بدايون ه، سمبدوه مهم ځايونه سيمې د معاملو نه وويستل او
  اک کی واخستل.وپخپل ښارونه يې 

خان و چې په د قمرالدين يوحريف اميرد مغل حکومت مشر وزير
د باچاته نږدې شوې و.  خطاب سره م کی د امير بخشي د ۰۲۲۱

د هغه وزرې  قمرالدين هغه سره ورانه وه اوغوښتل يې چې
دې لپاره هغه د سيمې د ماليې د راټولولو دنده علي  پريکړي.  د

علي محمد ته يې د اوپه دې خفه شومحمد ته وسپارله.  اميرخان 
ده ټولې  په انوله کی دو نه انکار وکړو.  د وزير په امرماليې ورکول

زمکې علي محمد ته ورکړې شوې چې د روهيلکهنډ په رياست کی 
نولې او شاوخوا نورو ې د آځنه يوا علي محمدړې.  يې شاملې ک

د  ېماليه راټولوله بلکه د هغو الروکنټرول يې هم واخستو چسيمو
م کی  ۰۲۲۱په  ډېلي نه برېلي ، بيا اودهه ، بهار او بنگال ته ورتلل. 

الره  ليې د وړلو راوړلو لپاره دانه د شاهي خزانې او د مابهارد 
 کاريده.  

ې و. ايراني ل شوخت په ايراني او توراني ډلو ويشمغل دربارهغه و
دربار کې نه ورته  ې علي محمدبه تل باچا ته لمسون کووچ ډلې

اهي جوړه بله دا چې په روهيلکهنډ کې دوي ځان له باچ  حاضريږي.
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تر جنگ صفدرواکمن د اودهه  په دې لمسون کې  کړې وه.
و په خراسان خپل نوم محمد مقيم و اجنگ صفدرد ټولووړاندې و.  

کې زيږيدلې و.  هغه وخت چې پښتانه به روهيلکهنډ ته ورتلل نو د 
.  محمد مقيم هم په نواب کوله هودهابه دسرپرتي  س اوسيدونکوپار

برهان الملک د اوودهه د نواب  م کې هند ته راکډه شوې و او ۰۲۳۳
مغل دربارته يې ځان بيا پخپل استعداد و. شزوم  خانسعادت علي 

کله چې  او محمد شاه ورله د " صفدرجنگ" خطاب ورکړو. ورسوو 
د شمالي هند ټولو مخه ورو نوابانو  نو شاه په هند حمله کړې وهنادر

و( د دوو کروړو) شل ميلينصفدر جنگ ورته  نه يې باج وغوښتو. 
 دهه راتلونکېاود به  السه کړو چې دیترروپيو په ورکولودا لوز

و، صفدر جنگ لپاره هم د زمکو وي.  هغه وخت لکه د پښتن نواب
په  روهيلو ده زمکې د پراخول جايز کار و.  د رانيول او خپله سيمه
ويريدو چې ورو ورو دوي به د اودهه خاوره  گاونډ کې وې اوهغه

هم ونيسي.  علي محمد په لږه موده کې چې څومره زور موندلې و، 
خبره وه.وړ هغه د هر چا لپاره د انديښنې   

کې يونايب لرلوچې عظمت هللا خان  ن په مراد ابادوزيرقمرالدي
ده د علي محمد سره ناسته والړه وه اوهغه ورته مشوره  نوميدو.  د

ورکړه چې د مغل باچا تابع شي او لکه د نورو ورته سالم او نذرانه 
زيات شوې قايم خان اغيزهم په مغل دربارکې  د اخوا وړاندې کړي.

پښتانه به څير سيدانو وروڼو په او باچا داسې احساس کوو چې دو
جنگ صفدرواک يوکړي او تخت به ترې ونيسي. د خپل پوځي ځ

لپاره يې پالنونه لي محمد نه کيده او د هغه د زپلوزياته ويره د ع
باچا ته يې مشوره ورکړه  شو نوله دې خبرقمرالدين وزير جوړول.  

يه ځکه دوي ورته د سلطنت پا ،نه لريچې د روهيلو سره دې کار
نگ لپاره تل اماده و.  د حکومت مخالفانو سره د ج گه کړې وه اونټي

يو کمزورې واکمن و چې د نورو په لمسون به يې د شاه خو محم
هوډ د ماتولو لپاره د يو لښکرد ليږلو فيصلې کولې.   نو د علي محمد

 وکړو. 
روهيل کهنډ ه مشري پ ځم کی راجه هرنند اروړه د مغل پو ۰۲۱۰په 

د خپل هاتي ) پيل( غشي په گوزارد يو دی وخگ لپاره ورغلوته د جن
مات شو.  د  ځاو شاهي پوکی ووژل شو)کجاوه( په هوده 
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منځ روغه او د باچا تر علي محمدد ، گړتوبځقمرالدين په منوزير
مد نه دا علي محقمرالدين د وگڼل شول.   مغلو تابع د دی وشوه او

کی د په مغل درباررې به په کال کی يو وا ژمنه واخسته چې دی
د روغې  الدينقمر ټيټ کړي. سراو باچا ته ملگري په توگه حاضر

د علي ، کړه په نکاح ي محمد لورعلدخپل زوې ته  تړون پخولولپاره
يې د سرکاري جايداد په توگه ده  له زمکه دومحمد  په واک کی ټ

هم ولگيدو. او په دی شاهي مهروومنله   
تخت د کيناستوارمان لي پرډېحمد د علي مه دې کې شک نشته چې پ

.  د کارونو نه الس اخستې ود حکومت  ومغل شهزادگان ژن و. 
پخپله محمد شاه د "رنگيال" په نوم شهرت موندلې و.  ده به پخپله 

د هغه ډک و.   نههنرمندانوندرې ويلې او دربار يې د نڅا گرواوس
ځاې د امن رياوړتيا وه او محمد شاه د جنگ پزمانې غوښتنه پوځي پ

ه دکن هم د مغلو د د بنگال نه وروستخبرې کولې.  په دې حاالتو کې 
او د هغه ځاې والي نظام الملک خپلواکه شوې و.  الس نه وتلې و

د الرې ورو ورو ساحلي سيمې نيولې او د دې د سمندر اروپايانو د
وه.  د زمکې  ې او دپرتگال ترمنځ سيالي په زورانگلستان، فرانس

په هغې خپل واک ټينگول د وخت قانون گرځيدلې و.  علي  نيول او
م کی ده د  ۰۲۱۳نو په شووومنل نواب  محمد کله چې په رسمي توگه

د يو معمولي   له.ړلپاره مال وت تابع کولو ماليه د " کماون" رياست ده
رياست گړوال  دغرنيجوخت په نتيجه کی کماون او ورسره  جنگ

د علي  روغه وکړه.  اج په بدل کی يېبد راجگان ورته تسليم شو او
باچا وارخطا د مغل يو وارې بيا  زمکو نيولمحمد له خوا د نورو 

کړو.  پالن جوړ سره د تلوځلې هغه پخپله د يو لښکرکړواو دا
 په روهيلکهنډ د حملېجنگ باچا ته دا مشوره هم ورکړه چې صفدر

دا و چې  هدف.  د هغه بل څوک نه ولپاره د بنگښ نواب نه زيات وړ
ه وي.اتې وخوړه نو دا به د مغلو په گټپښتون ډلې م که هر  

قايم  .نيولو لپاره روان شو د کهنډروهيل دمحمد شاه م کی  ۰۲۱۶په 
 ورسره دقمرالدين  وزير و.  کېپه سرخپل لښکر د خان بنگښ هم 
جوړې د روغې  پښتنو سرهځلې په شان د تيرچې د  دې لپاره مله و

نوله کی علي محمد پخپله په آي.  نگ مخه ونيسبرې ووشي او د جخ
څو چې مغل او تر کی مورچه ونيوله اني کال بن گړخټو په پخو د
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کړې و.  اوږدې محاصرې لپاره تيار ېانونه د يوځرارسيدل، روهيلو
د شخړې  حمد سره په پټه خبرې هم کولې چېالدين د علي مقمروزير 

 توپود  په بن گړ ځور به هره مغل پوځاې د صلح الره وباسي.  ځپر
  .نيولې وه بوټو اوونودی کال مخه  خو دگولې  ويشتلې 

خپل دوه روغې ته مجبورشو، علي محمد اخر الدين په غوښتنهد قمر
پخپله د ورواستول اومغل دربار ته  يرغمل په توگه ديې  نزاممشر

په  علي محمد د . شو وټاکلفوجدار کی هند سر په محمد شاه له خوا
سردارانو په مخ بيولو.  ده ی د روهيلکهنډ انتظام دودگۍ کر موجيغ  

احمد شاه ابدالي چې هغه وخت په پنجاب کې و، علي محمد م کی  ۰۲۱۱په 
.  ده نه غوښتل چې د ورسره و نه منلده  خوعهده وړاندې کړه ته د وزير

ځاې بيرته د سرهند د دفاع پر  مغلو لپاره د افغانانو سره جنگ وکړي او
 . باچا د خفگان سبب وگرځيدو د مغلچې دا کار يې  هنډ ته والړوروهيلک

ده دواړه زامن احمد شاه  د سر هند نه په پټه هرديوار ته والړو او د دی
دراني په سرهند کي ووساتل.  بيا دوي د مغل وزيرقمرالدين سره په الهور 

 په ځينو تاريخونو کې ليکلي دي چې د علي محمد دوه زامن احمد  کې و.
.سم نه ديشاه ابدالي ځان سره کندهار ته يوړل چې   

بې له څه ستونزې يې کلې ووشو او ده تود هر د ته په رسيدوکټهير
ديرش کاله د روهيلکهنډ  دیرته تر السه کړو.  بي خپل زوړ منصب

 کال وروستهخوارمان لرلو د کيناستوتخت د ډېلي پرج باچا اوبې تا
کله چې حافظ رحمت خان شوه.   ژوند هيله يې ختمه او دشو ناروغه

ې وکړو نوافسوس يورکړو باچا محمد شاه د مړينې خبرورته د مغل 
ده  د. او ډېلي به يې نيولې وې چې که روغ وی نو مال به يې تړلې

 خان د يې، عبد هللا خان او فيض هللامشران شپږ زامن و چې دوه 
ې وړاندې ځد خپلې مړينې نه دوه ور . افغانانو سره په الهور کې و

د خپل ځاې ناستي په اړه يې  اوراوبلل روهيله مشران علي محمد 
 ه چې دمشوره دا و وينځ داختيارحافظ رحمت خان ته ورکړو.  ټول 

  ماشوم و. هغه وخت  چې نواب شي ده درېم زوې سعدهللا خان دې
خپل  دهکلي دي، " کی ليرحمت د محمد مستجاب په کتاب گلستان 

ومولو. اې ناستې ونځخپل هغه يي کی کيښودو اوښود حافظ په پ کیپټ
دې زما  ل، "وې وي واکيښودو خان په سرد سعدهللا دا پټکی حافظ 

ده  به د وختهروان نه توقع کيږي ځلکه چې د يواو  دیسردار
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ينې نورې سرچينې واي چې علي محمد ځ "مرستې ته اړتيا لري، 
په هغوي کی يو  ،وو افغان باچا سرهده دوه زامن چې  تل چې دغوښ

دوندې  ده د تره زوې د هغه رحمت خان او . روهيلکهنډ مشر شي د
 حيثيت به ولري. دوي د سرپرست  خان ته دا وصيت کړې و چې د

ې يې درې او په خزانه ککالو و ۱۱پر وخت دد مړينې علي محمد 
پکې شل زره  پوځ چې خواو شا کروړه روپۍ نغدې، د سلو زرو

رحمت خان د حافظ څلويښت کلن ښودل. پري وو ه پوځيانسپار
نه واخلې  چې په شمال کی د الموړې سرپرست حاکم شو روهيلکهنډ

وه.شده په واک کی  د سيمهپورې کی تراېټاوې  ځپه سويل لوېدي  
نجيب خان هم د خپل تره خيلو د قام م کی د يوسفزو د عمر۰۲۱۱په 

و.  ې ه تللبشارت خان او د لسو نورو کسانو سره روهيلکهنډ ت
د صوابۍ د مانيري  بشارت خان د داود خان ملگرې و چې

هم  د پالر نوم يې اصابت خان و.  په لږه موده کې ده اواوسيدونکې 
 بل د سلو کسانو يوه ډله جوړه کړه اولکه د نورو ايله جاريانو يواو

رته په و لپاره جنگيدو.  د رحمت خان د تره زوې دوندې خان
يې پخپلې جنگي ډلې کې ورگډ کړواو  دی ،دارانگر کې زمکه ورکړه

 دی و. کی شامل کړ ځعلي محمد په پو ديې سته په رسمي توگه وور
په مشري اولور د خپل ځواک ورتهدوندې خان  د تورې ميړنې واو

او بل يې لمسۍ دوندې خان يوزوې د علي محمد لور دنکاح کړه.  
هند د  سره واده کړې و.  نجيب خان د پوځي صالحيت سره سره د

. رسيدوالرې يې لټولې ېلي دربار ته دد ډ اوخبروو سياست نه هم ځان  
ده د  لويديځه غاړه لومړې ښار دد گنگا د سيند پر له خوابنگښ محمد خان 

زوې په نوم " قايم گنج" و. څو وړې ښاريې د " گنج" د روستاړي سره 
، ياقوت علي گنجنبي گنج، دريا گنج، خداگنج، چې کاس گنج، ې هم وې نور

ړې کور په " محمد پور" کې جوړ ده خپل لومگنج او هلدياگنج نوميدل. 
د يوې کې م  ۰۲۰۱يوه برخه ده.  دغه ښار په فرخ اباد و چې اوس د کړ

گ راتگ لپاره چې د څار شل برجونه او د ت په جوړولو اباد شوکال  لوي
گ ې مغل باچا محمد شاه پخپل مرم ک ۰۲۱۱په  .پکې دولس دروازې وې

ډېلي پر تخت کيناستو. په نوم د ده شل کلن زوې احمد شاه بهادر و دشو امړ
سره په جنگ کې برخه اخستې وه  د افغانانوکې ځوانۍ کې په پنجاب ده په  

، ورسره غه سيمې چې د مغل واک نه وتلې وېنه وروسته هاود باچا کيدو



 22 

ځواک نه په  او د مرهټودا او د روغې الره خپله کړه.  خو د روهيلوملگرتي
نواب  د اودهه کړي.  دوي زور اوبه غوښتل يې چې دويره و او

په کليو بانډو  چې د پښتنو الس يوکړې و د مرهټو سرهپه پټه  صفدرجنگ
 کې يېه څه نشوکولې ځکه په مغل دربارده په ښکار  يې حملې کولې. به

په  د احمد شاه ابدالي سرهپه پنجاب کې   مخه نيولې وه.قمرالدين  وزير
وژل و د توپې په يوه گوله د جنگ په ميدان کیالدين قمرلومړي جنگ کې 

دالسه د سم لوې خنډ ليرې شو.  دید صفدر جنگ له مخې يو او وش
ليکلي په ځينوتاريخونو کې و. شوټاکل د هند وزيراعظم ځاې پر الدينقمر

دليل د هغه شيعه مسلک  جنگ د روهيلو سره د کرکې يود صفدردي چې 
اچا سره يې ځواک و چې د افغانستان د باتيدود مخ په زيسبب د پښتنو بلو. 

دې باج  د افغانستان له خوا اداره کيدواو دنجاب پهم الره جوړه کړې وه.  
ډېلي محدود شوې واو  پوځ راټولوو.  د مغلو واک اوس تربه احمد شاهي 

ه هغکړي. دل چې پښتانه به ډير ژرالسونه يوجنگ په دې وخت کې ليصفدر
ې نوابې ژوند پيل کړ کړه چې اوس يېټينگه ره ملگرتيا قايم خان بنگښ س د

د هيچا اس، پيل يا  اوې کولې اواميټهي په کال کی لوې ميلمستي د ده و. 
يې په ده کال ته وردننه شوې وې.  دا کال  پالکي ته اجازه نه وه چې د

ځان د نورو له چې کويې  هڅهاو څه نا څه  وهکړې قالينواوکرسيو سمباله 
.با کلتوره وښايي نوابانو په څير  

په ظاهره روهيلکهنډ کې هيڅوک په واک د علي محمد د مړينې نه وروستو
په داسې حاالتو يو ديني مشرحيثيت لرلو.   اوحافظ رحمت خان دکې نه و

کې د مغلو قانون دا و چې هغه سيمه به يې بل چا ته په جاگير کې ورکړه. 
که پخواني نواب اوپوځ سره تلو اره به هغه کس د خپلپلد جاگير د اخستو  

سيمه ونيوله. ترې په زور به يې  ورته پخپله خوښه دا جاگير نه پريښودو نو
کلې فرمان ورکړې يو لي قايم خان ته د باچا له خواپه مشوره جنگ صفدر د 

ه.  ر کې ورکړې شوې دپه جاگي شو چې د روهيلکنډ سيمه ده ته  
 زرو وپنځوس م د ۰۲۱۴نومبر  ۰۲د نيولو لپاره په زمکوقايم خان د خپلو 

روان شو.  حافظ  و سره چې پيالنو ووړلتوپون سوووڅلور اوجنگيالو
د مقابلې او الړووچې هغه وخت د روهيلکهنډ مرکز ته رحمت خان آنولې

ته  هغه د روغې لپاره قايم خان  .کړوځ تيارپينځويشت زره پويې لپاره 
ل ورواستود دې پېغام سره علماو سره د دوو نورو ،اهاستاځې سيد احمد شيو

، دوي دواړه مسلمانان او پښتانه دي او د چې د جنگ نه دې ډډه وکړي
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وې ومره لد قايم خان خو . دېالم کې ناروا کارخلکو وينې تويول په اس
شاهي وونه منله اويې خبره هغه  نه و، دملک په اسانه پريښودو ته تيار

د دنيا په کارونو نه  . سيد ته يې وويل چې دېکړوفرمان يې ورښکاره 
 پوهيږي نو په داسې معاملو کې دې مداخله ونکړي.  

کومو دووکسانو چې اوووژل شوقايم خان جنگ کې  لنډپه يوروهيلوسره  د
پريکړواو يو ځاې يې پټ کړو، هغه کړې و هم هغوي ترينه سرپرې گوزار

مړې يې حافظ او رې وويستل ، تجامو اوپټکي نښتي وده په  چې دسره زر
لټولو وويل او ده د سر خپلو پوځيانو ته د هغه.  رحمت خان ته راوړو

واخستو. لوز سريې کړې و، د گاڼو د ساتلو په  کاراخرهغو کسانونه چې دا 
، د پاسه پرې قيمتي شال دا د قايم خان د جسد سره وگنډلو بيا يې 

ده د مړي سره د حافظ  د د هغه کورنۍ ته يې ورواستوو.  وغوړوواو
بي بي صاحبې سره  ليک هم و چې پکې د قايم خان مور رحمت خان

او دا چې که سخته پرې راغله نو دوي به يې  هغمرازي ښکاره کړې و
وکړي.  التړم  

چې صفدرجنگ خبرشو نود قايم خان په اړه يې سپکې وويلې او په  کله
زوې ڼه، تربوران او يوده څو ورو سره دد قايم خان   ملنډو يې ولمانځلو.

محمد خان  ي بي صاحبې دب دوي د جنازې نه وروستو او د ل شولهم ووژ
د محمد خان ټول زامن راوبلل چې د قام د مشرتوب فيصله وکړي.   پاتې
وويل يې ته احمد خان و.  لرلښه شهرت نه ه خلکو کې پمام خان ا زويمشر

  ه امام خان وي.وويل چې مشر ب يېټولو زامنونو خو ده انکار وکړو
د بنگښونوابي موروثي نه وه او د هغه وخت د دود سره سم کله چې يو 

د هغه اوالد ته نه ده ټولې زمکې او شته مني به  نواب به مړ شو نو د
رته به يې وکورد اوسيدو لپاره يو .  که باچا پرې مهربانه و نورسيدل

  رمان جاري کړو.( د ورکولو فاعدي پيسوتقپريښودو او يا به يې پينشن )
يرې د خپلې کورنۍ لپاره پخپلو پيسو ډ سره له دې چې محمد خان بنگښ

ې اوس سرکاري وې. کالگان د قايم گنجد فرخ اباد اواخستې وې خوزمکې 
د چې پکې  جنگ ته يوليک ورواستووغه وخت صفدره بي بي صاحبې

 و.  هغه ورته په ځواب کېد کالگانو د نه اخستلوخواست وکړجاگيراو
ې شوم.  زما لپاره دا لکه وليکل چې زه د خپل ورورپه مرگ ډيرخواشين

بي روهيلو تخم د هند په خاوره نه پريږدم.   غوڅيدل واو زه به دښې الس 
ډاډ ورکړو چې ده د باچا له خوا ورته فرمان اخستې دې يې بي صاحبه ته 
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اسي. چې دوي به پخپلې کال او کورونو کې پاتې وي او څوک به يې نه ووب
جنگ صفدر په الس ورکوي.  بي بي صاحبې پخپله د خو دا فرمان به

غوښتل يې چې دا د ده د رياست پرڅنډه و او فرخ اباد ددروغ ويل ځکه 
 لسو زروپوځ په خپل يو نايب نول راې د دې لپاره يې د اوودهه برخه شي. 

نود شول روان کړو.  د ښارپښتانه چې خبرمشري د فرخ اباد د نيولو لپاره 
.  وسلو سره ښار نه بهر جنگ ته راووتل  

کې او د کول په ښار له ډېلي روان شوېهم د يو لښکر سره احمد شاه بهادر
کې کيمپ لگولې و.  کله چې بي  " پخپله "دريا گنج جنگصفدرشو.  ايسار

واو"چيلو" په زامن پينځو ړو نود خپلوالسه کد وزير پيغام تر بي صاحبې
به د پښتنو  هندوان و اومسلمانان شوي  چيله  له.له کوره راووت بدرگه 

پښتانه  د ښارو په الره مئوکې ايساره شوه نهغه خپلې کورنۍغړي گڼل. 
 شاهيچې ته ورسيده  دوې په بدرگه دريا گنج بيا د اټول شول. پرې ر

 ده څو ورسره پخپله وونه ليدل اود جنگصفدرته هلفرمان ترالسه کړي.  
بي بي .  پيسې ورته ورکوي انېد نذر ومړې بهلکسانو ورته وويل چې 

کو روپو په ل ۱۱د ډيرو خبرو نه وروسته د  ه ملوکسانوصاحبې سر
سره مله  هغې په زنان خانه کې د دوي رضايت ترالسه کړو.  ولو دورک
ته وويل چې دې وکيله وه.  سرکاري وکيل ور د ڼۍ"" حجيايوه 

حجياڼۍ ورته وويل، يو .  يدې ورله ورکړپه توگه کروړروپۍ د نذريو
ماي پنځوس لکه نيپيسې دي، نيمې به درکړي.  د کروړډيرې کروړ خو 

چې ړوپه الس ورک صاحبې ته ساده کاغذمنشي بي بي  يو روپۍ کيږي او
دا کله چې   هم داسې وکړل.ساده ښځې هغې مهرپرې ثبت کړي.   نوابي

ته لکه روپۍ پرځاې ورباندې شپيلکو د پنځوسو ليدو نوسند د هغې زامنوو
دې  دې په بدل کې په شاهي فرمان ليکلي و چې فرخ اباد او د دليکلې وې. 

 شاو خوا دولس کلي به په امن کې وي.  
فرخ اباد ښار نه بهرځاې پرځاې شوې و.   نول راې د خپل لښکرسره د

دې سره بدرگه لوې شمير  صاحبې ته پيغام ورواستوو چې د هغه بي بي
 ځکه دوي جنگ ته نه دي راغلي.  بي بي صاحبيشته نپښتنوته اړتيا 

شي.  دوي ورته ډير چې بيرته دې خپلو کورونو ته والړپښتنو ته وويل ټولو
وهغې د صفدر جنگ ژمنه ورته نشي کيدې خنول راې باوروويل چې په 

جنگ گماشته جگل چې د صفدرکله   دوي به په امن وي.چې کړه  ياده
نه د نذرانې د پيسو اخستو ي صاحبې د بي ب د خپلو څو کسانو سرهکشور
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بيا هم روپۍ ټوله خزانه يې ورله تشه کړه.  پنځوس لکه لپاره ورغلل نو
په نيالمي کې کيښودل شول.  بيه  پورا نشوې نو د هغې د کورسامانونه

څه يې په نيمه بيه ترينه اخستل.  نو هرو و جگل کشورخلک کوونکي هم د
  شوه. مني په دې توگه چورټوله شته لنډه دا چې د محمد خان 

له ښاره په وتلو و، نورو د خپلو کډو سره د ښارخلک اوس په ويره 
ته ملوخپلوفرخ اباد کال وليده نوچې د نول راې   ته مخه کړې وه. ځنگلونو

زريز( کال ده چې  ۶۳ اون هزاري )بدا د هغه يې مخ واړوو او وې ويل، 
و د ښارخلکوي.  يوزميندارد داسې کال خو وگورئ  ځان يې نواب کړې و.

جاسوسان  ځاې کې سرکاريشول اوهرهغه هم چورو،و سره چې څه پاتې
د  چېته والړوښار نول راې د قنوجدريدل چې څوک بيا راپورته نشي.  و

او هلته په يوې حويلۍ کې و نه څلويښت ميله جنوب ختيځ کېفرخ اباد 
 وې نيولو،  چې د بي بي صاحبې سره ملههغه مهم سرداران ميشت شو. 

واچوله.   و لمسو سره د قنوج په زندان کېد خپلو زامنو ا يې دا او  
 د بي بي صاحبې يوهندو مالزم صاحب راې ورته ډير پت من و. هغه د

ورکړوچې د خپل دين د ل راې سره نوکرشواو يوه ورځ يې ورته پيغورنو
 وڅه يې کړي واصولوپر ضد روان و.  نول راې ترې پوښتنه وکړه چې 

 بندي کړې وه؟مه گناه وويل چې يوه ميرمنه يې په کو صاحب راې ورتهنو
هغه ميرمنه چې د سړو سره و.  نول راې ورسره لوز وکړوده جنگ خو د

هغې د خوشې کيدو  دبه خوشې کړي.  صاحب راې هم هغه شيبه 
 مئو ته والړه او دا. راوويسته يې له زندان بي بي صاحبه او امرواخستو

اله پاتې بنديان دې د بنگښو خبر شو نوامر يې وکړوچې  صفدر جنگ چې
 اباد په زندان کې واچوي.  

ت په ډېلي د نوابۍ پر وخ د خپل ورور احمد خانمحمد خان دويم زوې د 
 څونورواو  "سکراوه"په  قايم خان نهخپل ورور ه دد کې اوسيدو. 

يې نه  به رۍ لپاره اخستې وې خوماليهځايونوکې پينځه پرگنې د زميندا
ل پيل لپاره د د خپچې کوله.  په لږه موده کې يې دومره پيسې سپما کړې ور

کې به د  داره کجاوه جوړه کړه.  په داسې کجاوېنقريي( چتر سپينو زرو )
ور د ور تو.  احمد خان د کروفر شوقين ونوقايم خان کيناسنواب هغه ورور 

ورته د طاوس  کيناستو او نوکربهسره په سيالۍ کې هم هغسې په پيل 
ې يې ورپسپوځيان سپاره نو کله چې قايم خان خبرشو ې خوځوو. ببوز

 احمد خان ته چا له وړاندې خبرورکړې وپريکړي.  واستول چې له ده سر
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ته  "کمپل" د روهيلو خاورې ميله شمال لويديځ کېد فرخ اباد نه ديرش  نو
په مغل  والړواو ډېلي ته له هغه ځايه دیاوسيدو، ده خسر وتښتيدو.  هلته د

 پر ضد پناه واخسته.  د روهيلويې جنگ سره غازي الدين فيروز دربارکې د
پټه له د غازي الدين په مرسته د شپې په  نه خبر شو نو د قايم خان د لښکر

   څنگ ته ودريدو. ورورډېلي ووتلو او د 
احمد خان د فرخ بنگښو هرڅه ولوټل نو ول راې دکله چې صفدرجنگ اون

ځينې تاريخونه کچه کال کې پاتې شو.  ې بهشت باغ سره نږدې په يو اباد د
ده سره هيڅ نه و او دوه نوکران ورسره د په پښه گوډ و.  واي چې دی

د يو پخواني نوکر زوې رمضاني به ورته چيلم تازه  خدمت لپاره پاتې و. 
راټول و، ځانونه يې پټ کړي  هغه ټول پښتانه چې په بنگښ نوابانو کوو. 

ورول خو دوي کورونو نه راوتل. د نول راې پوليسو خلک ځخپلوو له ا
منې ې پښتنې ميرپه بازارکې يوې بې وزل واي چې د مئو هيڅ نشول کولې. 

ې، ينه سپڼسې وړې ويوسړي تر خرڅوو.  (سوترڅرخي سپڼسې )به 
ښځې ورته . ترې وغوښتېراوړې او خپلې پيسې بيرته  مياشت وروسته يې

وډۍ نه لرم چې وې خورم.  د د شپې ډې له کومه راوړم، ه پيسوويل چې ز
ي.  قاعده ده چې مياشت وروسته څوک شوې سودا بيرته نه اخل دا بازار
ې هم ورته بدې ردې وويلې. شو. ښځورته په ښکنځلوسر په قهر سړی

ووهله.  ښځې خپله سينه ټکوله  دا يې په سرسړي خپله څپلۍ راوويسته او 
ځاې په  محمد خان ته خداې د زامنو وه چې کهروانه او په چيغو اوفرياد 
و پکې د پښتانه هم و چې ي هلته څو  گيله به يې نه وه.نو لوڼې ورکړې وې 

فالني  زه دچې تم خان و.  ښځې ورته پيغور ورکړورس شته من اپريدیښار
.  معمولي هندو پوځي له خوا ووهل شووماپريدي ښځه نن د يو   

کې  په مئو . وشوې چې پښتانه پرې وځوريدل داسې نورې پيښې همښاي 
ويل د بي بي صاحبې سره په پټه وليدل او ورته يې و سردارانوځينو پښتنو
.  ځان خالص کړيبه د نول راې نه شي، مشردوي  دزوې يې چې که يو

هغې ورته وويل چې زما پينځه زامن په اله اباد کې او پينځه چيله گان مې 
زه څه کولې شم؟ په ډېلي کې زنداني دي.   

د مئو نه پينځلس سپاره د احمد خان کورته راغلل.   څو ورځې وروستو
احمد خان ورته  کوله.  د واده سوداپه فرخ اباد کې وويل چې يې ورته 

يې نوکران  د هغوي په غوښتنه چې ډوډۍ وخوړل شوه نوغرمنۍ ورکړه او
په هر  د نول راې جاسوسانله هوجرې وويستل او دروازې يې وتړلې. 
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دا کسان احمد خان ته په جرگه  څار الندې و. د احمد خان کورتر او ځاې
 لپاره مالتړي موندلی دید نول راې د ليرې کولوراغلي و چې دوي 

يې مشر شي.  احمد خان ورته انکار وکړو او وې ويل  غواړي چې دیاو
ځکه ورباندې ترې وتښتيدل نوم خان په ميدان پريښودو اوچې دوي قاي

په ورکړواوهغو کسانو چې مشر يې رستم خان و، ورله ډاډ نه لري.  رباو
 يواځې به يې نه پريږدي. ې ورته په قران قسمونه وخوړل چې کې ياخر

بيرته مئو ته والړل.  پله سودا وکړه اوکې خسپارو په ښار  
اوپېغام يې ان کورته راغلوگل ميا د احمد خبل پښتون يو روستوورځې وڅو

په کرايه احمد خان اته کسان   دې يادوي.)مور( صاحبه  بي بيچې  ورکړو
 وخت د نقريي کجاوې يو . مئو ته بوځيکې  په خپلې پالکۍ چې دیونيول 

منځ کې نيم يې لرگې يوکې کيناستو چې  پالکۍزړې لرگي په د خاوند اوس 
 بي بي صاحبې خدمت کې حاضر شو د  .يې تړلې واو په پړو شوې

 زوېهغې راپورته شي.  ه چې پښتانه دې بيا ترهغې دا قانع شوې ونو
ولس دې د نول راې  پاڅون مشري پرغاړه واخلي اودې  راضي کړو چې د

رستم خان  پيسې پکارې وې نو لپاره پاڅونخو د  له ظلم خالص کړي. 
چې  اپريدي هغه وخت ورته لويه سرمايه په دې شرط د ورکولو ژمنه وکړه

لس زره  ده وي.  بيا به دد هغې نيماي ونيوله،  هرڅومره زمکه احمد خان
پينځلسو  نورې يې په هغودالسه احمد خان په الس کيښودې اوروپۍ سم

سپه احمد خان هغه ته د بخشي ) ړې و. ککسانو وويشلې چې قسم يې 
وياړ لپاره يې د سرو زرواوو سيکې رسمي ساالر( وظيفه ورکړه او د 

د بنگښو ل شو.  پېکار اټولولود پيسو د ر له دې وروستو ورته هديه کړې. 
شوې.  )ګاڼه( کې وې، د پيسو په بدل کې گرو "وليچل"هغه زمکې چې په 

يوه شپه د مئو ، د احمد خان په الس يې کيښودل.  څه چې ورسره وهرنورو
رکړه چې د چو صراف هټۍد يو څو پښتنويله ليرې په يو کلي کې منه څو

.ېرارسيدلې وبوجۍ  اويااو سرو زرو د روپيو لکهنئو نه ورته   
 

  
 دوست او دښمن

  
 سوو د څواو  کې خپل بيرغ پورته کړو "موتي باغ"احمد خان د چلولي په 

شوه پاڅون "چيغه " د کله چې خوا کلي ونيول. مټ يې شاوپر جنگيالو
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رته کولو په د بيرغ پوښتيدلي پښتانه بيرته راوگرځيدل.  ته ت هرې خوانو
د ټولو پيسو سره  يوې کيږدۍ کې کې پهنهمه ورځ احمد خان هغه باغ 

ن کيدو چې هر دا اعالد نغارې سره نغاره په ډنگيدو شوه.  کيناستو اوبهر 
اود ډوډۍ توان نه لري، له هغې چې له دريو ورځو نهر هغه جنگيالی

، د لپاره د ورځې يوه آنه او پاولۍکس د پلې پيسې وړې شي.  کيږدۍ 
 دې نه زيات د اخستو اجازه .  دل شوېوټاک نې د ورځېدرې آسپاره لپاره 

هغوي ته يې هيڅ نه ورکول.  په څو و،نه وه او څوک چې په خيټه ماړه و
او د موتي باغ نه  او هم هغه هومره سپاره راټول ورځو کې دولس زره پلي

 روان شول.  
اگست( مياشتې وې او سخت باران -برساتونو ) جوالي م د  ۰۲۶۱دا د 

.  د ميزرو نه د ژغورنې لپاره شړۍ تاو کړې وه انکس د بارهرکيدو. 
کوو، په ځان نيولي او هرهغه څه چې د لمديدو مخ نيوې يې پوزي، ترپال 

په خټو کې يې قدم وهلو. هم دغسې باران اونه و اوهيڅ .  ډيرو سره وو
الره کې ځينو احمد خان ته د وړو کليو د نيولو وويل خو هغه خپل ځواک 

 په دې نه ماتوو. 
انه پښتپه ښکنځلو شو.  خبر راوړو نو هغهکر د لښته يې له چې نول راې ک

( وبلل او دا چې ټول به لوڅ کړي.  سابه پلورونکي)يې نانوايان اوکنجړې 
 دیبې پته او د پيالنو پښو ته به يې واچوي.  بيا  ې او ماشومانښځدوي  د
ري ته روان لښکر سره د شاه اباد ) قنوج( نه لويديځ لو د څلويښتو زرو د

وړې توپې وې او د فرخ اباد نه اوولس ميله ه سره يو زرلوې اود شو.
  جنوب ختيځ کې د خدا گنج سره تم شو.   

قاصد د  دونراپورته کړي ارې بيا سرو جنگ پوهيدو چې پښتانه به يوصفدر
د ډېلي نه فرخ اباد لوري ته  يې لښکرتياراوپخپله رسيدو سره سمدالسه 

، جنگ دې وي راغلې نه دی اې ته يې ووليکل چې ترڅونول ر روان شو. 
خپل جنگي کيمپ ترتيب څو ورځو کې ده په انتظار ونکړي.  نول راې د

کنده وکنستله.  ډنډورچيان هرې او چاپيره يې ترې د مورچو لپاره کړو
تري چې که دا ځلې پښتنو خيمې ته ورتلل اود صفدرجنگ پيغام يې اعالنوو

کالي )سيند نږدې او په د پښو سره به تيږه تړي  هرپوځي نود وگټلوجنگ 
هم د وزيرله خوا پيغام ته  مئو پښتنو د کې به يې وغورځوي. ندي( 
   انعام به ورته ورکړي.که د احمد خان نه بيل شول نوډير چېراغلو
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لښکر ختيځ لوري ته مارچ  د رستم خان اپريدي په کومانده د پښتنو عمومي
.  د احمد خان د خپلو تم شولنه دوه ميله ليرې د نول راې د پوځ وکړو او

محمد خان د  .  دده پينځلس کلن زوې محمود خان و جنگيالو کوماندان د
د نول راې د پوځ د جنگ يه شميره هم ورسره وه.  صفدرمريدانو( لوچيلو)

وړاندې ورواستول.  د احمد خان شل زره عسکرد ځان نه کومک لپاره 
ورته په پټه  د راتلو خبرلښکردې  د ملگري راجه جسونت سنگهيو

چې که غواړي نو د نول راې په پوځ دې يرغل وکړي، که نه ورکړو
وروسته به ورته گرانه وي.  احمد خان رستم او نورو سردارانو ته هم دا 

گل ميا د بي بي صاحبې دي.  و او ټولو ورته وويل چې دوي تيارخبر ورکړ
کيمپ ته په جامه کې د نول راې  يرفق جاسوس و.  هغه د يوهوښيارتر ټولو

 واو د هرې خوا نه يې وکتل چې کومه برخه کې توپونه نه و ورنږدې شو
د مورچو شا چې  يوړو ته بيرته خبر .  هغه احمد خانويا عسکر پکې لږ و

د پاره به تلو هلتهته د عسکرو شميره لږه وه او توپې هم پکې نه وې.  خو
درې ميله په اوږده الر ورځي.  د شا نه دوه  دوي د خپلو مورچو  

م (  ۰۲۶۱د اگست لومړۍ نيټه )د جمعې په ماښام د روژه ماتې نه وروسته 
ناستو.  ده سره لس احمد خان د تکبير ناره پورته کړه او پخپلې پالکۍ کې کي

په سخت باران کې مارچ پيل  واو هم هغه هومره پلي دولس زره سپارو
نول راې د کيمپ  ن په غږ کې دواو د بارا گل ميا د ټولو نه وړاندې کړو. 
دوي د راتگ نه خبر نشول.  د احمد خان ټول لښکرد مخې پرځاې  دخلک 

 ډزېمخې سره يې پرې او ني محال ورسيدودنول راې د کيمپ شا ته پيشم
مخ هغې خوا ته کړو د نول راې پوځ د توپو  يرغلپه دې ناڅاپه   وکړې.

او خپل خلک يې ې هدف نه ليدوکې ي خوپه تيارهچې حمله پرې شوې وه 
نه هيښ شول نود ن د پوځ سپاره چې د توپونو د ډزو.  د احمد خاوژلو

ميدان نه په تيښته شول.  احمد خان ورته په چيغو شو چې بې غيرتو، سبا 
گواښ يې وکړو چې سپاره دې  د السه بې پته کيږي.ښځې د مغلو له به مو

 ده خپل خنجر ه شان وجنگيږي. ده پ له اسونوښکته شي او پلي دې د
رستم   راوويستوچې ځان وژنم ځکه زه هسې هم د مرگ لپاره راغلې يم.

