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 تقريظ
 به مقام محرتم رياست اکادمی علوم افغانستان! 

آن مقام احرتاماً  ۱۵۳۷/  ۰/  ۱۱مؤرخ  ۰۷۴/  ۰۷۱به جواب مکتوب 
 اشته می شود:گن

يک اثر روسی است که به  ۀترجم «په کابل او هند کې د بابر واکمني»   
ه ردانی شدگهمت رسمحقق دکتور محمد رشيف ځدران به زبان پشتو بر 

 است، آن را مطالعه و با دقت تام تطبيق منودم.

تقريظ ذيالً با شام رشيک می  ۀونگاه هايم را به گبرداشت ها و ديد 
 سازم:

روه ها و ملت ها که از هم گترجمه در برقراری ارتباط ميان افراد،    
اهی دهی و انتقال تجارب ما را گو افکار متفاوت دارند، در امر آ  گفرهن

 د.ياری مريسان

ر ترجمه پلی است که مردمان را در امر شناخت قضايا و گدي ۀبه عبار    
 رويداد های علمی ـ فرهنگی، سياسی و نظامی پيوند می دهد.

ترجمه ديدگاه های علمی ـ فلسفی برش را کمک منوده، فرهنگ    
برشی را از نسل های گذشته به انسانهای امروزی منتقل منوده و 

 ی را محفوظ نگه میدارد.دستاوردهای متدن برش 

که به اثر مساعی و تالش سخت « په کابل او هند کې د بابر واکمني»   
کوشانۀ محرتم دکتور ځدران به زبان ملی پشتو برگردانی شده حاوی مطالب 

زمينۀ استقرار حاکميت بسيار مفيد و سودمند است که تا حال ما کتابی را در 
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ن و هند با اين پيامنه وسيع از معلومات بابر )ظهريالدين محمد( در افغانستا
 مرور نکرده بوديم.

هر چند فصول چند از اين اثر مختص به افغانستان است، اما متام    
مسايلی که در اثر گنجانيده شده برای درک تاريخ قرون چهارده تا امروز 

 کشور ما و منطقه از اهميت بسزائی برخوردار می باشد.

جامعۀ فرهنگی کشور تالش مرتجم را می ستايم.  من به مناينده گی از   
چاپ اين اثر خاليی را که در عرصۀ تاريخ اين مقطع زمانی محسوس و 
موجود بود مرفوع ميسازد. برای مرتجم خواهان حوصله فراخ در امر فعاليت 

 فرهنگی از بارگاه خالق بی نياز می باشم. -های بيشرت علمی

 
 بااحرتام

 هن ورد((رسمحقق شاه محمد ))مي
 
 



 
 

 رسيزه ژباړونکيد 
د صباحت عظيم جانوفنه عظيم جانووا اثر ))په کابل او هند کې د بابر 
واکمني(( په يوه رسيزه، دولس فصلونو، نتيجه او بېبليوګرافۍ باندې مشتمل 
ليکل شوی دی. ددې اثر درېيم، څلورم او پنځم فصل کابل واليت )افغانستان( 

سمې مېالدي پېړۍ په پيل کې د کابل واليت ته وقف شوي دي او د شپاړ 
)افغانستان( جغرافيايي موقعيت، اقتصادي او تجاريت اړيکې، د قومونو او ژبو 
پېژندنه، فرهنګي او اجتامعي حالت، په هرات کې د تيموري حکومت سيايس 

 حالت او د افغانانو رسه د بابر دوه اړخېزې اړيکې بيانوي. 

بابر د اصل او نسب په اړه څه نه دي  عظيم جانووا پخپل اثر کې د
 ليکيل، خوزه غواړم چې د بابر پېژندليک دلته په لنډ ډول وړاندې کړم:

د ظهريالدين محمد بابر نسب د پالر له خوا په پنځم نسل کې ګوډ 
ږي: ظهريالدين محمد بابر بن عمر شيخ بن ابوسعيد ېتيمورته په دې ډول رس

دغه  (1)ريانشاه مريزا بن امري تيمور بيګ. مريزا بن سلطان محمد مريزا بن م
ږي. د بابر مور قتلق ېراز د مور له خوا په ديارلسم نسل کې چنګيزخان ته رس
 نګار خانم د مغولستان د واکمن يونس خان لوروه.  

يونس خان بن ويس خان بن شري علی او غالن بن محمد خان بن خرض 
اخان بن واخان بن باراک خان خواجه خان بن تغلق تيمور خان بن ايسان بوق

 (3)بن ايسان تووابن متوکان بن چغتای خان بن چنګيزخان. 

                                                 
ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه، په رويس د محمد صالح ژبـاړه، تاشـکند، د اوزبکسـتان د علومـو  -1

  مخ.۱۱، ۱۳۲۴اکاډمي، 
 مخونه. ۰۴۳ -۰۴۴، ۱۳۵۰ی، کلکته، مال عبدالباقی نهاوندی، مآثررحيم _2
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بابر د خپلې مور په باب داسې ليکي: ))زما د پالر لومړنۍ ښځه قتلق 
نګار خانم وه، دا د يونس خان شاه پاچا لوروه، چې د چنګيزخان د دوهم 

ما مور ده، هغه تل د زوی چغتای خان له نسل څخه وه... قتلق نګار خانم، ز 
ستونزو، کړاوونو او جګړو پرمهال له ما رسه وي، ما چې کله کابل ونيو، نو 

 (1)ق. کال هغه وفات شوه((.  ـ.ه۳۱۱پنځه يا شپږمياشتې وروسته په 

بابر په دولس کلنۍ کې له پالره او په دروېشت کلنۍ کې له مور څخه يتيم 
م. کال د جون پرنهمه د آخسې په کال ۱۰۳۰عمر شيخ مريزا د  -پاتې شو. دده پالر

( کلنۍ په عمر ومړ. موريې د ۵۳کې د کوتر بازۍ پروخت له بامه راولوېد او د )
م. کال د جون په مياشت کې د عصبي ناروغۍ له امله په کابل کې وفات ۱۲۱۲

 (3)شوه او د پغامن په نوروز باغ کې خاوروته وسپارل شوه. 

چنګيز او تيمور له نيغ په نېغه او مشرتکو اوالدو د نهرو په قول، ))بابر چې د 
څخه و، نو ځکه يې تر يوې اندازې پورې لويي او پوځي نبوغ په ارث وړي 

کارو وړاندې کوي او ليکي: ))د بابر د دغه راز ورته نظر رساولف (2)وو((. 
شخصيت په جوړښت کې مغويل، ترکي او فاريس رېښې موجودې وې. په 

  (4)په فتوحاتو کې يې وحشت او بې ځايه وژنه وه((  ده اوېمېړانه جنګ

                                                 
ظهريالدين محمد بابر، بابري نظام، په پښتو د سيد عبـد  پاچـا ژبـاړه، پېښـور، دانـن خپرندويـه  -۱

  مخ. ۴، ۱۵۴۵ټولنه، 
محمد رشيف ځدراڼ، د شپاړسمې مـېالدي پېـړۍ پـه پيـل کـې د پښـتنو د سـيايس، اقتصـادي او  -۵

  مخ. ۷۰، ۱۵۴۳پېښور، دانن خپرندويه ټولنه،  م.(،۱۲۵۱ -۱۲۱۱کلتوري حالت څېړنه )
 مخ. ۱۲۱، ۱۵۰۵جواهر لعل نهرو، نګاهی بتاريخ جهان، لومړی ټوک، تهران،  -۵
رساولف کارو، پښتانه، د شـېر محمـد کر ـی ژبـاړه، پېښـور، د افغانسـتان د کلتـوري ودې ټولنـه  -۰

  مخونه. ۵۵۱ -۵۵۰، ۱۵۷۴)جرمنی(، 
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رسبېره پردې بابر په فرغانه، کابل او هند کې واکمني کړې او د 
شپاړسمې مېالدي پېړۍ يو مشهور مؤرخ، اديب او شاعر هم و. په چغتايي 
ترکي او فاريس ژبو يې ليکنې کړي، چې مشهور آثار يې بابر نامه يا تزک 

ديوان بابر، مبني، نظم رساله والديه، فتاوي بابري او  بابري، رساله عروض،
خط بابري دي. خو د پښتنو په باب يې په بابر نامه کې خوراګټور معلومات 

م. کلونو ليدنې، کتنې، ۱۲۵۱ -۱۰۴۵ورکړي دي. ))بابرنامه(( د بابر د 
 خاطرې او يادداشتونه دي.

