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 په سپيڅيل نامه ! )ج(د لوی څښنت تعالی

 ((ین افاغنه طتاریخ سال  ))

 و ژباړونکيدهغه لیکوال ا

 

ېټه ، وخت ، سنه ، د کوم يش د وخت تعینـول او د هغـه کتـاب نـوم ند تاریخ لغوي معنا 

رشي پېښـو ـه ځـانګېې توګـه د بـچې تیرې پېښې بیـانوي او پـه اصـطالې کـې تـاریخ پـ

نېزه ، سـیايس ، اتتاـادي ، د خلکـو او هېـواد ټـول ته وايي چې د یوې ټـولنې ېمجموع

لت د پېښو د اړیکـو څرنګـواد د علـت او معلـول پـه اسـا  کلتوري وضعه او حاعلمي، 

پکې څېېل شوي اوڅه مثرې او نتیجې پرې بنـا  شـوې وي اوپـه عامـه معنـا او مدهـوم د 

 .د تېروخت مطالعې ته تاریخ وايي  یويش

ودې او پرمختیـا د ټـاکلو یایطـو  د تاریخ لـه نرـره هـرډول پېښـې د تـاریخي تکامـل د

 وړې پېښـې څنګـه او څـه وخـت من تـهڅرګنـدوي چـې نومـمحاول ګڼل کېـږي او دا 

 .ده خپله کېېراغيل ، څنګه يې وده او پرمختیا موندلې او ولې يې دغسې یاهغسې بڼه 

د مخه تردې چـې )) تـاریخ شـاهي (( یـا )) تـاریخ سـالطین افاغنـه (( د خپلـو بېالبېلـو 

شـننه او تحلـیيل کتنـه ارزښتونو او اهمیتونو له مخې دروپېژنو ، پرمن پـانګې يـې لنـ ه 

وکــېو ، ښــه بــه داوي چــې لــومېی د تــاریخ شــاهي د لیکــوال او هغــه پښــتون واکمــن د 

ولرو چې دغه تـاریخ يـې د واکمنـۍ پېژندنې په اړه هم ډیرې لن ې یادونې اوڅرګندونې 

 .مهال، په غوښتنه او سپارښتنه لیکل شوی دی پر

فاغنـه (( دی او پـه ډوـرو بـاوري د تاریخ شاهي، چې اصيل نوم يـې )) تـاریخ سـالطین ا

، یوازې د فاريس منت مرتب اومدون لـه دې ي رسچینو کې په همدغه نوم یادشویتاریخ

(( تـاریخ شـاهي))هغـه  ،تلمـي نسـخې یـې تـاریخ شـاهي لیکلـې رالهـور پـد امله چې 

)معـرو  بــه تــاریخ ســالطین افاغنـه( بللــی او پــه دې نــوم يـې پــه کلکتــه کــې  چــا  او 

. د نومـوړی د ژونـد ادګار د میرزا یادګارنـا  زوی دیلیکوال يې احمد یخپورکېی دی، 
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نورحاالت  نه دې معلوم ، یوازې پرخپل لیکيل تاریخ له مقـدمې څخـه دومـره معلـومېږي 

پـه بنګـال کـې د پښـتنو د وروسـتي واکمـن  پاچـا  یو پښتون عامل او لیکـوال دی ، چې

هغـه  پـه غوښـتنه يـې پـه هنـد کـې د  داؤدشاه کرالڼي، چې د سلامن کرالڼې زوی و، د

 لودیانو او سوریانو د واکمنیو د حاالتو په اړه یومدال تاریخ لیکلی دی.

د غوښتنې او د لیکوال د مننې او لیکنې د د دغه تاریخ لیکنې له پاره د نوموړي واکمن 

الزمـې څرګنـدونې ويش ،خـو  لپـارهبه وروسته ددې اثر د پېژندنې  نورڅرنګواد په هکله

د شاه د پېژنـدنې پـه برخـه  کـې همـدومره لنـ ه یادونـه بسـنه پښتون واکمن داؤ دلته د 

هــ .ق ( یـا لـه  ۳۹۱ــ ۳۹۴کوي چـې نومـوړی د سـلامن کرالڼـي زوی ، پربنګـال يـې ) 

 ۳۹۱میالدي کال پورې څلورکاله واکمني درلـوده او پـر  ۴۷۷۶میالدي څخه تر  ۴۷۷۴

 ل شو .وژ کې بندي  او بیا وروسته و ېه .ق کال له مغولو رسه په مخامخ  جګهـ

بـل تـاریخ هـم منسـوب دی چـې  واکمن نوم تـه یـوپښتون د یادونې وړ ده ، چې د دغه 

( لیکلـی او )) تـاریخ داودي (( يـې  یهــ .ق ژوند ۴۴۴۴نومي پښتون لیکوال )  هللاعبدا

ه څېـر افاغنه( پنومولی دی. ددغه تاریخ من پانګه هم د تاریخ شاهي )) تاریخ سالطین 

هــ .ق  وژل شـوی ( ۳۹۱لودیانو د واکمنیو حاالت د داؤدشاه تر زمـانې ) د سوریانو او او

 پورې بیانوي.

د تاریخ د لیکوال او د هغه پښتون واکمن له لن ې پېژندنې وروسته، چـې دا تـاریخ يـې 

پرغوښتنه لیکل شوی ،او  د دغه تاریخ لن ې پېژندنې ته راځـو او خـربه د لیکـوال لـه 

 هغو څرګندونو پیلوو چې د خپل تاریخ په رسیزه کې يې وړاندې کېي دي . خپلو

 احمدیادګارلیکي :

او  تدر داؤدشـاه پـه مبــارک حکـور کـې ناســ)) یـوه ور  چـې مـوو څوکســان د ابـواملر

پـه تـاریخ بانـدې پـه مجلـس کـې د  ه . دخربو پرمهال د حمزه آصف خاينمجلس موکاو 

ه دربارکې ناستو کسانو هرچا د خپل فکر پـه تـوان پـه ناستو کسانو ترمنځ خربه راغله ، پ

داؤدشـاه ماتـه مـخ   ر څرګندولو وروسته تدرمن مرشښـاغيلدې کتاب ترخپلو شننو او نر

راواړوه او ويې ویل : منهاج الدین جوزجـاين یـو تـاریخ )) طبقـات نـا ي ((  د سـلطان 

الدین بلنب لـه پاچـاهۍ  نا الدین په نوم لیکلی .... وروسته  ضیابرين د سلطان غیاث
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نه نیولې د فیروزشاه د واکمنۍ ترمهاله تاریخ فیروزشاهي په نوم تاریخ لیکيل ... خوبـل 

چـې  د  ،مؤرخ له امانت خان څخه پرته د ډهيل په تخت ناست د پښتنو واکمنانو تـاریخ

نـه  ل يش او په امانت ډول د تاریخ پـاڼو تـه وسـپارل يش ،ر پوپناکېدو او هیرودلونه وژغو 