هغه وخت ټولو ته وويل چې له اسونو دې ښکته شي خان او نورو سردارانو
 راښکته شول، ،وچې د تيښتې امکان نه وي.  هغه چې په اسونو ناست و

سپيده په . ه يې ودانگلاوميدان تتورې يې راوويستې ووهلې، يې بډې 
چې پښتانه له خندق يوړو  کيږدۍ ته چا خبرنول راې چاوديدو وه او د 
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ښکنځلې وکړې  څو .  هغهالس په الس جنگ پيل شوی دیتيرشوي دي او
ته  پوجا)عبادت(ووباسي او له بيخهپښتانه  غشوبه پخپلو ژر چې ډير

 ترټلو چې پښتانه دراغلو او وې ده يو کوماندان  دشيبه وروسته کيناستو.  
. پوجا کوي دیته رانږدې دي او کيږدۍده   
 سپورشو و دوو پيالنو کې په يوپه تادۍ پوځي جامې واغوستې او په هغ ده

د غشو  والړو.  د پيل په هوده بهده کيږدۍ ته نږدې به شپه او ورځ  چې د
راواخسته او په يو وخت  .  ده خپله ليندههورته ډک ايښې و "ترکش" کسوړه

ورسره يې چيغې هم  ته راووتلو. جنگ ډگرغشو په ويشتلو د کې د دوو
روسارې کنجړوکو"  )وې وژنۍ دا سابه خرڅوونکي(اوهلې چې " مارم  

ده  ځاې نه د جنگ حالت ليدلو.  دد خان په پالکي کې ناست د يو لوړاحم
يوې او بلې خوا ته يې چې  وو سره پنځوسو نه زيات پالکي گرځوونکي

ده ساتندويان و.  يو پالکي اوړونکې په گولۍ ټپي شو نو بل د  داوړلو، نور
د زرو سپارواو څلورو او محمد خان اپريدي، ده ځاې واخستو.  رستم خان 

لوري ته په نښه کړل او د هغه  ند نول راې پيال زروپليو جنگيالو سره
ا وو پيالن او د څلورو سوو شاو خواده چاپيره شپږ  .  دوروخوځيدل

د نول خو دوي ورسره جنگ ونکړواو . ووپه دفاعي حالت کې والړپوځيان 
خو هغه يې نشو موندلې چې په کوم پيل شول وي ورنږدې ده و.  راې په لټ

کې دوي ته وويل، " د په پښتوهم هلته د مغلو د پوځ يوعسکرو.   ناست
کوم خوا راغلئ، ړانده خو نه يئ، دلته ټول مشران دي."  د محمد زامنوکافر
و، په پښتو  ستان نه ورغلېاپريدي يو ورورچې تازه د افغانخان 

خپل اس يې په شونو هغه چې پوهه پوهيدواونورو ته يې دا جمله وژباړله. 
غشي ويشتل او په نول راې  جوش د نول راې پيل ته ورنږدې کړو. 

پکې  ده يوغشې د محمد خان اپريدي په سينه ولگيدو خو ښکنځلو سرو. د
د غشي خستو اوپه زوره يې وويل، اوکافره، ستا ې راواخښ نشو.  هغه غش

سره ده  بس هم دغه زور و" نول راې يو بل غشې پرې وويشتو چې د
يو پوځي د ټوپک  له اس راپريوتو.  ځوان پر څټ ولگيدواوهغهد يو نږدې

ده پيلوان خبر نه و  د شيش نول راې ته وتړلو او په يوې گولۍ يې ووژلو.
" کالي ندي" سيند  ټپي خو په تادۍ کې يې د پيل مخ چې نول راې مړ و که

ه ترې پورې ووتلواو قنوج ته ورسيدو.  پوځ داسې وگڼله ته کړو، په منډ
ځاې څه پرهم هر وپوځيانمغل  چې نول راې په تيښته و، هم هغه وخت

په يوې کيږدۍ کې  محمد خان  وتښتيدل.پريښودل او مشر پسې له ميدانه 
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ده په  قطعو( لوبې ته ناست و.  دبې غمه د تاش ) بڼياگان وليدل چېڅو 
دي"   دوي تانه وتښتيدل او که هم هلته والړليدو يې ورته وويل  " څنگه پښ

غه ورته وويل، نول کر و.  هدوي د پوځ عس فکر کوو چې محمد خان د
دوي وارخطا شول او د ټول لښکر په تيښته دې.  او ستاسو راې وژل شوې

کو صندوقونه و سپينو د سيې ورته وويل چې د سرو ازرنوروپښتنو په ليدو 
 څه نه واي.  محمد خان هغه ټولدې واخلي خو دوي ته دې  لري، دا

.  ڼياگان يې پريښودلصندوقونه خپل کيمپ ته يوړل او ب  
غلواو رله، د څو پښتنوالس ته ورنقريي هوده يې ل بل پيل چې د نول راې

دې  ترې وباسي.  خو هغه وخت دووژني او ټول کالي  غوښتل يې چې دا
مخې  ډه د احمد خان پالکۍپيلوان( هوښياري وکړه او پيل يې په منمهاوت )

رته په هوده کې د کيناستو پيلوان وماتې کړې اوگونډې پيل  ته يوړو. 
سره به گرځيدو،  ده پالکۍ ته چې درمضان احمد خان خپل چلمي وويل. 

د پيل سورلې چرې په ژوند  هغهوخيژي.   ړه چې په پيل دې وراشاره وک
کيناستو او کله چې احمد خان شان د پيل پرڅټ نه و کړې خو د مهاوت په 

هغه وخت نوپيل يې په مخه کړو.  کې ځان پر ځاې کړونقريي هودې په 
و خيمې ا ، نغارېپيالن چې توپې، ټوپکې،وته اعالن وشجنگيالوپښتنو لوټو

يمپ لوټل پيل شول او واي دې ک .  ديو دوي څه دنورهراو به داحمد خان
پکې وروسته په لکونو چې ځينوچې د هريو کس الس ته دومره مال ورغلو

خپلې زمکې واخستې. روپو  
او هغه شوه ته زيا شميره ال جنگيالو د احمد خان ددې جنگ په بله ورځ  د

مله شول.  ده د لښکر په جوپو کې د ،نه وخان يې باورخلک چې په احمد 
او بي بي صاحبه يې د  راغلوغږولو بيرته اباد ته په ډمامو ان فرخاحمد خ

د  محلتونه واو ۲۲د ښار انتظام يې سم کړو چې پکې  مئو نه راوبلله. 
لپاره يې تاڼې جوړې کړې.  هريو  

 نول راې ټبر په قنوج کې ميشت دد نواب بقا هللا يوې پوځي ډلې 
بهورې "يو چيله  راحمد خان د خپل پال.  اولکهنئو ته يې وويستلغورلووژ

ه چې " رنگ محل" ت سوو کسانو سره د نول راې حويليد پينځو  "خان
.  دا ځاې د سرو او د سپينو کرسيو او ميزونوسمبال و، نوميدو، ورواستوو

.  دلته هم د سرو او د د مخمل بړستنې وېپه دروازو د زربفت پردې او 
او نور يې  وويشل بې شميره بکسونه و چې څه يې په عسکرو کوسپينو د س

.  د فرخ اباد خزانې کې داخلې کړې  
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پوځ او د زرو  زروشاوخوا پنځوسو دنيټه  ۱د جوالي په  صفدرجنگ
د نول راې د مړينې او د په الره   .روان شوې وله ډېلي توپونو سره 

 سمدالسه يې اله اباد ته ليک ورواستوو چې ده خبرشونولښکرد تباهۍ ن
خپل زوې  ېلي کېيې په ډووژل شي. بل امر احمد خان ټول وروڼه دې

واستوو چې د محمد خان بنگښ د شجاع الدوله(  ته ورجالل الدين حيدر)
باد ده ته دې ورواستوي.  د اله انه دې سرونه پريکړي اوبندي چيلوو پينځ

ته د وزيرامر واورولو  په زندان کې يوشيخ کله چې د احمد خان وروڼو
نو ځکه ،استې ود نواب قايم خان ځاې ن یدوويل چې  امام خان ورتهنو

ورباندې رحم  دیده وروڼو څه گناه نه وه کړی  نو .  خو دوژل يې روا و
که وزير ورته دويم ځلې  وس لپاره نه وژني. وکړي او هغوي دې ا

ده خواست وونه منلواو جالد ته  وکړو نوبيا يې الس ازاده دې. شيخ دامر
کله بل وړاندې شو چې لومړې ما او وروراشاره وکړه.  بيا کله به يو يې 
يې ټول په يو مخه ووژل او مړي يې هم هلته په زندان کې کړه.  اخرمړ

 خښ کړل.   
خوا سيمو راجگانو ته ليکونه وراستول چې د شاوروهيلکهنډ د  جنگصفدر

ورراجه سورج احمد خان د ټکولو لپاره دې ورسره يوځاې شي.  د بهرت پ
رخ اباد ته رسيدل څو چې دوي فره مله شو او ترسمل هم د يو لوې لښکر

په  .  احمد خاند سلو زرو نه اوختې وه پوځ شميرهصفدر جنگ د نو د 
له جنگ ورسره بله الره ورخه تيرې وې او بې  وبه لهاخو انديښنه کې شو

د مرستې غږ ي بي صاحبې د روهيلکهنډ په پښتنوپه دې وخت کې بنه وه.  
دې په دې سخته کې  و چېان ته ليک ورواستووکړو.  هغې حافظ رحمت خ

زمونږ تر منځ د وينې ورته وليکل چې  رحمت خان ودريږي.ورسره 
ي.  د بخښي نو دوي به ورسره مال وتړ که د قايم خان وينه راتهدښمني ده، 

ورته د بخښنې ليک ورواستوو او د روهيلکهنډ نه دوه قايم خان مور 
دې  مشري روان شول.  احمد خان دخان په ول خان او دوړلښکرې د پرم

ورچې ونيولې اوجنگيالي يې ميدان کې مد فرخ اباد نه بهر مټکومک پر
 . شاو خوا وهزرو څلويښتوځاې کړل چې هغه وخت يې شميره ځاې پر

يوه يې د خپل ملگري رستم پر دوو برخو وويشلو،  احمد خان خپل لښکر
او  لپاره وروليږلهبلې د مقا ريدي په کومانده کې د سورج مل جاټخان اپ

سره د جنگ لپاره وساتله چې مشري يې پخپله کوله. مغلو بله يې د  
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دي وکړه او په يو سخت جنگ کې تا په سورج مل حملېاپريدي رستم خان 
.  احمد په ميدان کې ووژل شوپخپله هم  دی زرو پښتنوسره کې د څلورو
څرگند نکړواو  ورسيدونوهيڅ خفگان يې خبرد هغه د مړينې  خان ته چې 

دوي شاته او هغه خپل مرام ته ورسيدوراوننگول چې  يېخپل سرداران 
سخت پوځ ورپريوتل. د پښتنو لپاره بس وه اود مغلو پرپاتې و.  دا ننگونه 

ووژل شول.  جنگ د کورنۍ څو مهم اميرانجنگ ونښتو چې پکې د صفدر
ده  بله گولۍ د. پيلوان ووژلود ده گولۍ  چې يوېو پخپله په پيل سپور دی 

داسې خوا جنگيالوه د پيل شاود .  دبې هوشه شو ولگيده نودی پر څټ
ژوندې له ميدانه  غرض يې پرې ونکړو.  دیاو تشه وه فکرکوو چې کجاوه

 چې سرکاريهم رج مل سو.  جنگ نه الس واخستوپوځ يې هم نورووتلواو 
ه سره د ې سرنورې خزان د مغلود پريښودو. يې ميدان پوځ په تيښته وليدونو

پوځ پرې  داحمد خان چې وسلې زيرمتون هم د بنگښوالس ته ورغلو
 پياوړې شو.  

اوچتولوسوب څو نورو قامونود سر وچه کی دمغلوکمزوري د هند په لويه  د
چې په دې پراخه خاوره يې د پښتنو په شان د خپلواکۍ لپاره الس پښې  شو

کی د پنجاب په ځنگلونو وسيکان رهټوپه جنوب کی اووهلې.  په دوي کی م
او د اوولسمې  يکن خپله خاوره گڼدمرهټه گوريال جنگ ته الس اچولې و.  

د ازادولو لپاره د په وروستيوکې دوي د مسلمانانو نه د خپل وطن  ۍپيړ
سره په اورنگ زيب خپل ټول عمرپه دکن کې ور.  جنگ اعالن کړې و

هند کى د  يه جنوبنه وروسته مرهټو پده د مړينې  او اخردجنگ تيرکړو
 ۰٨۱١په  .  السه کړوباج د اخيستو حق ترد مغل حکومت پر ځاې پخپله 

د دکن   و.ې ويجاړ کړ ښاربرهان پور دپه يو سخت جنگ کی  کى مرهټو
و کړواعالن  ۍخپلواک حيدراباد دد  کى ۰۲۳١نظام الملک په  حاکممسلمان 

ل من رياست گڼ شتهلوې او مسلمانانو ترټولو هغه وخت په هند کې دچي 
ته  ړواوانگريزانوک جوړ ځيو پرمخ تللې پو د فرانسويانوپه مرسته.  ده وديک

 يې موقع ورکړه چې هغوي په بنگال کې ځان پرځاې کړي. 
کس دربارکې يو او پهيناستوپه کورک ې ماتې نه وروستوصفدرجنگ د خپل

ته  باچا مغلاميرانوندنه يې نه وه کړې.  ډيروده غ هم داسې پاتې نشو چې د
په  دینه دې ټول اختيارواخلي او جنگچې صفدر مشوره ورکړه

د بدل اخستو لپاره بنگښ به  مد خانپه ويره و چې اح دوي  کښيني.کور
جنگ پر ځاې د احمد خان د ي.  هغه وخت خبره د صفدرډېلي ته راش
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گ باچا ته جنالدين فيروزغازي د دکن د نظام الملک زوې نې وه اوپخالي
د ته پت من پاتې شوي دي، دوي خولوتل مغ نگښ نوابانوويل چې ب

.  باچا دا وومنل چې د پښتنو سره زياتې شوې ونو د وحکومت خالف نه و
خپل  هغه په مشوره احمد خان ته يې خلعت اوشاهي فرمان ورواستول چې

کې د خپل الس الندې سيموې له ځنډه هغه ب  ي.بيرته واخل دېټول جاگير
په راالندې کولو يې الس پورې  د زمکوپل پالرپه شان اود خ وټاکلحاکمان 

لکهنئو دې په پالزمينه  ددهه صوبه د فرخ اباد سره جوخته وه اود او . کړو
ټولې صوبې انتظام  د د لسو زروپوځ سرهته خپل زوې محمود خان يې کې 

ه اود هغه په دې خبرال ناهيلې جنگ سيمه ودا د صفدرورپه غاړه کړو.  
د اله اباد په صوبه کې  ښادي خان تهورورشپاړسم  ان خپل.  احمد خشو

په  صوبې ځينې برخې د راجپوت هندوانود جهان اباد ته د ورتلو وويل. 
نواب ، څلورم وروروې چې د مرهټو سره يې ملگرتيا وه.  الس کې 

ديارلسم  د بلگرام،خدابنده خان ، لسم ورورد ايټاوه، دو ا خانمرتض
 ، اتلسمکليوکراوه، پهپهوند اوڅيرمه د س منصورعلي خانورور

يويشتم عظيم خان د غازي پور، نولسم محمد امير، ورورمنورخان د پالي
دې نه عالوه زوالفقارخان  .  دد شکوه اباد اوڅيرمه کليوحاکمان وټاکل خان

ول.  تپورې انتظام ته ورواسخان خټک يې د اکبرچيله شمس اباد اونواز
وروسته کله کله به بي بي صاحبې ته دا خبره  دې برياليتوب نه احمد خان د

وباسم چې يو خوعبد المنصورخان  کوله چې زه دوه وارې د خداې شکر
 صفدر جنگ( ته مې ماتې ورکړه اوبله رستم خان اپريدي نه خالص يم ،)

. ه کړې ویترالس که نه اوس به يې رانه نيماي ملک  
 اومت سره مخ شو اوکې د ښادي خان غلجي لښکر د سخت مقپه اله اباد 
ه د پرتاب گړهه په الر ورپسې پخپله والړو. تکړه جنگيالوسره  داحمد خان 

د صفدرجنگ چې شو. د اله اباد حاکم نواب بقا هللا  راجه هم ورسره مل
گا د گنانتظام کړې و. احمد خان خپل دفاع لپاره د په کال کې  ،خپلوانو نه و

 ودرولې او په اله اباده ورته توپې غاړه په يوې غونډۍ د زړې کال د پاڅپر
جنگيالوپه ټول ښار تاالن گډ  ده کې ديې بمبارۍ پيل کړې.  په څو ورځو

زره  دې ښارنه څلور دپښتنونه يې وسيزل.  وکور، دکانونه يې چوراوکړو
 پکې چور يوړل.  يواځينۍ سيمه چېماشومان د بنديانو په توگه اوښځې 

 بادااله  څو مياشتې داحمد خان   ميشت و. پښتانهونشو دريااباد و چې هلته 
ې مهمو يمه او له هغه ځايه يې ډلې ډلې پښتانه د سمحاصره کړې وکال 
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ړه او ان چې ښارونو ته وراستول چې وي نيسي.  جون پور، اعظم گ
پرديش کې خلک د پښتنو نه واستوو.  په ټول اتر وربنارس ته يې هم لښکر

او لوې تجارتي مرکز سپيڅلې ډيرو لپاره د هندوان .  بنارس ښارپه ويره و
تنه  څو شو نود ښارخبرهلته خپور ې د احمد خان بنگښ د لښکرو. کله چ

دوي کوماندان سره  بڼيا گان د بنارس نه شپيته ميله ليرې په پهول پورکې د
وليدل او وې ويل چې دوي به ورته پيسې ورکړي خو بنارس ته دې نه 

د  پښتنو ل ميلينه(روپۍ يې ورته ورکړې او) شراننوځي.  بيا دوه کروړه 
دغسې کارونه به مرهټو هم کول او لوې پيسې بنارس د نيولو نه ډډه وکړه.  

  به يې خپل پوځي ځواک په پياوړي کولولگول.
 کې پروت و، دربار تهد ماتې نه وروسته ناهيلې په کور جنگصفدر

رمنې يوه ورځ ده مي دې و.  اخرترې خوا بداحمد شاه مغل  تلې ځکهنشو
جوړول غواړي نود پيسو مرسته به ورسره لښکرورته وويل چې که 

ان ته راوبلل چې راجه نگر مل، لچهمي ناراين خپل ملگري ځ هد وکړي. 
دې غږ ل ورته مشوره ورکړه چې په روهيلومنگراو اسمعيل بيگ نوميدل.  

دوي  دو هغه رخه به تراوسه وکړي ځکه قايم خان ورباندې حمله کړې وه ا
دې تظارپه زړه کې وي. اسمعيل بيگ ورته وويل چې د افغانستان د پوځ ان

هند ته راروان و. صفدر جنگ دا يو وارې بياد شاه ابدالي محوکړي ځکه ا
 و ددواړه خبرې رد کړې چې پښتانه که څه هم پخپلو کې جنگونه کوي خ

او يتاو اولچهمي ناراين ورته د اويا په وړاندې بيا السونه يو کړي.  دښمن
مې کې پراته سيپه په گوته کړل چې د چمبل يالي زرو شاوخوا مرهټه جنگ

جنگ د صفدرو. ده وويل چې د لسو زرو پښتنو لپاره زرمرهټه بس و. 
ځکه د بنگښو سره د جنگ و د باچا پخال کول ولپاره ترټولومهمه خبره 

 د شاهاحمهغه خپل وکيل جگل کشور،   .لپاره ورته د باچا فرمان پکار و
ته ورواستوو چې  هيجړا( جاويد خان ناظراجه سرا )نږدې خوته ډيرمغل 

اړي.  جاويد خان له هغو کسانو نه و چې کله د ورسره ليدل غو دی
هم هغه وخت يې باچا ته صفدرجنگ د ماتې خبردربار ته رارسيدلې و نو

بره منله او ده هره خ له کاره گوښه کړې شي.  احمد شاه د وويل چې دی
نو ده ورسره  س چې جاويد خان ته د جگل کشور له خلې پيغام راورسيدواو

ي، له هغه د نظام الدين درگاه ته ځ د چارشنبې په ورځ بهوکړو چې  لوځ
د صفدر  شنبې په ورځ ناظرد چار. پيښه وکړيپه صفدر جنگ هم ايه به ځ
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جنگ کورته والړو اوهغه ورته زارۍ وکړې چې د باچا خفگان دې ليرې 
  ي.کړ

د اله اباد د ړو.  ل که دربار کې د صفدر جنگ لپاره کارپېجاويد خان پناظر
د احمد خان د خطرناکو جاويد نو ته ورسيدو محاصرې خبرچې باچا

هم د پښتنو په الس کې دهه ورسره غوټه کړو. دا چې اوحال هم عزايمو
چې که  کړې دیخپل قام ته امردرويزه  داخونيو سپيڅلي پير دوي واود

سمدالسه ځان فرض وي چې هغه د د دولسو زرو ځواک ولري نو څوک 
پوځ . جاويد د احمد خان د لوې اوپياوړي اعالن کړيپه توگه خپلواکه باچا 

لکو ته رسيدلې وه او د هند پينځه شپږ  وزکرهم وکړوچې شميره يې يو نيم
ونيسي.  ډېلي هم  چې و دې خطر دده په الس کې وې نو  صوبې د  

ناظرنه يې پوښتنه وکړه چې څه  اورو په اوريدوانديښمن شودې خب باچا د
جنگ ته بخښنه دراعظم صفورته وويل چې وزير کول پکار دي.  هغه

هغه که   ته دې ووايي چې باچا ته تسليم شي. احمد خاناو اعالن کړي
ځواب ورکړو چې کوم  فدر جنگ ورپسې واستوه.  باچاونکړل نوص داسې

 ه بيا هم زپل کيږي.  ناظرورتههغه ب ې دیپوځ يو وارې احمد خان زپل
ته يې مشوره ورکړه چې باچا .  وپه گوته کړل چې ډيرځواکمن ومرهټه 

سورج مل په دربارکې ورته ځاې ورکړي.  کړي اوهغوي سره ملگرتيا و
ود بنگښو سيال حافظ رحمت خان ا جټ ته دې هم څه امتيازات وومني

د   .ه به بې پرې پاتې شينو ښاي هغ د صفدر جنگ ملگرې دې هسې هم
يې  جنگکمن د جاويد خبره وومنله او صفدرنه وروسته مغل وا يروخبروډ

ته راوبللو.دربار  
ړو، ټوله کيسه يې ورته تيره الته کورناظر جاويد خان يوماښام بيا د وزير

چې رخصت شو نوجگل  وويل.  دیکړه اوپه بله ورځ يې دربارته د ورتلو
 هلته د نذرانې لپاره دخپل کورته يوړواو هم له ځانه سرهيې  کشور

دا يې هم وويل چې نذرانه دې د ورته وسپارلو.  شيانوفهرست 
ولگيدو نوباچا په بله ورځ کله چې دربارپينځويشتولکو روپونه کمه نه وي.  

 دې ورته حاضر کړي.  دی جنگصفدر وزيرناظرته امر وکړو چې 
، د سرواو الماسو گاڼې ي ټوکرپتنوسونوکې قيمت ۲۱الړو نو هغه په سې ورپ

يې ته مغل درباراو ده الس ونيولو دړاندې کړل.  ناظراوشالونه ورته و
ه په پښوتندې کيښودو.  ده راپورته بوتلو، هلته صفدرجنگ د احمد شا

د باچا نه يې بخښنه  وې اوصفدرجنگ په سترگو کې اوښکې  دکړونو
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صفدر  په ورکولو د خلعت، تورې او د نوروسوغاتونو وغوښتله.  هغه
  وبخښلو.  جنګ
يې په الره د خپل گاډي نه مره خوشاله و چې کورپخپلې بخښانې دو هغه

ته مشرانو مرهټو  دس زره روپۍ په خلکو وويشلې. باچا يو فرمان ل
دربار ته حاضر شي.  د باچا دوي دې د ملگرو په حيث چې ورواستوو

روړ روپۍ وغوښتې. هغه ن و چې اپه سيندهيا ترې دوه کاراياستاځې رام ن
يو کروړروپو ته غاړه کيښوده.  دا  راونې وهلې اواخرملهارچورسره 

 ملو سره ډېلي کې مغل باچا دربارکې حاضرشول.  مشران د خپلو څو
قاصد ليږلې وچې د پښتنوسره د جنگ لپاره سرکاري سورج مل پسې هم 

د باچا ولو ته . ټورکوي زره روپۍ د ورځې پينځلس صفدر جنگ به ورته
شول.  صفدر جنگ د باچا نه د سوغاتونه ورکړې له خوا خلعتونه او

اجازه وغوښته اود هغه په دعاگانو يو وارې بيا د احمد خان د زپلو لښکر
         لپاره فرخ اباد ته يې مخه کړه.  

او په گوريالي جنگ کې يې څارې  ووگيالي پښتنو سخت جن مرهټه لکه د
د احمد خان چې  ړهه( وعليگپه کول )د بري دوي لومړې نه و.  د

ته ټينگ  مرهټودوي  په الس کې و. اعظم خان او ښادي خان غلجي ورور
د اټاوه هم په يو بل بريد کې   نشول او په تيښته فرخ اباد ته راغلل.

دوه لکه جنگيالي او زر  او مغلو گډ ځواکمرهټو د  .الس نه ووتلهپښتنو
د دومره لوې ځواک سره ډغره نشي ې چ پوهيدواحمد خان .  توپې لرلې

د فتح گړهه په کال کې يې د دفاعي جنگ فيصله بهرفرخ اباد نه  دوهلې نو
انولې او شاهجهانپورښارونو ته ، ښځې او ماشومان يې ډېلي وکړه. 

په کې شه ه يوبيرغ الندې پهغه جنگيالي چې د احمد خان تر ورواستول. 
شول.ورک  ځگ دلکه د اوبو  راټول شوي و،   

د کولو لپاره په احمد خان د برينه يې جنگ فرخ اباد ونيولو اوهلته صفدر
ته يې وويل چې هغه کال ته دې ټولې  کړو.  دويمرهټو سره پالن جوړ

د مرهټويولښکرد حسين الرې بندې کړي چې احمد خان پکې ايسار و. 
نه  تاالن لپاره هيڅ همو هلته د چورپورښار ته ورسيدو چې کال ته نږدې وخ

توپې يې وموندلې  نج کې د احمد خان نه پاتې شوې څوو.  په ياقوت گ
دا توپې شپږ ميله ليرې د  مټرځاي خلک يې په بيگارونيول او د هغوي پنو

په قاسم  کال نه بهر.  دوي خبر نه و چې د فتح گړهه کال ته ورنږدې کړې
رباندې ناست و، و لويو تيږو تر شا ورته پښتانه پټ د باغ کې د غونډيو
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دې نښته کې په  گولې ورولې. يې پرې  او په هم هغو توپو پريوتل
  .په تيښته شودوي مشر " تانتيا"  د او مرهټه ووژل شول،يرډ

ان يې په قاسم باغ کې  پريښودل، د نومرهټه مشر صفدرجنگ چې خبرشو
لته ميله ښکته بهوجپورته والړو او ه غاړه لس دولسپرسيند  فتح گړهه نه

رې يو کوماندان نورالحسن بلگرامي ته امر وکړو چې په سيند د پويې خپل 
وخت داسې پلونه به د جنگ پر جوړ کړي.  وتلو لپاره دې د کشتيو پل

اوړو.  هغه خپل زوې ردې خبرجاسوسانو احمد خان ته  دجوړيدل او
چې د سيند پر بله غاړه د دريو زرو شاو  دې خبر ورکړو محمود خان ته د

د خپل ځواک مشر الله کيمپ لگولې و.  محمود خان يې  کسانو سرهخوا 
يماي نې ترهغې دا پل سيام سنگهه د سيند هغې برخې ته ورواستوو چ

د صفدر جنگ شوې و خو دې کسانو د ټوپکوگولۍ پرې ورولې اوجوړ
 کسان وتښتيدل.

احمد خان د روهيلکهنډ د بيال بيلو ښارونومشرانو ته د مرستې لپاره ليکونه 
ه منځ بدوي تر ته يې ليکلي و چې دحافظ رحمت خان ستولي و. هم وروا

کې حل کړي اود بهر خلک دې ته نشي پخپلو منځواختالف وي خو دا به 
ه ځواب دې پ حافظ رحمت خان دپريښودې چې هغوي ته تاوان ورسوي. 

منځ د وينې دښمني ده او تر څو چې ورته د دوي تر کې ورته وليکل چې د
نشي ورکولې.  خپل جنگيالي ورته  شوې، دی ي بخښلقايم خان خون نه و  

ده ملگرې  د صفدر جنگې د رحمت خان زړه نه و ځکه داسې ښکاري چ
ار مهم سرداران دوندې خان، مال سرد روهيلو دسعدهللا خان نواب .  و

څه راوبلل او ترينه يې پوښتنه وکړه چې خان، فتح خان، او بهادر خان چيله 
ده له ويرې غږ نه  نورو د مت خان غلې پاتې شواوکول پکار و.  حافظ رح

ولې خبره  ه مخ واړوو او ورته يې وويل چې دیکوو.  سعدهللا خان حافظ ت
نواب ورته   څه کول غواړې؟ هغه ترې پوښتنه وکړه چې دینه کوي.  

 رحمت خان ځواب ورکړوگوري.  به د نورو مشورې ته  وويل چې دی
او دې شخړې نه ليرې پاتې شو ده چې د چې په داسې حال کې ښه خبره دا

 پښتنو خان په زوره وويل چېدې خبرې په اوريدو بهادر دهيڅ هم ونکړو. 
پښتون به هم دا خبره  ننگيالیيواو ړي لوپټې نه دې په سرک سردارانو

بيا يې نواب ته مخ واړوو او وې ويل چې که هغه د   ورسره وونه مني.
و بې د هغه له اجازې خپلو کسان دی هب لښکر امر ونکړو نو په بل سهار

 ده ملتيا وکړي.  دی غيرت هم لري، دسره والړ شي او هر افغان چې لږ
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خت تنکې ځوان و، کور هغه شيبه له جرگې ووتلو.  سعدهللا خان چې هغه و
مورته يې ټوله کيسه وکړه. هغې ورته وويل چې څه ورته  ته والړواو

و د ې ونکړي چې خلکدداسې کار اسب وي هغه دې وکړي خومن
ردارانو ته يې د الړو او خپلو جنگي سي.  دی هم هغه شيبه بهرپيغورش

خان مرستې لپاره  د احمدد دولسو زروجنگيالوسره وويل.  دوي  لښکر
ر جنگ ته يو ليک ول.  حافظ رحمت خان خپل ملگري صفدروان ش

ره خان سهڅه وکړه خونواب سعدهللا خان د بهادر يرهورواستوو چې ده ډ
ځاې د نواب پر جگړې جنگ ته وتلې دې.  ښه به دا وي چې وزيردې د

 احمد خان سره روغه وکړي.
د مرهټود جنگ تاکيتک دا و چې په اسونو سپاره يوې ډلې به د خپل دښمن 

ه چې دوي لمقابل به داسې گڼ ا به يې وځغستل. په مورچې حمله وکړه او بي
دې  نه و، پههم چې ډير زړه ور وخلک الړل.  هغوپه تيښته و اوورپسې به 

نه مرهټو پسې ځغستل.  کله چې د خپل کيمپ  د خوند لپاره تښتيدونکوموقع 
ږ کړل اولبه راگير نورو جنگيالو مرهټو و خوا پټ د الړل نو شاليرې 

 ربدوي له تاکيتيک خ احمد خان اوس دکسان به ترې ژوندي پاتې کيدل. 
کلکه ويلي و چې مرهټو پسې به  واو په فتح گړهه کې يې خپل پوځ ته په

ځايونو غشي ويشتونکي هم په لوړو نه پريږدي.  ده خپل تکړهخپل سنگر
غشي ويشتل.  پښتانه جنگيالي کښينولي و چې د دښمن د اس په لينگو به يې 

د تورې په جنگ کې  ې مخامخنه و څومره چره تکړه مبه دو د اس په سر
تورې جنگ ته به  س نه ښکته ددا کمزوري وه چې د ا وو. د مرهټميړني 

کې خپل ډيرکسان د  جنگونوکله چې دوي په وړو وړو يې زړه نه ښه کوو. 
حمد خان سره دې روغه جنگ ته يې وويل چې افدرو صالسه ورکړل ن

ده خپل دوه افغان سردارانو، همت خان او غيرت خان ته دنده وکړي. 
وسره وليدل .  دوي لومړې د مرهټوسپارله چې د روغې الره ولټوي
د اوودهه احمد خان ته لس لکه روپۍ او اوهغوي ورته مشوره ورکړه چې

 ورکړې شي نو ممکن دیپالي او ساندي د جنگ د تاوان په توگه  دوه سيمې
فتح گړهه دې وړانديز سره  الف خان دورور غيرت خان خپلراضي شي. 

ته جنگ ورويل چې که صفدرريدل نووې ته وروليږلو. احمد خان چې واو
دل د خپلو وروڼو د وينې ب ځ وکړي، دیلس کروړه روپۍ هم د ورکولو لو

 يې نه گڼي.  الف خان ته يې خلعت ورکړو او په درناوي يې رخصت کړو. 
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 د نواب سعدهللا خان اواحمد خان م د اپريل په مياشت کې  ۰۲۶۰د 
ده  ده مرستې ته د انولې نه ورغلي و.  چې د شونه خبرد لښکرخان بهادر

.  ره ورواستولپاکلي لدوي د هر سرداران دپل زوې محمود خان او نورخ
 د اوگنگا پرغاړه ځاې پرځاې شوي و د جنگي نغارې په ډنگولود روهيله

ځي پورې ووسيند نه را وي دپه بله ورځ داحمد خان پيغام دا و چې 
 ورته ځواب هادرخانب  پالن جوړ کړي.به په گډه د جنگ دواړه ځواکونه نو

نذرانه نواب سعد هللا خان په خدمت کې د لومړې دې توو چې ورواس
ده سره نشي  راواستول شي. تر څو چې دا ورته وړاندې نشي، افغانان د

و د ې دوي به په بله ورځ پخپله د مرهټدا هم وويل چيې په غرورليدې.  بيا 
.  ورته ليږينذرانه  وسرون  

څنگه چې جنگ وښه هرورواستوو چې ستاسو خاحمد خان ورته ځواب 
نشئ او د سيند غاړه مرهټو پسې والړپه هيڅ حالت کې غواړئ خوکول 

مورچې پريښودې دفاعي جنگ دې او که لښکر دا يوورته خوشې نکړئ.  
صفدر جنگ هغه وخت د روهيلو په لښکر انديښمن و او د نو وژل کيږي.  

په هغوي ورته وويل چې بله ورځ به رهټو مشرانو سره يې مشوره وکړه. م
لښکرسره يو  د احمد خان روهيلو حمله وکړي چې د سيند نه پورې غاړه

 غشو اودروهيلو ورباندې د  نومرهټوبريد وکړو ځاې نشي.  کله چې
يوه ډله په تيښته  ټومره د توغندوباران وکړو. د خپل جنگي تاکتيک سره سم

 کله.  ې وځغستلخان د دوو زرو شاو خوا جنگيالو سره ورپسشوه او بهادر
اتاوشول خپل کيمپ نه ډير ليرې راووتل نو مرهټه پرې ر چې دوي د

شو په اس سپورخان د پيل نه راښکته، بهادرکړل.  هرې خوا نه يې راگيراو
يوړو  کسانو ترې بيرته خپل کيمپ ته خبرجاري وساتلو. يو څو يې جنگ او

سره خان دسعدهللا خو  و او د مرستې غږ يې وکړووکل کې چې دوي په مش
ان له خوا ويل شوي و چې که حافظ رحمت خ د هيڅ ونکړل.  دوي تهومل

سعدهللا  ده په لمسون ځکه د ،بهادرخان وژل کيدو نو کومک ورسره ونکړئ
ته وتلې و.  بهادرخان توره په الس په ميدان کې ووژل خان د جنگ ډگر

نو د مشرانو نه پريکړو.  سعدهللا خان چې خبر شو شو او مرهټو ترې سر
 لومشوره ورکړه خو دید بيرته ت ښتنه وکړه چې څه وکړي. هغوييې پو

پلو ملو ورته وويل چې ښکاريدو. خ زړه نا زړه واو دا ورته سپک کار
صفدرجنگ کيسه خالصه کړه نو د ډېلي تخت ته به ځان  احمد خان د

نه پريږدي، ځکه د  چې باچا شو نو يو روهيله به ژوندیورسوي او کله 



 41 

سعد هللا خان د خپل پاتې بدل به ترې اخلي.   وڼخپلو وژل شويو ورو
سره بيرته انولې ته وگرځيدو. لښکر  

ې ورسيدو نو ټول ناهيلدوي د بيرته تگ خبر ن لښکرته چې دد احمد خا
مټ گټلي  ټول جنگونه پخپل هغې بنگښوشول.  ده ورله ډاډ ورکړو چې تر

مني د يشوکړو چې د پامر ده په راتلونکي کې به هم داسې وکړي. اوو
کړي.  خو نيمه شپه مرهټوخپل بريد پيل کړو او حملې لپاره دې ځانونه تيار

ورته کړو. د اور يې  اور وشې شوې کيمپ کې چي څه پاتې ود روهيلو خو
رڼا د سيند بلې غاړې ته هم ليدې شوه اود احمد خان سردارانو ورته مشوره 

ره مخ په لوړه يند سورکړه چې له هغه ځايه په تيښته کې گټه وه.  دوي د س
په د سگنل ته د حملې  يښکته لورعسکرد سيند يوه ډله  مارچ پيل کړوخو

وونه رسيدو نو  د پالن سره سم تر پيشمني ورته د حملې خبر را. وانتظار و
به پخپله ورشي چې  منصورعلي خان نورو ته وويل چې دی يو کوماندان

تولواو چې س يې واسکهم والړو نو ورک شو.  يو بل  څه کيسه وه.  دی
. هغه هم بيرته رانغلو نو پاتې کسان پوه شول چې څه ناورين پيښ شوې دې

  
ې احمد خان ميدان نه وتلې و.  يوه چشول څوک خبرد ورځې په رڼا کې هر

سيد سردار .  يو چا اخوا ديخوا د تښتيدو هڅه کولههرگډوډي پيدا شوه او
واي چې مرهټو پرې  حال کې رگو ليدلېد خپلو ست، چې حسام الدين نوميدو

هر څه به يې دوي الس ته ورتلل،  څوک چې د.  هرې خوا نه يرغل وکړو
بې شميرو  دې چې جامې به يې هم ترينه وويستلې. ان تر ترې وشوکول
الهوشول. المبو به ځانونه وژغوري خو ټوپ کړل چې پهکسانو سيند ته 

غاړه وحشي بوټو او پر ليرې کړل او بربنډ د سيند هخلکوهرڅه له ځان ځينو
ورستيو شيبو يې تراو يدل جنگوښه سرداران  وړو ونو کې پټ کيناستل. 

ټپيان اود بنديانو په توگه يې پکې ووژل شول، نور ښولې.  يوڅوتورې بري
. جنگيدلپه الس  و او تورهوال پاتې زما سره څو کسان  واي چې.  يوړل

زما د اس قيزه يې  خان دلزاک راسره پاتې شو چېاخر يو کس سرفراز
زه چې پوځ ته  وويل، ورشه ځان وژغوره. ده وويل، هنيولې وه.  ما ورت

چا په خدمت کې ووم، تر ورستيو شيبو مې کړې و چې د هرراغلم نو لوځ 
به ورسره پاتې يم، اوس دومره بې غيرت نه يم چې په ميدان کې دې 

ناره کړه چې ته يې  درې وروڼه هم هلته جنگيدل، هغوي ده پريږدم.  د
او چې څوک مرهټه  خوا ته ودريدل ېيو ېراشئ.  بيا دا څلور واړه يو
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پونو د واړه د ټ کې څلورره به يې جنگ کوو. په اخرهغه سرانږدې کيدو نو
 السه پريوتل.  

کله چې حسام الدين يواځې پاتې شو نوڅو مرهټه ورته په لږ واټن کې 
ه ږده او السونه پورته کړه.  دودريدل او ورته يې وويل چې د اس واگې پري

په نو زه به واگې هم پريږدم.  دوي  ورته وويل کله چې اس مې پريوتو
تورې شوې.  له اس راپريوتواو سترگې پرې شو نيزو وويشتلو او دې ټپي
پوښتنه پرې راپيښ شول اومرهټه  څوکيناستو.  ونکله چې په هوش کې شو

يل چې ټپي يم او هيچرته نشم ناست و. ده ورته وو يې وکړه چې هلته ولې
.  هلته يې س کينولو او خپل کيمپ ته يې يوړوتلې.  هغوي په يو ټپي ا

راو ملهارچې د خبرو کولو جوگه شو نود مرهټو مشروشوه اودرملنه 
پوښتنه يې وکړه چې احمد خان د شپې څه وخت د خپل  ورسره وليدل. 