ټه د دولس کلنۍ م. کال د جون په لسمه نې۱۰۳۰ظهريالدين محمد بابر د 
م. کال د شيباين ۱۲۱۰په عمر د فرغانې د واکمن په توګه وټاکل شو. په 

خان په وړاندې له ماتې وروسته د فرغانې پرېښودلو ته اړشو او افغانستان ته 
م. کال په سپټمرب کې يې کابل له محمد مقيم ارغون ۱۲۱۰راوتښتيد. د 

حکمرانی وکړه، چې پر م. کال پورې يې پر کابل ۱۲۵۱څخه ونيو او تر 
ماريو، لوټ او تاالن، ظلم او عامه وژنو باندې بناوه. په دې اړه پوځي داړه

او د واک  ازبکستاين ليکوال داسې ليکي: ))بابر د خپلو شتمنيو د زياتوايل
په موخه په جګړه پيل وکړ. هغه د خپل عرص زوی او د فيوډايل  د پراخوايل

ريات بې له شکه د نوموړې طبقې طبقې استازی و. د هغه سيايس نظ
فعاليت د حاکمې طبقې د واک د  دغوښتنو تامينول وو او د هغه عميل

 (1)ټينګتيا لپاره د خلکو پر سخت استثامر او استعامر باندې والړو((. 

                                                 
قيوموويچ، ))ظهريالدين محمد بابرو حقـوق بـني الـدول(( مجموعـه رئيس تور محمدوف عبدال  -۱

مقاالت سيمينار مبناسبت پنجصدمني سال تولد ظهريالدين محمـد بـابر، اکـادمی علـوم افغانسـتان، 
 مخونه. ۰۱ -۰۲، ۱۵۱۵
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بابر د خپل پنځم يرغل په نتيجه کې سلطان ابراهيم لودي ته ماتې ورکړه 
ته ننوت او په هند کې يې د بابريانو م. کال د می په لسمه اګرې ۱۲۵۱او د 

 کاله يې دوام وکړ. ۵۵۱چې کابو  (1))کورګانيانو( د سلطنت بنسټ کېښود. 

عظيم جانووا په خپل اثر ))په کابل او هند کې د بابرواکمني(( کې د بابر 
په قول ليکي، چې په کابل واليت کې له دېرشو څخه زياتې افغاين )پښتني( 

شمېر مهمو قبيلو د نومونو ذکر کوي او پشه يان هم په قبيلې اويس او د يو 
( په داسې حال کې چې پشه يان په خټه پښتانه، نه دي. 3پښتنو ورګډوي. )

 زه دلته د بابرنامې له مخې ددغو پښتني قبيلوليست وړاندې کوم:

رسواڼي  -۲غلجي، خلجي  -۰لوديان  -۵سوريان  -۵ (اڼینوحانی )لوه -۱
 -۱۵نيازي  -۱۱جلواين  -۱۱دلزاک  -۳سړبني  -۴ ګګياڼي -۷فرميل  -۱

خېل  یعيس -۱۱کاکړ  -۱۲يوسف خېل  -۱۰ترکالڼي )ترکاڼي(  -۱۵يوسفزي 
عبدالرحمن افغان )خان خېل، سوري خېل، احمد خېل، مودي خېل،  -۱۷

 -۵۵حرضخيل  -۵۱اپريدي  -۵۱سوايت  -۱۳تريايان  -۱۴کُنډی، منګس( 
يعقوب خېل  -۵۷پني  -۵۱محمدزي  -۵۲اورکزي  -۵۰وزير  -۵۵شموخېل 

 -۵۵کيوي  -۵۱غوري  -۵۱ضحاک )سهاک(  -۵۳سارنګ خاين  -۵۴
توري  -۵۱خوګياڼي -۵۲اوغان شال  -۵۰باجوړي  -۵۵ي( خرليچي )خرلڅ

بابا حسن ابدال )شايد د  -۰۱کوراين )کرالټي(  -۵۳بنګښ  -۵۴لنډر  -۵۷
 علی خېل. -۰۵انی کي -۰۵شريواين  -۰۱کندهار له ابداليانو څخه وي( 

                                                 
 مخ. ۵۱۵، ۱۳۲۴ظهري الدين محمد بابر، بابرنامه، تاشکند،   -۱
 مخ.۷۴، ۱۳۷۷کې د بابر واکمنی، مسکو، ناوکا،  عظيم جانووا. ص. ع. په کابل او هند -۵
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بابر دغه راز پښتانه واکمنان په لنډه توګه راپېژين او په خپل اثر 
 ))بابرنامه(( کې د هغوي د نومونو ذکر په الندې ډول کوي:

سلطان  -۵سلطان غياث الدين غوري  -۵سلطان عألالدين جهانسوز  -۱
 -۱سلطان ويس سوايت -۲سلطان عألالدين سوايت  -۰شهاب الدين غوري 

سلطان  -۴سلطان ملک شاه منصور يوسفزي  -۷لطان حيدر باجوړي س
 -۱۱سلطان عأل الدين لودي  -۱۱سلطان ابراهيم لودي  -۳سکندر لودي 

سلطان نرصالدين  -۱۵سلطان عألالدين خلجي  -۱۵سلطان محمود لودي 
 خلجی، سلطان محمد خلجي )د الزياتو معلوماتو لپاره بابرنامه وګورئ(.

دورې د مؤرخينو په څېر ټول پښتني قبايل د ))افغان(( په  بابر د اسالمي
نامه او د هغوی هېواد د ))افغانستان(( په نامه راپېژين. په داسې حال کې 
چې د پښتنو لرغونی او اصيل نوم د ويدا په رسودونو او هريودوت په تاريخ 
کې پښتون ذکر شوی دی. خو د ))افغان(( نوم دوی ته لومړي ځل د 

او ساسانيانو له خوا ورکړشوی دی. د بېلګې په توګه پښتانه د هندي  هنديانو
 ۰۱۱قبل امليالد او د  ۲۱۱آريايانو له خوا د ))مهاباراته(( په کتاب کې چې )

ميالدي کلونو ترمنځ په هند کې د سانسکريت په ژبه کښل شوی د 
ی نابغه، ))اسواکا(( او ))آسوه غانه(( په نامه ياد شوي دي. د افغانستان د لو 

متفکر او هند پېژندونکي ابوريحان بريوين په وينا افغان نوم په هغې کلمې 
په  (Asvaka)کې د اسواکا  (mahabarata)پورې اړه لري چې په مهاباراته 

 نامه ياد شوی دی. 
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دغه اسواکا د ګندهارا په سيمه کې وو، چې د ويدي دورې نوم دی او 
په اسالمي دوره کې د سليامن په  دوی په هغو غرو او رغوکې اوسېدل چې

 (1غرو ياد شوي دي. )

نه تر  ۲۱۲د  (Varahamira)يو بل هندي ستوری پېژندونکی وراهامريا 
کې د  (Brihat Samhita)م. پورې په خپل اثر )بری هات سمهيتا ۲۴۷
 (3نوم دوه ځيل د نورو نومونو تر څنګ راوړی دی ) (Avagana)اواګانه 

اجای ميرتا شاسرتي په قول، بريوين د مهاباراته  د هندي ليکوال ډاکرت
کتاب په اړه دقيق معلومات درلودل او د بری هات سمهيتا کتاب يې عريب 

( او د اسواکا، اسوه غانا، اواګانه، اوغانا او د افغان له 2ژبې ته ژباړلی و. )
 کلمې رسه د سانسکريت آثارو له الرې آشنا شو.