ــه  ــام وړکــار وي کــه څــوک داســې بنســټېز کارت ــه څــومره غــوره او د پ دی لیکلــی . دا ب

مالوتېي... دا چې زه ددې درګاه د ډورو پخوانیو خدمتګارانو له ډلـې څخـه یـم او د دې 

د رد ځـواب ورنـه کـېای درنې کورنۍ له نیکیو ډور پوروړی یم ، د واکمن غوښتنې ته مې 

ووه ورکېه . په ډور زیار او کوښښ رسه پـه دې وتوانیـدم چـې ند بارته مې او ر شو او  دې د

 په هند کې د شپږو پښتنو واکمنانو پېښـې او واتعـات د کتـاب پـه من پانګـه کـې ځـای 

 مخونه ( ۴ـ۴کېم ... (( )تاریخ شاهي ، فاريس منت 

ح مرحوم  محمد هدایت حسین، چې دغـه ېیخ شاهي د فاريس منت مدون او ماحد تار

، ستان په کلکته کې چا  او خپـورکېیمیالدي کال د هندو  ۴۳۹۳ی ځل پهاثر يې لومې 

او د  کتاب په پای  کې خپره شوې ژبه يې لیکلې ،  یزۍې، چې په انګرپه خپله رسیزه ک

مهال اوردو ژبې ته را ژباړلې ده ، د دغه کتاب د پېژندنې  ربیا سید نذیر نیازي د ژباړې پ

 اخلو:  چې دلته يې ځینې برخې را  ،يپه اړه ډورګټور معلومات وړاندې کې 

مرحوم هدایت حسین صاحب لیکـي : )) پـه عـام ډول دا کتـاب  د  )) تـاریخ شـاهي یـا 

تاریخ  سالطین افاغنه (( په نوم  مشهوردی ، خو زما په نرر ورته )) تاریخ شاهي (( ویـل 

مـت د رضور دي . دا تاریخ له دې امله هم مهم دی چـې پـه دې کـې يـې د بـابر د حکو 

دووکلونو او په هندوستان کې د افغان واکمنو حاالت مدال  بیان کـېي ، چـې پـه هغـو 

کې سلطان بهلول لودي ، سـکندر لـودي ، ابـراهیم بـن سکندرشـاه ، شیرشـاه سـوري ، 

حکومت کېی ( عادل شاه ، ابراهیم سـوري يې اسالم شاه ، فیروزشاه ) چې دوه میاشتې 

و په رسیزه کې يې د بابر ، هامیـون او پـه ډهـيل کـې د ، او د سکندرشاه حاالت راغيل ا

اکــرب واک تــه رســیدو د ځینــو حــاالتو یــادونې هــم شــوي دي . رسه لــه دې چــې د دې 

وروستیو دریو مغيل واکمنانو د حاالتو بیانول د مانف بنسټېزه موخه او هـد  نـه دی ، 

د هغو له یـادونو ناچـاره خو دا چې د ځینو پښتنو واکمنانو د حاالتو د بیانولو په ترڅ کې 

.. (() تـاریخ و ، نوځکه يې په ضمني ډول د هغو یادونه هـم د اړتیـا لـه مخـې کـېې ده .
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 اچه )ن( مخ ( بید ، شاهي، اردو ژباړه

پـه کابـل  ځینـې فـاريس نسـخې نود  د کتـابتونو رښـتین ، چـې د هنـ هللاپوهاند صدیق 

( ګڼو کې راپېژنې ، نو  ۷۶۷ـ ۷۶۴ملریز کال په دویمه او اوومه پرله پسې  ۴۹۱۷مجلې 

تـاریخ سـالطین د نسخو په لېکې یې دا نسـخه د )) د هند د علیګېد پوهنتون د کتابتون

افاغنه (( تررسلیک الندې داسې راپېژندلې ده : )) د احمد یادګار تألیف دی ، چې هغه 

یـوبې  ( ملـرب دغلتـه خونـدي ده ، ۶۴د میرزایادګار نا  زوی و ، تلمي نسخه يـې پـه  )

د پښتنو د تاریخ په بـاره کـې ښـه معلومـات پـه کـې راغـيل دي .(( ) د  ،طرفه تاریخ دی

 مخونه ( ۷او  ،  ۱اوومه ګڼه،  وملریزکال ، درومه ا ۴۹۱۷کابل مجله 

مرحوم دوست محمد کامل مومند يې د تـاریخ مرصـپ پـه رسیـزه کـې د پېژنـدنې پـه اړه 

 لیکيل دي:

ی ، د سلطان بهلول له عهده یوع کېږي او د هیمو تر )) د احمدیادګار فاريس کتاب د

اؤد شـاه د بیان له رویه هغه دا تاریخ د دشکسته، ګرفتارۍ او تتله پورې تاریخ بیانوي .  

ټر مدلل د تیا  لـه رویـه په وونا لیکلی دی ،د ایلیټ این  ډاوسن د سلسلې فاضل ای ی

ده . نو که دا تیـا  صـحیح وي ، هـ .ق ) عهد جهانګیری (  ۴۴۴۴لیف زمانه د کتاب تأ 

یکلـی شـوی و ، ډاؤسـن لیکـي نو له مخزن افغاين یو کال یا څه موده ترې زیاته اګـاهو ل

( کې مې یا له مغلو رسه پـه جنـ   م ۴۷۷۷ـ یا  ۴۷۷۶هـ .ق )  ۳۹۱ؤد شاه په چې د دا

 کې له ماتې وروسته په شهادت رسیدلی و، نو ګو یا احمدیادګار هم خپل کتـاب د هغـه

 (  ونهله مرګ نه ډوره موده پس مکمل کېی و.((  ) تاریخ مرصپ ، رسیزه، ؤـ ی مخ

د تاریخ لودهي پټهان لیکوال ډاکټر سعودالحسـن روهیلـه يـې د پېژنـدنې لپـاره داسـې 

 څرګندونې لري :

وم د یو پښـتون تاـنیف او ((  د احمدیادګار په نتاریخ یا تاریخ سالطین افاغنه شاهي))

مـیالدي ( پـه  ۴۷۷۶ــ ۴۷۷۴کتاب د بنګال پښـتون پاچـا داؤد شـاه )  . دغهتالیف دی

حکم او غوښتنه لیکل شوی دی ، په دې کتاب کې د سنو او نېټو یادونه ډوره لـږه شـوې 

او ډورې پېښې پکې افسانوي رن  لري. لیکوال د طبقات اکربي د مانف نطـام الـدین 

پورتـه کـېې ده ، لـه دې څخـه  میالدي کال تألیف( له اثر څخه پوره ګټـه ۴۷۳۹هروي )
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داسې ښکاري چې دغه کتاب يې د داؤد شاه په غوښتنه لیکلـی وي ، خـو ډوـر وروسـته 

