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د  ېچا يړايامطالعااتو مرکاز و خييد افغانستان د تاار ېلندن ک په

د نوماوتي روساي ما را بارتولاد د اه  ېکا ړپه لا تونويخپلو علمي فعال

د مطالعااتو  هړپاه ا ايرساله چاپ ته چمتو کاوي. بارتولاد د مرکازي اسا

 – خييد مهام تاار ېميد سا ياېبرخاه  ماهېيدر ېلاري چا ړۍمهماه لا وهي

 ۹۰۶ -.ق ه ۸۴۴نوايي  ) ريشيعل نيالدنظام ريم ت،يشخص يګفرهن

 ده.   هړ.ق( په اه

کاال د هارات د  ږسا ېده چا ېلېيپت تيافغانستان اسالمي جمهور د

 ريا. اميړکا هړجاو هډاد وناي تيدوران د د اه مهاهور شخصا مورييت

او پاار  یدلېږېاام ز۱۴۴۱پااه  ټپاار بنساا ميتقااو الديينااوايي د ماا رېعليهاا

 ړېکال د زوک ږس يېحساب  ېپه د ېچ ،ید یوفات شو ېم ک۱۵۰۱

 .ید نيلت ۵۲۰ ېنړياو د م زهيکال مهي۵۸۰

پاچااا ساالطان  انهښاادوران د رو مااوريينااوايي د ت رېشاا رعلااييام

 ېزماان ېد خپلا ګناڅد مهمو دولتي دنادو تر ېپه زمانه ک رزايم نيحس

 وړو. ده پااه دوا رګورځااشاااعر، ژبپااوه، عااارن او ان کااوال،يل ړیاويااپ

ده،  ړېکا کوالييشاعري او ل ې)پارسي دري او ترکي چغتايي( ژبو ک

پاه ولساونو  ېميد سا هګاژباي( شااعر پاه تو وه)د نيخو د ذواللساان کهځ

 ،ۍوداناا ،ېواکمنااي د علمپااالن مااورييلااري. د هاارات ت تياامحبوب ېکاا

د  يځلاه املاه د ختا اوويابر يګااو فرهن ېهنر ته پااملرن ،ېاقتصادي ود

 وڅاد او ه وګڼاد  ېچا ييښااسناد  خيياو تار ييږک لګڼدوره  نسانسر

 نوايي الس و.  رېعلي ش ريتر شا د ام اووياو بر

مهماه  وهيا ناوڅېړد روساي پوهاناد بارتولاد د  هړپه ا اياس ۍنځمن د

 ېده، چاا ېشااو ګړېانځااتااه  ېاو زمااان وڅااه تيبرخااه د د ااه شخصاا

 ده.  ېلړته ژبا زييرګان نورسکييم ريميوالد ايوروسته ب

تاه پاه پاام  اوره  تيااهم يګافرهن – خييرساالي تاار ېد د ا ږمو

پااه   ېزينااوايي د کااال رېعلااي شاا ريااد ام يااېهماادا برخااه  ېچاا لااه،ګڼو

خاو  کاهځ و،ړوژباا تاه را توښاپ ړاياپاه و ناريميس دونکيړېمناسبت جو

 را ېچاا تل،ښااو و خااهڅفاااطمي  نييحساا لياسااماع ديساا ا ليښاامااو لااه 

مننه  څېاو ه اريله ز فاطمي ا ليښد  ېچ ید ېي یاځ. يړک يې توښپ
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لاه  ۍمډد علومو اکاا تيهمدا راز د افغانستان د اسالمي جمهور و،ړوک

 ده.  ړېک يېد د ه اثر د خپراوي ژمنه  ېهم مننه چ خهڅ استير یلو

 ۲۰۱۹د  ېمطالعااتو مرکاز چا خييد افغانساتان د تاار ېلندن ک په

 ېياډبا ېشاو، د خپلا ستليپران ېپه لندن ک هېټن مه۳په ېمياشت ېکال د م

افغانساتان او  رانګا د خاهڅ ېرماېز خييتاار –علمي  ېاو خورا معتبر

، او اسنادو پاه خونادي سااتنه کوړپا خييد نورو مهمو تار هړپه ا ېميس

ان شااا، ، ژر بااه خپلااو  ېچاا ،یاو چاااپ و خپااراوي بوخاات د هړژبااا

 والااو تااه نااور نااهيم ېو پااوهن خياو د تااار انوګياافرهن وادوالااو،ېدرنااو ه

 . يړک ېاندړاثار هم و ېداس

هغاو  ولاوټلاه  اياب لځا ويا ېکا وښاکر یپاه پاا تښاادي ډد د ه لن زه

چمتوکولااو او  ه،ړکتاااب پااه ژبااا ېد د ېمننااه کااوم، چاا خااهڅهمکااارانو 

 . ید یستليا اريز يې  ېچاپ و خپراوي ک

 تښدرن

 

 رييوارث وز دکتور

 مطالعاتو د مرکز مهر خييد افغانستان د تار ېلندن ک په

 مهېيدر ليم کال د اپر ۲۰۲۱ د
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 خبرېد ژباړن 

 

بارتولد د څلورو مطالعاتو د هغې مقاالې د انګرياري ژبااړې لاه د 

شاوې ژمناه  هخپرېدو سره چاې د ميرعلاي شاير پاه هکلاه ده، پاه دې اړ

سرته ورسېده. مګر د دې مقالې د لومړۍ موضوع له خپريدو وروسته 

چااې د ترکمنسااتان او ساايميرچي يااو لنااډ تاااريخ او همدارنګااه پااه دويمااه 

ی ورکاړل شاوی دی، دا پاه دې خاااطر موضاوع کاې الاوی بياګ تااه ځاا

چې د ميرعلي شير مقاله په جال توګاه د ياوه کتااب پاه شاکل د خپرېادو 

لپاااره يااو څااه لنااډه وه، نااو پااه هماادې منظااور پرېکااړه وشااوه چااې دا 

موضااوع د بارتولااد د پراخااو مطالعاااتو د ميااراث لااه نااورو برخااو سااره 

 بهپړه شي. 

د هماادې مقصااد  د ترکمنااانو د تاااريخ هغااه عنااوان چااې ژباااړونکو

لپاااره  ااوره کااړی دی، کېاادای شااي د پنځمااې مقااالې پااه توګااه انتخاااب 

سالې عناوان ګاډوډ د د اې سل ږپه دې خاطر چې زمو ېوي، بلک شوې

 نه کړي، د ضميمې په توګه ور زيات شوی دی. 

ا دا مقاله، بارتولد د خپل ژوند په سختو شارايطو کاې ليکلاې وه، د

له السه ورکړه او پاه خپلاه ياې  هغه وخت ؤ چې نوموړي خپله مېرمن

ه رو تيايي حالت نه درلاود. د دې لپااره چاې د مرکازي آسايا د نوياو ښ

 تنو ته د قناعت وړ ځاواب وواياي،ښملتونو د تاريخ په اړه د هغوی  و

نوموړي بايد له پخوا څخه هم زيات کار کړی وای )نوموړي دا خباره 

يخپوه د خپاال پااه يااو شخصااي لياا  کااې کااړې ده(. د ترکسااتان د ااه تااار

معمول بري په اساس له پراخو منابعو داسې ډېر حقايق الساته راوړي 

 چې په راتلونکي کې به د هرې څېړنې پيالمه وي.

د اوسنۍ موضوع په توګه، دا اساسي مقاله چې د ميرعلاي شاير د 

څلورسااومې زوکااړې پااه ياااد را منځتااه شااوې ده، د ايااران او ترکيااې د 

ډېارې خپروناې تولياد کاړې دي.  هه دې اړهېوادونو په کلتور کې ياې پا

که د د و خپرو شوو مطالبو نوملړ را ټول کړو، ناو پاه ياوه مقالاه کاې 
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به خالصه نه شي، بلکاې پاه يقاين ساره ويلای شاو چاې د بارتولاد مقالاه 

 بېړۍ په يو ستر سمندر کې ال تراوسه هم المبو وهي.  )ع(لکه د نوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميرعلي شير نوايي

 

د يوه شاعر او په ځانګړې توګه د آرت او سااينس د ياوه مالتاړي 

تاړاو  ناږدېپه حيث د ميرعلي شير دنده د تيموريانو لاه حاکميات ساره 

وره لري، دا دوره د فارسيانو او ترکانو د کلتوري تااريخ ياوه ځالناده د

ګڼل کيږي او همدارنګه د فارس د مسلمانانو د وخت بهتريناه معمااري 

 کې رامنځته شوې ده.  په همدې دوره

پااه طبيعاای ډول د ااه دوره د اروپااايی عالمااانو د بااې ک ااې عالقااې 

سااابو شاااوه. مګااار پاااه دې اړه کاااافي او هااار اړخيااازې ليکناااې چاااې د 

تيموريانو د حاکميت او يا د هغاه وخات د کلتاوري او سياساي سارالرو 

پااه اړه وي، نااه تاار سااترګو کيااږي. د يااوه محصاال لپاااره پااه دې اړه د 

نهاته، مګار پاه ډېارو کتاابتونونو کاې ډېارې داساې تيتاې او موادو کمی 

پاشانه ليکنې شته چې ال تر اوسه د کره کېدو انتظار وباسي. په حقيقت 
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کې د تيموريانو د تاريخ په هکلاه کوماه هار اړخيازه پلټناه نهاته، بلکاې 

 يوازې انتقادي مطالعات شته.

خات زېږديز کال کې ما، د الاوی بياګ او د نوماوړي د و۱۹۱۸په 

په اړه ياوه رسااله خپاره کاړه چاې البتاه پاه دې هکلاه ډېار ماواد پاه کاې 

، نهته. يوه تهه چې ما ليدله او وروسته مې په نيمګړې توګه ډکاه کاړه

هغااه د الااوی بيااګ د سااکو نهااتوالی ؤ، چااې دا مساا له ډېااره جالبااه او د 

اهمياات وړ ده. دا سااکې پااه ډاګااه کااوي چااې د الااوی بيااګ کلتااوري او 

ې ال زياااتې ترکااي وې. خااو بيااا وروسااته نومااوړی د ساينسااي زده کااړ

تيموريانو د سياسی او پوځي دودونو ساتونکی شو. دا موضاوع اساساا  

مرسته کوي چې په سمرقند کاې د الاوی بياګ تار واد النادې ژوناد پاه 

هکله موږ ته لږ څه ناور هام بهاپړ تصاوير راکاړي، هغاه ژوناد چاې د 

يي ساره تاوپير لاري، کاوم الوی بيګ د پنځلسامې پېاړۍ لاه لاومړۍ نيماا

ه احاارار نقهاابندي د الااوی ز( خواجاا۱۴۴۹ -۱۴۰۹چااې بيااا وروسااته )

 بيګ د څلوېښت کلنۍ دورې په پای کې سلطنت ته ورسېد.

په همدې کتاب کې ما د هرات يو بل پرتمين دولت ته اشاره کړې 

 -۱۴۷۳چاااې د تيمورياااانو د ياااو بااال حااااکم سااالطان حساااين دوره ده )

 سلطان حسين يو صميمي او ګران ملګری ؤ. ز( او علي شير د۱۵۰۶

د ه مقاله په هرات کې د سلطان حسين او مير علي شير په ژوناد 

بياتو ال زياته رڼا اچوي. زما مقصد دا نه دی چې په دې اړه له اړينو اد

کار واخلم، بلکې هغه څه ته چې زه السرسی لرم، هڅه کوم د هغې په 

انځاور کاړم. دا تصاوير باه د رڼا کې د ميرعلاي شاير رښاتينی تصاوير 

 او حتی اروپايي مداحګرۍ سره توپير ولري. ېختيځ خيال ليکن

همدارنګاه زه هڅاه کاوم چااې د الاوی بياګ پااه هکلاه د هغاه خيااالي 

نظر انځاور وران کاړم چاې واياي نوماوړی ياو ايډياليسات عاالم ؤ او د 

سلطنت له لومړيو ورځاو ياې لاه سياسات الس واخيسات او خپال ژوناد 

 رياضي او علم نجوم ته وقف کړ.يې 

د ميرعلي شير فعاليتونو د شرقي ژبو فاکولتې تاه د ايام ای تيازس 

لپاره د سينټ پيټرزبرګ په پوهنتون کې ياو ممامون را منځتاه کاړ، د 
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دې مماامون د م لااف اياام نيکيسااتکي کااار دا و چااې ميرعلااي شااير يااو 

ډېار  ولسي او ادبي شخصيت معرفي کړي. د نوموړې ګرماه ساتاينه ال

وخت دمخه هېاره شاوې، خاو پنځاه کالاه وروساته ياوه بلاه رسااله د ای 

بيلين له خوا چاپ شوه چې تار اوساه پاورې د ختايځ او لوېاديځ لپااره د 

اعتبااار وړ ده. ښااايي د ااه رساااله د تاااريخي مطااالعې پاار بنسااټ ليکاال 

 شوې وای، خو مداحانه بڼه لري.

حت او بال ات پر نورو داليلو سربېره دا رسااله د فرانساوي فصاا

هام لاه دې طارزه   ۵ يوی ډوژز لا۱۸۶۰په طرز ليکل شوې چاې پاه 

آزاد نااه و. د بيلااين فصاااحت او بال اات د فارسااي ژبااې تاار منااابعو هاام 

 وړاندې درومي.

هغه متن چې بياځلي چااپ شاوی، واياي ميار علاي شاير پاه مهاهد 

کې يو اجنبي او ناپيژانده شخص ؤ چې د نارو ۍ په بستر کاې پاروت 

اصلي متن کې داسې څه نه دي را لي. په ډېارو ناورو ماواردو ؤ، خو 

کې ګورو چې ژباړل شوی متن له اصلي متن سره يو څه تاوپير لاري. 

ي او بيلين په خپله رساله کې د هغو سرچينو د اعتبار په اړه څه نه وايا

نه په همدې هکله رامنځته شوو پوښاتنو تاه چاې د روضاص الصایا دويام 

 او خوند امير پورې اړه لري، شرح ورکوي.جلد څومره د ميرخوند 

م لف په خپله رساله کاې د ميار علاي شاير د مارګ او جناازې پاه 

ز او مياار ۱۴۹۸اړه لاه ميرخونااد نقاال کاوي، حااال دا چااې ميرخوناد پااه 

 ز کې له دنيا سترګې پټې کړې دي.۱۵۰۱شيرعلي په 

ز کااې اياای جااي باارون د بيلااين رساااله سااتايي او لااه دې ۱۹۲۰پااه 

ميرعلي شير د مجردانه او آرام ژوند هغه تصوير پاور اخلاي رسالې د 

 دچااې لااه حقيقاات لياارې برېښااي. د بيلااين رساااله تقريبااا  پااه ټااوليزه توګااه 

اسماعيل حکمت له ليکنو چې د مير علي شير بيوګرافی ده او د شااعر 

 ز( زوکړه نمانځي، ترتيو شوې ده.۱۳۴۴-۸۴۴د پنځمې سليزې )

تۍ خپرونه کې د آی بويت يوه مقاله د ايهياتي  ژورنال په وروس

خپااره شااوې چااې د تيموريااانو د دورې پااه تماادن ليکاال شااوې، م لااف د 

تيموريانو د کلتوري پرتمينې دورې تر پايه او بياا لاه همادې دورې پاه 
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پای کې د هغې رامنځتاه شاوې سياسای او ټاولنيزې تهاې پاه اړه تمااد 

 لري.

ټار ډېار ځالناده همدارنګه نوموړی د سلطان حسين منت باره کرک

ترسايموي چاې د م لااف معلوماات د معلومااتي ساارچينو پاه هکلاه  ياار 

 کافي او ير دقيق برېښي.

د ايی جې برون په شمول يو شمېر ناور وروساتي ليکاواالن هام د 

حیيظې اباروس د ليکناو پاه اړه هما اه اشاتباه تکاراروي او واياي چاې 

 يوازې لومړي دوه جلده د دوی الس ته ور لي وو. 

و ايم بويت له ميرخوند، خوند امير، بابر او ميرعلاي شاير لاه ليکنا

د استیاده کوي. نوموړي په اولسمه پېړۍ کې پرته له کوم توجياه پاه هنا

کاااې د تيماااور د وخااات د جعلاااي تعليماااي ادارو يادوناااه کاااوي، خاااو پاااه 

پنځلساامه پېااړۍ کااې لااه ايااران څااه نااه وايااي. لااه بلااې خااوا نومااوړی د 

 يان په ګډون يو شامېر شاته ماواد چاې ياوازې پاهعبدالرزاق مولتا الساد

)ايم اس اس( کاې ورتاه السرسای شاته، لاه پاماه  ورځاوي. د اه  يار 

 موجه آګاهي د هغو مس ولو سرچينو په شمول د ايم بويت په ليکنه کاې

د تيمااور د وخاات مبااارزاتو او پاااڅونونو او حتااي د الااوی بيااګ ساامرقند 

 ، کومه اشاره نه کوي.يا د خواجه احرار په سمرقند بدل شوب چې

 ضمني يادونه

يوازې د وروستي اثبات د لوستلو په وخت ما فرصت وموند چاې 

ه د ايم بويت د تازه کتاب په اړه ځاان تاه قناعات ورکاړم. د دې کتااب لا

مخونو پورې سلطان حسين ته وقاف شاوي دي او  ۱۸۰څخه تر  ۱۶۲

کاې پاه مخوناو  ۲۰۵-۷ميرعلي شاير د  ال ليتري ار تارد( د چپتار پاه 

ضمني توګه ياد شوی دی. د اه کتااب زماوږ پاه علام کاې کاوم اساساي 

شاای نااه ور زياااتوي. م لااف لکااه د پخوانيااو ليکواالنااو پااه څېاار، هاام د 

سلطان حسين د سلطنت او هم د مير علي شاير د ژوناد پاه هکلاه کوماه 

 بهپړه میکوره نه وړاندې کوي.



 نتيجه

 

 ايرانيان او ترکان

ه وخاات د ادبااي او کلتااوري مياار علااي شااير ممکاان د ترکااانو د هغاا

ژوند يو ځالنده استازی دی چې په مهخصه توګه د فارس د مسلمانانو 

 بهپړ کلتوري نیوذ ته تسليم شوی دی.

مونږ د محمود کاشغري له کااره پاوهيږو چاې ترکاانو د اساالم لاه 

ره ېکومه چې ډ ،شاعري درلوده يمنلو وروسته هم خپله عوامي او ادب

و ز الندې را لې وه. ان تردې چاې پاه دې اړه ياېکمه د فارسيانو تر ا 

هيڅ يو ترد بې ګل ګناډنې ناه دی او هايڅ  :ضرب المثل دی چې وايي

 پوښه نه ده.  يوه پياله بې سر

 

نااړۍ کااې د سياسااي او پااوځي ځااواد  يکلااه چااې ترکااان پااه ايراناا

 نو د هغوی سياسي میکوره د فارس د تورانيانو پادشااه ،خاوندان شول

الناادې را لااه، د ايرانااي اياااالتو ترکااي  زېااافراسااياب د حماسااو تاار ا 

ژباه پاه  يحاکمانو ژبه، نومونه او القاب ترکي پاتې شول او حتای ترکا

 ايرانيانو کې هم خپره شوه.

مړی پاااه کاشاااغر او بياااا پاااه ولااا ،د ترکاااانو ښاااارګوټي جاااوړ شاااول

ادب مرکزوناه او  يکې. د سردريا د سيمې لره خوا کې د ترکخوارزم 

ي خو بيا هم د کلتوري ترکانو لپاره د ه ادبا ،ښتونه رامنځته شولځخو

ې بهير د فارسيانو له ادبيااتو ساره د مقايساې وړ ناه ؤ. همادا علات ؤ چا

 کډه وکړه. دو په لورېرېر ژر د هېترکي کلتور ډ

شااهانو پاه اړه چاې لاه  یمير  علاي شاير د ترکاي شااعرانو او حتا

 ده. ېر څه نه پوهېډ ،ر شوي ووېمغلو وړاندې ت

د نوموړي لپاره سلطان تو ريل چاې د سالجوقيانو د امپراطاورۍ 

هغااو ورځااو پااه ترمينااالوژۍ کااې يااو لااه ايرانااي  د ،مړی بنسااټګر ؤولاا

 ده.ېسالطينو ګڼل ک

مغلو له شرقي آسايا ناه مرکازي آسايا تاه خپال مارو  کلتاور راوړ 

زمن ېاساخت ا  رېارکازي آسايا د ترکاانو کلتاوري تکامال ياې ډچې د م
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نو ترکانو هم پاه  ،ترد رواجه شول،  کې مغل  ځديېکړ. کله چې په لو

 ښودل.ېتدريج سره د چنګيز خان د امپراطورۍ رواجونه او دودونه پر

د مغلو دودونه د دوی د امپراطورۍ له انقارا  وروساته ياوازې 

 د ګولاډن هاورډ پاه پادشااهۍ کاې ،تې وويو دولتونو کې ال هم پااېپه در

کاې ؤ او  ځديېاچې مرکز يې ولګا ؤ، فارس چې مرکز يې پاه شامال لو

  ده.ېپه مرکزي آسيا کې د چنګيز خان د دويم زوی چغتايي په نامه ياد

داسې ښکاري چې د مغلو اشغال په هار ځاای کاې د ترکاي وګاړو 

د  رې د مغلاوېار کې د مالحظې وړ زيااتوالی راوساتی او هار چېپه شم

وی دولت پرتم د ترکانو له ملي ويښتيا او کلتوري فعاليتونو سره مل شا

دی. د ګولاااډن هاااورډ پاااه شااارقي سااارحد کاااې د خاااوارزم او اورجيااانج 

ښااارګوټي پااه لويااو ښااکلو او مهمااو ترکااي ښااارګوټو باادل شااوي دي. د 

کاې د تاوري  يړۍ په نيمايي کاې د اورجيانج پاه ښاارګوټېڅوارلسمې پ

د مغلاو د دورې  ۍوا ياوه خانقاا جاوړه شاوه چاې دا وداناخه بيګ خانم ل

 رل کيږي.ېره ښکلې ودانۍ شمېيوه ډ

د لېرې ختايځ د ساردريا د سايمې پاه بارچکناد کاې ياو عاالم جماال 

مااتکلم حسااام الاادين حمياادي ه قرشااي يااو محلااي شااخص المالاا  د يااو

مالقاات  ،و ژبو يې خبرې کاولېېيالعظيمې بارچيناليت سره چې په در

دې ه او ترکي ژبو اشعار ليکل چې پا يوړي په عربي، فارسوکړ. نوم

 نړۍ لپااره يوو ژبو ادبي بڼې د هغه وخت د اسالمېتوګه د پورتنيو در

 ر اهميت درلود. ېډ

( پاااه وخااات کاااې، ز۸۳۳-۸۱۳دې دمخاااه د خليیاااه ماااامون )ه لااا

ده او د فارساي تاورو خپلاه ېافصاحت د عرباي ادبيااتو ياو امتيااز ګڼال ک

 ،او اوس ترکي ژبې چې په خودکاره توګاه وده کاړېځانګړتيا درلوده 

 ده.ې ژندل شوېد خپل پراا طبيعت له امله په رسميت پ

دلي او درې ېاااو کاکااا اور مااارکوپولو هغااه څااه چااې لااه خپاال پااالر

( پااه فااارس کااې دا ز۱۲۶۵-۱۲۶۲ر کااړي )ېااکالااه يااې پااه بخااارا کااې ت

چااې  ی دیاواد کااې هغااه ځااېاادا پااه ه ،ښااارګوټی تاار ټولااو بهتاارين ګڼااي

 وګړو يې په فارسي ژبه خبرې کولې.



 نتيجه

 

ما له الوی بيګ سره جوښات د مرکازي اسايا د خاناانو د جوړښات 

بيا په وروساته وختوناو کاې ماې پاه اناديجان کاې د تيماور او اولاوی  او

 سبز او سمرقند يادونه وکړه.  يبيګ قرشي، شهر

 ،ښارونو کې حاکمانو د ځان لپاره آبادي وکړه ېيوپه ذکر شوو در

ی ه کې منځ ته را اجپه نتي ۍو د توجه او عالقه مندکخو انديجان د خل

 دونکي نه درلودل.ېدې مجلل اوسه چې البته د ه ځای مخکې ل

دې نظر دي چاې ه ړۍ تاريخپوهان په ټوليزه توګه پېد پنځلسمې پ

هات شاو چاې بياا پاه ېخان دووا پاه اناديجان کاې لاه خپلاو خلکاو ساره م

  ار تبديل شو.ښهته ېترد م

په د اه ښاار کاې  يد( وايېږېفرا نه کې وز ز۱۴۸۲بابر )چې په 

د ميار   ،ده. باابر زيااتويېاژباه ناه پوه يداسې ساړی ناه ؤ چاې پاه ترکا

علي شير ليکناې پاه اناديجان کاې ترساره شاوي او دا ښاارګوټی د ادباې 

ي. خو مير علاي شاير هيڅکلاه هام اناديجان ڼژبې د صحيح تکلم ځای ګ

 ،ولهکې د انديجان يادونه يه اړه به پسړيو  ودود  ېيواز ،ته الړ نه شو

 چا چې په هغه ځای کې تعليم حاصل کړی او دا خبرې به يې کله ناکله

 .ېکول

مړی د مغلااو ونااې کسااان داسااې اټکاال ولااري چااې لاايدای شااي ځېااک

خانان او بيا وروسته تيماور د اې سايمې تاه را ای چاې لاه اياران بهار 

 خو دا کار نه دی شوی. ،ېايرانيانو ته ورته کلتوري وده ورکړ

د کلتوري فميلت په بنا ايران د مغلاو پاه اشاغالي سايمو کاې خپال 

ځاااانګړی ځاااای درلاااود. اياااران پاااه ياااوازې توګاااه دوماااره تاريخپوهاااان 

ږول چاااې د چنګيزخاااان او تيماااور او د هغاااوی د ځاااای ناساااتو د ېاااوز

 شاهکارونو په هکله يې پوره معلومات درلودل.

