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 د کتاب پېژندنه
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  كتاب :: د افشاري استبدادونو پرضد

 .د افغانانو پاڅونونه

 .ليكوال ::كانديد اكاډميسني محمداعظم سيستاىن

  .ژباړن :: صـالـح مـحـمـد صـالــح

 .مهتمم :: عـبـدالـجـبـار تـــرنــګ )تُرايب(

  .خپروونكې :: صحاف نرشايت مْوسسه

 .م كال1110ل/0831چاپكال :: 

 .( ټوكه0111چاپشمېر :: )

 چاپځى :: يونايـټـېـډ پرېس _ كوټه

 .كمپوز/ډيزاين :: صحاف كمپيوټر _ كوټه

 .كمپوزر :: په خپله ژباړن
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 تقريظ

ه" رساله استبدادونو پرضد د افغانانو پاڅونوند اتلسمې ميالدي پېړۍ په دېرشمو او څلوېښتمو كلونو كې "د افشاري 

د كانديد اكاډميسني محمد اعظم سيستاين له ګټورو، علمي او څېړنيزو كارونو څخه دى، چې هم د موضوع ټاكنې 

 .له مخې، هم د څگېړنې د څرنـګتيا او هم يـې د ليكنې او ژبې له مخې په هېواد كې سارى لږ ليدل كېږي

تيځ كې د فيوډايل نظام او د هغه د ظاملانه چلند يوڅرك راښووىل، وروسته يـې د علمي ليكوال په پيل كې په خ

نړۍ ليد )جهانبـينۍ( په رڼا كې د نادرافشار فيوډايل دولت بڼه له ټولو ختيزو )رشقي( غوسه ناكو څرنـګتياوو رسه 

 .په منونيك منطق ارايه كړې ده

د شتمنيو او پيسو راټولونه، د نيول شويو سيمو د اوسېدونكو لوټونه او د نړۍ نيولو لپاره د نادر افشار ناپايه حرص، 

له پاڅون كوونكو كسانو څخه غچ اخيستنه، د رسونو يادګاري منارونه او په زور او شكنجو رسه د تپل شويو مالياتو 

 .اخيستنه، انسان د )رشقي دسپوتيزم( كليمې رښتينې مانا ته رسوي

يوډايل دولت د استبدادونو د ناوړو استفادو پايلې چې غوښتل يـې خلك او بېالبېل او رسبېره پردې ليكوال د نادرف

نا ورته مليتونه په زور رسه د نېزو په څوكو او د رسونو د منارو په ښودلو په خپله واكمنۍ كې راويل، په پرله پسې 

كو ددې ګټو اخيستنو او ظلم دهقاين پاڅونونو كې ښه انځور كړي او ښودلې يـې دي، چې د فتحه شويو سيمو خل

پر وړاندې څنګه غربګون ښودىل او د ظلم له منګولو څخه د خالصون په موخه څنګه جنګېديل دي. تر هغه ځايه 

چې ليكوال خرب دى، هغه ګڼ شمېر آثار چې تر اوس مهاله د منځنيو پېړيو د تاريخ په هكله كښل شوي، يوازې د 

وند د اړيكو په اړه لږې څرګندونې په كې شوي، خو ښاغيل سيستاين د افقي پېښو څرګندوى دي او د خلكو د ژ 

تاريخي پېښو د څرګندونې له هامغه پيله بنسټيزو مسايلو ته پاملرنه كړې او هڅه يـې كړې چې د ټولو پېښو تررسه 

 .كېدنې د ټولو عملونو او غربګونونو په مقياس كې وسنجوي، چې د ټولنيزو دښمنو ډلو ترمنځ روانې دي

ليكوال د كتاب په پاى كې د نادر افشار د ظلمونو پرضد د خلكو پاڅونونه او په دغو پاڅونونو كې د هرې ډلې موخې 

) چې له بده مرغه ډېر پاڅونونه د پاڅون كوونكو له ماتې رسه مله وو(. په ځري رسه شنيل او ددې ماتو علتونه يـې 

 .هم جوت كړي دي

انه بيان له مخې د هېواد ددې لنډې خو ارزښتمنې دورې په بيان رسه بل پر دې بنسټ، ليكوال يوازې د صادق

 .مقصد هم لرىل، چې هغه د هدف لرونيك او مسئول انسان په توګه د لوستونكو پوهونه ده

زه چې ددې ليكوال له ډېرو آثارو رسه اشنا يم، ويالى شم چې د ښاغيل سيستاين ليكنې د اېډيالوژيك جوړښت له 

 .ارزښتمنې دي او لوستونيك يـې د هر اثر تر لوستو وروسته، ټاكلو سيايس او تاريخي نتايجو ته رسېږي مخې پاموړ او
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اوسنى اثر هم ددې هڅاند ليكوال ليكنه ده، رسه له دې چې د اتلسمې پېړۍ د دېرشمو او څلوېښتمو كلونو په بهري 

ونو څرګندونه هم كوي، چې په ختيځ )رشق( كې د هېواد ټولنيز، اقتصادي او سيايس حاالت څرګندوي، د هغو كار 

كې د نوي سيايس نظم د تشكيل او جوړښت سبب شول او متمركزو فيوډايل حكومتونو ته د پښتنو عدل غوښتنه 

 .هم څرګندوي

ليكوال ته د بري په هيله دا كتاب يو ګټور او بكر اثر ګڼم او د يوه پوهنيز تيزس په توګه يـې د چاپ وړ ګڼم او د 

 .!مينه والو ته يـې د لوستلو الرښوونه كومتاريخ 

 

 كانديد اكاډميسني ډاكټر اكرم عثامن

 ل كال10 /11 /1367
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 د ليكوال رسيزه

د منځنيو پېړيو تر ټولو عمده ځانګړتيا دا ده، چي نه يوازې په اروپا او شاميل افريقا كې، بلكې په اسيا او په ځانګړې 

وادونو كې د فيوډايل نظام رامنځته كېدنه او بشپړېدنه پر ځمكو فيوډايل توګه د نژدې ختيز او منځني ختيځ هې

انحصاري مالكيت او د كرګرو او عامو ځمكوالو د استثامر په وسيله له دې ځمكو څخه په ګټو اخيستنې پورې تړلې 

 .ده

ـې پر خپل وار دايښت يفيوډايل نظام چې د ټولنپوهانو په اند د انساين ټولنې بشپړتيا ته يو رضوري پړاو دى او پي

او وخت له نورو توليدي ځواكونو رسه مرسته وكړه، دا يو نظام ګڼل كېـږي، چې اصيل پوړونه )طبقات( يـې دا دي: 

لوى ځمكوال او )رعيت( بزګران. چې په هغو كې بيا سيايس واك د لويو ځمكوالو په الس كې وي، په دې نظام كې 

 .ه )رعيت( واييحاكمې طبقې ته )فيوډال( او محكومې ت

په فيوډايل نظام كې د زبېښاكګرې )فيوډالې( او استثامرېدونكې طبقې )رعيت( ترمنځ طبقايت مبارزې د ټولنيز 

ژوند بنسټيز څرنګواىل جوړوي، له همدې كبله په منځنيو پېړيو كې د حاكمو طبقو )لويو ځمكوالو( پرضد د بزګرانو 

ن له جوتو ځانګړنو څخه دي، چې ډېر طبيعي ښكاري.ځكه په فيوډايل او ښاري تشـالسو خلكو غورځنګونه ددې دورا

 .رشايطو كې بزګرانو د ټولنې اصيل برخه جوړوله، چې د حاكمې طبقې )فيوډالو ځمكوالو( په توګه اوسېدل

د ټولنې نورې كړاوځپلې ډلې، صنعتكاران او كسبګر د فيوډايل دورې په وروستيو كې په خپلواك ډول راوړاندې 

 .شولې

د تاريخ په ګواهي، په ختيځ كې بزګري پاڅونونه تر لويديځ پراخ او لوى وو. بايد وويل يش چې: د اروپايي ټولنې د 

فيوډايل ظلمونو او ستم له كبله د اروپا دهقاين پاڅونونو څوارلسمه او پنځلسمه پېړۍ ولړزوله او په شپاړلسمه او 

مدغو پاڅونونو له كبله د اوولسمې پېړۍ په څلوېښتمو كلونو كې د اوولسمه پېړيو كې يـې نور زور هم وموند او د ه

 ."بورژوازي" انقالب زېرى وركوي

څـگرنـګگه چې په فيوډايل بهري كې د افكارو وده، په ټوليز )عمومي( ډول د مذهبي معتقداتو په ليكه كې وي، له 

لك غوره كوي او په ټولنه كې د مذهب او س دې كبله په ټولو منځنيو پېړيو كې دهقاين پاڅونونه ځان ته مذهبي بڼه

 .په جامه كې ژور ټولنيز تضادونه زياتوي

په ختيځ، په ځانګړې د منځني ختيځ په هېوادونو: افغانستان، ايران، ماورالنهر او بني النهرين كې دهقاين پاڅونونو 

يس نبادګرب غورځنګ، د استادسد مذهب په جامه كې ټولنيز تضادونه زېږول، لكه: د ابومسلم خراساين غورځنګ، س

بادغييس او حريش سيستاين غورځنګ، د يوسف الربم او خراساين غورځنـګ، د حكيم مقنع بلخي په مرشۍ د 

خراسان د سپينو جامو اغوستونكو غورځنګ، د حضني سيستاين غورځنګ، د آذرويه مجويس او محمد ابن شداد 
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سيستاين د زوى وتل، په آذرباييجان كې د عربو د واكمنۍ سيستاين غورځنګ، د بوعاصم بستي پاڅون، د آذرك 

پرضد د بابك خرم دين پاڅون او د مغلو او سيمه ييزو فيوډاالنو پرضد د خراسان د مرشانو پاڅون او د صفوي 

واكمنۍ پرضد د مريويس هوتك په مرشۍ د كندهار د خلكو پاڅون، د هند د ګورګيانو د سيايس واكمنۍ پرضد د 

غورځنګ او داسې نور په لسګونو كرګري پاڅونونه چې زموږ په هېواد او ختيځ كې يـې د فيوډاليزم په هر روښانيانو 

 .پړاو كې بدلونونه رامنځته كړي چې په پاى كې يـې فيوډايل نظام له نېستۍ رسه مخامخ كړ

كنجې دي، فشارونه او ش په ټولو ځايونو كې ددې پاڅونونو لوى علت فيوډايل ګټې يانې ماليات، نورې نيمګړتياوې،

چې كله كله به دا فشارونه بزګرانو ته په غوڅ ډول د زغم وړ نه وو، كليوالو به د اړتيا له مخې خپل كورونه او 

 .كروندې خوشې كولې او غرونو، دښتو يا هم ښارونو ته به يې پناه وړله، خو هلته يـې هم هوسايي نه ليده

وي خليفه عبدامللك ابن مروان په واكمنۍ كې تر ټولو ظالـم او د خالفت، هــ( د ام57_ 57حجاج بن يوسف ثقفي ) 

ختيزو هېوادونو د كليوالو او بزګرانو د لېږدونې المل و، چې دې خلكو د مالياتو اخيستونكو مامورانو د شكنجو او 

ه" او د ټولنې طفال زور زيايت له كبله يې خپلې كروندې خوشې كړې او ښارونو ته يې مخه كړې وه، ده به دا خلك "

"پردي وحشيان" بلل او له ښاره يـې د بېرته ايستلو فرمان وركاوه او خپلو لومړنيو ځايونو ته يـې لېږدول، د پېژندنې 

په ډول به ددې تښتېدلو كليوالو پر السونو يا غاړو يوه ټاپه لګول كېده، چې په هغې كې به د ځاى نوم او د جزيې 

 (*).ول يادېده، چې دا كار مسلامنو بزګرانو ته ډېر توهينوونىك متامېدهبيا اخيستنه د جرميې په ډ

په دې توګه زموږ د تاريخ ډېره برخه په فيوډايل دوران يك د فيوډاالنو د ستم په مقابل يك د فيوډايل ګټو د فشارونو 

م دا څخه ډكه ده، كه څه ه له كبله غرونو او دښتو ته د كليوالو او بزګرانو د ډله ييزې او جال جال تېښتې له كيسو

منفي غربګون په فيوډايل پېر )عرص( كې ډېر تكرار شو، خو اخر پرخپله بڼه پاتې نه شو، وده يـې وكړه او په كرګري 

 .پاڅونونو واوښت

لږ يوواىل وموند، دا پاڅونونه خپلرسي وو، هيڅ ډول  -لومړين كرګري پاڅونونه تيت و پرك وو، چې وروسته يې لږ 

 .روګرام او تيوري يـې نه درلوده، په دې توګه د بېالبېلو مذهبونو او ډلو تر بريغ الندې راتللالرښود پ

ورو يوځاى كېدل او كله چې به يـې زغم پايته رسېده، نو د  -په بزګرانو كې به معموالً نارضايتي او بغاوت ورو 

 .او د خپلرسي پاڅون سبب به ګرځېدهحكومتي مامورينو د يوه ظاملانه چلند په پلمه به يـې غوسه راپارېده 

څـگرنـګگه چې كرګري پاڅونونو كوم ځانګړى هدف او نظم نه درلود او نه به هم ورته يوه ټاكلې كړنالر جوړېده، نو 

 .له دې كبله به نه بريايل كېدل

نو د  اوه،كله چې به په نسبي ډول كوم پاڅگون بري ته رسېده او د څه مودې لپاره به يـې حكومت هم ترالسه ك

لنډې مودې لپاره به يـې نوى نظم هم جوړاوه. خو دا نوى نظام به ډېر ژر لريې كېده او په مستقيم او نامستقيم 
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ډول به فيوډايل اړييك بيا ژوندي كېدل، يا به سيمه ييزو فيوډاالنو حكومت پر بل مخ اړاوه او يا به هم د كرګرانو 

 فيوډاالنو بدلېدل. يوه نوي ټولنيز نظم د پېژندنې پر بنسټ يوې كړنالر استازي چې حكومت به يـې په الس كې و، په

 .ته اړتيا درلوده، خو دا پېژندګلوي د بزګرانو له خوا نه شوه تررسه كېداى

د كرګري پاڅونونو پاشلتيا او پروګرام نه درلودل، همداراز له يوې ټولنيزې او علمي خربتيا څخه د دوى بې برخواىل 

چې واړه سيمه ييز فيوډاالن له مركزه د ځان خپلواكولو او پر ګاونډيو د بري لپاره له دغو پاڅونونو  به ددې سببېده

 .څخه كار واخيل. ډېر كرګران به هم د خپلې كمزورۍ له كبله دې سيمه ييزو فيوډايل مرشانو ته تسليمېدل

واخيل، ددې ډول پاڅونونو ماتې او  كله به دوى له سيمه ييزو فيوډاالنو څخه غوښتل چې د پاڅون مرشي پر غاړه

 .بري رسه ډېر توپري نه درلود

كرګري پاڅونونه بايد حتامً د پوهې طبقې د استفادې وړ ګرځېداى. كله به د ښارونو كسبګرو هم په دغو پاڅونونو 

 .كې ګډون كاوه، چې په دغو پاڅونونو كې ددوىګډون ددې غورځنګونو د پوهونې او يووايل سببېده

چې كرګري غورځنګونه په ختيځ او لويديځ كې د منځگـنيو پېړيو تاريخي بهري مشخصوي او د فيوډاليزم  لنډه دا

په بدلون، بشپړتيا او انحطاط كې ددغو پاڅونونو اغېزې تر نورو ښاري خواريكښو ډلو په ضمني ډول دا تاريخي 

 .ې جوړوونكې ديحقيقت تاييدوي، چې د ملت يوه برخه يانې خواريكښې طبقې د تاريخ رښتين

په دې توګه، كرګري غورځنګونه د فيوډايل نظام له بنسټيزو مشخصو څخه دي، چې د يوه ټولنيز _ اقتصادي 

فرماسيون په توګه يـې د برشي تاريخ له زرو زيات كلونه ونيول، د ځينو اسيايي او افريقايي هېوادونو په تېره زموږ 

ل، خو څرنګواىل يـې په ټولو ځايونو كې يو ډول نه و، ځكه هر هېواد او د د هېواد يو زر او پنځه سوه كلونه يـې ونيو 

 .هېوادونو هرې ډلې بېالبېلې فيوډايل ځانګړنې لرلې

 

 كانديد اكاډميسني محمد اعظم سيستاىن
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 د ژبـاړن يـادښت

ي او هر هېوادمين د نادرافشار پرضد د افغانانو پاڅونونه زموږ د هېوادين تاريخ يو داسې باب دى، چې لوستل يې

هېوادپال افغان ته د دې ډول استبدادونو په وړاندې ويښ شعور ورپه برخه كوي، ځكه په دې پاڅونونو كې موږ ته 

څرګندېږي چې سيمه ييز فيوډاالن له وليس خلكو رسه په څه بڼه يو كېږي او بيا چې كله د نادري پوځ ګواښگـونه 

و وليس خلكو رسه خيانت ته مالوې تړي او په دې توګه د دوى دا كار د يا هم مادي امتيازونه ويني، نو له خوار 

 .فيوډايل ښكېالك او زبېښاك كركجنه بڼه په ښه ډول انځوروي

په دې جګړو او كشالو كې د نادر ناپايه حرص او د هېوادونو د خپلونې اورىن څرك هم ترسرتګو كېږي، چې غوښتل 

سيمې ټول هېوادونه په خپلې واكمنۍ پورې اړوند كړي. هغه كموسو او  يې په خپلو استبدادونو او ظلمونو رسه د

بگېوسو كليوالو او سيمه ييزو خلكو ته د رسونو د منارو په ښوولو دا هيله لرله چې ټول خلك به يې په پوځ كې ورګډ 

  .يش او د ده غالمۍ او چوپړ ته به غاړه كښېږدي

ره پراخېږي چې د ده د واكمنۍ تر ملنو هم غزېږي. په دې توګه: خو كله چې د پاڅونونو لړۍ پيلېږي دا اور دوم

كله چې به نادر په يوه سيمه كې د پاڅون په غيل كولو او ځپلو بوخت شو، د بلې سيمې د بغاوت خرب به يې زړه او 

يووړ،  ګور ته دماغ ولړزاوه. هغه د ژوند تر پايه له دې پاڅونونو خالص نه شو. بلكې دا لړىل ارمان يې هم له ځان رسه

چې غوښتل يې د خپل حكومت بريغونه د هر نيول شوي هېواد په پالزمېنه كې اوچت وسايت؛ په دې لنډ كتاب كې 

يې د ډېرو نادودو او د وياړلو افغانانو د مبارزو انځورګري شوې ده. ليكوال هم د ناپېيلتوب پر بنسټ دغه پېښې 

 .رښتينې بڼه وښيي رااخيستي او هڅه يې كړې چې خلكو ته حقيقت په

د كتاب د آر نوم بشپړه ژباړه )د اتلسمې ميالدي پېړۍ په دېرشمو او څلوېښتمو كلونو كې د نادر افشار د استبدادونو 

پرضد د افغانانو پاڅونونه( كېده، ځينو ملګرو له لنډون څخه په كار اخيستو ورته الندېنى نوم )د افشاري استبدادونو 

تلو  -ه( غوره كړ، هيله ده بشپړ جاج وښندي او له موضوع څخه ډېر لريې نه وي. په تلو پرضد د افغانانو پاڅونون

كې له تاند شاعر او ليكوال ښاغيل عبدالجبار ترنـګ )تُرايب( څخه يوه دنيا مننه كوم چې د مسافرۍ پر ستونزمنو 

 همدا راز د صحاف نرشايترشايطو رس بېره يـې د دې ژباړې په سمون )تصحيح( كې رارسه بشپړه مرسته وكړه؛ 

مْوسسې له مرش، درانه دوست حمدالله صحاف څخه هم ډېره مننه كوم، چې ددې ژباړې چاپ لګښت ته يـې اوږه 

 .وركړه او د چاپ چارې يـې په مينه مينه تررسه كړې. دوى ته يوځل بيا كوروداىن وايم

 په ادب

 صــــالـــــح مـــــحـــمـــد صــــالـــــــح

 ل كال 05ليندۍ/  /1380

 كايس واټ -كــــــــــوټـــــــــــه 
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 (ادرشاه افشار د فيوډايل دولت بڼهلومړى څپرىك  )د ن

 :نـــادر د واك پـه جــوش كــې

د اتلسمې پېړۍ څلورمې او پنځمې لسيزې د نادرشاه افشار د واكمنۍ له مهال رسه برابرې دي، هغه دوران چې له 

وحشيانه ګټه اخيستنو، لوټونو او د خلكو له نېغ چپاو، ماليايت او ميل ستم، غوسه ناكو ځورونو او نورو فيوډايل 

 .ورانوونكو او وحشتناكو وژنو رسه مل و

آذرباييجان، ايران، ارمنستان، افغانستان، هند، منځنۍ اسيا او ګرجستان په خپل تاريخ كې تر تېمور وروسته داسې 