م.( او دريم  ۵۷۵ -۵۱۱و لومړی شاپور )دغه راز د ساسانيانو د واکمن
م.( په ډبرليکونو )نقن رستم( کې د ))ابګان(( او  ۵۷۳ -۵۱۳شاپور )

(  فردويس 4))اپاکان(( ذکر راغلی چې دا يواځې کيدای يش افغانان وي. )
په شاهنامه کې د ))اوګان((، ))اوغان(( او افغان درې واړه نومونه په کار 

 (5وړي دي. )

                                                 
، ۱۵۳۱پوهاند ډاکرت محمد حسن کاکړ، پښتون، افغان، افغانستان، پېښور: دانن خپرندويه ټولنـه،  -۱

  مخونه. ۱۵۲ -۱۵۵
  مخ. ۱۵۷همدا اثر،  -۵
ډاکرت اجای ميرتاشاسرتی، ))مآخذ سانسـکريت بـريوين((، د مريمحمـد آصـف ژبـاړه، البـريوين  -۵

  مخونه. ۱۱۱، ۱۲. ۱۵۲۵وهند )مجموع مقاالت(، اکادمي علوم، کابل: 
  مخ. ۱۴۱، ۱۵۴۷رس اولف کارو، پښتانه، د شريمحمد کر ي ژباړه، پېښور،  -۰
 مخونه.  ۵۳۰، ۵۳۵، ۵۴۳، ۱۵۲۲احمد عيل کهزاد، افغانستان درشاهنامه، کابل: دولتي مطبعه،  -۲
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ي، چې د هند او هلمند ترمنځ غرنی هېواد چې د سليامن په بارتولد ليک
ن ملت اوسېده او غرونو مشهور دی د قبل التاريخ په دوره کې دلته افغا

افغانان ځانته پختون يا پښتون وايي چې جمع يې پختانا او آريايي نژاد دی.
 (1)پښتانه دي. 

( د ـ.ه۵۵۷په اسالمي دوره کې ))حدود العامل من املرشق املغرب )
افغانستان لومړنی فارسی اثر دی، چې په پکتيا او ننګرهار کې مېشت پښتانه 
د افغانانو په نامه راپېژين. له هغه وروسته بيا تر بابره ټولو کورنيو او بهرنيو 
مؤرخينو د تاريخي افغانستان په حدودو کې مېشت پښتانه د ))افغان(( په 

څخه وروسته ابونرص محمد العتبی نامه راپېژنديل دي. له حدود العامل ... 
م.( ابوالفضل محمد بن بيهقی ۱۵۵۰ -۱۱۱۱م.(، ابن اثري )۱۱۵۱ -۳۱۱)
م.(، عبدالحی ګرديزی، ابوريحان البريونی، بلخی عنرصی، ۱۱۷۷ -۳۲۲)

 مسعود سعد سلامن، طوسی او فردوسی هم د افغانانو په نامه راپېژنديل دي.

رصو مؤرخينو، لکه منهاج الرساج د مغولو او تيموريانو د واکمنۍ هم ع
جوزجانی، عألوالدين بن عطا ملک جوينی، رشيدالدين فضل  ، سيفی 
هروی، حمد   قزوينی، ابن بطوطه، نظام الدين شامی، موالنا رشف الدين 
يزدی، موالنا نورالدين حافظ ابرو، کامل الدين عبدالرزاق سمرقندی، 

مچی اسفزاری هم پښتانه د افغانانو په مريخواند، خواند مري، معني الدين ز 
نامه راپېژين. د بېلګې په توګه سيفی هروی پخپل اثر ))تاريخ نامه هرات 

( ځلې پښتانه د افغان، اوغان، افغاين، اوغاين او ۱۵م.(( کې )۱۵۵۱ -۱۵۱۴

                                                 
خی ايـران، چـاپ اول د حمـزه رسدادورطالـب زاده ترجمـه، و. و. بارتولد، تذکره جغرافيـای تـاري -۱

 مخونه. ۱۵۱ -۱۵۱، ۱۵۱۴تهران، چاپخانه اتحاديه، 
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افغانيان په نامه راپېژين. )و ګورئ تاريخ نامه هرات(. همدارنګه حافظ 
( ځلې د افغان، اوغان، اوغاين او د ۵۱په شان )ابروهم د سيفی هروی 

 (1)اوغانيانو په نامه پښتانه راپېژين. 

که څه هم د بابر په شمول کورنيو او بهرنيو مؤرخينو د ))افغان(( نوم تر 
څوارلسمې ميالدي پېړۍ پورې پښتنو ته په کار وړلی دی، خو پښتنو ډېر 

دوی اصيل قومي نوم پښتون  وروسته د يوه ميل نامه په توګه ومانه، ځکه د
دی چې د ويدا په رسودونو او هرودوت په تاريخ کې يې ذکر راغلی دی. 
په افغانستان کې هر قوم يو قومي او بل ميل هويت لري. که څه هم قومي 
هويتونه ډېر او بېل دي، خو ميل هويت د ټولو مشرتک، واحد او يو دی چې 

ړاندې د ))افغان(( نوم د افغانستان له افغان څخه عبارت دی. اته سوه کاله و
 پر ټولو قومونو اطالق شوی او يو مشرتک ميل نوم او ګډ هويت جوړوي.

سيفي هروی لومړنی مؤرخ دی چې په خپل اثر ))تاريخ نامه هرات 
( د 3م.(( کې يې د پښتون تر څنګ کردان هم افغانان وګڼل )۱۵۵۱ -۱۵۱۴

ه خپل اثر ))تاريخ آل مظفر تيموريانو د وخت ليکوال محمود کتبي هم پ
هـ.(( کې هزاره د اوغان او اوغاين په نامه او مغول د اوغانانو په نامه  ۴۵۵

( همدغه ليکوال د همدغه اثر په دوهم ټوک کې بيا هم مغول د 2راپېژين. )
 (4اوغانيانو په توګه راپېژين. )

                                                 
، ۱۵۴۴شهاب الدين عبد  حافظ ابرو، جغرافيا حافظ ابـرو، درېـيم ټـوک، تهـران، آينـه مـرياث،  -۱