ونکړو او غه پرې باورده ورته ويل چې زه خبرنه يم.  ه کيمپ نه ووتلو؟ 
ده  خبر نه وې؟ وې ويل چې ته خو د هغه د پوځ سردار يې، نو څنگه

  هم ورسره وتلې وې.وې نو زه به که خبر ځواب ورکړوچې
ې يو تن له هغه پوښتنه په دوي ک و،د مرهټو سره چې کوم مسلمانان مله و

وث پيرغد د کومې سيمې و. ده ورته وويل چې زه د گواليار وکړه چې دی
ده يې  هلته يو نواب انورخان چې واوريدل نو داالسالم د کورنۍ يم.  

ام شي.  حس دوي سره دې مل ورته يې وويل چې د درناوې وکړو اوډير
د احمد خان سره پت من دې، له هغه  ويل چې دیالدين انکار وکړو اووې 

اس ورکړو چې د خپل لښکر سره په بله ورځ ده ته يې  بيليدې.  نشي
او  هغه پت من سرداران پاتېاوس د  د احمد خان چاپيره  شي. ځاېيو

الړواو د نولې ته ملو سره اد خپلو و. دیلي ترې بيا تښتيدلي وجنگيانورټول 
  ځاې شو.روهيلوسره يو

پوهيدو چې د مرهټو او د مغلو گډ لښکر سره د جنگ حافظ رحمت خان 
ته تيښته ځنگله خان هغه وخت د جنگ پرځاې  احمدتوان نه لري.  ده او 

غرونو ته لې کډې خپهم سردارانونورو مناسبه وگڼله او کومايون ته والړل. 
هټو په دې مر او پېل شوېبارانونه په کاشي پورکې يې واړول.  يوړې او

الړو. حافظ رحمت فدرجنگ هم لکهنئو ته موسم کې جنگ نه کوونو ص
اوپه دريو  چې دوي به هم کډې بيرته يوسي خان ټولو ته مشوره ورکړه

راټول کړي.  احمد خان ورسره وومنل اوغرونو انونه خپل ځمياشتوکې به 
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خپلې استوگنې احمد خان د   .بيرته انولې ته رښکته شول ته تللي روهيله
ک وهلې.ۍ ټکيږدلپاره د ښار نه بهر  

 دوندې خان
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 کنفيډريشن
 

 ګډ د خان سره يود احمحافظ رحمت  برساتونوپه پاې کېم د  ۰۲۶۰د 
پيلي بهيټ د سيند د دواب د غرونو له لمنو ترکړې و. دفاعي پالن جوړ

پرغاړه د روهيلو په ټولو ښارونو کې خلکو د جنگ لپاره ځانونه تيار کړي 
خلکو پخپل مټ  و بانډو وړې وړې حملې کولې اودوي په کلي و.  مرهټو د

ظ حافاو ل ټبرخوندي ځاې ته وراستولېځانونه ساتل.  هرجنگيالي خپ
رحمت خان خبر شو چې مرهټو په انولې او بريلي د حملې پالن جوړ کړې 

ښارونو خپلې کورنۍ د داود خان سيمې بن گړه ) ځنگله(  ته  هغوله  دې نو
  د ايستلو تابيا وکړه.  

کړې و او لکه د يو پل جوړد کشت يوې لوې حملې لپاره په گنگامرهټود 
 په الس کې ودوندې خان  دلښکر روهيلود  روهيلکهنډ کې راټوليدل. ميږو 

و.  ده هغه ځاې چې سيند د يو دايرې په  د د هرې غاړې نه خبرد سين چې
ن ورواستول او په دوو ځايونو کې يې د مرهټو شکل راتاويږي، خپل کسا

. مخه بنده کړه.  مرهټه اوس نه وړاندې تلې شول او نه شا ته گرځيدې شول
ملهار راو سمدالسه  مله کولې شوه. روهيلو حغاړو نه ورباندې د دواړو 

سو احمد خان ته د روغې پيغام ورواستوو.  ده ته يې وويل چې زمونږ تا
جنگ په ملتيا ورسره جنگيدل.  دا داډ يې سره هيڅ دښمني نشته او د صفدر

ر ه هم ورکولو ته تيادوي د روغې خبره ورته په ليکلې بڼهم ورکړو چې 
هغه ته يې قناعت  حمت خان ته ورغلو اور دې پيغام سره احمد خان ددي. 

او پکارده چې دوندې  ود پالر محمد خان ملگري وده  د مرهټه ورکړو چې
دوي مخه وونه نيسي.  رحمت خان ورته وويل  وکړي چې دخان ته امر

او که دې غواړي د واک خاوند وي جنگ په ميدان کې دوندې خان  چې د
و د نورو سردارانو حافظ رحمت ا نو پخپله دې هغه ته ورشي.  احمد خان د

مرهټه کله چې په  هغه ورته وويل چېدوندې خان ته والړو نو په بدرگه
نه لرم. احمد وي باوردشي نود روغې خبرې کوي.  زه په بوخته کې راگير

خه يې پرې خالصه دوي له خوا ضمانت ورکړو او د مرهټو م خان ورته د
پورې لښکر ټول  مرهټو چې دکړه.  خو د دوندې خان خبره سمه وه کله 

اوس دوي په دوو لښکر يې محاصره کړو.  روهيلو دنو راتاو شول او وووتل
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يوه  ې. ورته مرهټو مورچې نيولې وهرې خوا نه ويشلي او برخو کې 
و توکي د وتلو الره نه موندله.  د خواړروهيلومياشت هم دغسې واوړيده او

شوه.  ورسره خالص شول اوپه لښکر کې مايوسي خپره  
ده پوځ  په هغه وخت کې نواب صفدر جنگ هم د لکهنئو نه راورسيدو او د

ناڅاپه جاسوسانو خبر   د هرکلي لپاره د توپونو ډزې پيل کړې.ورته 
ته نږدې شوې دې.  د خپل غښتلي لښکر سره مرهټو نجيب خاناوړو چې ر

په  هغه وخت په مرهټه لښکر کې د کولرا وبا خپره شوه اوهره ورځهم 
جنگيالو سوونو خلک مړه کيدل.  د دوي حوصله په ماتيدو شوه اولوې شمير

الهور احمد شاه ابدالي يو وارې بيا  له په وتلو پيل وکړو. د سيمې نه پخپيې 
 مرستې ته د روهيلواو دا اوازه گډه شوه چې افغانان به ته رسيدلې و 

  راشي.
گ راتان باچا د صفدر جنگ ته په گيله والړل چې د افغوار خطا مرهټه 

او پوهيدو چې افغانان يښمن وپخپله هم اند خبره يې ترې پټه ساتلې وه خودی
د احمد خان بنگښ د پخالينې الرې  دوي لپاره يو ويجاړونکې ځواک و.  د

مرهټو ورله مشوره ورکړه چې هغه ته دې د روغې ولې اولټيې چارې 
ا ته د نذرانې په ل باچپيغام ورواستوي او دا چې که ديرش لکه روپۍ مغ

 ده ټول جاگيراو منصب به بيرته ورله ورکړې شي.  د نود توگه ورواستوي
وکړي او نيم به د امرجاگير سمدالسه د ورکولوضمانت لپاره يې ورته نيم 

د جنگ صفدر ورکړي.   پاتې پيسې هممرهټو سره وي تر څود نذرانې 
و د وړاندې نه احمد مرهټ خوپه نوم دا ليک ال نه و استولې  پښتنو مشرانو

ه چې د صفدر جنگ وړانديز دې وومني ځک استاځې وروليږلوخپل خان ته 
علي قلي جنگ يو استاځې لگرتيا لري.  د صفدردوي اوس هم ورسره م

دا پيغام يې ورله ورکړو چې دوي ته ورغلواو خان د حافظ رحمت لوري
صفدر ورسره روغه کول غواړي.  د جنگ د تاوان په توگه روهيله به 

کال د باج په توگه که روپۍ ورکوي اوپينځه لکه به هرجنگ ته پنځوس ل
نو د  نامه ټولو خپل مهر ثبت کړوچې په لوځ حکومت ته سپاري.  کله

څومره ځواک چې په سيمه .  د مرهټو د پوځيانو وتل پېل شولځاې نه هر
 د غرونو نه راښکتهه شپه کې ورک شو او د روهيلو ټبر، په يوکې پاتې و

ه مخه کړه.  صفدر جنگ لکهنئو ته احمد خان هم بيرته فرخ اباد تشول.  
څو ورځې وروسته حافظ رحمت خان، د احمد خان زوې او د  الړو او

ده خدمت کې حاضر شول.  ټولو ته يې خلعتونه  روهيلوسردار تانيتا د
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بيرته بحال کړه.  د ورکړل او د نواب احمد خان نوابي يې رسمي هغه ته 
کورونو کې په امن خپلوپ هغه ژمې ټولوخطاب يې هم ورکړو.   الدولهقايم 

ځاې د پنجاب نه يو لښکر کشمير دې راتلو پرافغان باچا د وړان  تيرو کړو.
  ته استولې او دا يې پخپل سلطنت کې شامل کړې و.

ټبر پسې يو سردار محمد جهان خان ډېلي  احمد خان پخپلې ميرمنې اونور
ته يې فرخ اباد ته راولي.  هغه وخت په شمس اباد کې ورواستووچې بيرته 

پاتې وه چې ده د  کور کې د خان جهان لودي يوه کړوسۍ د جهان خان په
لور په شان لويه کړې وه.  احمد خان پرې ناليدلې مئين شوې و او دا يې 

همت خان ونومول شو.  کال پس يې زوې ووزيږيدو چې دلير  راواده کړه.  
بيا ويجاړ کړي و، چې ې څومره ځايونه کټو په روهيلکهنډ مرهپه هغه کال 

.  په زمکو د يو کال راهيسې کرونده نه وه شوې او سپما ورغول شول
او جنگيالو ته د معاش  ونايپيسه په جنگونوکې مصرف شوه.  پوځ شوې

 ورکولو لپاره هم څه نه و پاتې.
تظام لپاره دوي ټول سرداران راوبلل او د روهيلکهنډ د انحافظ رحمت خان 

پلې خپلې سيمې وسپارلې چې د زمکوکراو د پوځ د ساتنې دنده ته يې خ
دوندې خان ته ورکړل  اباد، سمبهل اوکاشي پوريېغاړه واخلي.  مراد پر

ه جوخت د کوټ چې دولس زره پلي او سپارو پوځ ورسره و.  د انولې سر
لک فتح او نورې زمکې يې م وسپارلهيې خان ته سيمه يې بخشي سردار

خپل پوځ ساتنه  خان خان سامان، شيخ کبير او مال محسن ته ورکړې چې د
ده دريو وروڼو محمد يار، هللا  د نواب سعد هللا خان او دپرې وکړې شي.  

وو لکه روپۍ او جاگير وټاکل اکال يار او مرتضا خان د خرڅ لپاره د 
فيډريشن يوه وخت په هند کې د کن د هغه.  دا برېلي کی پخپله پاتې شواو

  بيلگه وه.
امروهې ته او له هغه ځايه لي د علي محمد دواړه زامن د الهور نه ډي

ورسيدل نو رحمت خان او نواب سعد هللا خان د پوځي دستې سره ورته د 
د مړينې نه درې کاله وروسته بيا  ي لپاره والړ و.  دوي د خپل پالرهر کل

سره سعد هللا خان د خپل ورورژوند پيل کړو.  عبد هللا خان خپل وطن کې 
دا يې يوه ناانصافي وگڼله. رخه وه چې د نواب په توگه ورسره چلند کيدو او

 يلو خو داو د جنگونو حال يې ورته ووحافظ رحمت ورته ډيرقناعت ورکړو
فيض هللا خان هم خوشاله نه و او د وروڼو سره يې دښمني  ده تسلي ونشوه. 

وزير خپل بيا ټول مشران راټول کړل، وارې پيل کړه.  حافظ رحمت يو 
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شي يې هم راوبلل چې دا کشاله حل سين بخديوان مان راې او راجه کنور
دوي  ي.  د ټولو راې دا وه چې که روهيلکهنډ وويشل شو نودا به دکړ

په دريو  بې له دې بله الره نه وه او اخرروهيلکهنډ بربادي وي.  خو
دوي تر  به دوروڼه ې کشران چ ويشل شوهوو په دې شرط مشرانو وروڼ

ون او کوټ د چاپيرو سيمو سره د .  آنوله، بدايسيوري الندې وي
مرتضا خان سره به يې  چې د کشر ورورل برخه شوپه عبدهللا خان مشر

 ورکړې شوېدې شاو خوا زمکې فيض هللا خان ته  شريکوي.  بريلي او د
 خان ته وسپارلو چې هللاچې د محمد يارپالنه به هم کوي.  مراد اباد يې سعد 

غاړه وه.  ټولو وروڼو دا ويش په خوښي هللا يارخان سرپرستي يې پر
وومنلواو په اسنادو يې مهرونه ثبت کړل.  په دې ويش سعدهللا خان د 

اعت کوونکې يو ځکه قند شخړې حل نه و داخو وروهيلکهنډ نواب پاتې نش
لک د شخصي ملکيت خانانو م هغه وخت دوي لکه د فيوډاليهم پکې نه و. 

ورسره نه و.  عبد  ارې شعورادد قامي يووالي يا د ملکي په توگه وويشلواو
 د مرتضا خان او د سخت طبيعته واو د چا نيوکه يې نشوه زغملې. هللا خان 

د يوې يا کوڅو کې کيدل او د آنولې بازاربه الروده د مالتړو جنگونه په 
 چې دفيض هللا هم نه خوښيدو رورد عبدهللا خپل وبلې ډلې د السه چورشو. 

ته ه ورځ د هغه د وژلو لپاره يې کوراو يوليرې پروت وده له زمکو ډير
 دې  دپناه يوړه.  عبد هللا  ورغلو.  فيض هللا د حافظ رحمت سره

 په خواړو . وکړوهم ده د وژلو سازش يې  دښمن شو او څو وارې ددواړو
يوه  شو.  اخربره وخت خپرحمت خان ترې زهر گډ کړل چې کې يې ورته 
د يې و نو د ځانه سره  خو رحمت خان شکمن ډوډۍ ته راوبللو ورځ يې دی

هم بوتلل.  کله ، فتح خان اوعبد الستارالوه، دوندې خانخپلو نوکرانو نه ع
دو شا ته پټ ول نو د داالن د پرکور انگڼ ته دننه ش عبد هللا دچې دوي د 

هغه له  بې له ډوډۍ دميلمانه روختل.  ه وتادۍ په کوټوسله وال په ويره او
کوره راووتل او حافظ رحمت خان يو وارې بيا د ټولو سره مشوره وکړه.  

يې له قامه  د السه به ټول په عذاب وي نوو چې عبد هللاووي په دې باورهغ
نه ووتلواوڅو مياشتې سرگردانه و، د روهيلکهنډ  .  دیفيصله وشوهد شړلو 

د احمد خان په  الړو. نواب احمد خان بنگښ ته  فرخ ابادپاې کې د  په
الړو او د حافظ رحمت نه يې عبد هللا يو وارې بيا بريلي ته  منځگړتوب

 بخښنه وغوښته. 
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دې  د روهيلکهنډ زمکې په دريم ځلې وويشل شوې چې دم کې  ۰۲۶۱په 
 فيض هللا دايون کې سهسوان اود اچياني،ويش ترمخه عبد هللا ته يې په ب

سعد بريلي کې د چهاچټ زمکې ورکړې.  او پهيې شاه اباد، رام پور خان ته
يې هللا خان چې په حافظ رحمت ډيرگران و، د مراد اباد نه بيرته انولې ته 

دوندې خان په بسولي کې ځان له د پخو خښتو کال جوړه کړه او   راوبللو.
بازار،  دلته نورې ودانۍ ، کلې په يو لوې ښار واوختو.  دا وړوکې

په  د ودانيوفيض هللا خان په بريلي کې  جوماتونه او حمامونه جوړشول. 
الس پورې کړې و خو د دريم ويش نه وروسته شاه اباد ته والړو.  جوړولو

عنايت  رحمت خان پخپله بريلي کې ميشت شو او يوه ميرمنه او مشر زوې
ده  دورسره و.  نورې ميرمنې او زامن يې پيلي بهيټ ته ورواستول او خان 

يوه ماڼۍ جوړه جامع جومات او کې يې نوم يې حافظ اباد کړو. په دې ښار
       ص داالنونه يې لرل. کړه چې عام او خا

کيښودل شو چې  لومړي خپلواکه مملکت بن سټ د هند په خاوره د پښتنو د
د اتلسمې پيړۍ په هند کی دا د  و. نوم يې روهيلکهنډ  غيرسرکاري

دې کنفيډريشن  د وه چې بل چرته نه ليدل کيده. لگه کنفيډريشن هغه بي
 يې ښېد يو بل سره يې خبره منله.   چې ټولو مشرحافظ رحمت خان و

وخت و  دا هغهدې لپاره دوي په امن ژوند وکړو.  لنډې مو اړيکې لرلې اود
 بريلي ښار  .سې اوکالگانې جوړيدېجوماتونه، مدرکهنډ کی چې په روهيل

ې.  يو وخت بې شميره مدرسې پکې فعالې و شو اود علم او پوهې ټاټوبې 
دلته د عالمانو شميره پينځو زرو ته ورسيده چې د حکومت له خوا ورته 

د ډوډۍ او د جامو نه  نه مفت اومعاش ورکړې کيدو.  محاصلينو ته کتابو
مدرسې جال وې  ورکړې کيدې.  د جينکو عالوه ورته د کال سل روپۍ هم

دوي  پوځيانو کورنيو او د ش ټاکل شوې و.  دمعا ته او ښځو استادانو
 کونډو لپاره هم د مياشتې نفقه وه.

خواجه سره جاويد خان په دربارکې په  نوته ورسيدو  صفدر جنگ چې ډېلي
ورته  ده مور د شاه او داحمباچا مغل  متي چاروکې برالسې شوې و. وحک

ه له دې سر  زنداني شوي و. ،هغو چې دې يې نه خوښيدو اودرناوې کوو
ده د لرې  ، هغه دجنگ د جاويد په سفارش بيا وزير شوې وصفدرچې 

د خپل کړو.  يوه ورځ يې ده ته د ډوډۍ ميلمستيا وکړه او کولوپالن جوړ
د وزارت نه يې قهرشو اوپه ورته ته خانه کې يې ووژلو.  باچا  پهکور

اې ده په ځ دالملک غازي الدين عمادد وزير قمر الدين زوې ليرې کړو. 
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درنه  ډلې پله)غير ايراني( کې د توراني په دربار اووش وزير وټاکلمشر
خپل  کوي نوهم هڅه ده د وژلو دويره شو چې باچا به  جنگ پهصفدر. شوه
. په يوې خيمې کې ميشت شو د ښار نه بهر يې پريښودواوکور  

وځ ته يې د تياري ډنگوله او پده په ضد د جنگ نغاره و د عمادالملک
يې ه لرلو اوحافظ رحمت خان ننه دومره زورجنگ صفدر  امروکړو.

روان  سره د ډېلي په لور تو زرولښکر.  هغه د څلويښمرسته وغوښته
دې لښکر کې  د روهيلو په په لومړي پړاو "هاپوړ" کې تم شو. شواو

وه.  کومانده خپل زوم نجيب خان ته سپارلې  دوندې خان د خپلې ډلې
ليک يې رحمت خان ته نو يو دورسيدې خبر و مغل واکمن ته چې د

اوس چې ډېلي د باچا تابع پاتې شوې يې اود تر اوسه چې  وروليږلو
ده چې ده ته د نصيحت لپاره زمونږ نوپکار جنگ کاواکه شوېصفدر

ده او د  ته ځواب وليکلو چې دکړې.  رحمت خان ورسره الس يو
ې خپلد  شوې دی او هغهقول  يوبل سره د مرستې منځصفدرجنگ تر

ده څو ورځې هم د باچا د ځواب په انتظار  .ژبې نه نشي گرځيدی
وکړو ړه.  باچا ورته په بل ليک کې امرهلته د ايساريدو فيصله وک
رسته کول د اسالم د وگرځه ځکه د باغي مچې بيرته روهيلکهنډ ته 

دې پيغام په رسيدو حافظ رحمت خان د بيرته  د دې. دين خالف کار
. نگ ته يې دليل هم څرگند کړوجدروکړه او صف تگ فيصله  
ته  وزيرعماد الملک په پټه وخت د حافظ رحمت نههغه نجيب خان 

دې پيښې وضاحت د نجيب  د  .ديوالړ وليکل چې دوي ورسره 
ه ته د شيعه چې عماد الملک هغ کويداسې  خان سوانح ليکونکې

په دې د ساتنې غږ وکړو.  نجيب خان  ضد د خپل سني عقيدېگانو پر
سره د  من شو چې د خپلو لسو زرو روهيله جنگيالوزدومره اغي برهخ

بدل کی ورته مغل باچا  دی په رغ الندې ودريدو. دبيعماد الملک تر
اصل خبره خو . لاو د نجيب الدوله خطاب ورکړ منصبه زريزځپين

ارماني وځکه پخپله هم د ډېلي دربار ته د تلوداسې وه چې نجيب خان 
د روهيلو د رحمت خان خبره منله.  ده  ولکخ وپه لښکر کې زيات

ځينو سردارانو ته د حافظ رحمت نه د بيليدو وويل خو هغوي ترينه 
د ساتلو لپاره نجيب خان خپل وزارت  د.  عماد الملک پيسې غوښتې

. ته ښې ډيرې پيسې ورواستولې  
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سره  جنگمياشتو کې نجيب خان د صفدرشپږو په راتلونکو
نجيب خان ې مات کړو. صفدر جنگ اوس ي او دی جنگونه وکړلڅو

رش وکړي.  نجيب ده لپاره د بخښنې سفا چې د باچا نه د ته اړشو
ترمنځ روغه وکړه. خان په ډيرې هوښيارۍ د باچا او د صفدر جنگ 

ل اباد ) د جالورسره  ،اوميرټهه کې زمکېده په بجنورپه بدل کې  
د ډېلي د  و دیا په توگه تر السه کړلجاگيرپنجاب( او سهارن پورد 

بره دواب واکمن  لو کی نجيب خان دکاڅوپه .  مهم نواب شودربار يو
د روغې نه لږ   ې دروازې کيلي به ورسره وه.ځشواو د ډېلي د لويدي

کالو په عمرکې  ۱۱م کې د  ۰۲۶۲گ په نواب صفدرجنوروسته 
لقب سره  شجاع الدوله دجالل الدين د ده زوې  د.  شوپخپل مرگ مړ

صفدر جنگ په ډېلي کې خښ کړې شو او  ن شو.نواب اعال هودها د
چې اوس هم سيالنيان يې ليدو لپاره  جوړه دهيو ښکلې مقبره پرې 

 ورځي.
د باچا پر ضد يې  په حکومت کې پښې ټينگې کړې نو عماد الملک

ته يې سترگې ، دواړولشوونيول مورده  وکړو، احمد شاه او دبغاوت 
د اورنگ زيب د زوې بهادر  . ولاو زندان کې يې واچ ړندې کړې
کلن عزيزالدين چې په زندان  ۶۶شاه زوې او د جهاندارشاه نمسې 

د هند سره د دويم عالمگير د لقب م  ۰۲۶۱په جون  کې پروت و، 
معين ميرپه پنجاب کې د  عمادالملکد کال تر پاې . وباچا اعالن ش

د له خوا  احمد شاه ابدالي غالني بيگم چې دکونډه م )ميرمنو(الملک
والي تاکل شوې وه، راوتښتوله اوهلته يې ادينه خپل ميړه په ځاې 

لپاره  دې .  ادينه بيگ ورته دتوگه کينولو پهوالي  دبيگ د مغلو
چې کندهارته دې پيښې خبر روپۍ ورکړې وې.  ده ديرش لک
م  ۰۲۶۱ه او پ وکړو په ژمي کې لښکرابدالي واحمد شاه ورسيدو ن

مد شاه په احادينه بيگ بې له جنگه وتښتيدو خو ورسيدو.کې الهورته 
له د ښار نه شل ميکې ايسارنشواو ډېلي ته يې مخه کړه.  الهور

پيغام ورواستووچې  مغل دربار ته يې اوکيمپ ولگوويې بهر
له په دې موقع نجيب الدو په الس ورکړي. ژوندې عمادالملک ورته 

ه ورکولو يې تونو پد سوغاشو، د افغان باچا په خدمت کې حاضر
افغان باچا  عمادالملک د بخښلو سفارش يې وکړو. د  ونمانځلواو

خو مغالني بيگم چې د عماد الملک دومره په اسانه دې نه پريښودو
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احمد شاه ته وزير شاه ولي خان د الرې افغان خواښې هم وه، 
دوه  . د احمد شاه درې غوښتنې وې د روغې لپاره.  سفارش وکړو

سرهند په لويديځ کې ټوله خاوره د  او غل شهزادگۍروپۍ، يوه مکروړ
سره بې له  د عماد الملک   .پکې گډ و کشمير، پنجاب او ملتانچې 

کې درې دربارد ډېلي په  پايله يې دا وه چېروغې بله چاره نه وه او
د عمادالملک سره واده عمده بيگم ودونه ووشول.  د مغالني بيگم لور

مغل د نابينا او مورشاه ته يې واده کړهتي عالمگيرلور دويمد  شوه، 
. نکاح شوهه بيگم احمد شاه ابدالي ته په قدسيباچا احمد شاه لور  

يلکهنډ کې يعقوب خان هغه وخت په روهوزيرشاه ولي خان تربورد 
د نذرانې د افغان باچا په خدمت کې حافظ رحمت  ميشت و. 

په الس  هللا او يعقوب خاند خپلو استاځو نواب سعد ونه سوغات
په ځواب کې پيغام وليږلو چې اه ورته مد ش.  احورواستول

.  ده ته د سره اودهه ته روان شوې دې شاهي پوځ عمادالملک د
ې نغدې ترالسه شجاع الدوله نه د نذرانې پيس نواب  افغان باچا لپاره د

په  د پيسوورته يې وليکل چې که شجاع الدوله .  امر شوې وکولو
دالملک مرستې ته ځان د عما نو تاسو ړهکې سستي وکورکولو

 ورسوئ.
ميله  ۱۱نو د لکهنئو نه  وله د مغل پوځ د راتلو نه خبر شوشجاع الد

ده سره د  ې. عماد الملک دبهرد خپل ځواک سره ورته مورچې ونيول
ته رسيدلې هم نه و چې حافظ رحمت نه يې نه لرلو اوال هلجنگ زور

غه وخت لکهنئو ته مخه کړه او هم ه روهيلو پوځد  مرسته وغوښته. 
د حافظ   وو.روغې لپاره يې الس وغځ نو الدوله چې خبرشوشجاع 

پنځوس لکه روپۍ  لپاره رحمت خان په منځگړتوب ده افغان باچا
ځاې فرخ اباد کې د احمد پرتلو عمادالملک ډېلي ته د بيرته  ورکړې.

 خان بنگښ سره ايسار شو. 
هغه وخت متهرا ته والړو چې جهان خان احمد شاه سپه ساالر د

د  مرهټه مشران ترې تښتيدلي و. ده د ښارشته مني لوټ کړه او
د دواب هغو سيمو ته  مل جټ څو کالگانې يې ونيولې.  بياسورج 

په  ړې وې. والړو چې مرهټو پکې يو وارې بيا چريکي حملې پيل ک
ي کوچ کې د کولرا وبا گډه شوه او احمد شاه په بيړه له ډېلافغان لښکر

ده سره نجيب الدوله اودويم عالمگيرهم د الرې مله و او  د وکړو. 
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 تهلرغوني تاالو کنډ سورج  دکله چې د اراولي د غرونو نه پورې 
سره د شاه کيمپ جوړشو نو دوي دواړوهلته ورسيدل او د دمې لپاره 

يل او دا چې هغه د حکومت بد ورته وو د عماد الملک وليدل. دواړو
کړو چې د هند د ټولو احمد شاه هم هلته فرمان جاري  و. نه کولو وړ

دغسې عمادالملک يې د  وزيراعظم به نجيب الدوله وي. اميرانو مشر
يعقوب خان  کندهارته د تلونه وړاندې دې نه ليرې کړو.  خپلې عهد

واستوو.يې حافظ رحمت خان ته يو خلعت ورپه الس   
ود احمد خان بنگښ ه معزول شو نچې د خپلې وظيفې نعمادالملک 

لوې گډ لښکر په مالتړ يې ډېلي محاصره کړه.  رسته دممرهټو په او
په پټه دوي د حملومقابله کوله.  اخر يوه نيمه مياشت دنجيب الدوله  

ته دوي سره يو ځاې سهارن پور رهټو سره روغه وکړه او ديې د م
اړ ماڼۍ ته راغلواو باچا بيرته ډېلي کې شاهي  عمادالملک.  وووتل
زوې او ځاې ده  د . ته بيرته ورکړيوزارت هغه لوې چې  شو

له ويرې، نجيب الدوله سره  استې شهزاده عالي گوهرد عمادالملکن
بيا  مراد اباد او وروسته دی و. شوتلې و او اته مياشتې ورسره پاتې 

په غرونو کې د کمايون هغه وخت رحمت بريلي ته ورسيدو.  حافظ 
وکړو او د ديوان  کلیيت خان د شهزاده هره مشر زوې عناد د . و

وړاندې  ويلۍ کې يې ايسار کړو.  کله چې دیمان راې په ښايسته ح
نونه د نغدو روپيو اسونه، يو پيل، خيمې او نور ساما ۳۱روانيدو نو 

او د ښار نه بهر يو واټن پورې ورسره بدرگه  سره ورله ورکړل
  والړو. 

دوي مشران  ته راغلې و او دد مرهټوپه مالتړډېلي  عماد الملک
. سره ښار ته ورننوتل جنگيالو ناتهه راو هم د خپلوملهار راو او رگو

د  په لنډه موده کې د هند دوي ارمان و او د ډېلي تخت نيول اوس د 
ړه او په لويديځ پنجاب يې حمله وکگوټ گوټ نه خپل خلک راوبلل، 

پل بدل اخستولپاره د نجيب الدوله نه خ سرهند يې ونيولو. عمادالملک
چې مرهټوته پورا واک ورکړې و چې د روهيلکهنډ په هره سيمه 

ليدل چې هغه دا هم نه واک په نشه کې د  حمله وکړي. غواړي 
دوي قرباني  پخپله هم د هوډ کړې واودیمرهټه د ټول هند د نيولو

 کيدې شو. 
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ته د نجيب خان سيمه وه او د هغې  ځد زمکو شمال لويديد روهيلو
 اود ن د سيکانوخوپخپله نجيب خاخوندي و اړې نه روهيلکهنډغ

د مخ نيوي لپاره هغه دی بريدونو .  دسره مخ ودواړو د حملومرهټو
دوه .  ښاريې ابادې کړېه سيمه کی د گنگا پر چپ الس دوه پخپل

، او سکرتال نوميدل. د پتهر گړپکې جوړې کړې چې کالگانی پخې 
. د هغه نوې اراو کال جوړکړلښ غوث گړگنگا په ښې الس يې د 

و چې يو خوا د تبت، گړوال او مينه، نجيب اباد يو ډېر مهم مرکزپالز
 ده ولې.  دتجارتي الرې يې کنټرول ځمنتر ښوربلې خوا د کشمير او پي

 خپل منظم کنډک اوبه وخت پوځ اوس ښې وسلې لرلې او د جنگ پر
ران د هر قام دې د پوځي ډلو مش بيرغ تر سيوري الندې روان و.  د

.وشوي اوپه نويو وسلو سمبال وچې عسکر يې تربيه و، نه و  
دتا سندهيا په کومانده د  يو سل او پنځويشت زره جنگيالي ټود مره

اې پنډت ارگوبند ريوسرددوي  اتاو شول او دنه ر نجيب الدوله سيمې
کړل، ته تر امروهه ديارلس سوه کلي چورپورې غاړې د گنگا نه 

کړوچې بيلگه يې چا  په خلکو يې داسې ناتارگډ يزل اوسکورونه يې و
دوي نجيب اباد ته د رسد ټولې الرې بندې کړې او  نه وه ليدلې. 
جنگ لپاره يو دفاعي سره  مرهټو دتال په کال کې سکر نجيب خان د

ده حافظ رحمت خان ته يو ليک ورواستووچې پکې   مورچې ونيولې.
مرهټه سردارانو، دتا سندهيا او ليکلي و، " عمادالملک غازي الدين 
خپل پوځ چې د دکن نه  نورو ته څو لکه روپۍ ورکړي دي

او زما  ه دهنه زيات انود ملخشميره د ميږواودوي  راوغواړي.  د
کې د  زه د مرهټو پوځ سره په ميدان تباهۍ ته يې مال تړلې ده. 

تال کې مې ورته مورچې نيولي دي تر جنگ توان نه لرم نو په سکر
 دظ رحمت خان سمدالسه فحاو چې ستاسو مرستې راته ورسيږي.  څ

ع الدوله ته سره د نجيب اباد لوري ته مخه کړه.  شجايو لوې لښکر
په نجيب الدوله برې وموندلو نو سبا له به  يې وليکل چې که مرهټو

ده خبره  دوله هغه وخت دستا په ملک هم حمله وکړي.  شجاع ال
وسم کې د لکهنئو نه شاه اباد ته يې ځان د برساتونو په موومنله او
د ښکته  نو دې تم شو او د اوبو، کې سيالب وهلته په سيند  ورسوو. 

ده د لښکر نه  دتا سندهيا چې دکيدوپه انتظارشو.  د مرهټو مشر
گوبند پنډت ته يې ورباندې د حملې امر وکړو.  هغه د شلو خبرشو نو
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سره پريوتواو د چاند پور وله په لښکرزرو جنگيالو سره د شجاع الد
نږدې سخت جنگ ونښتو.  مرهټه مات شول او شجاع الدوله د سيند 

 نه پورې ووتلو. 
دې ښار  چې د دومره زيات شوې وپه ډېلي کې د مرهټوزوراوس 

افغانستان باچا  دکی اني مشر، شاه ولي هللا په کندهاريومذهبي او روح
د مسلمانانو مرستې ته  احمد شاه ابدالي ته ليک ورواستوو چي د هند

رسيدلې و، دو خبرد نجيب خان د کالبند کي کندهارتهراشي. 
 مرهټوسرهند هم نيولې واو په ملتان يې حملې پيل کړې وې. 

اد ته نږدې نجيب اب ځاېسره يو د حافظ رحمت د پوځ ع الدولهشجا
پاره هغې مرهټو سکرتال ته د رسيدو لتر حسن پورکې پړاو کړې و. 

پورې نه و تللي.  د بخشي ، خوکشتيو پل جوړکړېپه سيند د 
عسکرو يوه ډله هلته ورواستول سردارخان په مشرۍ د څلورو زرو

پرې مات کړي.  د زورلوې لښکر تر راتلو د مرهټو شوه چې د  
عې جنگ پيل کړو.  لې د مدافمره ډيره وه چې دې ډو شميره دومرهټ

 دورسيدو نود ته نجيب ابالښکر  الدوله گډ عحافظ رحمت او شجاد 
.  دوي ورسره ند نه پورې غاړې وتلې وهد سيلويه شميره  مرهټو

اوازه گټي.  ناڅاپه کړو خو هيله يې نه وه چې ووبه يې  جنگ پيل
  .په پنجاب کې دیپوځ  گډه شوه چې د احمد شاه ابدالي

د سيمې نه  ،محاصره ماته کړهتال د سکرسمدالسه د مرهټوجنگيالي 
افغان لښکروړاندې تگ نجاب ته يې مخه شوه چې دووتل او پپخپله 

نه و. دومره په اسانه پريښودو ته تيار ډېليدوي اوس . نه ايسار کړي
 نه وځکه دیدعماد الملک لپاره هم د افغان باچا راتگ ښه خبر 

د ډېلي شکايت کوي.  د ظلمونو ده  ويريدو چې مغل واکمن به ورته د
د  د حکومت اودويم عالمگيرراو د تيمور شاه خسسپين ږيرې باچا 

 وو. سياست د کارونو نه گوښه شوې اوعبادت کې به يې وخت تير
ورته وويل چې په علي خان مهدي  يوه ورځ د عمادالملک ملگري

اوپه فيروز شاه کوټله کې ناست درويش راغلې دې چې  ښار کې يو
به  اللت مااب ورسره ليدل غواړي نو دیکه ج  عبادت بوخت وي.

 شوې و اود دنيا پهيرباچا ټول عمرپه زندان کې ت دي.  يې بوځ
نيټه  ۳۴د نومبر په  نه پوهيدو.  د درويش د ليدلو لپاره يېچاالکيو
و زوم هم ورسره شو.  مهدي علي مغل باچا ځان تيار کړو ام  ۰۲۶۴



 55 

ې يو تياره کوټ کوټله فيروزشاه کېکال د خلجيانو د وخت نه بهرد ښار
زوم  باچا د . ود وژلو لپاره والړو ده ازبک دڅلور کېبوتلو چې په ت

عسکرو للوخو ورسره تپي کړو تن يې ټاو يوتوره راوويسته 
سر ده  ووژل شو، ددويم عالمگير  . اوبندي خانې ته يې يوړوونيولو

مړې هم ده  ترې وويستلې.  څو ورځې دهم پريکړو اوجامې يې يې 
مړې يې وشول نکورنۍ خلک خبر دغسې پروت و او اخرد شاهي

هغه . و د همايون په مقبره کې يې خښ کړوجنازه يې وشوه ايوړو، 
شهزادگان هم چې د عماد الملک وخت د شاهي کورنۍ ځينې نور

ووژل شول. مخالفت يې کوو،  
د  ي پر تخت د اورنگ زيب يو بل کړوسیلاوس د ډې عمادالملک

د  دويم شاهجهان په نوم کينولواوهيله يې لرله چې افغان لښکر به
په ملتان کې  مرهټود دومره لوې ځواک مخې ته ټينگ نشي.  خو

سدوزو ورته لويه مرگ ژوبله واړوله او په الهور کې هم ورسره 
پوځ ال په اټک کې د اباسين  د پيښور وشو.  د کندهاراوجنگ سخت 

عمادالملک پخپله هم  و راغلې چې مرهټه په تيښته شول. نه پورې نه 
سپکې کړې او د سورج مل جټ سره يې پناه له ويرې ډېلي نه پښې 

 يوړه. 
 

 
 

د افغان په ننگ   
 

او بيا د د کندهار نه  الهورم کې  ۰۲۶۴احمد شاهي لښکر د اکتوبر
ب يې د نجيب سبيو الره غوره کړه. اې د سهارن پورځپر سرهند
يانو لپاره د خواړو ځد اسونو او پو بل يې دلته خومرسته وه الدوله 

" ملگري "  ته دا امرشوې و چې دوې به د ني پوځدرا  زيرمې وې.
ته نه يواځې د نجيب الدوله او د شاه  باچا ابدالي  مکه نه خرابوي.ز

راجگانو هم ورته ليکلي و  ولي هللا ليکونه ورغلي و، بلکه ځينو هندو
جه مادهو راپه دوي کې د جې پور ه يې وژغوري. چې د مرهټو ن

و.  ده سره د وگهه هم شامل راجه بيجې سنسنگهه او د مارواړ
په پيښور کې ورسره  اوپنځويشتو زرو سپارو لښکر هار نه دکند
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د سيکانو سره  په پنجاب کې دوي . پښتانه مله شولنورپينځلس زره 
وجنگيدل چې د مرهټو د حملو پر وخت د شيوالک غرونو ته وتلي 

 ه پخپله په الهور کې پاتې شو اوجهان خان يې د لسواحمد شا . و
بر په عسکرو سره د نجيب الدوله مرستې ته وروليږلو.  د دسم زرو
سل او شل ميله چې د ډيلي نه يوکې م په تهانيسر ۰۲۶۴نيټه  ۳۱

مغل وړوکې کلې و، افغان پوځ د عمادالملک د  شمال لويديځ کې يو
د ترک  دوي سره پينځه زره مرهټه هم مله واو د لښکر سره مخ شو. 

