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يووخت دلته د لرغوني تاريخ نامتو  .د هندوستان تر ټولو لوی واليت، اتر پردېش نوميږي

سلطنتونه جوړ او وران شول چې د ځينو نښې تر اوسه په سترگو کيږي. آگره، لکهنو، 

کان پور، ميرټهه، علي گړهه، برېلي، شاهجهان پور، بدايون، بنارس او اله اباد ددې 

 . د هند دوه لوی سيندونه گنگا او جمنا ددې زمکې خړوبوي اوپهنامتوښارونه دي

اتلسمې ميالدي پيړۍ کې د روهيلکهنډ  سيمه هم دلته وه.  دا د روه پښتنو اباده کړې 

کله چې حافظ رحمت خان د م کې ۱۷۷۴په  .او شاوخوا سل کاله پکې خپلواکه اوسېدل

زو شاوخوا  ۲۰انګريز او شجاع الدوله د ګډو ځواکونو نه ماتې وخوړه نو د روهيلکهنډ نه 

په دوی کې ځينې بهوپال او حيدر اباد ته الړل او   .جنګيالي يوې او بلې خوا ته ووتل

  .نورو چې د مرګ خطر سره مخ وو، د هغې سيمې نه ډېر ليرې راجستان ته مخه کړه

 .هلته دوی د بېال بېلو هندو راجپوت راجګانو په پوځ کې مالزمت وکړو

ومېدو چې د انګريز او هم د روهيلکهنډ د وروستي نواب يو د هغو جنګيالو نه اميرخان ن

د ده په شان د مرهټو نه بيل شوي ځينې نورې ډلې   .فيض اهلل خان سره په جنګ شو

اميرخان څه موده   .هم وې چې چور چپاول يې دنده وه او د پنډاري په نوم پيژندل کيده

اخر انګريزانو د مرهټو نه   .د پنډاريانو سره هم ودرېدو خو هغسې يې تاړاکونه نه کول



 
 

 

م کې يې ده ته د  ۱۸۱۷وروستو د امير خان سره هم خبرې اترې پېل کړې او په 

 .راجستان يوه وړه سيمه د نوابۍ په توګه ورکړه چې ټونک نومېده



 
 

 

 

 

په دې   .د هند د اوسنی راجستان سيمه د انګرېزانو تر وخته د راجپوتانه په نوم يادېده

کې اتلس راجواړې د انګرېزانو په وخت کې جوړې وې چې دوه کورنۍ يې تر ټولو 

د اجمير زيارت هم دلته دی چې د چشت خواجه معين الدين په   .پخوانۍ ګڼل کېږي

دا شګلنه سيمه   .هند کې د اسالم خپرولو لپاره والړو او هم هلته يې مقبره جوړه ده

 .درې نيم زره مربع کلوميټر کې خپره ده او په جغرفيايي توګه دوه برخې ده

يوه د اراولي غرونو د سلسلې په شمال لويديځ کې ده او بله د دې غرونو په جنوب ختيځ 

کې ده چې شنه او ښيرازه زمکه لري.  دلته اوسېدونکي خلک ځان راجپوت بلي چې مانا 

د عقيدې له مخې د دوی خټه پخپله د لمرنه اخيستل شوې ده او   .ږييې د باچا زوی کې

د راجپوت څو قامونه دي چې ونش يا ومشا   .ځکه د هند له نورو قامونو ځان لوړ ګڼي

خو دوی په دريو کورنيو   .دا ټول د ذات ياني د نژاد په بنسټ جوړ شوي دي .نومېږي

شي )د سپوږمۍ ټبر( او اګني ونشي ) ويشلي دي چې سوريا ونشي ) د نمر ټبر( چندراون

د ګپتا خاندان نه وروستو هغه څلورراجپوت کورنۍ چې په هد کې واکمنې   .د اور ټبر(

دا ټول دعوه کوي چې د دوی مشر د   .شوې، چوهان، پرامره، پرتيهاره او سوالنکي وو

و رشي د دوی نه واړه قامونه د اودې ونشي، راج ونشي ا  .سپېڅلي اورنه پېدا شوی و

د ونش نه    .ونشي دي، وروستو دوی خپلې ټولې شجرې وليکلې چې ومشاولي نومېږي



 
 

 

وروستو بې شمېره خيلونه او قامونه دي چې کلشکه ) څانګه( خنب يا خمپ )چخچې( 

 او نک )د چخچي څوکه( وي.

د راجپوت نژادي ډلې په ټول هند کې خپاره دي او په تېره بيا په شمال، لويديځ او 

په اتم او نهم ميالدي پېړيو کې د هند په بل يو ځای کې هم دومره   .هند کېمرکزي 

راجواړې نه وې لکه چې په راجپوتانه کې وې او سبب يې هم هغه قبيلوي جوړښت و.  

کله چې   .همدا کورنۍ وې چې د مسلمانانو په واکمني کې يې تر ټولو لوی خنډ جوړاو

ورسېدل نو تر ټولو لوی جنګونه به ورسره هم دغه  به مسلمانانو پنجاب ونيولو او ګنګا ته

د دوی نامتو کال ګانې چتوړ او رنتهمبور څو وارې مسلمان ځواکونو   .راجپوت قامونو کوو

  .ونيول خو بيا يې ساتلې نشو

د هر   .راجپوت ودونه په ټبر کې دننه کېږي او دا د ټولو راجپوت قامونو د شناخت الره ده

د راجپوت وسله هغه ګرز وي چې دواړه   .ده چې کلديوي نومېږي يو ټبر خپله اسطوره

د جنګ لپاره د روانېدو نه وړاندې مشر ټولو ته   .غاړې يې غټې وي او "کهنډه" نومېږي

په نولسمې ميالدي پېړۍ کې راجپوت د سياست پر   .دا کهنډه او کوپره )ناريل( ويشي

د ګجرات راجپوت   .اره خفه شولځای د خپلو مشرانو د دود او دستور د ورکېدو لپ

د مهاراشټرا راجپوت هم دغه   .غوښه ، شراب، سيګرټ او پان خوړل او څښل بد نه ګڼي

 .کار کوي او دوی مهې، چرګ، پسه او د خوږ غوښه خوري

په شپاړسمې ميالدي پېړۍ کې د راجستان په شمال ختيځ کې، د دولسو کليو يو 

م کې د دې د غره پر  ۱۶۴۳په   .سنګ ته وسپارلوجاګير اکبر باچا د جېپور راجا مان 

د ښار جنوب لوري ته د هغه وخت کال او کورونه اوس هم په   .څنډو يو ښار اباد شو

 .سترګو کېږي



 
 

 

م کې دا دولس کلي د شاه جهان باچا له خوا يو بل کس "بهوال برهمن" ته د  ۱۶۴۳په 

د دې ځای خلکو په زمکو   .جاګير په توګه ورکړل شول او هغه ورته د ټونک نوم ورکړو

کلوميټرمربع  ۱۹۴زره  ۷د ټونک ټوله خاوره   .کرکرونده او د څارويو په ساتلو ژوند کاوه