 يړۍ پااورې پااه ايرانااېااپنځلساامې پړۍ څخااه تاار ېاالااه ديارلساامې پ

د  تاريخپوهاانو ليکناې د راتلونکاو نسالونو لپااره يښارګوټو کې د ايران

 يادونې وړ دي چې لږ تر لږه اوس مونږ ټول د ترکساتان د واقعااتو پاه

 ن د هغوی پوروړي ګڼو.ااړه پوهيږو او ځ

 اهميت ههرات او د هغ
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هغاوی تاه ر کلي جاوړ کاړل چاې ېتيمور د سمرقند شاوخوا يو شم

ه راز، بغاداد، دمهاق او مصار نوموناه ورکاړل او پااېياې د سالطانيه، شا

يونااه پااه نااورو ښااارونو د ساامرقند د ادې توګااه يااې  وښااتل چااې د ااه ځ

شاهد و اوسي. هرات پاه دې لاړ کاې شاامل ناه و او تيماور   وره والي

کاې باه هارات لاه سامرقند ساره  يدې راتلاونکږفکر ناه کااوه چاې پاه نا

 په سياسي ډګر به بدل شي.  یسيالي وکړي او حت

خاو نوماوړی د خاوارزم لاه ښاار ساره  ،دا چې د تيمور نيت څه و

پااه يااوه مرګااوني معاملااه کااې  ،چااې د ايرانيااانو لااوی کلتااوري مرکااز ؤ

 ل شو.ېښک

ۍ ايالتونه په دې قادر نه وو چاې د تيماور لاه ورانکاار ير ايرانېډ

 ن ور وي.اژره ځ تر او قتل عام څخه ژر

و اروپايي عالمان اکثرا په دې عقيده دي چې د تيمور د ورانکاري 

خاري کاال کلاه اپه اړه حقايق تاييد شوي نه دي. د تيماور د سالطنت پاه 

د هغاه وخات  پاه ډاګاه کياږي چاې ،ر شاوېاچې )کله ويجاو( لاه فاارس ت

ولو او وژلو نښې نښانې ناه پاه ساترګو کېادې. ځشمالي فارس کې د سو

 ویغاه ،دلېاخاوا اداره که د زامنو او لمسايانو لا ر ښارګوټي د تيمورېډ

 مقيد وو چې د هغو ځايونو په بيار ونه کې مرسته وکړي.

هر يو شهزاده هڅه کوله چاې پاه دواړو محلاي او د مرکازي آسايا 

شااعران ناه ياوازې پاه  يپه کلتوري عناصرو خپله برتري ولري. ترک

يو لوی ښاار  خپلهه . هرات پموجود ووپه شيراز کې هم  ېبلک ،هرات

کورنۍ پايتخت ناه  ېنګړاخو د مغلو له ورتګ د مخه د هيڅ يوې ځ ،ؤ

ړۍ( کې هارات ېؤ. دا رښتيا ده چې  وريانو )دولسمې او څوارلسمې پ

 وريانو پاورې ياې  پهره پاملرنه وکړه. خو د کورت کورنۍ چې ېته ډ

دی شااي دا لااومړنۍ ېااپورتااه شااول. ک لااه هاارات څخااه را ،اړه درلااوده

الصله کورنۍ وي چې د مغلو له اشغال وروسته په هرات کاې ا يايران

 را څرګنده شوې وي. 



 نتيجه

 

پااه فااارس کااې د مغلااو د اقتاادار لااه زوال وروسااته د هاارات حاااکم 

( آزاد شاااو او د خراساااان د ناااورو ز۱۳۷۰-۱۳۳۱معزالااادين حساااين )

 برخو د نيولو هڅه يې وکړه. 

پاااوځي ځواکوناااه د چغتاااای بياااګ پاااه  يپاااه د اااه وخااات کاااې ترکااا

داليلاو لاه  ياستازيتوب په ترکستان کې برالسي وو. هرات د جغرافيااي

ياد امله د ايران د ښاري کلتور او د ترکانو د پوځي دودونو لاه مخاې مق

ږي او د ه حالت نسبت نورو ځاايونو يوو چې د يو بل په وړاندې ودر

کولاو اړتياا  يشاتاد  ته په هرات کې ژر رامنځته شي او حتی د هغاوی

وه چې په دې کار کې د مير علي شير پاه شامول د تيمورياانو د دورې 

( د چغتای بياګ، قازاقاانو ال ز۱۳۵۸-۱۳۴۶ستله. په )يسړيو برخه اخ

مړي ځل د هارات د حااکم پار خاالن جګاړه پيال کاړې وه. ود مخه په ل

 آميازه ډول حساين تاه متوجاه چې د قازان دا خبره په تحقير يويل کيږ

 واړي سالطنت تاه ورسايږي. مخکاې لاه  وه چې هغه يو تاج  دی او

قازان خپلاو پلوياانو تاه ويلاي وو چاې حساين د  ،دې چې جګړه پيل شي

جګااړې پااه اصااولو نااه پااوهيږي. چغتايااانو د حسااين پوځيااانو تااه ماااتې 

کااوالی د نومااوړي هغااه مسااتحکم ښااارګوټی  خااو ويااې نااه شااو ،ورکااړه

هغاه  او چغتايانو ترمنځ اړيکۍ تار ونيسي. له هغې وروسته د کورتانو

 ( کااې تيمااور هاارات ونيااو او تاارز۱۳۸۱وختااه دوسااتانه وې چااې پااه )

 ید پااای ټکاا ې( کااې د کورتااانو د کااورنۍ واد تااه يااز۱۳۸۹ ـاا۱۳۸۳)

 ښود. ېک

چاا چاې پاه خراساان  ،هرات د تيمور د زامناو پاه مساکن بادل شاو

را د او بياا وروساته شااه  ز۱۳۹۷مړی ميرانهاه پاه وحکومت وکړ. ل

 سيستان او مازندران په شمول د خراسان واکداران پاتې شول. 

د نورو ايالتونو په نسبت د سيستان د بيار ولو خوشابختي نصايو 

 کې تيمور د رستم مههوره بند وران کړ. ز۱۳۸۳ځکه په  ،نه شوه

سيسااتان د دواړه تيماااور او شااااه را پاااه وخااات کاااې د چغتاياااانو د 

دو پرتاه ياې بلاه ېال چې هر ځال لاه ورانخالن پاڅونونه وکړ اقتدار پر

پايلاااه ناااه درلاااوده. مازنااادران ال دمخاااه د چنګيزياااانو پاااه وخااات کاااې د 

 خراسان سره يو ځای شوی ؤ. 
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خراسان، کوهستان  کاومس، مازنادران  ،په قول يد حمد  قزوين

 او طبرستان د مغلو تر واد الندې په يو جال دولت بدل شاوي وو او د

دل. د دې ېاااارس لاااه عاياااداتو جاااال محاسااابه کد اااو سااايمو عايااادات د فااا

محاسباتو توضيح بايد د هغه وخت د کوچيانو د ژوناد پاه شارايطو کاې 

 يپه ژم ،هت ووېوپلټل شي. د مغلو هغه قطعات چې په خراسان کې م

دل. دا ډول خوځښاتونه ېاږدول کېاکاې باه د کساپين سامندر ساواحلو تاه ل

ذکار شاوي دي. د ساتونزو اکثرا  د تيمور او شااه را پاه تااريخونو کاې 

 هغه د سامرقند ،يوه پايله چې د تيمور له مرګ وروسته مخې ته را له

 نې رتبه ورکول وو. ېد امپراطورۍ د پالزم پر ځای هرات ته د تيمور

د هغاو  ېبلکا ،مباارزه اختاه وو ۍتيموريان ناه ياوازې پاه خپلمنځا

واکاه خاوا لاه ه کورنيو پر ضد هم په مبارزه بوخت وو چاې د تيماور لا

 ليرې کړل شوي وو. 

ديځ کې د ترکمنو د تاورو پساونو کاورنۍ وشاو کاوالی چاې ېپه لو

 خپله پادشاهي بياځلي ترالسه کړي او حتی خپل واد له خپلو پخوانياو

 وي. ځسرحدونو هم ال وړاندې ور و 

 ز۱۴۳۶لااه شاااه را وروسااته، جهااان شاااه د قااره يوسااف زوی پااه 

ولااې چااې د تيمااور پاار ضااد ږدېديځ پااه لااور درې لښااکرې ولېااکااې د لو

 ربايجان حاکم و.ذدلې، نوموړی د آېوجنګ

د فاااارس پاااه پااااتې برخاااو کاااې د تيماااور د درې مهااارو زامناااو، 

توګااه د شاااه را  يجهااانګير، عماار شاايخ او ميرانهاااه واد پااه تاادريج

 زامنو ته منتقل شو.

په سامرقند، اباراهيم سالطان لاه  ز۱۴۰۹دې توګه الوی بيګ له ه پ

پااه کاباال،  زنااي او  ز۱۴۱۸و ساايور تميل لااه پااه شاايراز ا ز۱۴۱۴

قندهار او د شااه را بال زوی بايسانقور چاې پاه فارساي ژباه ياې پاوره 

په هرات کې پاتې شو. نوموړی د خپال پاالر وزيار او د  ،تسلط درلوده

 نې د آرايل په چارو کې ياور و. ېپالزم
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کاوچني او نابالغاه زوی لپااره د ه کې د باينسقور د ياو ز۱۴۴۲په 

زي فارس په سلطانيه کې له درې ښارګوټو قازوين، ری او قام ياو مرک

 ځانګړی دولت جوړ شو.

ل ېانې په شمول د پخاوانۍ امپراطاورۍ وېپه ټوليزه توګه د پالزم

 دو او انکهان او پرمختګ سره مل ؤ. په همدېېد کلتور د بياځلي خپر

ډول نورو ښارونو هم السته راوړنې درلاودلې چاې بياا وروساته ياې د 

م کاې د اباراهي ز۱۴۳۵رانيانو کلتوري دنيا ته هم ګټاه ور وبښاله. پاه اي

سلطان له مرګ وروسته عبدالرزاق د نوموړي لاه ځانګړتيااوو يادوناه 

حمايت  ،کوي. نوموړي له شرن الدين يزدي چې يو نوبلست ليکوال ؤ

  .او مالتړ کاوه چې د تيموريانو تاريخ، )ظیر نامه( بهپړه کړي

حاکميت په دور کې د ه تااريخ د ياو بخاارايي م لاف د ازبکانو د 

 خوا په ترکي ژبه ژباړل شوی ؤ. مګر حتی د تيموريانو په دور کېه ل

 هم د ترکانو د پاملرنې وړ ؤ. 

د  ،شاعر لطیي چې  علي شير په نورو شااعرانو تارجيح ورکولاه

 ،ظیرنامې تصديق شوې بڼه بهاپړه کاړه. دا کتااب چاې دوه زره بيتاه ؤ

 ژانده پاتې شو. ېيې ترتيو نه شوه او ناپ يل مناسبه کاپهيڅ ډو

الس کې د قدرت تمرکز له سياسي ه د شاه را د کورنۍ د  ړو پ 

 ټيکاو او ثبات سره مرسته ونه کړه. 

دل چاې پاه ېاد شاه را زامن او لمسيان په خپلو منځونو کاې وجنګ

چاې  ده او د هغاو واليتوناو وادېتوګه د تيموريانو دولت وشړ يتدريج

ه د عمار شايخ او ميرانهااه نسالونو تا ،الس کاې وه هم د تيموريانو پا ال

 منتقل شو. 

لمساي سالطان محماود  هخپله د خپل ياوه کې شاه را پ ز۱۴۴۶په 

ساتلو مهاري وکاړه. سالطان محماود ېپه لور د لښاکر و ځديېپرضد د لو

 اصیهان نيولی ؤ او د شيراز په محاصره کولو بوخت ؤ.

 خو د هغه د مهاورينو له کتااره ياوازې تااريخپوه وتښتېد،شهزاده 

د شاااه را پااه ګوتااو  ،دي ملګاارو ؤږشاارن الاادين چااې د شااهزاده لااه ناا

 ور ی. 
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ويل کيږي چې شرن الدين شهزاده ته مهوره ورکړې وه چې ياو 

ی خاالي کاړي او همدارنګاه نوماوړي اځوان ته ځ هسپين ږيری بايد يو

 ديځ ته را نه شي.ېه هم لووو چې شاه را به هيڅکل يشهزاده ته ويل

د شاه را پر ضاد  ېخو دا چ ،شرن الدين يوازې دويم تور ومانه

له حقيقت ليری وګاڼه. دا ياوازې  ،يې څود د بغاوت لپاره هڅولي وي

يوه هيله وه چې شاه را باه پاه خپال لمساي رحام وکاړي او د نوماوړي 

 بې پروايي به وبښي. 

 ،را سره پاه پاوک کاې ؤطيف چې له شاه لد الوی بيګ زوی عبدال

ه کاړ او نوماوړي تاه ياې ياو مکتاوب ياتاريخپوه يې په سطحي توګه تنب

طيف  وښاااتل د تااااريخپوه ژوناااد لورکاااړ، دا هغاااه کاااار و چاااې عبااادال

راپااور پااه  هر ژر هاارات تااه واسااتاوه. د يااوېاانومااوړی يااې ډ ي.وژ ااور

طيف ادعا وکړه چې الاوی بياګ د خپلاو نجاومي مالحظااتو لعبدال ،بنياد

نااو پااه هماادې اساااس نومااوړی يااې  ،شاارن الاادين تااه اړتيااا لااري لپاااره

خااو  ،ساامرقند تااه واسااتاوه. عباادالرزاق پااه دې موضااوع څااه نااه وايااي

 ر نه شو. ېتاريخپوه له هرات څخه وړاندې ور ت

کاې د ياو لناډ وخات لپااره د سالطان  ز۱۴۴۹کله چې خراساان پاه 

لي ناو شارن الادين وشاو کاوالی چاې بيااځ ،خاوا ونياول شاوه محمود لا

دې تافات تاه ږديځ ته والړ شي. نوموړي خپل مورني ځای يزد ته ناېلو

 ز۱۴۵۴ده چې بيا په ېور ی او هلته په خپله خانقاه کې تر هغه و اوس

 له دنيا سترګې پټې کړې.يې کې 

د هغاه  ،ره پاردې چاې نوماوړی د سالطان محماود ملګاری ؤېسرب

کاې د  ز۱۴۵۲پاه  ،ورور عبدالقاسم بابر چې د خپال ورور قاتال هام ؤ

 شرن الدين د ليدلو لپاره ور ی.

د شااه را د سالطنت د ځااای ناساتو د اختالفااتو باااوجود هارات تااه 

لاه هغاه پرساتيژ پورتاه  ،چې کوم سياسي دوامداره پرستيژ ورکړل شو

 کوم چې تيمور سمرقند ته ور په برخه کړی ؤ.  ،ؤ

کې د هرات پر ضد د سلطان محمود لښکرکهاي ياوه  ز۱۴۴۹په  

ه د هغې اعالميې له مخې تحري  شاوې وه چاې د فارساي عاراق انداز
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او لورستان قومي مهرانو او سردارانو خپره کړې وه. په اعالميه کاې 

هغوی به هغه چا ته  اړه کيږدي چې د شاه را د تخت  ،ويل شوي وو

 او سلطنت په ساحه کې اوسيږي.

لااه  ،د ميرانهاااه لمسااي ابااو سااعيد چااې پااه ساامرقند حکوماات کاااوه

وروسته په وار وار هڅه وکړه چې هرات ونيسي او پاه خپال  ز۱۴۵۱

کې خپال هادن تاه  ز۱۴۵۹کله چې نوموړی په  ،پايتخت يې بدل کړي

 نو په هرات کې پاتې شو.  ،دېورس

ديځااه برخااه لااه السااه ېڅااه مااوده وړاناادې تيموريااانو د ايااران لو

  .ورکړې وه

ايالتوناه  ځديېاکې د فارس ټول لو ز۱۴۵۳د عبدالرزاق له قوله په 

نو تياا کالاه د تيمورياااربايجان له پولو تر سمندره هغاه سااحې چاې ذد آ

 ترکمنانو ته تسليم شوې.  ،تر واد الندې پاتې شوې وې

کااې جهااان شاااه هڅااه وکااړه چااې هاارات لااه تيموريااانو  ز۱۴۵۸پااه 

 مګر په خپلو هڅو کې بريالی نه شو.  ،ونيسي

ياې د فاارس کې يو تاړون السالي  شاو چاې لاه مخاې  ز۱۴۵۹په 

  ربي برخې جهان شاه او خراسان ابو سعيد ته په برخه شول.

اباو ساعيد ياو ځال بياا  ،کې کله چې جهان شاه ماړ شاو ز۱۴۶۷په 

دا هغاه  ،ديځ کاې خپاور کاړيېاهڅه وکړه چاې د تيمورياانو واد پاه لو

 کې د نوموړي په مرګ تمامه شوه. ز۱۴۶۹هڅه وه چې په 

 ،تاار واد الناادې پاااتې شااوه ه برخااه د ترکمنااانوځااديېد ايااران لو

يوازې په يو توپير سره چې د تورو پسونو کاورنۍ د ساپينو پساونو پاه 

 کورنۍ بری تر السه کړ.

( او ز۱۴۷۸-۱۴۶۶دې نوې کورنۍ استازي اوزون حسان لاه ) د

 ( په واد کې پاتې شول.ز۱۴۹۰-۱۴۷۹د نوموړي زوی يعقوب له )

ترکستان د  ،شو هم مهاله د تيموريانو دولت له سقوط سره مخامخ

زامنااو سااره پاااتې شااو او خراسااان د ساالطان حسااين ځااای  لااهابااو سااعيد 

 الس ور ی.ه ناستي عمر شيخ ته پ
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خاو د ميار  ،داساې حاال کاې چاې بهرناي دولتوناه تهاکيل شاوله پ

علي شاير قمااوتمندانه ليکناو تاه کاوم کلتاوري ارزښات ناه ؤ ورکاړل 

 شوی. 

و په کې او د تيموريانو دوه پادشاهي ځديېد ترکمنانو پادشاهي په لو

 سمرقند او خراسان کې ټولو په خپل منځ کې سره ښه پيوند نه درلود.

لااو ښااارونو هاار يااو ځااان تااه ېالبېپااه ځااانګړې توګااه د خراسااان ب

دې چااې د يااوې کااورنۍ يعنااې د ه متخاصاام ساالطانان درلااودل، سااره لاا

 سلطان حسين پورې اړه درلوده.

خاو  ،ژوند په سمرقند برتري درلاودههکه چې د هرات کلتوري ېب

و د ترکمناانهغاه خبره لږه ډاګيزه ده چې څومره د تيمورياانو ختايځ،  دا

 برالسی و. ځديېپه لو

زمونږ سرچينې چې په ټوليزه توګه د تيموريانو د دولت په وخات 

طبيعې ده چې د ترکمنانو په هکله يو اړخياز قمااوت  ،دي ېليکل شو

 لري. 

ياال کيااږي چااې د اروپااايي عالمااانو د اقوالااو ره حااده داسااې وېااتاار ډ

طرفاه سارچينو ساره ېتذکره د شواهدو لاه مخاې د تيمورياانو لاه ناورو ب

 تناقض لري.

پااه  ،خااو د مياار  علااي شااير نظاار چااې د ساالطان يعقااوب معاصاار ؤ

 پرتليز ډول د پاملرنې وړ دی.

 د مير علي شير اصلي ځای او زلميتوب

 (ز۱۴۴۰-۸۴۴)دلی و ېمير علي شير په هرات کې زيږ

د خوند امير لاه قولاه د ميار علاي شاير کاورنۍ لاه تيمورياانو ساره 

 په ځانګړې توګه د عمر شيخ له ټبر سره. ،دې اړيکې درلودېږن

د مياار  علااي شااير کااورنۍ لااه هغااوی سااره ناسااکه  ،پاه باال عبااارت

 ورورولي درلوده.
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کهاانرۍ کااې )کونګولتاااش( د ناسااکه ي)کوکلتاشااي( دا کلمااه پااه ډ

دلې د ېاارا لااې ده. خااو چااا چااې اور اناسااکه خااور پااه معناا ورور او يااا

 )کوکلتاش( په تلیظ يې ويلې ده.

ر زيااتې وداناۍ د کوکلتااش ېد ازبکانو د دورې د ترکستان يو شام

 تخلص لرونکو اشخاصو سره تړاو لري.

خااو د  ،دا عبااارت د مياار علااي شااير لااه نااوم سااره نااه لياادل کيااږي

 سترګو کيږي. ه ترل  علي له نامه سرېنوموړي د ورور درو

يوې لوړې اشرافي کورنۍ سره اړيکي لرلاې او  لهمير علي شير 

دې ه دلی ؤ. بيګ ياا د )مغلاو پاه اصاطالح( نوياون پاېږېله ځايه امير ز

 وليت څخه آزاد. ډول مس چې له هر امعن

بيلين د مير علي شير د ليرې نيکونو له جملې څخاه د ساام ميارزا 

 مورنی نيکه ؤ.يادونه کوي چې د مير علي شير 

بوسعيد چنګ د ميرزا بايقرا د وخت ياو لاه ساردارانو اميراناو دی 

ګورو  علي شير پاه  ږچې د سلطان حسين نيکه ؤ. لکه څرنګه چې مو

پرتاه لاه دې چاې ناوم ياې  ،رو مواردو کې خپل پالر ته راجا  کياږيېډ

 ذکر شوی وي.

 د خوند امير له کيساو څخاه پاه ياوه کيساه کاې د ميار  علاي شاير د

 پالر نوم  ياث الدين ياد شوی دی.

دې شخصي اړيکاو ږخاندان سره د مير  علي شير له ن يله سلطنت

دا  ،نځي ملګااری ؤوڅرګنااديږي چااې نومااوړی د ساالطان حسااين د ښااو

 . ده هغه څه دي چې ال د مخه بابر يې يادونه کړې

له بلې خوا داسې نه ښکاري چې مخکنيو سرچينو د بيلين په قاول 

غو هلکانو يادونه کړې وي چې ساره ملګاري وو. دا کيساه په نامه له ه

دا درې واړه نظاام  يايپه سختۍ د اعتبار وړ ده نسابت هغاې تاه چاې وا

نځي ملګاري وو. دا رښاتيا والمل ، حسن سبا او عمر خيام ساره د ښاو

 .کيسه په زمانې لحاظ بې مورده او ناتائيد شوې ده ۍده چې دا وروست

ميار علاي شاير  لهدلی دی چې ېږېکې ز ز۱۴۳۸سلطان حسين په 

څخااه يااوازې دوه کالااه مهاار دی او لااه شااهزاده سااره د يوځااايي تعلاايم 

کاې د تيمااور لااه  ز۱۴۰۵حاصالول يااې لاه باااور لياارې ناه ښااکاري. پااه 
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مرګ وروسته ميرزا بايقرا دولس کلن ؤ. نوموړي خپل سياسي قادرت 

رته ېچ ،کې له السه ورکړ. شاه را هغه قندهار ته واستاوه ز۱۴۱۵په 

چې نوموړي د محلاي شاهزاده حااکم قايادو پار خاالن دسيساه وکاړه او 

 ږدول شو. ېزندان ته ول

 ،په پيل کې شاه را  وښتل چې نوماوړی هندوساتان تاه واساتوي

د  خپلاه قنادهار تاه والړ. باايقراه خو بيا وروسته يې فکر بادل شاو او پا

ه شاااه را پااه پااوک کااې شااامل او بيااا ساامرقند تااه واسااتول شااو چااې هلتاا

وی  ياث الادين منصاور د خپال پاالر د وفاات زووژل شو. د نوموړي 

پااه وخاات کااوچنی ماشااوم و. لااه هغااې وروسااته نومااوړی د يااو عااادي 

دای شااي نومااوړی لکااه د ېااده. کېوګااړي پااه توګااه پااه هاارات کااې اوساا

دلی وي چاا چاې ېاورځميرانهاه د زوی سيدي احمد په شان له  وښتنو 

د بيړنياو ماالي مرساتو  وښاتنه  په خپلاو اشاعارو کاې لاه شااه را څخاه

يل کيږي چې بيا وروسته د سيدي احمد زوی د سلطان حساين ېکوله. پت

دلی ېاږېکاې زه له خور سره واده وکړ. هغه کاور چاې سالطان حساين پا

ده. د منصااور کااورنۍ خوشاابخته وه او د ېااؤ، د دولاات خااانۍ پااه نااوم ياد

رتاه کاړې دای شي له د ه کورني پيوناد ګټاه پوېسعيدي احمد کورنۍ ک

 وي. 

ښاود. ېر ژر د مير  علي شير تعليمي بهير ته د پای ټکی کېښو ډېپ

رو ساتونزو ساره ېاد نوموړي په وينا د شاه را له مارګ وروساته لاه ډ

ر زياااتو خلکااو ساره يااې لااه خراسااان څخااه ېمخاامخ شااو چااې لااه ياو شاام

 عراق ته فرار وکړ.

ه پاه د مير علي شير سیر او په تافت کې له شارن الادين ساره کتنا

 لحاظ د تائيد، ستونزې رامنځته کړې دي.  يمهخص زمان

دې ه هات شاو چاې پاېکاې پاه تافات کاې م ز۱۴۴۹شرن الدين په 

 تر دې يې عمر زيات ؤ. ېبلک ،وخت کې مير علي شير شپږ کلن نه ؤ

خاوا د دې اجنباي هلا  پاه اړه ه هغه اشعار چاې د تاريخپوهاانو لا

شرابو  لهندي څود چې ليکل شوي چې وايي: صوفي هغه رندان نه  
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دې لپاااره چااې د شاارابو پااه پيااالو کااې د يااار د مااخ  د ،سااره مينااه کااوي

 تصوير ګوري. 

دل او پااه خانقااا کااې لااه شاارن الاادين سااره ېتافاات تااه د کاااروان رساا

ځکاه دا پاه شارق کاې د تيماور د تااريخ د  ،مالقات حيرانوونکی نه دی

 ليکوال محبوبيت څرګندوي. 

شرن الدين سره د ليادونکو اشخاصاو  له ،د تاريخ رشيدي په قول

ان په کتار کې يو هم عبدالقاسم بابر ؤ چې بيا وروساته د مغلساتان د خا

لحاااظ پااوره  ييااونس لياارې پرتااې ساايمې خااان شااو. دا راپااور پااه زمااان

 تناقض لري. 

واد الناادې ساايمو کااې يااو  تارپاه پياال کااې د تيموريااانو  ز۱۴۵۰د 

عيد پاه سامرقند حکومات عبدالسا ز۱۴۵۱شوی ؤ. لاه  عملياندازه نظم 

ټاه د دوشانبې پاه ورک ېويهاتمه نه ګست پاه اتااد  ز۱۴۵۲وکړ. په کال 

دو وروسته چې د خراسان پاه ېږدول کېعبدالقاسم  رب ته له ناخوښه ل

 دوباره هرات ته راستون شو.  ،دېنيولو پای ته ورس

کې نوموړي د سمرقند د نيولو ناکامه هڅاه وکاړه. پاه  ز۱۴۵۴په 

سمبر پاه ډييو تړون وروسته د  تروړی له ابوسعيد سره همدې کال نوم

ټاې د سالطان حساين پاه ژوناد ېپنځه ويهتمه هرات ته راستون شاو. دا ن

دای شي د مير علاي شايراو د هغاه د کاورنۍ لپااره ېکې مهمې وې او ک

 يې هم اهميت درلود.