ې خوا ته يې ډنډورې وې.  وه چې هر غشي ويشتونکو يوه ډله
و. دوي د دوي نه وړاندې  ټيکنالوجي کې دپه جنگي افغانان 

تود سوځيدل.  واورغشي ويشتل چې يو ځاې به پريوتو نوهرڅه پرې 
مرهټه  په لښکر کې ويره خپره کړه او هند جنگ ونښتو، د اورغشود

پوځ شمير  لوې مغلو او د مرهټو دته د احمد شاه تيښتې ته اړشول.  
سپاره د شاه پسند نور زره رسيدلې و او ده د کومک لپاره څلورخبر
دې جنگ کې  دواړه په   وروځغلول.پسې  خپل لښکرکومانده په 

د يو بل  پوځونه د يو بل د زور او کمزورۍ نه خبرشول او مرهټو
    جنگ لپاره د پنجاب نه پښې وويستلې.  

د  نو ې غاړې دواب ته ورسيدورود جمنا سيند نه پکله چې احمد شاه 
کلي ته ورغلل او ده هر حافظ رحمت او نجيب الدوله دروهيلو مشران 

د افغان لښکر له دمې وروسته  شجاع الدوله يې هم له ځانه سره بوتلو.
ده  يل او ديو مشر دتا پټ د مرهټوروهيلو سره يو ځاې دېلي ته روان شو. 

مورچې ورته غاړه ا سيند پرسره د جمنوې ځواک د يو لوراره جهنکوجي 
نال" وړې وه.  لي د هغه وخت پرمختللې وسله "شتراحمد شاه ابدا ونيولې. 

اوښان چې توپه به پرې تړلې وه، په ليکه د سيند بلې غاړې ته يې څو سوه 
دوي  د هټه لښکر بمباري وکړه. کې يې ودرول اوپه يوه مخه يې په مر

يوه گوله  ډير و.  اني تاوان يېاو ځه ويره اخوا ديخوا منډې وهلې پ اسونو
ده د مړينې سره يې جنگيالي په تيښته شول.   پريوته او د دتا پټيل په سر  

روهيله  پوځي ته چې پراس سپورو، امر ووشو چې يو د افغان لښکرو هر
ړي اود پاتې مرهټوسره به عسکر به ځان سره د سيند نه پورې وپلې 

لي ته رسيدل، د الرې نه فظ رحمت ډېحا څو چې احمد شاه اوتر . جنگيږي
د تخت نه  دويم شاه جهان تههلهم وتلي و.  افغان واکمن  پاتې مرهټه او مغل

افغان واکمن يوه  . هاوس تش په نوم پاتې و هيباچامغل  ځکه ليرې نکړو
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 . جي روهيلکهنډ ته روان دېجهنکو دمه کړې وه چې خبرشو،ورځ هلته 
پسې چټک پوځ سره ورښودو او پخپله د يوپريېلي کې حافظ رحمت يې په ډ

مات کړل.  هغه جنگ کې  واو په يکې راگير "نارنول"ړو.  دوي يې په وال
( کې د سورج مل جټ سره د سکندره )اگره پهراوهولکروخت ملهار

افغانانو پر ضد د جنگ پالنونه جوړول.  احمد شاه خپلو دوو سردارانو شاه 
نه وکړه چې هم هلته پرې حمله وکړي.  پسند خان او شاه قلندر ته سپارخت

ې اويا ميله دوي دواړه د پينځلسو زرو سپاروجنگيالو سره په يو ورځ ک
ترې  داسې پريوتل چې يواځې درې سوه کسان مزل ووهلو او په مرهټو

او د هند هوا شوکې تيرې جنگونوژمې په هم داسونو وتښتيدل. په ژوندي 
لږه لوړه او هوا يې سړه خه کړه چې ته م شاه انوپ شهراحمد .  گرمه شوه

سته حافظ رحمت خان هم د خپل لښکرسره پينځلس ورځې ورو وه. 
ته ه خوا د سورج مل ټاټوبي بهرت پورهلته د افغان واکمن ل  راورسيدو.

شجاع الدوله هغه وخت د   واخستې.ترې د نذرانې پيسې ل شو چې واستو
 پوهيدو چې احمد ځکه دیولې سره بيا د ملگرتيا لپاره استاځې ورليږمرهټو

احمد  بلې خوا د شي خو دوي به پاتې وي. شاه به بيرته افغانستان ته والړ
خان بنگښ هم دا پاليسي وه چې د مرهټو سره دښمني نشي کولې.  افغان 

کړي چې او ورته قناعت ور باچا غوښتل چې دې دواړو سره خبرې وکړي
شي. پرضد دې يو د مرهټو  
څنډه د ه ځباغ په لويديد يوانوپ شهر په پسرلي کې دميالدي کال  ۰۲۱۱

کی درې ميله ليرې، د  ځپه ختي دی باغ دو.  احمد شاه ابدالي کيمپ جوړ
مدشاه ابدالي په بلنه د دی د اح بنگښو نواب احمدخان خپل کيمپ لگولې و. 

نو د ليدنې لپاره ټه د دواړو مشراين  ۲۰د مارچ په  ورغلې و. فرخ اباد نه 
پرساد، چې د د جې پورد راجه  يو وکيل، راې  هغه وختشوې وه. ټاکل 

د سپيده  و، د خپلو سترگو ليدلې حال ليکلې دې. " نواب نواب سره مل
او د روز، د نغارو په ډنگولواو پټاخو په درز دشوتيو چاودې نه وړاندې د

په  ي ته ورسيدو. ځد شاه استوگن ،السي څراغونو په رڼا کی په پيل سپور
واکي کښيني.   د شاه په امر، له لوړرتبه چارنوراعظم اووزير اې کیځدی 
اوبه يې ورباندې شيندلې وې.  ټول الره پاک صفا او  ازې ترشاهي کالدرو

و. ټولو ته په سخته امر دی الرې په دواړوغاړو په ليکو کی والړ عسکر د
ونه نيول هم مخه دی عسکر پلي يا سپاره يو ځشوې و چې د نواب د پو
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(  نه نواب د خپلو مشاورينو او شي.  د "دري خانې" ) لومړي تاالر
 سردارانو سره چې شميره يې سلو تنو ته رسيده ، د شاه ليدو ته ورغلل." 

اعظم سره پر وخت د وزيرد بيرته تگ  د تحفو او د سوغاتونود تفصيل او
و ډسپلن دې چې ي، " د شاه په لښکر کی دومره نه وروسته ليکيليدنې دده 

 مالزم، يا افسر په پيل سپرلې نشي کولې.  هيڅوک د، تنخواه داروزير
اجازه نه لري.  نواب احمد خان د خپل نگولو يا د باجې غږولوډنغارې د 

کيمپ نه د بينډ باجو او ډمامو سره والړو او بيرته هم هغسې راغلو.  د شاه 
او گوته ړې رتبې پورې د هغه تماشې ته والټيتد لوړنه واخلې تر ځټول پو

ونازوو، په هند  يدل چې شاه نواب احمد خان چې په کوم ډولپه غاښ يې ول
نازولې."( کی بل يومشر يا نواب داسې نه ويا واليت ) افغانستان  

يک ورواستوو. ځينو د ملگرتيا لهم ع الدوله ته نواب شجااحمد شاه ابدالي 
او د هغه ي ومعلومات ورکړد هغه په اړه افغان باچا ته روهيله مشرانو

د نجيب الدوله په دې اند و چې يعه مسلک يې ورته ياد کړې و. خوش
د جوالي په مياشت .  هبي اختالف پريږدوسره د جنگ لپاره به دا مذمرهټو

نوهغه د خپل کيمپ نه  سره ليدوته والړو کې شجاع الدوله افغان باچا
 اوده ته يې د فرزند خان خطاب ورکړوکلې وويل. بهرورته هر

دا چې احمد شاه دې مشرانو ته  سرفرازه کړو. او امتيازاتو يې انعاماتوورون
هغه   څه وويل او دوي ورسره څه ژمنې وکړې، تفصيل يې نه دې څرگند.

د مرستې ټول اوړې افغان باچا دهند هر هغه مشرسره وليدل چې ورته يې 
وسلو او دوي د  روهيله مشرانو ځواکونه وليدل او د ده د لپاره غږ کړې و. 

د جنگي توان نه يې ځان خبر کړو.  بيا يې د يولوې جنگ لپاره د پاني پت 
او چاپيره سيمو جغرافيه په نظر کې ونيوله، نقشه يې جوړه کړه او مهمو 

سردارانو ته يې د خپلو مورچود جوړلو ځايونه په نښه کړل.  شپږ مياشتې 
اويا نجيب الدوله کی د جنوري په مياشت م  ۰۲۱۰په  دې تياري کيدله.  د

د نواب شجاع الدوله .  جنگ لپاره راوويستل دښت زره عسکرڅلوياوتوپې 
د ځواک اندازه د لسو او بنگښ احمد خان لس زره پوځ سره راغلې واو 

تکړه پوځي مشران  حافظ رحمت خان خپلدولسو زرو شاو خوا وه.  
کې و.په سر ده زوې عنايت خان اودوندې خان وړاندې کړل چې د  

نوي تاکتيک نه کار لښکرد يوپه دې جنگ کې د نجيب الدوله د پاني پت 
په تاريخ کې يې رځيدو اووگافغان مشر د ستاينې وړدواخستو چې 

داسې کسان روان  د جنگي لښکر نه وړاندې بهروهيله سردارووشو. زکر
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دا خاوره به لکه د يو څادرپه فضا  . کړل چې د زمکې خاوره به يې بادوله
کې د جنگيالو شميره او  مخالف لوري ته به په دې دوړهوه اوکې تاو ش

دا د  دا يې هم نه ليدل چې لښکر ترې څومره لرې و. وسله نه ښکاريده او
په ترتيب اود حافظ رحمت د لښکر  هغه وخت د " کيموفالج" يوه بيلگه وه.

راورسيدواو  يوه ورځ ورته د مورد مړينې خبر مورچوڅارنه وکړه خو
پخپلې  له دې کبله د لوې جنگ په ورځ دی  ان نه يې تبه شوه.ښاي د خفگ

 يتو زرو شاو خوا جنگياليپه دې جنگ کې د مرهټوشپ  خيمې کې پاتې شو.
دوي مشر سداشيو بهاوووژل شول. داو  

مد شاه ډېلي ته والړو، د دويم وروسته اح د پانې پت د جنگ نه يوه اوونۍ
دويم شاه عالم نگال ته تللې و، دچې بعالي گوهرشهزاده زوې باچا عالمگير

م د ډېلي انتظايې نجيب الدوله ته  سره د هندوستان باچا اعالن کړو.  لقب د
وويل چې ته حافظ رحمت خان کندهار ته د بيرته تلو نه وړاندې او وسپارلو

دې  دجاع الدوله به افغانستان ته يوسي.  ده انديښنه څرگنده کړه چې ش
  ه بال رانازل شي.  حافظ رحمت ورته وويل.سړي د السه به ورباندې څ

که څه هم  زمونږمرسته کړي ده . کیاع الدوله په ډېرو خطرناکو مرحلوشج
غواړئ خو د  په بيولو، سرفرازکول خپل ځان سرهد ب تاسو نواب صي

افغان قام السونه  شي چېموقع په الس ور دې وينا هندوستان خلکو ته به د
هغه يې وونه زغملواوله خپل ، و کی پاتې وکړل او يو مغل چې په هندي

 ايه د نواب ورتلل زمونږ لپارهځڅه وي، له دې وطن يې وشړلو.  که هر
وله ستا شجاع الد يم چېباچا ورته وويل. " زه خبرابدالي  ښه نه برېښي. 

ولې ستا لپاره هم  هم درنه خوشاله دې ودیسره هيڅ دښمني نه لري ا
درته نه ښکاري نو منلووړ دوړانديز زما که ې ما وويل، بهتره ده. هغسې چ
 ن بنگښ د خپلو خپلوشجاع الدوله او احمد خا  ه مجبوروم.زه دې ن
 سره بريلي تهحافظ رحمت خان د بريالي لښکر.  سره بيرته والړلځواکونو

 قبرته الړواودې په پيلي بهيټ کې د مور .کلې وکړوخلکو يې هرورسيدو نو
ده منځنې  شول.  هغه وخت ديې تيرختمونو  څو ورځې په خيراتونو او په
يې هم په پيلي بهيټ کې خښ کړو. زوې همت خان مړشو او دی  

د السه زرگونو خلکو د سوکړې م کې د راجپوتانې نه په  ۰۲۱۳په 
روهيلکهنډ ته کډه وکړه.  په دې کې مارواړي او ميواتي هندوان ډير 

ا وکړه بلکه د دوي د ډوډۍ تابي و.  حافظ رحمت خان نه يواځې د
اه ځايونه او په پن بهيټ سره نږدې کچهاستوگنې لپاره يې ورته د پيلي 
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کې ورته نوي پاخه کورونه جوړکړل.  دې خلکو ته يې پينځو کالو
حافظ رحمت خان په تجارت بوخت شي.  پيسې ورکړې چې په 

کوو.   ړو او د سيدانو به يې ډير درناویاسالمې شريعت ټينگ وال
ته هندوانو ته يې هم پورا ازادي ورکړې وه.  په خو بلې خوا 

روهيلکهنډ کې هندوانو به خپل دوديز مذهبي لمانځنې په پوراجوش 
و نه واسيقي، نڅا او ميلو هيڅ ډول بنديزدوي په مو تر سره کولې.  د

دې په پوځ کې  ته مجبورول.  دنه چا دوي په زوره مسلمان کيدو
پوت هندوان به هم ورسره مله و. زياته شميره د مسلمانانو وه خوراج

هندوانو په تجارت، سفارت او په سرکاري دفترونو کې مالزمت  
کړه و.  د حافظ رحمت خان کوو ځکه دوي په ليک ولوست کې ت

سنگهه و. دوي ته راجه مان راې او وروسته راو پهاړوزير( ديوان )
م کلي په جاگير کې ورکړي واو د روهيلکهنډ ټول ملکي نظا ۱۱۱يې 

پښتانه زمکه وال اوس په خيټه  دوي په الس کې وه.  او خزانه به د
د بل په شته مني  تربورانوسره په سيالۍ و.  يو سردار خپلو د ماړه او

روانې  دوي ترمنځ دښمنۍ په درز يدو اوپه وړو وړو خبرو دځسو
دوي هندو کروندگرو او نورو خلکو د زمکه والوهغه څيرې  وې.  د

ه وړه خبره به په خپلو کې په جنگ ونښتل نوځان به هم وليدلې چې پ
 يې هم ورسره تباه کړو.  

نه ځان بيل کړواو په  مرهټو وخت عمادالملک د جنگ پر پانې پت د د
الړواو شل کاله خپل کړه بيا دکن ته  بهرت پورکې سورج مل سره پاتې و. 

م کې  ۰۲۴۱ته ونه سپاري.  په يې بدل وساتل چې څوک يې شاه عالم  وړه
انگريزانو الس ته ورغلو او د گورنر جنرال په امر يې مکې ته ورواستوو. 

په ملتان کې د افغان والي  اوه راغلوبيرته هند ت دیپه وروستي عمر کې  
پرې سره يې ملگرتيا پيدا کړه چې تيمورشاه ته نږدې شي. اخر مرگ 

الدوله نجيب او الدوله  ودهه کې ميشت و، شجاعا شاه عالم په برالسې شو. 
دې مانا يو بل ته د سکه  چې په هند کې د، يو بل سره پټکي بدل کړي و

) ځينوخلکوشجاع الدوله د افغانستان د شاه   ورور په سترگه کتل وي.
شجاع سره غلط کړې او دا کيسه يې ورسره جوړه کړې وه چې هغه د 
ه دې رنجيت سنگهه سره پټکې بدل کړو چې پکې يې کوه نور الماس و او پ

(. دا يوه اشباه دهتوگه الماس د سيکانو الس ته ورغلو  
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يوه هنرمنده  گوشاي د لکهنئوامراوگره يو سردار، هد اودم کې  ۰۲۱۲ په
خپلوملگرو سره يې په د تښتوله اوپرې مئين و، وشجاع الدوله چې  "بتيه"

الدوله ترينه خپل شجاع  ه. اخستو احمد خان بنگښ سره پناهفرخ اباد کې د
 د ننواتې دود نشو ماتولې او ورته يېپښتنو احمد خان د.  روروغوښتومف

شجاع الدوله په دې   زه يې نشم شړلې.پخپله راغلې دې او چې دی وليکل
کړو، نجيب الدوله ته يې هم او په يو مياشت کې يې لښکرتيارځواب خفه شو

په  بلنه ورکړه او دواړه د خپلو پوځونو سره د فرخ اباد نه څو ميله لري
استوو حافظ رحمت ته ليک وروبنگښ خداگنج کې پړاو وکړو.  احمد خان 

سمدالسه روان شواو په اټاوه کې خپل يو  مالتړ وکړي. دی چې ورسره
فرخ اباد ته  سردار شيخ کبير ته يې وويل چې د غښتلي ځواک سره

پخپله فتح گړهه ته ورسيدو نونجيب خان او شجاع  رادرومه.  کله چې دی
ه ه يې ليک وروليږلو چې د احمد خان ويجاړول ستاسو د شان سردواړو ت

دوي يم.  نه ده سره مل  نشوئ نو بيا زه دنه ښاي او که د خپل هوډ نه تير
په ځواب کې ورته وليکل چې د احمد خان په ملک کې به دريمه برخه ستا 

ړ شه.  حافظ رحمت ورته الاو بيرته ده د ملتيا نه الس واخله  وي، د
وکړو نو نجيب الدوله د حملې نه وړاندې فتح گړهه کې د حافظ انکار

نه يو ميل ليرې  ده د پوځ هڅه وکړه.  شيخ کبير چې درحمت سره د ليدلو 
غواړم.  هغه ورته ځواب ورکړو  لو، پيغام ورواستوو چې زه درسره ليد

 ا سره کوې؟  نجيب خاناو مالقات له مراغلې د شجاع الدوله سره يې چې 
فتح گړهه ته روان شو نو شيخ کبير ورته خبردارې ورکړو چې خ پخپل م

 پوځ به شا ته پريږدي. 
سر دوندې خان هم مل و.  کله چې حافظ رحمت خان سره د نجيب الدوله خ

وويل  چې ته ولې د افغانانو پر ضد هلته ورسيدو نو خسر ورته په قهر دی
 زه په سکرتال کېد شجاع الدوله ملگرې شوې يې؟  ده ورته وويل چې کله 

رو نه راگير ووم نو شجاع الدوله زما مرستې ته راغلې و.  د ډيرو خب
د شجاع الملک  وويل چې مغل باچاوروسته نجيب الدوله رحمت خان ته 

سره ميشت دې نو پکار ده چې دوي د روغې خواست هغه ته پخپله وکړي. 
ړو. د جنگ الپخپله هم لکهنئو ته  اودا خبره خوښه شوه رحمت د حافظ  

 مخه ونيول شوه نوحافظ رحمت له هغه ځايه بيرته اټاوه ته راغلو.  
نواب سعدهللا خان خان لپاره څو نورغمونه هم راوړل.  دا کال د رحمت 

ولگيدو ، مړشو، په بريلي کې يو لوې اوراخته ودق او سل په مرض چې 
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 کې فيض هللاپه دې ښار  وخوا خلک پکې مړه شول.چې يو نيمو زرو شا
خان هم اوسيدوچې احمد شاه ابدالي ورته د نواب د خطاب سره د نوبت 

هم د نوبت حافظ رحمت کړې و.  ورږولو اعزاز)نغاره( غ
ه و او يوه ورځ دې خوښ ن زوې عنايت خان پهده  غږولواعزازلرلو.  د
نغارې ورته مات ته ورواستول چې فيض هللا خان کورخپل څونوکران يې 

رله و، هغه ته والړوحافظ رحمت کور د مندگيله  فيض هللا خانکړي.  
 پهمنع کړو.  ده ته يې يې د نوبت غږولو نه  تسلي ورکړه خو په بريلي کې

له هغې راهيسې   اجازه ورکړه.د نوبت غږولو هلتهکې د اوسيدو اوپوررام
 هوډ وکړو. رياست د جوړولوبيل  فيض هللا خان خپل ځان لپاره د يو

روهيله سردارانو د سعد هللا خان د مړينې نه وروسته د علي محمد بل يو 
 زوې هم د خپل مشر په توگه وونه منلو. 

نه  والي قاسم علي خان د انگريز د پوځد دسمبر په مياشت کې د بنگال 
د هغه نه يې  اودهه کې نواب شجاع الدوله ته راغلو. په  ماتې وخوړه او

 ورباندې زور و خو هلته مغل باچا نا زړه مرسته وغوښته او دې زړه
د شپږو په حافظ رحمت يې غږ وکړو.  ده خپل زوې عنايت خان راوړو نو 

لښکر سره گډ له هغه ځايه د يو  اله اباد ته واستووچېزرو جنگيالو سره 
 بنارس ته روان شول.  

 په الره د افغانانو يوې ډلې غوا حالله کړه او د ناگ قام هندوان چې خبر
ندوان اوشل پښتانه شول نوبلوه شروع شوه.  په دې جنگ کې څلور سوه ه

وويستل شو چې ناگ هندوان د  حل دا راشخړې دې  دووژل شول.  
. د بنارس راجه هم د خپل پړاو وروسته مزل کوي نو د لښکر نه به يوافغانا

لښکر پټنې ته ورسيدو نو شميره يې دوي مل شو او کله چې  پوځ سره د
خلې  هلته د مخې سره انگريزانود خپلو توپونو  زرو ته رسيدلې وه.و اتيا

ځينو سردارانو ته  بمباري پرې وکړه.  دوي د مغل پوځ پرانستې او سخته
مره لوې دو څو کسانو په غدارۍخره کې د يوليکونه هم ورواستول او په ا

 د پيرنگي د وړوکي پوځ نه ماتې وخوړه.  شجاع الدوله عنايت خان ته پوځ
م علي مير قاسعبث و. جنگ کول وويل چې له ميدان دې پوځ وباسي ځکه 

 نه د حافظ رحمت لپاره ورکړل او دیغاتوورته پينځه پيالن او نور سو
 ۳۲او په بيرته راوگرځيدو.  د مغلو پاتې پوځ په بکسر کې مورچې ونيولې 

گ د جنښتل.  هلته بيا مغل سرداران د انگريز سره ون م کې ۰۲۱۱اکتوبر 
  راتاو شو.د شاه عالم نه  انگريز پوځ په ميدان کې د باچا نه بيل شول او
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د ميدان غوښتنه وکړه چې مير قاسم علي دې ورته وسپاري خو هغه دوي 
ده عيال په اودهه کې ميشت و چې هلته ټول  نه په يو پيل سپور وتښتيدو.  د

وي و.  مير مال ترې د شجاع الدوله کسانو لوټ کړې او دوي بندي ساتل ش
روهيلکهنډ کې  په قاسم چټک هغوي ته ځان ورسوو، راخوشې يې کړل او

م کې په اله اباد کې د انگريزانو سره  ۰۲۱۶په  شاه عالم   يې پناه واخسته.
ي اخلي.  دا تړون په تړون وکړو چې د بنگال او د بهارسيمو باج به دو

.کي  شولو واک ته د پاې ټمغکې د  شمالي هند  
وې ژوندې پاتې شرج مل چې دوه وارې د احمد شاهي لښکرو نه راجه سو

ورته مورچې وکړو، نجيب الدوله له ښاره بهر و، د ډېلي د نيولو لپاره لښکر
رمل د پالربدل اخستو ده زوې جواه ورج مل ووژل شو.   دونيولې اوس

زرو  ۳۶هولکر نه مرسته وغوښته چې د ملهارراو و مشرلپاره د مرهټ
يې ډېلي محاصره کړه.   ښار ته د خوراکي توکو د بنديدو جنگيالو سره 

ته د مرستې ليکونه دواړوابدالي سره نجيب الدوله حافظ رحمت او احمد شاه 
خپل ځاې رحمت خان خپل زوې عنايت خان په بريلي کې  ورواستول. 

خان او فتح خان سره پخپله د دوندې خان، سردارپريښودو او وگه تناستي په 
او په گنگا يې د کشتيو پل جوړکړو و. وله سيمې ته روان شد نجيب الد

ونه پينځو زرو شاو خوا پوځ يې پورې غاړې ته بوتلو.  هلته څو جنگ
پوځ د راتگ اوازه هم گډه شوه چې يو وارې ووشول او هغه وخت د افغان 

بيا د کندهار نه روان شوې و.  مرهټه په تيښته شول او ملهار راو له ويرې 
سره دې روغه وکړي.  حافظ رحمت ته وويل چې نجيب الدوله جواهر مل 

جواهر مل سره د  هغې ډېلي ته نه و رسيدلې چې د نجيب خان له خوا دتر
   السه کړو. روغې پيغام يې تر

ې کې ديک ورواستوو چې د بنگال په نيولوته لمير قاسم افغان واکمن 
سعد ه نږدې د نواب پينځه کاله د انولې سر مير قاسم ورسره مرسته وکړي. 

په حيث  پينشن خور مغل شاه عالم د انگريزد  هللا خان په حويلۍ کې پاتې و.
ويرې ډېلي ته نه تلو. احمد شاه  د نجيب الدوله له کې اوسيدو او فيض اباد

ن سره ويشلي چې په هند کې ټول اميرا شوخبر راغلو خوالي ترالهورابد
رحمت او احمد حافظ  هغه وخت.  وته والړي نوله هغه ځايه بيرته کندهارد

لرلو چې انگريزان يې وړاندې نه وې پريښې اوکه خان بنگښ دومره زور
او مرهټو سره په گډه دوي يې له هنده دوي غوښتلې نو د شجاع الدوله 

مشوره  هم دغه غوښتل خو حافظ رحمت ورته الدوله ويستلې وې.  شجاع
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ستوي اوروغه وکړي.  وروا ورته پيغامد خپلو وکيالنود الرې ورکړه چې 
و لپاره ښې اود هند د مسلماناندا هغه سياسي غلطي وه چې پايلې يې د پښتنو

مې د مرهټو په مالتړ د ود دا خبره وونه منله انه وې.  شجاع الدوله 
د کوړا جهان اباد سره نږدې د پيرنگي م کې  ۰۲۱۶مياشتې په دريمه نيټه 

مختللې توپې لرلې او ملهار راو د پر پوځ يې حمله وکړه.  هغوي نوې پر
شجاع الدوله فرخ اباد  ووتلو. د ميدان نه خپل لښکر سره نه وړاندې جنگ 

رحمت نه يې مشوره وغوښته.  حافظ ه راغلو او د دواړو پښتنو مشرانوت
ورته بيا د روغې وويل او دا ځلې يې خپل وکيل منشي تيک چند د پينځو 

دوي د  بدرگه انگريزانو ته ورواستوو.سپارو سره د شجاع الدوله په وزر
ته والړل او هلته يې تود هر کلې کارنيک خيمې انگريزکوماندان ميجر

راورسيدو او کاليوه نيټه د بنگال انگريز گورنر د اگست په دويم وشو. 
نامه وشوه چې د هغې تر مخه رې پيل کړې.  يوه لوځدوي سره يې خب

ټوله صوبه  هدهجنگ تاوان او د اووس لکه روپۍ د شجاع به انگريز ته پنځ
د ساتلو اجازه ورکړه.  خو د  تهاله اباد او کوړا جهان اباد يې ورورکړي. 

ملگري  وله او انگريزنامې يو شرط دا و چې له دې وروسته، شجاع الدلوځ
دوي يو سفير به د  وخت به د يو بل سره مرسته کوي او د جنگ پر ددې، 

له  دې شرط په منلوهغه په عمل کې د پښتنو دشجاع الدوله سره پاتې وي. 
او پخپله غاړه واخسته  ده د پوځ روزنه هم انگريز د ووتلو.  اغيز

  روهيلکهنډ اوس نيغ په نيغه د انگريز د پوځ تر بريد الندې شو. 
د دوي  دسته انگريزانو شجاع الدوله ته امر وکړو چې د روغې نه ورو

هغسې وکړل خو ورسره تللې د  ووباسي.  ده هم کيمپ نه دې خپل پوځ
 ،چې کومانده يې د عنايت خان په الس کې وهعسکرسوه روهيلکهنډ پينځه 

هم دان ورته پيغام ورواستوو چې تاسوهم هغلته پاتې شول.  انگريز کومان
شئ.  عنايت خان ورته الړړئ او د انگريزچاوڼۍ نه بهرخپلې خيمې لرې ک

اسئ نو وب که په زوره مې اواوره ستاسو نه ده ځواب ورکړو چې دا خ
پرې نورغرض ونکړواو درې ورځې وروسته ميدان ته راووځئ.  انگريز

لکهنئو ته والړو. عنايت خان پخپله   
چې برقي په هغو ورځو کې د بنگال د مرشد اباد نه يوه ښکلې هنرمنده 

مالزمت  سرهشجاع الدوله ې د غوښتل يې چلکهنئو ته ورغلې اونوميده، 
او به د موسيقي او نڅا د الرې ځان ته معاش گټلوهنرمندانو وکړي.  داسې

عنايت خان رنگ شوقين و.  تصادفي دا ښځه  شجاع الدوله پخپله هم د راگ
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هغې ورته ځواب ورکړو چې زه د وليده او پيغام يې ورواستوو چې راشه.  
ه د نواب سره مالزمت لپاره راغلې يم، يو لک روپۍ معاش به ترينه اوده

پښتون به څه راکړي.  عنايت خان هم هغه وخت ورته يو لک  خواراخلم، 
ويل چې دا له ځان سره ورواستولې او خپلو نوکرانو ته يې ونغدې روپۍ 

کينوله. يې کې عنايت خان په نکاح کړه او کورراغله نوچې  راولئ.  برقي
محبت خان ورسره واده ده بل ورور ن د مړينې نه وروسته دعنايت خاد 

 وکړو.
وهيلکهنډ په تجارت د ماليې بنديزلرې شو چې حکومت م کې د ر ۰۲۱۴ه پ

تاوان ورسوواو د سيمې سردارانو ورباندې حافظ ته احتجاج هم ته يې ډير
وکاله يې سوکړو.  خو په لږه موده کې دلته دومره ارزاني شوه چې ولس 

نوي کالگانې، يوه ځانگړې څانگه وه او شو.  د ودانيو د جوړښت لپاره
.  د حافظ رحمت خان للمستونونه، باغونه او پلونه يې جوړکړمي

. ځاې مبارک محل نوميدواستوگن  
 لهسيمه يې مرکزي دواب ونکړې شو چې کی نجيب الدوله  ۰۲۱۴په 

لږ وروسته د  نو د هغوي سره يې روغه وکړه او ژغورلې وې مرهټو
ه مرهټو سرده زوې ضابطه خان  دشو. مړهاپوړ سره نږدې پخپل مرگ 

د خان احم برام تا پاتې و او د مرستې لپاره يې په حافظ رحمت غږ وکړو. 
يې نشوه کولې وره شو او د جنگ کومانده بنگښ هغه وخت د سترگونه معذ

ورسره  شجاع الدوله.  خو پوځ يې د ضابطه خان مرستې ته ورواستوو
شلو  حافظ رحمت د . د انگريز د الس الندې و مرسته نشوه کولې ځکه دی

فرخ اباد نه بهر د مرهټو سره جنگ لپاره مورچې زرو عسکرو سره 
رهټو سره خبرې پيل کړې.  د ضابطه خان د خالصي لپاره يې م ونيولې. 

شرط کيښودو چې که اټاوه او شکوه اباد ورته د بونگې په توگه  دوي
بطه خان به ورخوشي کړي.  دا دواړه سيمې احمد شاه و ضاورکړي ن

خان ته د جاگير په توگه ورکړې وې. رحمت   تاو عناي ابدالي دوندې خان
به ورله دا سيمې ورکړي خو د هغو  ورواستوو چې دیخان مرهټو ته پيغام 

ده  د هغويو ضابطه خان دې ورخوشې کړي. رضا هم ضرورده ندواړو 
جيب الدوله خوشې کړې نه وچې د ن يې ال لو خودیوکيل ته رضايت وښود

ه څو ميله ليرې پړاو وکړو.  ضابطه خان د شپې ندوي د لښکر پاتې پوځ د
شول چې حافظ رحمت ورسره په دې باورهټو وتښتيدو اوهغوي په پټه له مر
. چل کړې و  
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روهيلو ماتې وخوړه او په فتح گړهه کې ايسار شول.  يو جنگ ونښتو، 
و او د روهيلو ځينې تکړه سرداران چې د شهغه وخت دوندې خان ناروغه 

گ کې يې گډون کړې و، ورسره نه و.  حافظ رحمت نه پاني پت په جن
ده زوې  خو داو روغه يې وکړه غوښتل چې نور د مرهټو سره وجنگيږي 

رحمت خان مروربريلي ته ستون شو.   دا فيصله خوښه نشوه اوعنايت خان 
د  کوه اباد د ورکولو لپاره يېد ژبې کلک و او مرهټو ته يې د اټاوه او ش

يرغل کړې  ې نه وړاندې مرهټو په اټاوهنامړه.  د لوځلوځنامي غوښتنه وک
ورځو دوي مورچې نيولې  څلوروتر او هلته شيخ کبير دفاعي جنگ کوو. 

تاوان په توگه يو لک روپو د غلې  مرهټو ورسره د روغې او دوې او اخر
نامې نه کال پريښوده.  د مرهټو سره د لوځ ورکولو لوز وکړو نو ده
غبړ سره په وروستي ځل روبنگښ حمد خان وروسته حافظ رحمت د ا

هيټ نه روان شوې و چې په د پيلي ب د پوښتنې لپارهدوندې خان  د وکړو او
د هغه تر څلويښتمې په بسولي  د مړينې خبر ورته راورسيدو. دی ده الره د

ده  وويشلې او يوه يوه يې د ده زمکې يې په دريو برخو کې ايسار و، هلته د
ته ورکړه. زامنو  

جگړه  ووشپيتو کالو و او د روهيلو په هرهاد مړينې پر وخت د خان وندې د
کې په بسولي  کې يې ميړانه ښودلې وه.  د ده خپل نوم عبد هللا خان و او

ده د وخت ځينې جوماتونه اوس هم شته.  له دې  هلته د خښ دې چې
وروسته حافظ رحمت نجيب اباد ته والړو او ضابطه خان يې د پالر په 

خان او ملو خان په زندان کې ساتلي و، ده خپل دوه وروڼه کلو کينولو.  دۍگ
د حافظ رحمت په وينا هغه يې خوشې  واړه د دوندې خان د لور زامن و. د

کړل او د پالر په ميراث کې يې ورته زمکې ورکړې.   ضابطه خان هغه 
و اوخت په شمالي هند کې تر ټولو ځواکمن نواب و چې يو لک پوځ يې لرلو

د لورسره واده کړې واو  ده د نواب علي محمد  .په عمل کې د هند باچا و
د ضابطه  دواړومرهټو او احمد خان  مشر و. مخه ورد روهيلوپه دې توگه 
شاه عالم ته يې ډاډ ورکړو چې ډېلي ته دې والړ شي. غوښته نو خان ټکول 

او ريزفرخ اباد ته روان شو. انگ م د مې په مياشت کې باچا ۰۲۲۰په  
ال په الره  ار وکړوچې ډېلي ته دې والړنشي. دیشجاع الدوله ورته ټينگ

باچا د مرهټو   ورته ورسيدو. چې د احمد خان بنگښ د مړينې خبر کې و
چې خپل پوځ راواستوه چې راسره ډېلي ته والړ  سندهيا ته پيغام وليږلومشر

رته هغه وشي.  ضابطه خان ته يې وويل چې ده ته اطاعت وکړي خو 
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ته فيض هللا ور طه خان د پوهيولو لپارهضاب ټيټ نکړو.  حافظ رحمت دسر
ډېلي يې  هغه د مرهټود راتگ نه خبرشو نو. خان په جرگه وروليږلو

مرسته پريښوده او نجيب اباد ته والړو.  شاه عالم د شلو زرو مرهټو په 
کال کې يې دربار ولگوو.  ښار کې وردننه شواو په الل   

دلير همت خان ته فرخ اباد ته والړواو هلته د احمد خان زوې حافظ رحمت 
په سرکړو، ورته يې نصيحت وکړو  د پالر پټکی لقب سره د مظفر جنگ

څو چرې د مرهټو څنگ ته نه ودريږي.  چې د ضابطه خان پر ضد به
د ښار يې لوټ کړو او  ،سته مرهټوپه نجيب اباد بريد وکړوورځې ورو

په تيښته د فيض هللا خان سره يو پخپله  ل.  دیضابطه خان عيال يې ونيو
و ټول ورسيدو.  حافظ رحمت چې بريلي ته راغلو ناې رامپورته ځ

غرونو ته د حملو له ويرې  اود مغل باچا دسرداران هلته يو ځاې شوي 
به  فظ رحمت ټولو ته تسلي ورکړه چې دیتيښتې لپاره يې نيت کړې و. حا

اړتيا نه وه.  يچا ته د ښارونو د پريښودوړي اوهد شاه عالم سره خبرې وک
او که  ونه و او پيلي بهيټ دواړه خوندي بريليسردارانو ورته وويل چې 

بيا د جنگ لپاره به بې غمه وي. ښځې او ماشومان يې يوې خوا ته کړل نو 
هغه دا صالح ومنله، عنايت خان يې خپل ځاې ناستې وټاکلو او خپله  

 گڼوځنگلونو دو ميله لرې د غرونو په لمنه کې کورنۍ يې هم د بريلي نه څ
ن او فيض هللا په دې ضابطه خا يو کلي گنگا پورکې ځاې پرځاې کړه. 

ځاې دې شجاع الدوله نه مرسته د شاه عالم سره د خبرو پر و چېونظر
يږو په هغه ال څه فيصله نه وه کړې چې مرهټه جنگيالي د مچ م ړي. وغوا

ونيول او  ل.  سمبهل، مراداباد او امروهه يېشو شان په روهيلکهنډ ورمات
دوي په کليو بانډوغلچکي حملې  تاالن گډ کړو. نورو ځايونو کې يې چور

هرچا د ځان ې راونغښتې او نتيجه يې دا شوه چې پخپله مټ ولس پيل کړې. 
د محصوالتو راټولول او د تجارت چارې  ساتنې لپاره ورسره جنگ کوو. 

  .په يو بل باور پريښودو کهنډ اوسيدونکوروهيل او پرټپه ودريدې
 

 انگريز او روهيله
 

د مرهټو مشرانو هوډکړې و چې په پاني پت کی د ماتې خوړلو نه وروسته  
کلونوکې دوي ځانونه بيا راټول په څو يوه ورځ به د پښتنو نه بدل اخلي.  
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ه حمله وهيلو د زپلونه وروسته به په اودهاو پالن يې دا و چې د ري کړ
جاع الدوله ش وروسته به د بنگال اود بهار نه انگريزان هم وشړي.  کوي. 

ده  م کې کلکتې ته خبرورکړو چې د ۰۲۲۳په  نو دوي له ارادو خبر شو د
راواستوي.  دې فيض اباد ته د پوځ مشر رابرټ بارکر مرستې لپاره سره د
ورکړو مشرانو ته خبرنو بيرته يې خپلو الدوله سره وليدل عچې د شجاهغه 

ښکاره دريځ نه لري.  کله واي چې د مرهټو سره به يو  څه چې نواب وزير
ځاې د روهيلکهنډ سيمې ونيسم او ورسره به يې نيمې کړم، بيا واي چې د 

کړم.  ځاې شم او د مرهټو پر ضد به دفاعي جنگ وسره به يوروهيلو 
يو د روهيلو سره  و چې هغه يعني شجاع الدوله بارکرپخپله په دې نظر

زانو لپاره هم ځواک د انگريهغوي  دځکه  ځاې د مرهټو سره مقابله وکړي
هلته يې د مرهټو واک د اودهه سيمه دوي ته نږدې وه او . د انديښنې وړ و

نه غوښتلو. انگريز پوځ په بله مياشت کې شاه اباد ته ورسيدو او شجاع 
نه ځان نود حافظ رحمت شو م هلته والړو.  ضابطه خان چې خبرهالدوله 

روته کيناستو.  هغه ته يې د سره خبالدوله د شجاع بيل او شاه اباد کې 
ود راخالصون خواست وکړو.  خپلوانخپلو  

خو ورته يې وويل چې  ضابطه خان مرستې ته راضي شول دانگريز
مت خان دې شاه اباد ته راوغواړي ځکه غوښتل يې چې د روهيلوسره رح

ضابطه خان ورکړي. ه ورته قناعت رهم خبرې وکړي اود يو گډ جنگ لپا
ريدو و او رحمت خان فکر کوو يپه ت خو سپرلیهغه ته يو ليک ورواستوو 
مرهټه به هم بيرته والړ شي.  ترهغې به دوي  چې د برساتونو د پيل سره

سې يې کړي خو ضابطه خان د خپلوانو په غم کې و او پرله پځانونه تيار
ته راشه.  اخربارکرخپل يوکپتان  ورته پيغامونه استول چې ژرشاه اباد

مې شاه اباد ته  ۳۶په سره ورپسې واستوو نو دې ددريو زرو پوځ  هارپر
ناستل نود سره خبرو ته کي.  کله چې دوي ټول د رابرټ بارکرورسيدو

په پايله کې د شجاع، حافظ او د کې وه.  ضابطه خان کشاله د ايجنډا په سر
دوي د څلويښتو لکو او رو ته کيناستلسره خبانگريزاستاځي په گډه مرهټو 

وکړو.  ضابطه  ه خان کورنۍ د پريښودو تړونپه بدل کې د ضابطروپو 
دې پيسو د تمسک )د پيسو  مرهټو د شجا ع الدوله نه دخان پيسې نه لرلې او

انه وکړه چې په دې معامله کې زما هيڅ ضمانتي پاڼې( غوښتنه وکړه. هغه ب
 که دی خبرو کې ناست يم. ن په خاطرت خاکار نشته، زه خو د حافظ رحم
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ما ته د خپل الس ليک شوې تمسک راکړي نو زه به مرهټو ته خپل تمسک 
 ورکړم.  