پای کې ساالرزي امير خان ته د انګرېزانو له خوا د نوابۍ  د اتلسمې ميالدي پېړۍ په  .ده

په ټونک کې د مېشتو پښتنو داستان د روهيلکهنډ نه پېل کېږي   .په توګه ورکړل شوه

 .چې د انګرېزانو او مغل شجاع الدوله له خوا په ګډه ويجاړ کړل شو

 

  



 
 

 

 

 

 

د   .توری دی چې مانا يې يو ځای پاتې کيدل دي "پنډا پرنه"پنډاري د مراټهي ژبې 

هند په جنوب کې کله چې د مغلو واک سست شو نو د ځينو ډاکوانو ډلې به په اسونو 

   .هم دغه وه چې خلکو د پنډاري په نوم يادول  .سپاره پوره پوره کلي لوټ کړل

او په خلکو کې پنډاريان به لکه د چنگېزي لښکرو ناببره راپېدا شول، چورچپاول، وژل 

هر څه چې به يې الس ته ورتلل، په زوره به يې اخيستل او   .وېره اچول د دوی دنده وه

پنډاريانو د مرهټو نه   .په مخه به تلل.  د دوی اصل ډلې د بيجاپور)دکن( نه راپيدا شوې

دوی   .توپير لرلو ځکه دوی د هندوانو عقيدې نه لرلې او ځکه يې عبادت خانې هم نه وې

په غاړه کې به يې زنځير يا تعويذ کې  .مذهبه خلک وو او ځينې محلي دودونه يې لرل ال

   .د سيمې د اسطورې شبيه ځوړند وو خو نور عبادت يې نه کوو

  .تنه سپاره جنګيالي وو ۱۰۰۰د خپل ځواک په اوج کې د هر پنډاري مشر سره شا و خوا 

هغه چې ريښې يې په مرهټو کې پنډاري، په دوه لويو برخو کې ويشل کيدې شي. يو 

وې، د دوی له خوا ورسره مالي مرسته هم کيده او د جنګ لپاره به يې هم کارول. هم 

دغه اصل پنډاري وو او د مغل واکمن اورنګزيب د واک په وروستيو کې د هند په جنوب 

م( کې د مرهټو لوی ۱۷۶۲د پاني پت په درېيم جنګ )  .کې وړو وړو ډلو کې ګرځيدل

انګريز تر هغې په   .جنګيالي ووژل شول او دوی د نورو جنګونو توان د السه ورکړو شمېر

بنګال کې د خپل تجارتي شرکت ايسټ انډيا کمپنۍ د الرې ځان ته د پوځ ساتلو حق 

 .ورکړی و او په لوی شمير وسله يې په راجه ګانو او نوابانو خرڅوله



 
 

 

يتونو د الندې کولو او د خپل واک د د اتلسمې ميالدي پېړۍ په وروستيو کې د نورو وال

د مغلو د الس نه لوی صوبې  .ټينگولو لپاره انګريز په ټول هند کې ګډوډي جوړه کړه

   .وتلې وې او يواځې د ډېلي او پنجاب ځينې سيمې يې اداره کولې شوې

يو انګريز سرجان مېلکوم باور لري چې د هند د هر نسل او مذهب خلک د پنډاريانو سره 

دی وايي چې د پنډاريانو د لوټ کولو   .ل وو خو خپل اصل دود يې په ځای ساتلی وشام

د ډېرو هغو کسانو چې کلي يې سوځيدلي  .سيسټم د دوی د شمېرې زياتيدو سبب شو

هغه هرڅوک به د دوی سره مله   .وو، يو اس به يې وموندلو او پنډاري ډلې سره به مله شو

يې نه و، خپل پور به يې نشو پرېکولې او يا به د  کيدل چې اس يې لرلو، کور او کار

د ټيټې طبقې هندوان زيات وخت د پنډاريانو سره مله   .سرکاري پوځ نه شړل شوی و

نوميده چې يو مشر يې د مرهټو  "دړه"د پنداريانو ترټولو وړه جنګي ډله   .کيدل

کې به د څو  مشرانو، هولکر يا سندهيا ته پتمن وه.  دغه مرهټه مشران په يو وخت

     .پنډاري ډلو ساتنه او سرپرستي کوله

دوی هر کال د برسات )مونسون( نه وروستو، د نومبر په مياشت کې د چور لپاره وتل او 

په داسې يوې حملې   .زيات به يې هغو سيمو ته ورتلل چې د انګرېزانو تر وزرو الندې وو

کسان يې ووژل يا  ۶۸۲او کلي چور  ۳۳۹کې دوی د مسولي پټم په ساحلي سيمې کې 

  .کسان يې شکنجه کړل  او د دو نيمو لکو پونډومال يې چور کړ ۳۶۰۰نور   .ټپيان کړل

م کې ميرزاپور کې ناتار ګډ  ۱۸۱۲م کې دوی ګجرات او ورپسې په  ۱۸۰۹او  ۱۸۰۸په 

 .کړو

د مرهټو تګالره دا وه چې پنډاريان دې ژوندي وساتي چې د انګرېز پر ضد د جنګ د 

اړتيا پر وخت ترې کار واخلي  د دې نه عالوه د مرهټو د پنداريانو د جنګ طريقه خوښه 

دوی د پنډاريانو د لوټ دود   .وه چې د پخوانيو مرهټو په څېر او دوديزه وسله يې کاروله



 
 

 

هم خوښ و ځکه دوی پخپله هم داسې وو او په تېره بيا د چوت يا باج د اخيستو چل يې 

 .په مقابل کې به چا ورته سر نشو اوچتولی دومره اغيزناک و چې

په نولسمې ميالدي پېړۍ کې د پنډاريانو د زياتېدو څو عوامل وو.  يو دا چې د ټول هند 

حالت بدل شو، د الرډ هېسټنګز پاليسي د پنډاريانو پر ضد ډېره جارحانه وه او دوی چې 

و مرکزي هند کې د د مرهټو سره کوم تړون کوو، هغه بس نه و.  دې سره د لويديځ ا

په دغه تړون مرهټه د انګرېز په وړاندې کمزوري   .مرهټو د کنټرول ستونزه حل نشوه

   .شول خوانګريزان د دې جوګه نه وو چې پنډاريان يې کنټرول کړی وې

مرهټو سره انګرېزانو د دويم جنګ نه وروستو د دوی په پوځي شمېر کې ډېر کمې راغلو 

د مرهټو په خاوره هم امن راغلی و او د   .اش نشو ورکولېځکه خپلو عسکرو ته يې مع

هغه چې بې له جنګ يې بل څه کار نه و زده، پنډاريانو سره مله   .جنګيالو اړتيا نه وه

     .شول

څلورم ميالدي کال پورې د مرهټو عادي ځواک د انګرېزانو له خوا مات ۴نه تر  ۱۸۰۲د 

او  "سندهيا"ته يوړو او د دوی دوو مشرانو کړې شو نو پنډاريانو خپل مرکز "مالوی" 