 .دوره په ياد نه لري

نادر افشار چې د اتلسمې پېړۍ د لومړۍ نياميي د ټولنيزو، اقتصادي او سيايس عواملو زېږنده و، د همدې پېړۍ 

د دوميې ربعې له پيله د افغانانو او تركانو پرضد د ايراين خلكو په پاڅونونو كې په مستقيم او فعال ګډون رسه خپل 

 .خه د يرغلګرو په وتلو رسه ميل نوم ومونداستعداد وځالوه او په ايرانيانو كې يـې له ايران څ

له شك پرته، نادر د خپلو سيايس فعاليتونو له پيله حريصانه هدفونه درلودل، خو د پرديو يرغلګرو په ايستلو رسه يـې 

م كال يـې په مغان دښته كې د اووه كسيزې 0585په ايرانيانو كې اعتبار او نفوذ ډېر شو، همدا ټىك سبب شو چې په 

ايل شورا په تشكيل كې دتاج كښېگښودنې كومېډي تررسه كړه او تر هغه وروسته يـې د نادرشاه په توګه د فيوډ

 (0).ايران پر سلطنتي تخت تكيه ووهله

د نادرشاه حكومت نظامي فيوډايل استبداد يوه بېلګه وه، چې د پاچا حاكميت كومه پوله نه پېژنده، د شاه سلطنتي 

چيبايش، قولرآقابايش، اېشيك اقايس بايش، تفنګچي بايش، دېوان بېګي او د ليكنو له وكيل شورا چې له لوى وزير، قور 

څخه جوړېده، د صفوي شاهانو پر مهال يـې هم وجود درلود. نه يوازې يـې ډېر واك نه درلود، بلكې نادر د پاچايۍ 

ت وكړي( دا شورا په عمل كې په هامغه پيل كې ددې ټيك په څرګندولو رسه چې )غواړي له كوم رشيك پرته حكوم

 (1).له منځه يووړه

نادر د هغو يرغليزو جګړو په نتيجه كې چې د اتلسمې پېړۍ په څلورمو او پنځمو لسيزو كې يـې تررسه كړې، ونه 

شول كړاى ارمنستان، ګرجستان، آذرباييجان او د خېوې او بخارا خان مېشتې سيمې، د منځنۍ اسيا، افغانستان، 

 .مغويل هندوستان ټول شامل غريب واليتونه او خان مېشتې سيمې په خپل دولت كې ګډې كړي بلوچستان او د

ددې هېوادونو ځينې برخې د نادرشاه د دولت په ايالتونو بدلې شوې وې، نورې پاتې هغه هم د )واسايل( هېوادونو 

 .په توګه اداره كېدلې



  9 
 

Download from: ketabton.com 

چې په هغه كې اقتصادي ژوند، خلك او هېوادونه نه رسه د نادرشاه دولت د ناپايداره نظامي فيوډاليزم اتحاد و، 

تړل، هېوادونه او خلك چې د تېر تاريخ او فرهنګ له مخې يي يو له بله توپري درلود. په زور، مړينې او غوسه ييزو 

د نچلندونو رسه تړل شوي وو، د يوه فيوډايل دولت په اډانه كې د بېالبېلو هېوادونو مصنوعي پيوند: د پرديو د تو 

 .ستم، د بېرحامنه فيوډايل استثامر، مذهبي څارنو او خونړيو استبدادونو سبب شوى و

همدغه عمده الملونه وو چې په نيول شويو هېوادونو كې يـې د خپلواكۍ مبارزې وپارولې، دغو مبارزو د نوموړو 

 (8).بهريونه يـې ودرولهېوادونو پر توليدي ځواكونو ژور منفي اغېز وښانده او د هغوى فرهنګي او اقتصادي 

 :د نادر اقتصادي سياست او پرضد يې د خلكو راپارېدنې

نادر په داسې حال كې چې په خپل ټول ځواك يـې خپل حكومت ځواكمناوه، د سيمه ييزو نظامي مرشانو حقوق يې "

تنو( ځمكو په اخيسمحدود كړل او سلطنتي او دولتي ځمكې يـې ) له فيوډاالنو څخه د دولت له خوا د ورسپارل شويو 

رسه زياتې كړې، هغه د نظامي مرشانو او لوړ پوړو مامورينو د سيايس او اقتصادي موقعيت او نفوذ د كمزورولو او 

په مركز پورې يې د تړلو لپاره د "شيعي" روحانيت لوړ قرش متزلزل كړ، همداراز دغو يرغليزو جګړو به چې بزګران 

ه خپل وار كموله، د حاكمې طبقې ډېره برخه چې د نادر له سياسته ناخوښه وه. ) يـې تباه كول، د فيوډاالنو پانګه پ

 (4)".په كراره( د هغه پر مخالفې ډلې بدله شوه

خو خلك هامغسې دتېر په څېر بې حقوقه او د مالياتو وركوونكو په سيمو پورې تړيل وو او نه يـې شول كوالى چې 

 (7).ه غالباً د نادر په فرمان بېالبېلو سيمو ته كوچېدلپه آزاد ډول خپل استوګنځي پرېږدي، دوى ب

 .د نادر د حكومت اقتصادي بنسټ د نورو فيوډايل ټولنو په شان كوچني كرګري واحدونه او د كسبګرو لږ توليد و

د بوروكراسۍ لويه دستګاه او څو لس زره كسيز ګوند چې د دولتي ځمكو د ډېرېدو او پر له پسې جګړو له كبله 

شوى و، په خپل ټول دروندوايل رسه د خلكو ، په ځانګړي ډول د بزګرانو پر اوږو فشار وارداوه او د هغوى لپاره زيات 

ساتل كېده. د بزګرانو لپاره تر ټولو سخت كار د خورايك موادو، وښو، جامو او جګړه ييزو وسيلو برابرول وو، دا 

 .ت د سپاهيانو له خوا ټاكل كېدل او اخيستل كېدلماليات به هرځل زياتېدل او كله كله به دا درانه ماليا

خلك، په ځانګړي ډول بزګران چې په پيل كې يـې له نادر رسه د پرديو يرغلګرو پرضد مبارزه كې مرسته كړې وه او 

بيا يې د سلطنت پر تخت كښېناوه، هيله من وو چې له خپل هېواد څخه به يـې د پرديو په ايستلو رسه په مالياتو 

رايش او ژوند به يـې ښه يش، خو پر يرغلګرو د ايرانيانو په بري رسه نادرشاه او صفوي طهامسب نه يوازې  كې كمى

ماليات ټيټ نه كړل، بلكې برعكس يـې نااټكل شوي بېالبېل باج و خراج هم وضعه كړل او لښكرو ته يـې د خوړو 

  .برابرول هم ورزيات كړل

 .پر نېستمنو بزګرانو بېرحامنه فشار راغى په دې توګه كرګري اقتصاد زيامنن شو او
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نادر پر كندهار د لښكركښۍ پر مهال په كرمان واليت كې د مالياتو په راټولونه كې دومره زياىت وكړ، چې دا ايالت 

تر اتو كلونو پورې له قحطۍ رسه الس و ګرېوان و. يوازې لوږه ددې سيمو بدمرغي نه وه، بلكې د باروړونكو حيواناتو 

څارويو د نشت له كبله د كرمان واليت ښځې او نارينه اړ شول چې د نادر اتيازره كسيز لښكر ته له سيستان او 

 (6).څخه غلې دانې ولېږدوي

د نادر يرغليز سياست د دولت له خوا د ناوړه ګټه اخيستنې، د بې حسابه مالياتو د اخيستنې او د بزګرانو د مالونو 

ۍ سبب شو او دا كار د نادري دولت د ظمونو پرضد د خلكو د بې ځنډو پاڅونونو د لېږدونې او د كورونو د وران

 .المل شو

عام وګړي له خپلو استوګنځيو څخه وتښتېدل او له مالياتو وركولو څخه يـې ډډه وكړه، همدا راز د خپلواكۍ لپاره 

ړل زوره د نادر په دولت پورې تميل پاڅونونه هم وشول. د اتلسمې پېړۍ په پنځمه لسيزه كې هغه هېوادونه چې په 

شوي وو، له لوى پاڅون رسه مخامخ شول، ان د اتلسمې پېړۍ د څلورمې لسيزې له پيله د فيوډايل ګټه اخيستنې 

 .پرضد په ډېرو سيمو كې د خلكو مبارزې څرګندې شوې

ار كو مالياتو تر فشددې دورې له رسچينو څخه ښكاري، چې بزګران او كوچي خلك به چې د مالماتوونكو او ورانوون

الندې كمزوري شوي وو، دخپلو استوګنځيو تر پرېښودلو وروسته د نورو سيمو له پاڅون كوونكو رسه يو كېدل او يا 

 (5).به په غرونو كې پټېدل او الروهونكې ډلې به يـې جوړولې

ايالت )د بنديانو د زړونو م كلونو كې مرو 0583-0585هـ  0071د "عالـم اراى نادري" نومي كتاب ليكوال كاږي: په 

 (3).په شان( تش او غىل و. هلته نه كوم كور پاتې و، نه هم سړى

م( كال 0545-0546همدغه ليكوال په بل ځاى كې وايي: كله چې عليقيل خان د سيستان د پاڅون د ځپلو لپاره )

 .سيستان ته ننوځي، په حريانۍ رسه ويني چې: كيل او ښارونه له خلكو تش دي

 (5).رو خلكو د شاه د درنو مالياتو له كبله خواجه نومي غره او كليو ته پناه وړې وهځكه ډې

د نادري حكومت د ماليايت ستم پرضد يوه مبارزه له )دروغو مدعيانو( څخه د خلكو مالتړ و، ددې دورې په رسچينو 

ې پېړۍ په څلورمو او پنځمو كې له )دروغو( مدعيانو څخه مريزا زينل، اصالن مريزا، صفي مريزا او نور د اتلسم

 (0).لسيزو كې ياد شوي دي

په افغانانو، ازبكانو، تركمنانو، بلوڅانو، ګرجيانو او ارمنيانو كې ميل او استبدادضد لومړين پاڅونونه زيات شول. 

 اځكه دا خلك په ډېر بد حالت كې وو. دوى د سيمه ييزو فيوډاالنو له خوا استثامرېدل او د نادر د دولت له خو 

 .ځورول كېدل او تر مذهبي څگـارنو الندې راتلل
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د نادر پرضد د افغان فيوډال قرش لومړىن خپلواكۍ غوښتونىك پاڅون په هرات كې د ذوالفقارخان ابدايل په مرشۍ 

 .هـ( كې تررسه شو0048م )0580-0581په 

م كال او په همدې كال نور 0584ې په وروسته د تركمنو، تكه وو، ساروقو، ايرسارو او نورو قبيلو له خوا په خراسان ك

 (00).پاڅونونه هم تررسه شول

كال په يوه لوى پاڅون بدل شو، په همدې كال د همدې سيمې  0588د ماليايت ستم له كبله د كرمان خوځښت په 

 "الرو" خلك هم اوچت شول او ددې ايالت حاكم محمدخان يـې وواژه، په قزوين او ګېالن كې هم پاڅونونه وشول.

م كال يو لوى پاڅون پيل شو، چې 0588پر وړو پاڅونونو رسبېره په فارس او د فارس خليج په ساحلونو كې هم په 

 .مرشي يـې د شيخ احمد مدين پر غاړه وه، چې شلو زرو ُسني مذهبو عربانو يـې مالتـړ كاوه

وم گـلسو زرو بلوڅو رسه د )آو( قپه همدې كال د بلوچستان له فيوډاالنو څخه يو تن محمدخان بلوڅ د خليج له پنځ

 (01).له مالتړ څخه برخمن شو، دوى د خليج له خولې د هند تر پولو غزېديل وو

م كال په پاى كې د ميل پاڅون د مرشانو: شيخ احمد او وروسته محمدخان بلوڅ په نيول كېدو رسه دا 0584د 

 (08).پاڅون رسه وپاشل شو

اندېښنه كې و، چې كندهار ته يـې تر لښكركښۍ وړاندې په ايران كې خپل زوى  نادر، فيوډايل پاڅونونو ته دومره په

رضاقيل مريزا قاميقام ته الرښوونه وكړه چې :"يو بشپړ لښكر تيار كړي او له ځان رسه يـې وسايت، داسې لښكر چې 

 (04)."د يوې مياشتې په موده كې هر ښار ته حارض يش

د ايران د خپلواكۍ لپاره جنګېده، نو د ايران ملت يـې هم د زړه له كومې  تر هغه مهاله چې نادر له يرغلګرو څخه

مالتړ كاوه او هر ډول قربانۍ ته چمتو و، خو كله چې ايرانيانو له خپلو پولو يرغلګر ترشا كړل او خپله ټوله سيمه يـې 

خلك دې ډول ناعادالنه خپله كړه او نادر يوازې د خپلې سيمې د پراختيا په هوس جنګېده، ښكاره خربه ده چې 

جګړو ته چمتو نه وو، بلكې هيله يـې درلوده چې ډېر ژر يـې هېواد ته سوله رايش، چې وكړاى يش په ډاډه زړه خپلو 

 .اقتصادي او كرګري چارو ته دوام وركړي

هوتكيانو  هغوخو نادر چې كله د ايران پر سلطنتي تخت تكيه ووهله، رسه له دې چې د هرات او تركيې له ابداليانو او 

رسه چې پر ايران واكمن شوي وو جګړې روانې وې او ايران يـې ډېر نېستمن او وران كړى و، نادر ورځ په ورځ د 

 .سيمې د پراختيا په هوس د مالياتو پر څومره وايل او د هغو پر اصولو سختۍ زياتې كړې

هغه د يرغليز سياست په اړه لييك :"نادر د د "نادرشاه" نومي كتاب ليكوال لكهارت د نادر له ستاينې رسه رسه د 

عامو خلكو ښه وايل ته پاملرنه نه درلوده، يوازې يـې د خپلې امپراتورۍ پراختيا ته پام و او د هېواد خلكو ته يـې 

يوازې ددې لپاره پاملرنه كوله چې پيسې او نورې اړتياوې ترې السته راوړي، كله چې يـې د ايران پر سلطنت تكيه 
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د هرات له عثامنيانو، ابداليانو او هوتكيانو رسه "پر ايران تر تسلط وروسته" اوږدو جګړو خلك ډېر نېستمن  ووهله،

 .كړي وو

رسه له دې چې نادر د هندوستان له فتحې څخه له مليونونو تومانونو رسه راستون شو او كوالى يـې شول ډېر كلونه 

ډېرې پيسې بېځايه ولګولې ) البته تر مړينې وروسته( او د مالياتو د ايران خلك له مالياتو معاف كړي، خو هغه خپلې 

وضعه يـې نوره هم تونده كړه، بزګران او كليوال خلك د مالياتو او نادر ته د جګړه ييز ځواك برابرولو له السه پر مال 

 .مات شوي او په تنـګ شوي وو

و دغو كارونو هغه مرغه چې د رسو زرو هګۍ د حريانۍ خربه ده: داسې تېزهوښه سړى څنګه پوه نه شو، په خپل

 (07)"اچوي له منځه وړي؟

هو! دا مرغه چې )د رسو زرو هګۍ( يـې اچولې، هغه ملت و، چې پرته له دې چې د )شاه( له السه ارامه ساه واخيل، 

 .د رسونو او مال په قربانۍ رسه يـې له نادرقيل څخه نادرشاه جوړ كړ

ر او پر له پسې جګړو له كبله تشاليس بزګران اړ شول چې دده د سياست او واكمنۍ د نادر د درنو مالياتو د فشا

 .پرضد له هرې څنډې د نيوكې اوازونه اوچت كړي

د نادر تاالنګرې لښكركښۍ چې غوښتل يـې د فيوډايل طبقې د پانګې لږواىل، چې د بزګري توليدي واحدونو د 

 (06).ې دا دده د هېواد د اقتصادي پاشلتيا سبب شوپاشلتيا له كبله رامنځته شوى و، جربان كړي، چ

د نادر برمينو جګړو چې ډېر لګښتونه ورباندې راتلل، د خواريكښو پراخ قرشونه خوارول. په زور رسه د بېالبېلو خلكو 

اېلول او پر هغو حكومت كول، له خواريكښو رسه زياىت، وحشتناك ترورونه، د خلكو د خپلواكۍ غوښتنې مبارزې: د 

 .يران او ګاونډيو هېوادونو د توليدي ځواكونو د زوال سبب شوېا

م كال د جون نهمه( په خپله ټوله 0545نادر د اتلسمې پېړۍ د پنځمې لسيزې له پيله تر هغه مهاله چې ووژل شو)

 سيمه كې يوه ورځ هم د خپل غوسه پاروونيك سياست پرضد د خلكو له پاڅونونو او مقابلو څخه وزګار نه شو، دې

 .كار يـې پر اعصابو او اروايي وضعې ډېر فشار راوړ

څـگرنـګگه چې د خپل سلطنت په پاى كې په توند فكري اختالل اخته شو، په دې توګه يـې خپل چلند نور هم توند 

 .كړ او د لوړرتبه مامورينو وژلو او بندي كولو ته يې زور وركړ

له پاڅون كوونكو رسه يووايل ته چمتو شول، په سيستان كې به ان د نادر نژدې خپلوان هم د ) ذايت مينې( له كبله 

د نادر د وراره عليقيل خان اردوځاى ته خلك راتلل، د نادر د وحشت پاروونكو اقداماتو په اړه به يـې ورته خربونه 

اليات انه مراوړل، كله چې عليقيل خرب شو د ورور ابراهيم خان مالونه يـې ضبط شوي او پر ده باندې هم سل زره توم
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وضعه شوي دي. نو تصميم يـې ونيو د سيستان له پاڅون كوونكو رسه يو يش. د هغې وېرې او وحشت پرضد چې 

 .نادر هرځاى خپور كړى و، د ايران، بلوچستان، افغانستان، مرو، خبوشان او د نورو ځايونو خلكو پاڅون وكړ

 :د لومړي څپريك رسچينې

ل 0871ارونووا. ك. ز ارشافيان ليكنه د حميد مومني ژباړه، د تهران پوهنتون چاپ، دولت نادرشاه افشار: د م. ر.  .1

 .مخ 65ل كال، تهران، 0845مخ. تاريخ نادرشاهي: محمدرشيف تهراين وارد، د رضا شعباين په زيار،  66كال، 

 .مخ 007دولت نادرشاه افشار:  .2

 .مخونه 815 � 108همدغه اثر:  .3

 .مخ 303 : // .4

 .مخونه 167 � 166 : // .5

 .مخونه 075-076ل كال، 0880لكهارت، نادرشاه: د مشفق همداين ژباړه، تهران چاپ،  .6

 .مخونه 065-067دولت نادرشاه افشار:  .7

مخ وروسته. دولت نادرشاه  63م كال چاپ، مسكو، تر 0561محمد كاظم: نامه عالـم اراى نادري، لومړى ټوك،  .8

 .مخ 066افشار:

 .مخ466م كال، چاپ، مسكو 0566كاظم: همدا اثر، درېيم ټوك،  محمد .9

مخونه.  17 � 10ل كال چاپ، تهران، 0841مهدي خان اسرتآبادي: جهانكشاى نادري، د عبدالله انوار په زيار،  .10

 .مخ 065دولت نادرشاه افشار: 

 .مخونه 145 -140 � 181مخونه. محمدكاظم: لومړى ټوك،  050 -051دولت نادرشاه افشار:  .11

  .مخونه 051 � 050همدا اثر:  .12

 .مخونه 85-80مخونه. نادرنامه )تاريخ شاهنشاهي(  177 � 172 : // .13

 .مخ 055دولت نادرشاه افشار:  .14

 .مخ 185لكهارت: نادرشاه،  .15

 .مخ133دولت نادرشاه افشار:  .16
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 (افغانستان د نادر افشار لښكركښۍ پردويم څپرىك   )

 :خـراسـان د پـاڅونونو ځپـل او د هرات خـالصـوند 

كه څه هم د نادر له خوا د مشهد خالصون، شازاده طهامسب د نادر تر اغېز الندې راوست، خو په بدل كې يـې د 

نادر پرضد د هغه د وزيرانو دښمني راوپاروله او هغوى به له لږ فرصت څخه هم د شازاده د ذهن پارولو لپاره كار 

اخر يـې شازاده اړ كړ چې خپلو حاكامنو ته د اسرتآباد په ګورګانو، مازندرانو او نورو سيمو كې الرښوونه اخيسته، 

وكړي چې د نادر پرضد د هغوى مرستندوى يش، ان ځينې تاريخ كښونيك كاږي چې د نادر پرضد يـې د محمود 

 .كياين مرسته هم جلب كړه

م( كال كې وليدل چې خلكو په هرات او كندهار 0511چې كله په ) ملك محمود سيستاين )لومړىن سيمه ييز واكمن(

كې پاڅون كړى او له صفوي دولت څخه يـې خپله خپلوايك ترالسه كړې، همداراز شاه محمود هوتك هم د ايران تر 

زړه پورې پرمخ تلىل دى، نو هغه هم د صفوي دولت پرضد اوچت شو او د اوسني خراسان واليتونه يـې د صفويانو 