ضابطه  دې ټولې معاملې سره هيڅ تړاو نه و.  په اصل کې د رحمت خان د
د هغه خبره نه وه منلې او پخپل سر د مرهټو سره جنگيدلې هم خان چرې 

مشريو وارې روهيله  صون د هيچا مسئوليت نه و خوده د کورنۍ خال و.  د
 ټبرده سره چې څومره سرداران تللي و، .  پښتو کې راگير شوخپلې بيا په 

چې ژربيرته غوښتل يې کې ژوند ته اړ شوي و اوځنگلونوپه يې 
والړ شي.  په ځنگله کې د مليريا او د کولرا د السه په کورونو ته خپلو

، ماشومان ې شل زره ښځېپه څلورو مياشتو ک روهيله مړه شول.  زرگونو
بخشي سردار هم مړ شو او  او زاړه د خيټې ناروغيو او مياشو ووژل. 

رحمت خان سره  وم ياد کړو.  دروهيلو دا کال د " قضاې مردم" په ن
هللا فيض هللا، بخشي سردار، فتح خان، د دوندې خان زامن محب  تلليوکسانو

د  س ليک کړو چې که مرهټه د روهيلوتمسک ال واو فتح هللا ټولو په گډه ي
خاورې نه په جنگ يا په صلح ووتل نو حافظ رحمت خان به په دريو کالو 

.  په دې تړون د رابرټ کې څلويښت لکه روپۍ شجاع الدوله ته ورکوي
د برساتونود موسم په پيل کې مرهټه پخپله د هم ثبت شو. بارکرمهر

د شجاع الدوله د مرستې هيڅ اړتيا پيښه روهيلکهنډ نه ووتل اوپښتنو ته 
هغوي د تلو نه وړاندې د ضابطه خان خپلوان ورخوشې کړل، د  نشوه. 

 انگريزاود شجاع الدوله پوځونه بيرته خپلوچاوڼيوته والړل. 
ضابطه خان د لنډې مودې لپاره د حافظ رحمت خان مالتړ وکړو خوده د 

کله به د مغل باچا سره يو  خپل پالرنه زيات واک ته د رسيدوهوس لرلو. 
شجاع الدوله اواخر يې د انگرېزانو سره مال  شو، کله د مرهټو سره، کله د

ته  يې په مغل دربارکی وساتلوچې باچا خپل يو زوې غالم قادرخان وتړله. 
  هم پت من پاتې شي.  

او څه د کولرا په وبا کې وژل په جنگونو څه ځوانان ډير د روهيلود پوځ
چې برتي کول غواړي عسکرنور ته وويل چې دیايت خان پالرعنشوي و. 

د حملو لپاره يې روزنه ووشي. حافظ د برساتونو نه وروسته د مرهټو
رحمت ورله اجازه ورکړه خو دا يې هم وويل چې دوه درې زره کسان د 

ضابطه خان د معاملې له کبله په روهيلکهنډ کې سرگردانه گرځي، دوي دې 
عنايت خان په تادۍ کې اوورکړي.  وخت لنډ ې ورله هم واخلي او څه زمک

 دوه درې زرو . گومارول پيل کړليې عسکروراتلو سره  نوبريلي ته د، و
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دې وخت کې ځينو پښتنورحمت خان په چې ، ې وکسانو ته يې کار ورکړ
هغې د پالر سره څو وارې ترعنايت خان ته د زوې په اړه لمسون وکړو.  

افظ رحمت ترې يو څه مخالفت څرگند کړې واو ح په بيال بيلو معاملو کې
چې وکړوباور ه هم په دې خبرود خپل ټولې پوهې سرپالربدگومانه و.  

زوې ته يې پيغام ده د ليرې کولو لپاره برتي کوي.   گوندې هغه نوې پوځ د
ورته ځواب واستوو چې ما  وروليږلو چې يو پوځي به هم نه اخلي.  هغه

کسانو سره ژمنه کړې ده نو دوي ته د زمکو امر  زرو شاو خوا د دريو خو
يې هم هغه کسان چې لمسون يې کړې پالر  .وکړئ، نور کسان به نه اخلم

.  هغو يې پوهه کړي اوده ته يې راوليو، ورپسې وليږل چې په نرمه 
داسې  اودرته په قهردې يت خان ته هم لمسون وکړو چې پالرعناکسانو

دوي په  د وې ويل چې په ښکنځلوشو.  ړې چې عنايت خان ورتهخبرې وک
هغو خلکو بيرته حافظ رحمت  شان کسانو وينا ته هيڅ ارزښت نه ورکوي. 

نورهم بد شو. ده زړه پرې دخبرې په دې ډول وکړې چې ته   
جاري پوځيانوبرتي د ځاې ته پخپله د قناعت ورکولو پرپالر عنايت خان

حافظ رحمت باوري   ل.لوې شمير کسان ورسره مله شوزر يرووساتله او ډ
عنايت ته روان شو. بريلي لورسره د پيلي بهيټ نه  ې لښکرشو اود يو لو

نو شيخ کبير د دوي تر منځ د روغې  لپاره تياري وکړهخان د خپل دفاع 
سته شيخ وڅو ورځې ور  لپاره راوتلو او د جنگ مخه يې ونيوله.

رحمت   ه شوه.ده د جنازې او دريمې کې خبره بيا وران و دشو اکبيرمړ
چې عنايت خان د هغوخلکو کورنۍ ان د بريلي کال ته توپې ودرولې نوخ

ته مخامخ و. ته داسې ودرول چې توپومخې  ورته يې پالر لمسولې و، د کال
ته والړل چې که يوه گوله هم پريوته نو خان غوغا رحمت اوخلک په شور 

 دوي به تباه شي. 
ته يې  زوېپه صالح  ورو سرهد جنگ نه الس واخستو او نفظ رحمت حا

 لپاره ډاډپه نوم کړه او ده د نومې ضلع يېو چې د سليم پورپيغام ورواستو
ث په حيپالر ده ته يې وليکل چې د  .ستولادی اسناد هم ورو يې ورته د

 جاگير د سليم پوري خوراغلي و کی پاتې ممکن ده خپل فرض په پورا کولو
چې د  دا يې هم وليکل  ه بس وي.ده د اړتياو لپاره ب د دی واخلي چې

عنايت پوځيان دې وشړي.   ومارل شويگغنيمت مال دې ورته ورکړي او
جازه راکړه چې په دوو کې يوه خبره منلې شم.  ا ورته پيغام واستووخان 

يانو ته ورکړم او بيا يې وشړم.  دا معقوله خبره وه پوځچې د غنيمت مال 
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ه په بل ډول حافظ رحمت ته برخو هغو چې شيطانت يې دنده وي، دا خ
يو سخت جنگ پيل شو.   د ښار نه بهراو هغه پخپله ورپسې والړو وکړه. 

ته غاړه خدمت کې حاضريدو د پالر سته عنايت خانومرگ ژوبلې نه ور د
په پښو ورته پريوتو.  خو رحمت خان نو الړوکيښوده او چې مخې ته يې 

څو د وتلوامروکړو.  ده سره  هيلکهنډ نهود ر ورته په قهر و اوزوې ته يې
ه شول او له روهيکهنډ خان هم ملاو دوه وروڼه هللا ياراو ديدار پوځيان
په الره کې د شجاع الدوله پوځي کيمپ و، هم هلته والړل.  ده ورته  ووتل. 

يوه ورځ شجاع الدوله په خبرو  . يې ووساتلقدرعزت وکړو او څو ورځې 
اتنې او دوي د س ا پوځ لري او ديو لک شاو خو وويل چې دیورته کې 

ت خان خپلو وروڼو ته ايعن بل ملک ونيسي. خرڅ لپاره غواړي چې نږدې 
رې بيا اوويل چې دوي د شجاع سره نشي پاتې کيدې او چټک يو و

پريښودل او نه بهر ده خپل پوځيان د ښار  روهيلکهنډ ته يې ځانونه ورسول.
 فظ رحمت خور( کره والړو. د حاسره د خپلې ترور )د پينځويشتو کسانو 

نې خواست وکړو.  نه يې د بخښد پالر هغې ته يې ټوله کيسه تيره کړه او
عنايت  وروستهڅو ورځې او ورته د ترورکره د پاتې کيدووويل رحمت خان

ه د مثانې درد هلته ورتالړو. يو سردار انورخان جنازې ته  انولې ته د خان
څه موده وروسته دې  ه کټ ته پريوتو. د السپيدا شو، بريلي ته راغلونوتبې 

تکړه کوماندان د السه ورکړو.  بلحافظ رحمت يومړ شواو   
حمله  نډکهمرهټو په روهيلپه مياشت کې  د برساتونونه ورسته د نومبر

مرستې ته خپل ځواک  دوي دمخې شجاع الدوله وکړه نود تړون تر
اوان هم د جنگ تپښتنو نه  خو بيا يې د غلول. او مرهټه يې وځورواستوو

ان  ،دوو کالو هم دغه حالت وتر . چې دوي ورسره ژمنه کړې وه غوښتلو
پيسه هم پاتې نشوه او د په خزانه کې يوه  چې د مرهټوپه حملو د روهيلکهنډ

شجاع الدوله ترينه د تمسک د په دريم کال   هم هغسې پورې و.مغلو پور
الندې و ځکه د فشاره د ختيځ هند شرکت له خوا هغ غوښتنه وکړه. پيسو

تاوان رسيدلې و اوخپلې پيسې يې په څه  دوي ته په کاروبار کې د کروړونو
لگښت دوي پخپله غاړه اخستې و خو  پوځ.  ترهغې د ېنا څه پورا کول

غوښتنه کوله.  پوځي خدمتونو په بدل کې د پيسوواوس هرې نوابۍ نه د خپل  
مغل او  که غواړي د چېسرداران جرگې ته راوبلل  حافظ رحمت خان ټول

 کړي. ېانگريز سره جنگ وونشي نو څلويښت لکه روپۍ دې راټول
پکې د وړاندې نه شجاع الدوله سره خبرې کړې وې. هغه ورله ډاډ ځينو
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ورکړې و چې که پخپلو کورونو کې پاتې شول نو تاوان به ورته نه رسوي. 
ه اباد د هغو چې د شاخ د پيسو ورکولو نه انکار وکړو، ممشرانوپه يو 

ته سينه ټکولې وه چې دوي به خپله برخه حافظ رحمت تړون پر وخت 
يو پيسې ورته ورکوي، غلي ناست و.  هر چا دا ويل چې هيڅ هم نه لري.  

پيسې د پوځيانومعاش خپل لښکر څو کسانو خو دا هم وويل چې دوي سره د
نشته. هم   

يه لږه و. د هغوي سره سرما مال تړکوورحمت خان چې د حافظ کوموخلکو
د رحمت خان  وي حالت خراب شوې و. د تيرو دوو کالو په جنگونو کی د

 ۲۶پور واخلي او  به دی ديوان " پهاړ سنگه "  ورله مشوره ورکړه چې
څه نور وخت هم  روهيلو ته به يو، وزير ته ورواستوي بهلکه روپۍ 

رحمت خو حافظ  او جنگ وونشي.  پرېکړي پورورکړې شي چې پاتې 
ده سره  و چې دد خپلو سردارانو په چلند ناهيلې شو.  هغو څو سرداران خان

داسې ښکاريده چې  . و هغوي يې وترټلاخستو وويل ند پور و، والړ و
او د بل چا خبره يې هم  وې سمې فيصلې کولو جوگه نه وي حافظ رحمت د

، له د خپلو سردارانو مشوره يې منلې ویاې چې دې پر ځ د نه اوريده. 
  ي مرور شو. هغو

مت خان اوس د مرهټو د شجاع الدوله جاسوسانو خبر راوړو چې حافظ رح
د هغه لپاره د انديښنې  دا ه مرسته غوښتې ده. ضد د جنگ لپارنه د مغلو پر

دې ټول حالت په اړه په هند  د او انگريزانو ته يې حال ورکړو.  هوه خبر
" ،واي ،تونه ليکلوارن هيسټنگزخپل يادښ کې د انگريزانولوې استاځي

چې کومې سيمې  کیبرخه  ځوزيرزما مشوره وغوښته چې د سيندونو په من
وهڅوي چې په مرهټو حمله  روهيله رادې لپاره ايا  مرهټو نيولي دي نود

به دواړه قوتونه د يو بل  دوي نوي جگړه پيل کړي؟  په دی توگه کړي اوو
خپله ويره ړه خودی پراجې اجازه ورک .  ما دپه جنگ کمزوري شيسره 

 له دڅه وي؟   کيديشي چې دا پالن پخپيې پايله به  مې هم څرگنده کړه چې
هسې نه    ايا مرهټه به په دی راوهڅيږي او که نه؟ ده په زيان تمام شي. 

په دی کی او  بريدونه پيل شي.  کی پخپله په ده دې حملو په پايله چې د
 خپل چې د که توان لري که دويځکوي هم دا کار شک نشته چې لومړې به

ه هم په روهيلوحمله وکړي نو که بريالي شول نوبيا په اودهسره لوې لښکر 
ته خطر هم ورجنگ وگټلو نو  روهيلو که بل خوا حمله کولې شي. 

.  "جوړيدې شي  
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ويل چې په دې ده مشوره وومنله او وې  الدوله د هيسټنگز ليکي چې شجاع
ې زياته کړه چې که فرض وکړو، خو دا ي وکړي. اړه به نورهم سوچ 

 زه هم ميدانبيا کی  و پر ضد فعاليت کوي نو په هغه حالتروهيله د مرهټ
د روهيلو کړم چې ناجازه وربه لې ته ته ورودانگم او د مرهټو يو قوي ډ

که ځ؟ ما ورته وويل، چې په هيڅ حالت هم نه!  ملک دی وران ويجاړ کړي
دوي  ن دومره مهم نه وي، خو که دواک هلته راولي، ممکځمرهټه چې کوم 
برياليتوب کی به  په هرقسمه سره مله شول نون هم له ده لس دولس کسا

ده رانه پوښتنه وکړه چې ايا د روهيلو  ترې غواړي.  خپله ونډه )پيسې(
شي که ، له هغې تيرشوې دېچې کوم تړون څلويښتو لکو روپوسره د 

ترينه اخيستې شې ه پيسې مشوره ورکړه چې هر څومرڅنگه؟ نو ما ورله 
د بيرته ورکولو  خو که د پور و يوه روپۍ هم ورته مه پريږده. واخله ا

ده لپاره د يو بل پالن  په راتلونکي کې د نو نکړېدر يې پورا پيسېوخت پر
وي(رسره جوازجنگ لپاره به وبل ) مانا د " پلمه وي.به مناسبه   

لو او د مرهټوهغه حالت په گوته انو دا ليکنې نه يواځې د پښتنو، مغانگريز د
 وگټ د خپلو ماليبلکه دا هم چې انگريز کوي چې خپل دښمن يې نه پيژندلو

ع الدوله د يو بل سره لپاره نه غوښتل چې مرهټه يا روهيله او يا شجا
انگريزانو نه به کار  دکوو چې ع الدوله داسې فکرشجا ملگري شي. 

د حافظ  دی  ي.ا به يې وشړاو بي، خپل دښمن به پرې مات کړي واخلي
واي چې که په  پخپله انگريز ته او وپت من هم  نا څه څهرحمت سره 

. ژغوري به يې له مرهټو نودیروهيلو بد وخت راغلو   
اعالن طه خان په ډاگه د مرهټو سره د مالتړم کی ضاب ۰۲۲۳په جوالي، 

 شوېخبروله او د انگريزانو له اړيکو د شجاع الدحافظ رحمت خان   وکړو.
سر رابرټ  په پټه د مرهټو سره د روغې هلې ځلې پيل کړې. هم او ده 
خصي ليک کی د تړون په اړه په يو ش ځمند حافظ او د مرهټو تربارکر

تړون کړی غبرگ ي چې " زه يقين لرم چې روهيلونگز ته ليکوارن هيسټ
يوې خوا دوي مرهټو ته په قران ليکلي ورکړي دي چې هغوي له به  . دی
ه لکه ځه څلويښت لکه روپۍ ورکوي او د پيشکي په توگه يې ورته پينځنپي

ه هيسټنگز ت کاغذالدوله يوهغه وخت شجاع روپۍ وراستولي هم دي". 
خان سپيڅلې قران مرهټو ته رحمت ې ليکلي و " حافظ اندبورکړو چې ور

ه لکه ځپين ورسره . د ملگرتيا يوه نښه وهو چې د هغوي سره ورواستو
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کړي." ي سره ښه پوهه او ملگرتيا استواري دي چې د هغورليږلروپۍ هم و
هغوي  ي د مرهټو سره دي اودځرحمت استا له نړۍ خبره ده چې د حافظوټ 

رحمت پخپله هم وومنل او دا دليل يې  حافظ سره يې معاملې کړي دي. 
و د مرهټو د شجاع الدوله د رحمت خان ا "ورکړو چې په ده سخت فشار و.

چې هغوي رحمت خان ته ډاډ اودا يې هم واوريدل ه خبر شوپټو اړيکو ن
دوي به ورباندې غرض ورته پرانيزي نوچې که خپله خاوره  ورکړې دی

رحمت خان ته پيغام  شجا ع الدوله،الړ شي.  ونکړي او اودهه ته به و
ورواستوو چې د څلويښتو لکو تمسک پيسې به ترينه نه اخلي خو د مرهټو 

باور وکړو او مرهټو  ي.  رحمت خان په دې خبرهه دې معامله ونکړسر
ده سيمې ته  ورنکړه چې دهم ته يې اجازه دوي سره يې روغه ونکړه.  

دې په ډانگ او پړانگ کې راگيرو او اخر يې د هندو مرهټو  . راغلې وی
ده ملگرې هم و.  خپله پښتو يې  باور وکړو چې دپه شيعه مسلمان پرځاې 

 پر ځاې کړه.
ت په هند کې ټولې سياسي معاملې د " ايسانگريزانو له خوا د هغه وخت 

چې د تاج او سلطنت  وانگريز پوځي افسران انډيا شرکت " د الرې کيدې. 
د شرکت  ي فعاليت نه وړاندېد هر پوځ بايدله خوا هند کې ساتل شوي و، 

نگز به په بنارس کی د کمپنۍ د هيسټ.  ورکړې وی واکو ته خبرچار
خبرې کولې خو په روهيلو د  ځسره هره ورغړودريود مشاورتي جرگې 

 د.  ېساتل ېپټ خپلې خبرې اترې تر خپله وسه يېحملې لپاره د وزير سره 
بې ځايه د واکي تجاران و او دوي علت ښاي دا وي چې د شرکت چاردې 

ځواکونو وارن هيسټنگز پوځي و او په هند کې د هغو  جنگ نه ډډه کوله. 
جوړولې شو. ته يې خطرگټوبريطانيې  چې د ده دنده وه ماتول د  

ليون االرنس سد شرکت يو غري هيسټنگز هم دغه خبره په يو بل ليک کی 
اتو نه مد تړون او د تمسک د معلوم کی وليکله  ۰۲۲۲ته په دولسم اکتوبر 

هيڅ رانکړل.  د  نږ دوي له مرهټو وژغورل او روهيلومو"وروسته واي، 
کی يې گنگا سيند  ځپه لويدي  ص پروت دې.روهيلو ملک په جنوب کی خال
ه د صوبې لپاره تراي( غرونه دي  دا د اودهاو په شمال کی د "ترتاري" )

لکه چې د انگلستان لپاره د لومړۍ ملکې  ثيت لريکټ مټ هم هغه حي
ه دا سيمه واخستل که وړاندې د سکاټ لينډ سيمه وه.  ايليزبت د حکومت ن

او ښکاره ده چې ي ليکه به ورباندې پورا شي ت دفاعد سلطنشوه نو د وزير
که اوس ده د سيمې د ساتنې ځدی ساتنه بيا اسانه وي  زمونږ لپاره به د
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زيات  ده . په دی کار به د هغه امدن په مکمل ډول په مونږ تکيه کړيلپاره 
هم وي."ه برخه زمونږشي چې پکی   

ز دی پخپله د دی اوږد ليک په متن کی واي چې دا به ښه وي چې انگري د
د دی د کمپنۍ  . ويکه دا به ورباندې يو فشارځروهيلو سره جنگ ونکړي 

نو کی استثناي کارونه کولې شي ايوځينو ځاصولو يادونه هم کوي چې په 
د قدرت خبره شجاع الدوله( )د وزير دی . ته به دومره پام ونکړي واصولاو

انگريز  د و واي چې هغه خبر دی چې دیا واکمن دیځهم کوي چې 
عزايم لري.  له بلې خوا د مرهټو نيشت والې ضد خطرناک او سازشي پر

 ايونو کی مصروفه و او د روهيلو کمزوري ورتهځچې هغه وخت په نورو 
مات شي. ډير په زړه پورې و چې دوي دواړه به زر  

هلته پخپل الړونوبيرته کلکتې ته  م کی کله چې هيسټنگز ۰۲۲۲په 
د روهيلو د ملک نيولو لپاره اسې وليکل،" وزيرکی يې د ي رپورټسرکار

دا د هغه يو پخوانې  ليواله و. يري مرستې ته ډځلومړې د انگريزانو پو
ې دا چې ځارمان و او د روهيلو مشرانو سره يې ورانه وه چې هغوي نه يوا

ده څلويښت لکه روپۍ ورله نه وې ورکړې بلکه دا پيسې يې مرهټو ته  د
 ۳۳په وسله واخلي.   ترينه ضد د جنگ لپاره ده پر ورکړې وې چې د

 د ليک مسوده وړاندې کړه چېاوږد يو ته کمپنۍ مشرانو د نومبر هيسټنگز
دوي  پکی وزير ته سپارختنه شوي وه چې د روهيلو په ماتولو کی به د

غړو په دی خپل ينوځخو د کمپنۍ  واک ورسره مرسته وکړي. ځي ځپو
ته يې ليک  زنگهيسټغونډه وکړه، دوي يوه بله   .کړل شکونه څرگند

د روهيلو د قدرت شجاع الدوله  شوې و چيينگارپه هغې کی ټ واوورواستو
يې و خطرد مرهټاو ازغی دیده د سترگو ي، د هغوي سيمه دځنه سخت سو

ليرې دي او هغوي ته نه  روهيلکهنډد " مرهټه  وړاندې ليکي . ده يوه بانه
 هدهه پکار وي. "  له بلې خوا د اولميره لويه پبه د يوې حملې لپاره ډ

. هغوي لريو احساس کينې د روهيلو نه د دښمنۍ او د به تل صوبه دار
اهميت  او دی د هغوي د ملک په جغرافيايده له قدرت ويريږي  د ()روهيله

ۍ غړو په دی ويره څرگنده کړه چې دواړه مرهټه او د کمپن"  ناارامه دې.
ده چې يې دا پوښتنه  .  خو په زړه پورېاڅيروهيله به د وزير پر ضد راپ

واب کی ځدی په  د  "د روهيلو ملک ونيولو نو بيا به څه کيږي؟يرکه وز
هرې خوا  مکمل سلطنت چې لهبه يو " زمونږ ملگرېورته وليکل نگز هيسټ
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 ک حمله نشي کولې. نه به ورباندې څود بهر اوپه الس کی ولري  ،بند وي
ته د گنگا سيند ولري چې د تبت له غرونو ، يوې خوا بهارپورېدوي به تر

حمله وکړه نو  له بره نهچين( )واک ځخارجي که يوله بلې خوا  . يځراوو
ړي به دومره مال راټول ک دیبله دا چې  به د دفاع کولو توان ولري.  دی

شک نشته چې  خوچې مونږ به هم پکی برخه ولرو او دی به په امن شي.  
به  په دې دې شي. نږورو ته سرحدونه مرهټده د ملک  کار به د په دې

ټينگار کوي چې پرته له  ".  هغه په دېملگرتيا کلکه شي ځمنزمونږ تر
واي  يز څه گټه نشته.   خوجنگ کی د انگر څلويښتو لکو روپو په دېهغو

ه والړ شي او پاتې به ځله مين ځبه د روهيلو دريمه برخه پو چې په دې
  "ه وکاريږي.زمونږ په گټ

دی بحث کوو چې د روهيلو و پرله پسې په ځدريو ورتر غړومپنۍ نهود ک
ه فيصلنه و او اخر يې  په يوه خله ل غړيوټ ه ده؟  د چا گټ کیپه ټکولو

غې پالن دی جوړاو دوي ته د ه ،يمناسب گڼچې څه هرنگزهيسټوکړه چې 
پالن ورکړو  خپل غړو تهنگز د کمپنۍ نومبر هيسټ ۳۱په کړي.  وړاندې 
هغه ليک د ورليږلو تصديق په دی کی د  ومنل شو. غړوله خوا لوچې د ټو
پټنې او  ته په په ليک کی شجاع الدوله و.  چې وړانديز يې شوې هم وشو
ژمنه شوي وه.  جنرال  د وراستولو ځد انگريز پو کې ميشتدينه پور

 شخصي يادښتونه کې ليکي.  وخپلپ ه کی واوپه هغه غونډ بارکر رابرټسر
 مونږ ټولپه دی کار ه خومنلې دمور ضد د وزير سره مرسته لو پيد روه
. " که کيدو خطريې لرلومن واکځ د کس يو دچې  ان ورسووځته  حدداسې 

د روهيلو  هاې شوې او دځسره د کوړا او اله اباد سيمې هم يو  هدهد او
دا پيسې  دوه نيم کروړه روپۍ شي. يې امدن به  ملک هم واخستو نود کال

لې جوړود خپل گاونډي لپاره ستونزه ، هغه په الس کی ويې د هرچا چ
و خيال په اخالص شک نلرم چې زمونږ د گټ ده شي. " بيا ليکي، " زه د

.  جنرال يو " هندوستاني" دیهغه  ، خو دا نه دي هيرول پکار چېساتي
څوک به او هي نت غښتلېد وزير سلطجنگ سټنگز مني چې په دی هي

کرنل  کهند د حملې لپاره هيسټنگز دپه روهيل  ."ورباندې بريد نشي کولې
جاع الدوله خپل جاسوسان ش  ورواستوو. ځچيمپين په مشرۍ انگريز پو

ته رو او نوکول يې ناهيلې خلک ينې ځ چې ووکې خپاره کړي روهيلکهنډ 
دوي بې اعتباري نوره هم  يو بل لپاره د دې چې د، تريې د اميد الره ښودله
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لونو جنگ وگټ حافظ رحمت خان هم گډه شوه چې که دا اوازه زياته شوه. 
به ترې اخلي چې ياد ، دومره سخت انتقام ده مخالفت يې کړې و هغو چې د

حافظ رحمت اوس د خپلو سردارانو خبره هم نه منله او ځينې .  به يې ساتي
شجاع  او فتح هللاد دوندي خان زامنو محب هللا ترې بدگومانه شوي و.  

شوې و او ورباندې د جنگ نه کولو لوځ نه وراستولي و چې له ته قرانوالدو
ژوند ضمانت يې  وي ته يې دچې دد خپل دستخط سره بيرته ورليږلي  هغه

. ورکوو  

د گډ پوځ په خوځښت خبر شونو الدوله د انگريز اوشجاع خان حافظ رحمت 
په پيلي بهيټ کې د خپل مرکز نه آنوله ته والړو، خپل کيمپ يې ولگوواو 

ټولو پښتنو يې د جهاد غږ وکړو.  د روهيلکهنډ ولس په دې راپاڅيدو او په 
وډنگيدې او خلک د  واړه زاړه ټول ورسره ودريدل.  په کليو کې نغارې

فيض هللا خان او کوتکو سره انولې ته روان شول.   او دچاقوانو، تورو
هغو . ه و خو اوس اوبه له ورخه تيرې وېنورسرداران هم ورسره مل

حافظ ، ل دوي د عسکرو لپاره معاش نه لريانو چې ورته يې ويسردار
ورته پيسې ورواستولې.  پينځلس زره روپۍ يې محب هللا ته او لس رحمت 
.  په دې توگه د رکړېته وپۍ د نواب علي محمد زوې محمد يارزره رو

 روهيلو ځواک څه نا څه زيات شو. 

 اوه ته مارچ وکړو،ايټشجاع الدوله م د نومبر په مياشت کی  ۰۲۲۲په 
جنگ ونکړو او او خپله چاوڼۍ يې د جمنا سيند نه وراخوا ورسره مرهټو 
ترې دومره په ويره شو چې جنگ فرفرخ اباد ته والړو او مظ ا دیبي يوړه. 

ژمنه وکړه بلکه  نيم لکه روپۍ باج ورکولود کال څلورهغه ته يې نه يواځې 
ان د مرهټو د تلو نه اخوا ضابطه خ  شيعه مسلک يې هم قبول کړو.

خو  کړېينگې سره اړيکې ټرحمت خان لې بيا د حافظ ځوروسته، يو 
د جنگ نه کولو په بدل کې ډاډ ورکړې و چې نيم شجاع الدوله ورته 

هللا خان شل زره م عبد حاک د شاهجهان پور  .ده وي روهيلکهنډ به د
ه کله چې شجاع الدول  او د حافظ رحمت د خپلوانونه و.پياوړې پوځ لرلو

په ويره و چې دوي به ورباندې حمله وکړي هغه دې ښار ته نږدې شو نو 
ده هر کلي   خان دعبد هللاخو او روهيلکهنډ نه وړاندې به يې مات کړي.  

چې يې ورته ټيټ کړو. انگريز واي چې پخوا له دی او سر ته راغلو
.انونه پخپله تباه کړلځ، دوي خپل روهيله مو په توره وهلې وې  
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ې ځحافظ رحمت ته يو استا ع الدولهشجامياشتې په سرکی د اپريل د 
مخې چې کوم څلويښت لکه روپۍ تړون تر نياله پخواورواستو چې دوه ک

کوماندان کرنل چيمپين د انگريزي. ده اخستې وې هغه دی بيرته ورکړ
غوښتنې رله او هغه ته يې وويل چې د وزيرحافظ رحمت سره زړه سوي ل

. د هغه غوښتنې راته راوړه فظ رحمت ورته وويل چې.  حادې وومني
ليکل، " په وهغه ورته ته دا خبره وکړه نو  الدوله  کرنل چيمپين شجاع

 سره مرسته کوم او په دې زما دوه کروړهتيرودريو کالو کې زه د روهيلو
روپۍ ، نو که دې راته دوه کروړه خبر دروپۍ لگښت راغلې دې.  هغه 

واب تر السه ستاسو ځ. که تر سبا مې صفا وليکئراکولې شي نو ما ته 
ليک ښاي چې  دا وروستېدرځم." سره به ستاسو لوري ته  نکړو نو د پوځ

.ماتول غوښتل شجاع الدوله په هرحال کې د روهيلو  

پور په يو کلي ميران پور کټړه کی د م د شاه جهان  ۰۲۲۱اپريل د  ۳۲په 
هندوستان په تاريخونو کې ليکلي د  جنگ ونښتو.  د روهيلو شجاع الدوله او

ل چيمپين او هيملټن کرنزره وه خو ۱۱دي چې د روهيله پښتنو شميره 
جنگ  د ره وې. توپې هم ورس ۱۱چې دوي اتويشت زره و او دواړه ليکي 

" دی . دیاسې د سترگوليدلې حال لمسي د د حافظ رحمت خانپه ورځ 
ويل، " زما خاتمه نږدې ه يې وهللا خيمې ته والړو او ورت د فيضحافظ( )

له چې زه مات شوم خو ک تښتئتر څو چې زه ژوندې يم، له ميدانه به نه  ده،
او  ميدان پريږدئ مدالڅهس ، مه راوړئنگ زوراو په ج نو خبرداره ووسئ

ستا لپاره دا به  . غرونو ته والړشئ او د نږدې خپلوانو سره کورنۍزما د 
وومنله نو دا به درته بهتره  دی ولو ښه الره وي او که زما مشورهتر ټ
د دښمن لوري ته  دی نصيحت نه وروسته دی په اس سپور شو او د  " وي.

وهلې و چې د دښمن دوي يو لنډ مزل  ښکر سره روان شو. لد د لسو زرو 
د ټوپکو او د توپو ډزې پيل مخې ته راغله او په دوي يې  هراول دسته

ره وه، الدوله سره يې پټه الد بخشي زوې احمد خان چې د شجاع  کړې. 
دا د نورو لپاره يوه بيلگه وه او  او د ميدان نه ووتلو. شو ترينه وروسته پاتې

او د انگريزانو څوچې حافظ رحمت د تيلنگوتر غستل. ځهغوي هم ورپسې و
په د پيل .  دی وو وس کسان پاتېځايله پنې کيدو، له ده سره ته ورنږد ځپو

نو پخوا جاسوساروهيله چې رۍ نه وپيژندل شو له خپلې چت) کجاوه(  هوده
دوي يوه توپه ورته برابره کړه او شيش يې  . دښمنانو ته په نښه کړې و
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پلو ټولو ملگرو نه د خ ،شوپيل نه راښکته او په اس سپور هغه دړلو. وت
ده چاپيره  . د توپونو گولې دکاروو يېل توان وټ وړاندې روان او

پورته  لږ. دی د خپل اس نه ده په سينه ولگيده بيا يوه گوله ديدې او ځغور
نه وروسته يې د شهادت جام يو دوه گوټه اوبه څښلو پريوتو. او بيا پرزمکه 

پکې  څو و تر وروستيو شيبو جنگ کوو اوده نه چاپيره کسان د.  وڅښلو"
، نورهم هلته ووژل شول.  هغه پښتانه چې د جنگ د ميدان نه په تيښته ټپيان

ورپسې منډې وهلې او گډ وډي پيدا شوه.  د مغلو يو پوځي  و، نورو هم
مړې ن په پوځ کې مالزم و، د ده رحمت خاحافظ سلطان خان چې پخوا د 

ته شجاع الدوله دا يې اوسر يې ترې پريکړو.  بيا ډير په وياړوپيژندلو 
 د شجاع ژلې و. و ه يې غورې وکړې چې پخپل الس يې هغهيوړواو ورت

شوې و خو سلطان خان ته يې يو پيل، دوشاله او خبر حافظ د مړينې نه
په سررحمت رکړل.  واي چې کله ده د حافظ نغدې پيسې په انعام کې و

مې  ې شاهد دې چې دا ورځالس کې واخستو نو په ويرې يې وويل، خدا
" فتح  ده زوم خيمې ته راغلو او پيرزو"  خو هغه وخت د هدرباندې نه و
ه ورکړو چې دا ضابطه خان او ورل د حافظ سر هغهيې کړه. مبارک" ناره 

ه.  هغوي دواړو وپيژندلو او مظفرخان خان ته د شناخت لپاره يوسمظفر
( سره د جنگ ږيره دی د جناب عالي ) شجاع الدولهبنگښ وويل، " په دې 

د نواب د خوشالولو لپاره سلطان خان ته پينځه  و"  دوي دواړو لپاره راوتلې
دا سر د رحمت خان پير  بياپل اړخ نه انعام ورکړل.  پينځه سوه روپۍ د خ

شعر کې  يو وژړل او په لوړ غږ يېته يوړل شو.  هغه ورته سيد شاه مدن 
څه يې ورته خبر شو نو هغه وخت الدوله چې  شجاع ده شهادت وستايلو.  د

، چې سيد مدن پکې ده الس ته ورغله و کله چې بسولي دونه ويل، خ
يې بندي خانې  مال اسباب يې ترې سرکاري کړل، دی ټول ده اوسيدو نو د
او هم هلته يې دومره ووهلو چې مړشو.  کې واچوو   

ظ د حافواي، " دی زما خيمې ته راغلو نو کرنل چيمپينانگريزکوماندان 
شجاع الدوله د حافظ  زيات خوشاله و" او ډيررحمت سر يې په الس کی 

بريلي ته ې وگنډلواو د شپې يې ورپورسرله ميدانه راوغښتو، رحمت جسد 
د هلته د وړاندې نه د روهيلو د ماتې خبر خپور شوې او  ورواستوو. يې 
.لوش مړينې خلک ال ويرژنپه حافظ رحمت خان کلن  ۱۲  
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 وي ماتې د هغود دروهيلو دوه زره کسان ووژل شول.  په دی جنگ کی د 
تنه  څو يدل اونه وتښتچې د جنگ په ميدان کی د خپل مشر له کبله وه پښتنو

شول.  کرنل چيمپين واي چې وزير په دی جنگ د شجاع الدوله سره مله 
ده  عزت وساتلو او دده  ، " مونږ دقهرليکي او په کی غير فعاله پاتې شو

 ۰۲۳اني تاوان ځد شجاع الدوله گډ د انگريزاو ډاکوانو ترې گټه واخسته"
په  پيان شول. کسان ټ ۳۶۱د مغلو  اوکسان و.  دوه انگريز افسران 

په دې سيمه کې ع الدوله جنگيالو راتلونکودريو ورځوکې د انگريزاو د شجا
هيسټنگز خو د خپل مشر دې کارمخالفت کوو ناتارگډ کړو.  کرنل چيمپين د

محبت ې رحمت خان زو دلې.  نه يې سر نشوغړو او د شجاع الدوله د امر
د روغې شي،  الړ عکس چې دوي دې ځنگلونو تهخان د پالرد وصيت بر

او دواړه خان د بريلي نه ورسره يو ځاې شو زوالفقار الرې چارې لټولې. 
په ده  د ته ورغلل.  هلته يو ورځ او شپه ع الدوله ليدوشجاوروڼه 

په بله ورځ شجاع الدوله محبت خان ته  ډاډ ورکړو چې . ووانتظارناست 
اجازه تلونه هيچا ته د و د ښار ه دوي خپلو کورونو کې پاتې شي اوک

وي.  بيا نواب زوالفقار يې له ځانه سره ايسار به په امن کې  ورنکړي نو
شجاع الدوله هم هغه رخصت کړو. پيلي بهيټ ته کړو او محبت خان يې 

جنگ د قايم خان بنگښ کورنۍ سره کړې ده پالر صفدر وکړو چې د کار
اعالن  يېخلکو ته ورپسې  . ده د پوځ له خوامحاصره شو پيلي بهيټ د  و.

تسليم کړي او دوه الس، دوه ع الدوله پوځ ته وکړو چې هرڅه دې د شجا
لږ مقاومت کولو نو  که چا له ښاره ووځي.  خلکو هم هغسې وکړل او پښې

. ووژلځاې به يې ځاې پر  
څه وشوکول نو محبت خان ته يې پيغام ورواستوو ولس نه يې هرکله چې 

کړي.  هغه ورته وويل چې که چې د پالر ټوله شته مني دې ورته تسليم 
و گاڼې او د دا حال نه وې.  د ښځومره خزانه يې لرلې نو اوس به د

محبت خان ته امر وشو چې يو  که دا يې پکار وي.  لوښي لرگي شته،کور
 چې د ځاې، خيموکې ايسار شيټول د ښځو سره يودوو ورځو لپاره دې 

څه چې هرتل، هلته له کورونو ووشول اومجبوري.  دوي دوي کورونه ولټو
چور کې کرنل چيمپين هم پاتې و، هغه يې هم د السه ورکړل.  په دې 

د حافظ رحمت خان له کوره د سرو زرود گاڼو،  په اندازهده  د شامل و او
هم دومره پېسې د ته رسيده. لکو بيه پنځوسو او د نورو شيانوپيالنو، اسونو

     هغه پور پرېکولې شوې.
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دې جنگ  ځکه انگريزانو ترينه د وساتلوپخپله  مال شجاع الدوله دا ټول
خو د چيمپين دا خبره خوښه  لپاره څلويښت لکه روپۍ پيشکي اخستې وې. 