   .د سيمې د نورو راجا ګانو په څېر ځان له راجواړه جوړه کړه "هولکر"

  



 
 

 

  

 

 

په هند کې مسلمان تاريخ ليکونکي تراوسه په دې شرمېږي چې پنډاري ډلو کې 

د پنډاريانو سره نه يواځې مسلمانان مله وو بلکه وروسته دوی   .مسلمانان هم شامل وو

خپلې ډلې جوړې کړې.  د دوی ځينې تکړه مشران هم پښتانه و چې لوی شمير ورسره 

کله چې په روهيلکهنډ کې د پښتنو رياست دريو ځواکونو، شجاع الدوله،   .د پښتنو وه

ره روزل شوي پوځيان بيکاره او ز ۲۰مرهټو او انګريز په ګډه مات کړو نو د دې سيمې 

 .په ټول هند کې خپاره شول

م پورې د بيرار )دکن( د راجه  ۱۸۰۰تر  "هيرو"او  "بارون"د پنډاريانو دوه نامتو مشران 

دواړه د شهباز خان زامن وو. ) خپل نومونه يې څرګند نه دي( دوی د بهوپال   .سره وو

هيرو ته به  .خو وروسته دکن ته الړل نوابانو ته يې هم خپل خدمتونه وړاندې کړي وو

د راجا له خوا دواړو   .لکه روپۍ ورکولې ۷زره روپۍ او بارون ته يو اعشاريه  ۹۰راجا د کال 

زره روپۍ حاصل او د بارون يو نيم  ۷۵ته زمکې او جاګير هم ورکړل شوې و چې د هيرو 

دوه زامن دوست محمد او واصل محمد د خپل پالر د  "هيرو"د   .لک روپۍ جوړېدې

د دوی سره د کريم خان وراره نامدار خان او د بارون زوی قادر بخش   .ډلې مشران شول

زوی محمد حسين ووژل شو نو هغه په  "بارون"يو وخت د   .د پنډاريانو مهم مشران وو

رو په وېنا بارون ونيولو د بيرار راجا د هي  .شک کاو چې ګني د هغه الس پکې و "هيرو"

   .م يې هغه بندي وساتلو تر څو دی مړ شو ۱۸۰۰او تر 



 
 

 

جټ( زوی و او د سوکړې په کال )يا پړانګ نومې پنډاري د يو مسلمان جاټ  "چيتو"

هغه هم د بيرار د راجا   .يې په پېسو اخيستی و "ډوبل مير"کې د بارون د ډلې يو ځوان 

م کې هغه د راجا سندهيا له  ۱۸۰۵په   .اکمن مشر شونوکر او وروسته د پنډاريانو ځو

م پورې بندي  ۱۸۱۱م نه تر  ۱۸۰۷خوا د نواب لقب تر السه کړو خو سندهيا هغه د 

   .وساتلو

شجال پور اوس د مدهيه پردېش يو وړوکی ښار دی چې نه تاريخي ودانۍ لري او نه يې 

د پنډاريانو مشر کريم خان خو په دې ښار کې يو وخت   .ډېرو خلکو نوم اوريدلی دی

  .ميشت و چې نه يواځې د سيمې ولس بلکه د بهوپال نوابې کورنۍ هم ترينه په وېره وه

کريم خان د يو روهيله سردار زوی و او د بهوپال د لومړي نواب په وخت کې راتاند شو 

کريم خان د بهوپال په کورنۍ جنګ کې هڅه وکړه چې کال   .چې هغه ورله زمکه ورکړه

 .ته وردننه شي خو هلته وزير محمد خان ورسره مقابله وکړه او د ده مخه يې ونيوله

م کې هغه په مالوه کې زمکې  ۱۸۰۶په   .کريم خان څه موده د سندهيا نوکري هم وکړه

دی په هغه کال د سندهيا له خوا په دوکه   .لکه روپۍ حاصل يې و ۱۵لرلې چې د کال 

انګړتيا دا وه چې دوی به د يوې ډلې نه بل ته واوختل او د پنډاريانو يوه ځ  .ونيول شو

کله چې کريم خان د سندهيا له خوا ونيول شو نو د ده ډله هم  د سندهيا نه هولکر ته 

د کريم خان وراره نامدارخان د خپل تره د ډلې مشرې پر غاړه اخيستې وه او د   .واوخته

 .بدل لپاره يې د سندهيا پر خاوره بريدونه کول

کله چې د هند جنوب د انګريز په کنټرول کی شو او د ميسور ټيپو سلطان هم شهيد شو 

د پنډاريانو زياتې سيمې د   .نو د پنډاري ځواک مخه د هند شمال لويديځ  ته شوه

راېسين، بهيلسا او داسې نور کلي وو چې پنډاريانو به   .بهوپال د نوابي سره وصل وې

م کې د پنډاريانو درې  ۱۸۰۶په   .لپاره جنګيالي وراستولترېنه نورو ځايونو ته د حملو 

کريم   .لويې ډلې وې چې د يو مشر کريم خان، د بل چيتو او د درېيم واصل محمد و



 
 

 

ورسره دا نه منل  "چيتو"خان هڅه وکړه چې هغه نورې دوه ډلې د ده سره مله شي خو 

يار ته والړل نو چيتو د کريم خان او واصل محمد ګوال  .او انګرېز ترې ګته واخيسته

م پورې د پنډاريانو د شميرې  ۱۸۱۸نه تر  ۱۸۰۶د   .مرهټو د مشر هولکر سره مله شو

زره اسونه لري  ۲۷د انګريز دا اټکل و چې دوی   .زرو پورې کيده ۳۰نه تر  ۲۰اندازه د 

زره، هولکر  ۴زره، دوست محمد سره  ۶زره او کريم خان سره  ۱۰چې پکې چيتو سره 

زرو شا و خوا و، خو د دوی  ۲۱يو بل اټکل د   .زره اسونه وو ۲سره  "بهاي"زره او  ۵سره

 .زرو ته رسيدلې وه ۲۰زرو نه  ۲شمېره د هيرو او بارون تر مشرۍ الندې د 

په اصل کې خو د پنډاريانو ځواک د انګريز په خوښه لګيا وو ځکه د هند ټوله ګډوډي د 

ميالدي پېړۍ په سرکې د ايسټ انديا شرکت دا فېصله  ۱۹خو د   .برطانيې په ګټه وه

م کې کمپنۍ د  ۱۸۱۶په   .وکړه چې د پنډاريانو نه ځان خالص او له بېخه يې وباسي

د دې لپاره هغه لومړی   .الرډ هېسټنګز يو پالن ومنلو او هغه تربل کال ورته تياري وکړه