 مخ. ۵۵۵
  مخونه. ۵۱۱ -۳۳۱، ۱۳۰۵سيفي هروی، تاريخ نامه هرات، کلکته، ګلشن افسټ چاپخانه،   -۵
 مخونه. ۵۵۲، ۱۳۴، ۴۷، ۱۵۰۱محمود کتبي، تاريخ آل مظفر، جلد اول، تهران: دانشګاه تهران،  -۵
  مخ. ۵۱۷، ۱۵۰۷هامغه اثر، جلد دوم، تهران،  -۰
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ين په حافظ ابروهم پخپل اثر )) جغرافيای حافظ ابرو(( کې ترکان د اوغا 
( همدا رنګه خواند مري 1نامه او هزاره د اوغان او افغان په نامه را پېژين. )
م.( کې مغول او  ۱۲۵۵ -۱۲۵۱پخپل اثر ))حبيب السرييف الخبار اوالد البرش 

 (3هزاره د اوغاين په نامه را معريف کوي. )

مريخواند پخپل اثر ))تاريخ روضة الصفا(( کې افغانان له مغولو رسه 
( دغه راز د تيموريانو د وخت يو 2او هزاره د افغان په توګه راپېژين. ) ګډوي

بل مشهور ليکوال عبدالرزاق سمرقندي هم ترکان د افغان په توګه را پېژين. 
( پس ويالی شو چې افغان د پښتون اصيل نوم نه دی، بلکې د افغانستان د 4)

ايد يو شان ورباندې نورو قومونو په څېر د هغه ميل نوم دی او ټول قومونه ب
 ووياړي.

له پورته ترشيحاتو څخه زموږ مقصد د او، چې افغان کلمه لرغونی 
تاريخ لري او له بابر څخه وړاندې په بېالبېلو وختونو کې مؤرخينو 
دافغانستان د ټولو قومونو لپاره په کاروړي ده. بابر هم  د شپاړسمې مېالدي 

کلمه استعامل کړې ده، يعنی دا کومه پېړۍ په پيل کې د پښتنو لپاره د افغان 
 نوې خربه نه وه. 

                                                 
  مخونه. ۱۷۷ -۱۷۱، ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۵۷۴حافظ ابرو، جغرافيای ابرو، جلد سوم، تهران، اينه مرياث،  -۱
دمري، تاريخ حبيب السـري يف الخبـار اوالدالبرشـ، جلـد سـوم، تهـران، کتابخانـه غياث الدين خوان -۵

  مخونه. ۵۵۱، ۵۴۱ -۵۴۵، ۱۵۵۵خيام، 
  مخونه. ۰۷۰ -۰۷۵، ۱۵۵۳مريخواند، تاريخ روضة الصفا، جلد جهارم، تهران، چاپ پريوز،  -۵
، چاپخانـه عبدالرزاق سـمرقندي، مطلـع سـعدين و مجمـع بحـرين، جلـد دوم، جـز سـوم، الهـور -۰

  مخ. ۵۱، ۱۳۳۵ګيالين، 
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بايد ووايم، چې د تيموريانو په دوره کې امري تيمور او زمچي هغه 
ليکواالن دي چې پښتانه يې د افغان پر ځای پاتان )پټان( او فټان نومويل 
دي، لکه چې امري تيمور ليکي، کله چې موږ کندهار ته ورسيدو، ماته يې 

دغه راز  (1) ته د ))پاتان(( او پټان د طايفې خلک اوسيږي.وويل، چې دل
. ق. کې د ګوډ تيمور پر ضد ملک ـه۷۴۲زمچی اسفزاری ليکي، چې په 

محمد له غور نه د زياتو مغرورو ))فټانانو(( رسه پر هرات راغی او د اختيار 
 (3) الدين کالته يې اور ورکړ او ټول مغول يې ووژل.

حمد بابر په خپل اثر ))بابرنامه(( کې شپږ ځلې د همدا رنګه ظهريالدين م
))افغانستان(( کلمه د پښتنو سيمو ته کارويل ده. ال تر دغه وخته د 
))افغانستان(( کلمه، زموږ د هېواد لپاره د يوې ميل او رسارسی کلمې په 
توګه نه استعاملېده. بابر د کابل د څلور خواوو د راپېژندنې په ترڅ کې 

، بنو او افغانستان موقعيت ل واليت په جنوب کې فرمل، نغرليکي: ))د کاب
او بل ځای ليکي: ))چې د کابل په شامل ختيځ کې غرونه کافرستان  لري((

دی، مثالً: کټور او ګربک او د هغه په جنوب کې افغانستان دی((. 
همدارنګه بل ځای ليکي: ))په هغه کال چې ما کابل او غزنی ونيول، په 

شت، افغانستان او دوکي کې له ډېرو وژنو، تخت او تاز څخه کوهاټ، بنو، د
وروسته د غزنی والړو اوبو ته راغلم((. دغه راز بل ځای ليکی: ))د خواجه 
اسامعيل، دشت، دوکي او افغانستان غرونه يو شانته دي....(( او همدارنګه د 

                                                 
مارسل بريون، منم تيمور جهانګشا )رسګذشت تيمور به قلم خود او(، څلـورم چـاپ، د ذبـيح    -۱

 مخونه. ۵۵۱ -۵۵۷، ۱۵۱۵منصوری ژباړه، تهران، انتشارات کتابخانه مستوفی، 
وک، تهـران، معني الدين زمچی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصـاف مدينـة هـرت، لـومړی ټـ -۵

 مخونه. ۰۲ -۰۵، ۱۵۵۴



 
 رسيزه ژباړونکيد  

 

88 

 

کوهاټ او هنګو ترمنځ د لښکرکشۍ د بيان په ترڅ کې ليکي: ))ملک 
د کمری چې ټول افغانستان يې ښه پېژند، ددې لښکرکشۍ مرشتوب بوسعي

ق. کال يعنی په  هـ.۳۱۱پرغاړه درلود((. او دغه راز بل ځای ليکي: ))په 
کابل کې زموږ د اول او دوهم کال پرمهال د هندوستان د نيولو په نيت د 
ته خيرب درې له الرې پرشاور )پېښور( ته ورسېدو او د باقی چغانيانی په مرس

د بنګښ کښتنۍ برخې يعنی کوهاټ ته والړو او پر افغانستان مو سخت 
يرغل وکړ او د تورې په زور مو بنو او دشت لوټ او تاالن کړل او د دوکي 

 (1)له الرې ووتو((.

بايد ووايم، چې د بابر له څرګندونو په ښه شان ښکاري، چې له 
ه دې اړه افغانستان څخه يې مقصد پښتني سيمې دي. حبيبی صاحب پ

ليکي، چې د ظهريالدين محمد بابر د کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې تر 
ع( وروسته اکرثو تاريخ ليکونکو د افغانستان همدا ۱۰۳۰ق. کال ) ـ.ه۳۱۱

ختيځه برخه تر حسن ابدال پورې ))روه(( بللې ده، چې محمد قاسم فرشته 
 (3)يې اوږدوالی له هراته تر حسن ابدال پورې ګڼي. 

غانستان(( کلمه بابر نه ده رواج کړې، بلکې زرکاله عمر لري. په د ))اف
لسمه مېالدي پېړۍ کې د غزنويانو د واکمنۍ پر مهال ابوريحان البريونی د 
پښتنو هېواد د ))جبال االفغانيه(( فردوسی د ))مرزافغان((، محمد بن محمد 

                                                 
، ۱۵۴۱ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه )واقعات کابل(، د شفيقه يارقني ژبـاړه، کابـل، مطبعـه بهـري،  -1
 مخونه. ۱۳۱، ۲۷، ۲۵، ۰۱، ۵۱
 مخ. ۵۴، ۱۵۴۰عبدالحی حبيبی، افغان او افغانستان، پېښور، د خوست خپلواکه ټولنه،  -۵
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نامه  طوسی د ))حد افغانيان((، مسعود سعد سلامن د ))کشور افغان(( په
 (1)نومويل دی. 