لوټ شوې شيان په زوره د مغل ده افسرانو د حافظ رحمت د کور د اونشوه 
انگريزانو د دې مال په سر .  نږدې وه چې دپوخ نه د اخستو هڅه وکړه

د لسو لکوروپيو د  شجاع الدوله ته گرځولې وې چې هغهخپلو ټوپکو شپيلۍ 
د خپل او محبت خان رځې وروسته څو و  ځان وژغورلو.ورکولو په لوځ 

هلته بندي وساتل شول. اله اباد ته يې ورواستول او دوندې خان د ټبر سره  
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 د حافظ رحمت خان مقبره

 
 

 
 زخمي قام

 
چې بې کوره شول ت خلک انه زي نيم ميلين وخت دپر ماتې د د روهيلو

په  اووسيزل مغل پوځ د يو زرو نه زيات کلي دوي  زيات پکی پښتانه و.  د
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سره بسولي ته شجاع الدوله د خپل لښکرډله ايزه توگه ووژل شول.  
ورسيدو او هلته د دوندې خان زامن چې په قران يې ورته ليکلي ورکړي و 

د خپلو يې هغوي   غلل.په امن کې وي، هرکلي ته يې ورچې دوي به 
او ټول مال او دولت ترينه د شجاع الدوله په  ونيول سره سمدالسه خپلوانو

. امر ضبط شو  
د  ،وچې تر وروستيو شيبود حافظ رحمت سره والړ وروهيله سرداران کوم 

د  اوکړو.  دوي فيض هللا خان خپل مشروو کې راټول" ځنگل نگالل ډا"
د اکتوبر  شو نوشجاع الدوله چې خبر کړل. بل جنگ لپاره يې ځانونه تيار

ځکه هلته په نشو کولې جنگ ده نور خو مياشت کې ورپسې ورسيدو. په 
اخته شول.  ده پاتې روهيلو ته د روغې  په وباکولرا پوځيان يې د رسيدو

وليږلو واستول.  نورو ورته سخت ځواب  الس وغځوو او ليکونه يې ور
ر ورستي دمه به درسره جنگيږو. نه کوواو تچې مونږ درباندې هيڅ باور

چا ورته وويل چې د حافظ رحمت کورنۍ خوشې کړه نو بيا به درسره 
و، هغه خان چې کوم ليک تر السه کړخبرې وکړو.  خو فيض هللا 

ما ته راغلې نو ستا ده ته يې ليکلي و چې " که سمدالسه  سياسي و. ډير
ونکړل نوزه به د داسې دې  راضافه شي. کهکې به يو څه وپخواني جاگير

ده د  السه کړي.  دمحبت خان راوغواړم او هغه به هرڅه تر اله اباد نه
چې اوس درسره دي، د هغه سره به مله شي او تا  انپالر څومره رسالدار
شجاع الدوله يو ليک په اله اباد کې محبت خان ته هم   به يواځې پريږدي."

شي.  الړچې الل ډانگ ته دې  ورواستوو  
 ود شجاع الدوله په خبره يې باورنه کيدو خو خان هوښيار و افيض هللا 

منفي ځواب يې هم ورنکړو.  ده يو ليک کرنل چيمپين ته وروليږلوچې پکې 
ليکلي و، " که ما ته ټول روهيلکهنډ بيرته راکړې شي نو په دريو کالو کې 

ته  غواړۍ چې دا پيسې وزير به کمپنۍ ته اتيا لکه روپۍ ورکړم.  که
بل  سره پاتې وي. گه تاسونوزما زوې به د ضمانت په تو ارل شيوسپ

دا دې چې که ما ته خپل ملک بيرته راکړې شو نو ديرش لکه روپۍ وړانديز
ه هغه دې نه عالو م."  داو پنځويشت لکه به کمپنۍ ته ورکود کال وزير ته 

د  اونځلس زره پوځ به هر وخت د انگريزده پي هم وکړو چې د دا لوځ
د انگريزانو دا خبره خوښه شوه خو شجاع الدوله په خدمت کې وي.  شجاع 

پښتنو په بيا د ځکه هغه په هيڅ صورت روهيلکهنډ  الدوله صفا انکار وکړو
 الس کې نه ورکوو. 
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د زباني پيغامونو نه وروسته فيض هللا خان پخپله د شجاع  د ډيرو ليکونواو
سردار  د روهيلو مخه ور مستقيم خان چې  الدوله سره د ليدو هوډ وکړو.

لپاره تيار شوخو فيض هللا ورته وويل چې يو کس دې د و، ورسره د تلو 
هغه ورته وويل  نشي کولې. سره پاتې وي ځکه په وزيرڅوک باورلښکر 

 لپاره د دوي چې زه د حافظ رحمت د کورنۍ راخوشې کول او د
پله په دې به پخ ورته قسم وخوړو چې دی غوښتنه کووم.  فيض هللاجاگير

او دوي خان خپل يو باوري سړې ورسره کړو مستقيم معامله خبرې کوي. 
 د شجاع الدوله کيمپ ته والړل.

د رامپور سيمه فيض هللا ته  په خبرو کې کرنل چيمپين هم ناست و او اخر
به د کال پنځويشت لکه روپۍ شجاع  دی په دې شرط ورکړې شوه چې

ه نه وه او نه زيات د پوځ ساتلو اجاززرو پينځو ته دده  الدوله ته ورکوي. 
پاتې  شجاع الدوله ته جنگ کوي. دريو زرو کسان د اړتيا پر وخت به تر

چې هغه وخت يې شميره شلو زرو ته رسيده د گنگا نه پورې  پوځروهيله 
نه پينځلس لکه يرمراعاتو په بدل کې شجاع الدوله تددې   شړل کيږي. 

نو کرنل چيمپين د  شرايط ومنل شول چې داروپۍ نورې واخستې.  کله 
دوي  وکړه چې په تړون کې به د خان د کورنۍ په اړه يادونه حافظ رحمت

ورته وويل، د هغوي معامله زه په هم وشي.  فيض هللا خان زکر
، هر څه چې مناسب گڼي، زه څه ويلې شم؟"سپارموزير  

ړو دستخط م په دې ليکلي تړون د ټولو غا ۰۲۲۱د اکتوبر په اوومه نيټه 
 د رياست بن سټ کيښودل شو.  ووشو او د "رام پور" په نوم د روهيلو

فيض هللا خان بيرته راغلو نو مستقيم خان ته يې وويل " شجاع الدوله د 
 هحافظ رحمت د عيال په خوشې کيدو راضي نشو او ما دا مناسب وونه گڼل

يض هللا فچې خپله معامله وځنډووم نو روغه مې وکړه" لس ورځې وروسته 
 پاتې شل زره خان د پينځو زروعسکرو سره رام پور ته روان شو. 

ې روهيله پوځيان د څاروو په شان هغې سيمې نه ووشړل شول چ اخوشاو
نجيب اباد کې ضابطه ه يې مخه وه.  زيات روهيله عسکريوې او بلې خوا ت

د ه ځينې د سندهته مخه کړه.   پښتون نوابي بهوپالد الړل، نورو ن ته خا
څه موده وروسته په پټه رام پور ته نوابانو په پوځ کې ورگډ شول، نور

  سره يې واړول.خپلو خپلوانو او راغلل
دوه  وکړه. هم ه انگريزانو پخپلغندنه د روهيله جنگونو سټنگزد هي

په لوې الس يو هغه ، "اېډمنډ برک او ټامس بابنگټن ليکيليکواالن 
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دې ظلم  ارليمان کې د هيسټنگز دد بريطانيې په پ ختم کړو."  قام
ال" ده د مدافعې وکيل ښاغلې " له ده پوښتنې وشوې.  دضد پر

ارليمان کې چې کوم تقرير وکړو، د ناپوهۍ او د نوميدو.  هغه په پ
حافظ رحمت خان د  .  " پهناخبرۍ يوه بيلگه ده.   يوه برخه کې واي

ه يو شهزاده دې لپاره نه چې هغ تاسف څرگند شو، دظلم په اړه ډير
ې و، پوځي صالحيت يې لرلو دې لپاره چې هغه يو ميړن و، بلکه د

او لوستې ده ه دې اړه يوه په زړه پورې مقاله و.  ما په شاعرښاو ډير
( په ختيځ کې نه په هغې کې ويل شوي دي چې دې )حافظ رحمت

نوم يواځې د خپلې ميړانې لپاره بلکه د خپلې پاکې شاعرۍ لپاره هم 
، ولې دا سړې حافظ رحمت ويو ډيرښه شاعر يرازيافظ شلري.  ح

ړې خپل الس ليک نه وې کنامه که ده په لوځ خو څه چېخان شاعر
يو بل لگولو هم پوهيږي او که نه"  په گوتې نو زما پرې شک و چې
واب علي د نته به يې حافظ ځکه ويل چې  دهځاې ښاغلي ال واي، " 

دې محکمې په پايله  د  "سرپرست( و.زامنو محافظ ) محمد خان د
يې حکومت په د بريطان ته هيڅ سزا ورنکړې شوه ځکه  کې هيسټنگز

جان سټريچي  انگريزبل  يو کې نيولې وې. خپلې گټې په نظر هند کې
پښتانه د" زخمي قام"  سره يې زړه سوي لرلههغه وخت د روهيلو چې

 په نوم ياد کړل. 
پايلي نه لرلې.  د ډېلي  هم ښېنسکوريدل د بنگښ نواب لپاره د روهيلکهنډ 

د لپاره يو کس نجف خان ورواستوو،  نه شاه عالم د خپلې برخې د زمکې
فرخ اباد شاو خوا زمکې شجاع الدوله ونيولې او نورې يې باچا ته ورکړې. 

م د فرخ اباد د نواب سره انگريز خپل يو استاځې )ريزيډنت  ۰۲۱۱تر 
شجاع الدوله د يتارات واخلي. ورو ترينه ټول اخ گورنر( ساتلوچې ورو

پورا شوې چې  ده د برياليتوب کال نه و بواسيرپه مرض اخته و او د
د  خپل او ده د ودهه نواب وټاکل شو. ده زوې آصف الدوله د ا مړشو.  د
م کی انگرېزانو  ۰۱۱۰پورا کولې او په نومبر  لگښت نشو ځپو پيرنگي د

کهنئو کې لوې شميرانگريزان دا ټوله سيمه پخپل الس کی واخسته.  په ل
ميشت شول او خپلې کورنۍ يې هم راوستلې.  دلته د کليساو جوړولو کارهم 

ل يې معرفي کړو.  د نولسمې پيړۍ د پېورسره د تعليم نوې نظام  پيل شو او
سره انگريزانود روهيلکهنډ ښارونه لکه بريلي، مراد اباد،  اټاوه او فرخ اباد 

ل، دا يې د اله اباد، کانپور او بنارس سره يو هم پخپل کنټرول کې واخست
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ليفټيننټ گورنر( ) والي ځاې اداره کول او په هر ښار کې يې يومعين
 وټاکلو. 

وټاکل  )نفقه(د حافظ رحمت زوې محبت خان ته د کال يو زر روپۍ پينشن 
ل شوې بيل ساتنه خپلوانو  چې د خپل ورورزوالفقار خان سره د نورو شو
د مړينې سره د هغه زوې اصف الدوله پرې دا پيسې دوله شجاع ال د و. 

تر دې چې د اله اباد په  . يو کال دوي په سخته کې تيره کړه او بندې کړې
دوي د  انگريزانو د ده د کورنۍ پنځويشت کسان مړه شول.  زندان کې د

 ۱۶په دې کې  وکړو او يو لک روپۍ د کال ورته وټاکلې. خوشې کولو امر
پاره د دوندې خان د کورنيو لروپۍ زره  ۲۶رحمت خان او  ظزره د حاف

يې انکار اخستلو نه وې.  د دوندې خان زامنو ته دا پيسې لږې ښکاريدې، د 
فيض هللا خان ورته معاش ورکوو.  د هلته ته والړل چې وکړو او رام پور

څوک ، په بريلي حافظ رحمت زامنو د خپلې برخې روپۍ اخستې او څوک
او نورو ښارونو کې ميشت شول. محبت خان او ديدارخان په  شاهجهان اباد

ده  لکهنئو کې پاتې شول.  د اردو ژبې نامتو شاعر جوش مليح ابادي د
 نمسې و. 

جيب اباد ټوله سيمه مغل باچا واخسته او ضابطه خان چې غوښتل يې د ن
.  سرهند اړيکې ټينگې کړېيې سره نود سيکانو کاميابه نشوشي، وزير مشر

اعظم نجف .  مغل وزيروهغه وخت دوي نيولي و د ختيځ پنجاب ښارونه او
 په  و پوځ يې د نوي سره روزلې و. مغلد  ن يو تکړه سپه ساالراوخا

وکړه حمله ېلي ضابطه خان د سيکانو په مالتړ په ډم کې کله چې  ۰۲۲۴
 ووژليې پينځه زره کسان  نه يې ماتې وخوړه او د لښکرنجف خان نود 
تاوان واړوو.  نو بيا حمله وکړه او مغلو ته يې ډيرکال ته سيکابل  . شول

يې ماجد الدوله  ځاېده پر د . شاه عالم د نجف خان د بندي کولو امر وکړو
او بل کال د سيکانو يوې بلې حملې د تمبولو لپاره د پوځي ځواک مشرکړو

ده  د . لي ته راننوتوډيبيا  ضابطه خان ، ماتې يې وخوړه اويې ورواستوو
د خپل پالر پر ضد و.  څه موده  پلوی اود مغلو زوې غالم قادرخان 

م کې پخپل مرگ  ۰۲۱۶جنوري  ۳۲په  وروستوضابطه خان ناروغه شو او
  مړ شو.

لوې وزير وټاکي او  غل باچا شاه عالم زور راوړو چې دیغالم قادر په م
کتابخانو  مياشتو کې غالم قادر د مغل ده د السه مجبوره شو.  په څو هغه د

يې باچا نه مغل  د نه په سوونو په الس ليکل شوي کتابونه غال کړل او
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مغل شته مني څو خو غوښتنه وکړه چې ټوله خزانه دې ورته وسپاري 
څه نه و پاتې.   وارې لوټ شوې وه اوهلته  

الم قادر پخپله الل کال کې لټون پيل کړو او کله چې يې هيڅ وونه موندل غ
 پخپلو السونو يې د مغل باچا شاه عالم سترگې م کې ۰۲۱۱اگست  ۰۱په  نو

يو  و مالزمانو اوده دري وانې وې او دد باچا له سترگو وينې ر وويستلې. 
د خلې ته اوبه واچولې نوغالم قادرده  مشکي کله چې ورته نږدې شول او د

په لتو ده د سپين ږيري باچا نه ږيره شوکوله او سرونه پريکړل. هغوټولونه 
د باچا په توګه تر لسو ورځو  غالم قادر لي پر تخت روهيلهوهلو.  د ډېيې 

شاه عالم دويم زوې  دد مغل باچا کورنۍ خلک يې بې پته کړل.   ناست و او
دوي خويندې به يې دربار ته راوبلل، په  نور شهزاده گان او دمرزا اکبر، 

ردو او د ا ډوډۍ به يې نه ورکوله.  کړل اوته مجبور زوره به يې نڅا
عنوان الندې د " غالم قادر روهيله" ترنامتو شاعرعالمه اقبال پارسي ژبې 
.يو نظم وليکلوپه اردو کې   

 روهيله کس قدر ظالم، جفاجو، کينه پرور تها
 نکالين شاه تيموري کې انکهين نوک خنجر سې

رقص کا فرمان ستم گر نېديا اهل حرم کو   
سې کيه انداز ستم کچهه کم نه تها آثار مشر  

 بهال تعميل اس فرمان غيرت کش کې ممکن تهي
 شهنشاه حرم کي نازنينان سمن بر سې

په دې اوږد شعر کې واي چې يو وخت غالم قادر خپل خنجر پر تخت 
کيښودو، سترگې يې پټې کړې او ويده شو.  لږ وروستو بيا راپاسيدو او د 

ئ. ما هسې شاهي ټبرغړو ته يې وويل چې تاسو د خپل بخت نه گيله مه کو
ه داسې ده سترگې پټې کړې وې چې وگورم په تيموري کورنۍ کې يوه ښځ

لې وې. خو نن ثابته شوه چېچې زما په خنجريې زه وژ  
 مگر يه راز اخر کهل گيا سارې زمانې پر

 حميت نام هې جس کا، گۍ تيمور کې گهر سې
   د تيمورله کوره غيرت کډه کړې ده( ) اخر ټول په دې خبر شول چې 

کو خلد نجيب الدوله د نمسي د ظلم کيسې په تول ډېلي کې ډنډوره وې او د 
د شاه عالم په پت منو کې يوه   .نه کرکه شوهد نوم او د روهيلو د پښتون 

 کې يې هم ماڼۍ لرله. هغېميرمن فرزانه زيب النسا سمرو وه چې په ډېلي 
ې نورنوابان مهاجي سندهيا او ځينهه نواب اصف الدوله، د مرهټو مشرد اود
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ځاې شول او د خپلو پوځونو سره ډېلي ته يې مخه کړه. راوننگول، دوي يو
وتښتيدو.  له ښاره غالم قادرپه پټه او ښار نه بهريو سخت جنگ ونښتو د 

ره کړو. د خلکو په وړاندې يې غرغ ونيول شو او اخر  
 مرهټهر تخت کيناستو اويو وارې بيا پ نابينا شاه عالم ژوندې پاتې شو،

ده ته يې د اگرې کال وسپارله  اعظم اعالن کړو. وزيرخپل سندهيا يې مشر
باچا اوس هيڅ واک نه لرلو او هغه ولگوو.   بنديزهم غوا په حالله يې  او د

 پالم " پالم د، " سلطنت شاه عالم، از ډېلي تروخت دا محاوره جوړه شوه چې
ې.داوس پکې هواي ميدان جوړچې  کلې و يو ښارنه بهرډېلي   

کې کله چې فيض هللا پخپل مخ د شجاع الدوله سره د الل ډانگ په جنگ 
دا ويل چې باررداران ترې خفه شول. ځينوپه جارروغه وکړه نو روهيله س

ه يوه شجره ځان لپخپله ځکه يې دا کار وکړو.  فيض هللا پښتون نه و دی
د دل شوي و.  ده ښوخپل زوې ، علي محمد د داود خان جوړه کړه چې پکې

خ فرخ بخش" نوميږي او وکړو چې " تاريتاريخ ليکلوامر ې کورنۍ دخپل
"خالصه  د حافظ رحمت خان په خو پکې يې ځان پښتون ثابت کړو. 

.  ذکر نشتهشجرې دې  کې داالنساب"   
ته يوړه  لکهنئوشجاع الدوله د حافظ رحمت خان د کتابونو يوه لويه زيرمه 

هي کتابتون کې کيښودل شوه.  ډاکټر د اودهه د نوابانو په شا ستواو ورو
م  ۰۱۶۱دې کتابونو يو فهرست جوړکړې و چې يوه گڼه يې په  سپرينگر د

د اودهه د کتابتون په اړه ليکي، "  ما په وسلتون  پرينگرکې خپره شوه." س
کې څلويښت صندوقونه وموندل چې په ډيرخراب حالت کې و.  په دې کې 

ځينې  ه ايښې وه.  ډيرزيات کتابونه چيخزاند حافظ رحمت خان ټوله علمي 
په زحمت اوپه سليقه د علم خاوند روهيله سردار لپاره ژبې، پښتو  پهپکې 

شو. ئو کتابتون ويجاړم د پاڅون پر وخت د لکهن ۰۱۶۲ليکل شوي و.  د 
دې ځيني کتابونه کله کله به راښکاره شول.   بيا هم د  

لومړي ځل د پښتنوجنگي په  انگريزانو روهيلکهنډ تاريخ ليکونکو د
رتله کړل.  يوه ليکنه او دوي يې د مرهټو سره پ صالحيت وليدو

اې يې ځهر مرهټه چې هغه وخت يو ويجاړونکې قام اوداسې ده. "
بې دينه و. که  وحشي خونه لږ  تاالن گډ کړې و، د روهيله افغانانو

دوي شميره د مرهټو  علت يې دا و چې دنو افغانان لږ ويجاړونکي و
دوي امرمنونکي  په پرتله لږ وه.  مرهټه خپلو مشرانو ته پت من او د

دوي د خپلو شخصي گټو لپاره د  فت نه و. په افغانانو کی دا ص و خو
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بادار نه  اصولو پرواه نه کوي او په يوه شيبه کی خپل خدمتونه د يو
 بل ته واړوي" 

 غوښتل چې ده ديض هللا خان شل کاله نوابي وکړه.  په رام پور کې نواب ف
ی مصطف نودا يې وايونه وځنور نومپه هغه  فيض اباد کړي خو نوم ښاردې 

عربي،  ده د . لوياې ته رام پورځخلکو به بيا هم دی عامو . اباد وبللو
پخپلې ماڼۍ  او لرلو خو د راټولولو شوقد قلمي نسفارسي، ترکي او د اردو

ده زوې محمد  وسته دده د مړينې نه ور د  .کتابتون جوړ کړو يويې کې 
اغيزې الندې شيعه مسلک يې چې د اودهه د نواب ترعلي خان نواب شو 
د روهيله مشرانو له ې په گدۍ ناست و چې ځور ۳۱ خپل کړې و.  دې 
درې مياشتې  هغهغالم محمد خان نواب شو.  ده ورور خوا ووژل شواو د

پر ضد يې  وگران وخو د انگريزان په روهيلو نوابي وکړه او ېځور ۳۳او 
کړل د انگريز پوځ سره السونه يونواب بنگښ د فرخ اباد  . وکړويو پاڅون 

ماتې ورکړه.  غالم محمد د په جنگ کې  "دوجوړه"په او ده ته يې 
په پينشن  د انگريز نه بخښنه وغوښته، له نوابۍ يې الس واخستو اوانگريز

 علي خانحمداوراره نهه کلن ده  د م کې ۰۱۱۲په بنارس کې پاتې شو.  
د وټاکلو.  هغه  يوخپل نصرهللا خان يې ورته سرپرست اعالن شواونواب 

وځ پ دده په وخت کې د رام پور انگريز تالي څټ او يوعياش انسان و. د
سرداران يې بنارس او لکهنئو ته پښتانه ، شميره نوره هم راټيټه کړې شوه

گوته يې وڅنډله خو  د راتلواجازه ورکړهورته  موده وروستهوشړل او څه 
انگريزانو د رام پور رياست د اودهه د . چې په ده به غرض نه کوي

واخستو. يې پخپل الس کې وويستلو او کنټرول نه   
تش په نوم نابينا شاه عالم يې د م کې انگريزان ډېلي ته راغلل او ۰۱۱۲په 

د حکومت وزيران به په رسمي توگه د   ه توگه پخپل ځاې پريښودو.باچا پ
  کنټرول الندې و. کيده خو پوځ په عمل کې د انگريزترچا له خوا ټاکل با

ده  شاه عالم د انگريزانو د ويستلو لپاره د ميسور واکمن حيدرعلي او بيا د
زوې تيپو سلطان سره هم اړيکې ساتلې وې او د افغانستان باچا شاه زمان 

م کې د  ۰۲۴۴بلنه ورکړې وه چې هند ته راشي.  ټيپو سلطان په يې ته 
په  ل شو اود باچا هيلې پورا نشوې. دیانگريزانو سره په جنگ کې ووژ

ده نمسې د اکبر  د و په عمر کې پخپل مرگ مړشو نوکال ۲۱م کې د  ۰۱۱۱
د شاه عالم مشرې جهان شاه ده پالر د شاه په نوم د هند باچا اعالن شو. 

مړشو.  اکبر وهيله د ظلم نه تښتيدلې او وروسته رادرد غالم ق زوې و او
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د ايست انډيا شرکت د استاځو سره يې  کاله پر تخت ناست واو ۲۰شاه 
 يوپه ناو هند د سيکو نه دده نوم ليرې کړو اختالف پيدا شو نو هغوي د

.ژبه وليکله کې يې انگريزيس  
د روهيلود پوځ يو جنگيالې، محمد اميرخان چې په خټه ساالرزې و، په 

وسره يو وارې بيا د روهيلکهنډ په کلو بانډو م کې د هغو پاتې پوځيان ۰۱۱۶
حملې پيل کړې چې د اودهه نواب په الس کې وې.  ده به په شته منو خلکو 

جنگيالي هغه وخت به يې ترې چور کړو.  د رام پورډير بريد وکړو او مال
 په مخ نيوي کې پاتې راغلو.  دوي ده سره مل شول او سرکاري پوځ د د

دي پيدا کړه خو دوي پوهيدل سردر انگريزانو ته اميرخان په لږ وخت کې
به په ټول هند کې  نکړي نو دیمه په واک کې ورڅو هغه ته يوه سيچې تر

پوزې راغلي و تردوي د پنډاري ډاکوانو نه هم  څوک په ارام نه پريږدي. 
هغه  وخت پکې د مرهټو نه عالوه نور جنگيالي شامل و.  دوي به چې 
دا  خان سرهد امير انگريزانوې خوندي نه وې.  و الرې تراچولې ا ډاکې

په راجستهان کې د ټونک رياست  وزپل نوتړون وکړو چې که ده پنډاريان 
د پنډاريانو زور  پخپلو مټواميرخان څه موده وروسته چې له ورکړي. به ده 

د ټونک نواب اعالن کړو. دی زانويانگرنو  مات کړو  
ه چې د ځوانۍ سن ته ورسيدو کل هللا په سرپرستۍاحمد علي خان د نصر

 کې نواب و.  په رام پورښار کې يوه کوڅه د فاحشوعيش خوښونيونو
ډيرو پښتنو هغه وخت نوميدو.  د کاروبارمرکز شو چې نصرهللا بازارښځو

خلکو د رام پوراحمد علي پالر ځايه کډه وکړه.  د لپاره له دېد خپل ناموس 
يلو سره سره د خپلې و د روهوژلې و نو هغه عقده يې په زړه کې وه ا

نه به يې د بدل اخستو پلمه جوړه کړه.  نواب احمد علي د  کورنۍ د غړو
او پخپله به ټوله ورځ په  ملک انتظام خپلو ملگرو په الس کې ورکړې و

ځينې ښکلې ودانۍ هم ده د رام پورد ښځو سره پروت و.  رنگ محل کې 
م  ۰۱۱۱په  دی ي. ادواوسه خلک يې يې ترجوړې کړې خو د عياشۍ کيس

شواو د غالم محمد زوې محمد سعيد خان د رام پور نواب کې بې اوالده مړ
او لپاره يونيفارم رواج کړو يانوځپوده په لومړي ځل په رام پورکې د  شو.

يې روندگرو د حالت د ښه کولو لپاره د که کړه. جوړيې )عدالت( محکمه 
 ې د پوليسو دولس تاڼېک ښارتل او په رام پورزمکني اصالحات راوس

ده په وخت کې کيښودل  اساس دد اوسني عصري رام پور جوړې شوې. 
م  ۰۱۶۶او سړکونه پکې جوړ شول.   په  پاخهدې بازارونه يې  شو چې د
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ده د مړينې نه وروسته يې زوې محمد يوسف علي خان نواب شو.  دکې 
د  اوانگريز تر هغه وخت په پوځي توگه هند خپل الس کې نيولې و 

کار کوو.  دوي په خوښه رياستونو نوابانو د  
ده دويم زوې سراج الدين  د م کې د اکبر شاه د مړينې نه وروستو ۰۱۲۲په 

مغل باچا ته اوس د  ناستو. د دويم بهادر شاه د لقب سره د ډېلي پر تخت کي
دوي  کې دښار د هند په هرې معاش ورکړې کيدو.  له خوا د مياشت انگريز

په شوي و.  دوي په پوځ کې روزل  او د هر توکم ځوانان دچاوڼۍ وې 
د افغان باچا شاه زمان رنجيت سنگهه  تکړه سردار پنجاب کې د سيکانو يو

انگريزانو ورسره تړون کړې و  کې حاکم ټاکل شوې و.الهورله خوا په 
ځاې اوس ټوپکو نيولې او غشو سره وي.  د تورو ده چې ختيځ پنجاب به د

دې لوې بازار  دهند سله جوړوله چې د هغه وخت پرمخ تللې وو او انگريز 
وسلو جوړونکو  کې بارود وچ ساتل گران کارو خو و.  د هند په پشکال

     ورته الره راوويستله.  
عسکرو ته نوي ټوپکې په الس ورغلې چې کارتوس  يم کې هند ۰۱۶۲په 

يښودو نه اد وپک کې کې بند و.  دا کارتوس په ټ يوغوړپوښبه يې په 
پوښ په اړه په  دې غوړ د  لرې کوو.عسکرو به پوښ په غاښونووړاندې 

 . ود خنزير د وازدې نه يې جوړکړي و شو چې دا خپور چاوڼيو کې خبر
جوړ و.  د پوښ د غوا د وازدې نه هغه بل ځاې خبر خپور شو چې 

هندوانو او مسلمانانو دواړو لپاره دا کارتوس نجس و خو چا شکايت نشو 
يانو ځهندي پو څوټه وڼۍ کی د مې په لسمه نيپه چا د ميرټ ښارولې.  ک

لۍ انگرېز افسرانو ته کړې. ټوپکو شپيخپل خفگان څرگندولو لپاره د   
وروسته په بله نه د وژلو  په څو نورو بارکونو کې پوځيان د انگريز افسر

ان بخت خد هند د خپلواکۍ اعالن وکړو.   ډېلي ته والړل او هلته يې ځور
له  افسرانو و.  هلتهپه برېلي کی د توپخانې صوبه دار هغه وختروهيله 

ې هسې نه د ميرټ نه ورباندې رته واخستل چدی وېرې ترې توپونه بي
خو بخت خان ورته ډاډ  وکړي. يان هم بغاوت ځپو اېځدی  راشي او دفشار

ل. شو رته ورکړېبيورته توپونه به داسې ونکړي او چې دوي ورکړو  
لوري ته ليکونه د هند هر د باچا له خواېلي د ډوروستيو ترد مياشتې د مې 

هم دغسې يو ليک انگرېزانو په للي و چې د پاڅون غږ پکی شوې و. ت
ته وراستول شوې و.  په برېلي کی د  ځبريلي کی نيولې و چې د چاوڼۍ پو

خان د انگرېز کمشنر سره د مالقات خان د کورنۍ خان بهادرحافظ رحمت 
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خو  نه دې خوندي کړي. انوځت ورته خبردارې ورکړو چې خپل پر وخ
 د بخت خان له خوا ډاډ من وځکه دا خبردارې يې له پامه وغورځوو.انگريز

  
په کورکې زيږيدلې بجنورد يو روهيله عبد هللا  م کی د ۰۲۴۲په بخت خان 

عبد هللا خان د حافظ رحمت د زوې عنايت خان د نمسي نواب سلطان  و. 
ځوانۍ و. په وجود تکړه ده په خپل نوم هللا بخش  ې و.  د بخت خانخان زو

 ۰۱۰۲و خلکو به ورته بخت خان ويل.  په کې د اس ځغلولومهارت لرلو ن
اود کابل،  په دسته کی مالزم و کی د اس سپارو ځم کی د انگرېزانو په پو

م کی د  ۰۱۱۳گجرات اوپنجاب په جنگونو کی يې گډون کړی و.  په 
فغان جنگ پر وخت دې د توپخانې افسر واو په جالل اباد کی د لومړي ا

انگرېزانو ورباندې ښواخالقو له کبله  وجنرال سيل په کومانده کې و. د خپل
و کی کرنل جارج ځکړو.  په هغو وريې صوبه داردی  اعتماد کوو او

بخت خان نه   بورشر د فارسي ژبې زدکړه کوله او يو استاد ته يې اړتيا وه.
کی دوه وارې د هغه کور ته د درسونو  ځپه ور خواست وکړو او دیيې 

  چې هم ليک ولوست زده کړي او هم پرې خبرې وکړې شي. لپاره ورتلو
نو په  دوي باوري سړې و لنډه دا چې بخت خان د انگريزملگرې او د

 بريلي کې يې ځان خوندي گڼلو.
کورنيو سره په کليسا  رنگيان د خپلواو ټول پي ځورټه د اتوارني ۲۰ې په د م

ارک يې ونيولو. اوبد بغاوت اعالن وکړوبخت خان د توپې په ډزکی و چې 
. پريوتې اومرگ ژوبله يې وکړه رنگيانو په بنگلوږدې د پيگولې ن د توپونو 
اې شين ځرغ پربي د مخه کړه خو هلته د بريطانيېته چاوڼۍ څو افسرانو 
ته الره و خپلو افسرانو منپت ته وړند و.  هغه پوځيان چې انگريزانوځرغ بي

لوري ته وتښتي.  هغه چې له چاوڼۍ نه غرونو ني تال ني دخوندي کړه چې 
ښار د په دوي کې ينو کلي والو ووژل.  ځپه وتلو کی بريالي شول، په الره 

شامل و.  او دوه نور افسران غه، د کالج پرنسپلل دارو، د جيقاضي، ډاکټر
محال د ښار  د غرمې رنگيان ووژل شول.پي ۶۱په يوه ورځ په برېلي کې  
هم ل نه بنديان ورکړو چې د جي بهادر ته خبرالدين، خان بدر روغهدا

دلي و. تښتي  
، خپل بيرغ الندې چې زيات يې پښتانه وعسکر هغې لس زرهتربخت خان 

ته يې بهادر شاه ظفرمغل باچا لې ته والړو او ډې دا لښکر راټول کړي و. 
هند نه د انگرېزانو ويستل څه گران  لښکر يردومره ډپه سرټيټ کړو.  
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ي هرانقالب يوغښتلي مشرتابه غواړ خو . که ولس هم ورسره وځنه و کار
هغه وخت په مغل کورنۍ کی  او په هند کې هغه وخت داسې مشر نه و.  

 ي. د خپلواکۍ اتل شهر شهزاده غوښتل چې او د واک جنگ روان وهم 
او بله دا چې سپين ږيرې په سياست نه پوهيدو وو خشاعر ښه شاه ظفربهادر

زامن خپل واکونه اوځ ان ته د جنرال خطاب ورکړو خو نور.  ده بخت خو
د بخت خان نه بد راتلل.  تر ټولو  شهزادگانومغل د  يې په واک کی نه و. 

د انگريزانو حميده بانو  ادر شاه ظفر افغاني مليکېمهمه خبره دا وه چې د به
وه چې د هند په هڅه  له هغوي د ژمنېړه کړې وه او سره الره جو

زوې وي.   راتلونکې باچا به د دې  
د خپلو خوندې انگريزانو غورځو پرځو درې مياشتې واوختې،  په دې

د دوي   ډېلي ته نږدې مورچې يې ونيولې. چاوڼيو نه کومک راوغښتواو
د او  و ويې د پښتن رزيات شميراوبللو چې  ځخپل پت من پوهم پنجاب نه 

په لکونو خلک بې کوره شول دا بغاوت پاې ته ورسيدو.  هغوي پر مټ 
زامنو  دوو د خپلواچا ب ماري شول. چارد بغاوت په جرم غرغره او اونور

اگان ټول شهزد.  نورسره رنگون ته جالوطن کړې شوحميده بانو مليکېاو
.يې وويشتل اوخاورې يې پرې واړولې  

 ۳۴ډېلي ووتلو، گواليار ته يې مخه کړه.  په سره له بخت خان د خپل لښکر
سره توپې او ده  . وسي سيند نه پورې والړواستمبر د متهرا سره نږدې د ک

اې شواهد واي چې ځد هغه  نوري وړې جنگي ډلې هم ملې شوې.  پيالن او
برېلي ته بيرته  ېاختالف و چپه دې  ځمنتر ځدې پو په متهرا کی د

شاو خوا ويشتو زروځاو پين ره شلوشمي د ملو دوي سره او که نه.والړشي 
په متهرا کی و.   چې زخمي، معيوب او ناروغان هم پکی هښودل شوې و
ه ځهغه وخت ده سره پين  .لل شودی قافلې نه بي د پوځيان يې بخت خان او

د انگرېزانو .  وړاندې و پاتې ځهم هغه هومره سپاره پوسوه پلي اويا شپږ 
بخت  دخانې ته يې اورورته کړو.  يوې کار دوي دونيوله اويې يوه کال 

 په دووډلوشول او اخرېرپه تيريدو مخالفتونه ډ ځکی د ورپه لښکر خان
ه والړه او بله د بخت خان په او لکهنو تکانپوريوه برخه  وېشل شول. و

. فرخ اباد ته مخه کړه ،ل پکی روهيله پښتانه ووچې ټ مشرۍ  
بيا ، يې وخوړه او ماتې سره وجنگيدل ځوپه فرخ اباد کی دوي د انگرېز پ

يو پښتون ولي داد د  . د بلند شهرد نورو کومکونو په انتظار شول هم هلته
ډېلي نه مغل شهزادگان کوچک  سيدو او درو خپلو جنگيالو سره ورته را
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کی دوي  په مياشتاکتوبر د سره يو ځاې شول. ورهم شاه روزان او فيسلط
نو  په الس کې دي ځشول چې لکهنو د باغي پورخب کړل.  انونه بياراټولځ

د خپلو  تفضل حسين خان نوابفرخ اباد بنگښ حوصلې يې لوړې شوې.  د 
دا شوه چې باغيانوهيله پي د ونيولو او ښار اېټاد جنگيالو سره و زروځپين

خو د دوي هلته څو مياشتې مورچې نيولې وې انگرېزان به وشړي.  
رته پخپل کنټرول ايټا يې بيحمله وکړه او ځپوسرکاري په مياشت کی دسمبر

و ته ئبخت خان لکهنزيات شو نو په فرخ اباد د انگرېزانو دباو . کې کړه
سره پورا مرسته ر کې نواب يوسف علي خان د انگريزپه رام پو. الړو

ته وسپارل. وکړه او هغه روهيله چې د باغيانو سره يې مرسته کړې وه، ور
ې که هغه وخت رام پور د انگريز سره نه دي چځينې خلک په دې باور 

   وې ودريدلې نو ممکن انگريزان له هند وتلې وې. 
باغيانو سره مالتړ وکړو خو په يو جنگ کی يې توپې د  وئبخت خان د لکهن

د ورکولو  حضرت محل ورته د نورو توپوالسه ووتلې.  د اودهه ملکې 
چې  لي برېلي ته والړلزرگونو جنگياو نه د پښتنو په ئوکړو. د لکهن لوځ

د باغيانو مشري کوله او د فرخ هلته خان بهادر خت خان هم پکی و. بښاي 
کال د انگرېزانو سره جنگيدل خو اې شو. دوي يو ځورسره يو اباد نواب هم
تفضل حسين عدن ته جال  نواب انگريزانو برېلي سقوط وکړو.په پاې کې 
يول شول او په سوونو يې د قايم گنج په زرگونو پښتانه ون  وطن کړو.