ورته يې ډاډ ورکړو چې د د سيمې نورو ځواکونو سره خبرې وکړې او داسې ښکاري چې 

بيا د يوغښتلي پالن له   .پنډاريانو نه ژغورنې لپاره د دوی عملياتو ته دې انتظار وکړي

د دوی پالن د هرې خوا نه د پنډاريانو راګيرول   .مخې يې د انګرېز پوره پوځ فعاله کړو

جوړ  په دې توګه د انګريز پوځ ولس ته د هغه شر نه نجات ورکوو چې پخپله يې  .وو

  .کړي و او د دوی د اوږد مهاله پاليسۍ يوه برخه وه

توپونه  ۳۰۰هېسټنګز يو لک او شل زره پوځ د دوی د ختمولو لپاره په الس کې لرلو او 

د ده په خپله کومانده کې د شمالي سيمو د غرونو پوځ و چې لوی شمېر   .هم ورسره وو

د دکن د   .ډاري به له بېخه وباسيد دوی ناره وه چې پن  .روهيله پښتانه هم ورسره وو

دا د چټک خوځښت ځواک و چې   .و "ټامس هيسالپ"پينځو فرقو )ډويژن( کوماندان 

په پنډاريانو او   .د جنوري ترمياشتې يې پنډاريان د مالوي او د چمبه نه وشړل ۱۸۱۸تر 

د  دې منظم جنګ ته  .مرهټو چې د دوی مالتړ يې کوو، د هرې غاړې نه فشار زيات شو



 
 

 

پنډاري جنګونو نوم ورکړل شو چې وروستو د مرهټو سره د انګرېزانو په درېيم جنګ 

انګريزانو د بنګال د ختيځ او شمال تر ګجرات لويديځ او بيا جنوب کې د دکن   .واوختو

 .نه په پنډاريانو حملې پېل کړې

يښوده او د د مرهټو مشرسندهيا دومره وېرېدو چې په ګواليار کې يې انګرېزانو ته غاړه ک

د ده لپاره يو شرط دا و چې ټول پنډاري ځواک   .روغې تړون يې ورسره الس ليک کړو

خو د پنډاريانو بېال   .چې ده يې ساتنه کوله، بې وسلې او زمکې او کروندو ته يې اړکړي

بېلو ډلو د خپل لوټ شوي مال لويه برخه مرهټو مشرانو ته ورکوله چې په پونا کې پېشوا، 

دوی ټولو په ګډه د انګريز   .ې راجه بهونسلې او په اندور کې ماشوم هولکر ووناګپور ک

  .مقابله وکړه خو په بېل بېل جنګونو کې مات کړل

په بلنه، کريم خان د هولکر د  "جسونت راو بهاو"م په وروستيو کې د  ۱۸۱۸د ډسمبر 

دلته د انګرېز ځواکونه ترې   .نه لويديځ ته ووتل "کوټا"د  "چيتو"کېمپ نه شمال ته او 

  .او کريم خان په جنوب کې د "نرمدا" مرکزونو ته وخوځېدل "چيتو"را تاو شول نو 

څه موده   .د انګرېزپوځ له منځ نه تېرشو او ګهاټ )سمندري ساحل( ته ورسېدو "چيتو"

ه وروسته دی بيا بهوپال ته والړو چې هلته د نواب په منځګړتوب د انګرېزانو سره روغ

 .وکړي،  خو انګرېزانو د ده پالن رد کړو

د يوې   .م کې د پنډاريانو زيات مشران انګرېز ځواکونو ته سالمي شول ۱۸۱۹په فروري 

فروري جان ميلکوم  ۱۵م کې او کريم خان په  ۱۸۱۹فروري  ۳ډلې مشر نامدارخان په 

  .ېزان ورپسې ووګرند کريم خان ډله په دريو برخو وويشل شوه خو ا  .ته ځان تسليم کړو

اېډم د نورو پنډاريانو پسې   .د کالرک سپارو دوی د "ګنګرور" سره نږدې راګېر کړل

يواځينی   .دېر ژر د پنډاريانو مشران انګرېز ته تسليم شول  .بهوپال شاوخوا راتاو شو

تر وروستيو يې ځان ورنکړو او په ځنګلونو کې پټ شو.   د فروري په  "چيتو" کس 

 .ا د د ه مړی راوړو چې يو پړانګ وژلی وورستيو کې چ



 
 

 

پنډاري مشران چې انګريز ته سالمي کيدل، هغوی ته يې مياشتينی معاش او  کوم

جان جورج هلته   .زمکې ورکړې.  زيات يې د شمالي هند په ګورکهپور کې مېشت کړل

نورو په راتلونکي کې د   .کې د پنډاريانو د ټبر لپاره د زمکې او د مېشت انتظام وکړو

جګړو د مخنيوي لپاره دوی يواځې نامدارخان )د کريم خان وراره( ته اجازه ورکړه چې 

هغه پنډاريان چې   .په بهوپال کې د پنډاريانو پخواني مېشت ځايونو کې پاتې شي

ډېرپېسه دار وو، د نوابانو په څېر يې ژوند پېل کړو او ان تر دې چې کومو ځايونو کې 

د   .ر نه وو هغوی ته به يې ويل چې دوی اصل نوابان ديخلک د دوی د ماضي نه خب

م د پاڅون نه وروستو د دوی لپاره اسانه وه چې خلکو ته ووايي چې انګرېزانو د  ۱۸۵۷

 .دوی نوابې واخيسته

   

  



 
 

 

م کې د  ۱۷۶۹د محمد امير خان د ژوند لومړيو ورځو شپو په اړه معلومات نشته.  دی په 

روهيلکهنډ د يو ساالرزي حيات خان په کور کې زيږېدلې و.  د ده نيکه طالع زر خان د 

مغل باچا محمد شاه په حکومت کې د باجوړ نه هند ته کډه وکړه.  هغه وخت ډېر 

پښتانه به کټهېر )سمبهل( ته ورتلل او دی هم هلته يو وړوکي کلي "سوراي تورانه" کې 

 ته چې د طالع زر خپلوان له وړاندې دغلته اوسيدل. مېشت و.  داسې امکان ش

امير خان په هند کې د پښتنو ټاټوبي روهيلکهنډ 

کې داسې وخت کې رالوی شو چې دريو قوتونو 

ورباندې حملې کولې.  د اوودهه نواب شجاع 

الدوله، مرهټو او انګريز د دوی په ضد السونه يو 

يم م په روهيله جنګ کې د ن ۱۷۷۳کړي وو.  د  

نه  ۱۰۰۰ميلين نه زيات پښتانه بې کوره شول.  د 

زيات کلي مغل پوځ وسيزل او په ډله ايزه توگه 

 ووژل شول.