( ځلې د افغانستان ۰۱سيفی هروی پخپل اثر ))تاريخ نامه هرات(( کې )
کلمه او دوه ځلې د اوغانستان کلمه د پښتنو د هېواد لپاره په کار وړي. 

 )وګورئ د زياتو معلوماتو لپاره د ))تاريخ نامه هرات اثر((.

زمچی اسفزاری د ډاکرت تږی ليکي، چې د سيفی هروی د تاريخنامې او د 
الجنات له ځينو تذکراتو نه داسې ښکاري چې هغوی ))افغانستان(( روضات

هغه سيمه بويل چې د کندهار له بيخی غريب حد نه تر اباسينده او له کشمري نه د 
 (3) عربو د بحريې د غاړې تر حدودو پورې امتداد لري.

ته، کامل له سيفی هروی څخه وروسته ابن بطوطه، زمچی اسفزاری، فرش
الدين عبدالرزاق سمرقندی، ضيأالدين برنی، عبدالقادربدايونی، آخوند 
درويزه، او باالخره ګوډ تيمور پخپل اثر ))ملفوظات تيموری(( کې ليکی: 
 (2)))ما د افغانستان(( هېواد، چې د سليامن غرونو راچاپېر کړی، فتح کړ((. 

دې د مؤرخينو او په نتيجه کې ويالی شو، چې له بابر دوه پېړۍ وړان
په نامه خطاب کېده او دا خوا پښتني سيمو ته د ))افغانستان((واکمنانو له 
 کلمه رواج وه.

                                                 
 -۱۵۵۱ولـو او تيموريـانو د واکمنـۍ پرمهـال د پښـتنو حالـت څېړنـه )محمد رشيف ځدراڼ، د مغ -۱

 مخ.۳۳م.( کمپيوتری نسخه، ۱۲۱۷
 مخ. ۵۵۱، ۱۵۷۷حبيب   تږی، پښتانه، پېښور، د پښتني فرهنګ د ودې ټولنه )جرمنی(، -۵
 مخونه. ۱۱ -۳، ۱۵۲۷محمد حسن کاکړ، افغان افغانستان، کابل، د پوهنتون مطبعه،  -۵
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دغه راز له تاريخ نه ډېر ناخربه کسان ادعاکوي، چې د افغانستان کلمه د 
م. کال د انګليس او ايران ترمنځ په السليک شوې ۱۴۱۱لومړی ځل لپاره په 

کر شوې ده. خو واقعيت دادی، چې د افغانستان معاهده کې په رسمی ډول ذ 
کلمه او نوم د لومړی ځل لپاره د چنګيزخان دملسی منکوخان په هغه 

الدين کرت ته ملک شمسرسمي او دولتی فرمان کې چې د هرات واکمن 
 (1)ميالدي کال ورکړ، راغلی او ثبت شوی دی. ۱۵۰۷يې په 

د کابل په ښار کې د ظهريالدين محمد بابر د خپلې واکمنۍ پرمهال 
په  (3) پښتنو او د هغوي د کلی ))ده افغانان(( په اړه دوه ځلې يادونه کوي.

داسې حال کې چې ابن بطوطه دوه پېړۍ مخکې کابل ته راغلی و، په دې 
باب داسې ليکي، چې پخوا کابل يو سرت ښارو او اوس له هغه يو کلی پاتې 

نامه ورکې اويس او هم د شيخ  دی، چې د عجمو يوه طايفه د ))افغان(( په
افغان ليکوال وکيلی  (2)اسامعيل افغانی په نامه يو روحاين دلته ژوند کوي.

پوپلزی ليکي، چې په ډېره پخوانۍ زمانه کې د کابل آساميي غره په ختيځ 
کې پښتنو يو کلی پخپله نامه جوړ کړ او د ))ده افغانان(( په نامه يې ونوماوه. 

وسيدونکو د کابل باالحصار په شاوخوا کې زراعتی د ))ده افغانان(( ا
ځمکې او باغونه درلودل. د ستور قرص، ارګ، بستان، ګلستان او ګردان 
رسای )اوسنی پارک زرنګار( د ده افغانانو په امالکو کې شامل وو او له 

هـ. ۱۵۳۳قد ه يې په همدې نامه شهرت درلود. اعليحرضت امان   شاه په 

                                                 
 مخونه. ۱۷۱ -۱۲۳، ۱۳۰۵روی، تاريخ نامه هرات، کلکته، سيفی ه -۱
ظهريالدين محمد بـابر، بابرنامـه، پـه رويس محمـد صـالح ژبـاړه، تاشـکند، د ازبکسـتان د علومـو  -۵

 مخونه.۵۷۲، ۵۲۱، ۱۳۲۴اکاډمي، 
 مخونه. ۰۰۷ -۰۱، ۱۵۰۴ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، لومړی ټوک، تهران،  -۵
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د تذکرې وين رواج کړ او چې کله يې پخپله تذکره  ش. کال د نفوسو
اخيسته، ويې ويل، چې زما په تذکره کې وليکئ: ))امان   ساکن ده افغانان 

 (1) کابل((

بابر دغه راز د کابل په واليت کې د مېشتو قومونو، قبايلو او ژبو په باب 
مونه او معلومات وړاندې کوي او ليکي: ))د کابل په واليت کې بېالبېل قو 

قبايل اوسيږي، چې په اوارو سيمو او دروکې ا اق، ترک او عرب ژوند 
کوي. په ښارونو، ناحيو او کليو کې سارتی، پشه يي، پراچي، تاجيک، بريکي 
او افغان )پښتانه( قبايل اوسيږي. د غزنی په غرونو کې هزاره او نوکداري 

به خربې کوي. په قبايل اويس او د هغو له جملې نه يو شمېر په مغولی ژ 
شامل ختيځ غرونو کې کافر )اوسنی نورستانيان( لکه کټور او ګربيګي 
هستوګنه لري، په جنوب کې افغاين )پښتني( قبايل مېشت دي. د کابل په 

( ژبو، لکه عربی، فارسی، ترکي، هندي، افغاين ۱۵( يا )۱۱واليت کې په )
 (3) دې غږيږي(()پښتو(، پشه يي، پراچی، ګربي، بريکي او لغامين بان

وګورئ بابر په پورته څرګندونو کې پښتانه د افغان په نامه او پښتو ژبه د 
افغاين ژبې په نامه راپېژين. همدارنګه د کابل په ښار کې د ابن بطوطه په 

 څېر د پښتنو د ټاټوبی يادونه کوي.

م. کې د کابل باالحصار د نيولو پرمهال د ))يب يب ۱۲۱۰دغه راز بابر په 
و(( د تاريخي ځاي، سيمې او تپې يادونه کوي او ليکي: ))کله چې يب مهر 

                                                 
 مخ. ۱۱۱، ۱۵۴۷پوپلزايي، فرهنګ کابل باستان، لومړی ټوک، کابل، مطبعه احمد،  عزيزالدين وکيلی -۱
 مخ. ۱۲۲، ۱۳۲۴ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه، په روسی د محمد صالح ژباړه، تاشکند،  -۵
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په  (1)يب مهرو ته راورسيدو له باالحصار څخه د اورملبې پورته شوې((. 
داسې حال کې چې د آريانا په دايرةاملعارف کې د يب يب مهرو د سيمې او 

څون په ترڅ تپې نومونه د انګريزانو پر ضد د افغانانو د پاڅون او بيا ددغه پا
يب يب مهرو او د هغه د نامزد له شهادت رسه تړاو  -کې د دوو ځوانانو

ورکوي او ليکي چې د سيمې خلکو ددغو دوو نامزدو ځوانانو د مېړانې او 
شهادت په وجه دغه منطقه د ))يب يب مهرو(( په نامه ونوموله او زيارت يې 

 (3)د تپې پر رس اوس هم موجود دی.