يې بشپې کـېی . د دې تـاریخ فـاريس مـنت لـومېی ځـل اشـیاټک سوسـایټي بنګـال پـه 

میالدي کال  په کلکته کې خپور کېی ، سید نذیرنیازي هغه اردو ژبې تـه ژبـاړلی  ۴۳۹۳

میالدي کال په الهور کې د اردو ساینس بورډ له خـوا چـا   ۴۳۹۷يې پر او  لومېي ځل 

 مخونه (۶۷ـ  ۶۱، م کال ۴۴۴۴او خپور کېی دی .(( ) تاریخ لودهي پټهان ، 

همدارنګه د دغه تاریخ د پېژندنې په اړه په ځینو نورو باوري معلومايت رسچینـو کـې هـم  

ه همـدې څـو يـې دلتـه  بسـنه کـوو، لن ې یا اوودې څرګندونې او یادونې شته ، چـې پـ

پښتو ، اردو او پخپله د دغه  اثر )) تاریخ شاهي ـ معرو  په تاریخ سالطین افاغنه(( دري

دې تـاریخ د متنونو ته مراجعه کـوو، درې واړه چـاپي نسـخې درپېژنـو او پـه ټولـه کـې د 

 کوو. هم کتنه من پانګې لن ه شننه او تحلیيل موضوعاتو او مطالبو پر

 تاریخ شاهي ) معروف به تاریخ سالطین افاغنه (    )ــ  ۱

هجري تمـري   ۴۹۷۹د احمدیادګار د لیکيل تاریخ اصيل فاريس منت په همدې نامه په 

ایشیاسوسایټي ا  بنګال لـه خـوا دکې  ېمیالدي ( کال د هندوستان په کلکت ۴۳۹۳) 

 پـه من نـۍ مخونـوکې  ۱۹۴د محمد هدایت حسین په چا  زیار، رسیـزه او سـمون پـه 

 ( کچه چا  او خپور شوی دی .)وزیري

د کتاب اصيل منت له لومېي مخ څخه په رسیزه پیل شـوی او بیـا لـه دویـم مـخ څخـه د 

مـخ پـای تـه  ۹۶۳بهلول لـودي ژونـد پېښـو او د واکمنـۍ پـه حـاالتویوع کېـږي او پـر 

راځـي: دغو رسلیکونـو النـدې موضـوعات  یې په ترتیب رسه تر رسېږي. په من پانګه کې

))بهلول لـودي ، سـکندرلودي ، سـلطان ابـراهیم لـودي ، ظهیرالـدین بابرشـاه ، محمـد 

هامیون بادشاه ، شیرشاه ، اسالم شاه ، فیروزشاه بن اسالم شـاه ، عـادل شـاه ، ابـراهیم 

شاه ، سکندرشاه ، رفنت محمد هامیون بادشاه بطر  ایران و دیګرواتعات سـدر ، یـور  

ای فتح هندوستان، تتمه احوال عادل شـاه و انتقـال سـلنطنت محمد هامیون بادشاه بر 

 هندوستان ، به جالل الدین محمد اکرب بادشاه.((

تراصيل منت وروسته د اختال  ترا آت تر رسلیک النـدې مـدون او ماـحیح هغـه متنـي 

ذکرکېي چي په دریوواړو اصيل نسـخوکې يـې د پرتلیـزې کتنـې اوڅېېنـې پـه  اختالفات 
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کـېي دي ، وروسـته پـه کتـاب کـې د راغلیـو اشخاصـو د نومونـو لیکلـې  ترڅ کې په نښـه

راغلی، بیا يې په څو مخونو کې د نامانوسه  هندي او نورو ژبو کلمو معناګانې راوړې دي 

، بیا غلطنامه ، ورپسې د کتابونو فهرست او د کتاب د موضوعاتو لیکلې راغلی او پـه آخـر 

اله رسیزه ، چې په انګریزي ژبه يـې لیکلـې ، کې د کتاب د مدون او ترتیب کوونکي مد

 راغلې ده .

د مدون له وینا داسې  ښکاري چـې  د تـاریخ مـنت مـدون لـومېی لـه دووتلمـي  نسـخو 

وې ، یوه يې د )) تاریخ سالطین لودي و سوري (( په نوم اوبله کې څخه ، چې په کلکته 

م موجوده وه ، ترتیب کـېی، د د بوهر په پوهنتون کې د )) تاریخ سالطین افاغنه (( په نو 

یـوې بلـې  مخه يې کتـاب چـا  کـېی هـم و ، چـې د ۱۹چا  تر ُدرشله رسولی او ان تر

رس حـاف  محمـد شـیراين رسه ـیـالهور پوهنتـون کـې لـه پروف پهبشپېې نسخې پته يې 

لګولې ، چې نوم يې )) تاریخ شاهي  (( او د هغې یو فوتو سټیټ کاپي يې ترالسـه کـېې 

ه تر دې دواړو نسخو پـوره ، کـره او بـاوري وه ، نوځکـه يـې  د کتـاب تـدوین ، دا چې هغ

دا ،اصل ګرځولې ده ، له نوي رسه يې پرې پرتلېزه څېېنه او سـپېنه پیـل کـېې  هغه لپاره

اتو ححارضانتقادي منت يې ورڅخه ترتیب کېی او د نسخو اختالفات يـې لـه الزمـو توضـ

د تـاریخ شـاهي ) معـرو  بـه تـاریخ سـالطین  رسه په ملنلیکونو کې راوړي او کتاب يـې

 افاغنه ( په نوم چا  کېی دی .

 د تاریخ شاهي اردو منت  (  ۴

د محمد هدایت حسین له خـوا د)) تـاریخ سـالطین افاغنـه (( د فـاريس مـنت لـه چـا  

( کاله وروسته په الهور کې یو لیکوال سیدنذیر نیازي دغه اثر له فاريس مـنت ۷۱څخه ) 

 مــیالدي کــال پــه  ۴۳۹۷ژبــاړلی او اردو ســاینس بــورډ ـ الهــور پــه  څخــه اردو تــه

 ( مخونو کې د ډاکټر اصغر له بیا کتنې وروسته چا  او خپور کېی دی .۱۴۴) 

اردو ژباړن پر کتاب کومه رسیزه نه ده  لیکلې ، د فاريس منت د مدون هغه لیکلې رسیزه 

ه ، هغـه يـې اردو تـه ژبـاړلې او د ، چې هلته د کتاب په پای کې په انګریزي ژبه راغلې و 

کتاب په پیل کې يې له  اووده  لیکلې څخه وروسته هغه د اردو منت مله کېی او نور مـنت 

يې له ټولو حاشیو رسه ژباړلی ، په ځینـو ځـایونو کـې د فـاريس مشـکل لغـات او د مـنت 
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ث خپـل يې د ژباړن په حی وځینې موضوعات پر حات په اردو ژبه معنا کېي اویځینې توض

 د تائید یا د رد نرر وړاندې کېی اومرتجم يې وررسه لیکيل دي.