له شتون څخه پاك كړل او په خراسان او سيستان كې يې خپل خپلواك حكومت اعالن كړ. خو په خراسان كې تر 

پنځه كلن دولت وروسته د نادر له پاڅون رسه مخامخ شو، ځكه نادر يو وخت د ملك محمود له السه يوه څپېړه 

د بريد كړى و، تر مشهد دباندې يـې تر خوړلې وه او له دندې شړل شوى و، د شازاده طهامسب په نوم يـې پر مشه

سختو خونړيو جګړو وروسته له نادر څخه ماتې وخوړه او تسليم شو، نادر د طهامسب مريزا په شفاعت هغه د مشهد 

 .روضې يو ګوښه نشني كړ او د هغه ټول كارونه يـې ترڅارنې الندې ونيول

ل، خو نادر هغه وځپل، شازاده اړ شو چې له نادر پر همدې مهال د كُردان په خبوشان كې د نادر پرضد اوچت شو 

مه( په نوروز كې 10م د مارچ 0515هـ ) 0085رسه په نرمۍ چلند وكړي او په هغه پسې مشهد ته روان يش. نادر د 

مشهد ته د طهامسب مريزا د راتلو تود هركىل وكړ او امر يـې وكړ چې ددې خوښۍ له كبله دې يوه اوونۍ په ښار 

او جشنونه جوړ يش، د طهامسب مريزا د هركيل مراسم پايته نه وو رسېديل، چې كردانو بيا د پاڅونونو كې مجلسونه 

بريغونه اوچت كړل، چې د مرو تاتاران او تركمنان هم وررسه يو شول او يو لوى ځواك يـې جوړ كړ. د نادر ورور 

  .ابراهيم خان يـې په خبوشان كې محارصه كړ

ا غىل كړاى شو، خو نادر چې كله مشهد ته راستون شو، د خبوشان د پاڅون اور بيا بل شو. دغه پاڅون د نادر له خو 

ځينې تاريخ كښونيك په دې اند دي چې دغه پاڅون د طهامسب مريزا په هڅونه تررسه شو او د ساعدلو كردان هم 

د نيشاپور پر لوري روان  د "كوكرلو" له پاڅون كوونكو رسه يو شول. خو نادر ډېر ژر ددې پاڅون مخنيوى وكړ او

شو. پر همدې مهال د مرو تاتاريانو هم د ملك محمود كياين په هڅونه په ښورښ الس پورې كړ، خو نادر ډېر ژر 

ددې پاڅون اور مړ كړ او مشهد ته راستون شو، څـگرنـګگه چې د مرو د تاتاريانو په هڅونه كې د ملك محمودكياين 
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م كال د 0515يـې له وروڼـو: ملك محمدعيل او وراره ملك اسحق رسه يوځاى د  پر الس درلودو پوهېدىل و، نو هغه

 (0).مه يا د مارچ پر لسمه ووژل 15فربورۍ په 

مريزا مهدي خان لييك: محمدخان چوله د هاميون )نادر( په امر "ملك محمود" د محمدبېګ مينبايش چوله د وينې 

كسانو څخه و، ملك اسحق يـې ياسا ته ورساه او ملك محمد په قصاص چې د ملك محمود د ظلمونو له مړو شويو 

عيل يـې چې د ملك محمود كوچنى ورور و، نيشاپور ته بهرام عليخان بيات ته ولېږه، هغه هم د خپل ورور فتح 

 (1).عليخان د وينې په بدل كې دا انتقام واخيست

ر ځاى به يو بل پاڅون پيدا كېده. ) د مشهد ښالنډه دا چې څـگرنـګگه به په يوه سيمه كې يو پاڅون غىل كېده، بل 

د جنوب په درې سوه پنځوس كيلومرتۍ( قاين ښار كې د ملك محمود سيستاين تر وژنې وروسته خلكو پر پاڅونونو 

الس پورې كړ او د نادر كسان يـې له ښاره وايستل. حسني سلطاين چې د ملك محمود له خپلوانو او له سيستاين 

ملك محمود د ورور "ملك كلبعيل" او د ملك محمود وراره ملك لطف عيل په مالتړ يې ددې پاڅون مرشانو څخه و، د 

مرشي پرغاړه درلوده. نادر د دې پاڅون د ځپلو لپاره د خپل پوځ يوه برخه ورولېږله، خو هغې هېڅ هم ونه كړاى 

م كال د اګست  0515مه ) د  05هـ كال د ذي الحجې په  0085شو. نادر اړ شو چې له طهامسب مريزا رسه مل د 

په پنځمه( له اتو سوو پوځيانو رسه له مشهده د قاين پر لوري روان يش. د قاين د پاڅون مرشان تر څه مقاومت 

وروسته غيل شول، حسني سلطان تسليم شو، خو ملك كلبعيل او ملك لطف عيل نادر ته تسليم نه شول. دوى دواړه 

 (8).ارشف هوتك رسه يو شولوتښتېدل او په اصفهان كې له شاه 

ويل كېږي چې د ملك محمود سيستاين زوى فتح عليخان او وراره لطف عيل كياين اووه كاله د سيستان په خواجه 

 (4).نومي غره كې د نادر د ځواكونو پرضد مقاومت وكړ

نادر چې ليدل يـې شاه ارشف د ايران په شامل كې له تركيې او روسيې رسه پر جګړو بوخت دى او هم د كندهار او 

هرات خپلواك حكومتونه رسه لريې او بېل ژوند كوي او په هغو كې پخوانۍ دښمني هم شته، نو د افغان حكومتونو 

سب په ملتيا يـې پر هرات بريد وكړ. په لومړي ګام له دې كورنيو اختالفونو څخه يـې ګټه واخيسته او د شاه طهام

كې يـې سنګان او بهدادين كالوې چې اوسېدونيك يـې د هرات د ابداليانو له څانګې وو، محارصه كړې. د سنګان 

اوسېدونكو سخت مقاومت پيل كړ. نادر ددې مقاومت له كبله دومره په غوسه شو چې د سنګان كال تر نيولو 

وكړ چې ټول اوسېدونيك يـې بايد له تېغه تېر يش. د بهدادين ) د سنګان د جنوب لويديز په اوولس وروسته يـې امر 

ميلۍ كې( افغانانو ځانونه له نادر رسه جګړې ته چمتو كړل او له هرات څخه يـې مرسته وغوښته، چې په نتيجه كې 

وېښت ايران پولو د لويديځ په څل �اتو زرو ابداليانو مرستې ته ورودانګل او سنګان ته نژدې ) د افغانستان  �اوو 

ميلۍ كې( كتار شول او په هغو جګړو كې چې د دواړو غاړو ترمنځ وشوې، ابداليانو د نادر ځواك ته سخت ګوزار 

 (7).وركړ، چې نادر شاتګ ته اړ او مشهد ته ستون شو
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م كال د مې په درېگيمه( نادر د لښكركښگـۍ وسايلو تر برابرولو وروسته د طهامسب  0515په شوال ) د هـ 0040د 

په ملتيا د هرات د نيولو په هوډ وخوځېد. كله چې ابدايل افغانان له دې بريد څخه خرب شول، نو د اختالفاتو پر 

 .لريې كولو بوخت شول

نيولو هڅه كوله دا دي: د عبدالله خان ابدايل زوى الله يار خان او هغه مرشان چې پر دې مهال يـې د هرات د واك 

د محمدزمان خان مرش زوى او د احمدخان ورور ذوالفقار خان. الله يار خان د ابدايل ځواكونو عمده مرشۍ او 

 ههرايت حكومت ته ټاكل شوى و، رقيب يـې ذوالفقارخان فراهي حكومت ته ټاكل شوى و. د هرات ځواكونه د الل

 .يارخان په مرشۍ له هراته د شامل غريب خوا د كافركال پرلوري روان شول

دواړه ځواكونه كافركال ته نژدې رسه مخامخ شول، همدلته وو چې ابداليانو لس كاله مخكې د محمدزمانخان په 

 .مرشۍ ايرانيانو ته د صفي قليخان په مرشۍ ماتې وركړې وه

بريد كې د ايران نظام پيل )پياده( ځواكونه رسه وپاشل، خو د نادرشاه سپاره  جګړه پيل شوه او ابداليانو په خپل يو

 .نظام پر افغانانو سخت بريد وكړ، چې يو ابداىل مرش هم په كې ووژل شو

په دې اخ و ډب كې حاجي مشكني خان ابدايل ځان نادر ته نژدې كړ او پــه نېزه يـې پـر نـادر ګوزار وكړ، چې د 

  پښه يـېنادر ښي )راسته( 

 (6).ورټپي كړه

بله ورځ ابداليانو هريرود ته شاتـګ وكړ او د نادر ځواكونه ورپسې شول، تر كوسويه دباندې )يا كهسان سيمه كې 

چې د هرات د شامل غرب په شپېته ميلۍ كې پرته ده( يوه تونده جګړه ونښته، دا ځل هم برى د نادر د ځواكونو 

ل بيا جګړې ته چمتو شول او د هريرود د شامل په شپږ ميلۍ كې په "رباط په برخه شو. ابدايل ځگواكونه يو ځ

پريان" نومي كيل كې يوه بله وېروونكې جګړه پيل شوه، چې تر غرمې پورې وغزېده او له دواړو غاړو ډېر كسان ووژل 

روان و، بله جګړه ونه ساعتونو وروسته چې د باد توپان  43شول. ابداليان په پاى كې د ښار خوا ته شاتـګ وكړ او تر 

 .شوه

ټاكل شوې وه، چې د الله يار خان لورى به له نادر رسه روغه وكړي، خو نادر ټينګار كاوه چې الله يار دې ځان تسليم 

كړي، پر همدې مهال خرب راورسېد چې ذوالفقار له خپل هوسا وسلوال پوځ رسه د فراه له الرې د هرات مرستې ته 

په اورېدو د خپل پوځ يوه برخه د ذوالفقار د مخنيوي لپاره په ښار كې وټاكله او خپله  راروان دى، نادر ددې خرب

 (5).يـې له خپلو ډېرو ځواكونو رسه د هرات د لويديځ په پنځه ويشت ميلۍ، شكېبان نومي سيمه كې مورچه ونيوله

ارخان يوځل بيا ځان جګړې ته چمتو د فراه ځواكونه د شپې له خوا د الله يار خان له ځواكونو رسه يو شول او الله ي

كړ، كله چې د جګړې اور تود شو، نو د ذوالفقار ځواكونو د نادر پر اردوځاى بريد وكړ او د نادر د ځواك ټول شته 
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يـې د غنيمت په ډول ونيول. جګړه تر ماښامه وغزېده، له دواړو خواوو ځينې كسان ووژل شول، ځينې وړې مهالنۍ 

رېيو زرو تنو ايراين رستېرو د وينو او ددوو مياشتو پيل مزله په بيه د نادر پر مخ د سولې جګړې هم وشوې، خو د د

 (3).ور پرانيستل شو او الله يارخان يوځل بيا د هغه ځاى پر حكومت پاتې شو

 

 :د ذوالفقار پاڅون او پر هرات د نادر دوميه لښگكركښي

په ځانګړې توګه د ابداليانو په نظر د هغه ميل اعتبار او د هرات په دفاع كې د ذوالفقار ګډون د هرات د خلكو، 

حيثيت نور هم لوړ كړ، ان تر دې چې الله يارخان په ابدايل طايفه كې د ذوالفقار د زياتېدونيك اعتبار له كبله پر 

 ته نژدېم كال د دويب يوه ورځ د ښكار په پلمه له هراته ووت، كله چې كافركال  0581هـ 0048ځان هم ووېرېد او د 

شو، نو ذوالفقار ته يـې يو ليك وليكه چې: غواړم له تا څخه د خپل پالر د وينې بدله واخلم، دا دى زه مشهد ته ځم 

 (5).او نادر له دې خربې خربوم چې ته يـې پرضد پاڅون كوې، زه به د يوه اردو په ملتيا پرتا بريد وكړم

و، د نادر ورور او د حكومت مرستيال ابراهيم خان په مشهد پر دې مهال نادر په اذرباييجان كې پر جګړه بوخت 

كې د الله يارخان ښه هركىل وكړ. كله چې د الله يارخان له خولې د نادر پرضد د ذوالفقارخان له پاڅون څخه خرب 

 .شو، نو د مشهد په ټينګولو او ساتلو يـې پيل وكړ

اته زره كسه پر مشهد ورخوشې كړل او د نادر ورور هـ كال د محرم مياشتې په لومړيو كې 0048ذوالفقارخان د 

 (01).ابراهيم خان ته يـې تر مشهد دباندې په ټولو جګړو كې ماتې وركړه

ابراهيم خان يوه ورځ له "كوه سنګينه" پر جګړه الس پورې كړ. افغاين لښكرو د ذوالفقار خان په مرشۍ په توندو 

ن د وسلوال پوځ قومندان باقرخان ټپي شو. افغاين لښكرو د بريدونو رسه د هغه پوځ دړې وړې كړ، چې د دښم

 .دښمن پوځ وځغالوه او خپله ورپسې شوې

ډېرو ايراين پوځيانو د وېرې له كبله ځانونه څاه ګانو ته واچول او له منځه الړل، يوازې ابراهيمخان وكړاى شول، ځان 

ارخان ښار تر ټينګې محارصې الندې ونيو. محمدكاظم ( ذوالفق00ښار ته ورسوي او د بريد كوونكو پرمخ دروازه وتړي)

( مه د مشهد مرشانو او د نادر زوى رضاقيل مريزا 08هـ كال( د محرم په )0048لييك: د جګړې په وروستۍ ورځ د )

 .نادر ته يو ليك وليكه او ژر يـې آذرباييجان ته واستاوه او له نادر څخه يـې مرسته وغوښته

شپې په پر له پسې ډول د مشهد كال پر شا و خوا راوګرځېدل، چې د ننوتو يا هم بريد الر د ذوالفقار ځواكونه څو 

پيدا كړي، خو هېڅ يـې ترالسه نه كړل. يوه ورځ يـې د كال په شا و خوا كې څو تنه ونيول او له هغوى څخه يـې د 

دي او لس ورځې كېـږي چې دا  معلوماتو غوښتنه وكړه، اخر څرګنده شوه چې خلك د نادر راتلو ته سرتګې پر الر

موضوع نادر ته رسول شوې ده. ذوالفقار خان دا موضوع د لښكر له مرشانو رسه رشيكه كړه، اخر پرېكړه وشوه چې 
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بايد ډېر ژر هرات ته ستانه يش. په پاى كې ابدايل ځواكونه روان شول او ډېر ژر هرات ته ورسېدل او د نادر د 

ات د برجونو پر ځواكمنولو الس پورې كړ. كله چې نادر د ذوالفقار له رسكښۍ او عكس العمل په انتظار يـې د هر 

پر مشهد د ابدايل ځواكونو له بريد څخه خرب شو، نو له خپلو نظامي مرشانو رسه يـې پر مشورو پيل وكړ. په پاى 

او ويل  ته ستون شو كې تصميم ونيول شو، چې بايد ډېر ژر مشهد ته ستانه يش، نادر له خپلو ځواكونو رسه مشهد

 (01).كېږي دا اووه مزلونه يې په يوه منزل كې ووهل

كله چې د اصفهان پولو ته ورسېدل، نو نادر ته د رضاقيل مريزا بل زېرى هم ورسېد، چې د مشهد د محارصې 

سېد، د ته ور پرېښودل و، نادر يوڅه سوړ شو او څه موده يـې ارام وكړ او بيا بېرته خراسان ته روان شو. كله چې مشه

نو خپل ورور ابراهيم خان ته يـې ګواښ وكړ چې هركيل ته يـې رابهر نه يش، ګنې وبه وژل يش. ابراهيم خان هم 

 .ابيورد ته الړ

نادر مشهد ته راغى، هغه كسان يـې وځپل چې له ابداليانو رسه يـې په جګړه كې له ځانه كمزوري ښودلې وه او هغو 

 .پل پلرونه يا اوالدونه يـې له السه وركړي ووكسانو ته يـې ډاډ وركړ چې خ

نادر خپل يو شمېر پوځيان رخصت كړل، چې خپلو كورونو ته الړ يش او هرڅومره چې كوالى يش خپل اسونه چاغ 

كړي، وروسته د ايرساري، تكه وو، تركمنو، ميوتو او ساروقو قبيلو د پاڅون غيل كولو لپاره ابيورد او مرو ته روان 

 (08).شو

در، د تركمنو قبيلو تر غيل كولو وروسته امر وكړ چې پر هرات دې د لښكركښۍ لپاره خواړه او نور اړتيا وړ مواد نا

 (04).زره كسيز پوځ رسه د هرات پر لوري روان شو86تيار يش، ددغو موادو تر برابرېدو وروسته له 

كله چې د نادر پوځ خوافو ته ورسېد، نو نادر خپل لږ پوځ د محمدبېګ مروي په مرشۍ قاين ته ولېږه او د يزد او 

كرمان د حاكم ويردي خان افشار لپاره يـې يو ليك هم وليكه او كرمان ته يـې ولېږه، چې هغه له خپل پوځ رسه مل 

يه بيا د فراه خوا ته حركت وكړي. كله چې ذوالفقارخان په قاينات كې له محمدبېګ مروي رسه يو يش او له هغه ځا

خرب شو نادر له خپل لوى پوځ رسه هرات ته رانژدې كېـږي. نو د ښار په شا و خوا كې استوګن ابداليان يـې ښار ته 

ې مولېږدول او د ښار تر ځواكمنولو وروسته د نادر د مقابلې لپاره چمتو شو. دواړې لښكرې په كوهسان )كوسويه( نو 

سيمه كې رسه مخامخ شوې، په هغو جګړو كې چې كوهسان ته نژدې په جوى نقره نومې سيمه كې رسه ونښتې، د 

ذوالفقار پوځ ډېر تلفات وركړل، ځكه د محمدكاظم په وينا د ذوالفقار پوځ )د طالق پر صيغې قسم ياد كړى و چې 

ه كرو چې له پيله يـې بريد پيل كړى و، د مړينې لد ژوند تر وروستي حده به پر شا نه يش(. په دې توګه ابدايل لښ

وېرې پرته ځانونه د نادر شل قدميو ته چې د خپل پوځ په منځ كې و، ورسول. پر دې مهال د نادر د توپخانې غږ 

اوچت شو او په نيم ساعت كې يـې اووه اته زره افغانان په خاورو او وينو ولړل. محمدكاظم وايي: ) افغانانو له مړينې 

 (07).خه وېره نه كوله، بلكې په جګړه كې ال تودېدل(څ
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د محمدكاظم په وينا: اخر ذوالفقار د شلو زرو تنو ټپيانو او مړو تلفاتو تر وركولو وروسته شاتـګ ته اړ او ښار ته 

ځيانو و راستون شو او خپلو پوځيانو ته يـې الرښوونه وكړه چې د ژوند تر پايه د ښار ساتنه وكړي، نادر هم له خپلو پ

 .رسه له جوى نقره سيمې څخه وخوځېد او د پل ماالن پر لوري روان شو

پل ماران ته ال نه و رسېدىل، چې د شاه حسني هوتك له اړخه ذوالفقار ته خرب ورسېد چې د كندهار دوولس زره 

چې  دايل له خواكسيز پوځ د ابداليانو د مرستې لپاره هرات ته روان دى، تر دې زېري وروسته د عليمردان خان اب

د فراه حاكم و، بل خرب هم راغى چې له فراه څخه اته زره كسيز لښكر هم ښارته راننووزي. ابدايل پوځيانو او مرشانو 

 (06).په دې خوښۍ نغارې وډنګولې او يوې بلې خونړۍ جګړې ته چمتو شول

سپاره او پياده پوځ رسه د هرات ارواښاد غبار لييك چې دا وخت سيدال خان نارص له كندهاره له درې زره كسيز 

مرستې ته راورسېد، دې مشهور رستېري د شپې په تياره كې پر نادري لښكرو وېروونىك بريد وكړ، چې د هغه له 

كبله د ايران پوځ په وېره كې شو او ډېر تلفات يـې وركړل، نادر اړ شو چې د جګړې له ډګره د )تحت صفر( لوړې 

وسلوالو كسانو يوه كړۍ جوړه كړي او پر دفاع پيل وكړي، د هرات او كندهار لښكرو  برخې ته پناه يويس او هلته د

دوه ورځې نور هم دښمن تر پر له پسې ګوزارونو الندې ونيو، خو د سختې ژلۍ او باران اورېدو له كبله جګړه بنده 

 .شوه

اخيسته، چې د ژوند تر وروستي ذوالفقارخان په ښار كې دننه يوه جرګه جوړه كړه او له مرشانو څخه يـې ژمنه و 

حده به جګړه روانه سايت، وروسته يـې يوه تونده او عمومي حمله پيل كړه، نادر ډېره هڅه وكړه چې د توپ او ټوپكو 

 .د ډزو تر باران الندې ددې بريد مخنيوى وكړي، خو ويې نه شول كړاى، دېته اړ شو چې يوځل بيا شاتـګ وكړي