مهرو(( د افغانستان جغرافيايي قاموس د لومړی ټوک دغه راز ))يب يب 
مخ کې داسې راپېژندل شوې ده: ))يو کلی دی، چې د کابل په  ۵۳۴په 

شامل ختيځ کې د دريو کيلومرتو په واټن د يوې تپې په ختيځه ملن کې 
موقعيت لري او د ))يب يب مهرو(( په نامه شهرت لري. يو وخت دغه کلی د 

 (2) حکومتی مرکز و((ده سبز څلورمه درجه 

له پور ته څرګندونو څخه دا نتيجه اخلو، چې د يب يب مهرو کلی، تپه او 
سيمه په تاريخي لحاظ له شپاړسمې مېالدي پېړۍ نه مخکې شهرت درلود 

م. کال ۱۲۱۰او نو ځکه ظهريالدين محمد بابر د کابل ښارته د ننوتو پرمهال )
 سپټمرب( د يب يب مهرو يادونه کوي.

                                                 
 مخ. ۵۵۱، ۱۳۲۴ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه، په روسی د محمد صالح ژباړه، تاشکند،  -۱
عارف، دويم ټوک، دويـم چـاپ، د افغانسـتان د علومـو اکـاډمی، د دايرةاملعـارف آريانا دايرةامل -۵

 مخ. ۵۴۷، ۱۵۴۷رياست، کابل، د نرباسکا مطبعه، 
 ۵۳۴، ۱۵۵۲د افغانستان جغرافيايي قاموس، لـومړی ټـوک، کابـل، د آريانـا دايرةاملعـارف ټولنـه،  -۵

 مخ.
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د نورو پښتني قبيلو ترڅنګ په لوګر او زرمت کې د ))اوغان شال(( بابر 
قبيله او قبايل رامعرفی کوي او ليکي، چې په لوګر کې د چرخ خلک او د 

م. کال په ۱۱۲۳خو په تاريخ بيهقی )د  (1)زرمت خلک ))اوغان شال(( دي. 
حدود کې ليکل شوی( کې درې نيمې پېړۍ مخکې ))افغان شال(( په غزنې 

د سيمې او ځايونو په نامه را پېژندل شوی او خواجه ابوالفضل محمد بن کې 
حسني بيهقی ليکي: ))مسعود له هغه باغ څخه راووت او د صحرا په لور 
روان شو، لويان او مرشان هم وررسه وو. په ))افغان شال(( کې د امري عادل 

د افغان سبکتګني قربته ورغی او زيارت يې وکړ... د رود پر هغه غاړه چې 
شال خواته دی ډېر سلطانی اسونه تړيل وو... امري په افغان شال کې 
محمودی ماڼۍ ته بياراغی.... رسوالن يې وليدل او په افغان شال، رسوله 
ميدان او په پازارونو کې يې هغه دينارونه او درمونه چې له رسوالنو پاتې وو 

ڼۍ ته د مبارکۍ پرخلکو وويشل... او په افغان شال کې زړې محمودی ما
  (3) لپاره راغی((

 ابيهقي او د بابر نامې ترمنځ دشايد يو څوک وپوښتي، چې د تاريخ 
توپري په څه مفهوم دی؟ زما په عقيده د تاريخ بيهقي د څرګندونو مقصد په 
غزنی کې د افغان شال پښتني قبايلو د اوسيدو د ځايونو راپېژندل دي، ځکه 

ايونه شته چې د پښتني قومونو په نامه اوس هم ډېرې داسې سيمې او ځ

                                                 
 ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۳۲۴الح ژبـاړه، تاشـکند، ظهريالدين محمـد بـابر، بابرنامـه، پـه روسـی د محمـد صـ -۱

 مخونه.
ابوالفضل محمد بن حسني بيهقی، تاريخ بيهقی، د داکرت علی اکرب فياض سـمونه، کابـل، دولتـی   -۵

مخونه، دغه راز وګـورئ د فرهنـګ تـاريخ بيهقـی اثـر،  ۱۲۱، ۲۰۳، ۵۲۲، ۵۰۱، ۵۵۲، ۱۵۱۰مطبعه، 
 مخ. ۵۴۰
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ياديږي، خو د دواړو مقصد د افغان )پښتني(( قبايلو راپېژندل دي. واقعيت 
دادی چې له لرغونو زمانو راهيسې په غزنی، لوګر او د پکتيا په زرمت کې د 

 پښتنو بېالبېلې قبيلې او قبايل اوسيدل او دا ددوی لرغونی ټاټوبی دی.

ت دی، چې اوس مهال په غزنی، لوګر او زرمت کې د خو دا هم يو واقعي
افغان شال او اوغان شال په نامه کوم ځای او يا قبيله او خېل نه ياديږي. 
ځکه د سيمې او ځايونو نومونه د زمانې په ترييدو رسه بدليږي او قبايل په 

 خپلو کې رسه ګډيږي.

ړيکې عظيم جانوواليکي، چې بابر د مومندو رسه ترپايه دوستانه ا
م. کې يې پر دوی يرغل ونه کړ. خو زه د بابر په قول ۱۲۱۷وساتلې او په 

وايم، چې هغه د مومندو په اړوند دغه سياست تر پايه تعقيب نه کړ او يو 
م. کال په پرسلی کې( يې د مقر پر مومندو تريی او ۱۲۱۴کال وروسته )د 

-و کې د هزارههمدارنګه عظيم جانووا د بابر په پوځي لښکر  (1)يرغل وکړ.

په داسې حال کې چې د ډهيل او اګرې د فتح  (3)ګانو برخه اخيستنه ردوی.
پرمهال د بابر په لښکرو کې پښتنو، هزاره ګانو، عربو او بلوڅو برخه درلوده. 

(2) 

دغه راز عظيم جانووا په باجوړ کې د بابر له قتل عام څخه هيڅ يادونه، 
په دغه جګړه کې له اوربلونکې  نه کوي او يواځې دومره ليکي، چې بابر

 وسلې )ټوپک( څخه د لومړی ځل لپاره کار واخيست.
                                                 

 ۵۲۱، ۵۵۱، ۱۳۲۴رويس ژبه د محمد صـالح ژبـاړه، تاشـکند،  ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه، په  -۱
 مخونه.

 مخ. ۷۷، ۱۳۷۷عظيم جانووا ص . ع. ، په کابل او هند کې د بابر واکمنی، مسکو، ناوکا،  -۵
 مخ. ۵۵۴، ۱۳۲۴ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه، په روسی د محمد صالح ژباړه، تاشکند،  -۵
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خو واقعيت دادی، چې بابر نه يواځې د باجوړيانو خپلواکۍ ته درنښت 
ونه کړ، بلکې د هغوی درې زره کسان يې قتل عام کړل او دی پخپله داسې 

ښه اداره ليکي: ))حيدرعلی باجوری د باجوړ سلطان و او دغه واليت يې 
په درېيمه د باجوړ سلطان ته د دلزاکو  يم. کال د جنور ۱۲۱۳کاوه... موږ د 

د قوم يو محرتم افغان ورواستاوه تر څو د باجوړ خلکو او سلطان ته، زما په 
وړاندې د اطاعت کولو او د کال د تسليميدو مشوره ورکړي، خو دغو ناپوهو 

ځواب يې راکړ... نو ځکه هغوي مانا  ېاو بدمرغو خلکو مشوره ونه منله او ب
ټول قتل عام او د هغوی د کورنيو غړي، ښځې او ماشومان اسري شول او 
نږدې درې زره کسان ووژل شول... دغه راز له يو شمېر سلطانانو او 
رسغړونکو څخه مورسونه پرې کړل او د خپل بری د اعالن اوزيری په توګه 

ته واستولې او له نورو پاتې  مود هغوی ککرۍ کابل، بدخشان، کندز او بلخ
 (1) ککريو څخه مود باجوړ په دره کې يو منار جوړ کړ((.