   غرغره کړل.
کيدو چې د هغو باغيانو  گومانی وروسته د بخت خان نوم ورک شو.  له د

درک به يې  ويستلې خو که داسې وې نووې پښې پال ته يچې نيو سره 
ينې ځله ويرې ې.  د انگرېزانو په غوښتنه د نيپال باچا معلوم شوې و

يا غرغره شول.  ، او بروسته محکمهدوي ته سپارلي و چې ورته باغيان بي
( لي)بري د نواب گنج ټ واي چې کيدې شي بخت خانپورر يو د انگرېزانو

د يو بل رپورټ چې هغه وخت م  ۰۱۶۴د په جنگ کی وژل شوي وي. 
 د خوورکوي.  د بخت خان د وژل کيدو خبروختي و، پاڅون دوه کاله آ

 اړه ا حاالتو پهپاڅون د پورد .  دې تايد نه دې شوې په اسنادو کی د انگرېز
ل شوي دي چې بخت خان په جنگ کی نه و وژل سرکاري رپورټ کی وي

وې.  نو مړې به يې ارو مرو موندل شوې ې وې که که داسې شوځشوې 
يو څو توپې هم ورکې دي.  کی واي چې ټپورپه دی ر  
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يکنې وکړې او د مړي ژوندي په اړه ل انود ټولو مشرانگرېزانو د باغي ډلو
بيا يې خپلوانو ته  وړل اواد شناخت لپاره يې مړي  دان نهد جنگ د مي

يمې ته تللي د پښتنو قبايلي س چې ښاي بخت خان هدا ويوه اندازه  سپارل. 
له پنجاب تيريدو چې  اره به هغهدی لپ که دځامکان نه لري وي خو دا 

چې امکان دا و  ينېځيوا و.  کمين نيول شوېپکې هرگوټ کی باغيانو ته 
وتلي وي، خپل کړه وړه  ته ه د هند لرې پرتو سيمود خپلو خپلوانو سر دی

شانو په حال وي او هلته او يا د درويرجوگيانو په څي چې يا د يې بدل کړي
 دا دې چې يو څه موده پټ پاتې يوهڅ  ې نوم ورکې ژوند پيل کړې وي.ي

 دې امکان دا ته يې کډه کړې وي.  تر ټولو قوي وروسته  افغانستاننه کيدو 
او تبت يا ساتلوجاري ونگلونو کی خپل سفرځپال نه وړاندې په چې دوي د ني

کی تري تم شول.  بهوټان په غرونو  
نه وړاندې انگرېزانو د هند وروستي باچا بهادرشاه  جالوطنۍ رنگون ته د

دې پاڅون  ترينه پوښتنه وشوه.  هغه پخپل دفاع کې دکړو اومحکمه ظفر
.  د هند تاريخ ليکونکواو په تيره بيا د واچولهپه غاړه خان ت بخ ټوله پړه د

ن خلکو ته وروپيژندل.  هغه اتالووډ فلم جوړونکو په دې موضوع ډيربالي 
منگل پانډې چې يواځې د ټوپک شپيلۍ يې انگريز ته تاو کړې وه، د هند 

وړوکې  په پاڅون کې يو په اړه واي چې هغهاتل دې خو د بخت خان 
چې سلطنت  ټول زورپه مغل باچا و د نورو هندي ليکواالنو  لوبغاړې و.

کومو خلکو چې  اوو يې د السه ورکړو.  د پاڅون  قرباينان زيات پښتانه و
انگريزان هغوي هم ونيول.  جنگيالو ته ډوډۍ يا د اوسيدو ځاې ورکړې و، 

نواب قادرخان يوې ډلې باغيانو ته پخپل کور کې ډوډۍ  د شاهجهان پور
بې ته يې ورواستوو.   اوبو وه او په دې جرم يې محکمه اوتوروورکړې 

ترې ډکې وې، خپلو انگريزانو نيولي او بندي خانې چې ره پښتانه شمي
د سمندر د  ې کول.  نورته ورواستول چې بيگار کارونه ي افريقاي مستمرو

د هالينډ جنوبي امريکه کی  په گيانه والړل چېنه ووتل اوان ترهند الرې 
وه.  رهمستم  

اې نيغ په نيغه د ځپريا شرکت يسټ انډټول هند د ا د جنگ نه وروستو
 مه دپه پلحکومت د ډېلي ښار د جوړولوحکومت په واک کې شو.  بريطانيې

ترې د  ونه چې مسلمانانوپه تيره هغه ځايدې پخوانيو تاريخي ودانيواو
) ړنگ کړل.  د زاړه ډېلي پوځ حملې کړې وې، په توپوپه  انگريز
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ې سره ځيني محلتونه چې پښتانه پکې اوسيدل د زمک شاهجهان اباد(
شول.  هوار  

دوي ايجنټان شول  هغو پښتنو چې د انگريز سره يې مرسته کوله، د
ته د افغانستان په اړه دومره  انگريزانويې په راتلونکو څوکالوکې او 

د  دوي د پښتنو معلومات ورکړل چې دوي پرې کتابونه وليکل. 
ت په اړه هغه وخت چې څه ليکل، د هغو معلومات هم خوي خصل
السه دوي سره په راکړه ورکړه کې يې تر له خلې او يا د دغو پښتنو

 کول. 
کې د پښتنو په باب داسې په راپورشميرنې د پنجاب د سرد ايبټسن 

نه چې مونږ ورسره د خلکو نسلونو" اصل پښتون د هغو ټولوي.  ليک
وروستي  تر ، ظالم اوتږېي.  د وينود وحشي کس  ،په تماس کی يو

جرات لري ، ه پيژنينريښتيا اوباور بريده بدل اخستونکې دې.  دی
ده  سيال وي او دښمن يې ي.  که يود خپل ژوند په اړه بې پرواه وخو
ته ټيټ شي.  که د شا ور کيږي،څومره چي گټه رسولې شي نو هرته 

ورته يو وژلې شي نو مخامخ د هغه ننگونه  نه يې په چاقو
"ښکاري.پيغور  

چې نورو ورته کوله  ژباړه هم دې پښتنو د پښتو ژبې د متلونو
ترې کار غريب وساته اوتربور " ليکواالنو بيا پخپلو ليکنو کې ليکل.

چې لوې شي نو ، وړوکې وي نو لوبې ورسره وکړه واخله. کله چې
سره  د دښمن" ل داسې دې تبل م"او جنگ ورسره وکړه. دښمن دی

څانگې  بيايې له بيخه وباسه او  ورو مه ژبه خبرې وکړه. وروپه نر
"هم ورله پريکړه.  

هم لري  اصولغيرت څودسره څه هر دې دپښتانه ليکي چې ايبټسن 
ان منلي ځده په اصول وي. دا درې واړه او په کلکه ورباندې والړ

غواړي نو هغه له به پناه تري وکه خپل دښمن هم چې يو دا دي. 
دا خلک بدل اخيستل او ميلمستيا دي.  اصول يې نور دوه ورکوي. 

دومره درانه خلک وي يې مشران  خوږ والې لري او په تيره بيايو
يو متل دې شي.  وي هغه بد خصلتونه له چا هيرد دپه ليدو يې چې 

 داسې شي"  دی يو کې شيطانچې " پښتون يوه شيبه فرشته او بله 
دل کيږي.  ک کی نه مونمل هندوستان غوندېسړيتوب لري چې په 

" ړندې عقيدې لري. عادياوغيرغروربې حده نشته،  زغم پکې هيڅ  
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او دا يې  انگريزانو په برخو وويشلو د روهيلکهنډ په نوم د پښتنوايالت
رام پور نوابي پخپل يونايټيډ پراونسز( په نوم ياد کړل.  د پي ) -يو

نه  ښارونو هغو خلکو چې د روهيلکهنډ د نورو ځاې پاتې شوه خو د
د نواب په امر وه، نيول اوحکومت ته د سپارلوکاريې دلته پناه وړې 

د  ووشو چې ولس به وسله نه ساتي او پيل شو.  هغه وخت اعالن
ه سرداران چې په نواب يې څه وسلو د راټولو کارهم ووشو.  هغ

   لرلو، وسلې ورنکړې. اغيز
سته يې رود مړينې نه و نواب يوسف علي خانم کی د  ۰۱۱۶په 

اې وخت د فارسي پرځ ده په د ناستو. زوې کلب علي خان په گدۍ کي
ته  عسکرو ۳۶۱۱ کاريده.  د رام پور پوځ شميرهژبه انگريزي 

وه ي ډله رسميوه غير جنگيالو روه عالوه د سپادې ن د  راټيټه شوه.
ليغول" نوميده.  يوه توپخانه چې د اړتيا پروخت به يې راويستله او " ا

کلب علي سني  لرله چې درې سوه کسان پکې مالزمان و.  يې هم
نوابي کورنۍ د شجرې  د کاله نواب پاتې شو.  ۳۳عقيده لرله او 

د  د سيد لقب کارولو.  ناندريزه وه او کلب علي د خپل نوم سرهخبره 
   سو )درې لکه روپو( جوړکړو.رام پورجامع جومات ده پخپلو پي

د خپل  دی م کې نواب شو.  ۰۱۱۲ ده زوې مشتاق علي خان  په  د
 نو د سرپرست په توگه، ند کې فالج وهلې او معذوره وپالر په ژو

ده په  ته کوله. دورسره جنرال اعظم الدين په حکومتي چاروکې مرس
وخت د يې مخالفان و.  هغه له کبله  ده د معذورۍ خلک دټبرکې ډير

ود زراعتو تعليمي ادارې اينې ځاردو ته واړول شوه،  حکومت ژبه
نو  کې مړشو ۰۱۱۴ پهمشتاق  نواب  .لجوړشود اوبو کنالونه لپاره 

 زوې حامد علي خان يې د پينځلسو کالو و.
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 رام پور رضا کتابتون

 
 

  
 د روهيلوسيورې

حکومتي انتظام لپاره يوه  دکې رام پور د نولسمې پيړۍ د پاې سره په
 د نوابانو پر دې وړوکي رياست کې شورا جوړه شوه.  د روهيلو په

م کې  ۰۱۴۰ضد څو وارې بغاوت او سياسي قتلونه وشول.  په 
او څو کسان يې  حاالتو کې ووژل شو جنرال اعظم الدين په مرموزو

نوابان د اودهه  د رام پور محکوم کړل خو د قتل سبب څرگند نشو. 
د  گه يې د هغوي پيښې کولې ان چېپه کلتوري تو اوو اغيزالندې و

وريښمين و، په  اس بهسلک يې هم وومنلو.  د نوابانو لبهغوي شيعه م
غه به يې پټکي د پاسه جي ه کې اميلونه، سرواو الماسو گوتې اودغاړ

ځاې نشو کيناستې  .  د نواب په وړاندې به څوک په لوړلگولې وه
يره وخته خپل پخوانې تر ډ عامو پښتنو خپل توهين گڼلو. چې روهيلو 

هغه  تړلو. گزو نيال رنگ پټکې يې د شلولباس اغوستواو په سر به 
دوي د ماڼيو شاو  نوابانو لکه د شاهانو ژوند کوو او دهومره چې 

دوي کليو  مې هم ښکلې او شنې وې، ولس غريب پاتې و او دخوا سي
.  ته د تلو لپاره سړکونه نه و  
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م کې د لومړي نړۍ وال جنگ پر وخت نواب حامد علي  ۰۴۰۱په 
.  بل ځاې يې استوو زانو ته وسپارلوچې يواونگريخان خپل پوځ ا

ده زوې رضا علي خان نواب  د م کې مړ شونو ۰۴۲۱حامدعلي په 
په کتابتون کې کيښودل يوځاې  ده د نيکونو ټول نايابه کتابونه . شو
" په نوم ياديږي.  د علمي څيړنو لپاره دا رضا اليبريري" رام پورچې

.  کتابتون په اصل کې هغه کي څارې نه لري اليبريري په ټول هند
ماڼۍ ده چې د فرانسې مهندسانو له خوا جوړه شوې وه او پخوا " 

حامد منزل" نوميده.  دا ځاې د " کتابونو تاج محل " په نوم هم 
په الس ليکل شوي سل زره چاپ، پنځوس زره لري او دلته  شهرت

 دي چې شپږ زره يې د عربي ژبې دي.  په دې کې دکتابونه او پاڼې 
څلورم خليفه  قران کريم دوه نايابه نسخې هم شته چې يوه د اسالم د

او بله د مغل باچا اورنگ زيب په الس ليکل حضرت علي کرم هللا 
غونې کتاب چې د تاړد ردې نه عالوه د تامل ژبې يو ل شوې ده.  د
ن بابا رحما کل شوې دې او د پښتو د صوفي شاعره ليونې په پاڼ

وستې نواب رضا علي خان د رام پور ور ې. مصور ديوان هم شته د
هند په جمهوريت کی  نوابي دم کی د رام پور ۰۴۱۴په نواب واو 
د .  دلته مراد اباد د سيمې يوه ضلع دهد اوس رام پور  .همدغم شو
 هغووس هم په په نوم چې کوم محلتونه اباد شوي و ا ر ټبره پښتنو د

وړي ټوله، محله کټړه محله بجداسې دي. څو نومونو پاتې دي.  يو
اخوند خيالن، گهير رجالل الدين. محله افغانان، گهير حسن خان، گهي

غلزيان او داسې رالف خان، گهيراپريديان، گهير سالبت خان، گهي
   نور.

اې به ځپه فرخ اباد کی يوخيل چې په کومه زمکه کورونه جوړکړل هاغه 
نور.  اپريديانو په دی خيل په نوم شو لکه زردي خيل ، خټک او داسی  د

 قايم گنج کی محلتونه جوړکړل چې، چلولي، کوکي خيل، دمدمه، کالن خيل،
پور، سريان، چالنگا، حسن خيل، گړهي، شوکل خيل، مول خيل، کبير

 پتوره، سبحان پور، غالمي او يحيا پور دي.  
چې و د نواب محمد خان بنگښ په الس ډېرهندوان مسلمانان شوي و

دی چيلو په نوم په ډېلي کی اوس هم د  له ويل.  ددوي ته به يې چي
په محلتونه( دې چيلوهم اباد کړل. چيالنو کوڅه شته اوځينې گنجونه )

 .  دنټهه( لگيدوپيلوې بازار) يو گنج کی به په اوونۍ کې يوه ورځ هر
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کاس گنج، علي گنج، کوړيا گنج، نبي گنج، کمال گنج، اسالم گنج او 
اپريدي  ډيواوختي دي.  په قايم گنج کیگنج اوس په لويو منردلي
قام خټک  راباد شول.  په راې پورکې ال پخوا دخټک په لوې شمياو

دې قبيلې نوي کډوال به زيات وخت هم  او وروستو د خلک ميشت و
. هلته ورتلل  

مشهورې دي.  د عياشۍ کيسېنوابانود پور وخت د رامانگريز پرد 
 کورونو کې گرځيدې او چېچې سپين سرې نايڼې به د ښار په واي 

خبرکړو. هغه به په به يې  نواب يوه ښکلې جينۍ به يې وموندله نو
چې وه د يو پښتون کيسه داسې دا جينۍ په نکاح کړه.   او په جبرزور

د  واستول شوه نو ډولۍ ورد جينۍ د ودولو لپاره د نواب له کوره 
کې نواب ته مړې يې په ډولۍ  ووژله اوهغې ورور جينۍ 

" رنگ محل "  ودانۍ ۍ کې يوهپه شانداره ماڼ واستوو.  د رام پورور
 نوميږي چې نواب به پکې د نڅا او د موسيقۍ محفلونه جوړول. 

او د يو بل سره و د محلتونوخلک پخپل زوړحال پاتې و د پښتنو
 دوي د . هدوي د ژوند يوه برخه گرځيدلي و دښمني او تربگني د

اوالدونه به يې مخالفت و، بل ډيرې مرض د تعليم سره ترټولو لو
ې.  وروڼو به د پالر دوي زمکې وويشل شو زيږول چې په هغې به د

کلونو کلونو يو بل سره جگړې کولې او اخر کې به په ميراث تر
  ورسره هيڅ پاتې نه شول.  
د طبل هم کيږي چې د يوې لوبې په توگه په رام پورکی د طبل جنگ 

کارخانې وې او  ته د چاقو جوړولودل هالل په شکل يو چاقو و. 
ټوپک به يې  ۲۱۲ ه د ټوپکو جوړونکي هم زيات شول اووروست

خانې اوس هم شته خو واړه طماچې جوړو.  په دوي کې ځينې کار
په هند کې اوس هم "رام پوري" د چاقو مانا  طفنچې( جوړوي. )

 ورکوي. 
پهنوابانو د هنر مندانو سرپرستي کوله او د رام پور  

تو سيالۍ د چاربي دلته  و. هنرمندان راټولشاعران اويې ر کې دربا
له کی دوي دې لپاره ډلې جوړې وي او په مقاب .  دپه درزکيدې ډير

به و( چاپيره االجنگي ډلو ځوانان د اور) د تمبل يا دف غږوي. 
لنډۍ او چاربيتې به يې ويلې.  د ډېلي پوهنتون د ادبياتو کيناستل او 
 فرخ اباد اوسيدونکې دې، وايخان چې پخپله د  احمدصيرپروفيسر ن
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چاربيت د افغان شاعرۍ نه هند ته کډه  رو چېمونږ داسې شواهد ل"
دف( سره د چاربيتو ويل يواځې په پښتنو ول يا د تمبل )کړې ده.  د ډ

رواج و او په کوم جوش چې خلک په دې کې گډون کوي، ما  ېک
دې رسمي  ر نوابانو دپخپلو سترگو ليدلي دي"  وروسته د رام پو

استعداد د څرگندولو موقع پيدا  مقابلې کولې او شاعرانو ته به د خپل
کوم خلک چې چاربيتې واي، هغوي پخپله هم دا مني چې دا  ه. کيد

رونو او کلو کې د د روهيلکهنډ په ښا دود ورته له نيکونو پاتې دې. 
ې د غيږ محفلونو ته " اکهاړه" واي.  دا تورې په هندي کچاربيتو

د چاربيتو مقابلې به په ميدان  ورکولو يا د پهلوانۍ لپاره هم کاريږي. 
د چاربيتو مضمون و ځکه يې ورته دا نوم غوره کړو. کې کيدې ن

دې د ويونکو په يوه ډله کې څلوريا پينځه  دحماسي( وي.  جنگي )
يو  تمبل وي.  دی " وي چې په الس کې يې"مير يېکسان وي او يو

بيا کړي.  و نورملگري ورپسې په گډه دا بيت تکراربيت واي ا
ډلې دې په ځواب کې د مقابل  د وروستۍ بيت ټول په يوغږ واي. 

ويونکي( خپله چاربيته وواي.  په لويو محفلونو کې د لسو لوبغاړي )
کې به په سر او بيا ټوله شپه لگيا وي.  نه تر دولسو پورې ډلې ورځي
د   وروسته په اردو ژبه واوختې.دا چاربيتې په پښتو کې وې او 

نواب فيض هللا خان په وخت چې کوم پښتانه رام پور کې اباد شول، 
چاربيتې  هغه بيتو په بنډارونو کې گډون کوو. په دوي کې زياتود چار

ې لدوي په ليکلي بڼه نه دې پريښي اونه چا په پښتو کې يادې وسات
کس چې په رام پور . يو ډيرزر په اردوواړولهژبه پښتنو خپله ځکه 

کې د چاربيتو د پالر په نوم يې خلک يادوي، عبدالکريم خان د 
د  ده به په پښتو کې چاربيتې ويلې.  مستقيم خان غزنوي زوې و. 

 او کريم ، گلباز خانهللا خان، نجف خانکفايت  وعبد الکريم شاگردان
علي محبوب  کفايت هللا شاگردانو او ورپسې د خان ډير نوم وگټلوهللا 

 د بنډارونو رواج د روهيلکهنډ يتوچارب غالم نبي خان دخان او
،  احمد سمبهل او د چاند پور نه عالوهمراد اباد، امروهه، ښارونو، 

په رام پورکې ځينې پخواني  اباد، بهوپال او ټونک ته هم يوړو. 
د  اوپښتانه د شعر دې خلکو په نوم پاتې دي.  اکهاړې اوس هم د

برخې په روهيلکهنډ کې هم له دې بې  مينه لري او يرهره ډموسيقۍ س
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ژبې به يې پکې  چاربيتې به سړو زمزمه کول او څو پاتې نشول. 
 ورگډې کړې چې يوه بيلگه يې داسې ده.

هر تکړم وبياده  -اوس پکړا ما لباده  
مې و خوش نگاههژر  -راغلې مې قضا ده  

جانانهاز هجرتو  
ذکره چاپ شوې ده چې پکې د ت شاعرانو يوهژبو اترپرديش داردو د

په دې کې  دي. و د ژوند حاالت او د شاعرۍ بيلگې شاعران ۰۶۲۱
پښتانه دي. شاعران نيماي نه زيات   

 دد پښتو ژبې د شاعرکاظم خان شيدا مزارپه رام پور کې دې خو
اشرف خليل د خليلو نورو شاعرانو هم دلته ژوند کړې دې.  هپښتو دو

ته تللې واو هم هلته يې ژوند ه رامپور د سيمې د کوچيانو د کلي ن
ده زوې محمد صديق  وروسته د و. د رحمان بابا هم عصر دی کوو. 

شلماني د نواب فيض هللا . مال لتاړ پښتونخوا ته الړو رتهخان خليل بي
ده  د ( پر وخت په رامپور کی اوسيدو. م  ۰۲۴۱نه تر  ۰۲۲۱خان )

وه چې اوس ه کتابخانه کی د ديوان يوه نسخه پخوا د ټونک د نواب پ
يوه څلوريزه يې داسې ده ارشيف( کی خوندي ده. د ډېلي په ميوزيم )  

-پښتون ته ټول هندوستان وهاور  
 په رامپور جمع واړه افغان وه

-وړوکيو واورئ يارانو د لويو  
 سردار نواب يې فيض هللا خان و
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 د رام پور شنو خان

 
 

لو کې ن چې په هند کې د علم په خپروپه شلمې پيړۍ کې د قايم گنج يو پښتو
ن يو حسيمسلمانان زاکر ندذاکر حسين و.  د ه، ډاکټرونډه واخسيتهلويه 

 نگرس گوند غړې نه و خو گاندهي اوشخصيت گڼي ځکه دی د کاناندريز
د  کی د هند دريم صدر وټاکل شو.  ۰۴۱۱دی په  نهرو کورنۍ ته نږدې و. 

تان ته تللې وې نو هلته به يې د پاکس چې که دی و ځينو خلکو دا نظر
د ذاکر حسين د نيکه او د پالر ژوند د هغه . مت کړې ویمسلمانانو خد
د ژوند يو بل اړخ  په گوته کوي.  وخت د پښتنو  

د قايم گنج د مد اخوند نمسي د غالم حسين دوه زامن و، فدا حسين او عطا 
ې ځل کی ښوونحسين او يوه يې لور وه.  فدا حسين د قايم گنج په تحصي

دولس د شلو کالو په عمر کی  م ۰۱۱۱لم خاوند شو.  دی په وويلو اود ق
الړو.  په بيگم بازارکی يې د لوښو يو دکان سره حيدراباد ته  سوو روپيو

وکيل ملگري نه به يې د قانون کتابونه راوړل او په  جوړکړو، د خپل يو
د ورکړو چې د دکان کی به يې ولوستل.  دی کتابونو ورله دومره خون

او وروسته يو  وکالت )قانون(امتحان کې کاميابه شو.  دکانداري يې پرېښوده
و و اباد لوې ښار و، وکيالن پکی ډېردرپوهيدو چې حي نامتو وکيل شو.  دی
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اباد د سترې درهغه د " آين دکن " په نوم د حي نو اورنگ اباد ته والړو. 
  کړل. خپرول پيل " محکمو )عدالتونو( فيصلېمحکمې "هاي کورټ

ده وکالت ښه کاميابه  الړواوهلته داد ته بيرته حيدراب م کی دی ۰۱۴۲په 
دی کورپه ښکته برخه کی چاپ  نو دوه پوړيزکوريې جوړکړو.  د شو
په بره برخه کی ده له خپلې کورنۍ سره استوگنه  ، دفتراو کتابتون اواېځ

نون کتابونه او له دی اې کی د " آين دکن"  نه عالوه د قاځلرله.  په چاپ
م کی ده په قايم گنج  ۰۴۱۱مسلک سره تړلي قرطاسيه دواړه چاپيدل.  په 

په پښتنو  په مرض اخته شو.  بي(-) ټيد سل خو کورجوړکړو کی هم يو
ده  کی د خپلوانو سره د ودونوله کبله دې مرض يو بل ته کډه کوله.  د

هلته او کډه يوړهايم گنج ته ناروغي زياته شوه نو د حيدر اباد نه يې بيرته ق
و زامن و اووه د م کی چې دی ال د څلويښتو کالو نه و، مړ شو. د ۰۴۱۲په 

چې ځينې يې په ځوانۍ کې د سل د السه مړه شول.  دريم زوې يې زاکر 
د جرمني د هايډل  حسين نوميدو.  تر ټولو کشر ډاکټر محمود حسين و چې

ي په ړې و او د ډهاکه او کراچډکټوره( تر سره کبرگ نه يې  ډاکټرېټ )
وروسته، د پاکستان د تعليم وزير  پاتې کيدوکی د وايس چانسلر پوهنتونونو

يوه تعليمي ( په شان د جامعه مليه اسالميه )ډېليپه کراچي کی يې  شو. 
کوو.  وربه پکی درس  اداره جوړه کړه چې د هند نه راکډه شويو استادانو

چې " يادون کي دنيا " نومې کتاب د خپلې ده يو شمير کتابونه هم وليکل 
 کورنې تاريخ دې. 

م کی حيدراباد کی وزيږيدو او لومړنۍ زدکړې يې  ۰۱۴۲زاکر حسين  په
او د خپلې  و ود لسو کال ی وکړې.  د پالرد مړينې پر وخت دیپه کورک

د ټولو وروڼو د  قايم گنج په کورکې ميشت شو.  او وروڼو سره دمور
نيکونوپرغاړه واخسته.  زاکرحسين  دوي دواړو څارنه د تعليمروزنې اود 

لومړې په اسالميه سکول کې او ورپسې د اټاوه په پوهنځي کې داخل کړې 
ليليه( کې تر سخت ډسپلن نج نه لرې و. ده هلته په هاسټل )شو چې د قايم گ

د پاره نه ل او چکرد ورځې د درسونو نه وروسته سيدې   الندې ژوند کوو.
درسي کتابونو نه عالوه نوروعلمي اوادبي کتابونو  ت وخت به يې دزيااوتلو

 مطالعه کوله.  
م کی اطاليې په ترکي حمله وکړه او بل کال ته د بلقان جنگ پيل  ۰۴۰۰په 

شو چې د ترکيې عثماني سلطنت ته اروپاي ملکونو مټې راونغښتې.  هغه 
کي د مرستې د تر وخت په هند کی د مسلمانانو احساسات راوپاريدل او
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پاڼو او مجلو کی د جوش ډک مضمونونه ځلې پيل شوې.  په ورځلپاره هلې 
ليکل کيده.  مسلمان ډاکټرانو پخپل لگښت يوه ډله د طبي مرستو لپاره ترکي 

ل ته ورواستوله.  د هند په لروبرکی د چندې )بس پنې( د راټولولو کارپي
دی  استعداد يې دحسين هم و چې اوس د خپل تقريرپه دی کی زاکرشو.  

ي ټوپۍ له ه نه وروسته به ده خپله ترکځد جمعې د لمان هدف لپاره کاروو. 
دی  توربخن سور رنگ دا خولۍ د فيض په نوم ياديږي دسره ليرې کړه. )

ونډې وي(  خلکوبه دی ټوپۍ کی ماتې پيسې ځپه سرکی د تورورېښم 
د الرې ترکيې  د پوسټ ځولې.  دا ټوله چنده به يې هم په هغه ورځورغور

 ته ورواستوله.
م کی زاکر حسين په عليگړهه کالج کې چې وروسته پوهنتون  ۰۴۰۲په 

يونين ) د محاصلينو اتحاديې(  د کالج د د لوړو زدکړو لپاره داخل شو.  شو،
ه د يوتعليمي ادارې د جوړولو اوهغه ته د مسلمانانولپار مشر انتخاب شو 

ډېره مداخله  ه معاملوکی به انگرېزانوکه چې د عليگړه پځ هم پيدا شوفکر
جومات کی د جامعه مليه اسالميه م کی د عليگړهه په يو ۰۴۳۱په   کوله.

شو. مو کی جوړپه نوم د يو پوهنتون اساس کيښودل شو.  دا پوهنتون په خي
دی پوهنتون ريئس د رام  ورسره په دووکورونو کی يې دفترونه و.  د

او د  سټ اعزازي سکترحاجي موسا خانبن دپورموالنا محمد علي جوهر،  
دی د  کی تصدق احمد شيروانې او مولوي انوارالهدا د بورډ په فعاله غړو

 مديريت دنده په گډه پرمخ بيوله. 
حسين پخپله هم په دی پوهنتون کی د استاد په توگه کی زاکر ۰۴۳۰په 

ته ايه جرمني ځاو له هغه انگلستان  دیم کی  ۰۴۳۳په  درسونه ورکول. 
په  لپاره داخله وکړه.  (پي اېچ ډي) چې د برلن پوهنتون نه يې ډکټورهوالړو
بيرته هند ته د رسيدو سره د پوهنتون په کارونو بوخت  م کی دی ۰۴۳۱

د ډېلي په جنوب کې د شو او دا يې د عليگړه نه ډېلي ته ورانتقال کړو. 
 رټرۍ، هاسټلټاکل شوه چې پکې کالجونه، ليبازمکې يوه لويه برخه ورته و

شوي دي. او د استادانوکورونه جوړ  
د  سره دومره شوق و چې کله دی د کتابونوزاکرحسين د علم اود ډاکټر

دې له گوټ گوټ نه پخواني کتابونه راټول کړل.  هلته  والي شو نو دربها
و او د زاکر حسين داسې صحيفوغونډ لرل بخش پخپل کورکې د يوعالم خدا
قلمي نسخې  پخوانۍ دلته ډيرې ودانۍ جوړه شوه.  نوېلپاره دې  په هڅو د

ده له برکته خوندي دي. د  
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بي بي سي د اردو ده يو شاگرد  د ډاکټرزاکر حسين د شخصيت په اړه د
وخت مونږ راته وويل، د هند د ويش پرڅانگي ژورناليسټ اصف جيالنې 

 بلوايان په دې خطر و چې د نږدې کليو هغه وخت دپه جامعه کې پاتې و. 
راوړو چې هندوان دې پوهنتون ته ښه نيت نه خبر دې حمله وکړي.  چا

ته يې  ه و خوخپل ملگري، جواهر الل نهرولري.  ذاکر حسين ناروغ
غونډه وکړه سره يې د ټولو استادانوټيليفون وکړو. هغه هم په منډه راغلو، 

 سم دم لکه د پوليسو مشر يې خبرداره کړو.  اوهنتون به څنگه ساتي چې پو
زاکر حسين د پوهنتون د  د يو پوځي د دفاع لپاره يې پالن جوړ کړو. 

د اصف  دوي په کورنيو پام کوو.  په حيث ده د ټولو استادانو او درئيس 
 ته تللې و. د په جامعه کې استاد او د کار په سلسله کې بل ښار جيالنې پالر

يوه  راتلو. دې پوښتنې له  حسين به هره ورځ دناروغه وه او ذاکر ده خور
ورځ يې د ماشومې نه پوښتنه وکړه چې څه شي ته يې زړه کيږي؟ هغې 

ناياب وي خوپه هغه ماښام  ورته وويل، " انگورغواړم"  په هند کې انگور
ته د ميوې منډۍ ته والړو، يو پښتون ذاکر حسين پخپله د ډېلي بل سر

وويل او هغه ورته پيدا کړل. تجارته يې د انگورو  
که لوې شمير مسلمان ځروستو عليگړهه پوهنتون په زوال و د وېش نه و

په  ون پخپله په هند کې پاتې و احسيترې پاکستان ته والړل.  زاکر استادان
اصف جيالنې راته وويل چې دې پوهنتون کې يې يونوي روح پوهه کړو.  

ډاکټر ذاکرحسين د محاصلينو د پاره د علم يوه سرچينه وه.  په ده کې 
نواب او هلته نورو د رام پور  و.او پخپلو اصولو ټينگ والړصب نه وتع

مخه ورو پښتنود عليگړهه پوهنتون او بيا د جامعه مليه اسالميه لپاره چې 
څومره مالي مرسته وکړه، بيلگه يې نه ليدل کيږي.  خو دوي هر څه په پټه 

 ميرمن سلطان جهان ېد بهوپال نواب  ځکه کول چې د انگريزانو نه ويريدل.
او وروستي نواب حميدهللا خان  وهنتون ته خپلې شخصي پيسې ورکولېدې پ

 هم دلته سبق ويلې و.
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 ليکواله د سعيده خورشيد او د هغې لور نيلوفر سره
 

ن د نواب رحمت هللا خان د پوهنتورواني قام شيپښتنو د گړهه کی د په علي
پالر نواب  ده د .  دلوې کتابتون لري کې يوودانۍ شا ته په خپل اباي کور

م کې  ۰۱۱۱پنجاب(کې په خان په جالل اباد )نيکه  بازمزمل هللا خان غور
يې په زوره بهيکن پورکلي ته  انو پر ضد فعاليتونه کول او اخردیزد انگري

ده زوې داود خان ايټا ته والړو.  نواب رحمت هللا  د ورواستوو.  وروستو
ه او سره خپلوي، ودونقام ټني خان راته وويل چې دوي په اېټا کی د بي

د بلونا کلي نه وه او دوي به د شيرواني او ده مور دراکړه ورکړه لري.  
بيټني کورونو نه پرته بل چرته واده نه کوو، ځکه په توکميزه توگه يې 

د نواب مزمل هللا خان د تره زوې دې دوو قامونو ته نږدې گڼلو. ونه ځان
مړ، د اسونو تجارت کوواو په م  کې و ۰۴۲۱جنگ چې په فتح يارنواب 

يوې لوې کال کې اوسيدوچې اوس يې ډيرې برخې ړنگې شوي او يوه 
 مدرسه پکې جوړه ده. 

گړهه ون نه دوه نيم زره کتابونه عليد کتابترحمت هللا خان د خپل پالر
م کال راهيسې ده د پالر د پخوانيو  ۰۴۶۴پوهنتون ته ډالۍ کړي دي.  د 

پخپل  پيل کړې دې.  دیکار مي نسخو د ژغورنېد قلاو کتابونو د ساتنې
په اردو ژبه يواځې کتابونه  زمل منزل " کې د لسو زرو شاوخواکور " م

 ۰۲۱۱کی لري چې زيات يې د تاريخ او داسالمي علومو په اړه دي.  دلته 
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په الس ليکلي نسخې دي چې په يو د اکبر باچا مهر ثبت دې او پکی د 
په دی کی يوه نسخه يدلې حال بيان شوې دې.  ې سترگو لهالکو خان د حمل

رحمت هللا دستخط دې. ال مجنون کيسه ده  او ورباندې د اکبرباچا د لورد لي
تو نه نو له دی کتابتون څلوېښ، د نهوکالو و اته وويل، کله چې دیخان ر

ديوان هم دا پښتو شاعر کاظم خان شي دلته دزيات قلمي نسخې غال شوې.  
هجري نيټه پرې  ۰۳۶۱د  فيض علي ولد قاسم بيگ واوشته چې خطاط يې 

کې  "نور نامه"ه د امام حسين د شهادت پيښه پکی ليکلې ده.  په پښتوژبه 
د دېرشو زرو ات په الس ليکلې د قران نسخې دي، د اتياو نه زيليکلې ده، 

د حکيم سلطان نه زيات کتابونه په انگرېزي ژبې دي.  په الس ليکل شوې 
 ۱۶۱د و يو نايابه ديوان هم شته.  شاعر( شاگرد د زوق )رامپوري چې 

د شاعرانو تذکره روم مثنوي، د شيرخان لودي هجري ليکل شوې د موالنه 
هجري ده.  د  ۰۰۲۶کاتب يې محمد هاشم او نيټه يې  چې "مراته الخيال"

اسونو د ساتنې په اړه يو کتاب په فارسي ژبې کې و چې عبد هللا خان بهادر 
يو څو نور کتابونه  ه کې په بهيکن پور کې ليکلې و.  ۰۳۰۱گ په فيروزجن

مې وليدل چې د مخ په پاڼو د ليکوال او د خطاط نومونه او نيټې ورسره 
 ليکلې وې. 

د اسالمي  دويپه اړه راته وويل چې  رحمت هللا خان د خپلې کورنۍ
ځې ونو کی د موسيقۍ غږول منع واو ښدوي په ود دشريعت ډېر پابند دي، 

اود زوې نوم يې مدحت هللا خان نوم تهمينه ده د لور په کلکه سترکوي.  د
ما ترې د اوالدونو پوښتنه وکړه چې دوي څومره خپل ځانونه پښتانه  . دې

نواب نارامه شو او وې ويل، دا خبرې له ما مه دی په زکر ي نو دڼگ
اتې خو وې ويل چې دوي چپاتي خوري او د پښتنو خويونه تری پ . ئپوښت
 دي.
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 د عليګړ نواب رحمت هللا خان

 
 لرلواس نه په روهيکهنډ کې که چا د نولسمې پيړۍ په وروستيو کې 

.  په شلمې پيړۍ کې انگريزانو موټرته نو هغه به بې وزله گنل کيدو
ضد د  د انگريز پر.  اس گاډي و رواج ورکړو خو ولس لپاره د

ه کډه وکړه نو هم دا پاڅون پر وخت کله چې د ډېلي پښتنو رام پورت
م د پاکستان د جوړيدو پروخت هم  ۰۴۱۲اسونه يې کارول.  بيا په 

تر .  اې يې خپل اسونه يوړلځپر الړل نو د موټرورام پورته پښتانه 
به  غاسته کيده چې پښتنوځم پورې به په ډېلي کی د اسونو  ۰۴۶۱

په جوش گډون کوو.  پکې ډير  
ې د نوابي ماڼيو شاو خوا يواځسړک قير( )پوخ  په رام پورکی

چې زيات گاډو ته  نورود د نواب موټرتلو.   بهپه هغې  چې جوړشو
سړک د تلو اجازه نه وه.  په دې ي و پکې د غواي گاډي يا د خرگاډ

دی سړک ته به يې د گوله سړک ويل.  گوله هغه لويه تيږه وي چې 
ورته د سړک د هوارولو لپاره به يې پرې راښکلو.  په انگرېزي کی 

په تن حشمت خټک د ليوني  ی يوکام پورپه ر  "رولنگ سټون" واي.
)مرتضا علي خان( زوې وزيږيدو نواب  کله چې دنوم شهرت لرلو.  

 وه يې هم وړي سوغاتون څه امبارکۍ لپاره والړو. د ورته  نو دی
غواړې چې يوکلې ستا په نوم ه ورته د مننې نه وروسته وويل، "هغاو

، بس ما ته اجازه وويل، نه زه کلې نه غواړمه حشمت ورت کړم؟ "
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وم.  نواب ځوگرسړک " گاډې په " گوله والي خرراکړه چې خپل 
 موټر نه عالوه دد نواب ورله اجازه ورکړه.  له هغې وروسته د 

ک روان و.  هم هغه راهيسې په رام په دی سړهم حشمت گاډې به 
ې خيريت دې کی دا محاوره جوړه شوه چې څوک پوښتنه کوي چپور
دې. ، هو شکردې چې گاډې مې په گوله سړک بل کس واي نو  

ه د ايټا په ضلع کې علي گنج په دواب کې د پښتنو تر ټولولوې شمير
دا د ياقوت خان له خوا اباد  کاس گنج کې وه او اوس هم ده. قادرگنج او

شوي محلتونه و او په دوي کې زيات لودي پښتانه دي خو دوه نور ټبرد 
دې.  په سمبهل او مراد اباد کې د ترين قام خلک  ايسپ زو زو او دمحمد

پاتې دي. د سراې ترين په نوم محلت کې لږ شمير مومند او خټک هم شته. 
بحانپور، گړهي عزت خان، گړهي په قايم گنج کې د پتوړه، کبيرپور، س 

 ځد قايم گنج او فرخ اباد تر مناو عطاي پور مشهور دي.   يخان، چلولنور
.  هغه خلک چې د شپې م شته چې د ډاکوانو په الس کی ديداسې سيمې ه

 . دويان ووړيساتنپښتانه ان سره وسله وال ځتيريږي يا واده وي نو له 
پيټۍ تړي او په ښکاره وسله ښاي چې خلک يې  د پاسه دوي د جامو

 وگوري.
 