کوم روهيله سرداران چې تر وروستيو شيبود حافظ 

رحمت سره والړ وو، د "الل ډانگ" ځنگل کې راټول وو.  دوی فيض اهلل خان خپل 

مشرکړواو د بل جنگ لپاره يې ځانونه تيارکړل.  خو انګريزانو هغه ته د نوابۍ وړانديز 

ړو او د "رام پور" م په دې ليکلي تړون ټولو غاړو دستخط وک ۱۷۷۴اکتوبر  ۷وکړو.  په 



 
 

 

پوځ د  ۵۰۰۰په نوم د روهيلو د رياست بنسټ کيښودل شو.  د دې ځای نواب ته يواځې  

 ساتلو اختيار و.

د شلو زرو نه زيات پښتانه پوځيان روهيلکهنډ نه وشړل شول چې يوې او بلې خوا ته يې 

ورتلو اجازه نه مخه وه.  په دوی کې ډېرو ته د لکهنئو نه وراخوا د انگرېزانو سيمې ته د 

وه.  ځينې يې د حيدراباد او بهوپال په سرکاري پوځ کې شامل شول.  د نجيب الدوله 

زوی، ضابطه خان هم ډېرو پښتنو ته پخپل پوځ کې ځای ورکړو. ځينې د سندهه د 

نوابانو په پوځ کې ورگډ شول او داسې هم وو چې څه موده وروسته په پټه رام پور ته 

 انوسره يې واړول.  خو يو لوی شمېر يې کاواکه ډلو کې ګرځيدل.  راغلل او خپلو خپلو

حيات خان که دغه خلکو کې شامل و نو ارو مرو په ماشوم اميرخان په ژوند يې هم اغيز 

م کې  ۱۷۹۸په وکړو. امير خان څه وخت د مرهټو سره يو ځای شو، معلومه نه ده.  دی 

هغې اټکل کيدېشي چې ده په تنکي ځوانۍ د يشونت راو هولکر د جنګيالو سردار و نو له 

د هولکر په مشوره هرکال د  اميرخان  کۍ د اس سورلی او ګوريالي جنګ زده کړي و.

کله به يې د   .مونسون بارانونو نه وروستو خپلې ډلې سره په کليو او بانډو ډاکې اچولې

  .تاوان په بدل کې خلک تښتول

ر و نو کله چې دوی به په ګډه يو ځای هولکر د امير خان په طبعيت او شخصيت خب

 .حمله وکړه نو د چور په مال به يې ورسره چل ول کوو

يوځلې د دوی دواړو ګډ ځواک  د پونا په ښار حمله وکړه او د مرهټو مشر پېشوا ټولې 

د هولکر او امير خان تر منځ تړون شوی و چې لوټ شوی    .ګانې او خزانه يې لوټ کړه

هولکر ټول لوټ شوی مال يوې خوا ته او د پيشوا توره يې   .مال به پخپلو کې نيم کړي

هغه توره واخيسته او   .امير خان ته يې وويل چې يو ترې غوره کړي .بلې خوا ته کېښوده

ت امير خان د يو مسلمان نواب نه د وايي چې يو وخ  .ټوله خزانه يې هولکر ته پريښوده

د هغه مېرمنې ورته خپلې ګاڼې، اشرفۍ او يو نيم لک روپۍ  .پېسو غوښتنه وکړه



 
 

 

  .بايد دی ورسره رعايت وکړي ثورسره دا پېغام هم و چې د مسلمان په حې  .ورواستولې

د پېغام په اخيستو امير خان يواځې سل روپۍ ترې وساتلې او نورې ټولې يې هغه 

هم دغسې يو وخت ده په پنجاب کې د پښتنو ښار کسور   .رمنې ته بيرته وروليږلېمي

هم دا وه چې هغه   .محاصره کړو نو هلته خلکو ورته زارۍ وکړې چې دوی مسلمانان دي

په يو بلې پيښې کې کله چې امير خان د خپل لښکر   .کسور نه تش الس بېرته والړو

د راجه خور  .راجه جګت سنګه په ښار کې نه وسره، جېپور ته ورسېدو نو د هغه ځای 

ورته خپله لوپټه د دې پېغام سره ورواستوله چې بل هيڅوک د دې د ژغورنې لپاره نه و، 

هم هغه وه چې ده محاصره   .نو ځکه اميرخان دی هغې سره لکه د خور چلند وکړي

کهي اميرخان ته بيا هر کال د جېپور د راني له خوا يوه را  .ختمه کړه او بېرته والړو

 وراستول کيده ان تردې چې هغه د ټونک نواب شو.  

م کې اميرخان د روهيلکهنډ په هغو سيمو حملې پيل کړې چې د اودهه نواب  ۱۸۰۵په 

په الس کې خو انګريز له واکه وتلې وې.  په شته منو خلکو به يې بريد وکړو او مال به يې 

ترې چور کړو.  د رام پورډيرپخواني پښتانه پوځيان چې بيکاره وو، هغه وخت د ده سره 

په مخ نيوي کې پاتې راغلو.  اميرخان په لږ وخت کې مله شول او سرکاري پوځ د دوي 

زره سپاره او  ۱۲د انګريز اندازه وه چې امير خان سره انگريزانو ته سردردي پيدا کړه.  

ټوپکې هم ورسره وې چې د پنډاريانو يوې ډلې هم  ۲۰۰زره پلي جنګيالي مله وو،  ۱۰

   .دومره ټوپکې نه لرلې

م کې امير خان او د هولکر ترمنځ  ۱۸۰۶س کې و او په ټونک د بلونت راو هولکر په ال

هغه د دې   .جنګ ونښتو.  په نتيجه کې امير خان برالسې شو او ټونک يې ترې ونيولو

په   .سيمې سره جوخت نورې زمکې هم واخستې او دلته يې خپل خپلوان ميشت کړل

م کې انگريزانو تش په نوم نابينا شاه عالم د ډېلي باچا کړې و.  د حکومت وزيران  ۱۸۰۳



 
 

 

به په رسمي توگه د باچا له خوا ټاکل کيده خو پوځ په عمل کې د انگريزتر کنټرول 

   الندې و.

د مرهټو ټول مشران پرله پسې د ايسټ انډيا شرکت )ختيځ هند شرکت( له خوا مات 

او نورو ځايونو کې د جاګير نه عالوه د کال معاش هم ټاکل شوی  شوي وو او دوی ته پونا

م کې د انګرېزاستاځي هېسټنګز په ګواليار کې د پنډارې مشرانو سره  ۱۸۱۷په   .و

هغه د مرهټو مشر سندهيا ته دا وړانديز وکړو چې د پنډاريانو د   .خبرې اترې پېل کړې

پله د انګرېز سره د خبرو اترو فيصله امير خان هم پخ  .ختمولو لپاره ورسره الس وکړي

د اميرخان سره سيد احمد )بريلوي( په دغو خبرو کې د انګريز استاځې و.  هغوی   .وکړه

دا تړون وکړو چې که ده پنډاريان وځپل نو په رسمي توګه به يې د رياست نواب اعالن 

په دوی   .په ټونک کې شپږ ضلع شاملې وې چې د يو بل نه ليرې پرتې سيمې وېکړي.  