بابر په افغانستان او هندوستان کې په لس ګونو عامه وژنې کړي او د 
پښتنو له رسونو څخه يې د مغولو او تيموريانو په دود منارونه جوړ کړي 

ئ.( بابر يواځې له هغو دي. )د زياتو معلوماتو لپاره د بابرنامې منت وګور 
پښتني قبايلو رسه دوستانه اړيکې ساتلې چې بې له قيد او رشط څخه يې ده 
ته اطاعت کاوه او دده په چوپړ کې وو. بې له شکه بابر د يوه نيواکګر او 
 امپراتور په توګه د افغانستان او هندوستان له ولسونو رسه چلند کړی دی.

زيو د لوی قوم د باور او مالتړ د عظيم جانوواليکي، چې بابر د يوسف
ترالسه کولو په موخه ددې قوم د مرش له لور رسه واده وکړ. بابر پخپله هم 

                                                 
 .مخ ۵۲۰، همدغه  اثر -۱
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ليکي، چې د يوسفزيو رسه دښو اړيکو په خاطر، ما د ملک شاه منصور د 
ملک شاه منصور په سوات کې د  (1)لور رسه د واده کولو غوښتنه وکړه.(( 

. او د هغه لور د پري معظم شاه په اثر ))تواريخ يوسفزيو غښتلی محيل سلطان و
حافظ رحمت خاين(( او د خوشحال خان خټک په اثر ))سوات نامه(( او د 
ظفرکاکاخيل په اثر ))پښتانه د تاريخ په رڼا کې(( او د رساولف کارو په اثر 
))پښتانه(( کې د يب يب مبارکې په نامه شهرت لري. خو د بابر لور ګلبدن بيګم 

يب يب مبارکه د اکرب  (3)يب يب مبارکه د ))افغانی آغاچه(( په نامه راپېژين. اغلې
 (2)م.( پورې ژوندۍ وه. ۱۱۱۲ -۱۲۲۲پادشاه تر زمانې )

دغه راز بابر د کابل واليت )افغانستان( او هندوستان ترمنځ د طبيعی 
رسحد په باب ليکي، چې ))د سند له درياب څخه ورپورېوزې، ځمکه، 

 (4)، ونې، الرې، خلک او رسم رواجونه ټول هندوستاين کېږي((.اوبه، ډبرې
مخ په حواله ليکي:  ۰۴۰ضمري صافی د بابرنامې د بيورج انګرېزي ژباړلې د 

))کله چې د سند درياب نه ورپورېوزې، ټول شيان، لکه ځمکه، اوبه، ونې، 
 (5)غرونه، ډبرې، خلک، قومونه، رسم رواجونه او کايل هندوستانی کېږي(( 

سيفي هروي پخپل اثر ))تاريخ نامه هرات(( کې د افغانستان او 
هندوستان ترمنځ رسحد د سند سيندګڼي او د هرات د واکمن ملک شمس 

                                                 
، ۱۲۴ -۱۲۲، ۱۳۲۴الدين محمد بابر، بابرنامـه، پـه روسـی د محمـد صـالح ژبـاړه، تاشـکند، ظهري   -۱

 مخونه. ۵۲۲ -۵۲۵
 مخونه. ۵۰۴، ۵۱۵، ۱۳۷، ۱۳۱، ۱۴۳، ۱۴۰، ۱۳۷۰ګلبدن بيګم، هاميون نامه، الهور،  -۵
 مخونه. ۵۰۴، ۱۵۷۴رساولف کارو، پښتانه، د الحاج شېر محمد کر ی ژباړه، پېښور،  -۵
 ۱۲۰ -۱۲۵، ۱۳۲۴الدين محمـد بـابر، بابرنامـه، پـه روسـی د محمـد صـالح ژبـاړه، تاشـکند، ظهري  -۰

 مخونه.
 مخ. ۳، ۱۳۴۷م. پوهنتون کابل، ۱۷۰۷ -۱۲۱۱محمد حسن ضمري صافی، تاريخ افغانستان از  -۲
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الدين کرت د يوه فرمان په اړه ليکي، چې ))فرمان مو... افغانستان ته ان د 
له پورته فرمان څخه هم  (1)سند تر سنده او د هند تر حده واستاوه((. 

ږي چې په ديارلسمه مېالدي پېړۍ کې هم د سند سيند د افغانستان ېګندڅر 
او هندوستان ترمنځ يو طبيعی او سيايس حد و. دا تاريخي واقعيت اوس هم 
تر سرتګو کېږي، کله چې سړی د اټک او يا سند پر درياب ورتېريش، نو 
 سمالسی هر څه بدليږي؛ پښتون او پښتو ژبه، رواجونه، رنګونه او څېرې،
خويونه او کايل په بشپړه ټوګه پر پنجايب او پنجابۍ ژبه، رواجونو، رنګونو او 
څېرو باندې بدليږي او سړی داسې ګومان کوي چې له افغاين دنيا څخه 

 يوې بلې نوې دنيا ته داخل شوم. 

بابر له کابل نه پنځه ځلې د هندوستان د نيولو په موخه پوځي سوقيات 
ريل پر يو ويشتمه نېټه يې د پاين پت په ډګر کې م. کال د اپ۱۲۵۱وکړل او د 

د لوديانو وروستی واکمن سلطان ابراهيم په شهادت ورساوه او په ډهيل کې 
 ( کلنه واکمني پای ته ورسوله.۷۲يې د پښتنو )

د سلطان ابرهيم لودي  -په پاين پت کې د بابر د بری الملونه داوو: لومړۍ
لودي پوځونو مدرنه توپخانه او جنګي  -او د هغه امريانو بې اتفاقي. دوهم

د بابر رسه زيات پښتانه جنګيايل او امريان د  -وسايل نه درلودل. دريېم
سلطان ابراهيم پر ضد يو ځای شوی وو لکه چې خوشحال خان خټک په 

 دې باب وايی:

 بيا له پاسه د ډهيل بادشاه بابر شو

 رکت وــتانه په بـــچې يې کار د پښ
                                                 

 مخ. ۱۱۰، ۱۳۰۵سيفی هروی، تاريخ نامه هرات، کلکته،  -۱
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وه نور املاس په اړه د وکيلی پوپلزايي هغه څرګندونې، دلته غواړم د ک
چې ليکي، د سلطان ابراهيم لودي مور د کوه نور املاس چې د سلطان 
عالوالدين خلجی له خزانې څخه پاتې و، بابر شاه ته يې واستاوه، د بابر په 

بابر ليکی، کله چې هاميون داګرې  (1)قول دغه مطلب داسې تصحيح کوم. 
موږ ته انتظارو. اګرې ته زموږ په وررسيدو رسه د بکر ماجيت  ښارونيو او

راجه کورنۍ ډېر ښکيل او قيمتي کاڼي او په هغه جمله کې مشهور د کوه 
نور املاس چې د عالوالدين خلجی څخه پاتې و، هاميون ته وسپاره. 
نوموړی املاس دومره شهرت درلود، چې يوه سوداګر د هغه بيه د ټولې نړۍ 

ګښت له دوه نيمې برخې رسه برابره ټاکلی وه. شايد د هغه وزن د ورځنی ل
اته مثقاله و. زه چې کله اګرې ته ورسيدم، د هاميون له خوا دغه املاس ماته 

 (3)راوړل شو او مابېرته هغه ته ډالۍ کړ. 