 لاه ،کله چاې سالطان حساين څاوارلس کلان ؤ ،د خوند امير په قول

يل ېه مهوره د عبدالقاسم بابر خدمت ته حاضر شو. پتخپلې مور سره پ

کااې کااال  ز۱۴۵۲ګساات وروسااته پااه لااه اکيااږي دا کااار لااه اتااه ويهااتم 

 ترسره شوی وي.

پااه لهکرکهااۍ کااې لااه ابااو سااعيد سااره  ز۱۴۵۴ساالطان حسااين د 

 برخه واخيسته او بيا له بابر سره خراسان ته راستون نه شو. 

لاه عمار شايخ پرتاه ناور  ېبلکا ،نوموړی په دې کار کې تنها نه ؤ

 مرور شهزادګان هم ور سره ملګري وو.

واقعات په ډاګه کوي چې سلطان اويس د محمد زوی او د سالطان 

د ه بغاوت د شهزدګانو په اړه د ابوساعيد د  ،حسين تربور بغاوت وکړ
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 ۍنوموړي تربور سلطان حسين يې د هغاه د کاورن او د ش  سبو شو

 د سمرقند د ارګ په ماڼۍ کې بنديان کړل.خپلوانو سره  وديارلس له

نااو د ساالطان حسااين مااور  ،دېورساا کلااه چااې دا خباار هاارات تااه را

کاال کاې  ز۱۴۵۰د لمسي سلطان حسين چې پاه  ګم، د تيمورېفيروزه ب

وژل شااوی ؤ، لااور وه، ساامرقند تااه را لااه چااې د خپاال زوی شاایاعت 

وی ؤ. د وه چې د ميرانهاه د کاکا ز ۍوکړي. نوموړې د ابو سعيد لمس

نوموړې شیاعت ومنل شو او سلطان حسين له بنده آزاد شاو او دوبااره 

 د بابر خدمت ته راستون شو.

ميار علاي شاير هام پاه هما اه وخات کاې د باابر  ،خوند امير واياي

خااو دا نااه پااه ډاګااه کااوي چااې دا کااار د ساالطان  ،خاادمت تااه حاضاار شااو

ه شاوی حسين په لومړي او که په دويم ځال د خادمت پاه وخات رامنځتا

 دی. 

دای شاي دا کاار پاه دوهام ځال واقا  شاوی ېاد سام ميرزا له قوله ک

ځکه د مير علي شير پالر يو څه وخت د ابو سعيد په خادمت کاې  ،وي

عبدالرازق هم په دې حقيقات  يدې مخکې صالحيت لرونکی يعنه ؤ. ل

نه پوهيږي. هغه يوازې همدومره وايي چې سلطان حساين د اباو ساعيد 

ر وخات ېاند د ارګ په ماڼۍ کاې بنادي شاو او هلتاه ياې ډپه امر د سمرق

و له بابر ساره يوځاای شاو ا ،ر کړ. کله چې نوموړی له بنده آزاد شوېت

ره ساخاوتمندانه توګاه سال زره کيبا  دينااره ورکاول. ېابابر ورته په ډ

ې له دوه درهمو ساره برابار يکيب  دينار نقره يي سکې وې چې وزن 

 بل له څلورمې سره برابر ؤ چې د سالطاندرهم د يو رو يؤ. يو نقره ي

 ده. ېحسين معاش پنځوس زره روبلو ته رس

 ،د مير علي شير پالر د بابر په خدمت کې ؤ ،د دولت شاه په قول

 ېخاو تعلايم يافتاه ساړی ؤ او هڅاه يا ،دې چې هغاه ياو تارد ؤه سره ل

 تعليم ممکن شرايط ور برابر کړي.   ورهکوله چې خپل زوی ته د 

 ،نوموړی د بابر په وخات کاې ياو دولتاي چاارواکی ؤ ،ويل کيږي

 . يښېنه بر ېره رښتينېدا خبره ډ ،نداخو د تاريخپوهانو په 
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د ساابزوار  ېد هغااه پااالر يااواز ،خپلااه ويناااه د مياار  علااي شااير پاا

واليت والي ؤ چې د شيعه مذهبو مرکز ؤ. دا خبرې د ميار  علاي شاير 

شاعر ميار آق مالا  هغه وخت مههور  په ژوندلي  کې را لي چې د

 ذکر کړی دی. سبزوار يې 

دې ږد مير علي شير نا ،کې وفات شوی ز۱۴۳۳نوموړی چې په 

خو له يو بل سره يې ليدناه او کتناه ناه وه شاوې  ،ملګری ؤ ياو صميم

 او يوازې په مکتوبي ډول سره په تماس کې وو. 

ه کله چې پادشاه، د مير  علي شير پالر سبزوار ته د حکيم په توګ

 ږدول شاو. د اهېانو د اساتر آبااد حکايم د ميار شااهي لپااره ول ،واستاوه

رتااه ساابزوار تااه ېشاااعر پااه اسااتر آباااد کااې وفااات شااو چااې مااړی يااې ب

رو خلکاو پاه ګاډون پاه خپلاه پلرناۍ ېاعزت او د ډ رېپه ډ راوړل شو او

 هديره کې خاورو ته وسپاول شو.

د کاې کاې پاه اساترآبا ز۱۴۵۳ميرشااهي پاه  ،د خوند امير په قاول

د بابر په  خپله مير علي شيره که څه هم په د ه وخت کې پ ،وفات شو

دې چې سلطان حسين سامرقند ه خو پالر يې مخکې ل ،خدمت کې نه ؤ

 د بابر په خدمت کې ؤ. ،ته راشي

ذکر شوي موارد په ډاګه کوي چې ميار علاي شاير پاه د اه وخات 

 ی سړی ؤ.رر کوچنی هل  او نه سپين ږيېکې نه ډ

ر ميرشااهي ياوه شايعه مذهباه ېاسبزوار د نورو وګړو پاه څلکه د 

دې سبو نه شو چې نوماوړی لاه باينساکور ساره  شخص ؤ او دا امر د

 دې ملګرتوبه من  کړي.ږله ن

هغااوی پااه دې خاااطر سااره لياارې شااول چااې شاااعر نااه  وښااتل 

شااهزاده خوشااحاله کااړي. نومااوړي  وښااتل چااې لااه دې کاااره يااوازې 

ه کړي. خو بيا وروسته شاعر هڅه وکاړه مناسبه او ځانګړې ګټه پورت

 . خو په دې کار بريالی نه شو يي،چې د شهزاده په ستاينه کې شعر ووا

د ه شايعه اړيکاې د ميار علاي شاير د شخصاي تماايالتو پاه هکلاه 

سوالونه را پورتاه کاوي. د بيلاين لپااره ياوازې د ميار علاي شاير ناوم د 

چاې باابر ميار علاي  داساې حاال کاېه داللت کوي. پ يهغه په شيعه وال
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ې لاه شايعه مذهباه ياي چې سالطان حساين ڼشير د هغو کسانو له ټولي ګ

 واړاوه.  را

 يهغه د سلطنت رې نښې نښانې شته چې د تيمور او دېپه دې اړه ډ

خاندان په دوره کاې د ساني او شايعه تارمنځ دوماره تااوتريخوالی ناه ؤ 

بکاانو او ړۍ کاې د ازېالکاه دوماره چاې پاه شپاړسامه پ ،رامنځته شاوی

 شاه اسماعيل په وخت کې رامنځته شو. 

 ،سني مذهباه ؤ ،مړنی الګو ؤوسلطان بابر چې د مير  علي شير ل

مني ناه درلاوده. د دولات شااه پاه ښاخو له شيعه مذهبو ساره ياې کوماه د

ه اشعار ليکل، البتاه پا يمير علي شير په دوو ژبو فارسي او ترک ،قول

چاارو کاې لاه پوښاتنې  يدولتا د ه وخت کې د مير علي شير ګاډون پاه

 ليرې خبره ده. 

 دې شاو اوږر زياات ميار علاي شاير تاه ناېبابر ډ ي،سام ميرزا واي

 هغه يې لکه خپل زوی ګاڼه.

ټاه ناه پاه ډاګاه کاوي چاې سالطان حساين د ېسرچينې کومه داسې ن

 خو دا کاار باياد ،دويم ځل لپاره څه وخت د بابر په خدمت وګمارل شو

وبر وروسته تار ساره شاوی وي. د همادې مياشاتې پاه تله اک ز۱۴۵۶د 

هماادې مياشااتې پااه  او دپرېښااود پياال کااې بااابر هاارات د مهااهد پااه نياات 

د. لااه نومااوړي سااره پااه دې ساایر کااې ېټااه مهااهد تااه ورسااېڅوارلساامه ن

 سلطان حسين او مير علي شير ملګري وو. دلته دا خبره په ډاګه کيږي

ګ د مااڼۍ محادوديت دوماره خوا په سمرقند کاې د اره چې د پخوانيو ل

تاه د فکار کولاو وړ  ږلکه دومره چې عبدالرزاق يې ماو ،دوام و نه کړ

 بولي. 

کال په مارچ کاې پاه  ز۱۴۵۷ر کړ او د ېپه مههد کې ت یبابر ژم

هما ه ځای کې وفاات شاو. د عبدالقاسام باابر لاه مړيناې وروساته هغاه 

ه د ميار علاي دوه ملګري د دولسو کلونو لپاره سره جاال شاول. دا کلونا

شاير لپاااره پاه مهااهد، هارات او ساامرقند کاې د مطااالعې کلوناه وو. خااو 

سلطان حسين د مير علي شير په شمول له خپلو معاصرو ملګارو ساره 

 خپل آزاد قزاق ژوند ته دوام ورکړ. 
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مړيو کلونو کې ځاوان شاهزاده د هايڅ ډول پرمختاګ او وپه هغو ل

وروساته پاه خراساان کاې د خو د بابر له مرګ  ،پراختيا شوق و نه کړ

دو په وخت نوموړي هڅه وکړه چې په شاخړو کاې ېوالړ ستونزو د را

لو ماادعي ډلااو لااه کتاااره د يااو او يااا باال طرفااداري وکااړي. داسااې ېد ښااک

ښکاري چې نوموړی د بابر له مرګ وروساته پاه فاوري توګاه ماروې 

ی شاو. ميارزا سانجر هغاه اته الړ او هلته لاه ميارزا سانجر ساره ياو ځا

کاې د ماروه، ماخاان او جاام ملکاي  ز۱۴۵۵ؤ چې بابر ورته په څود 

 ورکړې وه. 

کااې کلاه چااې بااابر لاه هاارات نااه د مهاهد پااه لااور  ز۱۴۵۶پاه کااال 

 ېد جااام خلکااو بااابر تااه د مياارزا ساانجر د کماازور ،لښکرکهااي وکااړه

و  مګر بابر په دې اړه هيڅ ډول اقدام ،ادارې په هکله شکايتونه وکړل

 نه کړ. 

ګ وروسته ميرزا سنجر د شاه محمود )د باابر ياولس د بابر له مر

دو ميل ناه درلاود. پاه د اه وخات ېکلن زوی( په شمول هي ا ته د تسليم

 د باابر لاه وختاه زناداني ،کې بايسنقور بل لمسی چې د االدولاه زوی ؤ

 ؤ. 

ميرزا سنجر د سلطان حسين تود هرکلی وکړ او نوماوړي تاه ياې 

اح کاړه. د همادې ښاادۍ پاه مناسابت خپله لور باي  سلطان بيګم په نکا

شهزاده ګانو، اميرانو او ناورو مخاورو اشخاصاو تاه ځاانګړي تحاايف 

ښاۍ دنياا تاه يشول. د سلطان مهار زوی بادي  الزماان لاه همادې ښ ۍډال

 سترګې و ړولې.

ناو د خپلاې ځاوانۍ د  ،کله چې سلطان حسين په تخت تکيه ووهلاه

 ،د  ام سابو شاو چاې دا کاار د ملکاې وخت ښځې ته ياې طاالق ورکاړ

ځکه نوموړې خپل ځان په نََسبي لحاظ د سلطان حسين پاه ناورو ښاځو 

د  ،پورته ګاڼه او کله به چې سلطان خپلو نورو ښاځو تاه پاملرناه وکاړه

ده. د ملکې د ه چلند سالطان مجباوره کاړ چاې ېملکې د قهر سبو ګرځ

ر  ام ېانوموړې ته طالق ورکړي. ملکې د خپل ژوناد پااتې برخاه پاه ډ

کااې وفااات شااوه. د  ز۱۳۸۸ره کااړه تاار هغااې چااې پااه ېاا صااه کااې تاو 

 يملکااې جنااازه د باادي  الزمااان او نااورو شااهزادګانو پااه ګااډون پااه شاااه
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خپلاه د نوماوړي پاه ه خاو سالطان پا ،مراسمو خاورو تاه وساپارل شاوه

جنازه کې شرکت و نه کړ. ملکې يوه مدرسه د خپل زوی بدي  په ناماه 

 جوړه کړې وه.

ې ره جدي و نه ګڼله او د سلطان حسين دا کار ياېبابر د ه واقعه ډ

 تاييد کړ.

ماخ د دوزا  ه سړي په کور کې د ځمکې پارښځه د يو ښ)يوه بده 

 د مزې څکل دي(

سااار اعتمااااد تااار الساااه کاااړ کلاااه چاااې د  ،ځاااوان شاااهزاده د خپااال خد

کال په دوبي کې ميرزا سانجر د مهاهد پاه لاور حرکات وکاړ،  ز۱۴۵۱

مخور سردار ه نو مروه يې سلطان حسين ته ور وسپارله. شهزاده د يو

ې يااحساان ارالت سااره پااه دې شاا  پااه شااخړه واوښاات چااې  وښااتل 

 .ينوموړی الس په الس ونيس

خو بيا وروساته لاه دې ځاياه پاه زور  ،سلطان حسين مروه ونيوله

 ستل شو. ېوو

مااوړي خپلااو عملياااتو تااه لااه مااروې تاار مر ابااه دوام ورکااړ او نو

ر کاړ او د خوناد اميار پاه قاول د ېايې د مروې او خيوې تر مانځ ت یژم

مړي ځاال وکااال پااه پساارلي کااې د تيجااان پااه جګااړه کااې پااه لاا ز۱۴۵۷

نومااوړي د بابااا حساان پااه ځواکونااو بريااد وکااړ کااوم چااې د  .بريااالی شااو

 اااړه ځااای پاار ځااای شااوي وو. خااوا د ګورګااان د ساايند پااه ه ترکااانو لاا

نوموړي  وښتل چې د ابيوارد لاه الرې لاه سانجر ساره ياو ځاای شاي. 

بابا حسن ونيول شو او ووژل شو او د نوموړي د ځواکوناو ياوه برخاه 

 له سلطان حسين سره يوځای شوه.

د نيساا  ،نوموړي نورې بريااوې هام ترالساه کاړې ،په همدې کال

د تره د زوی تارکمن اميار حساين  او استرآباد ښارونه چې د جهان شاه

 ونيول. شهزاده يې لاه نيولاو وروساته پاه دار ،بيګ تر ولکې الندې وو

لاه نيساا څخاه  ،دې لپاره چې وضيعت قاانوني کاړي وځړاوه. سلطان د

 يې له سنجر او له استر آباد څخاه ياې لاه اباو ساعيد ساره ماذاکرات پيال

 کړل. 



 نتيجه

 

رد له ځواب سره  مړۍ هڅه دوده د ه لېلکه څه رنګ چې توق  ک

هغاه د اه ماذاکرات وځناډول تار هغاې چاې  مخامخ شاوه. اباو ساعيد تار

له هغې وروسته ياې د سالطان حساين  ،دېجهان شاه سره سولې ته ورس

استازی بندي کړ او هغه ته يې وښودل چې استر اباد باه تارې ونيساي. 

له دې وروسته د سلطان حسين او ابو سعيد تر منځ اړيکې هيڅکله هام 

 ښې نه شوې.

کال کې تاريخپوه عبدالرزاق د ابو سعيد د استازي پاه  ز۱۴۵۹په 

کال کاې ابوساعيد پاه ساراخس  په همدې ،توګه په ګورګان کې پاتې شو

ساانجر چااې پااه دې جګااړه کااې  ،کااې خپلااو دښاامنانو تااه ماااتې ورکااړه

 د ابو سعيد په امر ووژل شو.  ،حمور درلود

ی اسالطان حساين ځا وتښاتېده،د استر اباد پاه لاور د لښکر يوه ډله 

ور نه کړ او قومندان چې يې يو شهزاده ؤ، ووژل شاو. سالطان حساين 

لاااو کاااار پيااال کاااړ. نوماااوړي لاااه وکو د جوړد ابوساااعيد پاااه ناماااه د سااا

عبدالرزاق سره يو ځای خپل يو اساتازی هارات تاه واساتاوه چاې هلتاه 

ا ددلې وه. ېدلته له ترکمنانو سره جګړه ال د مخه پای ته رس ،ومنل شو

ت د خوند امير هغه توضايحات ردوي چاې ګاواکې اباو ساعيد او يوضع

 سلطان حسين سره جال شوي وو. 

د  ير د اعتباار وړ دی چاې واياېادالرزاق راپاور ډدې اړه د عباه پ

ضد له مازندران او خراسان څخه د  ابوسعيد جګړه د سلطان حسين پر

 ارتګرانه بريدونو په نتيجه کې را منځ ته شوې وه چې د دې جګاړې 

سابزوار او نيهااپور تاه داخال شاوي وو. دا تخاصام او  له املاه بريادګر

ی دا  ارتګراناه بريدوناه ياو دښمني سلطان حساين پيال کاړې وه. هغاو

څو ځلي ترسره کړي وو. په دې مبارزه کاې ياوه برخاه د  ېځل نه بلک

 ز۱۴۶۱او  ز۱۴۶۰تاريخي او جغرافياايي پااملرنې وړ ده او هغاه پاه 

کلونو کې له استرآباد څخه تار خاوارزم پاورې د سالطان حساين جګاړه 

ه پسارلي کال پز ۱۴۶۰ده. هغوی دوه ځله د آمو له سيند اوښتي وو. د 

کې په سمندر د ابوسعيد ګهت او ګذار و. نوموړي څو ورځې وروسته 

ښات ړيو په واسطه لاه سامندر واوېاسترآباد ونيو او د کوچنيو او لويو ب

 له سهاره تر ماښامه وخت ونيو. چې د ه سیر
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يم کوچنی زوی سلطان محمود په اساتر آبااد کاې ېابوسعيد خپل در

کااال  ز۱۴۶۱دلی ؤ. پااه ېااږېې زکااال کاا ز۱۴۵۳نومااوړی پااه  ،ښااودېپر

ه پورتاه ټاکې سلطان حساين پاه خراساان کاې د اباو ساعيد لاه ساتونزو ګ

کااړه او اسااتر آباااد يااې يااو ځاال بيااا ونيااو او لااه هغااه ځايااه يااې د هاارات، 

 ږداوه.ېسبزوار، نيهاپور او سرخس په لور لښکر ول

نه محاصره کړه او د آمو سايند لپااره ياې ترتيباات ېنوموړي پالزم

خاو پاه د اه وروساتي  ،ر ناه شايېې د ابوسعيد پوځونه ترې تونيول چ

 کار بريالی نه شو. 

د همدې کال د اکتوبر په پنځمه سلطان حساين لاه محاصارې الس 

نومااوړي پااه ساارخس کااې يااوه  ،واخيساات او مازناادران تااه سااتون شااو

 پوځي اډه وساتله چې بيا وروسته ابو سعيد ته تسليم شوه. 

د ابوسااعيد د پوځيااانو پااه راتااګ سااره ساالطان حسااين يااو ځاال بيااا 

 .وتښتېدخوارزم ته 

اوه ځانوموړي د خيوې پاه شامول پاه خاوارزم کاې خپال واد و  

رتااه چااې خلکااو د ابوسااعيد د والااي پاار خااالن پاااڅون کااړی ؤ. پااه ېچ

د مخه ترساره  ز۱۴۶۴خراسان کې د سلطان حسين د ه خوځښتونه د 

ابيااوارد، مهااهد، تورشاايز او تااون پااه لااور نومااوړي د نيسااا،  ،شااوي وو

 چټ  پرمختګ وکړ چې له وژنو او لوټمار سره ملګری ؤ.

باري ساره ساره نوماوړی ژمان و چاې دوبااره  لاهپه تورشايز کاې 

ی اخوارزم تاه الړ شاي ځکاه خاوارزم د پخاواني حااکم شااه ملا  د ځا

 ناستي نورسعيد الس ته ور لی ؤ.

دې چاې نوماوړي د ه ره لاسا ،دهېنورسعيد د ابوسعيد وارث ګڼل ک

کااې ساالطان  ز۱۴۶۵ابوسااعيد پاارخالن څااو ځلااه بغاااوت کااړی ؤ. پااه 

حساين خااوارزم لاه ازبکااانو ونياو چااې ياوه اناادازه ويجااړ شااو. پاه د ااه 

مړی واد لاه الساه ورکاړ وجګړه کې نورسعيد د خپل  یلت په وجه لا

 او بيا وروسته يې د ژوند په بيه تمامه شوه. 

سين له ازب  خان ابوالخير مرساته کال کې سلطان ح ز۱۴۶۸په 

نولی ؤ. ېنومااوړي يااو ځاال ابوسااعيد د ساامرقند پااه تخاات کښاا ،و وښااته



 نتيجه

 

خااوا ه خونااد امياار شاارح ورکااوي چااې ساالطان حسااين د خااان د اردو لاا

 ره کړه.ېنوموړي هلته يوه اونۍ ت ،استقبال شو

دلو نومااوړي تااه د ېااد ساالطان حسااين شااراب څښاالو او نااه نيهااه ک

ځااای ور پااه برخااه کااړ. ابااو الخياار د فلااج پااه  خانااانو تاار ماانځ ځااانګړی

نارو ۍ اخته ؤ چې بيا ژر وفات شو. د ازبکانو ترمنځ لويې ساتونزې 

کاوالی.  يدې سبو شوې چې لاه سالطان حساين ساره مرساته وناه شا د

و ايالتونو کاې ځديېداسې ښکاري چې سلطان حسين د ازبکانو اړوند لو

چاې  ن ساره واده وکاړپرمختګ وکړ. د نوموړي خور د استراباد له خا

ګاورډن هاورډ اياوان دريام ساره دښامني درلاوده. څاه  لاهممکن دا خاان 

دو په نيت لاه ېوخت وروسته شهزادګۍ له خپل ورور سره د يو ځای ک

خپلې يوې لور او دوو زامنو سره هرات تاه راساتنه شاوه. شارايطو لاه 

ره مرسته وکاړه چاې د ازبکاانو لاه مرساتې پرتاه ېسلطان حسين سره ډ

 . يسان ونيسخرا

فاارس د نيولاو  ځديېاکال په فباروري کاې ابوساعيد د لو ز۱۴۶۸د 

 لپاره لهکرکهي وکړه چې د نوموړي د ژوند په بيه تمامه شوه. 

د  له پيله او د ژمي تر پايه په هرات باندې د سلطان حسين يد من 

 ده چې پاه دې اړه دفااعي ترتيباات ونياول شاول. د ابوساعيدېبريد تمه ک

 ،احمد له پنځوس زرو کسانو سره له سمرقند حرکت وکړ زوی سلطان

سلطان حسين باوري  .خو په مر اب کې د خپل پالر له مرګه خبر شو

ؤ چې سلطان احمد د خپل پالر له مرګاه خبار شاوی دی. سالطان احماد 

دو وروساته پاه انادخوی کاې د خپلاو پااتو ېراساتن تارربايجان څخه ذله آ

ر سالطان محماود ساره يوځاای شاو او پوځيانو په ملګرتيا له خپال ورو

 خو بريالی نه شو.  ،هڅه يې وکړه چې هرات ونيسي

ږدي او د ېورونو تصميم ونيو چې د خراسان د نيولو هلې ځلې پر

آمو له هغې خوا خپل پوځيان وباسي. دا چې د واقعاتو بری څومره پاه 

ټاه وار شارح ورکاوي. ېپاه دې اړه عبادالرزاق ن ،چټکتيا پرمخ روان ؤ

لسم د مارچ د جمعې په ورک د مذهبي مراسامو لاه اجارا وروساته د  په

ټاه د ېد همادې مياشاتې پاه شپاړسامه ن .ابو سعيد د مرګ خبر خپور شو

پااه ساابا يااې د  ،پنجهاانبې پااه ورک ساالطان محمااود هاارات تااه داخاال شااو
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 ،جمعې د ورځې خطبه د هغاه او د هغاه د ورور پاه ناوم ولوساتل شاوه

به کاې ياوازې د سالطان حساين ناوم ذکار خو د راتلونکې جمعې په خط

 ،شااو. څااو ورځااې وروسااته د ارګ قومناادان اختيارالاادين بغاااوت وکااړ

سلطان محمود مجبور شو چې له ښاره ووځي. د ماارچ پاه څليريهاتمه 

سلطان حسين شخصا هرات ته ننوت. پاه اپريال کاې سالطان حساين لاه 

د دې مخکې د حااجي احماه څود چې ل ،ميرعلي شير سره يوځای شو

ځواکمن حااکم سالطان احماد لاه پوځياانو  هبيګ په شمول د سمرقند د يو

 سره مل ؤ.

پاه مهاهد  ز۱۴۵۷دې دمخه وويل چې ميار علاي شاير لاه ه ل ږمو

ده او لااه ساالطان حسااين سااره نااه مااروه تااه الړ او نااه لااه هغااې ېکااې اوساا

وړاندې. د خوند اميار او عبادالرزاق لاه قولاه د سالطان حساين پاه پاوک 

 ز۱۴۶۱سيد آ ا و. کله چې پاه  مير علي شير ماما مير کې يو سړی د

نوموړی له منځه الړ. د ه تسليمي  ،کې سرخس ابو سعيد ته تسليم شو

د يوې موافقې پاه تارک کاې ترالساه شاوه او جنګياالي لاه جګاړې فااری 

 ،دلېشول. خو څه چې ابو سعيد له ځانه سره راوړل او د امير نه خوښ

چااې امياار يااې د ماارګ تاار ساارحده هغااه د معاهاادې باارخالن عماال و 

نوماوړي پاه  ،ورساوه. سيد آ ا د سلطان حسين پوره باور ترالساه کاړ

ژبه شعر ليکه او د هغه شاعرانه نوم کاابلي و. د نوماوړي کهار  يترک

ورور محمد  علي د ترکاي ژباې شااعر، موسايقي پاوه او خوشانويس و 

 کړی و.  ور چې تخلص يې  ريبي 

نومااوړي نااور خپلااوان هاام د ساالطان ر د ېااد مياار  علااي شااير پااه څ

خادمااان وو او د خپلااو خاادمتونو پااه پاااس د ساالطان د  يحسااين پخااوان

 دلي وو. ېځانګړې پاملرنې وړ ګرځ

نوموړی بيا وروسته له سلطان جال شو او پاه سامرقند کاې د خپال 

دی شاي ېامهر ورور د قاتل له خوا ووژل شو. دا وروساتی ريیارنس ک

الس راځي چاې ه دې بحثه دا نتيجه په ل .يوازې ابوسعيد ته متوجه وي

 ريبي د مير علي شير په شان د سلطان حسين د قزاق ژوند پاه وخات 

هم د هغه په خدمت کې ؤ. له امير سيد آ ا څخه د حيدر په ناوم ياو کې 
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ښااکلی زوی پاااتې شااو. نومااوړی يااو زړور او ژماان ځااوان ؤ چااې د 

ګ د هغاه مار ،سلطان حسين په ژوند کې له دې دنيا سترګې پټاې کاړې

د نوموړي د پالر له مرګه هم ال زياات  مياز ؤ. نوماوړی د ميار علاي 

خپلوان ؤ چا چې حيدر خپال زوی ګاڼاه. د ماور او پاالر لاه  نږدېشير 

 اړخه د ارګ له پخوانيو ساتونکو ؤ.