سلامن( كال د خپل دويم مركز په توګه وټاكله او له هغه ځايه يـې پر دښمن ګوزارونه كول او افغانانو ډېر ژر )ساق 

 .بېرته ستنېدل. نادر هم اړ شو چې يو غوڅ او عمومي بريد پيل كړي

نو له توپخانې رسه راوړاندې شو، چې يو كار تررسه كړي خو هيڅ هم ونه شول، د هرات لښكرو نوى بريد وكړ او له 

كيل څخه جګړه پيل شوه، خو د دښمن توپخانې د افغانانو درې زره تنه بريد كوونيك رسه وپاشل، چې په  شمس آباد

 (05).رښتيا هم دا تلفات ډېر درانه وو، ځكه د افغانانو ډېر جنګيايل كسان په كې له منځه الړل

ل، و ډېر كسان په كې ووژل شو دوميه جګړه تر ښار دباندې په پوزه كفرتخان نومې سيمه كې وشوه، چې له دواړو غاړ 

محمدكاظم لييك: ) په دې ورځ هم سخته پوځي جګړه وشوه، چې له دواړو غاړو ډېر كسان ووژل شول، خو مخالفني 

)ابداليان( تر وړاندې نور هم اورين شول او مېړانه يـې وښوده، ته وا د كال له برجونو څخه د خپلو ماشومانو او كورنيو 

غيل او ځان ته ارزښت نه وركوي. لكه ملر چې په حجاب كې پټ يش، دواړې خواوې له ماتې له نندارې پر غريت را

 (03).رسه ستنې شوې(
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درېيمه جګړه هم د لومړنيو ورځو په شان په هامغه توندۍ رسه پيل شوه، چې ذوالفقارخان د مجهزې توپخانې د نه 

نه نو ته "ماالن" پول د لښكرځاى په توګه وټاكه او الرښوو لرلو له كبله د ښار پر لوري شاتـګ ته اړ شو، نادر خپلو پوځو 

يـې وكړه، چې د ښار شا وخوا سيمې دې تر "اوبه" او "شافالن" سيمو پورې وپلټي او لښكر ته دې خورايك او نور اړتيا 

 .وړ مواد برابر كړي

رځاى له دښمن رسه په دې وضعه كې يو لوى خان له درې زره كسيز پوځ رسه هرات ته راننووت او د دوست پ

يوځاى شو، دا سړى هامغه دالورخان تاميني و، چې وړاندې يـې د نادر له لښكرو رسه جګړې كړې وې او بيا د 

كندهار دربار ته تلىل و او هلته يـې عزمتن ژوند درلود. دغه سړى له شاه حسني هوتك څخه خوابدى او د هغه د 

ه خپله يـې ددې كار ځواك او توان نه درلود، نو نادرافشار يـې دولت د ماتولو په هڅه كې شو، څـگرنـګگه چې پ

وټاكه. ويل كېـږي چې د الورخان يوه ښايسته لور درلوده او شاه حسني غوښتل چې وررسه واده وكړي، خو دالورخان 

ځواك  لونه منله او خپله لور يـې بل چا ته وركړه، وروسته د شاه حسني د غچ له وېرې هرات ته وتښتېد او له خپ

رسه چې له غور څخه يـې برابر كړى و، له نادر رسه يوځاى شو. له دښمن رسه د دالورخان يوځاى كېدو نادر ته نور 

 (05).ځواك هم وباښه

نادر، ښار محارصه كړ او د خپل پوځ ځينې برخې يـې د ښار د حاكامنو په توګه وټاكلې، چې يو كس هم له ښاره وتلو 

 .يا ننوتلو ته پرې نه ږدي

څـگرنـګگه چې يـې د ښار په لويديځ كې د "نقره" د مورچل ساتلو ته لس زره تنه او لس زره تنه نور يـې د ختيزو 

مورچلونو ساتنې ته وټاكل او په خپله يـې اردوخان نومي كيل كې سنـګر ونيو، د نادر پوځونو به د خلكو مالونه او 

 .رمې چې څړ ته به يـې بېولې، لوټولې

ييك: "كله چې به افغانانو خپلې رمې څړ ته اېستلې، نو وسلوال به د باز په شان له ميني او يسار څخه محمد كاظم ل

راتلل، اسونه، اوښان او پسونه به يـې لوټل، له بله پلوه به يـې ډېر )قزلباش( افغاين غازيان په ګوليو وژل او هره ورځ 

 (11)."به د اخ و ډب بازار تود و

ذوالفقارخان تصميم ونيو چې يو غوڅ بريد وكړي، نو له خپلو لږو لښكرو رسه له ښاره ووت او  م كال يوه ورځ0580د 

د نادر پر مورچل يـې بريد وكړ، نادر په سختۍ رسه دفاع وكړه، پر دې مهال د ښار په رشقي برخه كې ټاكل شوې 

اتې خطر پيدا شو، نو افغانان ډله د نادر مرستې ته راورسېده او دواړې خواوې رسه ونښتې. څـگرنـګگه چې د م

راستانه شول او د تورو په واسطه يـې په دښمنانو كې ځان ته الره خالصه كړه، په دې توګه افغانان يوځل بيا په ښار 

كې محارصه شول او نادر د محارصې كړۍ ال تنـګه او تونده كړه، خو افغانان بيا هم اړ وو چې هره ورځ له ښاره 

نورو اړتيا وړ موادو د ترالسه كولو لپاره د تورې په واسطه د دښمنانو له منځه تېر او راستانه ووځي او د خورايك او 

 .يش
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په همداسې يوه بريد كې افغاين ډلې "كرخ" ته د راستنېدو په الر كې د دښمن له پوځ رسه مخامخې شوې او سخته 

ړو نامساوي ځواكونو ترمنځ څلور مياشتې جګړه ونښته، چې افغانانو ډېر درانه تلفات وركړل. په دې توګه د دوا

جګړه روانه وه او د هرات خلك د غلې له قحطۍ رسه مخامخ شول. په داسې حال كې چې دښمن تر ايرانه پورې د 

 .ارزاقو غزېدلې مواصاليت الر په الس كې درلوده او بېغمه جنـګېدل

و اړتيا وړ موادو د ترالسه كولو لپاره له ښاره پر دې مهال سيدالخان نارص له خپل پاتې پوځ رسه د خورايك او نور 

 .ووت، خو بېرته يـې ونه كړاى شول ښار ته راستون يش. له دې كبله يـې د اسفزار، فراه او كندهار الره ونيوله

ذوالفقارخان چې پردې پېښو رسبېره يـې د ابداليانو نه يوواىل او د دښمن ګوزارونه ليدل، نو يوه جرګه يـې جوړه 

و ويې ويل: د نادر په شان له يوه ځواكمن او واكمن دښمن رسه رسه زموږ نفاق د هرات د ماتې او سقوط كړه ا

سببېږي، نو تاسې چې ددې پېښې د مخنيوي لپاره څه اټكلوئ، زه به ستاسو پر پرېكړې قناعت وكړم. د الله يارخان 

يارخان ته چې د نادر په پوځ كې دى، خپل  پلويانو چې د جرګې اكرثيت وو، وويل: موږ غوره دا ګڼو چې ته الله

حكومت وسپارې. ذوالفقارخان ځواب وركړ: زه د مرشانو له مشورې رسغړونه نه كوم او د هېواد خري ته د ځان تر 

خري ترجېح وركوم. وروسته د نادر پوځ ته يو پالوى الړ او د ښار د خلكو له خوا يـې پيغام وركړ چې ددې وينې 

 .ده؟ كه تاسو هرات غواړئ، خپل دوست )الله يارخان( موږ ته راواستوئ چې د ښار واك وركړو تويېدنې نتيجه څه

 .نادر دا رشط په بيړه ومانه او الله يارخان يـې په دې رشط هرات ته ولېږه، چې دده اطاعت به كوي

، نو د ذوالفقار خوا يـې خو الله يارخان چې كله هرات ته ورسېد، د ذوالفقارخان او د ښار د خلكو هركىل يـې وليد

 (10).ټينګه كړه او د نادر له اطاعت څخه يـې رسغړونه وكړه او جګړې يـې روانې وساتلې

 

 :د فراه فتحه او د هرات برخليك

پر همدې مهال ذوالفقارخان خرب شو چې نادر مخكې له مخكې د فراه د نيولو لپاره پوځ تيار كړى، نو ډېر ژر يـې 

يو زرو كسانو رسه فراه ته ولېږه او الرښوونه يـې وكړه چې :" د قزلباشو په دفع كولو او د كال عليمردان خان له درې

په ساتنه كې هڅه وكړي، فراه ښار وسايت او كله چې يـې اړتيا ډېره شوه نو له حسني شاه څخه دې مرسته وغواړي. 

ه احتياط او پوځي توب وروښود او نيمه په مېړانه دې ګامونه اوچت كړي او په ګړين ډول يـې د كال ساتنې په اړ 

شپه يـې له هغې خوا چې شا و خوا يـې له قزلباشو پوځيانو تشه وه، خپل ورور عليمردان خان)؟( له درېيوزرو كسانو 

 (11)."رسه د لوټونې لپاره د فراه دارالرفاه ته ولېږه

ځان فراه ته ورساوه او د كال د دېوالونو  عليمردان ډېر ژر د امام ويردي بېګ او محمدبېګ مروي تر راتلو وړاندې

او برجونو په ټينـګولو او د ژورو كندو په كيندلو يـې پيل وكړ. د هغه ځاى لزګيه طايفې ته يـې ډېر انعامونه وركړل 
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او د نادر پرضد يـې جګړې ته وهڅوله. ډېره موده نه وه اوښتې چې امام ويردي بېګ د اتو زرو پوځيانو، څو توپونو 

ژدې پنځوسو زنبوركو اوښانو په ملتيا )تون( ته ورسېد، همدا راز د سيستان حاكم مصطفى خان او لطف عليخان او ن

( دواړه پوځونه له فراه څخه د كاه كال ) يا الش او 18كياين هم له خپلو څلورو زرو پوځيانو رسه له نادر رسه يو شول.)

 .جوين( له الرې روان شول

مه نېټه د ده نو په سيمه كې ) چې اوس په نو ده مشهوره  13ال د ذي الحجې مياشتې په ( هـ ك0048دا ځواكونه د )

ده( د فراه له مركزه د جنوب پر خوا څه له پاسه پنځه لس كيلومرته لريې الړل، له دې خوا د ذوالفقارخان ورور 

شلو زرو تنو ته رسېدل( په عليمردان خان ابدايل او احمدخان له خپلو ځواكونو رسه چې )د محمد كاظم په وينا 

 .مقابله پيل وكړ

په كاهدانك كې د دواړو غاړو ترمنځ سخته جګړه ونښته، چې په نتيجه كې د كرمان د ټوپكوالو مرش او محمدبېګ 

 (14).مروي ووژل شول

( مخ كې د محمدبېګ مروي پرځاى محمدسلطان مروي ليكل شوى، چې 077د جهانكشاى نادري نومي كتاب په )

ته نژدې دى. ځكه نن د اسفل غره په جنوب كې د سلطان مري )سلطان مروي( په نامه يو زيارت شته چې  سموايل

 .د هغه ځاى خلك ډېر ورته ارادمتن دي

د اسفل غره )اشپل كوه( تر شا د دواړو ځواكونو ترمنځ جګړه روانه وه، د محمدكاظم په وينا :" افغان ډلو په هغو 

 (17)."چا تراوسه داسې زړورتيا نه وه ليدلې ورځو كې داسې جګړه وكړه، چې

محمدكاظم لييك چې امام ويردي بېګ تر دې جګړې وروسته امر وكړ چې نظامي مرشان دې د ده د مالقات لپاره 

په كشيك خونه كې رسه راټول يش او د )كورنش( مراسمو له پرځاى كولو وروسته دې خپلو نظامي دندو ته دوام 

هريو د خپلې سيمې خان او فيوډال و، د امام ويردي په دې كار خوابدي شول، نادر ته  وركړي. نظامي مرشان چې

يـې يو توطيه ييز ليك وليكه او هرات ته يـې ولېږه، چې ګواكې امام ويردي بېګ د پاڅون خيال لري، د هغه د 

 .ل شولبېغورۍ له كبله دوه نظامي مرشان او نور ډېر رستېري له فراهيانو رسه په جګړه كې ووژ 

نادر ددې ليك په لوستلو خپل ورور ابراهيم خان ته چې په مشهد كې و امر وكړ چې فراه ته الړ يش او د هغه ځاى 

د لښكركښۍ او تسخري واګې په الس كې واخيل. ابراهيم خان فراه ته الړ او امام ويردي بېګ يـې بندي كړ، وروسته 

عينو بريد وكړ چې خونړۍ او وېروونكې جګړه ونښته. يوشمېر د نادر ځواكونو د ابراهيم خان په مرشۍ پر مداف

فراهيان ووژل شول او د يو زرو پنځه سوه تنو په شا و خوا كې يا ټپياْن يا هم اسريان شول، عليمردان خان اړ شو چې 

 (16).د ښار له دننه د نادر له پوځ رسه جګړه روانه وسايت او مرستې ته په مته پاتې يش
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وړاندې راغى او په "مزرعه ويس" سيمه كې چې له فراه رسه يـې يو ميل واټن درلود : ) او د مريزا  د نادر لښكر هم

مهدي خان په وينا په قمر)؟( كيل كې يې )چې په ظاهره به د "محمدكال" په توري كې تېروتنه وي( هملته اردوځاى 

ار فتحه به ډېر وخت ونييس، نو د يوې كال جوړ كړ، د دولت مرستيال ابراهيم خان سوچ كاوه چې جګړه او د فراه ښ

 .او برجونو په ودانولو يـې پيل وكړ

فراهيانو چې وليدل چې دښمن كال او برجونه ودانوي، نو له پوځي وسايلو او ځواك پرته يـې په ډله ييز ډول ورباندې 

ې انه شول او دېوايل جګړې يـبريد وكړ. خو د )يو زرو څلور سوو( تنو مړو په وركولو رسه، بې له ګټې ښار ته راست

 .روانې وساتلې

همداراز د فراه ځينې مرشان د مرستې لپاره كندهار ته شاه حسني هوتك ته الړل، په كندهار كې مغرضو فيوډاالنو 

زاړه قبيله يي مخالفتونه راژوندي كړل، شاه حسني يـې له ذوالفقارخان او عليمردان رسه په مرسته كې دوه زړى 

م شاه حسني هوتك ) په ظاهره دوه زره( كسيز پوځ د لعل محمدخان په مرشۍ د هرات او فراه خوا ته كړ. خو بيا ه

ولېږه، د شاه حسني هوتك نظامي فيوډاالنو پوځ ته الرښوونه وكړه ) چې د الرې په اوږدو كې هرځاى تم يش، چې په 

 (15).ارامۍ او ځنډ رسه الره ووهي(

ځ د ذوالفقارخان تر ګړندۍ غوښتنې وروسته تر اووه مياشتني مزله وروسته په دې توګه د كندهار مرستندوى پو 

فراه ته ورسېد او دا هغه مهال و چې كار له كاره تېر شوى و، ځكه ذوالفقارخان او د هرات خلكو د خورايك او نورو 

 .اړتياوړ موادو پركمښت رسبېره ديارلس مياشتې په مېړانه له خپله ښاره دفاع وكړه

اوږدمهالې محارصې له كبله د ښار لوږې، نېستۍ او خواريو خلك ډېر وځورول او له بهره بله مرسته هم وررسه اخر د 

نه كېده، د ښار ځينو مرشانو د ذوالفقار له خربتيا پرته نادر ته پيغام ولېږه، كه عبدالغني خان الكوزى بېرته ښار ته 

پوځ ته پرانيستى وي، ذوالفقار خان هله له دې خربې خرب شو  رايش او نادر د سولې رشايط ومني، نو ښار به د نادر

چې عبدالغني خان او نور ملګري يـې ښار ته راننويت وو او ټاكل شوې وه چې دواړه خواوې به لوظنامې لييك او 

 .السليكوي به يـې هم

ار ته راغىل و او د نادر او هغه هم له الله يار خان رسه چې اووه مياشتې مخكې د نادر له پوځ څخه بېل شوى او ښ

 .پرضد يـې جګړې كولې، نو د شپې له خپلې كورنۍ رسه له ښاره ووت او كندهار ته الړ

خپل ورور عليمردان ته يـې خرب وركړ چې بايد له فراه څخه كندهار ته رايش، عليمردان هم په يوه شپه له ښاره 

لو وروڼـو رسه د دښمنانو د بدويلو له كبله د شاه حسني ووت او كندهار ته الړ، خو له بده مرغه چې ذوالفقار له خپ

 (13).زندان ته ولوېد او الله يارخان د ملتان خوا ته الړ
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سبا سهار چې كله ابراهيمخان د فراه د رسدارانو او مرشانو له تېښتې خرب شو، نو د هغو پر څارنه يـې پيل وكړ، د 

چې له ښاره ډېرې لريې هم نه وې، لوټ او بېرته ستنېدو ته  ابراهيمخان پوځونو د تښگـتېدونكو خلكو زر كورنۍ

 .اړې كړې

د ابراهيم خان پوځونو بيا هم غوښتل چې تښتېدونيك وڅاري، خو د كندهار له مرستندوى ځواك رسه مخامخ شول، 

ادر ته د ن سخته جګړه ونښته، ابراهيم خان ښار ته پر شاتـګ اړ شو. وروسته فراه ښار ته ننوتل او بيا په هرات كې

 .ښار د فتحې خرب ورسېد

نار فرمان وركړ چې فراه دې باقرخان لزګي فراهي ته وسپارل يش او ابراهيمخان دې له پوځ رسه هرات ته رايش. 

ابراهيمخان هرات ته ورسېد، نادر د ملك محمود سيستاين د ځواك سپه ساالر پريمحمد ته هرات وسپاره، دې سړي 

 (15).ازو په پرانيستنه كې مرسته كړې وه. نادر خپله مشهد ته ستون شوله نادر رسه د مشهد د درو 

نادر د خپل زړه د ډاډه كولو لپاره تصميم ونيو، چې له هرات او فراه څخه دې ټول ابدايل مرشان لريې كړل يش، 

او دامغان  نادر د عبدالغني خان الكوزي )د احمدشاه دراين ماما( او نورمحمد خان غلزي په ګډون خراسان، مشهد

ته شپږزره كسان تبعيد كړل، خو په دې ترڅ كې يـې د ابدايل قبيلې ځينې مرشان لكه عبدالغني خان خپل پوځ ته 

 (81).جلب كړل

 :د كندهار د نيولو لپاره د نادر لښكركښي

چې د دې م كال د ايران د بختياري قبيلې د ځپلو لپاره اوچت شو او هغه وخت  0586نادر تر تاجپوښۍ وروسته په 

قبيلې د پاڅون كوونكو په ځپلو بوخت و، نو د اصفهان حاكم ته يـې امر وكړ، چې پر كندهار د لښكركښۍ لپاره له 

خلكو پيسې او نور اړتيا وړ مواد راټول كړي. كاركوونيك نه يوازې په اصفهان، بلكې په بگېالبېلو ښارونو كې د پيسو 

ټولونه بوخت شول، له همدې كبله د ايران خلك يوځل بيا له اقتصادي او نورو جګړه ييزو ځواكونو او توكو پر را

 .كمزورۍ رسه مخامخ شول

نادر تصميم ونيو چې د كرمان او سيستان له الرې د كندهار پر لوري لښكركښي وكړي، څـگرنـګگه چې د الرې ډېره 

يك لځايونو ته خورايك مواد او نور تو برخه يـې دښته وه، نو امر يـې وكړ چې: لومړى دې د "لوت" دښتې بېالبېلو منز 

ولېږدول يش او د لښكر د بارونو لېږدونې ته دې د كرمان له خلكو څاروي بېګار يش، د شاه كاركوونكو به په ښار 

كې كاروانونه هم پياده كول او د هغوى حيوانات به يـې په بېګار ورڅخه بېول. د خوارو كليوالو څاروي خو پر ځاى 

 .پرېږده

كاركوونكو په كرمان كې د خورايك او نورو موادو په راټولونه كې دومره زياىت وكړ، چې دا ايالت تر اتو كلونو د نادر 

 (80).له قحطۍ او لوږې رسه الس و ګرېگوان و



  25 
 

Download from: ketabton.com 

مه( له اتيازرو تنو پوځيانو رسه چې  10م كال د نومرب په 0586( مه )د 05( هـ كال د رجب مياشتې په )0045نادر د )

وو، له اصفهان څخه د كندهار پرلوري حركت وكړ. رسبېره پر دې د هرات بېګلربېګ پريمحمد ته 1سپاره  ډېر يـې

هم دنده وركړل شوې وه، چې له خپل څو زره كسيز پوځ رسه د مكران او بلوچستان د مرشانو محبتخان او الياس 

 .خان تر ځپلو وروسته په كندهار كې د نادر له ځواكونو رسه مل يش

كرمان ته تر رسېدو وروسته د ملك محمود سيستاين زوى فتح عليخان كياين ته يو ګواښوونىك پيغام ولېږه چې نادر 