دوه   .کی څلور د راجستان صوبه کې وې چې ټونک، چهبړا، پيراوه او نيمبهيرا نومېږي

 .نورې ضلع  رامپوره ) عليګړ( او سيرونج د مدهيه پرديش په صوبه کې وو

توپو د سالمي  ۱۷ده ته يې د   .اميرخان په رسمي توګه د ټونک نواب وپېژندل شو

د ټونک رياست د ډېلي د  .و نور امتيازات يې لرل)سيلوټ( حق ورکړو چې خپل بيرغ ا

اميرخان خپل پوځيان بې وسلې يا د   .مغل باچا له خوا په رسمي توګه نه و منل شوې

دی د انګرېزانو يو پتمن ملګری شو چې د ده ډېره ستاينه يې کوله  .جنګ نه منع کړل

ته پښتانه هم سترې ښايي د ډېرو کلونو د جنګ نه وروس  .او مشوره به يې ترې اخيسته

  .شول او په لوی شمير ټونک کې ميشت شول

د ټونک خاوره شګلنه او کرکرونده پکې لږ وه او د اميرخان لپاره تر ټولو لويه ستونزه دا وه 

بله دا چې کومو پښتنو ټول عمر په جنګ   .چې هغه د پوځ د معاش لپاره پېسې نه لرلې

کله کله به دغو پوځيانو   .کې تېر کړې وؤ هغوی بل څه کار ته غاړه هم نه اېښوده



 
 

 

احتجاجي غونډې کولې.  د امير خان نوابي ماڼۍ  به يې کالبند کړه او مخې ته به په يو 

هغه به مجبور   .نواب به يې نه پرېښودو چې له کوره بهر والړ شي  .تمبو کې کېناستل

کله کله به دغو پښتنو   .شو چې پوځيانو ته يوه برخه يا ټول معاش هم هغه وخت ورکړي

ورسره سخت چلند کاو او يو ځلې خو يې د خپلې ماڼۍ د چت نه ښکته ورغوځار کړو 

په يوه بله موقع چا د ده پټکی ورته په غاړه کې راتاو کړو   .چې دی پرې سخت ټپي شو

يو ځل خو يې د اوړي په سخت لمر کې په يوې   .بيا نورو خالص کړوچې ويې وژني، 

امير خان به انګريزانو ته   .توپې کېنولو، تر څو ده پوځيانو ته د پېسو ورکولو ژمنه وکړه

الس نيولې و او هر وختې چې له هغوی يې پېسې تر السه کړې نو په پوځيانو به يې 

خو اميرخان   .بدو وختونو کې ورته پتمن ووهغه دا پوځ ځکه ساتلی و چې په   .وويشلې

ي خزانه يا جاګير نه لرلو، څه چې ورسره وو هغه پخپلو مټو يې ثلکه د نورو نوابانو مورو

  .ګټلي وو

اميرخان د ژوند تر وروستيو ورځو د هولکر ملګرې او هغه ته پتمن پاتې شو.  د هغه سره 

د هولکر د مرګ نه وروستو ان د هغه   سياسي مخالفتونو باوجود هم دښمني يې نه کوله.

  .اوالدونو خيال به يې ساتلو

هم دغسې د "کوټها" د زالم 

سنګ سره يې تر وروستيو 

نواب اميرخان يو   .ملګرتيا وه

جنګي سردارو خو د علم او د 

کتاب شوق يې لرلو.  د رام 

پور په څېر شاهي ماڼۍ کې 

  .يې يو کتابتون جوړ کړو



 
 

 

د   .بي او فارسي کې دي چې د سرو زرو او قيمتي ډبرو حاشيې لريزيات کتابونه په عر

د  ۱۸۳۴امير خان تر   .ټونک جامع جومات د هند تر لويو جوماتونو نه يو ګڼل کېږي

 .خپل مړينې تر وخت نواب و او ورپسې د ده زوې وزير خان نواب شو

 

  



 
 

 

 . م د انګريز پوځ پر ضد د ميرټ په چاوڼۍ کې د بغاوت تاو ټونک ته هم ورسيدو ۱۸۵۷په 

نواب وزيرخان د ازادۍ په دې جنګ کې د انګرېزانو مالتړ وکړو خو د ده د پوځ هغه 

دوی د جوالۍ په   .غړي چې د امير خان سره مله وو، پخپل مخ سر ډېلي ته مخه کړه

د ښار  .انه اور ورېږي، ډېلي ته ورسيدلمياشت کې چې هغه محال هند کې له اسم

غازيان  ۱۵۰۰پرون د ټونک نه " کوتوال مبارک شاه خان په سرکاري دوسيه کې ليکي،

اسونه يې هم راوړي  ۱۰۰/۱۲۵ډېلي ته وردننه شول، چې وسله هم لري او له ځانه سره 

  ."د دوی په سردارانو کې يو عبد الغفور او بل احسن اهلل نومېږي  .دي، نور ټول پلي دي

د انګريز سره د جهاد په جذبه دغه کسانو زرغون پټکي په سر تړلي وو او مغل باچا بهادر 

دوی به زيات وخت د هغه   .شاه ظفر له خوا يې هره ورځ دوه آنې )سکې( تر السه کولې

بهر د انګريز په دفاعي ليکې به يې حملې کولې سرکاري لښکر سره مله وو چې د ښار نه 

زيات يې سخت جنګيالي وو او الس په الس  .او ماښام به د نورو پوځيانو سره بيرته راغلل

 .د دوی لوی شمير د اروپايانو د السه ووژل شول .جنګ کې يې برخه اخيسته

يو   .هم کېږيد ټونک د جهاديانو ذکر د بهادر شاه ظفر له يادښتونو ) روزنامچې( کې 

.  په "سيد حاجي د ټونک اوسيدونکې باچا ته حاضر شو"جوالۍ  ۱۸ځای ليکلي دي، 

خواست کوونکي ورته   .جوالي د ټونک له مجاهدينو يوه عرضي باچاله نظر تېر شو ۲۳



 
 

 

نو داسې ښايي چې د ټونک نه د   .وويل چې سبا له به نور مجاهدين ورته حاضر شي

د دې غازيانو په اړه د ډېلي يو بل راپور وايي چې د   .ته الړېداسې پښتنو څو ډلې ډېلي 

غازيانو د هغوی له  ۱۳نو د ټونک   .ښار له يو زير زمينۍ )تکاوۍ( توغندي وموندل شول

زره  ۷د ټونک د غازيانو يو مشر سراج الدين و چې )پخوا(   .کارولو پړه پر غاړه واخيسته