خاو  ،په پيل کې نوموړي خپل ژوند تعليم او شاعرۍ ته وقاف کاړ

ر شاهرت ېاو تاورزنۍ کاې ډبيا وروسته يې په عساکرۍ، تيار انادازۍ ا

دای ېاک ي،ترالسه کاړ او بالخاره ګوشاه نهاينه شاو. ميار علاي شاير وايا

ښاو ساتړی کاړ ېخو پ ،شي نوموړي له ځانه نور مهارتونه ښودلي وای

 او دا توق  تر سره نه شوه.

مياار  علااي شااير پااه مجااالس النیااايس کااې د م لااف د ژونااد او لااه 

ر مهاااخص ېاااډ هاړنوماااوړي ساااره د ناااورو تمااااس لرونکاااو کساااانو پاااه 

 پااهتوضاايحات ورکااوي. لااه بااده مر ااه نااه شااو ويااالی چااې د ااه ليکنااې 

کااومې مهخصااې دورې پااورې اړه لااري او نااه د م لااف پااه اړه کومااه 

( ۱-۱۴۹۰ټاه )ېپخوانياو دا ن وخاو لاه ځينا ،ټه په ډاګاه کاويېمهخصه ن

ودل شوې ده. يوازې داسې ښکاري چاې نوماوړی د سامرقند د حااکم ښ

خاو  ،هم عصره وي ،ې د سلطان محمود زوی ؤسلطان  علي ميرزا چ

نااااو  ،او کااااه لااااږه نااااوره هاااام اوږده وه ۱۴۹۶ ،ره لنااااډه وهېاااادا دوره ډ

 ( ته به رسيږي.ز۱۴۹۸-۱۵۰۰)

کال کې سلطان محمود او د هغاه مهار ورور سالطان  ز۱۴۹۰په 

هاام ژوناادي وو. وياال کيااږي چااې ساالطان حسااين ال دمخااه مااړ  احمااد ال

ه لږه د هغه لاه مارګ پنځاه کالا اثر لږ ترمير علي شير دا  شوی ؤ او د

 وروسته ليکل شوی دی. 

ليکناې او ناورو محاسابو لاه مخاې پاوهيږو چاې  دد مير علي شير 

مړی په مههد بيا په هرات او تار وپورې ل ۱۴۶۹ -۱۴۵۷نوموړی له 

ده. له مههد نه هارات او بياا سامرقند ېهغې وروسته په سمرقند کې اوس

وليادل چاې پاه  ږټاې ناه دي ښاودل شاوي. ماوېته د هغاه د تللاو پاه اړه ن

دل چې ابوساعيد ېهغه وخت پای ته ورس ،دلېمههد کې د نوموړي اوس

اوه. داسااې نااه ښااکاري چااې پااه هغااو ځااپااه خراسااان کااې خپاال واد و 
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ه پا ،ل شاوی ويېستونزمنو کلونو کې مههد په پوځي عملياتو کاې ښاک

ې دلېداساې حااال کاې چااې څاو ځلااه پاوځي لښااکرې د ښاار شاااوخوا رساا

دې  وې. خراسان د داخلي کهمکهاونو پاه پاايلو کاې خاراب شاوی و. د

حقيقت باوجود چې د مير علي شير پالر له سلطان حسين سره يو ځای 

 د ې اوضاع له امله په امان کې پاتې نه شو.  خو بيا هم د ،نه شو

کااال پااه پياال کااې پااه هاارات کااې د شااهزاده  ز۱۴۵۸نومااوړی د 

په خادمت کاې ؤ. پاه همد اه  ،ړوسی ؤسلطان ابراهيم چې د شاه را ک

پالر ساره يوځاای د بلاخ پاه  لهوخت کې نوموړي د تاريخپوه ميرخوند 

سیارت کې له اباو ساعيد ساره وکتال او بياا وروساته ميار علاي شاير پاه 

ر ېهرات کې له ابوسعيد سره يو ځای شو. نوموړي هلته يو څه وخت ت

بر له ته والړه. د با خو د هغه له کوربه توبه ناهيلی شو او سمرقند ،کړ

 خاوا خراساانه قوله مير علي شير د کوم جرم په پايله کې د ابوساعيد لا

ه ته تبعيد شوی ؤ. خو مير علي شير واياي د مطالعااتو لپااره سامرقند تا

 دای شي چې په هغو شاپو ورځاو کاېېوالړ. د هغه د تبعيد يو دليل دا ک

 . پرېږديهي ا نه  وښتل چې هرات د سمرقند په نيت 

خبره طبيعاي وه چاې  په هما ه وختونو کې د يوسف بدي  لپاره دا

انديجان د سمرقند په نيت ترد کړي. دا کار د ميار علاي شاير ملګاري 

دونکی ؤ، هام کاړی ؤ. نوماوړی د ېمحمد بدخهي چاې د ايهاکمل اوسا

 مړی سمرقند او بيا وروسته هرات تاه الړ چاېوتعليم حاصلولو لپاره ل

دای ېاکړي. خو له هارات ناه سامرقند تاه تاګ کهلته خپل تعليمات بهپړ 

 ؤ. اشي د تبعيد په معن

د مير علي شير د ژوند په دې دوره د شيخ صدرالدين رواساي لاه 

نوموړی په  يار معماولي توګاه ښاکلی او  .دلې دهېحسابه لږ څه رڼا لو

سخنور ساړی ؤ چاې د ميار علاي شاير پاه زړه کاې ياې ځاانګړی ځاای 

لکه د بدخهاان شااه چاې  ،صو هم ستايلینورو لوړرتبه اشخا دیونيو. 

همدارنګاه د  ،د شيخ مريد شاو او هغاه تاه ياې د شااګردۍ سار ټيات کاړ

 وخت پادشاه ابوسعيد هم له هغه څخه زده کړه کوله. 
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له دې خبرې څرګنديږي چې مير علي شير د اباو ساعيد پاه وخات 

 ده.ېکې په هرات کې ؤ او د بدخهان شاه هم په هرات کې اوس

شاااه ادعااا درلااوده چااې کااورنۍ شااجره يااا سلسااله يااې د بدخهااان 

اباو ساعيد د شااه سالطان محماد لاه لاور ساره  ،اسکندر کبير تاه رسايږي

و بيا واده وکړ او له دې پيونده يې د ابوبکر په نامه يو زوی درلوده. خ

سلطان محمود پاه  ،ږداوهېوروسته يې د بدخهان د شاه پرضد لښکر ول

خااو زوی يااې کاشااغر تااه  ،ه را اایخپلااه خوښااه تسااليم شااو او هاارات تاا

دلی ې. په د ه وخت کې اباوبکر د بدخهاان شاهزاده شاو خاو تښاتوتښتېد

ده. وروساته ېشهزاده بياځلي بدخهان تاه را ای او دا وار اباوبکر وتښات

 اړو د وژلاو  له هغې چې ابوساعيد د بدخهاان د شااهي کاورنۍ د ټولاو

شاه په قول بيا ځلي نيول شوی وای. د دولت  ييبدخهان ښا ،حکم وکړ

 ( کې ترسره شو.ز۱۴۶۷ -۱۴۶۶دا کار په )

ياوازې د شااه د وژل  ،ټاه ناه ورکاويېميار علاي شاير پاه دې اړه ن

دو ذکر کوي چې شاعرانه نوم يې اللي او د زوی ناوم ياې ابان اللاي ېک

و. د وروسااتي شااخص پااه اړه هاام هغااه څااه وايااي چااې د نومااوړي د 

 يې ويلي وو. هماماګانو د مرګ په اړ

خااوا ووژل شااو. د بدخهااان ه لااي د هغااه د پااالر د قاااتالنو لاااباان ال

وو. يو له دوی څخه  منځايي خل  په هرات کې له يو څه اهميته برخ

د ابوساعيد د سالطنت  چې عبدالصمد بدخهي ؤ چې ترې  وښتنه وشوه

 په اړه د شعر په بڼه تاريخ وليکي. 

 مير علي شير نوموړی خپلې يوې موزونې اشتباه ته متوجه کړی

 ؤ چې دا خبره د دوی دواړو ترمنځ د دوستۍ د پيل سبو شوه. 

وروسااته لااه  ز۱۴۶۴دا حقااايق ثااابتوي چااې مياار علااي شااير لااه 

 ابوسعيد سره يوځای شو. 

دا هغه وخت ؤ چې سلطان حساين د ياو م قات وخات لپااره او بياا 

ه وروسته په دايمي توګه له صحنې ووت او ابو سعيد بدخهاان ونياو. لا

ن محمد ال هم په بدخهان کاې ؤ او خپلاه ياوه لاور ياې د دې دمخه سلطا

کاې  ز۱۴۶۴واده کړې وه. په  ،دهېمغلو يو خان ته چې يونس خان نوم



42 

 

دې پيونااده پياادا شااوی زوی محمااود د بدخهااان راتلااونکی خااان ګڼاال ه لاا

 ده. ېک

دې اړيکاو تاه پاه کتاو ږخلکو سره د مير علي شاير نا لهد بدخهان 

تااه زيااان رسااوالی وي. همدارنګااه  دای شااي د نومااوړي دريااځېااسااره ک

 دای شي د شاه شاوخوا کسان د هغه ښايسته شيخ ملګرو ته د شااه لاهېک

 پاملرنې حسود شوي وي.

واده نااه و کااړی ، مياار علااي شااير د ژونااد تاار وروسااتيو ورځااو 

ناه درلاودل او زياتاه توجاه ياې ښاکلو  يا وارثين کورنۍ او ځای ناستي

نومااوړی  ،انااانو حاااجي محمااد ؤځوانااانو تااه وه. يااو لااه د ااو ښااکلو ځو

 حااجي محماد پاه ،دهېااصال له مههد ؤ چې د انسان په بڼه پرښته ګڼل ک

ر ګران ؤ او له هغه سره يې له زوی څخاه هام زياتاه ېمير  علي شير ډ

 مينه درلوده. 

ره په سختۍ د فهام وړ ده چاې نوماوړي لاه سالطان څاه ېدا خبره ډ

علاي شاير ماماګاان پاه  هغه وخت چاې سالطان د ميار ،ډول تمه درلوده

 مرګ محکوم کړل. 

مير علي شير په سمرقند کاې دوه مالتاړي ملګاري پيادا کاړل، ياو 

رمن وه او ېادرويل محمد تار خاان چاې خاور ياې د اباو ساعيد مهاره م

 ،احمااد حاااجي بيااګ چااې مياار علااي شااير يااې پااه وار وار ذکاار کااړی

ې نوموړی يو مسلکي عسکر او تعليم يافته شخص ؤ چې په خراسان ک

ړی د ياوې شاعري مجماوعې خاوناد او لاس کالاه د ولوی شاوی ؤ. نوما

هاارات والااي پاااتې شااوی ؤ. لااه دې وروسااته پااه ساامرقند کااې د ټولااو 

ځواکمنااو حاکمااانو د قاادرتمن نايااو الساالطنت پااه توګااه وظااايف ترسااره 

 کړي دي. 

ليتاي ؤ  په سمرقند کې د مير علي شير استاد خواجه فمال   اباو

ورنۍ څخه دی. په فقه کې د نوموړي علم هغه ته چې د عبدل ليت له ک

د دويم ابو حنيیه لقو ورکړی ؤ او د نوماوړي د عرباي ژباې فصااحت 

 ده.ېابن حاجو سره پرتله ک له
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د مير علي شير نور هام عصاره عالماان لکاه محماد بدخهاي هام د 

 خواجه شاګرد ؤ.

ر کړل چې ېميرعلي شير له خواجه سره په سمرقند کې دوه کاله ت

ز ېاامعلوماااتو لااه مخااې د ااو دوه کااالو د نومااوړي پااه ټااول ژونااد ا د 

 ښود.ېپر

مير علي شير د اه دوه کالاه د شايخ فمال   پاه خانقاا ياا مدرساه 

وی خطااب کااوه. پاه زر کړل چې نوموړي ميار علاي شاير تاه د ېکې ت

دو وروسااته مياار علااي شااير د ساالطان حسااين پااه ېساامرقند کااې لااه اوساا

د. د باابر لاه ېدې ځايه شهرت تاه ورساخدمت کې حاضر شو چې له هم

ر ېااوينااا څرګنااديږي چااې مياار علااي شااير د نیيسااو اخالقااو خاونااد او ډ

بانزاکته سړی ؤ. نور خل  بيا د مير علي شير کرکټر له  اروره ډد 

 ده. ېخو په سمرقند کې دا ډول چلند عمومي ؤ او طبيعي ګڼل ک ،ګڼي

يو ځاای د احمد حاجي بيګ سره  له کې مير علي شير ز۱۴۶۹په 

 ېي چاي او واياڼسلطان احمد په پوک کې ؤ. بيلين دا کار ساده لوحانه ګ

ير خو شهزاده د م ،خوا احتياطا   وره شوی ؤه دا کار د سلطان احمد ل

ره نه درلوده. مير علي شاير کاولی ېعلي شير له موجوديت هيڅ ډول و

خاو  ،شول د خپلو مالتړو په واساطه ځاوان شاهزاده تاه الره پيادا کاړي

ده چاې ېاځکه هغه پوه ،داسې ښکاري چې نوموړي دا آرزو نه درلوده

 بهرنی سلطان احمد ټولو ته د ادبي پاملرنې وړ ؤ. 

ناو ميار  ،کله چې هرات ته د سلطان حسين د ننوتلو خبر تائيد شاو

ه ي. پاپرېاږدتنه وکاړه چاې هارا ت ښعلي شير له احمد حاجې بيګ  و

سالطان حسااين شخصاا  لااه احمااد دې هکلاه د سااام ميارزا هغااه ويناا چااې 

لاه سالطان  ،حاجي بيګ و وښتل چې مير علي شير ته اجاازه ورکاړي

خپله په د ه سیر کې راحات وخات ه سره يو ځای شي او حاجي بيګ پ

خاو  ،دېورسا تهريیاتو را وولري. مير علي شير هرات ته پرته له کوم

 سالطان ساره لاه لاهدې اړه ه ر مهم سړي بدل شاو چاې پاېيو وخت په ډ

د اپريل د بايرام په ورک مير علي شير  ۱۴مننه کوي. په  ۍخپلې دوست

خوا د مير  علي ه خپله قصيده سلطان حسين ته ولوستله چې د سلطان ل

ر تقدير او تمجيد سبو شوه. په  وڅه توګه داسې ناه ښاکاري ېشير د ډ
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مړنۍ وه او اباو ساعيد تاه باه خاالي وده به د مير علي شير لايچې دا قص

د مير علاي  ږدې دمخه موه لی وای. په داسې حال کې چې لالس ور 

شير د ليکنو په هکله څه معلومات نه لرو. د ميار علاي شاير ياو دياوان 

د نوماوړي د کوچنياوالي، زلميتاوب،  ،چې په ترکاي ژباه ترتياو شاوی

ځوانۍ او زړښت د عمرونو تصوير وړاندې کوي. داسې ښکاري چې 

زلميتاوب کاې ليکلای وي او داساې  نوموړي دا ديوان په کوچنياوالي او

کاې خطااب ه سعيد ته يې پ بواڅه په کې نهته چې عبدالقاسم بابر او يا 

دې اړه خپل داليل درلودل چاې پاه ځاانګړې توګاه ه کړی وي. شاعر پ

دای شاي ميار ېاک ،شهرت يې د سلطان حسين له وخات ساره تاړاو لاري

م لاه منځاه علي شير خپل پخواني اشعار يا مخیي کړي وي او يا ياې ها

 وړي وي.

 

 -۱۴۶۹مړي اخيتال  دمخيه  ومير عليي شيير او سيلطان حسيي  ليه لي

 (ز۱۴۸۷

خوا ه مير علي شير د هرات اوضاع هغسې چې د سلطان حسين ل

 . دسااوله يياازه نااه وه ده ېااک هتمعاا هغسااې چااې ونيااول شااو او ۍپااه چټکاا

خوا د نوښت رامنځته کول او په خطباه کاې د شايعه ماذهبو ه حاکمانو ل

دولسو امامانو د نوموناو شااملول پاه لاوړه ک اه د خلکاو د احساسااتو د 

دو ساابو شااول. پااه ځااانګړې توګااه د جااون پااه څليريهااتمه د قربااان ېاپار

پاه د اه ورک  .مانځلو په وخت يو سخت برخورد رامنځه شونبايرام د 

يو متعصو شايعه ماوعظ خطباه ورکاړه. سانيان ساخت  صاه شاول او 

داسې حال کې ور ورساوه چې سالطان د  خپل شکايت يې سلطان ته په

لمانځه لپاره له کوره مسجد ته روان ؤ. سلطان خپال ساړي واساتول او 

دې توګاه د  پاه مځکه ياې راکااږه او او پر مبلغ يې له منبر راښکته کړ

دا پيښه په ډاګاه  .خلکو په منځ کې د پادشاه صداقت بياځلي پياوړی شو
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کاااې د  ۍړېاااړسااامه پکاااوي چاااې د هغاااه وخااات ماااذهبي شاااخړې پاااه شپا

 صیويانو په پرتله څومره بې ضرره وې. 

ښاې وروساته سالطان حساين څاومره پاه کلکاه ېله دې پ ي،بابر واي

دې چاې د سالطان ه سره لا ،خپلې کړنې د سنت پر بنسټ تر سره کولې

 د عمر زياتوالي او ناارو ۍ هغاه د لمانځاه او روژې نيولاو منا  کااوه.

ي چاې د ڼاوليدل چاې باابر ميار علاي شاير ياو لاه هغاو اشخاصاو ګ ږمو

 ده. ېهغوی د نیوذ له امله سلطان حسين سنيت ته را واوړ

سلطان حسين او مير علي شير فکر کاوه چې د ماذهبي صاالحيت 

ره اړينااه خبااره ده. پااه ساامرقند کااې د ېاالرونکااو اسااتازو مالتااړ لاارل ډ

وو ځکاه تيمورياانو ناه  تيموريانو د تجاربو په نسابت هغاوی خوشابخته

 منله چې له کليوالو شيخانو سره جوړ راشي.

د لااوړو زده کااړو  يد هاارات د نقهاابنديانو مهاار عباادالرحمن جااام

ر آساانه ېادل ډېخاوند شاعر او عارن ؤ لاه چاا ساره چاې تیااهم تاه رسا

پااه هاارات کااې د  يجااام هکااار ؤ. حتاای د شاايعه او سااني د شااخړو پااه اړ

 عمل نه کاوه.خالن  دوديز صبر او ز م پر

پاه بغاداد کاې ؤ او مکاې تاه د  يمکې جاا يکال په ژم ۳-۱۴۷۲ د

خالن د ځيناو مهاکوکو اشاعارو پاه  سیر په الره کې د شيعه مذهو پر

د و کساانو تاه وويال چاې د خراساان لاه سانيانو  يجام ،لرلو تورن شو

ا مې هم همد ه توق  درلوده چې زما د کتاب په اړه به ماته ستونزې ر

 ي.والړې کړ

پاه  يد پيروانو ترمنځ ښې اړيکې د جام د جامې او خواجه احرار

کتاب رشاحت کې تصديق شوي چې د د ه کتااب څاو پااڼې خواجاه تاه 

د ځااان او د هاارات د  يخپلااه جااامه پاا ر دي. خواجااه احااراې ډالااۍ شااو

 مرک ي ګاڼه.  يحکومت ترمنځ يو طبيع

آباد د کال د سپټمبر په يوولسمه سالطان محماود د اساتر ز۱۴۶۹د 

 ،ياااا ي شاااهزاده محماااد يادګاااار پااارخالن چاااې د شااااه را کړوسااای ؤ

 يله سمرقند څخه جام لهکرکهي وکړه. په همد ه مهال خواجه احرار

نو ته يو لي  واستاوه. نوموړي جامې ته دا منلې وه چې د سمرقند بيګا

 دی. پريښید سلطان حسين له اجازې پرته هرات 
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سالطان د ليادلو لپااره هغاه د خواجه له  وښتنې ساره سام جاامې د 

ږدولاو پاه کاار ېسامبالولو او ل کرښاکمپ ته الړه چې نوموړی هلتاه د ل

اساتثنايي مراسامو خپال حماور  بوخت ؤ. سلطان، جامي په خاصاو او

 ته ومانه.

کې کله چې خواجه احرار په خپله وروساتۍ ناارو ۍ  ز۱۴۹۰په 

نوماوړي په مستقيمه توګه يې له مير علي شاير و وښاتل چاې  ،اخته ؤ

پاه د اه وخات کاې هارات د  ،ته له هرات څخاه ياو طبياو ور واساتوي

رو مجربو عالمانو او ډاکټرانو مرکز ؤ. دا سپين ږياری عاارن چاې ېډ

اوس اړ شااوی ؤ چااې لااه ساااينس  ،من ؤښااد ټولااو عالمانااه زده کااړو د

مرسااته ترالسااه کااړي. مياار علااي شااير نومااوړي تااه ډاکټاار نظااام الاادين 

عمااار  رېاااوماااوړي وناااه شاااو کاااوالی چاااې د ډواساااتاوه. ن عبااادالحی ور

خواجه له نارو ۍ وژ وري، خو د اه کاار د ميار علاي شاير  یلرونک

او ساالطان حسااين لااه عاازت څخااه څااه کاام نااه کااړل. نومااوړی د ساالطان 

حساين او د هغاه د کااورنۍ معاالج ډاکټاار ؤ چاې البتاه پااه ډاکټارۍ کااې د 

  ستې وه.ينظام الدين تخصص حرم ته د نوموړي لپاره د ننوتو الر پران

کال کې مير علي شير د سلطان له پاوک ساره ملګاری  ز۱۴۶۹په 

داسې حال کې چې څو ځله مخکاې سالطان حساين د هارات واد ه ؤ. پ

خپل د خور څښتن د ميرانهااه لمساي احماد تاه ساپارلی ؤ. نوماوړی لاه 

ګاه توکلونه مهر ؤ او سلطان د هغه د اوالد په  رېسلطان حسين څخه ډ

سامبر کاې سالطان حساين خپال پوځوناه ډياوه. پاه د نوموړي درناوی کا

 ،دې چااې هغااه ښااار تااه ورساايږيه ږدول او مخکااې لااېاااسااترآباد تااه ول

 دوباره راستون شو. 

کال کې سلطان، د محمد يادګار د تهديد پارخالن  ۱۴۷۰په مارچ 

ياو ځال بياا  ،دهېادونکې مرساته کېاخاوا ورساره زياته چې د ترکمناانو لا

خلا   ،هرات کې ګډوډي رامنځتاه شاوه لهکرکهي وکړه، هم مهاله په

د دولتی مامورينو د ناوړه چلند په وړاندې راپورته شول. سلطان، مير 

علي شير د حقايقو د پتيلو په منظور هرات تاه واساتاوه. د ياوې جمعاې 

پااه ورک اميااار نظاااام الاادين  علاااي شاااير چاااې د پادشاااه لاااه پاااوره بااااور 
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منبار پاه سار د سالطان رامولاو پاه منظاور د اد خلکاو د  ،برخورداره ؤ

فرمان ولوست. دا د خلکو په منځ کې د مير  علي شير لومړنی خطاب 

 . دی کر شویذخوا يې ه ؤ چې يوازې د عبدالرزاق ل

ياو بال  ،دې ځاياه والړه له هغې وروسته کله چې مير علي شير لا

د چې په هغې کې د وزير د بندي کولو او د نوي وزير ېفرمان را ورس

 د ټاکلو حکم شوی ؤ. 

خپلااه ساالطان هاارات تااه را ه کلااه چااې د جااون پااه مياشاات کااې پاا

خاو د  ،نو د خوشحالۍ له دوديزو تظاهراتو ساره مخاامخ شاو ،دېوګرځ

ناې ووځاي. د ېپوځيانو ترمنځ خيانت نوموړی مجبور کړ چې له پالزم

ګسات کاې د اخاو پاه  ،يادګار تخات تاه وخاوت جوالی په پيل کې محمد

 ووت.ېبريد له امله له تخت را پر ينکوحيرانو هيو

د هغاه د ټاول  ،مير علاي شاير پاه د او چاارو کاې برخاه واخيساته

. ده ژوند يوازې په دې برخه کې يو ځل د هغه لاه تاورې يادوناه شاوې

په داسې حال کې چې نوموړي په دې مورد کاې کوماه فعالاه برخاه ناه 

 لوده. در

سهار وختي د سلطان حسين پوځوناو هغاه مااڼۍ  ،خوند امير وايي

ده. لاه پوځياانو ساره د ېپاه کوماه کاې چاې  اصاو اوسا ،محاصره کاړه

لاه د برياد پيلولاو پاه هک ۍدې املاه ياې پاه مااڼه لا ،ره وهېځوابي بريد و

تااردد درلااود. د ساالطان لااه تللااو وروسااته مياار علااي خپاال آس امياار بابااا  

لاوړه الر  ۍاو له خپلې لوڅې تورې سره په هغه کاوچن علي ته وسپاره

وخوت چې اميرقل  علي پرې کله ناکله ګذر درلاود. د اه وروساتي او 

هغه پياده پوځي حاجي علی، شهزاده په خوب ويده پيادا کاړ، نوماوړی 

رتااه چااې ساالطان ېيااې لااه همااا ې الرې ښااکته برخااې تااه راوساات چ

شير پرې پورته شوی ؤ. دا هغه الره وه چې مير علي  ،حمور درلود

 سلطان د شهزاده د مرګ حکم صادر کړ.