د سيستان پوځ دې د هغه ځاى په پولو كې د نادر له پوځ رسه يو يش، بيا د )بم( له الرې د سيستان پر لوري روان 

 .شو

ال د فربورۍ په درېيمه( له خپل پوځ رسه سيستان ته م ك0585( هـ كال د شوال مياشتې په دوميه )0045نادر د )

راغى، د الرې د توښې او د پوځ د نورو بارونو د لېږدونې لپاره يـې د اوښانو تر برابرولو وروسته، تر شپاړلس ورځني 

ېد سمزله او له دالرام څخه تر تېرېدو وروسته د هامغې مياشتې په اتلسمه نېټه د هلمند راسته ساحل )ګرشك( ته ور 

 (81).او تر لږې جګړې وروسته يـې دا ځاى له غلزي ځواكونو څخه ونيو

دلته نادر د خپل پوځ يوه برخه ددې سيمې د ځگمكوالو لوټونې ته او يوه برخه يـې د خلكو د مالونو پر راټولولو 

وه شاه مقصود ) د ماموره كړه او خپله له خپلو پاتې ځواكونو رسه د كندهار د ارغنداو پر لوري روان شو او په ك

لويديځ په دېرش ميلۍ كې پرته ده( تم شو. همدلته وو چې  -كندهار په خاكرېز سيمه كې چې د ښار د شامل

سيدالخان نارص او يونس خان هر يو له اتو زرو پوځيانو رسه د شپې له خوا له ښاره ووتل او د نادر پر ځواكونو يـې 

د ابدالۍ برخې مرش عبدالغني خان له دې بريد څخه خرب و، نو د  ورودانګل. خو څـگرنـګگه چې د نادر د ځواك

 .كندهار د جنګياليو بريد يـې شنډ كړ او هغوى يـې له ډېرو تلفاتو رسه شاتـګ ته اړ كړل

سبا ته د نادر ځواكونه له ارغنداو څخه تېر شول او څو ورځې وروسته يـې په شېررسخ )رسه زمري بابا( كې: "د ښار 

 (88).درې ميلۍ كې" اردوځاى جوړ كړ -يځ په دوه خت -د شامل 

د ښار خلكو د شاه حسني هوتك په امر د ښار دروازې د نادر پر مخ وتړلې او لس مياشتې يـې په كلكه دفاع وكړه، 

كله به خلك د شپې له خوا د يرغلګرو د بريدونو له كبله ځورول كېدل، نادر چې وليدل له يوې خوا ځواكمن �كله 

او غر د ښار ساتنه كوي، نو پوه شو چې نيول يـې دومره ژر نه يش كېدى. نو د ښار په شاو خوا كې يـې د برجونه 

خپلو اردوځايونو په پراختيا او ودانولو پيل وكړ او د ښار سيمه ييز خلك يـې بېګارۍ ته اړ كړل او د لويو دېوالونو، 

او په هغه سيمه كې يې د بېالبېلو ادارو پر جوړولو پيل وكړ، ځواكمنو برجونو، رسپوښلو بازارونو، جوماتونو، حاممونو 

 (84).چې د )نادر آباد( په نوم يې يو ښارګوټى جوړ كړ

نادرآباد د يوه ځواكمن دېوال بڼه درلوده، چې د كندهار پر شا و خوا راتاو شوى و او د دېوال تر هرو سلو ګامونو 

پر خوا ډزې ترې ويش، نو ښار يـې په سخته اقتصادي  لوى برجونه جوړ شوي وو، چې د ښار �وروسته لوى 
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محارصه، په ځانګړې توګه د خورايك موادو په نشت كې ساتىل و او دا هغه چلند و چې نادر د بغداد د محارصې 

 (87).پروخت تررسه كړى و

ر ځواكونو ته ښار په پاى كې د شاه حسني د اړوندو كسانو د يوه تن )داد خان يا دادوخان( د خيانت له كبله د ناد

مه(  18م كال د مارچ،  0583( هـ كال د ذي الحجې مياشتې په دوميه )0070ته د ننوتو الر وښودل شوه، نادر هم د )

د جمعې په ورځ خپل يوه برخه ځواك) بختياري دا( پر ښار حملې ته ولېږه او د حملې وخت د جمعې ملانځه د ادا 

 .كولو مهال وټاكل شو

وه خوځند بريد كې د ښار پر برجونو د خمپارو او توپ په ډزو رسه تر لږې، خو خونړۍ جګړې په دې توګه په ي

وروسته د ښار دروازې د نادر د ځگـواكونو پرمخ پرانيستل شوې، كله چې شاه حسني له موضوع څخه خرب شو چې 

 (86).تسليم شوكار له كاره تېر شوى، نو وروستۍ هڅې يـې هم بې ګټې پاتې شوې له دې كبله نادر ته 

د كندهار تر نيول كېدو وروسته خلك چې لس مياشتې يـې د نادر پرضد په ټينګه مقاومت كړى و، لوټ كړاى شول 

 (85).او د نېزو په زور نادر اباد ته وكوچول شول. وروسته نادر فرمان وركړ، چې ښار دې په بشپړ ډول وران كړل يش

وينا: "نادر: ښار او د هغه استحكامات داسې وران كړل، چې تيږه پر د جهانكشاى نادري نومي كتاب د ليكوال په 

 (83)."تيږه پاتې نه شوه

خو )لكهارت( په دې اند دى: "څـگرنـګگه چې ښار ډېر ټينـګ دېوال درلود او د اوولسمې پېړۍ په نياميي كې 

ادر دا ګولو كې لګولې وه، خو د ناورنګزېب وروسته يـې ورور داراشكوه د خپلې خزانې ډېره پانګه ددې دېوال په ټين

 (85)."فرمان ) يانې ټول ښار بايد له خاورو رسه يو شوى واى( عميل نه شو او د ښار يوه برخه روغه پاتې شوه

د "دولت نادرشاه افشار" ليكواالن كاږي: د نادر له خوا د كندهار تر نيول كېدو وروسته هلته "دومره شته او پيسې 

 (41)."رو ستونزو يـې وكړاى شول د يوې مياشتې په بهري كې يې تر ښار دباندې يويسترالسه شوې، چې په ډې

نادر د كندهار تر نيولو وروسته، شاه حسني هوتك او د غلزي قبيلې ټول مرشان خراسان ته تبعيد كړل او د هغوى 

اهي ېږدول اود هوتكو د شپرځاى يـې په نيشاپور او د خراسان په نورو برخو كې مېشت ټول ابداليان كندهار ته ول

 .كورنۍ د چارو واګې يـې هغوى ته وسپارلې

عبدالغني خان الكوزى يې، چې د بغداد او تركيې په فتحه او د هرات او كندهار په نيولو كې يـې د ابدايل ځواكونو 

ت، ي مرشان د بُسپه مرشۍ د نادر پر ګټه توره وهلې وه، د كندهار حكومت ته وټاكه او نور ابدايل، الكوزي او عليز 

 (40).ګرشك او زمينداور په حكومت او مرشۍ وټاكل شول

د ګنداسنـګ او محمدكاظم په وينا ذوالفقار خان چې له خپل ورور احمدخان )وروسته احمدشاه( رسه د كندهار تر 

و او هلته ږل شفتحې د شاه حسني هوتك په بند كې بندي و، د نادر په امر په ظاهره د مرش په توګه مازندران ته ولې
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د نادر په اشاره له شاه حسني رسه مل زهر وركړل شول. خو د ذوالفقار خان ورور احمدخان د نادر په پوځ كې ګډ 

شو او ډېر ژر د د نادر د ځواك د ابدالۍ برخې د چهارهزار د نظامي افرس په توګه ومنل شو. سيدالخان نارص د نادر 

سمعيل غلزى بېرته هرات حكومت ته راستون شو او څـگرنـګگه چې د په امر په سرتګو ړوند كړاى شو، حاجي ا

ذوالفقار او احمدخان خور يـې مېرمن وه، نو د هرات لويديز لوري ته د نادر په اجازه له ايرانه راستنو شويو ابداليانو 

 (41).ته وسپارل شو

 

 :د كابل نيول

(م كال د مې 0383نيولو دوه مياشتې وروسته د ) كابل ته هم غمجنوونىك برخليك ورپېښ شو. نادر د كندهار تر

( مه نېټه له نادرآباد څخه د كابل پر لوري روان شو. د غزين قره باغ ته په ننوتو رسه، د غزين قومي 10مياشتې په )

 (48).مرشانو، روحانيونو او قاضيانو هركيل ته ور ودانګل، خو د غزين حاكم كابل ته وتښتېد

 

 :بادي واييمريزا مهدي خان اسرتآ 

نادر له غزين څخه كابل ته تر روانېدو مخكې د خپل پوځ يوه برخه د د ايكندي، جغتو، زنګي او د غزين د نورو هزاره 

 .مېشتو سيمو په لوټولو او نيولو ماموره كړه

خو د هزاره خلكو په مطيع كولو كې د نادر د ځواكونو هڅې بې ګټې پاتې شوې، يوازې يـې وكړاى شول د هغوى 

 (44).يوشمېر ماشومان او مېرمنې په اسارت ونييس او په نادر پسې يـې كابل ته راويل

محمدكاظم په دې اند دى چې: نادر خپل زوى نرصالله خان د غزين له قره باغ څخه د باميان او ضحاك كال پر نيولو 

باميان كې د هزاره وو د  مامور كړ، خو هغه د مېشتو خلكو له سخت مقاومت رسه مخامخ شو، شازاده نرصالله په

امياق قبيلو له سختو خونړيو جګړو وروسته وكړاى شول ضحاك كال ونييس او يو شمېر هزاره مرشان او قومي ريسان 

 (47).په چاريكار كې خپل پالر ته راويل

تر ده  كړل چېنادر د غزين تر نيولو وروسته د كابل پر خوا پر مخ الړ او څه كم خپل دوه زره تنه پوځيان يـې مامور 

 .وړاندې كابل ته ودانګي

نادر د كابل كوټوال يانې رشزه خان ته يو پيغام ولېږه، چې په كې ويل شوي وو: د محمدشاه له هېواد رسه كوم كار 

 .نه لري، خو د هغه ځاى د مېشتو افغانانو د له منځه وړلو نيت لري
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غوښته، چې د نادر د مقابلې لپاره راودانګي، خو وړ د كابل او پېښور صوبه دار نارصخان له ډييل څگـخه مرسته و 

 .ځواب يـې وانه ورېد، نو هغه هم په خيرب دره كې له خپل شل زره كسيز ځواك رسه د نادر راتلو ته په مته كښېناست

 رشزه خان او خلكو څو ورځې ښه په ټينګه د ښار دفاع وكړه، خو كله چې د نادر پوځونو د ښار دېوالونه ونړول اوپه

زوره ښار ته ننوتل، نو په ښار كې له نېستمنو خلكو پرته نور څوك نه وو پاتې، ځكه مېشتو كسانو خپلې شتمنۍ 

رااخيستې وې او په كال كې پټ شوي وو: "نېستمن او كموسه خلك چې پاتې وو، هامغه شېبه د نادر د پوځونو له 

د ودانيو  �ه مرمرو ډبرو جوړ شوي وو وران كړلخوا ووژل شول. د نادر پوځونو وروسته د ښار ټول كورونه چې ل

دروازې، چتونه او نور لرګني څيزونه يـې وسوځول، يوازې يـې برجونه ځكه پرېښودل چې خپل توپونه په كې ودروي 

 (45)."او پر كال ډزې وكړي

 (43).( م كال د جون مياشت امته نېټه لييك0583دميلسون د نادر په الس د كابل نيولو نېټه د )

نادر له كابله د محمدشاه ګورګاين لپاره ډييل ته د دوستۍ ټينګېدو لپاره يو پيغام ولېږه او خپله يـې د خورايك او 

نورو اړتيا وړ موادو د برابرولو په موخه پر هندوستان يرغل وكړ، ځكه چې كابل نه شول كوالى د نادر د پوځ ټولې 

ه د كابل ودانو سيمو لكه تـګاو او نجراو سيمو ته ولېږله، چې پوځ اړتياوې ورپوره كړي، نو نادر د خپل پوځ يوه برخ

او نورو حيواناتو ته په لنډه موده كې خورايك تويك او واښه برابر كړي او خپله له خپلو ځينو پوځيانو رسه د ګندمك 

ربې كېـږي، نو د له الرې د جالل اباد پر لوري روان شو. كله چې نادر واورېدل، په جالل اباد كې يـې د مړينې خ

هغه ځاى له خلكو رسه يـې له توند چلند څخه كار واخيست او د يوه كس پرځاى يـې د سلو كسانو رسونه پرې كړل 

 (45).او له هغه ځايه بيا د خيرب درې خوا ته روان شو

ې ر يـې وكړ چنادر له جالل اباد څخه د وتو پر وخت د خپل پوځ څه له پاسه دوولس زره كسان وړاندې ولېگږل او ام

 .له عمده ځواك څخه دوه منزله فاصله واخيل

پر هامغه مهال د كابل مرش نارصخان، د پېښور او خيرب تر شلو زرو زيات افغانان په خيرب ګردنه كې ځاى پرځاى 

 .كړي وو، چې د ايراين پوځيانو د پرمختـګ مخنيوى وكړي

غاړه كې د دښمن د شتوايل ګزارش وركړ، نو نادر تصميم څـگرنـګگه چې د نادر )قراوالنو( د خيرب درې په ختيزه 

ونيو چې خپل دوديز جګړه ييز چل وكاروي، په دې توګه له يوې ستونزمنې الرې مخكې راغلل او له بله پلوه يـې 

 .ناڅاپه پر دښمن بريد وكړ

دېرشو  وده او خپله يې دنادر د يو ښه الرښود په موندلو رسه د خپل ځواك لويه برخه په ديكاب نومې سيمه كې پرېښ

زرو سپرو په مرشۍ د )سه چوبه( له الرې چې ډېر اوچت غر دى، پر دښمن راودانګل، بله ورځ يـې دېرش فرسخه 

الر ووهله او د نارصخان پر ځواكونو يـې بريد وكړ او دوى يـې په لنډه موده كې د پېښور او جمرود پرلوري تر شا 
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ې نور مرشان يـې ونيول او تر درېيو ورځو وروسته د پاتې ځواكونو په راتلو رسه كړل، نارصخان او د مقابل لوري ځين

 (70).د پېښور پر لوري روان شول

نادر د پېښور تر نيولو وروسته پر الهور بريد وكړ او الهور يـې له جګړې پرته ونيو. تر هغه وروسته د هند د ګورګاين 

جه شو، چې د نار ځواكونو تر لږو جګړو وروسته د هند وروستي دولت پالزمېنې )پايتخت( شاه جهان آباد ته متو 

هـ كال د ذي الحجې په امته د جمعې په ورځ شاه 0070ګورګاين واكمن محمدشاه تسليمېدو ته اړويست او نادر د 

 70).جهان آباد )ډييل( ته ننووت

 :د كندوز او بلخ نيول

و شل زره كسيز پوځ يـې د زوى رضا قيل مريزا په مرشۍ له هغه مهال چې نادر د كندهار پر محارصه بوخت و، ن

خراسانه د بلخ د نيولو په موخه روان شو او په ماروچاق سيمه كې د هرات مرستندوى پوځ هم وررسه ملګرى شو او 

وروسته د اندخوى پر لوري وخوځېدل. كله چې دا پوځ د اندخوى په يو منزلۍ قراتپې ته ورسېد، نو رضا قيل مريزا 

د اندخوى حاكم عليمردانخان ته يو ليك ولېږه، دا اشاره يـې هم ورته كړې وه چې تسليم يش او ښار د عزيزقليخان 

دادخواه ورور نياز قيل ته ) چې مخكې يـې له عليمردانخان ازبك رسه د هغه ځاى پر حكومت اختالف پيدا شوى و 

انخان له ځان رسه سوچ وكړ كه له مقاومت پرته ورتسليم او اصفهان ته رضا قيل مريزا ته تلىل و(. وسپاري، عليمرد

يش، نو حتامً به د كينه ګرو: نياز قيل دادخواه او عزيز قيل له خوا ووژل يش، نو تصميم يـې ونيو چې د ځان او د 

ښاري خلكو د دفاع لپاره اوچت يش. نو رضا قيل مريزا ته يـې ځواب وركړ چې د ښار پرېښودو ته چمتو نه دى. د 

رضا قيل مريزا پوځونو ډېر ژر ښار محارصه كړ، هلته عليمردانخان هم دېوايل )حصاري( جګړې پيل كړې، چې دا 

جګړې څلوېښت ورځې وغزېدې، اخر د سيمې ځينو فيوډاالنو له عليمردانخان رسه مخالفت پيل كړ او له دښمن 

رمنځ د اختالفونو په پوهېدو رسه محارصه رسه يـې له مقاومت څخه السونه واخيستل، رضا قيل مريزا د ښاريانو ت

نوره هم تونده كړه، عليمردان چې وليدل د ښار خلك زړه نازړه شوي، نو له جګړې څخه يـې الس واخيست او ښار 

يـې رضا قيل مريزا ته وسپاره، رضا قيل مريزا د اندخوى حكومت نيازقيل دادخواه ازبك ته وسپاره، عليمردان خان او 

( د 71دوه نور مرشان يـې چې له هغه رسه يو الس شوي وو، هرات ته واستول او هملته ووژل شول.)د اندخوى ښار 

 .نادر پوځونو وروسته شربغان او آقچه هم ونيول او د بلخ پر لوري وخوځېدل

د بلخ حاكم ابوالحسن د چنـګېزخان د كورنۍ له پاتوشونو، يو كمزورى او سست ارادې سړى و. د هغه ناظر قبچان 

د نادر له پوځ رسه جګړې ته چمتو شو، له بلخ ښار څخه دوولس زره تنه د جګړې په موخه ووتل، چې بلخ ته نژدې 

يوه كوچنۍ خو خونړۍ جګړه ونښته، چې په پاى كې سيدخان قبچان له خپلو څو تنو پوځيانو رسه د )شاديانو( خوا 

م ښار ته راستانه شول او د نادر د پوځيانو پرمخ ته شاتـګ وكړ، ځينې پوځيان شاه مردان ته وتښتېدل او ځينې ه

يـې دروازې وتړلې، رضاقيل مريزا تر ښار دباندې چمن ته نژدې اردوځاى جوړ كړ. د نادر پوځونه به ډلې ډلې د ښار 
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شا وخوا راتلل خلك به يـې لوټل او هغه شتمنۍ او مالونه به يـې خپلو اردوځايونو ته وړل. اخر د ښار ځينې سپني 

 .ري او روحانيون رضا قيل مريزا ته ورغلل او د تسليمېدو چمتوواىل يې وښودږي

رضاقيل مريزا هم ددې وضعې هركىل وكړ او خپل ځينې مرشان يـې د لوټونو او غالوو د مخنيوي لپاره ښار ته 

ار اكونو د ښولېږدول او ځاى پر ځاى كړل. ابوالحسن چې د ښار په باالحصار كې پټ و، كله چې خرب شو د نادر ځو 

ځينې برخې نيويل، قرآن په الس او توره په غاړه له ارګ څخه ووت او رضاقيل مريزا ته تسليم شو. رضاقيل همدغه 

د كور زيارت  سړى خپل پالر ته چې د كندهار پر محارصه بوخت و، ولېږه. نادر هغه ته اجازه وركړه چې د خداى

 .ته الړ يش او هلته ومري

خ تر فتحې وروسته، خپل ځينې پوځيان د شاه قيل مروي په مرشۍ د سيدخان قبچان د څارنې او رضاقيل مريزا د بل

 .نيونې لپاره سانچارك ته ولېږل

له بل لوري سيدخان ازبك خپل ځينې نور كسان د سنچارك شا و خوا ته واستول، هغوى يـې د نادر د پوځونو له 

يـې ورڅخه وكړه چې د نادر د پوځونو په له منځه وړلو كې وررسه  لوټونو او د تباهۍ له ګواښ څخه خرب كړل او هيله

مرسته وكړي. د سنچارك سيمې ازبكان د سيدخان ازبك په پلوي اوچت شول، په يوه جګړه كې چې په يوه دره كې 

د شاه قيل بېګ له ځواكونو رسه وشوه، د دښمن پوځ ته يـې وژونىك ګوزار وركړ، چې ان په پيل كې د دښمن د 

 .تالل سبب شواخ

محمد كاظم ددې جګړې يو انځور داسې كاږي: "هغه دوې ډلې د دوو رودونو او يا دوو غرونو په شان يو پر بل 

 :راپرېوتلې، داسې جګړه ونښته چې وينې څښونىك بهرام ورته ګوته پر غاښ پاتې شو

 :ژباړه

 دوو لښكرو زړونه مرګ ته كښېښگودل

 د ږليو په شان غيش اورېدل

 باندې بريدونه پيل شول يو پر بل

 غرونو، دښتو په رسو وينو والمبل

 هوا ډكه شوه له تورو او له غشيو

 واړه تږې شګې شوې پرې خړوبې

 رسه ويې وژل هره خوا ښه ډېر

 (78).چې له مړو ټولې الرې ډكې شوې
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ل. ې رسه مخامخ شو چې د يوه ازبك قومندان په وژل كېدورسه د سيدخان خلك وارخطا شول، چې په پايله كې له مات