سـاپي د دغـه تـاریخ پښـتو ژبـاړه لـه همـدې اردو ژبـې کـېې ده ،چـې  هللامحمد ښاغيل

وروسته به یې دروپېژنواو د کېي کار په څرنګواد به يې هم لن  بحث وکېو ، خو د هغـې 

نګېي رسلیک  النـدې د تـاریخ سـالطین  ترپېژندنې د مخه الزمه بروښي چې دلته تر  ځا

افاغنه د من پانګې پر ماهیت ،  اهمیـت او ځینـو نـورو ځـانګېنو لنـ ه شـننه او تحلـیيل 

 ارزونه وکېو .

 د تاریخ سالطین افاغنه د منځپانګې تحلیيل کتنه

د دې اثر د من پانګې د ماهیت او اهمیت د څرګندولو په ترڅ کې الزمه ده چې لـومېی 

، ســیايس ، اد   لکــه : معنــوي ،علمــي ، ټــولنېزو ، تــاریخي ،ځینوځــانګېنويــې دلتــه د 

زښتونو جالجال یادونه او بیا يې ځینو خامیو ته هم انتقادي کتنه وکېو، چې پـه ر ا ،ژبنیو،

دې وسیله يې د معنوي ارزښتونو ترڅن  نیمګېتیاوې او کمزورتیاوې هم  لږ و ډیر تاسې 

 درنولوستونکو ته درڅرګندې يش .

 تاریخي ټولنېز ارزښت او اهمیت 

په دې برخه کې د اثر ارزښت تر ډیـرې د هغـه د تاریخیـت او پېښـو د ټـولنېز، سـیايس اهمیـت او 

ماهیــت لــه مخــې څرګندیــدای يش . لــه دې اړخــه د احمــدیادګارتاریخ پــه موضــوعي لحــا  پــه 

ک تـه رسـیدو او د هغـود هندوستان کې د دوو سرتو پښتني واکمنو کورنیو ) لودیانو او سوریانو ( وا

حکومتونــو څرنګــواد یــاد واکمنــانو د ټــولنېز او ســیايس نرــامي چارچلنــدونو، د واک او اتتــدار د 

د ړنګېدو، رانسکوریدو او له کې پياوړتیا  او پرمختیا او بیا خپل من ني اختالفاتو، خپلرسیو په نتیجه 

په موضوعي لحا  پـه خپـل ذات کـې  من ه تللو پېښې او حاالت بیانوي . د یادونې وړده ، چې دا

ینې نور تاریخونه یـا تـاریخ ډولـه لومېنی او وروستی تاریخ نه دی ، بلکې له دې مخکې او وروسته ځ

ثار شته چې هغه خپله پښتنو او یا نورو لیکيل او موو د دغو واکمنو لېیو د حاالتو له بهیره په ورته  لږ آ 

ګې پـه توګـه د د عبـا  رسواين تـاریخ شـیر شـاهي ، د یا ډير توپريي بڼه خربوي، چې دلته د بېل

نعمت الله هروي مخزن افغاين یا تاریخ خانجهان لودي، د عبدالله تاریخ داؤدي، د خواجه ملیز ي 

تاریخ افاغنه یا تاریخ خان کجو ، د شـیخ رزق اللـه واتعـات مشـتاتي ، د یحیـی ابـن احمـد تـاریح 
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اغنـه  ، د افکـل خـان خټـک تـاریخ مرصـپ او داسـې مبارک شاهي ، د خانجهان لودي مـرا  االف

 نوریادولی شو.

دورو د حاالتو او پېښو بیان په برخه کـې یوشـان او  غه پورته یاد آثار  ددغو واکمنو لکه څنګه چې د

ترڅن  يې ځینې ځانګېي ارزښتونه لري ، دغسې د احمد یادګار تاریخ سـالطین افاغنـه هـم  لـه 

چې هغه په نورو تاریخونو کې ډیر لږ یا په مناسب تدایل نـه دي  ځینوداسې ارزښتونو برخمن دي

 راغيل، په ځانګېي توګه د لودي واکمنۍ د رانسکوریدو او بابرواک ته رسـیدو او د واکمنـۍ لومېیـو

کلونو پېښې ، د شیرشاه سوري د ژوند د وروستیو وختونو حاالت ، د هامیون دویـم ځـل واک تـه د 

رب د واکمنۍ د لومېیو کلونو پېښې په بل تاریخ کې په دغسې وضاحت رسیدو او د جالل الدین اک

او تدایل رسه نه دي راغيل . مؤرخ د تاریخ لیکنې د بنسټېزو اصولو له مخـې د پېښـو علتونـه او د 

هغو معلولونه په ډیر ښه شان بیان کېي دي ، یادګارکه له یوې خواواک ته د رسیدو لپاره د لودیـانو، 

انو عادالنـه چارچلندونـه نـمرشانو رسښـندنې ، مېېانـې او د دغـو واکم پښتني تبیلو سوریانو او نورو

بیانوي ، نو ترڅن  يې هغه دوه مهم عوامل هم په ځغرده ښودد  چې دغه واکمنـۍ يـې پـای تـه 

خوا هغه پښتانه  تومي مرشان بود چې ځانته يې خپل واک  ېورسولې. لیکوال دغه  عوامل له یو 

او له بلې خوا د دغـو واکمنـو کورنیـو ) لودیـانواو سـوریانو( د ځینـو واکمنـانو ځـان  او اتتدار غوښته

غوښتنې او مطلق العنانۍ فکرونه او خپل من ني کورين او تبیلـوي اختالفـات د دې لـوی سـبب 

ګڼي  چې په هند کې يې د پښتنوسلطنت او واکمني پای ته ورسوله، دغه او داسې نور ډیر مسایل 

 .په وضاحت رسه بیان شوي دي ریخ کېپه دې تا

 کلتوري ارزښتونه   -اديب او فرهنګي 

په دې تاریخ کې ګڼ شمېر اد  او فرهنګي ارزښتونه هم خوندي دي . لیکوال که له یـوې خـوا د 

تاریخ په لیکلو کې په عام ډول ساده او روانه فایحه او بلیغه فاريس ژبه کارولې ده ، نو ترڅن  يې 

  عاد انشا  ، چې کله کله پکې معنا په الداظو کې ورکه وي ، هم له پامـه د هغه وخت مروجه اد

نه غورځوي ، د بېلګې په توګه کله  چې هغـه دلـودي کـورنۍ بنسـټګر بهلـول لـودي  راپېـژين، نـو 

متهید يـې داسـې ودي : )) راویـان اخبـار ومنهیـان اعاـار کـه غواصـان لجـه معـاين انـد، اللـی 

 مخ (  ۴کشیده ، که بهلول برادر سلطان شاه لودی...(( )دري منت ابدارچنان در رشته بیان 