دې اړه د مير علي شير يادونه ناه ده ه د عبدالرزاق په ليکنه کې پ

ده او ېابريد يادونه کوي چې تمه يې نه ک هتاريخپوه يوازې د هغ ،شوې

د دې لپاااره چااې  ،پرتااه لااه تلیاااتو د ساالطان حسااين پااه ګټااه تمامااه شااوه

کاس ناار او دوه کساه ښااځې  ساه ويااده ؤ او ياوازې يااوشاهزاده د بااام د پا
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خدمتګارانې يې په خوا کې وې. د د ه مدعي له منځاه وړلاو وروساته 

 په هرات کې د سلطان حسين اقتدار بې له کومې شخړې دوام وکاړ تار

 شو. کې مړ ۱۵۰۶هغې چې په څلورم د مې په 

ر ېديځ او جناااوب خاااوا تاااه د سااالطان حساااين ياااو شااامېاااد ختااايځ، لو

خو د عمار تار آخاره د ياوې لاويې پادشااهۍ  ،لهکرکهۍ بريالۍ نه وې

 داسې واکدار پاتې شو چې هرات يې شانداره پايتخت و.

 ېخوارزم څخه نياولله حدود  ۍد بابر په قول د نوموړي د پادشاه

په شمال کې تر قندهار او سيستان پاه جناوب کاې تار بلاخ او  زناي پاه 

دلي وو. د نوماوړي ځېابيستام   شرق کې تر دمغان او په  رب کې تر

و په ړيو د پايتختونېسيا او اروپا کې د متوسطو پاپايتخت هرات لکه په 

شان په خالقيات او ورانکاارۍ دواړو کاې مهاهور ؤ. دا پاه ډاګاه کاوي 

و ادې ښار د ژوند په اړه ضد  چې ولې کله ناکله په هما ه ليکنه کې د

شاااه دواړو پااه هکلااه د دي. د پالزمېنااې او پادي نقاايض قماااوتونه شااو

بابر له خاطراتو پرته څه نه ليدل کياږي چاې کاوم بال چاا دوماره لاوړه 

ستاينه کړې وي. د نوموړي په قول په ټوله مسکونه نړۍ کې د هرات 

 د بابر په وينا د سلطان حسين په وخت کاې د هارات .په شان ښار نه ؤ

 شال برابارهد ښار اداري او قانوني ښکال او ځال، لاس براباره ناه بلکاه 

زياته شاوه د سالطان حساين وخات ياو فاوق العااده وخات ؤ خراساان او 

مخصوصا هرات له لويو او بې ساارو ساړيو ډد ؤ. د نوماوړي ليکناه 

 دا په ډاګه کوي چې د هغه مقصد او الهام اخيستنه دا کار تکميلوي.

مناي چاې سالطان حساين د هغاه  په داسې حال کاې چاې همادا باابر

ؤ. سالطان حساين  پريښایا ښار د مستۍ تر سارحده زامنو او پوځيانو د

ناستو وروسته په شپږو او اوو کلونو کې وکوالی شول ېپه تخت له کښ

ار د اصااالحاتو تاار ک ااې رهبااري کااړي. نومااوړي د ژونااد تاار ښااچااې 

نوماوړي دا  ،ره کړهېله پيالو او مستۍ سره ت کښتو کلونو هره ورېڅلو

و هيڅکلاه ياې پاه ساهار کاې ين لاه لمانځاه وروساته کااوه اښکار د ماسپ

 رېااپيالاه ناه پورتاه کولاه. سالطان پاه خپال قازاق ژوناد کاې د تاورزنۍ ډ

شجاعانه شاهکارونه په پوره جوش او خروش تر سره کاړل چاې کاوم 
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ناستو ېنوموړي په تخت له کښ .بل تيموري سلطان نه وو تر سره کړي

م ته وخت ورکاوه. د سالطان دربارياان ها يوروسته هم تیريح او خوښ

دې وروسته يې په عسکري کاارونو او ه د هغه په الر روان شول او ل

مسابقو کې هيڅ ډول سختي او ستړتيا نه احساسوله. د حيرانتيا ځای نه 

ځای ورک  د پراختيا پر يدی چې د نوموړي تر واد الندې ساحې ښاي

 په ورک تنګې شوې وای. 

خپلاې شايد بابر  اواړي چاې د سالطان حساين د سالطنت پاه اړه د 

دا دويماه برخاه چاې  دواړه مخه رنګ آميزي کاړي. مخصوصاا   ۍنقاش

کر ساره ښاسلطان حتای د خپال زړښات پاه عمار کاې شخصاا  لاه خپال ل

. ووړده او د خپلااو زامنااو بغاااوت يااې هاام پااه برياااليتوب لااه منځااه ېااروان

ونۍ وړاندې د هغې يوې ا بابر په خپله ليکنه کې د ازبکانو د اشغال پر

تااه اشاااره کااوي چااې ساالطان پااه دې د خپاال ځااان کماازوري مقاوماات 

 لااوکر د راټولوښااشاااوخوا د هغااوی پاار ضااد هاايڅ ډول د تيموريااانو د ل

 هڅه ونه کړه. زوړ او نارو ه پادشاه خپلې ټولې هيلې په دفاعي عمال

دا هغه څه دي چې د بابر دا وروستۍ څرګندونې  ،متمرکزې کړې وې

 دي. ېتحري  کړ

په تخت ناست د سلطان حسين په شاان که د تيموريانو  ،بابر وايي

ی خپلااو پوځيااانو تااه د دفاااع اپادشاااه د دښاامن پرضااد د بريااد کولااو پرځاا

نو خلکو ته به څه هيلې ور پاتې شي. د نوماوړي لاه  ،کولو امر وکړي

 ،مړينۍ لږه موده دمخه هغه وخت چې خراسان يې له السه ورکاړی ؤ

بتاه وخات لاه سات چاې الېسلطان حسين د ازبکانو پار خاالن لښاکر وو

ږلو په وخات ماړ شاو. ناه ېکر د لښر شوی ؤ. سلطان د همدې لېوخته ت

دل ېاسلطان او نه زامن ياې د شايباني د لښاکرو بسايا حريیاان ناه ګڼال ک

کرو خپل وظايف په بلخ او خوارزم کاې شارايطو تاه ښځکه د شيبانې ل

 ر ښه سرته رسول.ېپه کتو ډ

هار د سااتلو مړی ود سلطان حسين په خوا کې مير علي شاير لا د مد

 ،هغاه اهميات د دې وظيیاې لاه درکاه ناه ؤ سالطان تاه د خاو ،ل ؤ ومس

دې ملګری ؤ. همدا علات ؤ چاې ميار  ږدې د سلطان نه نوموړی پرته ل

ورکااړي. پااه دې اړه  اعلاي شااير هڅاه کولااه، لااه هارې دناادې ژر اساتعی
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هر د سااتنې لاه دنادې د شااعر نظاام  ثبوت موجود دی چې نوموړي د مد

ورکړه. نظام الدين د حسين واعظ په ليکناې  ايلي په ګټه استعیالدين سه

 انوار سهيلي مههوره ؤ. 

ي کال د فبروري په مياشت کې مير علي شير په رسم ز۱۴۷۲د  

دې دمخاه ناه ؤ نوماول شاوی. د ه توګه امير يا بيګ و نومول شو چې ل

سلطان په امر يو بل کس مظیر بربالس لاه ميار علاي شاير دمخاه بياګ 

 مظیر د سلطان د قزاق ژوند پاه دوران ،د بابر په قول .ل شوی ؤنومو

خااو بيااا وروسااته هغااه ټااولې  ،ر خدمتونااه کااړي ووېااکااې د نومااوړي ډ

سالطان  ،وعدې ماتې شوې کومې چې سلطان له مظیر ساره کاړې وې

ساره ژمناه کاړې وه چاې د  حسين د خپل قزاق ژوند په مهال لاه مظیار

بااه نومااوړي تااه ورکااوي. د ااه هاار يااو فااتح شااوې ايااالت دريمااه برخااه 

نوموړي ته  ي،بابر واي .ستونزه د مظیر له مړينې وروسته هواره شوه

زهاار ورکااړل شااوي وو خااو خونااد امياار د هغااه ماارګ طبيعااي ګڼااي. د 

نوموړي ځاای ياو بال بارالس بياګ د برنادد زوی شاجاع الادين محماد 

نوموړی له ترکستان څخه خراسان ته را لی ؤ. نوموړي ته هام  ،ونيو

مهر د ساتلو حق ورکاړل شاوی ؤ چاې البتاه ناورو بيګاانو دا حاق ناه د 

 درلود. 

سيد حسن ابن ارده شير په هما ه ورک امير يا بياګ ونوماول شاو 

دای شاي نوماوړی ېاده، کېاپه کومه ورک چې ميار  علاي شاير نوماول ک

مير  علي شير نوموړي ته د پالر احتارام درلاود او  ،ر زوړ سړی ؤېډ

او تاجيکااانو تااار مااانځ بهتاارين ساااړی ګاڼاااه. د  نومااوړی ياااې د ترکاااانو

زم سرچهمه اخلي او هغه ياې لاه دنياايي يينوموړي الهامات له صوفي 

کارونو ګوښه کړی ؤ. سلطان حسين ياوازې د نوماوړي د لاږې ماودې 

د  ،هاال شااوی ؤېرلي وو. د ساايد ژونااد پااه دوو برخااو وېخدمتونااه شاام

چې دا دوه مختلف پوهيږو  ږاسران دوره او د ترحم او زهد دوره. مو

صاوفي لپااره ياو  يار معماول کاار دی. پاه دې اړه نقال  هتماايالت د ياو

قولونه د نوموړي د هغو دواړو دورو لاه اشاعارو روايات شاوي دي. د 
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رزوينه وه چې په دولتي چارو ېنوموړي ټاکنه هغه مههور عارن ته پ

 يې کوم اثر نه درلود. 

دوه ناورې ټااکنې د جون لاه مياشاتې دمخاه  ۱۴۷۲په همد ه کال 

يااوه د نظااام الملاا   ،رې مهمااې پااايلې درلااودېېااچااې ډ ېتاار سااره شااو

خوافي د شهاب الدين اسماعيل زوی چې د وزارت په کرساۍ وګماارل 

ارګوټي ښا هنوموړی له دې دمخه په خپل مورني واليات کاې د ياو ،شو

نګااه د نومااوړي وطنااوال خواجااه مجااد الاادين محمااد د رقاضااي ؤ. همدا

حمد خوافي زوی چاې د شااه را د وخات لاه مهاهورو  ياث الدين پيرا

او  دولتمردانو ؤ او د ابو سعيد په وخت کې د ديوان له عااجزو کاتباانو

دې ملګاری ؤ د سالطان د واوره، ږن يکټر عبدالحاد سلطان د کورني ډ

مياارزا محمااد ساالطان د احمااد زوی کااوچني مياارزا )کي اا  مياارزا( د 

له شاهزاده و وښاتل چاې مجاد کل شو. سلطان حسين اوزير په توګه وټ

پروانااه هغااه . الاادين تااه اجااازه ورکااړي د پروانااه پااه توګااه کااار وکااړي

عصر د ماموريت په دوران کاې پار ټولاو ناورو  يڅود ؤ چې د منځن

و مامورينو مقدم او د پادشاه د شخصي اوامرو د انتقال د صالحيت لرلا

حاضر ده. هر هغه وخت چې سلطان به په ديوان کې ېپه شمول ټاکل ک

نو دا د مجدالادين وظيیاه وه چاې د دولتاي چاارو راپاور واوروي او  ،و

تصاميم يادداشت کړي او هما ه کرښه مهر ووهي پاه کوماه چاې باه د 

سلطان السلي  ؤ. په همدې منظور نوموړی د سلطان د نايو په توګه 

 ده. ېژندل کېپ

لااه امياار مياار  علااي شااير او نايااو مجدالاادين  ،خونااد امياار زياااتوي

شان سره سام ياې  لهچې د سلطنت او شاهي اقتدار  ېمد څخه په مننمح

ته کړ او هغاوی تاه ياې روناق ځپه دولتي چارو او پوک کې سمون رامن

 ښه. اوب

د پادشاهې په دفتر کې دوه مخور شخصيتونه ټاکل شاوي وو چاې 

هنګاه کاار کولاو وړتياا ناه اد او کساانو د هم ،يال شاوهېبيا وروساته وپت

 درلوده. 

کې يو بل وزير خواجه افمل الدين محمد کرماني ؤ  ۴-۱۴۷۲په 

چااې مياار علااي شااير پااه لااوړه ک ااه سااتايلی دی. نومااوړي د کرمااان د 
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وزيرانو له کورنۍ سره اړيکاې درلاودلې او د اباو ساعيد پاه وخات کاې 

ول پااه توګااه وګمااارل شااو.  د مااالي چااارو د رياساات د مساا ،مسااتوفی ؤ

ورکاړ او د مجاد الادين پارخالن نظام المل  او افمل الدين سره الس 

 يې دسيسه وکړه چې نوموړی د سلطان په وړاندې مالمت کړي.

ناو سالطان دا کاار  ،کله چې هغوی دواړو ياو ځاای خبارې وکاړې

 منصیانه ونه ګاڼه او د هغاه پاه بااور بهتاره وه چاې د او دواړو کساانو

بايد د هغه يو کس پرخالن په جاال جاال توګاه خبارې کاړې وای. د اه 

 ړي دود نوم ،کار له مجدالدين سره په  ير مستقيمه توګه مرسته وکړه

چااپ زړه د قااوت ساابو او د دښاامنانو چااې د ساالطان لااه آشاانايانو وو، د 

 ،والي سبو شو. دا کار د مجاد لاه توقا  پورتاه د هغاه پاه ګټاه تماام شاو

 دينارو په ورکولو او د پروانه دفتار د چاارو پاه ۶۰۰۰۰نوموړي ته د 

 نوموړي د ديوان په چارو کې مداخله ونه کړه. ،سمبالولو حکم وشو

بيا  ئت اخيستنې او د هغه داد مجد الدين د بر ،د خوند امير په قول

(. د وزيراناو تارمنځ ز۱۴۸۷) ر شاوي ووېاتر منځ نهاه کالاه ت ګمارنې

 دلي وای. ېکال کې پای ته رس ز۱۴۷۸اختالفات بايد په 

ياوازې د  ،په د ه موده کې لاه ميار علاي شاير يادوناه ناه ده شاوې

خاو نوماوړی پرتاه لاه شاکه د مجدالادين  ،سلطان له آشنايانو ګڼل شاوی

کې د مجد بيا ګمارنه، له  ز۱۴۸۷د دې لپاره چې په  ،اصولي دښمن ؤ

 دو تمامه شوې وي.ېوظيیې څخه د نوموړي په ليرې ک

دو او د مظیااار لاااه مااارګ څاااه وخااات ېاااد افمااال الااادين لاااه ټاکااال ک

وروسته مير علاي شاير د بلاخ د ياا ي والاي احماد مهاتاق پارخالن پاه 

لهکرکهااي کااې برخااه واخيسااته، نومااوړی د تيموريااانو پااه ترکسااتان) 

د او سلطان محمود سره په تماس کاې شاوی سمرقند(کې له سلطان احم

مير علي شير هرات ته  ،ؤ. محاصره درې يا څلور مياشتې اوږده شوه

واسااتول شااو چااې پوځيااانو تااه اعاشااه برابااره کااړي. داسااې نااه ښااکاري 

خااو پااه هاارات کااې د  ،نومااوړی دوباااره بلااخ تااه سااتون شااوی وي چااې

يې د هرات د په او نوموړی اشهزاده ابوالخير بغاوت په برياليتوب وځ
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يز قارارداد پاه يسوله  هکې بندي کړ. د بلخ محاصره د يو ۍارګ په ماڼ

 ده. ېپايله کې پای ته ورس

د سالطان حساين مهار ورور  خد مهتاق تساليم او وبښال شاو او بلا

 شهزاده بايقرا ته وسپارل شو. 

مياار علاااي شااير پااه خپلااه خوښااه راحتوناااه او  ،پااه قااول يد جااام

هااانه ژونااد تااه را ېدوباااره هغااه نقهاابدي دروښااودل او ېاعزازونااه پر

ايښی ؤ. دا ډول د عاليقو قط   کې يې بنسټ ۷-۱۴۷۶د چې په ېوګرځ

دای شي يوازې بهرني وي. ميار علاي شاير لاه دې وروساته پاه ېکول ک

راتلونکو کلونو کې ال زيات تمرکز ترالساه کاړ او د سالطان پاه  يااب 

 رې ښې سمبالې کړې.ېنې چارې ډېکې د پالزم

ابوسعيد زوی ميرزا ابوبکر چې د سلطان حسين په خادمت کاې د 

ضاد بغااوت وکاړ چاې لاه  د افغانستان په شمال کې يې د سالطان پار ،ؤ

د. نوماوړي د ګرګاان ېماتې سره مخامخ شو چاې بياا اساترآباد تاه وتښات

خوا ونياول شاو او ووژل شاو ه کرو لښدې د سلطان د هغو لږسيند ته ن

کوله. د نوموړي سر هرات تاه واساتول خپله مهري ه چې سلطان يې پ

په اکتوبر کې رامنځته شوه او کله چاې سالطان  ز۱۴۷۹ښه د ېشو. دا پ

د هرات والي ميار علاي شاير ياې پاه خاصاو  ،نې ته راستون شوېپالزم

 مراسمو تود هرکلی وکړ.

کاااې سااالطان حساااين خپااال شااايعه ز  ۱۴۸۰کاااال  يپاااه راتلاااونک

الیااات و ناااه کاااړ. د خواخاااوږي را وبلااال چاااې ميااار علاااي شاااير ياااې مخ

 ړېېامسلمانانو ترمنځ يوه تر ټولو خامه دهوکه دا وه چاې پاه دولسامه پ

توګاه د خليیاه اناه کې د سلطان سنجر په وخت کې په بلخ کې پاه معجز

 واد ته چې خليیه هيڅکله نه ؤ ور لی.ېعلي مقبره کهف شوه. هغه ه

دو وروساته ېاخاان پاه وخات کاې د بلاخ او سايمې لاه وران د چنګيز

 د اوالد يره شاوې وه. خاو اوس دا مقباره د بايزياد بساتامېمقبره ه د ه

لااه کتااابونو دوباااره  يرا لاا يشاامس الاادين محمااد چااې لااه کاباال او  زناا

ه وموندل شوه چې وربانادې ږکهف شوه. په د ه ځای کې يوه سپينه تي

دا د خادای د زماري او د خادای د اساتازي چاې د خادای  :يې ليکلي وو

 د ورور مقبره ده.  ،حبيو دی
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 ،شهزاده بايقرا چې د د ه تخته سنګ د کهف پاه وخات موجاود ؤ

خپلاه لاه خپلاو ه خپل ورور او سالطان حساين خبار کاړل چاې سالطان پا

اميرانااو او خادمااانو سااره يااو ځااای را اای او د ااه مقاادس يادګااار چااې 

 کال کې دا مقبره جاوړه شاوه او يژندل شو او په راتلونکېوپ ،اصلي ؤ

 ې يو کلی، بازارونه او حمامونه جوړ شول. يشاوخوا 

 مقبارې تاه پاه ېد ا ،دهېد بلخ له کانالونو يو کانال چې پاد ګڼل ک

اختصاصي توګاه وقاف شاو. سالطان دوبااره هارات تاه ساتون شاو او د 

ياې پوځياانو او خلکااو تاه لااويې  هماانځلو پااه اړنمناساو فرصاات د  هد ا

 هل. پاه هارات کاې د ياوډالۍ ورکړلې. د ه مثال تقليد کوونکي پيدا کاړ

خااوا پااه معجاازه آسااا ډول يااوه مقبااره ه مااوټر چلااوونکي )ارابااه کاال ( لاا

ر مهتاقان لري. پاه هارات او شااوخوا ښاارګوټو کاې ېکهف شوه چې ډ

دې ته ورته نور کهیيات هم را منځته شول. ارابه کال پاه د اه وخات 

ناو بياړه ياې وکاړه  ،کې پوه شو چې له څه خطرونو سره مخامخ شاوی

ر ناورو د ال باازانو تاه جازا ورکاړل شاوه ېان پټ کړي. يو شامچې ځ

خااو هغااه کلاای د علااي لااه  ،چااې پااه دې ډول د ااو فعاااليتونو پااای ومونااد

دې زائرينااو د جلااو او ږمقباارې سااره باااقي پاااتې شااو او لااه لياارې او ناا

ړۍ کاې د مزارشاريف پاه ېاجذب لړۍ ورته ادامه لري او پاه نولسامه پ

 لوی ښار بدل شو.

اپااور پااه ډاګااه کااوي چااې حتاای د ساالطان حسااين د خونااد امياار ر

سې په دا ،روشنیکره پايتخت هم له ناخالصه خرافاتو په امان نه ؤ پاتې

زې ناه ېاڅخاه د خلکاو لاويې پرګناې باې ا  حال کې چې له د  ه کلتور

وې پاااتې. مياار علااي شااير کلااه ناکلااه هغااه اشااعار رانقلااوي چااې د ټولااو 

 اه زودګاذره اشاعار چاې د دل. پاه طبيعاي توګاه دېاخلکو په ژبه ويل ک

ژر لاه يااده ووتال او  ،خلکو په منځ کې په پراخه ک ه خپاره شاوي وو

 ر شول. ېه

کاور کاې داساې اشاعار مونادل  د بابر د وخت سامرقند کاې پاه هار

دل چاې د نوماوړي د ترباور ميارزا بايسانقور چاې د سالطان محماود ېک

ه کاپي له خوا ليکل شوي وو. مګر نن ورک د د و اشعارو يو ،زوی ؤ
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هم وجود ناه لاري. دا کاروناه چاې هادن ياې د راتلونکاو نسالونو لپااره 

د شاهانو او لويانو تارمنځ تبادلاه کيادل. پاه همادې توګاه  ،دل ووېپاتې ک

کال کې د اباو ساعيد سایير د الاوی بياګ ياو نجاومي چاارت  ز۱۴۵۶په 

 هرات ته د عبدالقاسم بابر لپاره راوړ. 

وکړه چې تارکمن سالطان يعقاوب کړه ېيوه ورک مير علي شير پر

ول  خاو د کتاابتون مسا ،واستوي ته د جامي د کارونو مکمله ټولګه ور

روتنه کې نوموړي استازي ته ياو بال کتااب ورکاړ چاې ورتاه بڼاه ېپه ت

ګيزه شاوه چاې سالطان حساين لاه اروتنه هغه وخت ډېيې درلوده. د ه ت

ځاواب  سیر خو باه ياې ساتونزمن ناه ؤ، نوماوړي پاه ،استازي وپوښتل

لااه ځانااه سااره يااې داسااې يااو ملګااری درلااود چااې د هغااه پااه  ،کااې ووياال

موجودياات کااې هيڅااود هاايڅ وخاات نااه سااتړی کيااږي. بيااا وروسااته 

د  ينوموړي سلطان ته شرحه ورکړه چې ميار علاي شاير ورتاه د جاام

ضاد ياې  چې په د ه سیر کې د ستړتيا پر ېاشعارو يوه ډالۍ ور استول

، دې کتااب د ليادلو پاه اړه عالقاه وښاودهشاهانه شیا درلاوده. سالطان د 

کااې څااه نښااې ه د اشااعارو پاا يد جااام ،کلااه چااې ساالطان کتاااب ولوساات

ميار علاي  يروتنه د کمبخته سړي يعناېدې. د ه لويه تېنښانې نه ښکار

شير په نامه تمامه شوه. په دې لړ کې داسې خلا  هام وو چاې ځانوناه 

. په هارات کاې پاه يې تعليم يافته ښودل خو په حقيقت کې هغسې نه وو

نکي وځانګړې توګه داسې ترکتباره خل  هام وو چاې دا ډول ناخوښاو

ه. ادبي کتابونه يې ترتيبول چې نه يې دردونه درلودل او نه پټ رازونا

داسااې ښااکاري چااې ساالطان حسااين لااه دې دوياام کتاااره سااره اړيکااې 

پاه هغاه زړښات  اشاعار وويال چاې يدرلودې. نوموړي د ز م وړ ترک

 ي. ځره يې تیريحي بڼه درلوده، لکه کیترې الوکې د هغه لپا

په سمرقند کې داسې ناوړه چلندونه او دودونه موجاود وو چاې پاه 

 هرات سره توپير درلود.  لهي توګه يې عطبي

بياګ لاه تارد سااتونکو د ياوه داساې  يمير علي شير د احمد حاج

شرح ورکوي چې نوموړي د بازانو له ساتلو او روزل شوو آساونو لاه 

نه درلوده. هغه خام اشعار چې د همد ه  يدو پرته کومه بله خوښېسپر
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دی شاي پاه ېري چې کېنوموړی داسې انګ ي،مخې ته راځ هترد په اړ

 سمرقند کې د ناخالصه روزنې ثمره وي. 

وروساته د ميار علاي شاير کهار ورور  کې لاس کالاه ۲-۱۴۸۱په 

ي دروياال علاای، امياار يااا بيااګ و نومااول شااو. همدارنګااه داسااې ښااکار

وونکی ساړی ؤ چاې ميار علاي شاير د ښااب خونوموړی هم ياو کتا چې

ه تار ل )کتابدار( کلما وول په دنده وګماره. د کتابتون مس ابتون د مستک

ر چې کله ناکله تحقي موجوده وهره وخته د درويل  علي له نوم سره ېډ

کو ار کاې د کتاابتونونو د سااتونښده. خو د هرات په ادبي ېآميزه ګڼل ک

 اهميت سره مل وې.دندې له 

پااه يااوه کيسااه کااې د دارو ااه لااه کلمااې  هد ساالطان د کتاباادار پااه اړ

 وي.  ادی شي د شاهي کتابتون د قومندان په معنېاستیاده شوې چې ک

له هغې وروسته چې درويل  علي، بيګ ونومول شو څو ځله يې 

 د سلطان ځانګړې پاملرنه ګټلې او باايللې وه. کلاه چاې نوماوړی د بلاخ

 ږدول شو. کلاه چاېېپه خيانت تورن او مکې ته د حج لپاره ول ،والي ؤ

ځاال بيااا يااې د ساالطان دوسااتي خپلااه کااړه.  يااو ،لااه مکااې راسااتون شااو

نوماااوړی د خپااال ورور لاااه مااارګ وروساااته خپااال شخصاااي ژوناااد تاااه 

 ده. ېورستون شو او د بلخ ښار په يوه څنډه کې اوس

ناو  ،بلخ تاه لهکرکهاي وکاړه يکال کې کله چې شيبان ز۱۵۰۳په 

ر ار ته سیښازبکانو سره يو ځای شو او د شيباني په استازيتوب يې  له

ار ښااوکااړ. د نومااوړي دنااده دا وه چااې محلااي رئيسااان مجبااوره کااړي د 

 دروازې د ازبکانو پر مخ پرانيزي. 