 
 

 اوسني روهيله
 

ه پښتانه واي. ان تځخوا خلک لسو لکو شاوځپه رام پورکی اوس د پين
. محسن خان ټبرد رام پور د اپريديانو په محلت ناراباد کی اوسيږي د 
ده ته هم دغورنيکه او د ټبر د نورو مشرانو  لکه د نوروپښتنو 

چې  ده د پالر نوم فخرالدين د نيکه قمرالدين و نومونه په زړه دي.  د
که د قمرالدين غور ني  خيښي کړې وه.يې د يوې بنگښ کورنۍ سره 

 نذيرالدين تر وخته دوي په اپريديانو کې ودونه کول. 
ان د پښتون په توگه معرفي کولو کی زړه نا زړه ځمحسن خان خپل 

دوه ې شاو خوا و.  ده وويل چې په رام پور کی د اپريديانو محلت چ
سوه کورنۍ لري د غلچکيانو د محلت په نوم بدنامه دې.  خو دلته بيا 

غلزيانو په دله کبله نوم لري. خپلو ښو کړو کټر فصاحت علي خان دډا
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لو ند خيد اخو کورنۍ شته.  يو ځمنحلت کی هم د سلواو دوو سوو ترم
اوسيږي. د  انهر" محلت کې توخي پښتکوڅه ده او " توغه کا گهي

چې د پښتنو څومره کلي ل دې او د رام پور نه بهرخټکانو محلت بي
  دي هغوي ته پټهان بلک واي.

د کوواو ده د ماشومتوب نه  کاروبار د اسونويکونودمحسن خان ن
بک چا الفاظ اوريدل،  سايس،هغه اسونو سره تړلي د خلکو دندې او

به يې هغه کس ته ويل چې د اسونو نعل به يې  نفر) سپاره( اوسوار
به په دې  ځمناي چې د خانانو او دعامو خلکو ترو دی ورته ايښودو. 
اوس پښتانه اصل پاسه پټکي تړل او انانو به د خولۍ دتوپير و چې خ

چې ځان ته پښتانه خلک په ناله پار کی ژوند کوي، نورد رام پور
هغه دي چې د پښتنو خدمت به يې کوو.   واي،   

چې د رام پور اوسيدونکې  د کتابتون رئيس شکيل خان د عليگړهه د
په  ده کور ه خوا اپريدې دې.  دلله خوا کمال زې او د مورپالر
خان کی دې چې د دوي د يو نامتو سردار " الف خان" په  الفرگهي

و بازار ځنوم اباد شوې و.  هلته د هراتوار، نهې او د شورو په ور
په دې بازارونو کی به   اي ژبه کی ورته پينټهه واي.ځلگي چې په 

کاروبار پخوانې  خلکو خپل مال د بل د مال سره تبادله کووچې د
يارخان ر يوولسي شخصيت مصرد رام پوسيسټم و.   (بارټر)

. ده د خلکو څو کاله وړاندې هم ژوندې وزمکه وال اونوميږي.  دی 
خپل   ه کول.توب او د روغې جوړې کارونوخت منځگړ پر د جگړو

ته په کلي کې يې شپي د اهروس پوراود بيالخان عبد العزيزيې نوم 
 ينې خلک واي چېځهندو بابو الل نه واخسته.  يو زمکه د جريبه
. هر څه چې وي عبد زمکه د دروغو په قباله اخستې وه هغه دا
 د پياوړې زمکه وال شو.  د مصر يار په لقب دې سيمه کې يو العزيز

د پر غاړه د نيني تال غرونو ته تلونکې سړک اهرو په کلي کی 
ينۍ بازاردې چې پکی د ځلگي او دا د سيمې يوا پينټهه مصر يارخان

بيالس پورد نورو سيمو نه زرگران ) سرو زرو تجارت کيږي.  د 
په دی  ځچې زيات يې هندوان وي( سره زر راوړي او ټوله ور

هيڅوک جرات نشي کولې چې مال غال  بازار کی يې اېښې وي. 
که دلته مصر يارخان پخپله امنيت ټينگ کړې و. ځکړي   
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دا وه چې يو تن به  طريقه د کليود ابادولوشکيل خان راته وويل، 
کالوکی به يې ورباندې کورونه جوړ  سته او په دوو يا دريوزمکه واخ

کوم خلک چې په دې کورونو کې ميشت شول نو هغوي ته به  کړل. 
دې زمکې د حاصل نه  .  ده د کروندې لپاره په اجاره ورکړهيې زمک

 به يې څه ځان ته ووساتل اوڅه به يې نواب ته ماليې په توگه ورکړو.
د خپل عقيدت د  زيارت( عقيده لري او) په يو درگاهټول پښتانه  

يا نورو  په اختر دی واي، زمونږ کورنۍ ي. ځورته  څرگندولو لپاره
د يو لوې طشت نه ډوډۍ خوري چې د غوښې  اې شي نوځ موقعو يو

واي کله چې مونږ د کی خميره ډودۍ ماته شوي وي.  ښوروا او پ
بورقه په  ته نږدېښارته ځو نو زما ميرمنه يگړهه نه رام پورعل

ې ځره بيا ښذهبي دي او په تيمد رام پور خلک اوس هم  سرکړي. 
 ښځود کور نه بهرکلونو پوې دلته  ۰۴۱۱وي.  تر پخې مسلمانانې 

اوس دا لږ ښکاري او زياتې ښځې خو سپينې بورقې په سرولې 
پښتنو د دود له مخې دوي هڅه کوي چې  د تورې بورقې په سروي. 

 بهر ته والړې نشي.  
ش کی د ال انډيا ريډيو د رام پورد څانگې رافت يارخان په اتر پردېش

لري چې فلمونه ليويژن يو شرکت د ټي اوس دی . شوې دې مشرپاتې
د برېلي د نواب سرتاج علي خان د کورنۍ  دی جوړوي او خرڅوي. 
ان ته ځهغه حمت خان سره يې شجره يوکيږي.  نه دې چې د حافظ ر

( ها ) د پښتنو ټولنېکی د پټان سبرام پورروهيله پټهان واي او په 
ان ځشوې دې.  ده راته وويل چې پښتانه يو څه خپل  غړې هم پاتې

په  . يته خان واان ځغريب هم وي خو که ډېر . تر نورو لوړگڼي
که چې دوي د لوځ ځلري م ولس په پښتنو ډېرباورعاکلو بانډوکی 

ې افسانوي ځوادا ي پورا کوونکي او پخپلې خبرې ټينگ والړ وي. 
د شخړې د هواري  ځمنډلو تر خبره نه ده او حقيقت لري.  د دوو

که دوي باانصافه گڼل ځي، ځهره طبقه پښتنو ته ور لپاره د هندوانو
د  ي اوتلځکيږي.  سره له دی چې د يو پښتون د بل پښتون نه بد را

 يو بل سره په جنگ وي او شخړې کوي. 
گو ليدلي دي چې ټول خلک به په ما پخپلو ستريار خان واي "شرافت 

د  اې لټوي. ځان ته لوړځ لپاره فرش ناست وي خو پښتانه د کيناستو
شهرت لپاره پيسې لگوي او درنې ميلمستاوې خپل ښه نوم او 
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کی د خپل وس او  نوسې ورکوي او په ودوه لوې الس پيپ جوړوي. 
 کې د قران حافظاندوي په لمانه راغواړي.  توان نه زيات مي

 ټول واده دي او د شرافت يار خان درې زامن او دوې لوڼې وي. ېرډ
ومانو د کورنۍ شجرې واده نه وړاندې يې د امږيندو اود ز د هر يو د

باورلري چې که شاو ان ځواي چې پښتانه دومره په  پلټلي دي.  دی
ې ځډول او مذهب خلک اوسيږي او که په کلي کی يواخوا ورته د هر

ارامه ژوندکولې شي او ويريږي نه.  دوي کور وي هم په د  
انگوري باغ کی  رام پور په عبد القدوس سليم خان په خټه بړېڅ دې او د

د رام پور د نواب زمکې ساتلې. ميرمنه  عبدالسالم خانده پالر د اوسيږي. 
 ب عظيم خانصل او شعيدوه زامن لري چې احمد جمال في يې اپريدۍ ده او

اې کړې ده اود خپل مذهبي  -رسي ژبو کی اېم.  ده په عربي او فانوميږي
عليگړهه په کتابتون کی کارکوي.  م کال راهيسې د  ۰۴۲۶شوق له کبله د 

" تاريخ اېښي دي چې مولوي احمد علي ليکلېواي هلته د پښتو خطي نسخې 
سلطان محمود غزنوي"،  "قوايد زبان افغاني"  او د حاجي حسن ليکلې 

 "کليد افغاني" دي.
دوس واي چې په رام پورکی رزړ، اپريدي اود بړېڅ قام خلک پراته عبد الق

ينو ځواده د  د ده د رام پور  د پښتنو نه جوړ و. ځدي اود نواب پو
د  ځور يل. چهوارې لوټل، د واده په دريمه يا څلورمهپه اړه وورسمونو

هم دغسې زوم ناوې په يو لډو) خواږه(  زوم وولي او چوتهي دود چې ناوې
دوي په وړاندې  باندې وهي.  د مشرانو د السونو ښکلول او د په لډو

پالر په وړاندې واي ما چرې هم د دود دې.  سيگرټ نه څکول اوس هم 
وړل عيب گڼل کيدواو د مشرانو په وړاندې پان خپان نه دې خوړلې ځکه 

کوو نو ورته سپين سترگې او د بې شرمه خطاب کيږي. که چا دا کار  
 دسم کی له رام پور وتلې دې. نولس سوه اته پنځو النبي خان پهظهور

 ده نيکه د يې کمال زۍ وه.  وال اوسيدونکې او مورده پالر د بهنډر
په اړه يې واي چې کله يوچرگ به بانگ وکړو نو هغه  ضلع دارو او

د " الټهي ډله " يې جوړه کړې وه.  الټهي کوتک  به يې حالل کړو. 
ه ښه مضبوط او غوړکوتک ساتلو.  دې ډلې ټولو غړو ب ته واي اود

ده  .  دل په ښارکې هاتي )پيل( ورخوشې شو او په جومات ننوتوځ يو
د رام الړو.  پيل شړلو لپاره  نيکه د خپل کوتک سره د جومات نه د

 په ټول هند کې د ي اوښتنو جنگونه په دې سيمه کې مشهوردپور د پ
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هم که نځه لپاره دې ځاې خلک د جنگيالو شهرت لري.  دوي به د لما
يو جومات ته ورغلل نو هلته به جنگ تود شو.  بيا حريفانو به يو بل 

په به کړواو په پايله کې  ټبر به خپل جومات جوړ او هرسره نه ليدل 
د جنگ سبب جوړيدل.  جوماتونه لورڅلور او پينځه يو محلت کی څ

وهلو چا الس د بل سره ولگيدو. د سودا په چنو  به معمولي و.  د يو
 بيا داسې هم وه چې د به وران شول، د بقال سره، غوښې واله سره. 

دوي ټوله  روانه وه.  د د يوې کورنۍ دښمني ترکلونوزمکې په سر
شته مني به په محکمو او عدالتونو کې ضايع شوه او خپلې زمکې به 

 يې ورته خرڅې کړې. 
پور ته ړ نه رام د عطا الرحمان مشران دوه سوه کاله پخوا د باجو

دې چې په هند کي ی د خپل ټبرد څلورم کول غړې دورغلي و.  
په ملک دين پورکلي ، ده د پالر د نيکه نوم الف خان و اوسيږي.  د

کی يې زمکې وې چې اوس په شهزاد نگر کی شامل دې.  د الف 
خان زوې عثمان خان او د هغه زوې مقبول خان نوميدل چې د 

 .  په ديارلسو مکه وهز ه سوه جريبهدوي نه د مان پالر و. عطاالرح
صلونه کی د مڼو باغ او په نوره زمکه يې غنم، چنا، گنا، او نور ف

هيچا نه کسب زده  ددوي په کورنۍ کی  مرگه دد پالر ترکرل کيده.  
و د زمکو په حاصل يې ژوند کوو.  دوي و او نه يې تعليم کړې و ا

( اوسيږي يارچمونکي )په زمکو کارکو هم لري چې پکې  سراېيو
 او دوي ته معمولي کرايه ورکوي. 

ده د خپل پالرکيسه راته وکړه چې په رام پورکې يوه کوټه چهټن خان 
 هغه سړي تهپه کرايه ورکړې وه.  يو وخت يې يې نومې سړي ته 

 يېپالر له کوټې نه وتلو.  خو هغه وويل چې کوټه دې خوشې کړي
 ه کرايه دار يې ووژلو. دومره په قهر شو چې ټوپک يې يوړواو هغ

د غرغرې سزا ورته م کی انگرېزانو  ۰۴۲۰په  اوونيول شو دی
ووتلو، د پوليسو  رام پور نهته کاله پخوا د شپي عطا الرحمانورکړه.  

د ويش ده وروڼه  نوکرې يې وکړه اواوس په ډېلي کی ژوند کوي.  د
په  دی واي ما  ل او ژوند يې ښه دې.نه وروسته پاکستان ته والړ

به پښتو نه وه اوريدلې خو ممکن الف خان نه کورکی د چا د خلې 
واي زمونږ په ژبه کی داسې توري کاريږي چې په هندي  پښتو ويله. 

ال" ابل سړي لپاره وايو چې فالنې " بيکی نشته.  د يو شته من يا ق
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دې.  جنگيالي سړي لپاره " بالټهه" تورې کاروو.  دا ټکي د پښتو 
نه يې اخستې وي. د هندي د پخوانيو ژبو ممکن ژبې نه دي او  

 محاورو لپاره شهرت ژبې کې هم د خپلوځانگړو رام پور په اردو
د کړو وړو لپاره نومونه اېښودل لري.  په خلکو د هغوي د وجود او

لکه "حاجي لوټ، ناي انگړتيا هم ښاي.  ځعام دي او دا د هغوي 
ړني سړي په او مي تکړهد يو  . چهوال، موټا، داړهي، پهلکي وغيره

اړه واي چې دې " کره خان " دې  په رام پورکې خښتو ته "چوکا" يا 
ري، يا جگادري " "رده" واي. امرود ته سفري،  زوړکس ته " جغاد

ز وهلو خطرناک کس ته "کيري" لکه پالنې ډېر کيري سړې دې. خي
ټا " او داسې بې شميره " مچيته " قالنچ" مخامخ مقابلې ته 

يو ليکوال شاد  د هندنگړي توري دي چې خلک يې کاروي.  نورځا
عرفي په اردو ژبې کې د پښتود تورو او محاورو په اړه يو کتاب 

 ليکلې دې.
 ( په شکل يوسوباړېړي" ده .  د تپڼي )لوبه " گيد رام پور يوه مشهوره 

وي چې دواړه لوبغاړي پرې يو بل وهي. يوه بله لوبه   " لبه داس "  لرگی
، په وتښتياچوي او لوبغاړې د پښو منځ نه لرېهغه لرگې يوږي.  هم نومي

، دا راواخلي او د لرگي پسې منډه کړيونه يا ديوال وخيژي.  بل کس 
 د سپو سره ښکار له رام پور پښتانه دد نيولو لپاره ورپسې شي.  حريف 

دي. عياش مشهوري، چرگان جنگوي، د پيسوحريص اوځ  
پاره دې د پخولو ل ې خپله ځانگړتيا لري او دد رام پورخواړه په هند ک

يو وخت د نوابانو اشپزانو به  اخلي چېهغه توکي او د طريقې نه کار
دې پخلي ځانگړتيا دا وه چې دوي به توله مساله ثابته  د ل. کارو

کاروله.  رامپوري مهې، رامپوري قورمه، رامپوري د پسه کباب، د 
   .بيلگې دييو څو  برياني او د ادرک حلوه شودو

په شوق ( )د غوښې ښوروا" روټيرام پورعام پښتانه د "تار د
ډوډۍ وي.  که چا د تار تبۍ( )دی سره لويه نرۍ د تبخي  د خوري. 

لمه هم ورتلې شي.  په رام لمستيا کړې وي نو نا بللې ميټي ميرو
ه.  د روټي لپاره د بلنې حاجت نشت پورکی يو متل دې چې د تار

کيدل اودا ډوډۍ خوړل ډېرمهم  اېځسره يوخپلوخپلوانوپښتنو لپاره د 
 ماته کړي او ښوروا ورباندې واړوي. طشت کی ډوډۍ .  په يودي

پښتانه د غوا د غوښې وي او له خوري.  دا ښوروا غوښه ورسره بي
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حيرانونکي خبره دا ده چې په رام پخوي.  غوښه  زيات وخت هم دا
سره له  ،کانونو خرڅيږيانگړو دځپور کی د غوا غوښه اوس هم په 

( د رليسيد چيلي ) دی چې په هند کی د غوا حاللول جرم دې. 
که څوک د قصاب نه د ناروغان خوري.  غوښې په اړه واي چې دا

غوښه اخلي نو پوښتنه ترې کيږي چې کورکی څوک ناروغه سيرلي 
  دي؟

د اړد  زياتوکورونوکی کچړي خوړل کيږي چېمحال په د غرمې 
چړي ټولو په به دا کيو وخت   .يژو نه پخويسپينو ور ( اودالمهو)

سوچا  دکی به يې  ځپه من ( کی خوړله چېټ تهال )غورۍغگډه يو
کله ښوده او يا به يې " کوغاله " جوړه کړه.  وړه کاسه  کيغوړو ډکه 

لرحمان عطااکړي.   پرځاې د کونځلو تيل ورسره گډ وړوکله  د غ
او  رېد بيمرو وي.  بوټې ارو شينکی واي چې د رام پورپه هرکور

مړي ته په لحد کی د که ځد امرود ونه په ډيرو کورونو کې وي 
ونې لرگي اود نکريزو پاڼې ږدي.  امرود د ماشومانوهم بيرې د 

دې په ونه کې ورته زانگو يا ټال اچوي.  خوښ وي او د  
وي. خو هند د نورو مسلمانانو په شان  دپښتنو ودونه هم  د رام پورد

ې وي په بل کلي يا ښارکه د جينۍ کورالنبي راته وويل چې کورظه
بړستن،  ي نوځخلک جينۍ کره نکاح لپاره د هلک د کور او د

. ادر، خپل ډم، پاندان، اونور شيان له ځانه سره وړيبالښت، د کټ څ
دی لپاره چې هسې نه د واده نه وړاندې جنگ ووشي او د نکاح د  د 

ان له بندوبست کړي وي. ځ نه کيدو په حال کی دوي خپل  
کی ډوډۍ نه ( ته د جينۍ په کوروراد جنج ) که کورونه نږدې وي نو

کی د ډوډۍ خوړلو نه وروسته ناوې  .  ټول خلک پخپل کورورکوي
ې د ځسړي يواي.  سړي کم واوډيرې ې ځښي.  په ورا کی ځکره 

يو ډول خواږه په خلک ويشي.  ښکاري چې هغه وخت نکاح پر وخت
کی وي چې پ پخ شوېنه  پيرويد شودو او  گلتهي" نوميږي اودا "  

وي. ه وچه ميوه، بادام پسته، خسته، گډ  
ورته " لهنگا  د ناوې لپاره د "عليگړهه پاجامه" رغوي چې نن سبا

پرې شوي وي.  کله  کار زردوزي وي او دې رنگ سور واي.  د
ې چ"لکيت"جامو د پاسه نه رخصت کيږي نو کور چې ناوې د پالر

کې چې يو لوې سپين سرگاه يو اوږد کوټ يا چپنه وي اغوندي، يا په 
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نه کچه گنډل شوي وکردا دواړه جامې د سپين ټ  څادروي پټه وي.
ې د وي چې وروسته يې ناوې خپلو اندروريانو ته ورکوي او هغوي ي

سيمو په پرتله ناوې په وي. د نورو لوپټو يا د جامو په توگه کار
ال او زوم تل په اس سپوروي.  خو دوي " چوپي کيږي وړلپالکي کی 

. اوځينې خلک يې چوپان بلي " هم کاروي چې د ډولۍ نه لږ لوې وي
وړونکو په اد  نقرۍ( وي اوزرو )دی د اوچتولو لرگي د سپينو  د 

 رام پوري ټوپۍ  اوږو، فلزي کوڼدې وي چې دا ډنډې پکې بندې شي.
يو ته رضا  ولونه لري. ډ ړښت بيلدې ځاې د نوابانو له خوا د جو د

شن او رضا د يپ د زوړ في.   حامد ککيپ او بل حامد کيپ  نوميږي
پ واي چې ټوپۍ وې خو اوسني ته رام پوري کي شنوروستي في

 زيات د هندوانو خولۍ ته ورته وي.
نه روهيلکهنډ ته  ورزړچارسدې سره نږدې د منظورعلي خان مشران د د 

م کې د هند د  ۰۴۲۱په  ميشت دې اوپه رام پور کې  ورغلي و.  دی
( د زراعتو خانعلي خان )شنواخترده ورور ان غړې وټاکل شو.  دپارليم
اغيزه نوابي کورنۍ د لکهنئوشيعه نواب  کله چې پهراته وويل ده  و. وزير

دوي هم شيعه گان شول.  بيا په تاريخي حقايقو کې يې گوتې  ډيره شوه نو
نوي شجرې جوړې شوې چې له ورکړه.  ووهلې اود پښتنو ضد بڼه يې ور

رام پورپه کلتوري ده وويل سيد ښودل شوې و.  نواب علي محمد خان پکې 
ځکه کلتور په ولس کې وي، نه چې نوابانو  کيږيد پښتنو رياست گڼل ه توگ

خلک خپلې شخړې د جرگې  بل هيچرته.  په هند کې يا حکومتي خلکو کې
انه اوس هم جرگې ې د ناله پار پښتد الرې نه هواروي، خو په رام پور ک

چاقو نوم لري چې په خالصولو يې غږ کوي.  د رام پورگراري دار
م کال پورې دلته جوړيدو او په  ۰۴۴۱تر  ي. د رام پوردوديزه چاقوځراوو

 ټول هند کې يې نوم لرلو، ان چې د بالي ووډ په فلمونو کې يې هم ښودلو. 
له کبله دلته د ې گټې اخستواوړندې نه د  خود مجرمانو له خوا د
 هم هغه راهيسې د شو.  د څلورنيم انچه حد وټاکل جوړيدونکو چاقولپاره

کې يو نيم هټۍ واړه چاقوان شو. اوس د ښار په لوې بازاردې ساتل کم 
پلوري چې زيات پکې د بهر نه راغلي وي.  شنو خان راته هم دغسې يو 

 وړوکې چاقو ډالۍ کړو.
ده  ده د مړينې نه وروسته د اب رضا علي خان واو دوروستې نو د رام پور

مشر زوې مرتضا علي خان په گدۍ کيناستو.  خو د ويش نه وروسته د هند 
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ياستونه په واليتونوکې ټول رشوه اوپه جمهوريت کې د نوابانو دوره ختمه 
يې د ځان سره  .  هغه شخصي ماڼۍ چې دوي سره وې ځينېاداره کيدل

ومت ترې واخستې. د مرتضا علي خان يوزوې په وساتلې او نور يې حک
م کې د هغه ليدو ته والړو  ۰۴۴۱په دې پاکستان کې واده کړې و او يو وار

ده د پاکستان نه هغه توکي له  تورن شو. ه د قاچاق په تورنو بيرته راتلو سر
ينې نه ده د مړ د ځان سره راوړي و چې په هند کې يې اجازه نه وه. 

ده  و. نواب د لقب سره پيژندل کيد علي خان در زوالفقارده ورو وروسته د
کې د  م ۰۴۴۳په  نوربانوسره واده کړې واو د لوهارو د پښتون نواب لور

ځاې ناستې مشر زوې کاظم علي خان يې  نو شوپه يوې پيښې کې مړموټر
علي شو.  د نوابي کورنۍ غړي د کانگرس گوند سره والړ وي.  د زوالفقار

م په  ۰۴۴۴و د اانود هند په سياست کې گام کيښودور بخان کونډه، نو
عمومي انتخاباتو کې يې د پارليمان چوکۍ وګتله.  د نوابانو د کورنۍ يو 
ې د حريف محمد اعظم خان نوميږي چې د سماج وادي گوند غړې دې او د

شپږ واري د پارليمان انتخابات گټلي دي. گوند له خوا يې په رام پورکې   
ته خورشيد عالم خان  ن لور سعيده خورشيد د زرين خيلوحسي ر زاکرد ډاکټ

د حسن خان په نوم يو محلت شته دې او هلته  واي چېدا واده شوې وه. 
هم په زيارت اوس د مد اخوند اوسيدونکي ځان ته حسن خيل واي.  پکې

پخ به د جمعې په ماښام په وويل چې ددې موريې راته  خلک ډيوې بلوي او
  له کړه.زيارت به يې يوه ډيوه بدې په  کړواوشوي الس اوچت 

په پښتنو کی د خپلوانو سره د واده  واي چې ددې د کول ده خورشيديعس
دي چې مشره  ې لوڼېدر دې درواج و خو اوس يو څه بدلون راغلې دې.  

 انجم په حسن شيرازيدريمه من او يو مي دنيلوفر، دوېمه الهيرېحانه په مهر
چې سلمان پښتانه نه دي.  د سعيده خورشيد زوې  واده دي او درې واړه

په  دې د کانگرس غړې او قانوني وکيل او ليکوال دې. خورشيد نوميږي 
م کې د هند خارجه  ۳۱۰۳، په د قانون وزير و م کې د هند ۳۱۱۴
  شو.وزير

ه ده نهم کاريږي او ضرورله خوا د نورو مسلمانانود خان لقب هغې وويل 
ښتون دې هم وي.  دلته يو بل لقب "خانه وار" هم پ چې څوک خان وي نو

ساتلې نود هغې اوالد ته به  مينځې(وينځې )کومو خانانو چې به  ريږي. کا
ان ته ځڅوک چې د هغو سيمو نه وي خو اوس هر" ويل. خانه واريې "

طبقې خلک  ېد لوړ هله امله دې چې تر اوس ټولنې د فشاردا د  خان واي. 
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رسپين وي ، دوي سولکه يوسفزۍ( زۍ ) کوم خلک دا واي چې   ښه گڼي.
غنم رنگي هغوي وي لکه حسن خيل( ) لوي.  کوم خلک چې خياو لوړ
کی د يو بل سره د ودونو په پښتنونيلوفر واي د سعيده خورشيد لوروي.  

د .  ډير ويمرض بي( -د سل ) ټي اوې نتيجه دا ده چې په دوي کی د شکر
 .  پخپله دريده رسيږي پکې ويب کمزوري چې ليونتوب تر دماغو

د شخصيت په  چا واده پر وخت د دونې و.  ليورور ن يوډاکټرزاکر حسي
د غوښې  " يعني هډوکې اوي پهټک کرهډي بوټ"ته واي معلومات کولواړه 

په پرتله  قامونو نوروجاج يې واخله.  خو دا يې هم وويل چې پښتانه د 
د کمترۍ احساس نه کی  په دوي لږو خلکو پکې زدکړه کوله.  واو لوستينا

ان سخته تيروي.  ځناکې او په ې صبرځد پښتنو ښ.  ډيرغرورلري ووي ا
خو  . کوي دچلنو سره لکه د څاروي ځد ښکله کله شي او په قهر سړي ژر

 ي اوخلک يې درناوېوړنۍ او خله ورې ډېرې ميسپين سرې پښتنې بيا 
سعيده . وره اخلينه مشوخت د سپين سروکوي.  خلک د مهمو فيصلو پر

مور به يې دوي په کورنۍ کی به څه مصيبت راغې نو  دخورشيد واي چې 
نه زغمي نو بل څوک يې د زغملو ې ووځ" دا مصيبت که پښتنې ښويل،
او ان چې  ا سالم له نه ورتلل. له کبله د باچغرور "  پښتانه به د خپل دي؟

. دا احساس شتههم د غروردوي په ماشومانو کی  داوسه تر  
کی پښتانه د په دی سيمه  تمبکو( کرل کيږي نو ځکهو )په قايم گنج کی تماک

( کارخانې د تماکو له کبله د بيړي ) هندي سيگرېټ ه و. سل په مرض اخت
او ن درې وروڼه د زاکر حسي.  ککړه وياو د لوگي د السه هوا  ډېرې وې

و کی امونه او په باغونزمکه وال  پښتانه ل. د سل له کبله مړه شويې مور
دوي تيار فصلونه په کري.  زمکو، الوگان، غنم او گنا کري او پر او امرود

حاصل پخپله نه راټولوي.  که دومره ناراسته دي چې داځخلکو خرڅ کړي 
جوړيده چې سړي به پرې يوه دمدمه ضرور مخې ته به د هرپښتون کور 

و ته يې نه ورانيدشته او س هم داسې دمدمې اول کی خي.  په کالکيناستل
 زمونږ وويل. کوي او راته يې  سعيده خورشيد په ډيلي کی ژوند پريږدي. 

کيږي. تمبه، خوارې، توري کارول ژبه کی اوس هم د پښتو ډېراردو په 
  بلې او داسې نور.

و. جامو دود نورو ته هم کډه ش پښتنود د د روهيلکهنډ په بيال بيلو سيمو کې
چوړي ې )د تنگبه ښځونه سره راوو.  د کلۍ دار کميس رواج دوي له ځا

اوس هم  . لوڅادر په سروکميس د پاڅه لوې  د دار(  پاجامې او د تخرگونو
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 وگ، چينداربه گيډې پرتشکل اغوستل کيږي.  سړوپه څه نا څه  دا لباس
ې به زيات وخت د شپې ځښ و. اغوست واسکټ ضروريې د پاسه او کميس 

ه به يې ډولۍ کارولې.   له کورونو راوتلې اود تگ راتگ لپار  
وي.  وړې وړې کمڅۍ د ويښتو وربل جوړيږي چېاد ناوې وخت د واده پر

 دا د.  نوميږي غوړوي چې سرگاه يا سالويو لوې څادر هغې ته په سر 
او پخپلو گوتو ژيړ ښځو ې د کورپرد پاڅه  وي اوشپږ گزه څادر سپين سان

 پهيې  ورور ره ځي نو.  کله چې ناوې د پالر له کوشيندلې وي رنگشين 
کی ( سولپ)ته په داج  جينۍرخصت کړي.   کی توره ونيسي او خورالس 

ښي ورکړې کيدل.  خو هغسې چې ډول د پخولو لو او هر گاڼې وزر د سرو
اباد او بنگال کی مسلمانان د لوڼو سره داج ورکوي او يا د هلک درپه حي

هيڅ نۍ د پالر نه يجمسلمانان د  روهيلکهنډ دې غوښتنه کوي، د کورنۍ د
تراوسه ساتلې دې اود واده کالي او پښتنو دا رواج  کوي. غوښتنه نه شي 

د فرخ اباد او قايم گنج زيات پښتانه د   د هلک کورنۍ جوړوي. جامې
او په نورو  "مانډې " ايونوکېچې ځينو ځ غوښې ښوروا په شوق خوري 

واي. "گوشتابه"کې ورته   
سردارانو، بهادر  ي دووباره بستښار، د  ورکې د شاهجهان پپرديش په اتر

ونه جوړ شول وس محلتځد پښتنو دوه پندلته   ن اباد کړې و.خان اودلير خا
 شول ورکډهنوي زره پښتانه دې سيمې ته نه په يو وخت کې  ښوراو د پي

جالل  نومونه داسې دي. مومند مدف،د محلتونو . چې زيات يې داودزي و
مومند جنگله ،حيات پوره او غربي، باړوزي،  خليل شرقي اېمن زي، ،نگر

شوي قالينې ډېرنوم لري.  په ډېرو د الس جوړ د شاهجهان پوراوچمکني.   
ن او د وړۍ چې پکې د ورېښمو، کتاکورونوکی خلکو کهډۍ لگولي دي 

مسلمانان په تعليم کی  کيږي. ) گنې( پکې ډير گنا غنم اوقالينې جوړيږي.  
خپل ماشومان سکول ته نه ليږي وي ت له کبله دوروسته پاته دي. د غرب

. ې يې د پردې پابندې وياوښځ  
د شاهجهان پور د جالل نگر  جميل احسن خان چې د مومندو د ټبر نه او

که زمکې يې ځد تعليم په اهميت نه و خبر انهواي پښت ،اوسيدونکې دې
ن يې ژوند د خانانو په شا ،و زميندارده پالر احسن هللا خان خليل  دساتلې. 

تن د  يو . مدرسې دي . خو اوس وختونه بدل دي او هلته ډېرېرووتي
ين رماو په ښار والۍ کی چيمن په نوم شهرت لرلوچې اغيز" چهوټې خان "

د وري د بالي ووډ د فلمونو نامتو ست . عام کالج جوړ کړوو .  ده فيض 
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باد کی شاه ا پهچې د پيښور نه کډه وکړه نو نت کله امجد خان پالر جي
 ميشت شوې و. 

دوي د  چې دواي  ډيرکاروو. کی "کنه هې " تورې خبرو خپلوپه  د جميل
و د تگ راتگ لپاره ځلپاره او يوه بله دروازه د ښ کور لويه دروازه د سړو

په محرم او   ساتل کيده.لوړ ېری کورونو ديوالونه او دروازې به ډد دوه.  
روان وي.  سره نډ باجود بي ي اود ماتم جلوس وباسڅلوېښتي کې شيعه گان 

کړې وي د هغه نوم ډندوره کيږي.  چا چې دا کارهردوي تعزيه راباسي او
سيندونو " گره " او  وړو شاه جهان پور ته نږدې دووتعزيې پخوا به يې  

اوس داسې نه کوي او تعزيه د  الهو کړي.  د هندوانو په دودکهنود " کې 
ه او ماشوم په پښتانه د وادکی اوس هم  بانډوپه کلو مخې ته کيږدي. کور

گولې  د سوترۍ جوړې شوېد خوشالۍ په موقع .  زېږيدو ډزې کوي
د  په ودونو کېدوي  د اچوي. يې  ورته کړي او اسمان ته جوړوي چې اور
رومال او ټوپۍ  وه، چينې،شاه زلمي( لپاره وچه مي)هلک ناوې خپلوان د 

( ناسته گوټ کې)په مايون اندې وړي ځوو وراد واده نه وړي.  جينې به 
  وي .

څو کاله پخوا هم  مه جبين واي په شاه جهان پورکې هد جميل احسن ميرمن
.  نور و کې ځيموټريدې خواوس په ځپه ډوليو کی گرنه بهر د کور ېځښ

شپږو تر نه وروستهزيږېدو  دماشوم دودونه تر اوسه په ځاې پاتې دي.  د 
ې په ماښام دا وومې ورځاد  . راووځينه ښځه له خپلې کوټې بهر وځور
ي.  په ته ښاي وراو په اسمان کې ستور انگڼ ته راويستل کيږيبهر

مورخپل د ناويتوب کيږي چې  دود پورا ټاکلو ماشوم د نوم د ځڅلوېښتم ور
په لمانه ټول مي په هغه ماښام سې ورکوي. جوړه واغوندي اوخپلوان ورته پي

 سپوږمۍناوې له واده وروستو، لومړۍ ستوري گوري.  گډه په اسمان کې 
لومړي په خلک د سپوږمۍ د مياشتې  گوري. ر په کورکی د خپل مو

خواږه پخوي رات لپاره حلوه يا نور)پنج شنبه( په مړو پسې خيزيارت 
 اوالس پرې اوچتوي.

خبرو کی دی سيمې پښتانه يې په  اوسه دچې تر ټکيژبې ځيني  د پښتو
اې خين ) لرگي( خوا، کن(  هريان، لکړيا )کاروي.  کنه، کنې، برې )ال

دلته امرود ته زرغز  طرح( د عامو خبرو برخه وي. اخ( اوخوه، طنع )
دی سيمې نامتو  دچا زده ده.  هغه ښکنځله ده چې د هر " وسدو" واي،
 ټولتر د شاهجهانپور دي. هان پوري او رشيد حسن خان شاه جبسمل  شاعر
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ست کی د شهيد درجه ورته ورکړې شوه پښتون چې د هند په سيا ونامتو
  اشفاق هللا خان و.

ان ځهند مسلمانان د خپل  وويل چې داحسن په اړه جميل  د خان د توري
ټولو  .  ما ترې پوښتنه وکړه چې تررويمعتبر ښودلو لپاره د خان تورې کا

 بيا هم مسلمانان و ليکل "په دسي"دان گنلې شي، نو ده وويل، د معتبر خو سي
نه شرميږي  په نوم کارولو "خان"که ځنو  گناه احساس کوي ده څ يو
دی واي   . او که نه ويبه خان  څوک يې سپينولې هم نشي چې هغه کساو

زيات په ورکيدو دې اوهم اوس دا دود لمه پال و خوچې پخواني پښتانه مي
د ماشوم په زيږيدو اوس هم خال ان ښودنې په مرض اخته دي. ځپښتانه د 

نو کی ډزې کيږي.ايوځخال   
او هغه پښتانه په اردوهندي کی خبری کوي  سيموټول د روهيلکهنډ د

رام پور .  خو په ي يې زده ويسچې د علمي ادارو سره تړلي دي فار
گډ کړي دي چې توري داسې  د پښتواردو کی او مراد اباد په 

لپاره پرې پوهيدل  وروکړي ده او د نړې ژبه يې ترې جوړه انگځ
، خواره، کی، خوار لگې په توگه دوي په خپلوجملود بي گران دي. 

، و ځايونو کېکاروي. نورغله پيور(، )شدوند ه)تکړه(، کر ،نامړده
 يرډيه خير، ، زويه.  وه خداتنگر( مسخمازديال، تمبه، مسديگر، )خي

 د رام پورينو پښتنو راته وويل چې سل کاله پخوا هم ځ  کاروي.
او يا پرې پوهيدل خو ورو ورو  خلکو په پښتو خبرې کولې شوې

اې واخستو. ځدی  هندي اردو او نورو ژبو د  
سندره په  د " رامې خورې" ې ځپه ودونو، ښاديو کی ښ د روهيلو
" ليږي او د ې راټوځښ ځزيږيدو په شپږمه ور د ماشوم د گډه واي. 

و په ځچې په هغې ښ ټوکر يورامې خورې" سندره زمزمه کوي.  
ال وي ټولې په گډه رغوي او بيا يې په دېو الس د طله کارکړي

پيسې د ماشوم اما د خپل ورور نه  ځړوي. دې ته " ستيا" واي. 
( له خوا مورو نور شيان د ماشوم د نيا )ااخلي.  د ماشوم لپاره جامې 

دا سندره واي او د  ېهم دغسې د ودونو په موقع ښځ راوړل کيږي. 
ې خورې الفاظ په دې ډول د رامکورنۍ د سړو نومونه پکې اخلي.  

 دي. 
ر، انې پرې پې عالم زويازووا خدايه خي ---رامې خورې رامې زو  

اواز شو، شه خورې ده يا زو---انې ،خوېندې دربارې ده يا زوريخ  
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په ترنم يې زمزمه کوي.  رې طرز يا موسيقي ساده وي او ډيرد سند
د سړو  د خپلې کورنۍغزني راته دا زمزمه کړو او يوې ميرمنې در 

، يې پکې داسې ورزياتول نومونه   
 رامې خورې رامې زو

 اقبال وارث خان پې زويه زو
 اسد وارث خان پرې زويه زو

ړ سړي هم مده چې په دې سندره کې دوي د ټبر عجيبه خبره دا
لي" واي.  يوه بيلگه يې داسې دهيادوي او دې ته بيا " کي  
 رامې خورې رامې زو
ولي زخان بهادر خان پې کي  

دوي  د سندرې په مانا هيڅوک نه پوهيږي خو ټينگار کوي چې دا د
د " خورې" زويه"خوېندې"او خير په  وديزه سندره ده. د پخوانۍ پښتو

دا سندره په اصل کې ريدو سوونو کالو په تي د تورو مونږ پوهيږو خو
نه دي.څنگه وه، څوک ترې خبر  

 د خپلو خپلوانوکې  په پښتونخواه څد ويش نه وړاندې روهيلوڅه نا
ايستلي دي چې د بيلتون دوي اړسره اړيکې لرلې خو د شپيتو کلونو

پاکستان ته  هغه چېي.  ند د کلتورونو په لوې سمندر کې ورک شه
جوش مليح نامتو شاعرميشت شول.  زيات يې په کراچې کې  والړل،

ې داردو ژبې د ودې سته په کراچي کوابادي ) اپريدې( د ويش نه ور
  وکړو.  کاريرلپاره ډ

او هم د عبرت داستانونه لري.  د هغه وياړ هم دنډ تاريخ د روهيلکه
ورکه شوې ده اود خپلې پيژندگلوۍ لپاره د ځاې د پښتنو نه خپله ژبه 

 د ساتنې په هڅه الس پښې وهي. او دميراث چې څه پاتې دي، کلتور
پښتنو ته به هم يو څو سندرې  وښاي يو وخت په پاکستان کې ميشت

په مانا به يې پخپله هم نه  د روهيله پښتنو په څيرپاتې شي چې 
 پوهيږي. 
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