جنګيالي روزل شوي پوځيان او د پرمخ تللي له دې ښکاري چې د ټونک   .پوځ يې لرلو

دغو کسانو د شهزاده ميرزا مغل تر بيرغ الندې جنګ کوو   .وسلې په چلولو هم پوهيدل

ستمبر ميرزا مغل پخپله  ۱۳په    .چې د بريلي د جنرل بخت خان سره په مخالفت کې و

دا   .نګېږيمعمولي زخمي شو نو د ټونک پوځيانو ته يې امر وکړو چې انګريز سره وج

هغه ورځ وه چې د ډېلي هر کس پخپل توان د ښار دفاع لپاره هڅه وکړه خو انګريز 

د ټونک څومره جنګيالي ژوندي پاتې شول؟  هڅوک خبر نه دي خو د ګوتو   .بريالې شو

  .په شمېر د انګريز راتلو نه وړاندې، له ښاره ووتل

اخيستو له کبله  د انګريز نه نورې د ټونک نواب وزير خان په دې جنګ کې د برخه نه 

م کې وفات شو او د ده زوی نواب محمد علي خان په  ۱۸۶۴دی په   .زمکې تر السه کړې

دی راجستهان د   .وزير خان د خپل پالر او نيکه په پرتله بد عمله وختلو  .ګدۍ کېناستو

يو وخت د   .دويو راجه، د لوا ټهاکر سره په څه خبره وران شو او څو وارې ورسره وجنګي

دوی دښمني دومره اوج ته ورسيده چې د ټونک جنګيالو هغه راجه د خپل ټبر د څو 

م کې حکومت د دې پيښې پلټتنې وکړې او د نواب  ۱۸۶۷په   .کسانو سره يو ځای ووژلو

د وايسراې په امر هغه د ټونک د ګدۍ نه ليرې او د   .ابت شوثمحمد علي الس پکې 

م کې مړ  ۱۸۹۵معزول شوې نواب بنارس ته الړو او هلته په   .رياست نه يې هم وشړلو

حکومت د ده ماشوم زوی ابراهيم علي خان په ګدۍ کېنولو او د ده تره ورته   .شو

دغه وخت د ټونک نه عالوه د راجستان په ډنګرپور، بنسواره، اجمير،   .سرپرست وټاکلو



 
 

 

ه ميشت شول چې زيات يې جې پور، بهرت پور او اودې پور کې هم بې شميره پښتان

 .يوسفزي وو

د   .م کې په رسمي توګه د ټونک چارې سمبال کړې ۱۸۷۰محمد ابراهيم علي خان په 

ده روزنه پخپل تره کړې وه چې د ديني ذدکړو او علومو کې ورباندې پام کوو.  نواب 

د ساتنې شوق  ثابراهيم د اسالمي کلچر او ميرا

هغه د ټونک نامتو کتابتون نور هم غني   .لرلو

ابراهيم   .کړو او د ښار جوړښتونو ته يې پام وکړو

علي د ډېرو دفاعي ادارو سرپرستي وکړه چې د 

کاله نوابي وکړه او  ۶۳هغه   .ټونک دننه او بهر وو

يو له هغو څو کسانو نه و چې د ډېلي درې واړه 

م کې ګډون  ۱۹۱۱او  ۱۹۰۳، ۱۸۷۷دربارونو 

 .زامن وو ۱۸دده پينځه ښځې او   .ړې وک

څلورښځې يې د ټونک او يوه د رام پور د کلب 

   .علي خان لور وه

د ټونک د نواب دربار د هغو ليکواالنو، هنرمندانو، شاعرانو او موسيقارانو د دمې ځای شو 

 د مغلو بې شمېرو هغو افسرانو او  .چې د جنګ نه وروستو د مغلو له دربار شړل شوي وو

د ټونک دربار د هنر   .نورو خپلوانو د نواب سره نوکري پېل کړه چې در په دره ګرځېدل

د شلمې   .او د کلتور د ودې لپاره يو مهم ځای شو او پخواني رواجونه يې ژوندي ووساتل

 .ميالدي پېړۍ په سر کې د ټونک نه د جنګي کلتور ټولې نښې پاې ته ورسيدې

انانو له خوا ليکل شوې ډېرې ښکلې قلمي نسخې د ټونک کتابتون کې هند د مسلم

ټونک د اردو ادب يو مهم   .موجودې وې او په دوی کې د قران لرغونې نسخې هم وې

د نوابي کورنۍ ډېر کسان د قران   .مرکز شو او د ټول هند نه ورته عالمان ورمات شول



 
 

 

شاعر اختر  د اردو ژبې نامتو  .حافظان شول او نور لوستي کسان هم پکې زيات شول

شيراني د ټونک اوسيدونکې و  د نواب په وخت په د ميالد پر وخت د ټونک ټول خلک 

د رام پور تر اغيز الندې په ټونک کې د چاربيتو مقابلې هم شروع شوې او د   .رابلل کيدو

 .تول هند نه پکې شاعرانو ګډون کوو

چې پکې د روغتون او د په دې وخت کې ټونک کې يو شمېر د ماډرن کولو کارونه وشول 

ورسره د حکومتي دفترونو او نوې پرمخ تللې انتظامې سسټم   .سکولونو جوړول شامل وو

خطاب ورکړو.   " سر"نواب ابراهيم ته د خپلو خدمتونو په بدل کې انګريزانو د   .جوړشو

د ټونک سنهري کوټهي 

)طالي ماڼۍ( د دی سيمې 

د دې   .يوه مهمه ودانۍ

ل( په وړو مرکزي تاالر )ها

هندارو پوښلې او په کړکيو 

يې رنګينې شيشې لګېدلي 

دا محل د نواب محمد   .دي

 ۱۸۶۷ابراهيم علي خان ) د 

   .په دې هال کې به د نڅا او شعرو شاعرۍ محفلونه کيدل  .م( له خوا جوړ شو۱۹۳۰نه 

نورو راغله او بې شميره خلک به دې ځايه )اوچ کالي( کې په ټونک کې سوکړه  ۱۸۹۹په 

زرو نه زيات وګړو  ۳۸م د سر شمېرنې کې د ټونک په ښار کې   ۱۹۰۱د   .سيمو ته ووتل

د ښار چاپېره يو دېوال او د خاور يوه کال پکې جوړه وه.  دلته د هلکانو يو   .ژوند کوو

زره روپۍ د  ۷۷د ټونک حاصل  .ښوونځی د ښځو او د سړو لپاره بېل بېل روغتونونه وو

دلته غله اپيم او دا ډول نور زيات کرل کيده   .ه به يې ماليه نه ورکولهکال و خو حکومت ت



 
 

 

او د څرمنې توکي به يې پلورل.  په ټونک کې د اور ګاډي ستېشن هم جوړ شو او چې 

م  ۱۸۹۷د دې ځای يو پخوانی وزير صاحبزاده عبېد اهلل خان په  .دوه ليکې ترې تېريدی

د  ۵۰م د ټونک په پوځ کې  ۱۹۲۵تر   .شو کې په پېښور کې د انګريز استاځې وټاکل

 . نوابې د وخت پخواني پوځيان پاتې وو چې زاړه ټوپکې به يې ګرځولې

 

  



 
 

 

 