دلی خاو ېنوموړي استدالل کاوه چې د تيموريانو تسلط پای ته رسا

لااه ماارګ وروسااته  ينکنااده جزاګااانو سااره مخااامخ شااوی. د شاايباېلااه پر

کااې لااه بااابر سااره يوځااای شااو او پااه نومااوړي يااې  نومااوړی پااه قناادوز

 ست. ېوېز پرېناخوښه ا 

هم له بابر سره ؤ تر هغې چاې نوماوړی  کال کې هغه ال ز۱۵۱۱

 د سمرقند په بياځلي نيولو بريالی شو. 
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مير علي شير د سالطان حساين ډالاۍ او تحاايف ناه  ،د بابر په قول

ږلااې. دا ېکاال ساالطان تاه تحیاې ورل کس نومااوړي هارقبلاول، خاو بارع

نه لري چې نوموړي په هرات کې له خپل مقام څخه په  ابيان د دې معن

ګټې اخيستنې مادي فوايد نه ترالسه کاول. د نوماوړي شخصاي وساايل 

فعاليتونواو آبااديو لپااره کیايات ناه  يپه يوازې توګه د هغه د پراخو ادب

دا خبره په ټولو سرچينو کې را لې ده. دا خبره د ساام ميارزا پاه  .کاوه

څرګندونو کې هم ياده شوې چې سلطان په هرات کې مير علي شير ته 

ځمکه ورکړه چې مير علي شاير وربانادې د اخالصايه پاه ناماه خيرياه 

پادشااه تاه  يونکودا وه چاې جاوړ ادې ناوم معنا سسات جوړ کړل. د م

ټاه تااريخپوه ميرخوناد د ېپاه پاه وروساتۍ نخپل اخالص څرګناد کاړي. 

اخالص له خانقا او مدرسې څخه د خپلو مطالعاتو په لړ کې ګټه پورته 

شااعر عبادالم من  خپله د سمرقند له ياو مهاهوره کړه. مير علي شير پ

يادونه کوي چاې بياا وروساته ياې پاه همد اه خانقاا او مدرساه کاې زده 

ليتونه يوازې تر هرات پورې کړې وکړې. د مير علي شير د آباديو فعا

 محدود نه وو.

پاه وخات دولات شااه  ۍکاې د ميار علاي شاير د رساواي ز۱۴۸۷په 

خپلې ليکنې بهپړې کړې او د مير علاي شاير د آبااديو لاړۍ ياې لاه دې 

ټې دمخه در  کړه. د د و ودانياو وروساتۍ سلساله پاه هارات کاې وه ېن

يوه مدرسه، يوه ، جوماتچې له هغې جملې د جمعې د لمانځه لپاره يو 

 يوودان وټول وحمامونو جوړول وو. د  يخانقا، يو رو تون او د عموم

د ښار په څلورمه برخه کې د انجيل د کاناال پاه  ااړه موقعيات درلاود. 

لااه دې ودانيااو څرګنااده وه چااې ټااولې د يااوې ډلااې اخالصاايه پااورې اړه 

ه لري. د د و ودانيو په لړ کې ياوه هام د ربااط عهاق پاه ناوم وه چاې لا

خراسان څخه تر جورجان او له هغه ځايه تر استرآباد پاورې د ساړد 

رو ېاادې موقعياات درلااود. دا ودانااۍ پااه تږپااه  اااړه دربنااد شاايقان تااه ناا

وختونو کې، قابوس ابن واشمګير کاې جاوړه شاوې وه چاې پاه ويراناه 

بدله شوې وه او بياځلي د مير علي شير په سخاوت ر ول شاوې وه. د 

يهاپور، مروه، طوس او هرات په شاهراه کې سنګ بست رباط چې د ن

د دې ترڅناګ  .خوا جوړه شاوې وهه د مير علي شير ل ،موقعيت درلود
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واله شوی ربااط چاې د محماود  زناوي د نډد ارسالن جاحو زوړ او ک

 ر ول شوی ؤ.  له لوريد مير علي شير  ،وخت معاصر ؤ

او  د و ودانيو پاتې شوني بياا وروساته پاه تیصايل ساره مطالعاه د

 دي.  يتهريح شو

کااې د شاااعر قاساام انااور وه چااې  ځديېاابلااه ودانااۍ د هاارات پااه لو

دي. دا مااااڼۍ د  ېکاااې لاااه دنياااا ساااترګې پټاااې کاااړ ۲-۱۴۳۱نوماااوړي 

معمااارۍ لااه اړخااه د مساالمانانو پااه تاااريخ کااې د خااورا اهمياات وړ ګڼاال 

ړۍ د ناامتو شااعر فرياد الادين عطاار ېاکيږي. بله وداناې د ديارلسامې پ

. شاتهوروسته بهاپړه شاوه او ال تراوساه پاه نيهااپور کاې  مقبره ده چې

ه لاړ پابله ودانۍ په نيهاپور کاې د ديرآبااد ربااط دی. د ال زيااتو آبااديو 

کې مير علي شير هوډ درلود چې د چهمه ګل له چيناې څخاه مهاهد تاه 

نااي. د مياار علااي شااير د ودانياازو ېد لسااو فرسااخو پااه اناادازه کانااال وک

ړاو تالګښت سره  لهخزانې څخه  لهان حسين فعاليتونو ستونزې د سلط

همد ه لګښتونه د يو لناډ وخات لپااره د ميار  علاي شاير د ګوښاه  ،لري

 والي سبو شوي وو. 

 دو کلونهېز کمېدو او اغېد ګوښه ک

له يو څه وخت راهيسې سلطان حسين هيله درلوده چې مجد الدين 

د دې  ،دوبااره پاه دنااده وګمااري. مياار علاي شاير د د ااه کاار مخااالف ؤ

ناو ميار  ،لپاره چې سالطان د اې ساتونزې تاه د هاواري الر پيادا کاړي

رو ېاعلي شير ته يې د استر آباد د ايالت د والي مقام وړاناديز کاړ. لاه ډ

ردونااو وروسااته مياار علااي شااير ژمنااه وکااړه چااې دا وړانااديز ومنااي او 

خوا ه والړ شي. هغه داليل چې سلطان يې په دې اړه و هڅاوه د بابر ل

ځاانګړي مقادار پيساو  هدي. يو ورک کله چې سلطان د ياو شوي تهريح

د ديااوان  ااړو د پيسااو د خالصااون اعااالن وکااړ او لااه  ، وښااتنه وکااړه

هي ا سره هغه مقدار پيسې نه وې. مجاد الادين چاې پاه د اه وخات کاې 

مسکی شو، سلطان  وښتل چې لاه نوماوړي ځيناې پوښاتنې  ،حاضر ؤ

خلوت کې ورسره و ږيږي.  مجد له سلطان هيله وکړه چې په ،وکړي
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تل چې که الزم واد ورکړل ښپه دې ترک کې نوموړي له سلطان و و

 ،نااو د ساالطان د خوښااې وړ مقاادار پيسااې بااه ور براباارې کااړي ،شااي

اقتصااادي چااارې بااه دوباااره تنظاايم او د دولاات خزانااه بااه لااه پيسااو ډکااه 

ون کړي او د سلطان د اړتيا وړ )د خلکو او پوځيانو( لپاره به پيسې شت

 ولري. 

نوموړي له سلطان سره د خپلاې ژمناې د پاوره کولاو پاه تارک کاې 

 دايالتونه په يو شانداره دولت بادل کاړل خاو هام مهالاه ياې پاه پيال کاې 

ه او اجرايوی شخصيتونو ساره خپلا مير علي شير او بيا له ټولو بيګانو

ه دښمني څرګنده کړه. د همد و مخالیينو د هڅو په پايله کې نوموړی لا

 ې ګوښه او زنداني شو.دند

د بااابرد راپااور پااه اساااس څااود دا نااه شااي ويلاای چااې دا کااار څااه 

 وخت او چيرته رامينځته شو. 

هغاه  ،کاړه پاه ماروه کاې وشاوهېد ميار علاي شاير د رخصاتولو پر

دای شاي ېاک ،رولو لپاره هلته پاتې شاوی ؤېد ت يی چې سلطان د ژماځ

الادين د دياوان پاه چاارو دې وروساته مجاد ه کال پيل ؤ. ل ز۱۴۸۷دا د 

کې برخه واخيساته خاو پاه پيال کاې ياې خااص واد ناه درلاود. اصالي 

و وزيران افمل الدين او نظام المل  وو. د نورو وزيرانو په لړ کاې يا

 ز۱۴۸۲هم د افمل الدين ورور خواجه اماين الادين محماود ؤ چاې پاه 

قاه ره عالېاکې په دنده و ګمارل شو. نوموړي له شرابو او ښځو ساره ډ

درلوده خو هم مهاله يې له مهخصو او مهرباانو ساړيو ساره هام ناساته 

والړه خوښوله. په ټوليزه توګه نوماوړی د خپال ورور، ورور ؤ او لاه 

کنااده ېهغااې څااه زيااات نااه ؤ. د د ااو دوو اميرانااو او ساالطان تاارمنځ پر

ره او د هغه پايلې د خوند امير په راپور کاې د باابر لاه راپاور سا منظر

 تیاوت روښانه شوي دي. په يو څه 

دې والړ ږر نېپه داسې حال کې چې مجدالدين د سلطان تخت ته ډ

سلطان له دوو وزيرانو و وښتل چې نوموړي تاه دوه تومناه چمتاو  ،ؤ

ده وزيرانو هيڅ هم وناه ويال او لاه هغاه ېکړي. لکه څرنګه چې توق  ک

 دوه تومنااه نااه ،ځايااه الړل. مجدالاادين پااه خلااوت کااې ساالطان تااه ووياال

دای شي. د همدې ورځې پاه سابا ېدوره زره تومنه په آسانه پيدا ک ېبلک



60 

 

نوموړي ته پراا صاالحيتونه ورکاړل شاول. هغاه د سالطان پاه ناماه د 

هر ړلاو دناده او د هغاه لاه ېساتلو، د ټولاو راپوروناو او شاکايتونو د څ مد

حکاومتی ياا ماالي چاارو د وزيراناو، اميراناو، لوياانو او  خبر پرتاه پار

نو راپورونه نه ترالسه کيدل. نوموړي ته د سلطنت د معتمد او درباريا

 د پادشاهۍ د اعتماد وړ شخص لقو ورکړل شوی ؤ.

افماال الاادين د مجااد الاادين پااه اجااازه لااه خپاال برخلياا  بااې خبااره 

شاو  استرآباد ته الړ او هلته له مير علي شير سره په دې بهانه يو ځاای

د مجدالادين ادارې ټاول  چې ګواکې د خزاناې پاور دوبااره پاوره کاوي.

ونکي د وصاانايعو جااوړ ينوماوړي دهقانااان او د السا ،خوشاحاله ساااتل

چارواکو له ظلم وژ ورل. هغه په لږ وخت کې له وروستيو چاارواکو 

سايرکه( ۱۰۰۰۰۰ۍ چاې دوه زره تومناه ياا )ذپخوانۍ اخيستنې ياا اخاا

دوباره تر السه کړل. هيڅ يو چارواکي جرئت ناه کااوه چاې لاه  ،دېېک

هايڅ ياو تااجر ماال ناه  کوم چا ساره ظلام وکاړي او پاه باازارونو کاې د

ده. مجدالدين خپل سهارونه تر  رمو پورې دولتي چارو ته وقف طېظب

کړي وو او بيا تر نيمو شپو پورې له ځانګړو اشخاصو سره پاه خبارو 

 او هغوی يې په سخاوتمندانه توګه خوشحاله ساتل. د نوماوړي ېدهبوخت

لاه  دیترينو او پاکيزه خاواړو لاه املاه مهاهورې وې. لمستياوې د بهېم

 ده چاې همادا کاارې صه ک ده او ژرېبيګانو او چارواکو سره لږ پاتې ک

 د هغه د بربادۍ سبو شو.

دو او تعقيو ساره مخاامخ ېدرې کاله وروسته نوموړی له ګوښه ک

 شو. 

کې نوموړي مکې ته سایر وکاړ او الره کاې ماړ شاو.  ز۱۴۹۴په 

ټې په ډاګه کوي چې د قدرت لپاره مباارزې درې کالاه ېورکړل شوې ن

خاوا ه دوام وکړ. د ه جرياان پاه مختلیاو پړاووناو کاې د حبياو سايار لا

ليکل شوی دی. افمل الدين د مير  علي شير په رضايت مکې ته الړ. 

فارس کې ترکمن سلطان يعقوب نوموړی د خپلې پادشاهۍ د  ځديېپه لو

خواجه وشاي کاولی پاه راحات د حاج  حاجيانو د ډلې مهر وټاکه تر څو

دو وروسااته نومااوړی د ېمراساام ترسااره کااړي. لااه حااج څخااه لااه راسااتن
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ربايجاان کاې پااتې ذترکمن سپينو وريو د پادشاهۍ په سايمو عاراق او آ

ۍ ياادوي او د مجاد ږره خواخاوېاشو. مير علي شير، افمل الادين پاه ډ

داساې  ،نااد هغاه پاه وي .الدين د مزاحمتونو پاه ساختو ټکاو  ندناه کاوي

سړی نه ؤ چې د نوموړي ستونزې باه هاوارې شاوې وای. مجدالادين، 

خواجاااه افمااال تاااورن کاااړ او نوماااوړی ياااې لاااه پااانځلس کاااالو وزارت 

ه څه مبالغه پا وروسته بهر ته په تلو مجبور کړ. )داهغه څه دي چې لږ

ده( د ترکمن په پادشاهۍ کې نوموړی د حج امير وټاکال شاو ې کې شو

وار وار  لاهدو وروساته د تارکمن سالطانانو ېاساتنخو له حاج څخاه لاه ر

ه ساره لا ،هغوی هيڅ ډول الزام ونه ماناه  وښتنو سره سره نوموړي د

ر وخت لپااره د ترکمناو پاه ېدې چې د نوموړي مورنی ښار کرمان د ډ

واد کې ؤ. نوموړي تيمورياان خپال شااهان ګڼال او لاه هغاوی پرتاه د 

خت کې چې مير علي شاير د هي ا په خدمت کې پاتې نه شو. په هغه و

 ږمجالسااو اړونااد مطالااو ليکاال، خواجااه افماال الاادين پااه قاام کااې ؤ. مااو

 يکااې هاارات تااه راسااتون شااو. د نومااوړ ز۱۴۹۸ګااورو چااې هغااه پااه 

ورور اماين الاادين محمااود هغاه وخاات خپاال مقاام بااايلود چااې ورور يااې 

هغاې وختاه لاه هايڅ  ږدول شو، خو داسې ښکاري چې تارېعراق ته ول

ۍ سره مخامخ نه شو، کله چې مجدالدين له کاره ګوښه شاو ډول ناراحت

 او نوموړی بيا په واد وګمارل شو. 

ؤ کاوم  منمير علي شير په اساترآباد کاې لاه هما اه درنااوي بارخ

چې يې په هرات کې درلود. نوموړي ته د استرآباد له هرې څنډې ښاه 

لطان بهرناي پادشااه سا هاو ډالۍ راتللاې، حتای د ياو ويل کېده را الست

يعقوب هم نوموړي ته تحايف ډالۍ کول. د نوموړي جالوطناۍ ياوازې 

کاې نوماوړي لاه اميار بدرالادين جاال او  ز۱۴۸۸يو کال دوام وکړ. پاه 

هاارات تاااه راسااتون شاااو. نوماااوړي لااه سااالطان و وښااتل چاااې اجاااازه 

ناه کاې پااتې شاي او د نوماوړي دناده کاوم بال چاا تاه ېورکړي په پالزم

ساالطان ځااواب منیااي ؤ او مياار علااي شااير حوالااه کااړي. پااه دې اړه د 

نوموړی په استرآباد کې يو څو  ،مجبور شو چې استرآباد ته ستون شي

مياشتې نور هم پاتې شو. مير علي شير خپل د کاکا زوی حيدر هارات 

د هغاه د کاکاا زوی  ،د مير علي شاير د معلومااتو لاه مخاې ،ته واستاوه
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علي شاير پاه خاوړو  راپور ورکړ چې د سلطان ناظر هڅه کوي د مير

زياات شاکمن شاو او د  کې زهر واچوي. همدا علت ؤ چې نوماوړی ال

 ن پرخالن يې له ښکاره بغاوت پرته کومه بله موضوع نه ليدله. اځ

مياار علااي شااير او د هغااه ملګاارو تااه، د تاارکمن ساالطان ر باات د  

د ه کار منال شاوني کاوي. سالطان پاه دې اړه ډيار ناراحتاه شاو او ياو 

لياا  سااره اسااترآباد تااه واسااتاوه، پااه د ااه لياا  کااې  هيااو لااهقاصااد يااې 

سلطان مير علي شير ته ډاډ ورکړی ؤ چې د هغه ژوناد تاه د خطار پاه 

اړه ورکااړل شااوي معلومااات بااې بنسااټه دي او د ساالطان لااه خااوا داسااې 

دې وروسته ميار علاي شاير فاورا  پاه ه کومه نقهه نه ده طرحه شوې. ل

و او سالطان تاه ياې قناعات لس دولس ورځو کې هارات تاه راساتون شا

ه ورکړ چې نوموړي داسې کوم څه ناه دي ويلاي او دا کيساه د حيادر لا

 خوا جوړه شوې ده. حيدر ته د ه دروی او يا هم بې وخته رښتيا ويل،

دا  مړی د خپلې آزادۍ او بيا وروسته د خپلې دندې په بيه تمام شول.ول

وظيیه ترد او ځل مير علي شير ته اجازه ورکړل شوه چې هلته خپله 

دې د )مقرب الحمرت( په توګه پااتې شاي. ږپه هرات کې سلطان ته ن

ره ېا لاې بڼاه ډېيل شوه چې مير علي شير ته د هغه لي  پېوروسته وپت

 استادانه ترتيو شوې وه. 

ځل بيا په استرآباد کې د ميرعلي شير ځای ناستی او  امير مغل يو

ر علاي شاير د صااحو والي وټاکل شو. خواجه شمس الدين کاورد د ميا

کااې مغاال  ز۱۴۹۰ملکااي اسااتازي پااه توګااه پاااتې شااو.  هديااوان او د يااو

قرباني ؤ. سالطان حساين د  یمړنوبغاوت وکړ چې صاحو ديوان يې ل

ی خپل زوی بدي  الزمان د استرآباد والاي مقارر کاړ او انوموړي پر ځ

کاې د تارکمن سالطان يعقاوب  ز۱۴۹۰مغل ترکمنانو ته فرار وکړ. پاه 

ناسات. هغاه ېنې وروسته د نوموړي زوی باينسقور پاه تخات کښله مړي

 ۍمغل په خپل خدمت کې ومانه خو کله چې يې له هغه څخه د بې وفااي

هام  نوموړی ياې وواژه. مجدالادين پاه هارات کاې ال ،مړۍ نښه وليدهول

ز ېاادو يااې نیااوذ او ا ېپااه واد کااې ؤ خااو د مياار علااي شااير پااه راسااتن

مخکې د د ه حالت وړاندوينه کړې وه. کمرنګه شو، چې درباريانو ال 
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 هدای شي د مير علي شير ډله برالساې وه، ناو ځکاه مجاد الادين د ياوېک

پخااواني وزياار نظااام الملاا  د پخااال کولااواو پااه يااوه باوقاااره دنااده د بيااا 

ګمارلو هڅه وکړه چې ګواکې د هغه په اړه کومه مالحظه ناه لاري. دا 

د لويانو هغسې قسم خاوړلی او نور واقعيتونه څرګندوي چې مجدالدين 

ه لکه څرنګه چې بابر او خوند اميار ورتاه اشااره کاوي. لا ،دښمن نه ؤ

دې وروسااته د مياار علااي شااير ورور دروياال  علااي کوکلتاااش چااې د 

د  بغااااوت وکاااړ. ،شاااهزاده اباااراهيم حساااين پاااه نيابااات د بلاااخ واکااادار ؤ

ه اړيکاې تا ېمجدالدين نیوذ او له مير علي شير سره د نوموړي ترينګل

ښامن شاو او د حصاار لاه ېپه کتاو درويال علاي د خپال ځاان پاه اړه اند

واکاادار ساالطان محمااود سااره يااې د مااذاکرې ور پرانيساات. کلااه چااې دا 

ده چې مجدالدين باياد د دولات ېنو فکر ک ،دلېورس خبرونه هرات ته را

په ګټه م قتا  له خپل واکه ګوښه شي. د نوموړي له واکاه د ليارې کولاو 

وا وساتل شاوه. مجدالادين تاه سال زره  زاز جاماه ورموضوع ته د اعا

دای شي يو څاود د ېديناره او په طال ګل ګنډل شوې چپنه ډالۍ کړه. ک

خوا هغه تهريح شوی منظر په نظر کې ونيسي چې مجد ه سام ميرزا ل

ه الدين يه خپل کور کې د سلطان د تیريح زمينه برابروله او د سلطان ل

علي شير هغاه چپناه وي چاې سالطان تاه خوا دا بښل شوې چپنه د مير 

دو ېاپاه قادرت کاې لاه دری کاالو پااتې ک ،يې ډالۍ کړې وه. په هر حاال

 امړي تقاعااد پااه معنااووروسااته د مجدالاادين ګوښااه کااول د نومااوړي د لاا

دې اړه ال د مخااه ريیاارنس ورکااړل شااوی دی. د ااه پيښااه پااه ه پاا ،وي

ګااه ټااول کااې رامنځتااه شااوه او نظااام الملاا  د يااو وزياار پااه تو ز۱۴۹۰

 متمرکز قدرت په الس کې لري. 

هغه محيطي شارايط چاې پاه پايلاه کاې مجاد الادين لاه واکاه ګوښاه 

دای شااي د دروياال علااي لپاااره د قناعاات وړ نااه وي. د عماال د ېااک ،شااو

آزادۍ د خوندي کولو په منظور نوموړي له بلاخ څخاه د خپال مالتاړي 

تااه د  يااې هاارات هکااړه وکااړه او پااه دې اړېشااهزاده د لياارې کولااو پر

شهزاده د احمارولو لپاره يو جعلي فرمان جوړ کړ. کلاه چاې شاهزاده 

نو د درويل علي په خيانات پاوه شاو. سالطان حساين  ،دېهرات ته ورس

د د اه  ،ر ترې پاوروړی ؤېله خپل هغه والي سره چې د هغه په وينا ډ
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خپاال ښااکاره عصااابانيت څرګنااد کااړ. د مياار علااي شاااير  ه اادر پااه اړ

رکااړ چااې لااه حکوماات څخااه د دروياال  علااي دښاامنانو داسااې نظاار و

سر ړونه د هغه د ورور له خبرتيا پرته نه ده ترسره شاوې. سالطان د 

په اړه څو څو ځله مير علي ته شکايت وکړ. بالخره ياو  ۍد ې ناراحت

زړور سړی خواجه  ياث الدين محمد دهادار را منځتاه شاو او سالطان 

 الم کتابدار باه پاه  ګه کړ چې د ه ناراضهاالی په ډوته يې خپل چمتو

ځنځيرونو تړلی د سلطان حمور ته راولي. سلطان اجازه ورکړه چې 

د د ه کار د سرته رسولو لپااره والړ شاي. لاږ وخات وروساته سالطان 

شخصا  له خپلو لښکرو سره په همد ه استقامت حرکت وکړ. بلخ ته له 

و دو سره سم خواجه درويل  علي ته د د ه چلند له خطرنااکو پاايلېرس

يادونااه وکااړه او نومااوړی يااې وهڅاااوه چااې لااه خواجااه سااره د ساالطان 

دلی ؤ. ېپه د ه وخات کاې سالطان مر ااب تاه رسا .حمور ته الړ شي

خواجه له درويل  علي څخه درې يا څلور فرسخه مخکې کمپ تاه را 

د او راپور يې ورکړ چې هغه ناراضه  الم کتابدار يې راوساتی ېورس

چااې ځنځياار جااوړ  آهنګاار پياادا نااه کااړ دی. خااو دا چااې پااه الره کااې يااې

نو نوموړي  وښتنه وکړه چې اردو بازار تاه پاه دې اړه څاود  ،کړي

زيات خوشاحاله شاو او د درويال علاي بښانه  رېواستوي. سلطان ډ ور

نو ومنل شو او حتی اجازه  ،دېيې اعالن کړه. کله چې نوموړی راورس

ه سالطان . له دې وروستځيمې ته ورننوېورکړل شوه چې د سلطان خ

ر کاړ. پاه پسارلي کاې سالطان ېاياې همدلتاه ت یبلخ تاه داخال شاو او ژما

ضد په حصاار برياد وکاړي. پاه  کړه وکړه چې د سلطان محمود پرېپر

ښاود او نوماوړي ېد ه وخت کې سلطان، مير علي شير پاه بلاخ کاې پر

ته يې امر وکړ چې په خپلې قال کاې ياې بنادي کاړي. د ياو چاا لپااره دا 

ده چې دا کار بايد له سلطان سره پاه دوساتۍ د بااور  خبره د تعجو وړ

څرګناادولو او کااه د قصاادي سااپکاوي پااه منظااور وشااي. د ساالطان د ااه 

نوموړی له سلطان محمود ساره پاه ساولې کولاو  ،لهکرکهي ناکامه وه

راضااي شااو او د دوی تاارمنځ پااه کااورني وحاادت تمامااه شااوه. ساالطان 
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ونو په شمول خپل ټول  اړې واليت محمود په جنوب کې د آمو سيند تر

 پخواني ملکيتونه لکه بدخهان، قندوزاو بغالن ترالسه کړل. 

مړی بلخ او بيا له يو لوی پاوځي ښاکار وروساته وسلطان حسين ل

هرات ته راستون شو. نوموړي په بلخ کاې ميارزا حيادر محماد د اميار 

ښاود او ميار علاي شاير ېمبارزالدين ولاي بياګ تار سرپرساتۍ النادې پر

رولااو ېلااه ساالطان سااره هاارات تااه والړ. پااه بلااخ کااې لااه ژمااي تاحتماااال  

وروسته سلطان په مجاد الادين او نظاام الملا  چاې پاه خپلاه ژمناه کاې 

مړۍ نښاې نښاانې وښاودلې. خاو وصادق نه ؤ، د خپل کمزوري باور لا

هغوی د سلطان له طبيعت ژر ګټه پورتاه کاړه. مجاد الادين د بارالس د 

ی شااجاع الاادين محمااد، د پادشاااهي بيګااانو، چااې يااو يااې د باينسااقور زو

 په واسطه په يو اتل بدل شوی ؤ. نظام المل  د هغوی پر ،لوی بيګ ؤ

ر ژر دسايس جوړ کړل. مجدالادين، ياو بال شخصاي مالتاړی ېخالن ډ

لکاه  .نوموړی جامي ؤ چې د مذهبي صاالحيت اساتازی ؤ ،هم پيدا کړ

ه سړی ؤ. او پورت څرنګه چې څرګنده ده جامې د دسايسو له حلقې بهر

د پاوک او خلکاو ساعادت پاه  ،په خپله يوه مرکه کې وويل يسلطان جام

دل دي. داسااې ښااکاري چااې ساالطان د ېااقاادرت کااې د مجدالاادين پاااتې ک

رک برالس بيګانو د ابتکار په وړاندې لاه مجاد الادين ساره د ليادلو پاه تا

ونکی شاو او نوماوړي تاه ياې دوه زره دينااره د تحیاې پاه توګااه ټاکاې ګ

 ورکړل. 