او همدارنګه کله چې د سوري واکمنۍ بنسټګر شیرشاه سوري راپېژين،  نو لیکي : )) راویان اخبار 
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و واهبان آثار و اخبار رسیر مرکب خامه راچنان جوالن داده اند، وتتی که سلطان بهلول به حکومت 

ـ ۴۷۴براهیم سور با پرس  حسن ارز ده به هندوستان آمـد ... (( ) دري مـنت هند امتیاز یافت ، ا ـ

 مخونه (  ۴۷۹

دغسې د عاد انشا  نورې ډیرې بېلګې يې په منت کې د پېښو او حاالتو د منرر کښنې لپاره هـم 

لیدلی شو . د دې ترڅن  ځای پرځای ځینې خپل یا  د نـورو شـاعرانو د اشـعارو ځـانګېي بیتونـه 

ذوق او پیاوړي استعداد ښه  اسـتازیتوب  د لوړ اد او څلوریزې هم راوړي، چې دا د هغه یاتطعې 

موو ته کولی يش . پردې برسیره يې ځینې پښـتني کلتـوري او فرهنګـي ارزښـتونه ، لکـه: پښـتنې 

 خویونه او عادتونه ، میلمه پالنه او هېواد پالنه ، نن  غیرت او نور هـم د پېښـو او حـاالتو د بیـان پـه

 بېالبېلو برخو کې خوندي کېي دي.

 د تاریخ ځینې نیمګړتیاوې او کمزورۍ

نـورې ښـېګڼې او غـوره  ځینـې که تاریخ سالطین افاغنه ) تـاریخ شـاهي ( پورتـه یـادې او دغسـې

ې ځینو ته یې ځانګېنې لري ، نو ترڅن  يې ځینې  نیمګېتیاوې او کمزورۍ هم مخې ته راځي ، چ

 م :و ړ ستاسې پاملرنه را ا

ومېی خو دا چې لیکوال پخپله دا وايي ، چې تاریخ يې په بنګال کې د پښتنو د وروسـتي واکمـن ل

ــ .ق  ۳۹۱ابواملردر داؤد شاه په غوښتنه او هڅونه لیکلی دی ، حال دا چې نوموړی واکمن پـه   ه

میالدي( کال له مغلو رسه په جګېه کې له ماتې وروسته بندي او بیا په شـهادت  ۴۷۷۷یا ۴۷۷۶) 

 ۴۴۴۴( کالـه وروسـته ) ۹۶سیدلی دی . احمدیادګارخپل تاریخ د کوم ناڅرګند علت له مخـې ) ر 

هـ .ق ( کال هغه مهال چې تر ده د مخه عبدالله تاریخ داودي ، چـې لیکـوال د هغـه  د داؤد شـاه 

ـ .ق پورې پېښې لري ، لیدلی ۳۹۹ نامه ته  منسوب کېی او تر ه او ځینې پېښې يې کـټ مـټ لـ ه

ښـکاري او بـل دا چـې یادګـاردا یوشـان لـږو ډور لحا  وررسه راخیستې او په موضوعي  هغه څخه

تاریخ داسې مهال لیکلی چې د مغولو واکمني په ښه زور او شور روانـه ده ، د جهـانګیر د واکمنـۍ 

زمانه ده ،نو ځکه يې د سلطنتي درباري اغیزې له امله  پـه خپـل تـاریخ کـې د بـابر د واکمنـۍ ، د 

دواړه ځلې واکمنۍ او د جالل الدین اکرب د واکمنۍ د لومېیـو کلونـو د مهـال پېښـې او   هامیون د

حاالت په ډیرتدایل او توصیدي ډول له ډیرې مبالغې او ستاینو رسه د درباري ادابو د رعایت کولـو 

په ترڅ کې وړاندې کېي دي. احمدیادګار د یوپښتون مؤرخ په توګه پرته لـه دې چـې د پښـتنو پـه 
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دې د دغومغولو واکمنو د ظلم او زورزیايت چلندونه او نادودې وغندي ، په ځینو برخـو کـې يـې وړان

ستايي او هغو ته د عادل ، مناف ، غازي ، جنت مکان ، شاه حرضت ګیتـي سـتاين ،عالیشـان او 

 یـو د هغـه وړو چلندونو ته په پاملرنـه بایـد نور داسې القاب کاروي چې د پښتنو رسه د تررسه کېو نا

پښتون مؤرخ په ژبه هېڅکله ونه کارول يش ، خو احمد یادګارچې دا کار د هرعلت او اړتیا له مخې 

 کېی ، موو يې  د ده نیمګېتیا او د اثر کمزورتیا ګڼو او په کلکه پرې د نیوکو حق لرو.

ملرنه ، ودنې ته ډوره پاد دې تاریخ یوه بله نیمګېتیا دا هم ده چې مؤرخ د پېښو په بیان کې د نېټو ښ

یتونـو او حکـایتونو او ر  رو ډوره تکیـه يـې پـ، د پېښو نېټې او سنې  يې ډورې کمې راوړي اېنه ده کې 

کېې او په ځینو ځایونو کې یې د پېښو او د واکمنو د مېینې او له واک څخه د راپرځیدو او یا تدرت 

 .ته د رسیدو په نېټو کې هم یو یا دوه کاله او د میاشتو توپیر لیدل کېږي 

پـه  ،د دې تاریخ یوه بله مهمـه او د یـادونې وړنیمګېتیـا دا ده چـې د تـاریخ پـه بېالبېلـو برخـو کـې

ځانګېې توګه د سلطان سکندر لودي ، سلطان ابراهیم لودي او اسالم شـاه سـوري د واکمنیـو پـه 

و حاالتو پـه دورو کې د ځینو ځینو خارق العاده پېښو، د ځینو روحاين  وګېو د کراماتو ، برکاتو او نور 

اړه ځینې عجیبه پېښې د حکایتونو او راویتونو په بڼـه بـې د کـوم بـاوري تـاریخي سـند ، مـدرک او 

رسچینې له یادونې څخه راوړي ، چې د منطق او استدالل لـه مخـې یـې هـم د ځینـو پـه منلـو او 

ه چـې باورکولو کې انساين سلیم عقل ټکنی او د تأمـل وړحالـت غـوره کـوي، خـو دا نـه ده معلومـ

او که يـې  لپاره کېي لیکوال دا په شعوري ډول په خپل تاریخ کې د ځانګېي خوند رن  د پیداکولو

د خپلې برشي پوهې او مذهبي ګروهې له مخې هغه د خپل تاریخ برخه ګرځولې او یا يې له نـورو 

خـې يـې لیکلواو ژباړلو افکارو څخه په نافهمۍ رسه رانقل کـېي دي. د هرعلـت لـه م ،تاریخي آثارو

 چې دا کار کېی د اثر تاریخیت او علمي ، فرهنګي ارزښت يې را ټيټ او پیکه کېی دی .