ځينې ټپيان، ځينې مړه شول او ځينې وتښتېدل، د نادر پوځونو د هغه ځاى مېشت ټول مالدار او څاروي لرونيك 

ازبكان له ځان رسه په زوره بلخ ته بوتلل او دوى بېرته خپلو لومړنيو ځايونو ته راغلل، هغه بل پوځ چې د رضاقيل 

پسې روان شوى و، د سيدخان د ډلې د ځپلو لپاره د سانچارك پر لوري  مريزا له خوا د سيدخان قبچان په څارنې

روان شو. سيدخان ازبك څه موده د هغې سيمې په غرونو كې پټ و، كله چې خرب شو د نادر خلك يـې له څارنې الس 

  .نه اخيل، نو اړ شو چې كندوز ته د يو سفخان ازبك ورور هزاره خان ته الړ يش او پناه ځنې واخيل

نادر پوځونه د سانچارك سيمې د خلكو تر تابع كولو او له هغو څخه د مالياتو او ډېرو نورو شتو تر اخيستو وروسته د 

 .بېرته بلخ ته ستانه شول

رضاقيل مريزا د بلخ حكومت يوڅه نور هم ښه كړ او خپله له خپل پوځ رسه د قاريش او آمو سواحلو خوا ته روان 

 (74).شو

قيل مريزا د آمو په سواحلو كې بېالبېل ښارونه او ښارګوټي ونيول، نو خرب وركړل شو چې د وروسته تر دې چې رضا

كندوز د حاكم يو سفخان ازبك ورور هزاره بېګ د سيدخان قبچاق په مرسته د نادر له پوځونو رسه جګړې ته چمتو 

 .كړكېږي، رضاقيل د طهامسب خان جالير په الرښوونه خپل پوځ د كندوز پر لوري روان 

د نادر د پوځونو وژنو او لوټونو د سيدخان او د كندوز د حاكم يوسفخان په زړونو كې داسې وېره رامنځته كړې وه، 

چې كندوز ته د نادر د پوځونو تر راتـګ دمخه سيدخان بدخشان ته د هغه ځاى وايل نباتخان ته وتښتېد، يو سفخان 

 .مخېدو مخكې سكته وكړهچې يو وېرندوىك سړى و، د نادر له پوځ رسه تر مخا

كله چې رضاقيل مريزا د كندوز څو فرسخۍ ته ورسېد. مرشان، فيوډاالن او روحانيون له ډاليو رسه ورغلل او له هغه 

رسه يـې خپل مالتړ څرګند كړ، رضاقيل مريزا له مقاومت پرته كندوز ته ننووت او د يو سفخان كال يـې د خپل 

 .استوګنځي په توګه وټاكله

ظم د رښتينو روايت كوونكو له خولې وايي چې يوسفخان ازبك يو عياش، بډاى او ښځې خوښوونىك سړى و، محمدكا

چې له هغې سيمې څخه يـې شپږ سوه ښځې او نجونې په زور خپلې كال ته راوستلې وې او ساتلې يـې، هغه ښځو ته 

وې، رسبېره پر دې يـې ځينو خلكو  اېلول، سندرې غږول، نڅاوې، موسيقۍ، شعبده بازۍ او رسۍ بازۍ ورزده كړې

( 88ته زرګري، ميناتوري، انځورګري، نقايش، بقايل، بزازي، سيمساري او نورې حرفې )كسبونه( چې د ټولو شمېر )

  كېده ورښودلې وې، چې ټولو به دده په ګټه كار كاوه. په كال كې يـې دننه نورې بېالبېلې او پراخې ودانۍ

ـې هم ودان كړى و چې د بېالبېلو دكانونو كتارونه په كې وو او ځينو ښځو به په كې جوړې كړې وې. داسې بازار ي

دى به په خپله د تنباكو پلورونيك په توګه بازار ته راته او په كليواله  �سودا او نورې سوداګريزې معاملې كولې
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ې كله څكوئ، پيس -باكو هم كله لهجه به يـې ويل: "اى تر رس مو وګرځم، تر نوم مو ځار شم، اى زما ترورې! زما تن

 ."ژر اهونه وكاږئ �هم راكړئ او ژر 

هغه به له ښځو رسه همداسې خربې كولې او خپل ډېر وخت به يـې د ښكلو څيزونو په رانيولو تېراوه، له ښځو رسه 

ۍ په خوښبه يـې ټوكې، شوخي او شخړې كولې او كله به يـې د سندرغاړو او سازنده وو پر خربو ځان بوختاوه او 

 (77).رسه يـې ژوند كاوه

د يوسفخان تر مړينې وروسته رضاقيل مريزا د كندوز حكومت هزاره بېګ ازبك ته وسپاره، هغه مېرمنې يـې چې 

يوسفخان خپلې كال ته راوستلې وې ځينې د خپل پوځ مرشانو او مخكښانو ته وروبښلې او ځينې يـې رخصت كړې، 

يش. وروسته رضاقيل مريزا له خپلو پوځونو رسه بدخشان ته روان شو، خو پر چې خپلو اصيل استوګنځيو ته الړې 

همدې مهال ورته د نادر فرمان ورسېد، چې بېرته بلخ ته ستون يش او د هغه واليت مرشتابه ټينـګ كړي او د هغه 

 .دربار ته وريش

ه خواه ورور نياز خان ته وسپاره او خپلرضاقيل مريزا هم د پالر په امر بلخ ته الړ او بلخ حكومت يـې د عزيزقيل داد 

له طهامسب خان جالير رسه كابل ته روان شو او وروسته جالل اباد ته الړ او له خپل پالر رسه يـې وكتل او د نادر د 

 (76).وليعهد په توګه وټاكل شو، تر هغه وروسته ايران ته روان شو

د افغانانو پرله پسې پاڅونونه تررسه كېږي، چې دا دى ( م كال وروسته د نادر د استبدادي دولت پرضد 0541تر )

 :د نېټو او اوډون له مخې به يـې ولولو

 

 :د دويم څپريك رسچينې

مخ. نادرشاه: د  865ل كال،  0844لكهارت: انقراض سلسلْه صفويه، د ډاكټر اسمعيل دولتشاهي ژباړه، تهران،  .1

 .همخون 44 � 41ل كال چاپ، 0881مشفق همداين ژباړه، 

 .مخونه 45 � 46مخونه. زندگاين نادرشاه:  51 -50جهانكشاى نادري:  .2

 .مخ 48مخ. نادرشاه: 854مخ. انقراض سلسلْه صفويه:  45زندگاين نادرشاه:  .3

 .ل كال، چاپ، تهران 0886څپرىك،  81سفرنامْه سايكس: د حسني سعادت نوري ژباړه، دويم ټوك،  .4

 .مخ43مخ. زندگاين نادرشاه: 85صفويه، د دولتشاهي ژباړه، لكهـارت: انقراض سلسلْه  .5

 .مخونه 73 -43مخونه. نادرشاه:  856 � 854انقراض سلسلْه صفويه،  .7 � .6
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 .هامغه اثر: هامغه مخ .8

 .مخ 184عالـم آراى نادري: لومړى ټوك،  .9

 .مخ وروسته 187هامغه اثر: تر  .10

 .مخ 844غبار: افغانستان در مسري تاريخ،  .11

 .مخونه 145 -141محمدكاظم: لومړى ټوك،  .13 � .12

 .مخ 161محمد كاظم: لومړى ټوك،  .14

 .مخ 270 // // .15

 .مخونه 276 � 272 // // .16

 .مخ 144غبار: افغانستان در مسريتاريخ،  .17

 .مخ 155محمدكاظم: لومړى ټوك،  .19 � .18

 .مخونه 155 -153محمدكاظم: لومړى ټوك،  .20

 .مخ 074مخ. جهانكشاى نادري:  131محمدكاظم: لومړى ټوك،  .21

 .مخ 077مريزا مهدي خان اسرت آبادي: جهانكشاى نادري،  .22

 .مخونه 134 -131محمدكاظم: عالـم اراى نادري، لومړى ټوك،  .23

 .مخ077مريزا مهدي خان اسرتآبادي: جهانكشاى نادري،  .24

 .مخ 158محمدكاظم: لومړى ټوك،  .25

 .مخونه 801 � 813محمدكاظم: لومړى ټوك،  .26

 .مخ 076لكهارت: نادرشاه،  .27

مخ. مريزا  003مخ ) د تاريخ سلطاين،  03ل كال، 0866ګنداسنـګ: دراىن احمدشاه، د ا. ج. علومو اكاډمي،  .28

 .مخونو په حواله( 031 � 055مهدي خان ، 

 .مخ 065مخ. دولت نادرشاه افشار:  075هامغه اثر:  .29

 .مخ 05ل كال، 0866ګنداسنـګ: دراىن احمدشاه، د نرصالله سومبن ژباړه، د ا. ج. علومو اكاډمي،  .30 � .29
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 :مخونه( او د لكهارت په وينا 814 -811 -155 -133 -135د جهانكشاى نادري د ليكوال په وينا) .31

اخيستى و، هڅه كوله چې ډېر ژر د زمينداور د نادر ځواكونو چې د زمينداور د نيولو لپاره له ګرشك څخه ماموريت 

هـ كال 0070كال ونييس او خلك اطاعت ته اړ كړي، خو د افغانانو له خوا له داسې مقاومت رسه مخامخ شول چې د 

د ژمي تر پايه ونه توانېدل هغه سيمه په بشپړ ډول ونييس، خو بُست او د هغه شا و خوا سيمې يـې يوازې د څو 

 .مخ( 060ولې او هغه مالونه يـې كندهار ته ولېږدول، چې له خلكو څخه يـې اخيستي وو.) لكهارت: مياشتو لپاره وني

 .مخونه 075 -073لكهارت: نادرشاه،  .32

مخونه. محمدكاظم: دويم  815 -155مخ. مريزامهدي خان: جهانكشاى نادري،  065دولت نادرشاْه افشار:  .33

 .مخ 36ټوك، 

 

 :كال په ستاينه كې واييمحمدكاظم د كندهار 

 چو زد شاه جم قدر گردون وقار

 رسا پرده بر دامن قندهار

 ييك باره بر قُلْه كوه ديد

 ز مردم جهاين پر انبوه ديد

 ييك قلعه چون طاق نييل حصار

 بر وجش رسارس شده استوار

 رواق فلك طاق دروازه اش

 در افاق افتاده آوازه اش

 لب خندق و خاكريزش به هم

 ملك وجود و عدمنهايات 

 بدامان وى كآفت اڼيخته

 فلك مشت خاكسرتي ريخته
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 ز رفعت بدان قلعْه دلنواز

 فلك زير دست او مه رسفراز

 رسكڼره ش بر فلك كرده راه

 خراشيده زان روى خرشيد و ماه

 درش بسته مانند قوس قزح

 منايان ز باالش قوس و قدح

 فلك سا لها گرد عالـم دويد

 نديدبنايى بداڼونه هرگز 

 قلم گر كند وصف ان را رقم

 قلم را كند بار دېر قلم

 نكو قلعْه كوه پر از سڼ بود

 به كوْه دماوند در جڼ بود

 رس خاكريزش بر افالك بود �

 .برش آسامن تودْه خاك بود
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 درېم څپـرىك  )د نادر افشار پرضد د افغانانو پاڅونونه(

 :پښتنو پاڅونونهكې د د كابل رود په رسچينو -:1

م كال د نادر له خوا د هند تر فتحې او بخارا ته تر ورننوتلو وروسته هغه پښتانه چې د كابل رود په رسچينو 0541په 

كې يـې ژوند كاوه، د پرديو د چپاو پرضد رااوچت شول او د پاڅون دا بريغ د سپينغره په ملن كې د مېشت عاشق 

ه هم د نادر كينه ګرو ځواكونو د طهامسب قليخان جالير په مرشۍ دا خان غلزي له خوا اوچت كړل شو، كه څ

پاڅون وځاپه، خو د پاڅون مرشتابه مخكې له دې چې ځان د دښمن په الس اسري وويني، په خنجر يـې خپل ټټر 

 .وواهه او په مېړانه يـې مړينه ومنله

"څه نا څه د خيرب، پېښور او اټك رود په  د عاشق خان له پاڅون رسه جوخت يوسفزي قوم هم د محمدكاظم په وينا:

سواحلو كې مېشتو نهه سوو افغان كورنيو هم پاڅون وكړ، د نادرافشار دربار د پېښو ليكونيك په وينا: ]هغوى له 

پلرونو او نيكونو رانيولې تر اوسه پورې د چا پلوي او اطاعت نه و منىل، پر سينه يـې يوازې د فرمانروايۍ او مرشتوب 

اكمنه وه[". د نادر ځواكونو د عاشقخان په مرشۍ د پاڅون كوونكو تر ځپلو او لوټلو وروسته پر ګندمګ بريد دعوه و 

وكړ. د هغه ځاى واكمن مقربخان خپلې ګټې په خطر كې ليدې، د خپلو ګټو د ساتنې او د دښمن د خوښۍ په 

ى او پاڅون كوونيك قومونه د اټك موخه يـې دښمن ته خرب وركړ، چې د يوسفزيو د پاڅون مرش محمدعيل خان د

 .رود په ښي )راسته( ساحل )نوښار( كې استوګگن دي

د نادر د ځگواكونو مرش د خيرب واكمن مقربخان موظف كړ چې خپل قومونه وپايل، خواړه او واښه ورته برابر كړي 

 .او خپله دى د خپلو ځواكونو په ملتيا د محمدعيل خان د ځپلو لپاره دوى ته الر وښيي

په لنډه موده كې پر اټك رود، پول وتړل شو او د نادر ځواكونه ورباندې واوښتل. محمدعليخان د دښمن د شړلو 

لپاره د خپل پلرين ټاټويب له جنګياليو قومونو څخه څلوېښت زره تنه برابر كړل او په شېردره نومي ځاى كې د ښكېلو 

رى ترالسه نه كړ، محمدعليخان چې خپله يـې هم په غاړو ترمنځ درې خونړۍ جګړې ونښتې، خو دښمن كوم مهم ب

 (1).جګړو كې ګډون درلود، پر اوږه ټپي شو او څه موده يـې له جګړې الس واخيست

خو د نادر ځواكونه به هر وخت د پاڅون كوونكو قبيلو له بريدونو رسه مخامخېدل او تلفات به ور رسېدل، دښمن 

تون يش، خو جنګياليو الره ورباندې بنده كړې وه، طهامسب قليخان اړ شاتـګ ته اړ شو او غوښتل يـې كابل ته س

شو، پوځ په يوه خرابه كال كې پټ كړي او تر هغه مهاله تم يش. چې د ستنېدو خوندي الر پيدا كړي. نو خپل ځينې 

خلكو  رور رسه دپوځيان يـې د اټك د شا و خوا سيمو پر لوټونې او چپاو مامور كړل. هغوى هم په وحشتناكو وژنو او ت

ډېر مالونه، غنيمتونه او اسريان خپل استوګنځي ته راوړل. په اسريانو كې يو تن حارض شو چې طهامسب ته د "ميان 

برشبانه" الر چي په شنه دره كې د يوسفزيو د يوه ګڼ او لس زره كسيز كورين قوم له منځه تېرېده، وښيي، ددې 
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د شپې په پټه درې ته ودانګل او د ملرختو پر وخت يـې پر كوچيو اسري سړي د خيانت له كبله دښمنو پوځونو 

 .يوسفزيو يرغل وكړ

دا كوچيان چې جګړې ته يـې تيارى نه درلود، وارخطا شول، ځينې يـې وتښتېدل او ډېر نور يـې ووژل شول. د 

رو تر مازيګره له شلو ز محمدكاظم په وينا: طهامسب قليخان د هغو بېګناوو خلكو عامه وژنه اعالن كړه او يرغلګرو 

تنو زيات ماشومان، ښځې، سپينږيري او ځوانان له تېغه تېر كړل او دښمن ته ډېر مالونه او غنيمتونه هم په الس 

 (8).ورغلل

دا برى د دښمنانو د بېباكۍ سبب شو، ځينې پوځيان هامغه شپه د يوه بل اسري په الرښوونه له غره څخه واوښتل 

شپږ زره تنه كېدل يرغل وكړ او له دوى رسه يـې هم د  �غرمېشتو يوسفزيو چې پنځه او د غره تر شا يـې پر 

مخكېنۍ ورځې چلند وكړ، د عالـم اراى نادري د ليكوال محمدكاظم په وينا: د غرمېشتو خلكو مالونه اوشته تاال او 

 (4).""د هغه قوم ډېر بارونه، مالونه او خېمې لوټ شوې

ه وه او طهامسب قليخان نه شول كوالى په لنډه موده كې ټول پاڅون وځپي، نو له د يوسفزيو د پاڅون ملن پراخ

ناچارۍ څخه يـې نادرشاه ته چې د داغستان د فتحې لپاره جګړې ته روان و، ليك ولېږه او په هغه كې يـې اشاره 

 (7)."يلكړې وه چې:"د اټك ټولو افغان قومونو مخالفت ته مال تړلې او له دې رشارت څخه الس نه اخ

نادر د پاڅون د ځپلو لپاره له اذرباييجان څخه د امرياصالن قرخلو په مرشۍ يو مرستندوى پوځ ورولېږه، چې د 

 .فارس او بلوچستان له الرې كابل ته ننوځي او د پاتې نور پوځ په ملتيا پر پاڅون كوونكو بريد وكړي

د اذرباييجان د امرياصالن قرخلو هوسا پوځونه هم  هـ كال د نادر له كينه ګرو ځواكونو رسه0077 � 0548ځكه په 

د اټك د شا و خوا مېشتو قومونو د ځپلو لپاره روان شول، امرياصالن د هامغه كال په حرم مياشت كې د نادر د 

لښكر له نورو خانانو لكه: فتح عليخان كياين، مظفرعليخان، توكل خان بيات، نظر عيل بېګ رسه كوهاټ ته ننوتل، 

د پاڅون كوونكو مرشان محبتخان او رسدار خان يوسفزي وو. دښمن ځواكونو محبتخان ته يو ليك وليكه،  د كوهاټ

چې له جګړې پرته تسليم يش. محبتخان په ظاهره تسليمي او د رسدارخان يوسفزي اطاعت څرګند كړ، دښمن 

 .سيمې ورانې او لوټ كړېپوځونه هم د رسدارخان سيمې ته ننوتل، خو تر ننوتو وړاندې يـې پر الره پرتې 

زره پسونه، خره،  811 � 111محمدكاظم لييك: "پرنات" نومې سيمه بشپړه لوټ كړل شوه او دښمن )نادر پوځ( ته 

 (6).اسونه او اوښان له نورو اسريانو او ګڼ شمېر نورو غنيمتونو رسه السته ورغلل

رسدارخان يـې د ليك له الرې له قيد و رشط  كله چې طهامسب قليخان د رسدارخان كال نيم فرسخۍ ته ورسېد، نو

پرته اطاعت ته راوباله، رسدارخان ځواب وركړ: "د ايران پاچا نادر هم دې سيمې ته راغىل و، خو له كومې السته 

 (5)."راوړنې پرته بېرته ستون شو، ته د هغه د درګاه يو ټيټ نوكر يـې، هرڅه دې چې له السه كېـږي كوه يـې
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سب پر رس د سوك يو ګوزار و، خپل څه پوځ يـې پر رسدارخان كال بريد ته چمتو كړ، خو نه پوهېده دا ځواب د طهام

 .د خپل پوځ پر كومې ډلې مخكې د بريد امر وكړي

بايد يادونه ويش چې محبتخان او عصمت الله خان له خپلو ځواكونو رسه له بلې الرې رسدارخان كال ته ځانونه 

 .شوي وورسويل وو او جګړې ته چمتو 

لومړىن رسلښكر چې پر رسدارخان كال باندې بريد ته چمتو شوى و، كال ته تر رسېدو مخكې پر ځمكه راوپرځول شو. 