و يوازې څو ورځې وروسته سلطان د مجد الدين او د بارالس د خ

دو امار صاادر کاړ. پاه دې لاړ کاې حتای مهار بياګ ېاک يبيګانو د زندان

ر کااړل، ېاامحمااد د برناادوق زوی هاام يااو کااال د ارګ پااه زناادان کااې ت

دو وروساته ياو ځال بياا د سالطان پاام او د بيګلار ېنوموړي له خوشې ک

ر ېاه چاې د ډلاتوګاه د جاامي پاه هک بيګاۍ مقاام ترالساه کاړ. پاه طبيعاي

 هيڅ ډول ګام پورته نه شو. نوموړی د روانو واقعاتو په ،عمر سړی ؤ

کال د نومبر د مياشتي په نهمه د جمعاې پاه ورک  ز۱۴۹۲لړ کې کله د 

 وفات شو. 

ټاې ېدو د دقيقاې نېاد مجد الدين د وروساتۍ اساتماع او نياول ک ږمو

ظور نه شو ويلی چاې د هغاوی نو په همدې من ،په هکله څه نه پوهيږو
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سالطان او  ،حال رې شوې وې. په هرېدو تر منځ څو ورځې تېد جال ک

د نوماوړي اطرافياانو دا فرصات ترالساه کااړ چاې د متوفاا د ياادولو پااه 

ترک کاې نوماوړي تاه خپال درنااوی څرګناد کاړي. د جاامې جناازه ياوه 

ورک وروساااته يعناااې د شااانبې پاااه ورک د سااالطان او ناااورو لوړپاااوړو 

چااارواکو پااه ګااډون خاااورو تااه وسااپارل شااوه. )پااه دې هکلااه د وزياار 

لطان او مير علي شير د جامي د روح د ښاادولو يادونه نه ده شوې(. س

لپاره په خپل نوبت لويان، سيدان او عالماان پاه هغاه ځاای کاې اساتقبال 

رته چې د جنازې مراسم نيول شوي وو. البته مير علي شير د ېچ ،کړل

 ،جااامي د هغااه شاایاعت پااه اړه چااې د مجااد الاادين پااه هکلااه يااې کااړی ؤ

 چوپ پاتې شو. 

ه ياو ځاانګړی شاعر هدياه کاړ چاې پاه دې تا يمير علي شير، جام

شعر کې له نوموړي سره د لاويې دوساتۍ پراخاه شارح ورکاړل شاوې 

د وروستۍ ناارو ۍ پاه وخات د نوماوړي د  يوه. مير علي شير د جام

جاري وساتله او په هغاه ماښاام چاې جاامي  ۍحال او احوال پوښتلو لړ

ساپور  ټوله شاپه وي  پااتې شاو. نوماوړی نيماه شاپه پاه آس ،وفات شو

او بياا  یشو او د جامي د مارګ د خبار د څرنګاوالي پاه اړه هلتاه ور ا

چاې د  سبا ته يې د نوموړي په جنازه کې شارکت وکاړ. خواجاه دهادار

رو هغاو کساانو ؤ چاې هلتاه د ېاياو لاه ډ ،ميرعلي شير په خادمت کاې ؤ

نوموړي په د ه ځای کې قران کريم تالوت  ،ؤ یناروی پوښتنې ته تلل

وروسته مير علي شير د تسليت د پيغاامونو د حاصالولو کړ. له جنازې 

ې په لړ کې يو ليکلی پيغام ترالسه کړ چې د شهزاده بادي  الزماان ؤ چا

ې بيا وروسته د استرآباد والي شو. همدارنګه د ملکو له جملې څخه ياو

يت په مستقيمه توګه او په خپله ژبه مير علي شير ته مخامخ خپل د تسل

دي  بره دا ملکه د ېيووالي سرب پر اتیاقا د نومونومراتو وړاندې کړل. 

الزمان مور نه وه ځکه نوموړې ال د مخه وفات شاوې وه. ويال کياږي 

چې د مير علي شير او بدي  الزمان تارمنځ ياو مخلصاانه محبات وجاود 

 درلود. 
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ولناو ځله مجدالدين څخه په داسې حال کې استنطاق وشاو چاې پاه 

دناد ؤ. نظام المل  او د هغه ياورانو د تړلی ؤ او دا حالت معموال در

ګوښه شوي هغاه وزيار د تورنولاو پاه اړه څاه پيادا ناه کاړل چاې د هار 

 لګول شوي دينار حساب يې ورکړی ؤ.

ټيټ رتبه سړي محمد امر آبادي تاه چاې  هخو کله چې نوموړی يو

مجدالدين د دې پرځای چې د د ه  ،وسپارل شو ور ،يو متقاعد کاتو ؤ

خ اساتنطاق خاالص شاي،  اوره ياې وګڼلاه چاې د هارې کاتو لاه مخاام

سر ړونې او هر لګول شوي تور ځواب به په ليکلې بڼاه ورکاړي. لاه 

دې وروسته کلاه چاې د مجاد الادين پاه شخصای شاتمنۍ د ارزوناې رڼاا 

واچااول شااوه، نومااوړی لااه توقاا  پورتااه د زياااتې شااتمنۍ خاونااد ؤ. د 

متااي تحیااه ېومااه قساالطان لااه قولااه وياال کيااږي چااې کلااه بااه مجدالاادين ک

 نو زه باوري وم چې هغه به يې ماته راوړله. اوس داسې ،ترالسه کړه

ښکاري چې نوموړی له ما سره دومره آزاد نه ؤ. د استنطاق پر وخت 

شکنجې ته اجازه ورکړل شوې وه خو دومره ناه چاې د بنادي ژوناد لاه 

 خطر سره مخامخ کړي. 

کلاه چاې نوماوړي د، ېد مجد الدين امتحان هغه وخت پای ته ورسا

 يوه بله مالي دنده السلي  کړه. لکه څرنګه چې نوموړي نه شو کوالی

ه تانو په پټه توګه د فارانکس پاه ملګرتياا کرماان  ،يځدا دنده پر مخ بو

 ۱۴۹۴د چاې پاه الره کاې د ېاوالړ. له هغه ځايه د مکې پاه لاور وخوځ

 القعدې په مياشت کې په تبود کې وفات شو.وکال د ذ

ناو فکار  ،څود له داسې راپورونو سره مخامخ کيږيکله چې يو 

کوي چاې خوناد اميار د ميار علاي شاير لاه اطرافياانو ؤ. دا خباره د دې 

داسې څه درلاودل چاې د مجدالادين  رېلپاره تصادفي نه ده چې هغوی ډ

 لپاره د پام وړ وو.

داسې فکتورونو ته اشاره کوي چې د نوموړي په  البته خوند امير

 ر رامنځته کوي. مجاد الادين لکاه د ناورو وزيراناو پاههکله متیاوت تاث

توګااه د خپلااو دښاامنانو لپاااره پااه جاارم د اعتااران داسااې الرې چااارې 

جوړې کړې چې د مثال په ډول خواجه نعمت   سرا، د نوموړي پاه 

 امر تر شکنجې الندې ساه ورکړه.
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خونااد امياار پااه دې خبااره ټينګااار کااوي چااې د مجدالاادين د تللااو پااه 

علاي تاه  مهاله د هغه د دښمن مير علاي شاير ورور، درويالوخت هم 

هم اجازه ورکړل شوه چې مکې ته والړ شي. خو کلاه چاې مجاد الادين 

په عربستان کې مړ شو، درويل علي پاه خونادي توګاه دوبااره هارات 

 ځل بيا بيګ ونومول شو.  ( او يو۱۴۹۸) ته راستون شو

الخالق چااې د نصاايرالدين عبااد نومااوړی پااه سااترديوان کااې د امياار

مههور فيروز شاه لمسی او د شااه را د وخات لاه مخاورو اميراناو ؤ، 

هردار په توګه وټ  کل شو.اترڅنګ د مد

 (۱۵۰۱ -۱۴۹۴د مير علي شير وروستي کلونه  

له ستونزو ډد وختونه )بوزو لوی( هغه وختوناه چاې ميار علاي 

د مياار علااي شااير او د هغااه د  ،شااير بااه پااه مجالسااو کااې خباارې کااولې

دل چاې ېطرفدارانو لپاره په بهپړ بري سره ترسره شول. داساې ښاکار

 دای شي د وزير نظام المل  لپاره ستر بری په الره کاې وي. د ميارېک

ر، نوموړی د زده کړو مالتړی ؤ. عالمان او شايخان د ېعلي شير په څ

ين الاادين هغااه لااه لااوړې پاااملرنې باارخمن وو. د هاارات تاااريخ چااې معاا

 ،محمااد اساایيزاري ليکلاای او د هغااې دورې معتباار تاااريخ ګڼاال کيااږي

ر د مظلوماانو ېانوموړي ته ډالۍ شوی دی. نوموړی د مجد الدين پاه څ

 ملګری ؤ. د نوموړي کور حاجو او دروازه ساتونکی نه درلود او هر

چا کاوالی شاول د نوماوړي کاور تاه آزاد ورنناوځي او وزيار تاه خپال 

ې کاړي. هغاه د خواجاه کماال الادين حساين او خواجاه شاکايتونه وړاناد

مړنی ښااکلی او ورشاايدالدين عماادالمل  پااه نامااه دوه زاماان درلااودل، لاا

ساااخنوره او دويااام ياااې ياااو ښاااه عساااکر ؤ. دوی دواړه د سااالطان لاااه 

اطرافيانو وو. د ه وزير د ځواکمن دولت د معتمد شخص لقو ترالسه 

 کړی ؤ.

قادرت  لاهشاو. د نوماوړي  ر پااتې ناهېانظام المل  په قدرت کې ډ

چاې لاه کاورنۍ ساره ياې  يدو په اړه دوه دليله مخې تاه راځاېڅخه د لو

مړی او تاار ټولااو دمخااه دلياال د چااارواکو تاارمنځ روان وتااړاو لااري. لاا
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ته شوې ساتونزې نځدسايس او دويم دليل د سلطان د کورنۍ ترمنځ رام

 وې. 

اوس يو وخت نظام المل  له افمل الدين سره همکاري کوله خو 

دل چې ميل نه لري څود په قادرت کاې شاري  کاړي. د ېداسې ښکار

دو وروساته ېاافمل الدين ورور امين الدين محمود له بيااځلي ګماارل ک

نظام المل  ناخوښه کړ چې بندي شو. يوازې يو ياا دوه کالاه وروساته 

ده ېاد او د ښځو په لباس کې تر هغاې پاټ ګرځېنوموړی له زندانه وتښت

 راستون شو.  ترڅو چې ورور يې

سااتونزې را والړې  پېښااود ساالطان پااه کااورنۍ کااې لااه کوچنيااو 

شوې. هغه وخت چې د حصار بې هدفه جګړه پيل شوه، بدي  الزمان د 

خپاال پااالر پااه خوښااه د اسااترآباد لااه ځواکونااو سااره يااو ځااای شااو او پااه 

دو ساره سام بادي  ېعملياتو کې برخه واخيسته. د جګړې له پاای تاه رسا

والي وټاکل شو. خو د نوموړي زوی محماد ما من چاې د الزمان د بلخ 

د باادي  الزمااان د توقاا   ،خپاال پااالر پااه ځااای پااه اسااترآباد کااې پاااتې ؤ

 دو خباره ناڅرګناده پااتېېاپرخالن د نوموړي د والي په توګه د ټاکل ک

حسين ته چاې  شوه. سلطان حسين د استرآباد واد خپل بل زوی مظیر

دا کااار د ساالطان او د نومااوړي د  وسااپاره. د ساالطان د پااام وړ ؤ، ور

دو تمام شو. بادي  الزماان خپال زوی ېمهر زوی ترمنځ د اړيکو پر مات

حساين وناه مناي او کاه اړتياا پيادا  محمد م من ته امار وکاړ چاې مظیار

 له زوره دې کار واخلي. ،شي

کې ميار علاي شاير بلاخ تاه والړ چاې بادي  الزماان لاه  ز۱۴۹۷په 

وهڅاوي، د اه ماموريات د سالطان د  خپل پالر څخه پاه اطاعات کولاو

  در په پايله کې له ناکامۍ سره مخامخ شو، ځکه سلطان هم مهاله پاټ

حکم صادر کړی ؤ چې شهزاده ونيول شاي. د اه حکام د بادي  الزماان 

پاه الس ور اای او ميار علااي شااير باياد هاارات تاه راسااتون شااوی وای. 

د  ز کاال۱۴۹۷شهزاده د خپل پالر په مقابل کې دښمني پيل کړه او پاه 

  لي تصادن له مخې يوهېپه دويمه له ماتې سره مخامخ شو. د يو پ ېم

خااوا ه حسااين لاا ورک وروسااته محمااد ماا من پااه اسااترآباد کااې د مظیاار

 ږدول شو.ېونيول شو او هرات ته ول
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کال په سپټمبر کاې نوماوړی د اختيارالادين پاه ارګ کاې  ۱۴۹۷د 

ر شاراب ېاکاې ؤ او ډبندي شو. يوه شپه چې سلطان د مر اب په کمپ 

د مظیرالدين مور خديجه بيکاي، نظاام الملا  او د هغاه  ،يې څښلي وو

دوه زامن د سلطان له هغه امر خبر شول چې د خپل لمساي د وژلاو پاه 

 ،اړه يې صادر کړی ؤ. سبا ورک کله چې سلطان دوباره په حال را ی

 وباهنو د امر د فسخه کولو په اړه يې يو قاصد هرات تاه واساتاوه خاو ا

رې شوې وې. مير علي شاير پاه د اه وخات کاې د زياارت ېله ورخه ت

دو وروساته پاه دې ېنوماوړی هارات تاه لاه ساتن ،لپاره مههد تاه تللای ؤ

 شو. واقعه خبر

په هغو ورځو کې يې له مير علاي  ي،خوند امير په پوره باور واي

دلي وو چې د شهزاده وژنه باه هما اه پاايلې ېځله اور شير څخه په څو

کومې چاې د مجدالادين بغادادي وژناې درلاودلې. چاې پاه ټاوليزه  ولري

توګه د خلکو په باور دا کار د چنګيز خاان د اشاغال سابو شاو چاې بياا 

 علي شير د ه وړاندوينه د ازبکانو اشاغال تاه د اشاارې وروسته د مير

 دله. ېک ا ګڼلکولو په معن

پااه مياشاات کااې کلااه چااې خواجااه افماال الاادين پااه  ېد ماا ۱۴۹۸د 

دل چاې ېاله هغاې وروساته ياې واور ،اپي ډول هرات ته راوبلل شوناڅ

ر يااديږي. ېافارس کې نوموړی د سلطان او مير علي شاير ډ ځديېپه لو

 رېاادو ډېرساا ساالطان د خپاال لمسااي لااه وژلااو وروسااته د نومااوړي پااه را

د نوموړي احساسات د نظام المل  په هکله ساړه شوي  ،خوشحاله شو

وو )پاااه داساااې حاااال کاااې چاااې د خديجاااه بيکاااي پاااه اړه د نوماااوړي د 

احساساتو څرنګوالی ناه دی بياان شاوی(. افمال لاه نظاام الملا  ساره 

پااااه ديارلساااامه  ېمني پټااااه نااااه کااااړه. د يکهاااانبې ورک د مااااښااااخپلااااه د

اوالدونااو مامااا(  عماداالسااالم د نظااام الملاا  د ښااځې ورور )د هغااه د

بنادي شاو. دا  ،ؤ )د مجد الدين په وخت کاې( څود چې شل کاله وزير

لاااه  ېمړۍ نښاااه وه. د شاااوال پاااه پيااال کاااې )د ماااوروان طوفاااان لااا د را

درويهتمې وروسته( خواجه افمل وزير وټاکل شو. په د ه وخت کې 

سلطان د اولناګ نهاين پاه کماپ کاې ؤ او د بادي  الزماان ناوي برياد تاه 
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په دې وروستی ځل سالطان د افغانساتان پاه جناوب کاې ؤ او  منتظر ؤ.

اخيسااتلو لپاااره تياااری نيااوه. لااه ايساایيزر  چلااه خپاال زوی څخااه يااې د  اا

څخه د نظام الدين د )عسکر( زوی عمدالمل  سره يوه پاوځي قطعاه د 

ضد واستول شوه. وزير او ميار علاي شاير لاه سالطان ساره پاه  هغه پر

ر علي شير ساره د نظاام الادين د ماخ کمپ کې پاتې شول. سلطان له مي

کااړه وشااوه چااې د ېدونکو کااارونو پااه اړه مهااوره وکااړه او پرېااپااه زيات

 بط کړي. ضنظام الدين ټوله کورنۍ ونيسي او شتمنۍ يې 

په پيال کاې نظاام الملا  او د هغاه خپلاوان نظاام  ېد جون د مياشت

الاادين کااورد د اولنااګ نيهااين پااه کمااپ کااې ونيااول شااول، يااو قاصااد د 

دالدين د نيولو له فرمان سره ايسیيزر ته واستول شاو چاې نوماوړی عم

هارات تاه  له نيولو وروسته هرات ته واستوي. ميار علاي شاير شخصاا  

د نظاام الملا  د  ،ل ؤ ووالړ او ميرزا احمد ته چې پاه هارات کاې مسا

يااو باال زوی کمااال الاادين پااه شاامول د نظااام الاادين کااورد د زامنااو او 

 وساپاره. اي  نګار عبدالعزيز د نيولو حکم ورخوريی، او د درباري وق

وم په د ه حکم کې د يو بل وقاي  نګار کمال الدين عبدالواس  نظامي نا

 بريالی شو.  تېښتېداسې ښکاري چې نوموړی په  ،هم شامل ؤ

ر ژور درنااوي لاه جاامي ېمير علي شير په خپلو اشعارو کې په ډ

چې ترې معجزات پاتې يادونه کوي او نوموړی يو له هغو کسانو ګڼي 

 شوي دي. 

 عبدالواس  يو له هغو کسانو ؤ چې د سالطان ،د خوند امير په قول

خاو  ،حسين د سلطنت په پيل کې يې  وښاتل د نوماوړي تااريخ وليکاي

ر تقليادي پيادا کاړ. ېاي کار تصويو نه کړ او هغه يې ډړسلطان د نومو

. لاه دېېوښاخمجد الدين د نوموړي خوشاحاله حالات او شاوخې خبارې 

هغااه د دوو  دې وروسااته نومااوړي هما ااه عالقااه د نظااام الملاا  او د

 زامنو په هکله پيدا کړه او د هغوی په وصف کې يې اشعار وويلې. 

نيول شوي کسان د اختيارالدين په ارګ کې بنديان وو، يوه شاپه د 

خاو پاه سابا ياې ونياول  وتښاتينظام الدين زامنو وشو کوالی له زندانه 

پاه نيماايي )د جاوالی  ېشول او دوباره بنديان شول. د ذالقعدې د مياشت

د مياشااتې پياال( کااې مياارزا احمااد او امياار عباادالخالق پااه هاارات کااې د 
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 عملااي کااړ. يااو جااالد ارګ تااه را ۍساالطان حکاام ترالسااه او پااه چټکاا

و وښااتل شااو او د نظااام الملاا  د دواړو زامنااو ساارونه يااې د هغااوی د 

خپلاه نظاام الملا  د ارګ ه پالر د سترګو پاه وړانادې  اوک کاړل او پا

 ستل شوه. ېدروازو ته يوړل شو او په ژوندون ترې څرمن وو

پاه هما اه ورک د ساالطان قهار د بادي  الزمااان پاه ملګارو، خواجااه 

 عماداالسالم، نظام الدين کورد او محمود شاه فراهي وليدل شو. 

دو وروساته اوس د ېاله ليرې ک خواجه افمل د خپلو ټولو دښمنانو

هغه لقو چې  ،پوره ځواد لرونکی وزير شو. د مير علي شير په قول

د سلطنت او  : لی ؤ او په دې ډول ؤېر پېډ ،د نوموړي لپاره جوړ شو

 خالفاات د ټولااو لويااو تاسيساااتو قوماناادان، د پادشاااهۍ معتمااد، وفاااداره

 انصان آنده افمل الدين محمد.

 دیرګ وروسااته پااه داسااې حااال کااې چااې شااير لااه ماا يعلاا د مياار

نوماااوړي تاااه د اميراناااو او لوياااانو رتباااه ورکاااړل شاااوه او د  ،ؤ وزيااار

و چاې وشادواړو، ملکي او پوځي چارو واکدار شو. دا کار هغه وخات 

 کې کابل ته را ی.  ۱۵۰۴بابر په 

نه پوهيږو چې د نوموړي دوستانه اړيکو لاه ميار علاي شاير  ږمو

، خاو  يار مساتقيمې نښاې ناهپيدا کړاو کاه  سره هما سې دوستانه دوام

نښانې برعکس تصوير ورکوي. د لويانو په منځ کې چې په پيال کاې د 

ياو  ،خواجه افمل دوستان وو او بيا وروسته د نوموړي دښامنان شاول

امياار مبااارز الاادين محمااد ولااي بيااګ ؤ. د خونااد امياار پااه قااول، خواجااه 

زمن ېااهاار ډول ا يااې لااه  دیاوه او ځااافماال د ااه امياار لااه پښااو و ور

 اهميت محروم کړ. 

ر کاړ. مخکاې ېکال دوبی په اولنګ نيهين کې ت ز۱۴۹۸سلطان د 

له دې چې د نظام المل  برخلي  معلوم شي د جمعې په ورک د شوال 

دو ېرساا پاه څليريهاتمه د جاون د مياشاتې پاه دويماه د بادي  الزماان د را

 څاوالادين او خبر ترالسه شو. مير علي شير د سلطان په امار لاه مبارز

نورو سره يو ځای د پوک څلورمه برخه په هرات کې چمتو کړه او پاه 

هما ه شپه يې د سلطان د کمپ په لور حرکت وکړ. په سابا ورک بادي  
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خپال  لاهالزمان بريد وکړ خو وځپل شو. سالطان پاه اولناګ نيهاين کاې 

ګست په اتاه ويهاتمه ميار ازوی سره د مذاکراتو په منظور پاتې شو. د 

د چاې پاه سابا ياې هلتاه ېاشير له هرات څخه د کمپ په لاور وخوځ علي

د او له سلطان سره يې د هغو شرايطو په منلو خبرې وکړې چې ېورس

دای شاوې. سالطان پاه يوديرشام د ېاد بدي  الزمان لپاره هم د منلاو وړ ک

يمه د دوشنبې ېاو د سپټمبر په در پرېښودګست د جمعې په ورک کمپ ا

 د. ېپه ورک هرات ته ورس

کال په مني کې د سلطان حساين دوو زامناو پاه ماروه او  ۱۴۹۸د 

ټاه سالطان خپال زوی ېسامبر پاه نولسامه نيابيوارد کې بغاوت وکړ، د ډ

ل دښاوېرپمحمد قاسم، مير علي شير او امير عبادالخالق پاه هارات کاې 

خپله يې د مروې په لور مارش وکړ. د مروې محاصرې درې يا ه او پ

وکااړ، د د ااې مااودې پااه پااای کااې د پااالر او زوی څلااور مياشااتې دوام 

 ترمنځ يو ډول سوله وشوه. 

د محاصرې په دوران کې مير علي شير مههد ته سیر وکړ او لاه 

هغه ځايه يې د دربار ډاکټر عبدالحی چې نوم يې ال د مخاه ذکار شاوی 

دی، د سلطان حسين حماور تاه د دې لپااره واساتاوه چاې لاه نوماوړي 

 مراسمو د ترسره کولو لپاره اجازه واخلي. څخه مکې ته د حج د 

د ساالطان حسااين يااو باال زوی حياادر محمااد چااې مهااهد تااه د مخااه 

د خپل پاالر ياه هادايت لاه اميار شايخ احماد ساهيلي ساره ياو  ،دلی ؤېرس

خاو د اه ځاواد لاه مااتې ساره  ،ځای د ابيوارد پر خاالن ماارش وکاړ

چااې پااه مياار علااي شااير . مخااامخ شااو او دوباااره مهااهد تااه راسااتون شااو

د. عباادالحی د ميار علااي ېاودر ۍمهاهد کاې ؤ د شااهزاده او اميار پااه پلاو

ډد ځاواب ساره  ۍشير د حج په نيت سیر په هکله د سلطان له مهرباان

راساتون شااو خاو ساالطان ميار علااي شاير تااه سپارښاتنه کااړې وه چااې د 

راميو لااه کبلااه لااه خپاال د ااه اترکمنااانو تاار واد الناادې ساايمو کااې د نااا

شي او هم مهاله له هغه څخه يې  وښاتي وو چاې  رېمقدس سیر څخه ت

هت کمپ سره يو ځای شي. مير علي شير ېدې له مږد مروې پولو ته ن

کاړه وشاوه ېد مههد له سايدانو ساره مهاوره وکاړه، پاه ټاوليزه توګاه پر

دو او ساااولې ېاااچاااې نوماااوړی هلتاااه د پاااالر او زوی تااارمنځ د پخاااال ک
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کااال د  ز۱۴۹۹ راوسااتلو پااه لااړ کااې هڅااې وکااړي. مياار علااي شااير د

سپرلي په پيل کې حرکت وکړ، مروې ته د تلو په الر کې د شيخانو په 

 سيمه کې خبر شو چې پالر او زوی د مير علي شاير د ورور درويال

دلي دي. درويل  علاي د شاهزاده پاه ېعلي په منځګړتوب سولې ته رس

ږدول شااوی ؤ. ساالطان ژر د ېااخااوا مااروې تااه له  وښااتنه د ساالطان لاا

د او په بازرګان توبا )د تاجرانو تپې( کې لاه ېورس ته را شيخانو سيمې

 مير علي شير سره وکتل. 

دوه يا درې ورځې وروسته مير علي شير اجازه ترالسه کړه چې 

نوموړي ته وويل شول تر هغې چې له سالطان  ،هرات ته راستون شي

نو د هغه هرې  وښتنې تاه باه مثبات ځاواب وواياي.  ،سره يوځای وي

دې لوی سيدان، قاضايان، شايخان او ږر مزار ګذارګاه ته نمير علي شي

عالمان سره راټول کړل او له هغاوی څخاه د تاود هرکلاي پاه تارک کاې 

او زهاد پاه الر کاې لاه نوماوړي ساره مرساته  ۍو وښتل چې د درويه

 وکړي. 