له دې ټولو رسه رسه د دووسرتو واکمنو لېیو ) لودیانو او سوریانو ( د واکمنیو او د وخت د حـاالتو او  

، چـې هغـه لـه پېښو د پېژندلو او خربودو په برخه کې یې موو داسې یو مغتنم او ګټور اثر ګڼلی شو

موو رسه د دغو مهالونو د تاریخ د ځینو تیاره ګوټونو پـه روښـانه کولـو کـې الزمـه او مناسـبه مرسـته 

 کولی يش.
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 د ))تاریخ شاهي((  پښتو ژباړه او ژباړن

 ۴۴۴۴د مخه مو دا یادونه وکېه چې احمدیادګار د ))تاریخ شاهي یا تاریخ سـالطین افاغنـه (( پـه  

ــ .ق کال شاوخوا  ـ .ق کال د هندوستان په کلکته کې د محمد  ۴۹۷۹په دري ژبه لیکلی او پر ه ه

هدایت حسین په رسیزه ، حاشـیو او چـا  زیـار خپـور شـوی دی . لـه همدغـه مـنت څخـه سـید 

میالدي کال اردو ته ژباړلی او په الهور کې اردو ساینس بورډ چا  کـېی دی.  ۴۳۹۷نذیرنیازي په 

چې ددغه تاریخ اردو مـنت داسې  ،اړن په اړه دررسه یوه خاطره ییکومددغه اثر دپښتو ژباړې او ژب

یوه چاپي نسخه له درې لسېزو راهیسې زما په ځانګېي کتابتون کې وه ، چې د هغې لـه مطـالعې 

څخه وروسته په دې هوډ او تکل شوی وم چې که ژوند رارسه یـاري وکـېه او موتـپ برابـره شـوه ، نـو 

ــ هجرت په چاپیریال ) پښتونخوا د خو  نه  پښتو ته به يې را ژباړم ، ( کې د ک والې په مهـال پېښورـ

ـ فرهنګي بوخیتاوو له املـه راتـه  دا موتـپ  او نه هم هېواد ته له بیرته راستنیدو وروسته د ګڼو علمي 

 فرهنګـي دوسـت ښـاغيلبرابره شوه چې دا چاره تررسه کېم . تري کال یوه ور  زما نږدي او مخلص 

مهـال پـه پنجـاب  رد کـ والۍ پـ ه، یو چې ښه شاعردی ، درې شعري ټولګې يې ي،ساپ محمدالله

بیا دلته په هېواد کې خپرې شوي دي ، راته وویل: دا څو کاله مـې  پـه شـعر او دوه )سیالکوټ ( او 

نه لرم  تجربهمطالعه او پراخه دومره  ،استعداد او اد  ذوق وازمایه یې شاعرۍ کې  خپل خدای راک

لیکواد او څېېنه وکېم ، دوه درې لسېزې وخت مې په پنجاب کې تېر کـېی ، پـه اردو  ريمعياچې 

راوژباړم او د خپلې فرهنګي  زه یې پښتو ته ژبه ښه پوهېږم ، که کوم اد  یا تاریخي کتاب وي چې 

مینې تنده پرې خېوبه کېم. ماته سمدالسه )) تاریخ شاهي (( رایاد او د هغـه د ژبـاړې هیلـه مـې د 

تررسه شوې ښکاره شوه. په دې یط مې کتـاب هغـه تـه  وسـپاره  راتهدغه فرهنګي دوست پرمټ 

چې خپل استعداد پرې وازمايي ، خو دا چې د یوعلمي تاریخي اثـر پـه ژبـاړه کـې يـې دا  لـومېنۍ 

نې او سپارښتنې دغه ماته خامخا راښیي چې الزمې ښو تجربه ده ، له څو مخونو ژباړې وروسته به ه

وکېم . کله چې هغه د کتاب د لومېیو څو مخونو ژباړه زما د کتنې لـه پـاره راوړه ، پـراردو ژبـې د ورته 

توتـپ څخـه  لـه د له امله يـې پـه تـررسه کولـو زمـا تسلط او د خپل فرهنګي ذوق او پیاوړي استعدا

وم او  ځینـې زه ډاډمن ش .الرښوونې او سپارښتنو ته ډیره لږه اړتیا درلودهنو ځکه يې ډوربرالسی و ،  

الرښوونې او الزمې سپارښتنې مې ورته وکېې او وررسه مې دا  ژمنه هم  وکېه چې وروستنۍ کتنه او 

له دري منت رسه پرتلنه او مقابله  به يې زه کوم .د افغانستان  علومو اکاډمۍ یا کومې بلې خپرندویه 
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 له خوا به ورته د چا  الرې چارې هم برابروم .یا ادارې ټولنې 

 شـپږپی صاحب  ال  په کار شو او د خپل پیاوړي استعداد او لوړ اد  ذوق په ملتیا يې پن ـه سا

میاشتې وروسته د ژباړد اثر کمپوز شوې مسوده زما مخې ته کېښوده . ما په غور او د تت وکتلـه د 

ل ) تاریخ سالطین افاغنه (  اصيل فاريس منت له چاپي نسخې رسه مې په پرتلېـز ډو  يتاریخ شاه

د هغې ځینې برخې د اړتیا پر مهال مقابله کېې او الزم اصالحات او سمونونه مې پکې راوستل ، تر 

دې چې ځینې هغه تېروتنې، چې د اردو ژباړن له خوا په منت کې شوې وې هغه مې هم د اصـيل 

 فاريس  منت په مرسته سمې کېې او کتاب د چا  له پاره چمتو شو. 

ز پـه ې  کتاب د علومو اکـاډمۍ د پښـتو څېېنـو د بـین امللـيل مرکـد خپلې کېې ژمنې له مخې م

بیـا  ، خو لومېی یې د کرونا ناروغۍ له امله رامن ته شویو ستونزو اوخپرنېزکلني پالن کې شامل کې

څـه  محـدودیتونو د چـا  او خپـراوي کـار پرنیزو چارو لپاره د بودیجوي کمښتخ علومو اکاډمۍ د

امارت سږ کال د افغانستان اسالمي  یدا دچې له نیکه مرغه مخ کې، له خن  او ځن  رسه مخا موده

تاسې د علم او فرهن  مینه والـو له مخې دا ارزښتناک اثر چا  او  ېد فرهنګپالې خپرنیزې تګالر 

لـرم چـې ښـاغلی سـاپي  هـم ته درسېږي. دلته د تاریخ او فرهن  دمطالعې مینه والو تـه دازیـری

اثر چا  ته چمتو کېی، نو یې دپښتنو پر یو بل مهم تاریخ))مخزن صاحب چې کله خپل دا ژباړلی 

پـه شـا  اللـه  چـې ان ،کې، هغه یې هم وژبـاړه ېور هان لودی(( په ژباړه ال  پافغانی یا تاریخ خانج

ړی مـيل مرکـز لـه خـوا چـا  او چـاپي ا بـژ  افغانستان د علومـو اکـاډمي ددبه کې  نږدې راتلونکې

دا فرهنګپالنې  ی. زه د ژباړن او خپرندو ره ستاسې السونه ښکل کېيلعې له پاد مطا نسخې به یې 

د  هغـوی تـه د څښنت تعالی په دربـار کـې  ستایم، دواړو ته د چا  او خپراوي د مبارکۍ تر څن 

، فرهنګي خدمتونو د تررسه کولـو پـه الره کـې د بریـالیتونو لـه پـاره د هیلـو او دعـا نورو غوره علمي

 السونه لپه کوم .
 