بابر او شېرشاه سوري په تصادفی ډول په يوه ميلمستيا کې رسه مخامخ 
ه د بابر په زړه کې ويره پيدا کېږي او دده د کېږي؛ د شېرشاه په ليدلو رس 

شخصيت په اړه داسې ليکي: ))ما ډېر افغانان )پښتانه( ليديل وو، خو په زړه 
کې مې ور څخه ويره نه وه راغلې، دده په ليدومې زړه داسې راته وويل، 
د  (2)چې ويې نيسم، ځکه د لويوالی نښې يې په تندی کې ليدل کيدې...((

نظر پر ځای و، ځکه همدغه شېرشاه و چې د بابر په وړاندې يې  بابر ويره او

                                                 
 مخ. ۵، ۱۵۴۱افغانستان، پېښور، دانن خپرندويه ټولنه،  عزيزالدين وکيلی پوپلزايي، کوه نور او -1
 مخونه. ۵۱۱، ۱۳۲۴ظهريالدين محمد بابر، بابرنامه، په روسی د محمد صالح ژباړه، تاشکند،  -۵
عباس رسواڼی، شېرشاهی تاريخ، د ډاکرت دولت محمد لـودين ژبـاړه، کابـل، پښـتو ټولنـه، دولتـی  -۵

 مخونه. ۷۱ -۱۳، ۱۵، ۱۵۲۰مطبعه، 
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هاميون ته يې ماتې ورکړه او په هندوستان  -خپل مقاومت پيل او دده زوی
 کې يې د پښتنو واکمني يو ځل بيا احيأ کړه.

په نتيجه کې ويالی شو، چې ظهريالدين محمد بابر يو سرت سيايس، 
انه، کابل او شاميل هندوستان پوځي او فرهنګي شخصيت و، چې په فرغ

کې يې د واکمنۍ او فرهنګپالۍ سرتې کارنامې په مرياث پاتې دي. خو د 
))بابرنامې(( په قول، هغه د ملکونو د فتح او د ملتونو د اسريولو په خاطر 
عامه وژنې کړي او د خلکو له رسونو يې د مغولو په دود منارونه جوړ کړي 

هغه يې د پوځي مرکز په توګه استفاده وکړه،  دي. هغه کابل اشغال کړ او له
په افغانستان او هندوستان کې يې د پښتنو واکمنۍ يو په بل پسې راوپرځولې 
او د پښتونخوا غرونه او رغونه يې د پښتنو په وينو رسه کړل. هغه په ټولو 
پوځي سوقياتو کې د لوټامرۍ، تشدد او عامه وژنو پر بنسټ د خپلې 

 ورۍ بنسټونه کېښودل. واکمنۍ او امپرات



 

 

 د ليکوال رسيزه
د شپاړسمې ميالدي پېړۍ لومړي دېرش کلونه د منځنۍ آسيا، افغانستان 
او هند لپاره په تاريخ کې غوره دوره وه. ددې سيمې د دولتونو او ټولنيز 
ژوندانه غوره ځانګړتيا دا وه، چې د فيوډايل تجزيې په لور ټاکلی متايل 

 رامنځ ته شوی و.

ډايل خپل منځي مخالفتونو او النجو د پراخو ټولنيزو قرشونو او په فيو 
ځانګړې توګه د بزګرانو پر ژوندانه باندې وژونکې اغېزې شيندلې وې. 
جربي او ظاملانه مالياتو د بزګرانو اقتصاد کمزوری او ويجاړ کړی و. د ښار 

الت له د زيارکښانو او کسبګرو ژوند له کړاوونو رسه مخ و. د دغه ناوړه ح
امله د پنځلسمې ميالدي پېړۍ په وروستيو کې چټکه ټولنيزه مبارزه ترسرتګو 
کېده، چې د کليو او ښارونو د اوسېدونکو د ټولنيزې مبارزې او د مذهبي 
غورځنګونو د پياوړتيا او د زياتو فرقو د رامنځ ته کېدو المل شوه او د سنتي 

 اسالم او هندویيزم ضد متايل يې درلود.

ر له خپل منځي النجو ربړيدل، د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د سوداګ
کموالی او د دوی پر تجاريت کاروانونو باندې د الروهوونکو د بريدونو او 
تاالن له امله يې زيات زيانونه زغمل. له همدې امله دوی په فيوډايل ضد 

 احتجاجونو کې ورګډ شول.

ګري اقتصاد د زوال له زياتره فيوډاالن چې د عوايدو د کموايل او د بز 
امله الس تنګي شوي وو، دې ته اړ شول چې خپل طبقايت اتحاد ټينګ 
کړي، څو له خپل طبقايت دريځ څخه دفاع وکوالی يش او فيوډايل ضد 
مخالفني وځپي. وررسه جوخت د شپاړسمې ميالدي پېړۍ لومړۍ نياميي د 
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و ځواکونو د ځواکونو د يووايل او پياوړتيا شاهده وه، د همدغو ټولنيز 
يووايل او اتحاد په نتيجه کې وو، چې په ايران او جنويب آذربايجان کې د 
صفويانو دولت، په منځنۍ آسيا کې د کوچي ازبک شيباين خان دولت او 

 وروسته په کابل او شاميل هند کې د بابر دولت جوړ شو.

په دغه اثر کې د بابري دولت د جوړېدو تاريخ، چې د هند د ټولنيز 
وډايل نظام په برخه کې د سيايس يووايل يو له مهمو پړاوونو څخه و او آن في

د بابر ځای ناستو دوام ورکړ، څېړل کېږي. په دغه څېړنه کې د ټولنيزو او 
اقتصادي اړيکو او واک ته د بابر له رسېدو مخکې د پرمختيا يي پروسې يو 

 شمېر ځانګړتياوې مطالعه او څېړل شوي دي.

وخته په ډېرو څېړنيزو آثارو کې تر ډېره يواځې د يوه فاتح، بابر، زموږ تر 
شاعر او خاطرو ليکونکي په توګه راپېژندل شوی دی. خو موږ د تاريخي 
منابعوو پربنسټ هڅه وکړه، چې د بابر اداري فعاليتونه، د افغانستان او هند د 
 قبايلو او ارشافو په اړه د ده سياست او د ده په دولت کې ټولنيزې او

 اقتصادي اړيکې هم وڅېړو.

د دې اثر ليکوال په خوشحالۍ رسه د ځان دنده ګڼي چې د شوروي 
اتحاد د علومو اکاډمۍ د ختيځ پېژندنې انستيتوت د هند، رسيالنکا، نيپال، 
بنګله دېن او پاکستان د څانګو د علمي همکارانو او د ازبکستان د علومو 

رو هم مسلکو پوهانو له همکاريو او اکاډمۍ د انستيتوت له همکارانو او له نو 
د دې کتاب په اړه د دوی له نظرياتو او ارزونو څخه مننه وکړم. او دغه راز د 

م. مومينووا  او شوروي ازبکستان د علومو اکاډمۍ له اکاډميسني ای.
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