رسدارخان كال په بېساري مقاومت له ځانه دفاع كوله، خو د غاړو ځواكونه د پرتلې نه وو، د دښمن توپونو او خمپارو 

و لپاره په ډېره توندۍ فعاليت كاوه، په وروستيو ورځو كې د نادر ازمويل د پاڅون كوونكو د پرځولو او د كال د ورانول

شويو او جګړوځپلو پوځونو په يو هراړخيز بريد كې د درنو تلفاتو په منلو دكال يو برج چې تر نورو برجونو ځواكمن و، 

چې د  ه دفاع كوله، دښمنانوونيو. دښمن كال ونيوله، خو د كال اوسېدونكو په ډېره زړورتيا تر وروستي بريده له ځان

كال په نيولو كې يـې بېساري تلفات ليديل وو، د ښرمښانو په شان د كال پر اوسېدونكو ور ودانګل، د ښځو، ماشومانو، 

 .سړو او آن سپيو او نورو څارويو له وژنې څخه يـې ډډه ونه كړه

ي له الوتونكو او نورو حيوانانو رسه له تېرو د عالـم آراى نادري د ليكوال په وينا: "مرياصالن د هغې كال ښځې، سړ 

تورو تېر كړل او له سهاره يـې تر مازيګره داسې عامه وژنه وكړه، چې د سړو او حيواناتو په ګډون په كال كې هېڅوك 

 (3)."ژوندى پاتې نه شول، بله ورځ يـې ټوله كال ولټوله او د هغې ټول څيزونه يـې چې له شامره وتيل وو د ځان كړل

پاڅون مرشان هم د نورو پاڅون كوونكو په شان د مرګ ترحده وجنـګېدل او د مېړانې مرګ يـې د اسارت تر ژوند  د

 .غوره وباله

د نادر ځواكونو په كوهاټ كې د محبتخان، رسدارخان او عصمت الله خان يوسفزي په مرشۍ د پاڅون تر ځپلو 

بزرګخان( په مرشۍ روان و. د محمدكاظم په وينا: د شاه وروسته د هغه پاڅون كرارولو ته روان شو، چې د )شاه 

 .بزرګخان په مرشۍ د يوسفزيو ددې لوى پاڅون د ګډونوالو شمېر څلوېښتو زرو تنو ته رسېده

د دواړو غاړو ترمنځ سختې جګړې ونښتې، خو ددښمن جګړه ييز مهارت، توپخانې او نورې وسلې د قومي جنګياليو 

اري( جګړې پيل شوې، شاه بزرګخان كال هم د كوهاټ د رسدارخان كال پر برخليك تر وسلو ښې وې، دېوايل )حص

اخته شوه، خو مخكې له دې چې د كال اوسېدونيك د دښمن له خوا ووژل يش، شاه بزرګ تسليم شو او دښمن ته 

ـې سل زره يـې )دوه لكه تومانه چې هر لك يـې سل زره تومانه دى(. جرميه وركړه او له خپلو مليك خلكو څخه ي

تومانه راټول كړل او د نادر پوځ مرشانو ته يـې وركړل. په دې توګه يـې نه يوازې ځان او نور مليك كسان له وژنې 

 (5).وژغورل، بلكې د سيمې مرشي او حكومت يـې هم ترالسه كړ
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مو مرشانو هم وروسته له دې چې نادر پوځ د دېره غازيخان او دېره اسمعيلخان شنو درو ته روان شو، د هغو سي

 .تسليمي غوره وګڼله او له مړينې يـې ځانونه خالص كړل

 :محمد كاظم، د دېره اسمعيلخان او دېره غازيخان په ستاينه كې وايي

ددې درو ترمنځ ورشوګانې وې، چې د پاچايانو د ودانيو فضا او د ارم ګلبڼ ته ورته وې، په هغه شنه سيمه كې 

هره برخه كې يـې تاووس مرغه ډېر ليدل كېده، څو ورځې يـې په هغو ورشوګگانو  حريانوونيك مرغان ډېر وو، خو په

 (01).كې تېرې كړې او له هغه ځايه بيا غازيخان او اسمعيلخان دېرو ته ننوتل او د هغو سيمو رسشته يـې پياوړې كړه

 

 :د بلخ، اندخوى او بدخشان پاڅونونه -:2

ټه نادر پوځونه د رضا قيل مريزا تر مرشۍ الندې د ماروچاق، چيكچكتو هـ كال د جامدي االول په اوومه نې 0078د 

او اندخوى له الرې بلخ ته روان شول او د هغه ښار يو فرسخۍ )قوشخانې( ته ورسېگدل او نيازخان قوش بېګي يـې 

 (00).د بلخ د وايل په توګه وټاكه او د خان په لقب يـې رسلوړى كړ

ـ. ق( كال په مني كې په بلخ او اندخوى كې د يوه نوموريك )ګمنام( سړي په ه 0074م )0541يو كال وروسته د 

 .مرشۍ چې په ظاهره يـې د ملنګانو جامې وې، يو بل پراخ پاڅون پيل شو

د محمدكاظم په وينا " دې سړي د امامت، معجزې او كراماتو دعوه كوله، په لنډه موده كې يـې د بلخ او اندخوى 

كې ډېر پلويان پيدا كړل او خپل يو پلوى عصمت الله ازبك يـې د افشاري پوځيانو پرضد وهڅاوه، په تركانو او تاجكانو 

شپېته زره قبچاق، د بلخ او رسپول خلك راټول كړل او د بلخ پر حاكم  �عصمت الله خان ازبك هم ډېر ژر پنځوس 

 .يـې ورودانګل

مات شو او په دې توګه پاڅون نوره پراختيا هم  د بلخ حاكم )نيازخان( هڅه وكړه دا پاڅون وځپي، خو پوځ يـې

ومونده. له نادري پوځ څخه كركه دومره ډېره وه چې پاڅون كوونكو به د شاه كاركوونيك، قزلباش او يا هم هغه 

خراساين خلك چې د حاكم دفاع به يـې كوله، نيول او وژل به يـې. د بلخ حاكم د ارګ د كال دروازه په ځان پسې 

نادر مرستو ته په مته كښېناست، د نادر ځواكونه له پاموړ توپخانې رسه بلخ ښار ته راننووتل او د پاڅون وتړله او د 

  .كوونكو پر وژنې او ماتونې يـې الس پورې كړ

عصمت الله خان ازبك په يوه جګړه كې ووژل شو او د هغه تر مړينې وروسته، دروېشخان او د پاڅون كوونكو نور 

 (01).و ووژل شولمرشان ونيول شول ا
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خپلواكۍ غوښتونىك غورځنګ په وينو كې ډوب شو. محمدكاظم په تاريخ عالـم آراى نادري كې وايي: د نادر 

يرغلګرو ځواكونو تر بلخ ښار دباندې د بلخ او سنچارك د قبچاقو قبيلو د مړو له رسونو داسې منار جوړ كړ، چې په 

( تنو مړو له 6711قو قبيلو تر لوټونې وروسته د سانچارك طايفې د )رښتيا هم ډېر وېروونىك و. نادر د كوچيو قبچا

 .رسونو يو كله منار جوړ كړ

د محمدكاظم په وينا: "د رسونو د دې منار لوړواىل پنځلس ګزه او سور )عرض( يـې اووه ګزه وو، چې په هره دوره 

 (08)"�يا رسونه اوډل شوي ووكې يـې ) څـگرنـګگه چې خپله محمدكاظم شمېريل( د انسانانو يو سل او ات

 .د نادر په غوښتنه ټولوژنو په خلكو كې، د اطاعت پر ځاى دښمنانه كركه، غوسه او يوواىل وروزه

( م كال په بلخ كې يو بل پاڅون پيل شو، چې د بلخ د وايل ورور مشتاق بېګ 0547ډېره موده نه وه اوښتې چې په )

مريزانباتخان او ارال مريزاقلخان ازبك هم وررسه يو شوي وو، د نادر پوځونو د يـې مرشي كوله، د بدخشان حاكم 

 (04).سيمې د فيوډاالنو په مرسته دا پاڅون وځاپه

بايد ووايو چې د پاڅونونو كمزورې ډلبندۍ، د يوه داسې مرش نشتوايل چي د خلكو پر ګټه په پرله پسې ډول مبارزه 

و او د فيوډاالنو خيانتونو ټولو په ګډه مخكې له مخكې ددې پاڅونونو برخليك وكړي، په پاڅونونو كې كورنيو تضادون

 .ټاكه

په دې توګه، د بلخ پاڅون د ماتې لوى المل د دښمن له خوا د مشاق بېګ په مته كول، د بدخشان او خان ارال د 

هزاره  رال له فيوډاالنو رسه دپاڅون كوونكو ترمنځ د وړ ارتباط نشت، د كندوز د فيوډاالنو مخالفتونو د بدخشان او ا

خان ازبك مخالفت، د شاه ځواكونو ته د پاڅون كوونكو د لوړ قرش تسليمېدنې او يو كېدنې د پاڅون ځپل ګړندي 

كړل، څـگرنـګگه چې مخكې مو يادونه وكړه، ددغو پاڅونونو لوى علت، د فيوډاالنو د ګټه اوچتونې تشدد او له خلكو 

يستل وو، چې په زوره ورڅخه اخيستل كېدل. له پاڅونونو څخه د خلكو موخه د شاه د څخه په زوره د مالياتو اخ

ظلمونو او د ماليايت ستم كمواىل و، په داسې حال كې چې په كرګري پاڅونونو كې د ځينو فيوډاالنو ګډون، د 

ښه كولو  نادرشاه له ځمكني سياست څخه د دوى د نارضايتي او د دوى د سيايس نفوذ او اقتصادي وضعې د

څرګندوى و. څـگرنـګگه چې په پاڅون كې د دې دوو متضادو ډلو هدفونو توپري درلود، نو د پاڅون لوړ مرش چې د 

دود په څېر به يـې د پاڅون مرشي پرغاړه لرله، له پاڅون كوونكو رسه خيانت كاوه، يا به يـې له شاه، يا د هغه له 

 .استازو رسه جوړ جاړى كاوه

 .كوونكو د ال ځپلو لپاره د پاڅون تر ځپلو وروسته د پاڅون كوونكو پر سيمو ډېر ماليات وضعه كول نادر به د پاڅون
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هـ. ق( كال چې يـې د بلخ او اندخوى پر خلكو مالماتوونيك ماليات وټاكل. د محمدكاظم )د 0075م )0546لكه په 

يرانيانو واوښت او لوټونې او وژنې يـې پيل مخ( په وينا: "څـگرنـګگه چې د واكمن سوچ او خيال له ا 863درېيم ټوك 

 ."كړې، نو د )بلخ او جوزجان( پر اومياق قوم يـې دوه زره وټاكل

د بلخ او اندخوى اوسېدونكو خپل ټول مالونه خرڅ كړل، يو سل او اويا زره )د شپږو سوو او پنځوسو زرو تربېزي "

ـې يو دينار هم نه درلود، چې د نادر دربار ته يـې ولېږي، نو تومانو انډول( يـې دربار ته وسپاره، څـگرنـګگه چې نور ي

 (07)"اړ شول چې لرييو غرونو ته وتښتي او د نادر د پوځونو له رشه خپل ماشومان خوندي كړي

م كال بيا هم د بلخ، جوزجان او كندوز خلكو پاڅون وكړ او د شاه پرضد اوچت شول، ددې 0545 �هـ 0061په 

اجه ازبك، د كندوز پخواىن حاكم هزاره خان ازبك او استانقل قبچاق وو. هغوى بلخ ونيو او پاڅون مرشان موىس خو 

 .د نادر پوځ يـې دړې وړې كړ

بهبودخان د نادر د درباري پېښوليكونيك محمدكاظم په ملګرتيا له ماورالنهرڅخه له يو پوځ رسه د پاڅون د ځپلو 

ه موندل. د بلخ پنځه لس زرو تركانو او تاجكانو په ټينګه دفاع وكړه لپاره مامور شو. خو له ماتې پرته يـې بل څه ون

او دښمن يـې ښار ته پرې نه ښود. بهبودخان له ناچارۍ ميمنې او بادغيس ته مخه كړه. د موىس خواجه ازبك پنځه 

ښمن و د دلس زره كسيز پوځ، دښمن تر رس پول پورې وڅاره او تر هغه وروسته قبچاقو او د تركمن ايرساري قومون

 (06).څارنه پر غاړه واخيسته او بهبودخان يـې د درنو تلفاتو په وركولو رسه د اندخوى له پولو ها خوا وشاړه

 

 :د هرات، بادغيس او غور پاڅونونه -:3

د عالـم آراى نادري ليكوال كاږي: " د خزانې د مامورينو له خوا د خلكو سپكاوى او له هغوى رسه توند چلند ددې 

سيمې د بېالبېلو قومونو د پاڅون المل شو. لومړى شاديخان جمشېدي له خپلو شپږو زرو كسانو رسه د بلخ او 

ـ دروېش عليخان هزاره د بادغيس، هرات، غور، ه0075اندخوى پر واكمن ورودانګل او وروسته په هامغه كال كې 

اندخوى، چار او اومياقو قومونو له دېرشو زرو تنو رسه پر پاڅون الس پورې كړ او د بلخ وايل ګدايخان او مهديخان 

دېوان بېګي ته يـې وليكل: "پر دې مهال پاچا د خلكو په مايل ځورونې عادت شوى، ډېر ايرانيان ورڅخه خوابدي 

دواړه بايد له موږ رسه هماليس او يو يش". وايل او مهديخان د هغه د كسانو پزې او غوږونه پرې كړل او شوي، هغه 

ور ويې لېږل. دروېش عليخان د ګدايخان دې سپكاوي ته په پام رسه، له دېرشو زرو اومياق كسانو رسه بلخ ته ننووت 

ل او د ټولو ډلو مالونه، اسباب او نور تويك يـې تاال او لس ورځې يـې د ښار ټول چاپېر دېوالونه په محارصه كې وسات

 (05)."او خلك يـې ووژل
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دروېش عليخان به چې په دې بريد كې هرځاى د شاه يا نادر د پلويانو كوم سړى يا كاركوونىك وليد، نو واژه يا به 

د پاڅون كوونكو د ځپلو له  يـې اسرياوه او مالونه به يـې ورڅخه اخيستل. دا پاڅون دومره اوږد شو چې د بلخ وايل

كبله ځان كمزورى وليد او د نادر دربار ته په شكايت كولو اړ شو. نادرشاه هم محمدرضاخان قرخلو ته چې د 

سيستان د پاڅون كوونكو تر ځپلو وروسته نوى هرات ته راغىل و، د جمشېدي، چار او اومياقو قومونو د پاڅون د 

ن يـې د پاڅون كوونكو په وړاندې كمزورى او د ناكامۍ په صورت كې د ځپلو دنده وركړه، محمدرضاخان چې ځا

 (03).نادر له سپكاوي رسه مخامخ ليده، نو له ناچاريه د هرات د چار او اومياقو قومونو له پاڅون رسه يو شو

ونونو څنادر د خپل حكومت په وروستيو كلونو كې د خپلې واكمنۍ د بېالبېلو سيمو د مېشتو خلكو د پرله پسې پا

له كبله خپل اعصاب له السه وركړي وو، نو د خپل دولت ټينګښت ته يـې يوه الر ليده، چې هغه ډله ييزې وژنې، د 

 .يادګاري كله منارونو جوړول او د هغه د فيوډايل دولت ظلمونه وو

راستنېده، نو  م كال، كله چې له اصفهانه خراسان ته0545مريزا مهدي او محمدكاظم يادونه كوي چې نادرشاه په 

په خپل هر ښار، كيل او كرونده كې به يـې د مړو انسانانو له رسونو يادګاري منارونه جوړول، چې د سيمو د مېشتو 

 (05).خلكو په زړونو كې وېره رامنځته كړي

دا په لومړۍ نياميي كې په منځنۍ اسيا كې د نادر واكمني د خلكو له سخت  0545م كال په اوږدو او د 0545د 

وش او خروښ څخه ډكه وه او په قزاقو، ازبكو او قزاقلپاقو خلكو كې د ازادۍ لپاره پاڅون جوړ شو، چې دوى هم ج

په ډېره بېرحمۍ رسه وځپل شول. هغو وژنو، لوټونو او ورانيو چې د پاڅون له ځپلو رسه به ملې وې، د پاڅون كوونكو 

ونكو به كرنې او نورو توليدي واحدونو ته سخت سيمو پر اقتصادي وضعې ډېرې بدې اغېزې ښندلې. پاڅون ځپ

زيانونه اړول چې څو نور كلونه به هم د رغېدو نه وو، په دې توګه به توليدي او كرنيز واحدونه د شاه او سيمه ييزو 

فيوډاالنو د سختو ماليايت فشارونو له كبله ډېر كمزوري كېدل او خلك دېته اړ كېدل چې د مالياتو وركولو لپاره 

كورونه وپلوري. ځكه، مالياتو اخيستونكو به د نادر په الښوونه پاتې ماليات )تر وروستي ديناره( په زور او  خپل

شكنجو اخيستل. كه چېرې به داسې نه كېدل، نو په هامغه انډول به ماليات د خزانې له كاركوونكو څخه اخيستل 

 (11).كېدل

اوچتونو بېشمېره تشدد، د نادر دولت د سختې اقتصادي د اتلسمې پېړۍ په پنځمه لسيزه كې د فيوډايل ګټو 

 .پاشلتيا كندې ته ورټېل واهه او د فيوډالې طبقې د سختو طبقايت او كورنيو تضادونو المل شو
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 :د سيستان پاڅون  -:4

ې هـ( كلونو په بهري ك0061 -0075م )0545 � 0546د نادر د فيوډايل دولت د ظلمونو پرضد تر ټولو لوى پاڅون د 

 .م كال د دويب په لومړيو كې پيل شو0546د سيستان پاڅون و، چې د 

ددې پاڅون المل هم د درنو مالياتو اخيستل وو. د مللك محمود سيستاين زوى فتح عليخان كياين د پاڅون مرشي 

رت سپر غاړه لرله. فتح عليخان چې د كندهار، كابل، خيرب درې او هندوستان په فتحو كې يـې د نادر پر ګټه 

 .خدمتونه كړي وو، له هندوستانه په راستنېدو د سيستان پر مرشۍ وټاكل شو

م كال په ژمي كې[ د نادر له خوا يو ليك ترالسه كړ چې نادر د هغه په ترڅ 0546/ 0547هـ.]د 0073فتح عليخان د 

 .كې ورڅخه ډېر ماليات غوښتي وو

راوړ، چې دا شمېر پوره كړي. خــو دا شمېر د هغه انډول فتح عليخان د مالياتو اخيستونكو په واسطه پر خلكو زور 

پروړاندې چې شاه غوښتى و، ډېر لږ و، په دې ترڅ كې سلطنتي مالياتو اخيستونكو نادر ته ګزارش وركړ چې فتح 

 (10).عليخان په لوى الس ډېر ماليات نه راټولول

 بېلو ډولونو يـې له خلكو راټول كړي وو، خپلوحال دا چې خپله مالياتو اخيستونكو ډېره برخه ماليات چې په بېال 

جېبونو ته اچويل وو. نادر په دې خربې تر پوهېدو وروسته امر وكړ چې ماليات اخيستونيك دې اعدام كړل يش او 

تر هغه وروسته يـې سيستان ته نوي كاركوونيك ولېږل او هغوى ته يـې الرښوونه وكړه چې يوځل بيا د يو مليونو 

و خوا كې له خلكو ماليات راټول كړي. فتح عليخان ته يې هم ګ واښ وكړ چې په مالياتو ټولونه كې  تومانو په شا

ډېره هڅه وكړي او له مالياتو رسه مل دربار ته رايش. فتح عليخان او د سيستان خلكو چې وليدل د دومره مالياتو 

 (11).وركولو توان نه لري، نو پر پاڅون يـې الس پورې كړ

(. د سيستان پر خلكو رسبېره ډېر بلوڅان هم 18) له ټولو پوړونو( شلو زرو تنو په پاڅون كې ګډون وكړ)په پيل كې 

له پاڅون كوونكو رسه مل شول، په دې بهري كې اورېدل كېدل چې د كندهار او كابل خلك هم د پاڅون خيال لري، 

ان ح عليخان د نادر يو كاروان چې له هندوستاوضاع په پيل كې د پاڅون كوونكو له غوښتنو رسه سمه مخكې تله او فت

څخه راته لوټ كړ او تر هغه وروسته يـې پر )بم( يو برمين بريد وكړ او ويې نيوه. فتح عليخان ددې بري او پاڅون 

كوونكو د زياتوايل له كبله چې وررسه يو كېدل، په دې سوچ كې شو، چې ځان د سيستان د خپلواك حاكم په توګه 

 (14).اعالن كړي

نو خپل ليكونه يـې فراه، فريوزكوه او نورو ګاونډيو سيمو ته ولېږل او هغوى يـې له مالياتو اخيستونكو څخه رسغړونې 

 (17).ته راوبلل
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هغه دېرش كسيز پوځ چې د نادر له خوا د پاڅگون كوونكو د ځپلو لپاره لېږل شوى و، د پاڅون كوونكو له خوا دړې 

م كال په مني )خزان( 0546ر دېته اړ وېست چې سيستان ته نوي ځواكونه ولېږي. د وړې شو، د پاڅون توندوايل ناد

كې محمدرضاخان د نادر د پوځ په ملتيا پاڅون كوونكو ته سخته ماتې وركړه او فتح عليخان يـې هم په اسارت 

 (16).ونيو

و ون كوونكو د يو بل ځواكمن اد نادر د دربار پېښليكوال محمدكاظم د پاڅون كوونكو ماتې د فتح عليخان او د پاڅ

زړور مرش مريسيف الدين ترمنځ د نظر اختالف ګڼـي، چې اخر په پاڅون كې د دواړو رقيبو مرشانو پر مړينې پايته 

ورسېد. هغه لييك: تر هغه مهاله چې د جګړو برى د پاڅون كوونكو و، فتح عليخان له خپلې يوې ډلې رسه د فراه په 