 درنښتپه 

 دوکتور سید محی الدین هاشمي اکاډمیسین 

ـ د پښتو څېړنو بین املليل مرکزد د افغانستان   علومو اکاډمۍ 

 وږې دېرشمهملریز کال ، د  ۱۰۱۱کابل ،  
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 رسیزه

ان  کـې د پـه هندوسـت« تاریخ سـالطین افاغنـه»دا کتاب چې ستاسې په ال  کې دی،

( شـاهي تـاریخ ١، خو زما په اند دې کتاب ته ) په نامه مشهوردیپښتنو واکمنانود تاریخ 

ویل اړین ښکاري ،دا اثر له ډوروښیګڼو څخه برخمن دی،ځکـه چـې پـه دې اثرکـې  پـه 

هند کې د بابر د پاچاهۍ دورسـتیو ددوو  کلونـو یادښـت ، او  پـه هنـد کـې د پښـتنو د 

اثـر کـې د  واکمنانو د ژوند پېښې په کره او بشپې ډول  کښل شوې دي. په دې تـاریخي 

پـورې (د بهلـول زوی م کـال ۴۱۹۹ـــ م۴۱۷۴هــ ( )  ۹۳۱هـ  ـــ  ۹۷۷بهلول لودي له)

ـــ هــــ ۹۳۱ســـکندر ) ــــ۴۱۹۹ /هــــ۳۴۹ــ ـــراهیم  د، م(۴۷۴۷م ــ  ســـکندرلودي زوی اب

 هـــ  ۳۷۴ـــــ   هـــ۳۱۶شیرشــاه ســوري ) ، م(۴۷۴۶م ــــ ۴۷۴۷ /هـــ ۳۹۴ ـــــهـــ ۳۴۹ )

 ،(م۴۷۷۴ ــــ م۴۷۱۷هـــ ()  ۳۶۴هـــ   ۳۷۴اســالم شــاه )  ،م( ۴۷۱۷ــــ م  ـ ۴۷۹۳ /

م( عـادل شـاه ۴۷۷۴ / هـ  ۳۶۴اشتې یې  واکمني وکېه، ) فیروزشاه چې یواځې  دوه می

  هـــ( ۳۶۴هــ  ـــ ۳۶۴ابـراهیم سـوري )  ،م(۴۷۷۹ ـــ  م ۴۷۷۴هــ( ) ۳۶۴هــ  ـــ  ۳۶۴)

ـــ ۴۷۷۹)  ـــ ۳۶۴م( او ســکندر شــاه ) ۴۷۷۱م ـ ــانو د ۴۷۷۱هـــ ــ ــو واکمن م(  ددې ټول

ي دي و نۍ په موده کې ټولې تاریخي پېښې په کره او بشپې ډول ډول رسه لیکل شـواکم

ــــه ــــر دې  پرت ــــابر) .ت ـــــ ۳۹۴، ب ــــ ه ـــــ  ۳۹۷ـ ـ ــــ  م۴۷۴۶ /ه ــــون ۴۷۹۴ـ  م( هامی

م( او اکـرب چـې کلـه ۴۷۷۶هـــ  ـــ  ۳۶۱م( ــ ۴۷۷۶م ــ ۴۷۹۴هــ ( ) ۳۶۹هـ  ــ ۳۹۷)

م ـــ ۴۷۷۶هــ ( ) ۴۴۴۱ــــ  هــ۳۶۹هیمو ته مـاتې ورکـېه  او بـریمن ډیـيل تـه ننـوت ) 

درې واکمنـانو د م(  ( یادونې هم  په  بشپې ډول راغلې دي. که څه هم د مغولـو د۴۶۴۷

خـو لکـه څنګـه چـې   ،ؤلف بنسټیزه  موخه او هد  نه وددې اثر د م مهمو پېښو یادښت

د پښتنو د ځینو واکمنانو دسلطنت پرمهـال لـه نومـوړو رسه پـه  نښـتو کـې ښـکیل  دوی

چـې د مغولـو درې  ،نو پـه دې اثـر کـې د پېښـو د تسلسـل پـه پـار لیکـوال اړ وشوي وو،

ـــر پـــه من پانګـــه کـــې ځـــای ورکـــېي . ددې اثـــر لیکـــوال  واکمنـــانو تـــه د خپـــل اث

                                                             
 خو زما په اند دې تاریخ ته  د ډیرو دالیلو له امله د پښتنو تاریخ ویل اړین ښکاري )اردو ژباړن ( -1
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ه له دې اثر څخه، چې په رسیـزه کـې  یـې  د ځـان پـه اړه  رسبېر احمد یادګار نومیږي.  

نومـوړی   .وو په ال  کې نه شتهلن شان معلومات لیکلې دي . نور هېڅ ډول معلومات زم

هـ( په دربار کې دنـده ۳۹۱د بنګال د وروستي پښتون واکمن د سلامن زوی داؤد شاه ) 

درلوده. دا ستاسې په ال  کې کتاب نوموړي دداؤد شاه پـه  پـه امـر او غوښـتنه لیکلـی 

(پـه نـوم اثـر.  او ضـیا 3دی.لکه څنګه چې  منهاج الدین  جوزجـاين دطبقـات نـا ي )

                                                             
کومې  (  کلونو پورې، هـ ۸۵۶رغونې زمانې څخه نیولې تر) طبقات  نارصي یو هر اړخیزاو جامع  اثر دی ،چې له ل ــ 2

د کتاب په منځپانګه کې بقات نارصي هغه ټولې په دې سیمه کې رامنځ ته شوي دي . ط  چې بنسټیزې او مهمې پېښې

ي دي  .او په  دې لړ کې یې په ځانګړي ډول  د هغوشاهي کورنیو او واکمنانو په اړه یادونه کړې ده . کوم ترانغښ

کې  لوړو پوړیو ته پورته شوي وو. ددې هجري تان کې په شپږمې  او اوومې  واکمنان چې په غزين ، غور او په هندوس

نړۍ ته خپلې سرتګې هـ کال (  ۵۹۶ده. نوموړي په ) تاریخ لیکوال د رساج الدین زوی منهاج الدین جوزجاين نومې

ج الدین رضاعي خورشهزادي ماه ملک په حرم کې  په پرانیستی .دسام زوی د سلطان غیاث الدین لور او د منها

هـ(  کال کې هندوستان ته راغی. او د اوچ په سیمه کې چې په هغه موده کې ۸۲۶ځانګړې پاملرنې رسه رالوی شو.په  )