دوی د ټونک   .په نوم هم پيژندل کېږي "ټونکيه پټهان"د راجستان پښتانه په هند کې 

نه عالوه اودېپور، ډنګرپور، پرتاب ګړ، بنسواره، 

 .اجمير، جېپور او بهرت پور کې هم ميشت دي

ځينې مشواڼي پښتانه د "کهيروه سيکار" 

  .ضلع کې هم اوسېږي

م کې  ۱۹۳۰محمد سعادت علي خان چې په 

هغه يو څو   .نواب شو، صحت يې ښه نه و

اصالحات راوستل چې هغه وخت د راجستهان 

 ۱۹۴۷دی په   .په يو رياست کې هم نه و شوي

م د مې په مياشت کې مړ شو او د ده ورور 

هغه   .محمد فاروق علي خان د ټونک نواب شو

ته دا فېصله مخې ته راغله چې هند يا 

مهوريت يوه برخه اعالن م کې ټونک د هند د ج ۱۹۴۸په   .پاکستان سره به پاتې کېږي

شو او لږ وروسته نواب فاروق علي خان مړ شو  نو د ده کشر ورور حافظ محمد اسمعيل 

   .علي خان په ګدۍ کيناستو



 
 

 

م د ويش پر وخت د راجستان ځينو پښتنو پاکستان ته کډه وکړه او د مير  ۱۹۴۷د 

هغه پښتانه چې په ټونک کې پاتې وو،   .پورخاص )سنده( او کراچۍ کې ميشت شول

چا چې زمکې لرلې،   .پوليس يا د حکومت کلرک يا د ټرانسپورټ په کار کې بوخت شول

 .هغوی کر کروندې د الرې ځان ساتي

نواب اسمعيل  د دوو لويو ستونزو سره مخ شو،  يوه دا چې نوابانو راتلونکې به څه وي او 

هغه د راجستان د رياستونو په اتحاديې  .ه څنګه کويبله دا چې د خپل لوی ټبر ساتنه ب

م کې مړ شو او نولس وروڼه يې پاتې شول چې تر ټولو کشر  ۱۹۷۴دی په   .کې ورګډ شو

د هند حکومت د ټولو رياستونو   .نواب حافظ محمد معصوم علي خان په ګدۍ کېناستو

د راجستان د هرې سيمې د پښتنو يوه شورا وي چې په ځای ژبه  .مالي وظيفه بنده کړه

د جومات مشر به په دوديزه توګه د سيمې مخه ور  .کې جومات )جماعت( نومېږي

کله چې يوه ستونزه د ټولو پښتنو سره تړاو لري نو   .پښتانه وو خو اوس يې انتخاب کېږي

پښتانه سني مسلک او د تبليغي  دا ټول  .د بيال بيلو جوماتونو مشران خپله غونډه کوي

جماعت او د ديوبندي اصالح غوښتونکي ډلې تر اغيز الندې دي چې په راجستان کې 

 .ډېر فعاله دي

م کې ومړ او د هغه راهيسې نواب افتاب علي خان د ټونک  ۱۹۹۴نواب معصوم علی په 

لوی اختر  د ټونک نوابانو به د  .نواب دی چې يو زوې يې محمد جنېد علي خان نومېږي

پېرۍ په سر کې  ۲۱د   .په موقع د اوښ قرباني ورکوله ځکه غوا به يې نشوه حاللولې

د ټونک پښتانه پخپلو کې   .دوی په رسمي توګه د اوښ قرباني ته د پای ټکې کيښودو

ودونه کوي، پښتو ژبه نه وايي خو د هندي نه عالوه د راجستان محلي ژبو کې هم خبرې 

 .ې د هند نورو مسلمانانو ته ورته ديکوي او دود دستور ک



 
 

 

م کې د هند حکومت د راجستان عربی او فارسي څېړنو مرکز په ټونک کې  ۱۹۷۸په 

کلوميټر جنوب کې د  ۱۰۰جوړ کړو.  د موالنا ابوالکالم ازاد په نوم دغه مرکز د جېپور نه 

دوو غونډيو په منځ کې دی چې "رسيا" او "اناپورنا" نومېږي.  د دې هدف په هند کې 

فارسي او عربي ژبې پخوانۍ مخطوطې خوندي کول ووچې لږه موده کې په نړۍ وال کچ 

مشهور شو.  د دې په نندارتون کې د پخوانو ليکنو نه عالوه انځورونه او نقشې هم شته. 

م د پوسټ ټکټونه، عکسونه او داسې نورتاريخي توکي پکې کيښودل شول.  په  ۲۰۰۲له 

الس جوړ شوي د نايافته هنرځينې بيلګې هم پکې ليدل کېږي. په ويښتو، د وريژو، دالو 

م کې دلته په الس ليکل شوې  ۲۰۱۴او د کونځلو په دانو د خطاطي نمونې هم شته.  په 

شو چې د ټونک نوم يې د نړۍ په نقشه ښکاره د نړۍ ترټولو لوی قران کريم کيښودل 

 کړو.   
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صفيه حليم  په پښتو او انګريزۍ ژبو کې د شپاړلسو چاپ شوو کتابونو ليکواله ده.څېړونکې او 

ژورناليسته  صفيه حليم په پېښور کې زېږېدلې ده او لوړې 

زده کړې يې هلته او په سکاټلينډ کې کړي دي. لس کاله 

ښوونکې وه او بيا يې د ژورناليستې په توګه د بي بي سي له 

ه پوره شل کاله کار وکړ. د سيمې له بې پښتو څانګې سر

شمېره سياسي او غير سياسي شخصيتونو سره يې مرکې 

کړي دي. افغانستان او قبايلي سيمو ته  يې سفرونه کړي او 

په اړه يې نه يوازې راډيويي راپورونه او  پروګرامونه  چمتو 

کړي،بلکې د دغو سيمو په تړاوو يې يو لړ ليکنې هم کړي 

کيي،  مصر، چين، امريکا، ايران او د اروپا د يو دي. هند، تر

 شمېر هېوادونو  په ليدو يې د نورو ټولنو حالت هم ليدلی او سفرنامې يې ليکلي دي..

کال کې د بي بي سي د پښتو څانګې مشره وټاکل شوه او  لس کاله پر دغې دندې پاتې  ۱۹۹۴په 

ړله او  دغلته يې پر مېشتو پښتنو څېړنه وکړه او کال کې د دريو مياشتو لپاره هند ته وال ۲۰۰۳شوه،په 

 د راډيويي پروګرامونو ترڅنګ يې پر هندمېشتو پښتنو څېړنيز کتابونه هم وليکل.

کال کې د افغان ژورناليستانو د يوې روزنيزې پروژې مشره وه،او د يوه کاله په ترڅ کې د  ۲۰۰۴په 

 ژورناليستان وروزل.  هېواد په بېال بېلو واليتونو کې څه باندې دوه سوه

 اوس يې په بي بي سي کې دنده پرېښې ده او د خپلې سيمې د تاريخ په اړه پر ليکنو او څېړنو بوخته ده.
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