ناه ياوازې د  دا ډول وړانديزونه په ډاګه کوي چې ميار علاي شاير

قصاد ياې درلاود چاې د  ېبلکا ،متايقن ناه ؤخپل دريځ او مقام پاه هکلاه 

ږدي. پاه هما اه ېسلطان خدمت او د نوموړي تر تسلط الندې سيمې پر

کې د سلطان د نوماوړي د کاکاا زوی وواژه چاې دا چلناد  ز۱۴۹۹کال 

 د مير علي شير لپاره دردناد تمام شو.

دو وروساته حيادر ناه ېاکال کې د نوموړي له ګوښاه ک ز۱۴۸۸په 

پااه عماال کااې دروياال شااو، نومااوړي د هاارات  ېلکاايااوازې پااه خباارو ب

دې د چهمه ماهيان په محل کې يوه صومعه جوړه کړله. ږنمازګاه ته ن

نوموړی په ورک کې ياو ياا دوه ځلاه پاه قلنادري لبااس کاې د هارات پاه 

ومعې لپاره ياې پيساې او خاواړه را صده او د خپلې ېبازارونو کې ګرځ

ړ او هلتااه د ساالطان د ټولااول. لااږ وخاات وروسااته نومااوړی بلااخ تااه وال

 ز۱۴۹۷اباراهيم حساين لاه  ،زوی ابراهيم حسين له مالتړ بارخمن شاو

کال راهيسې د بلخ حاکم و. حيدر د سياحيه )شايد سپاحيه( پاه صاومعه 

ياوه ورک ياو  .نوموړي خپل لګښت په خپله  اړه واخيست ،دهېکې اوس
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ازې د حيدر لاه اجا ،باوري درويل ولي چې د شهزاده له پام برخمن ؤ

پرته د نوموړي صومعې ته ننوت. حيادر امار وکاړ چاې نوماوړی دوه 

سوه ددرې ووهي او بيا وروسته ياې پاه پخلنځاي کاې پاه کاار وګمااري. 

رې قنادوز ېاښې خبر شو، حيادر د شاهزاده د قهار لاه وېشهزاده له دې پ

، په قندوز کې خسروشاه نوموړي ته تود هرکلای وويلاې. پاه وتښتېدته 

واد الناادې ځينااې  وشاااه د ساالطان حسااين تاارکااال کااې خسر ز۱۴۹۹

 سيمې ونيولې او په بلخ کې يې پانګونه وکړه. 

کله چې سالطان حساين لاه سارخس څخاه د خپال زوی مرساتې تاه 

خسروشاااه محاصااره پااای تااه ورسااوله او قناادوز تااه سااتون شااو،  ،والړ

سالطان حساين ساره د ماذاکرې لپااره  لاهنوموړي له قندوز څخه حيادر 

خااالن د  کمااپ کااې حياادر، د ساالطان حسااين پاار يشاااهواسااتاوه. پااه 

خسروشاااه پااه تحريکولااو تااورن شااو. نومااوړی ونيااول شااو او يااو څااو 

دو ساخت ېاورځې وروسته ووژل شو. مير علي شير د دې خبر په اور

  مګين شو. 

دو لااه ځايااه يعنااې د بابااا ېاانومااوړي د حياادر مااړی د هغااه د وژل ک

ه صاومعه کاې خااورو خاکي له کمپ څخه هرات ته راوړ او پاه هما ا

ته وسپارل شاو چاې حيادر جاوړه کاړې وه. ميار علاي شاير د حيادر لاه 

 کوچنيانو او خپلوانو سره هم مرسته کوله.

د مياار علااي شااير  اام يااوازې دومااره نااه ؤ چااې هغااه د ساالطان لااه 

خدمت څخه ليری کړي او ياا نوماوړی د سالطان لاه هغاې  وښاتنې لاه 

نوموړي مهورې ته اړتيا پيدا  ځوابولو من  کړي چې کله ناکله به يې د

کولااه. د ساالطان حسااين لپاااره د هغااه د زامنااو جګااړه پااه يااوه خطرناکااه 

مرحله کې داخله شاوې وه. نوماوړي ياو ځال بياا لاه باباا خااکي څخاه د 

مروې او ابيوارد په لور مارش کاوه. د مروې شهزاده پاه ابياوارد کاې 

انو په ځوابي له خپل شهزاده ورور سره يو ځای شو او دواړو شهزادګ

برياادونو پياال وکااړ. هغااوی پااه پياال کااې خپلااو تعقيااو کوونکااو تااه ماااتې 

خپلاه خاراب شاول. د ماروې شاهزاده خپال ه ورکړه خاو بياا وروساته پا

په داسې حال کې چې د ابيوارد شهزاده استرآباد ته  ،دېښار ته راوګرځ

رته چې د سلطان حسين بل يا ي زوی محمد حساين والاي ؤ. ېوالړ، چ
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اساترآباد ياې ونياو او پانځلس  ،استرآباد په لوري ماارش وکاړ سلطان د

مبارزالادين تاه پااتې ؤ چيرتاه چاې  ورځې هلتاه پااتې شاو. هارات اميار

د. نوماوړي بياا سالطان تاه د بادي  ېنوموړی د خپل قدرت او  تاه ورسا

الزمان د بغااوت پاه اړه راپاور ورکاړ، سالطان پاه بياړه د ختايځ خواتاه 

 احمد حسين ته پاتې شو. را ی او استرآباد هما ه 

مير علي شير لاه هارات څخاه د دفااع لپااره د مبارزالادين پاه خاوا 

دې شاوي دي ناو ږکله چې خبار شاو د سالطان پوځوناه رانا ،دېکې ودر

واساتاوه چاې نوماوړی  بدي  الزمان ته يې يو قاصاد پاه دې منظاور ور

وهڅوي د خپل پالر په وړاندې له جګړې الس واخلاي. سالطان حساين 

رګنده شوه چاې د نوماوړي پوځياان د هغاه د زوی لاه پوځياانو کام ته څ

همته دي. له دې وروسته نوموړي له مير علي شير سره مهوره وکړه 

او ويااې ومنلااه چااې د بلااخ ښااار او هغااه ساايمې چااې د آمااو او مر اااب 

ږدي او دا شارط هام ومنال ېادلي بدي  الزمان تاه پرځېسيندونو ترمنځ  

و لزمان نوم د هغه د پاالر لاه ناماه ساره ياشو چې په خطبه کې د بدي  ا

ځااای ولوسااتل شااي. پااه هماادې توګااه حتاای خسروشاااه د باادي  الزمااان 

مزاحمت ومانه او راضي شو چې د نوموړي نوم پاه خطباه کاې شاامل 

او  او همدارنګه په قندوز، بغالن، تيرميده، حصار، قاباديان، خطه الن

 سکو ح  کړي. بدخهان کې پر

په مياشت کې سالطان حساين ياو ځال بياا د  کال د محرمق  ۹۰۶د 

رتاه چاې د نوماوړي زوی احماد حساين ېاسترآباد په لور مارش وکړ چ

 دويمه پال بغاوت کړی ؤ. 

ميار علاي شاير او مبارزالادين يااو ځال بياا دهارات د مساوولينو پااه 

توګه پاه داساې حاال کاې پااتې شاول چاې منای او ژمای پاه آراماې ساره 

رقند د نيولااو لپاااره لااه ازبکااانو سااره تيرشااو. لااه دې برساايره چااې د ساام

 سخته مبارزه روانه وه.

ار والااي ښاادې  لااه هغااې وروسااته چااې شاايباني ساامرقند ونيااو او د

هغه مجبور شو چاې د اه ځاای پاه م قات ډول  ،علي يې وواژه سلطان

 ږدي. ېمړيو ورځو کې( پروظهيرالدين بابر ته )د ژوند په ل
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ې وروسته سمرقند په کال کې د مير علي شير له مړين ز۱۵۰۱په 

ره سامه توګاه، باابر خپلاه ېا وک ډول له ازبکانو سره يوځای شو. پاه ډ

حيرانتيااا څرګناادوي چااې د ساالطان حسااين پااه شااان يااو تجربااه لرونکاای 

د ااو مبااارزاتو کااې ه واکاادار چااې د شاايباني لااه فعاااليتونو خباار ؤ بايااد پاا

ړې. برخه نه وای اخيستې او له نوموړي سره يې بايد مرسته نه وای ک

داسې ښکاري چې د سمرقند په لور لهکرکهي د استرآباد لاه باې هدفاه 

 ده.ېوه کومه جګړه چې په اوربند پای ته ورس  ورهره ېجګړې ډ

بولي، پاه کوماه جګاړه کاې چاې د يوه داسې جګړه بيلين دا جګړه 

 ده. باابر د ميار علايېخاوا هايڅ ډول مرساته را وناه رساه بدي  الزمان ل

وموړي يوازې په سمرقند کې د مير علي شير يو ن ،شير په هکله وايي

لي  ترالسه کړ چاې ځاواب ياې ورکاړی ؤ. لاه دې وروساته نوماوړي 

رې شاوې وې ېااستولی ؤ چې اوبه لاه ورخاه ت ورته يو ترکي شعر ور

 ر شوی ؤ. ېاو د ځوابولو وخت يې ت

د. ميار ېورسا دو خبار راېسمبر په اته ويهمه د سلطان د راستنيد ډ

 ،سلطان او د نوموړي د پوک د ليدلو لپاره مخاې تاه ور ایعلي شير د 

خو دا وار د نوموړي وروساتی وار ؤ. اوس ناو سالطان او هغاه وزيار 

داسې حال کې چې ميار علاي شاير ه پ ،ر زيات زاړه شوي ووېدواړه ډ

ته کلن ؤ. مير علي شير کوالی شول چاې ېته کلن او سلطان دوه شپېشپ

کاار وه. د هغاوی مالقاات د ه اوه پاپه آس سپور شي خو سلطان تاه کجا

رشامه ترساره شاو. کلاه چاې ميار ېد سامبر پاه ياويپنجهنبې پاه ورک د ډ

 علااي شااير لااه آس را ښااکته شااو چااې د ساالطان کجاااوې تااه ځااان ور

اوږو الندې دوه کسه ننوتي وو چې له سلطان سره  ترد هغه  ،ورسوي

تاه په قدم اخيستو کې مرسته وکړي. نوموړي وشو کوالی چې سلطان 

خو له هغې وروسته په ناڅاپي توګه  ،ورسيږی او الس يې ښکل کړي

شو کاوالی چاې بياا راپورتاه شاي ه که پرلت وواهه او ويې نمځ يې پر

هام د اه منظار همداساې  او يا د سلطان پوښتنو تاه ځاواب وواياي. باابر

مير علي شاير کاوالی شاول چاې سالطان  ،تهريح کوي، نوموړی وايي

دو وس يې نه درلود او پاه ياوه ېخو د پورته ک ،ته ښه را الست ووايي

دلی ؤ. ځوان تاريخپوه خوند امير چې د مير علي شير د ځېتذکره کې  
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پاه د اه بحاث کاې برخاه  ،ژوند په وروستيو ورځو کې حمور درلاود

نااې پااه دې نظاار وو چااې د ااه يواخيسااته. ډاکټاار موافقااه ونااه کااړه، ځ

صابر وکاړي  ،دې چاې هارات تاه منتقال کاړيه نارو ه سړی مخکې ل

چې لږ څه ښه شي خو ځينې ناورو د عبادالحی پاه شامول چاې د خاورا 

ټينګاار کااوه چاې د اه باې اعتبااره  ،لوړ رو تيايي صالحيت څښاتن ؤ

ناروی سمدستي هرات ته ورساوي او د نوماوړي پاه هکلاه لاه بهتريناو 

فيصله عمل وشو خو پاه  ۍډاکټرانو سره مهوره وکړي. په دې وروست

 ،حالاات نااور هاام خااراب شااو. د خونااد امياار پااه قااول الره کااې د ناااروی

کړه وشاوه چاې چټا  تادابير ونياول شاي خاو د سالطان اجاازه باياد ېپر

اخيستل شوې وای، درې فرسخه الره نوره هم ووهل شوه خو فرصت 

لااه السااه والړ، د وينااې ورکولااو هڅااه وشااوه خااو ګټااه يااې ونااه کااړه او 

د يکهانبې پاه ورک يماه ېکال د جنوري په در ز۱۵۰۱بالخره ناروی د 

 ساه ورکړه. 

د جنازې مراسام پاه شاانداره توګاه ونياول شاول، پاه مراسامو کاې 

رمنااو د ملکااه خااديجې پااه شاامول ګااډون وکااړ. ېساالطان او د نومااوړي م

ملکااه خديجااه بيکااي پااه شاااهي کااورنۍ کااې د اړودوړ د رامنځتااه کولااو 

ده، هغاه کاار چاې ميار علاي شاير ياې پاه ساختۍ  ندناه ېاله ګڼال ک ومسا

وه. سلطان د ماتم درې ورځې د خپال متوفاا دوسات پاه کاور کاې کړې 

جام  مسجد په شمال کې يوه برخه چې د مير علي شاير  رې کړې. دېت

د نوماااوړي د تااادفين لپااااره  اااوره شاااوه. د  ،خاااوا جاااوړه شاااوې وهه لااا

 نوموړي د مړينې په اووماه ورک د هغاه پاه يااد ياوه پرتميناه  وناډه پاه

 ،نمازګاه په شامال کاې موقعيات لاريهودي ماهيان کې چې د هرات د 

رتاه چاې د حيادر ېجوړه شوه. احتماال دا هم هغه )چهامه ماهياان( ده چ

لمستيا ېد نوموړي په ياد جوړه شوې مصومعه او مقبره موقعيت لري. 

 ماه درولېکې فوق العاده زياتو خلکو ګډون وکړ. د سلطان لپاره يوه خ

ملې څخه )البته معاززه شوې وه چې اوه پوړه لوړه وه. د حمارو له ج

خلاا ( رابلاال شااوو خلکااو تااه ساالطان لااه مهربااانۍ ډکااه وينااا وکااړه او 

 هغوی يې د د ې لويې ضايعې او م ز ملو ته تهويق کړل. 
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د مير علي شاير د شخصايت تااريخي اهميات د نوماوړي لاه خپلاو 

فعاااليتونو جااال د هغااه پااه ودانياازو کااارونو پااورې اړه لااري، پااه  يادباا

وموړي مالتړ په ساينسي او  ير ساينسي برخو کې. توګه د نې ځانګړ

د  .ياال کيااږيېدې اړه د هغااه خدمتونااه د شاا  لااه ساارحده لياارې پته پاا

لکاه ميرخوناد )پاه  ي،کاې راځا نوموړي نوم د لويو تاريخپوهانو په لاړ

 -۱۴۷۵) شاو( او خوناد اميار په عمر ماړ ۍته کلنېکې د شپږشپ ۱۴۹۸

بتاه ټولاو پوښاتونکو د علام او ر ناور. الېا( آرتيست بهزاد او ډ۱۵۳۴-۵

ادب له مالتړو خپل د قناعات وړ ځاواب ناه شاو ترالساه کاوالی او تار 

 پايه به د هغوی له پام برخمن نه وو. 

ګل اين ياه  يد ايي جي برون په قول، دولت شاه د خپل کتااب، ادبا

سريزه کې يو شاکايت او  وښاتنه لاري چاې باياد ز مال شاوی وای او 

ياوه اوږده  ېته لږې ځانګړې خبرې نه، بلکا مير علي شير، دولت شاه

قصاايده پااه دې هيلااه ډالااۍ کااړې وه چااې د نومااوړي د پااام وړ وګرځااي. 

 لاهمير علاي شاير د دولات شااه ساتاينه د دې لپااره کاوي چاې نوماوړی 

ر کام عاياد قناعات ېاره پاه ډېتړاو لرلو سرب پريوې نجيبې کورنۍ سره 

 څه ګوښه د کتابونو په مطالعه کولو بوخت ؤ.  کړی ؤ او له هر

رو برخو کې عالقه درلوده. د شاعرۍ په خوا ېمير علي شير په ډ

عالقاه مان هام ؤ چاې پاه خپلاو  ۍکې نوموړي د ميوزي  او خوشنويس

اشاااعارو کاااې لاااه آرتساااتانو او شااااعرانو هااام يادوناااه کاااوي. همدارنګاااه 

يوه ځاانګړې برخاه نوموړي نورو تاريخپوهانو او خوشنويسانو ته هم 

ې هغه چا چې د لويو ودانيو لپاره په کاڼو لويې لوحې ترتيو کاړ ،لري

وې. د مير علي شير په خدمت کې د هغو آرتستانو له جملې څخاه چاې 

دای شاي د ېايو هم نقاش حاجي محمد دی. ک ،له نوموړي راضي نه وو

نوموړي هويت د مير علي شير له ښکلې ليکنې چاې د )بهار پاه جاماه 

سره تړاو ولري، نوماوړی پاه ميار علاي شاير لاه  ،پرښته( نوميږي کې

 ر زيات ګران ؤ. ېخپل اوالده هم ډ

رو په شکل ورکولو او تذهيو کې لويه بسياينه ېحاجي محمد د شم

جوړو شيانو کار وکړ چې لاه  يڅه وخت نوموړي په چيناي درلوده. يو
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الی شاو اوږدې تجربې وروسته، چين ته ورتاه کهاتيو پاه جوړولاو بريا

 ره خالصه نه وه. ېچې البته رنګونه يې ډ

نوماوړي  ،الس النادې ياو کتابادار ؤ نوموړی د مير علي شير تار

جاوړ  ،ساعت چې د يو صندوق شکل يې درلود په د ه کتابتون کې يو

رولاو ېرو پاه اړولاو ساره ياې د ماامورينو د وخات تېکاړی ؤ چاې د شام

مياار علااي شااير  کااې حاااجې محمااد د ۹-۱۴۹۸ساااعتونه معلومااول. پااه 

د او له بادي  الزماان ساره چاې پاه هغاه وخات ياې هارات ېپرخالن ودر

يو ځای شو. نوموړی د بدي  الزمان تار الس النادې  ،محاصره کړی ؤ

ل هم د کتابدار په دنده وګمارل شاو او د ازبکاانو د باري پاه لاومړي کاا

 مړ شو. 

، چااې د مياار علااي شااير ېيااو باال سااړی، تاااريخپوه او شاااعر بناااي

کال کې په قرشي کاې هغاه وخات ووژل  ۱۵۱۲ته مخالف ؤ په سرسخ

دونکي يااې قتاال عااام ېسااقوط وکااړ او ټااول اوساا شااو چااې نومااوړي ښااار

ربايجان کې ذله مير علي شير سره له شخړې وروسته په آ ېشول. بناي

کااې  لاه ساالطان يعقااوب ساره ملګااری شااو. څاه وخاات وروسااته پاه کااور

 ،خراساان تاه ياوړل شاو نارو ه )نوموړی اصال هراتای ؤ( او دوبااره

خو نوموړی يو ځل بيا لاه ميار علاي شاير ساره پاه شاخړه اختاه شاو او 

خوا ياې تاود هرکلای وشاو، پاه ه سمرقند ته والړ. هلته د سلطان  علي ل

دو وروساته لاه ازبکاانو ساره يوځاای ځېترکستان کې د تيموريانو له پر

نوماوړی ياو ساتر ډالاۍ شاوی عاالم ؤ او پاه  ي،شو. مير علاي شاير وايا

ر مغااروره او ژر ېااساينسااي علومااو کااې يااې ساااری نااه درلااود. مګاار ډ

ری کااوونکی ؤ. پااه هماادې دلياال نومااوړي فقيرانااه ژونااد تااه تاارجيح ېاات

خو کوم  ،هم هغه به يې ترسره کول ،ورکوله، څه به يې چې خوښه وه

 ،ساولې وایداسې الرښود يې  وره نه کړ چې نوماوړي تاه ياې ګټاه ر

پاتې شو. پاه هارات کاې لاه خلکاو ساره د شاخړو لاه  ینو ځکه تل الس

ياو مساتعد  ېناو )فارساي( عاراق تاه والړ، خاو دا چا ،امله پاتې ناه شاو

او تواضا   يمانېويې کوالی شول د خپلې بدبختۍ له املاه پښا ،سړی ؤ

د منځنااۍ ک ااې سااړی ؤ )اوسااط الناااس( او  ېتااه رجااوع وکااړي. بناااي
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ړي له حده زياته انادد رنجاې د نياګاانو لاه خاوی او دای شي د نوموېک

 ېميرعلي شير سره د بنااي لهخاصيت سره پرتله شي. د بابر له حسابه 

رل کياږي چاې د ميار علاي شاير ياوې ېاله دويمې پال شخړې داساې انګ

زه او تنااده لهجااه لااه ځااواب ورکولااو را ماانځ ېااناڅرګناادې ټااوکې تااه پااه ت

ير د شاطرنج پاه لوباه بوخات شوې وي. يوه ورک کله چې مير علاي شا

د بناايې لاه چاوکۍ ساره  توګاه ۍوله چې په خطاايځخپله پښه يې و  ،ؤ

 ده، نوموړي وويل )په فارسي( پروا نه کوي!ېولګ

ياې داده  انو معنا ئ،وځرې تاسو خپله پښه و ېپه هرات کې که چ

 . بنايې )هم په فارسي( ځاوابئخوا په لغته وهه چې کوم شاعر د شا ل

 باړلو وړ نه دی. ورکړ چې د ژ

هرات ونيو، نوموړي په ښکاره توګه د خراسااني  يکله چې شيبان

يازه واکدارانو، نياګانو او نيکونو د الس خالصاۍ پاه اړه ياوه مبالغاه آم

خاوا روا  شاوې وه. ه نظريه درلوده چې په فرضې توګه د شاعرانو لا

 بنايې ته دنده ورکړل شوې وه چې له هغوی څخه پيسې را ټولې کړي.

چې ال تر هغاه  و واړينوموړي هڅه کوله چې له هغو شاعرانو طال 

 وخته يې د طال رنګ هم نه ؤ ليدلی. 

 يناامنل هدا خبره له ظلم الهام اخلي چې د نوموړي لاه آدرساه د ياو

 ده.  اشعر په معن

ميار  .همدارنګه په دې اړه همدې کيسی ته ورته ياوه بلاه کيساه ده

عالوالدين ثناايې ساره چاې د سالطان حساين خواجه  علي شير له شاعر

 په خدمت کې يو چارواکی ؤ په مخالیت کې رامنځته شوې ده. په شعر

کې د نوموړي شهرت خورا اوچت ؤ خاو ويال کياږي چاې د نوماوړي 

رسمي چلند له  ريبو پرګنو سره ظالمانه ؤ. يوه ورک نوماوړي د ميار 

لاه اړخاه  علي شير لاه آدرساه ياو فارساي شاعر ولوسات چاې د تمساخر

 ده: ېشکمن ښکار

 سبا ته کله چې په ميدان کې توري بربنډيږي 

 د مير علي شير د بازو زور به معلوميږي

د ثنايې پاه هکلاه د سالطان فکار پاه تادريجي ډول زهارجن شاو او 

يوه ورک يې ياسوال ته امر وکړ چې د نوموړي شااعر لاه ساره د هغاه 
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ر ياو فارساي فای وي. په د ه وخت کې ميار علاي شايځراو ور ۍلونګ

 البديهه شعر داسې ووايه:

 سپ  کړ تا له سره د لونګۍ بار

 اوس را سپ  کړه بار د  اړې

ر ېاثنايې بندي شو او په زندان کې يې د شپږو کالو په ماوده کاې ډ

اشااعار وليکاال. هغااو ورځااو کااې نومااوړي يااو  اازل مياار علااي شااير تااه 

 ده:ېوليکه چې داسې پيل

 رسيږي هغه زما شکايت دی څه چې هيڅکله تاته نه در

 ږی هغه زما ياد دیېرېڅه چې هيڅکله ستا په زړه کې نه ت

 خو مير علي شير په دې اړه توجه ونه کړه.

نااې مياار علااي شااير د اوږدې ېساالطان حسااين او د نومااوړي پالزم

د  د شااهي کاورنۍ د اطرافياانو ،مودې لپاره و نه ساته. د باابر پاه قاول

اره بااری آسااانه شااو. د ساالطان حسااين لااه حماقاات لااه املااه د ازبکااانو لپاا

مرګ وروسته هغوی هم مهاله بادي  الزماان او مظیار حساين سالطانان 

 هغه څود چې له يو بل څخه يې نیرت درلود. ،اعالن کړل

کال کې هرات ال دمخاه د ازبکاانو پاه الس ور لای ؤ  ز۱۵۰۷په 

 ناهاو د تيموريانو په کلتوري مرکز کې يو کليوال يا ي )چاې دنياا ياې 

 وه ليدلې( په تخت تکيه وهلې وه. د ډوزي هغه رسا جمله پاه يوولسامه

ښااو پااه اړه مهااهوره ده، يااو مهااذب کلتااور د ېړۍ کااې د هسااپانيې د پېااپ

ړه دل زېګستاخانو تازه دوران ته رس دل او دېبربريانو تر پښو الندې ک

په زمانه کې بال ت لرونکي ساتونکي باې ځاياه  ږماتوونکي دي. زمو

دو پااه اړه پااه آرامااه ېاايااو څااود کااولی شااي د شاايانو د ورکشااوي دي، 

لکه په طبعيت او په بهري ژوند کې هر شای پاه خپال ځاان  ،و ږيږي

. هغه څه چې په بهري کلتور يکروبونه راوړيکې دننه بربادوونکي م

الس پاه الس راتلونکاو نسالونو تاه  ېبلکا ،ناه فناا کياږي ،دي  اورکې 

 انتقاليږي اوهمدارنګه يو ښاري مهذب کلتور. 

چاې واياي حقيقات لاه  يخپلاه هغاه کلماات اعتباار بښاه شيبانې ته پ

څخه هم روښانه دی او لکه پرون ورک ال زيات د بااور وړ دی. د  لمر
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خوا تار نان ورځاې پاورې د سالطان حساين پاه ېپيغمبر لاه زماانې را پاد

و زده کړو، ذکاوت او تهذيو څښتن، په نامه بل څود نهته. شان د لوي

د سالطان حساين شخصايت تاه لاږه، د  ي،په ژباه راځا تلدا کلمات چې 

 رزوينه څرګندوي. ېپ يدرناو

ژناي، خاو هغاه عاالي ېر لاږ پېهغه څود چې شيباني يې احتماال ډ

نااااه کااااې د ساااالطان او د نومااااوړي د ېاو نیاااايس کلتااااور چااااې پااااه پالزم

 د باابر پاه بااور ،شاوی ؤ خوا په هرات کې جاوړه لګرو لمرستندويه م

 په ټوله نړۍ کې يې ساری نه درلود.
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