 .ست او سيستان ته روان شوډګر كې له جګړې الس واخي

مريسيف الدين په داسې حال كې چې د پاڅون كوونكو ځواك كمزورى شوى و، د نادر له ځواكونو رسه خپلې مبارزې 

ته دوام وركړ او په دې توګه د جګړې په ډګر كې په مېړانه ومړ. پاڅون كوونكو چې خپل مرش يـې له السه وركړى 

 .بېل شول و، له مقاومته الس واخيست او رسه

دې پېښې د نادر ځواكونو ته وخت وركړ چې نامنظمو پاڅون كوونكو ته سخت ګوزارونه وركړي او فتح عليخان 

 (15).ونييس

 (13).م كال په اكتوبر مياشت كې نادر ته ولېږل شو او د نادر په امر يـې سرتګې وايستل شوې0546فتح عليخان د 

شوى نه و، ځكه ډېر هغه بلوڅ او سيستاين پاڅون كوونيك چې ژوندي خو پر پاڅون كوونكو د محمدرضا برى بشپړ 

پاتې وو، د فتح عليخان د يوه فرمان وركوونيك مريكوچك تر مرشۍ الندې راغلل او مريكوچك هم هغوى د )خواجه 

 كه كېغره( كوه خواجه، لرغونې ګارې "درز" پر لوري چې يوه پياوړې ګاره او د هامون د لويديځ د پاى په لوړه څو 

 (15).وه، وبلل

نادر سم له السه خپل وراره عيل قليخان او طهامسب خان جالير ته د پاڅون كوونكو او تر ټولو لومړى د مريكوچك 

 .د ځپلو دنده وركړه

خو د خلكو ځپل او اېلول ناشوىن كار و، هغو خلكو چې د مالماتوونكو باجونو او خراجونو له كبله نېستمن شوي وو، 

ږل شويو پوځونو پرضد سخت مقاومت وكړ. پاڅون كوونكو اعالن وكړ چې د شاه د پوځونو په واسطه تر د نادر د لې

 .نيول كېدو مړينې ته ترجيح وركوي

د شاه د پوځونو په رانژدې كېدو رسه خلكو خپل خواړه او نور تويك په خاورو كې پټول او خپله هم د خواجه نومي 

 .ټېدلغره په لويو ګارو يا نيزارونو كې پ

 (81).په دې توګه به پاڅون نوره پراختيا او ځواك هم مونده
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محمدكاظم لييك: كله چې عيل قليخان د پاڅون د ځپلو لپاره سيستان ته راغى، نو د ورانۍ له وحشتناكې منظرې، 

 (80).تشو كليو او خايل ښار رسه مخامخ شو

هڅو خربونه اورېدل كېدل، د ځينو افشاري خانانو او د هامغه مهال هره ورځ د نادر د وژنو، بېرحميو او وحشتناكو 

( د ړندولو او وژلو خربونه هم �شاه د ځينو خپلوانو لكه: )امام قليخان، محمدعليخان، قاسمخان افشار او نورو

 (81).اورېدل كېدل

يانت و رسه خد )دولت نادر شاه افشار( كتاب ليكواالن ادعا لري چې د سيستان ځينو اوسېدونكو له پاڅون كوونك

وكړ، له عيل قليخان رسه يـې د زرو تنو پاڅون كوونكو د نيولو او د بري ګټلو په برخه كې مرسته وكړه. خو په 

وروستيو ټولو جګړو كې د عيل قليخان پوځونو ماتې وخوړه او ځينې پوځيان يـې د پاڅون كوونكو خوا ته 

 (88).وتښتېدل

 قليخان د ورور ابراهيمخان ټول مالونه لېږدويل او امر يـې كړى چې پر همدې مهال خرب راغى چې نادرشاه د عيل

عيل قليخان دې د ماتې په بدل كې سل زره تومانه او طهامسب قليخان جالير دې هم د شاه خزانې ته پنځوس زره 

 .تومانه وركړي

و په دې كچ د ماليات عيل قليخان ددې فرمان تر موندو وروسته پوهېده، چې د پاڅون ځپل او د سيستان له خلكو

اخيستنه يو ناشوىن كار دى، نو له دې كبله له پاڅون كوونكو رسه يو شو. ډېرو خلكو چې د شاه د پوځونو او د مالياتو 

 (84).اخيستونكو له وېرې غرونو، نيزارونو او سمڅو ته پناه وړې وه، بېرته خپلو پخوانيو استوګنځيو ته راستانه شول

دې چې د پنځوسو زرو تومانو مالياتو )جرميې( په وركولو موظف شوى و، بيا هم نادر ته  خو طهامسب خان، رسه له

وفادار پاتې شو او په دې هڅه كې شو چې عيل قليخان د سيستان له پاڅون كوونكو رسه له يووايل راوګرځوي، 

ړه د نادر له خوا د اعدام څـگرنـګگه چې عيل قليخان د هغه له الرښوونې رسغړونه وكړه، نو طهامسب هم د هغه په ا

صادر شوى فرمان وروښود. عيل قليخان هم طهامسب ته د نادر په السليك د وژلو فرمان وښود، كه څه هم طهامسب 

 .د دې فرمان په كتو يو څه اغېزمن )متاْثر( شو، خو بيا هم نادر ته وفادار ملګرى پاتې شو

خپل ځواكمن حريف مريكوچك رسه يـې روغه وكړه او د نادر  د نادر پرضد د عيل قليخان لومړىن اقدام دا و چې له

پرضد هغې وېرې چې د نادر له لوري هره خوا خپره شوې وه، د سيستان، بلوچستان، هرات، بادغيس، بلخ، اندخوى، 

 (87).ننګرهار، كابل او نورو سيمو قومونه پاڅون او ښوگرښ ته وهڅول

خرب خپور شو، نو د هرځاى د استازو او فيوډاالنو ليكونه ورته سيستان  كله چې په خراسان كې د عيل قليخان د پاڅون

ورو د نادر د تخت او تاج د  �ته راتلل او د هغه له پاڅون رسه يـې د يووايل چمتوواىل ښوده، عيل قليخان ورو 

مه[ له ډېرو  07په هـ كال د ربېع الثاين 0061(م كال د اپرېل په شپږمه ]0545نيولو په سوچ كې شو، عيل قليخان د )
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ځواكونو رسه له سيستانه هرات ته راغى. د هغه ځاى ډېر قباييل مرشان ورته راغلل او خپل مالتړ او د مرستو ژمنې 

يـې ورته اعالن كړې، دلته طهامسب خان يو ځل بيا هڅه وكړه چې د نادر پرضد عيل قليخان له هر اقدامه 

 (86).رښوونو ته غوږ ونه نيوه، بلكې هغه ته يـې زهر وركړل او ويې واژهراوګرځوي. خو عيل قليخان نه يوازې د هغه ال 

مه نېټه له رشت ايالت څخه ګزارش وركړ چې:  08م كال د اپرېل په 0545د روسيې سفري شازاده م.م ګليتسني د 

ونې او رې لوټ"د ايرانيانو د بې كچې خوارۍ له كبله نوموړي پاڅونونه هرځاى خپاره شوي، چې وجه يـې د شاه بېسا

ستم دى، ټول ايران له حتمي زوال رسه مخ دى، لكه څنګه چې خپله ايرانيان په يوه خوله او غوڅ ډول وايي: په ايران 

كې يوازې خراسان ايالت تر نورو يوڅه هوسا دى، خو اوس هغه ځاى هم له داسې وضعې رسه مخامخ دى، چې 

كوالى د شاه پوځيانو ته ډوډۍ وركړي؛ نور واليتونه هم د  يووخت يـې د سيستان د پاڅون په بهري كې ونه شول

پالزمېنې په ګډون له ورانۍ رسه مخ دي، هغه كيل چـې له روسيې هېواد څخه يې نيويل، لكه څنګه چې ما په خپل 

د سيستان  خو �سفر كې وليدل ټول وران شوي، يو سم كىل هم نه پيدا كېـږي. ټول اوسېدونيك يـې تښتېديل دي

ه ټول وايي چې خلك يـې ډېر ځواكمن شوي دي، ځكه كه هغوى دومره خطرناك نه واى، شاه به هم دومره كارونه په اړ 

شا ته نه غورځول. د شاه د ځواكونو په اړه هم په زغرده ويل كېـږي، چې ډېر خلك يـې تر پخوا ساړه شوي او له 

 (85)."رې كويبېالبېلو وحشتونو څخه ستړي شوي دي او هر وخت پر تېښته الس پو 

د سيستان پاڅونونه په سيستان پورې محدود پاتې نه شول، كرمان ښار هم د خپلو كليو په ګډون د سيستان په 

م كال په دويب كې له اطاعت څخه رسغړونه وكړه او د رويس كونسل )باكونني( په وينا: "د هغه ځاى 0546پلوي د 

ن يـې كړى چې شاه ته له خدمت كولو خوشحاله دي، خو د مرشان او فرمان وركوونيك شاه ته نه ورځي او اعال 

 �حساب لپاره به شاه ته ورنه يش.ځكه هرڅوك چې وريش سرتګې يـې اېستل كېگږي او ړندوي يې

دوى هم دا غوره ګڼـي چې په كرمان كې پاتې يش، په عزت رسه مړه يش، خو د شاه په دربار كې شكنجه، ړانده يا 

 (83)."خفه نه يش

ه طبيب "بازين" په كرمان كې يو هرم وليد چې له پرې كړو رسونو جوړ شوى و، د )دولت نادرشاه افشار( د نادرشا

ليكواالنو د هغه مهال يو رښتينى ګزارش نقل كړى: " د مارچ په څوارلسمه په كرمان كې دېرش تنه او په هغوى كې 

 .م له سرتګو محروم شولڅلور خانان، درې سلطانه او يو چاوشبايش ووژل شول او دوولس تنه ه

دا كار هره ورځ له استثناء پرته تكرارېږي. هغه پر هېچا، هېڅ مقام آن خپلو پوځيانو هم رحم نه كوي، بلكې له ټولو 

رسه همدغه چلند كوي، په كرمان كې د څلورو خښتو په اندازه د سپينږيرو له رسونو يو منار جوړ شوى، ځكه چې 

 (85)."ره ورځ د خلكو سرتګې ايستل كېـږي او خلك وژل كېـږيه �د رسونو وېښتان يې سپني دي

په دې توګه نادر غوښتل د بېشمېرو وژنو او د پاڅون كوونكو په سيمو كې د رسونو د منارونو په جوړولو، پر سلو 

 .برخو وېشل شوي هېواد كې چې له اقتصادي زوال رسه هم مخامخ و، خپل حاكميت وسايت
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استثامر شويو كسانو مبارزې چې ځينې به د كروندګرو په ځواكمنو پاڅونونو او ځينې به د د فيوډايل ستم پرضد د 

ښار په نېستمنو كې منعكسېدلې، په رښتيا چې د نادر د فيوډايل استبداد له منځه وړلو ته د اصيل هڅو رښتينى 

 .المل و

اڅونونو او ايل بېلتونپالو او آزاديپالو د پد اتلسمې ميالدي پېړۍ په پنځمه لسيزه كې د نادرشاه ټوله واكمني د فيوډ

ښورښونو په اور سوځېده، دا پاڅونونه په افغانستان، منځنۍ اسيا او ارمنستان پورې محدود نه وو. بلكې د ايران په 

ټولو ايالتونو لكه كرمان، فارس، اصفهان، شېراز، ګېالن، خوى او نورو كې د استبداد او د نادري سياست ضد پاڅونونه 

ې د ماليايت ستم پرخالف او له كروندګرو د ناسمې ګټې اخيستنې له كبله وو، ورځ په ورځ زياتېدل؛ اخر د خلكو چ

پرله پسې رسغړونو اوپاڅونونو د نادر دولت له زوال او سقوط رسه مخامخ كړ. څـگرنـګگه چې كله نادر د سيستان 

پل حرمرساى او خزانه يـې كالت ته ولېږله او د قوچان په او خبوشان )قوچاق( د پاڅونونو د ځپلو لپاره روان و، نو خ

دوه فرسنګۍ فتح آباد كې يـې پوځ تم كړ او څو ورځې يـې زيــن كــړى اس لـه ځان ســــره وساتــه، چـې د تېښتې 

پر وخت ورڅخه كار واخيل، آن يو ځل يـې كالت ته د تېښتې هڅه هم وكړه، خو يوې ډلې رستېرو پرې نه ښود او 

اډ يـې وركړ چې د ژوند ترپايه به يـې خدمت وكړي. رسبېره پردې يـې د ځان پرضد يوه توطيه كشف كړه، سبا ته ډ

يـې تصميم ونيو، توطيه كوونكيو ته چې له خپلو خپلوانو څخه يـې وو سزا وركړي، خو توطيه كوونيك هامغه شپه د 

هـ. ق كال د 0061م كال د جون نهمه ]د0545يې وواژه)  نادر له هوډه خرب شول. نو د نادر خېمې ته ورننوتل اونادر

 (41مه[.) 00جامدي االخر 

د نادر په مړينې رسه د هغه دولت هم دړې وړې شو او پوځي مرشان د نادر په هره پراخه سيمه او قلمرو كې 

 .حكومتونو ته ورسېدل
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 (پايله )نتيجه

 .ام بېلګه وه، چې د شاه حاكميت كومه پوله نه پېژندهد نادرشاه افشار دولت د يوه استبدادي فيوډايل نظ

نادرشاه افشار د هغو يرغليزو جګړو په نتيجه كې چې د اتلسمې پېړۍ په څلورمو او پنځمو لسيزو كې يـې تررسه 

كړې، وكړاى شول ارمنستان، ګرجستان، اذرباييجان، خېوه، بخارا، افغانستان، منځنۍ اسيا، بلوچستان او د مغويل 

 .لويديز واليتونه په خپل دولت پورې اړوند كړي �ټول شامل هند 

ددې هېوادونو ځينې برخې د نادر د دولت پر ايالتونو بدلې شوې وې او پاتې هم د )واسايل( هېوادونو په توګه اداره 

 .كېـږي

غه رسه تړل، هد نادرشاه دولت يو كمزورى نظامي فيوډايل اتحاد و، چې په هغه كې د اقتصادي ژوند ګډون خلك نه 

خلك او هېوادونه چې د فرهنـګي او تاريخي لرغونتوب له مخې يـې يو له بل رسه توپري درلود، په زوره يو په بل پورې 

تړل شوي وو، د يوه فيوډايل دولت په اډانه كې ددې بېالبېلو هېوادونو معنوي پيوند د پردي د توند ستم او بېرحامنه 

ظلم المل شوى و. دا هغه عمده ټيك وو چې په نيول شويو هېوادونو كې يـې د فيوډايل ګټې اخيستنې او خونړي 

آزادۍ غوښتنې مبارزې پارولې؛ هغه مبارزې چې د نوموړو هېوادونو پر توليدي ځواكونو يې ژور منفي اغېز ښانده 

 .او فرهنګي او اقتصادي تګالر يـې دروله

او ارامنه وو كې د آزادۍ غوښتنې لومړين پاڅونونه ډېر شول، ځكه  په افغانانو، ازبكانو، تركمنانو، بلوڅانو، ګرجيانو

دا خلك په ډېر ستونزمن حالت كې وو، د سيمه ييزو فيوډاالنو له خوا استثامرېدل او د نادر دولت له خوا هم تر 

 .شكنجې او مذهبي پلټنو الندې راتلل

م/ 0580 � 0581ار خان ابدايل په مرشۍ په )د نادر پرضد د ازادۍ غوښتنې لومړىن پاڅون په هرات كې د ذوالفق

م كال په خراسان 0584هـ كال( كې تررسه شو، وروسته تركمنو، تكه وو، ساروقو، ايرسارو او نورو قومونو هم په 0048

 .كې پاڅون وكړ، چې په همدې كال نور پاڅونونه هم وشول

نډه ينو كې د نادر د استبدادونو پرضد د پاڅون جم كال له پيله بېالبېلو پښتنو قومونو د كابل رود په رسچ 0541د 

هسكه كړه، رسه له دې چې د نادر ډېرو پوځيانو دا قومونه په وينو ولړل، بيا يـې هم زموږ په خلكو كې د خپلواكۍ 

غوښتنې روحيه كمزورې نه كړه، هرځل به چې د هېواد په كوم ګوټ كې كوم پاڅون د توپ او خمپارو په زور د 

اره كرارېده، بل پاڅون به په بله څنډه كې راوالړېده او څه موده به يـې دښمن ته د رس په كاسه كې لنډ مهال لپ

 .اوبه وركولې

م كال د بلخ او اندخوى خلك هم د نادر د استبدادي واكمنۍ پرضد اوچت شول، تاريخ كښونكو د پاڅون 0541په 

پاڅون مرشي د عصمت الله خان ازبك پر غاړه وه، د كوونكو شمېر له پنځوسو تر شپېتو زرو تنو ليكىل دى. ددې 
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نادر پوځونه كه څه هم وتوانېدل د مجهزې توپخانې په واسطه پاڅون غىل كړي او په جګړه كې عصمت الله خان 

 .م كال(0547ووژين، خو ډېره موده نه وه اوښتې چې په بلخ كې بل پاڅون ملبې بلې كړې.)

 ورور مشاق بېګ و، چې د بدخشان حاكم مريزانباتخان او خان ارال مريزاقل د پاڅون په مرشتابه كې د بلخ د وايل

 .ازبك هم وررسه يو شوي وو. خو د نادر پوځونو د سيمه ييزو فيوډاالنو په مرسته دا پاڅون وځاپه

 د بلخ د پاڅون د ماتې عمده علت د دښمن له خوا مشاق بېګ ته ژمنې وركول او د بدخشان او خان آرال د پاڅون

كوونكو ترمنځ د وړ ارتباط نشت او د كندوز د فيوډاالنو په تېره د بدخشان له فيوډاالنو او آرال رسه د هزاره خان 

 .ازبك مخالفت و

د نادر پوځ ته د پاڅون كوونكو د لوړ پوړ )قرش( تسليمېدل: د پاڅون ځپنه ګړندۍ كوله، نادر به هم د پاڅون كوونكو 

م كال چې يـې د بلخ او 0546پلو وروسته پر سيمو ډېر ماليات كښېښودل. لكه په د ال ځپلو لپاره د پاڅون تر ځ

 .اندخوى پر خلكو ډېر مالماتوونيك ماليات وضعه كړل

د نادري دربار د پېښگليكوال محمدكاظم په وينا: "دوه سوه زره يـې د )بلخ او جوزجان( پر اومياق قوم كښېښودلې". 

زرو تربېزي تومانو انډول( يـې  671ول مالونه خرڅ كړل او يو سل او اويا زره) د د بلخ او اندخوى اوسېدونكو خپل ټ

 .نادر ته وسپاره

څـگرنـګگه چې نور يـې يو دينار هم نه درلود، چې د نادر دربار ته يـې ولېږي، نو اړ شول چې لرييو غرونو ته وتښتي 

 .او ځان او خپل ماشومان د نادر د پوځيانو له رشه خالص كړي

م كلونو كې بيا هم د بلخ، اندخوى، بادغيس، هرات  0545 � 0546ماليو د مامورينو سپكاوي او توند چلند په د 

 .او سيستان د بېالبېلو قومونو د پاڅون المل شو، چې د نادر تر مړينې روان و

شار مالياتو سخت فلكه مخكې مو چې يادونه وكړه، د خلكو د پاڅون عمده علت فيوډايل ناوړه ګټه اخيستنې او د 

 .و، چې د نادر د واكمنو له خوا پر خلكو تپل كېدل

خو له پاڅونونو څخه د خلكو موخه د نادر د ماليايت ستم لږواىل و، په داسې حال كې چې ځينو فيوډاالنو د نادر له 

گه چې په رنـګسياسته د ناخوښۍ او د خپيل اقتصادي وضعې د ښه وايل لپاره په دې پاڅونونو كې ګډون كاوه، څـگ

پاڅون كې ددې دوو ډلو هدفونو رسه توپري درلود، نو د فيوډاالنو لوړ قرش به، چې ډېر وخت به يـې د پاڅون مرشي 

 .پر غاړه لرله، له پاڅون كوونكو رسه خيانت كاوه او له شاه يا به د هغه له استازو رسه يو كېده

ييز اوسېدل او د داسې مرشانو نشت چې په هڅاند ډول لنډه دا چې د پاڅونونو كمزورې ډلبندي د مرشانو سيمه 

د خلكو پر ګټه مبارزه وكړي، د پاڅون كورنيو اختالفونو او د فيوډاالنو خيانتونو ټولو يو د بل په مرسته مخكې له 

 .مخكې د هر پاڅون برخليك ټاكه
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پر له پسې  ماليايت ستم پرضد د اتلسمې پېړۍ په پنځمه لسيزه كې فيوډايل ګټو اخيستنو او د نادرشاه د دولت د

پاڅونونو، نادر د سختې اقتصادي پاشلتيا كندې ته ټېل واهه او د سختو طبقايت او كورنيو تضادونو او د نادر د 

 .فيوډايل دولت د رانسكورېدو المل شول