د سلطان نارصالدین قباچه د واکمنۍ پالزمېنه وه استوګنه غوره کړه .کله چې د التمش په الس د قباچه واکمني ړنګه 

وه ،نو نوموړی  هم د نوي واکمن پسې ډیيل ته راغی ،او هلته  د التمش او د هغه د ځای ناستو په واکمنۍ کې د ش

سرتې محکمې  قايض القضات وټاکل شو،  دژوند د پای  تر  شېبو  یې خپله دنده  په بریالیتوب رسه پرمخ یوړه ) 

( څخه تر ۲۸۲د نومیږي،  په دویم ټوک کې د) ایلیټ په هندوستان کې په خپل تار یخي اثر کې چې تاریخ هن

(مخونو پورې د نوموړې  د ژوند په اړه یو څه رڼا اچولې ده  . د تاریخ طبقات نارصي د کتاب  عنوان ؛ د التمش ۲۸۲

هــ ( کال دشوال په میاشت  ۸۵۶هــ (د نوم رسه تړاو لري .دا کتاب په  کال)۸۶۶-ــ۸۲۶زوی د نارصالدین محمودشاه  )

شپړ شوې دی . ددې تاریخ یوه برخه له یوولسم څپرکي څخه نیولې تر دوه وېشتم څپرکي پورې چې د هندوستان کې ب

م(  کال  دکلکتې په ښار کې کپتان ناساولیس د ببلیوتهیکا انډیکا په ۲۶۸۶د تاریخ پورې تړاو لري.دا ټول څپرکي په ) 

جي راورټي د لومړي او له  شپږم  –وروسته  میجر ایچ مطبعه کې  چاپ کړي دي .او بیا  له کپتان ناساولیس څخه 

څپرکي څخه پرته  د طبقات نارصي تاریخ  په بشپړ ډول  انګلیسې ژبې ته ژباړلی دی ،چې د هامغه  کلونو په موده کې  

( مخونود طبقات نارصي له  ۳۶۳) ۲۵۹په مطبوعاتو کې چاپ شوې هم دی . ایلیټ په تاریخ هند دویم ټوک) ــــ

 ۹۹خ څخه  ټکي په ټکي د خپل کتاب لپاره ګټه پورته کړې ده . د ال ډېر ومعلوماتو لپاره ، وګورئ :اخبار االخبار ، تاری

 ۹۲مخ( ریو فهرست برټش میوزیم لومړی ټوک مخ ۸۹مخ( اومر د میونخ لیکلړ ، ) ۵۳(مخ  حاجي خلیفه څلورم ټوک 

 ۲مخ۵۲شامره (او عبداملقتدر فهرست بانکي مور ټوک دویم  ۲۸( ایتهي فهرست بوډلین  ۲۶( ایتهي انډیا افس شامره 

هــ(  ۸۸۲تاریخ  فیروز شاهي  د هند دواکمنانو تاریخ دی .ددې تاریخ په منځپانګه کې د واکمن غیاث الدین بلنب )

ې هــ ( کال د واکمنۍ تر شپږم کال پورې ټولې هغه مهمې تاریخي پېښ۹۵۶کال له تاجپوشۍ څخه نیولې د فیروزشا) 

چې په دې کلونو کې  په دې سیمه کې رامنځ ته شوي دي .په دې  اثر کې ورته ځای ورکړل شوې دی . ددې تاریخ 

  پاتې په بل مخ، لیکوال ضیاالدین برين نومېده ،چې د نومیايل صويف  خواجه 

ن و. نوموړي په م ( کال له ځانګړې پاملرنې څخه  هم برخم۲۳۲۶هــ ()۹۲۵نظام الدین اولیا ء)دبل مخ پاتې ،  

   (→)م ( کال کې نړۍ ته سرتګې پرانیستې .دخپل عرص دودیز علوم یې زده کړل . دخپل عرص دلویو۲۲۵۶هـ( )۸۶۳)
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عاملانو رسه یې ناسته پاسته درلوده ،او هم یې د امیر خرسو او میر حسن چې دخپل عرص لوی عاملان وو، ( ←)

م (  کال ۲۳۵۹هـ( )۹۵۶رلودلې .نوموړی د اټکل له مخې په کال) ددوی رسه یې هم ډېرې نږدې او دوستانه اړیکې د

او یا تردې نېټې  یو څه موده وروسته په حق رسیدلی دی .چې له مړینې وروسته  د خپل روحاين مرشد په زیارت کې 

 خاورو ته سپارل شوې دی .

مخ( ریو فهرست  ۶۶۶ټوک)   مخ( او څلورم ۹۳مخ ( ایلیټ تاریخ هند درېیم ټوک)  ۲۹۹وګورئ :اخباراالخبار) 

شمېرې  ۲۹۲شمېره ( ایتهي فهرست بوډلین له ) ۲۲۲مخ( ایتهي فهرست انډیا افس  ۹۲۹برټش میوزیم دریم ټوک )

مخ،،،له دې څخه پرته ایلیټ د  ۲۸ټوک  ۹( شمېرې پورې او د عبداملقتدر فهرست بانکي پور  ۲۹۶څخه (نیولې تر )

داسې وایي . چې نوموړي لیکوال د ) برسبیل تذکره  دلېکنې له مخې (کله   خپل اثر د پنځم ټوک په لومړي مخ کې

چې د ګجرات په جګړه کې میرزا عسکري د هامیون له لورې د جګړې بولندوۍ ټاکل شوې  و، د نوموړي پالر د 

 میرزا عسکري رسه دوزیر دنده درلوده .

. بیوریج هم په جرنل ایشیا ټک اف بنګال نوې د ایلیټ دا بیان د بلوخ من له لیکنې څخه کټ مټ رانقل شوې دی

مخ( کې هم داسې لیکيل دي چې د نوموړي پالر د هامیون دورور  میرزا عسکري   ۲۶۹م  کال ( ۲۹۲۸) ۲۲لړې ټوک 

 رسه دنده درلوده بیورج دا قول په دې جمله والړ دی .

ر نیم روز که هوا درغایت حرارت بوده این ضعیف از پدر خود که در ان زمان وزیر میرزا عسکري بوده شنید که د

مخ (کې راغلې ده په اصل کې لیکوال د  ۲۶۳،دا لیکنه د فاريس منت په) « اد برسعت رسیدند،،،ګجراتیان از احمد اب

هامیون دو اکمنۍ پوره تاریخ ټکي په ټکي له طبقات اکربي څخه رانقل کړی دی ، په دې تاریخ کې  دا جمله چې 

مخ( د پورتنې جملې  ۳۹رکړه، هم داسې راغلې ده. د الډېرو معلوماتو لپاره وګورئ :دویم ټوک) پاس یې موږ حواله و 

په لوستلو رسه بلوخ من ایلیټ او بیوریج دیوې داسې تیروتنې رسه مخ شوي دي ،چې ګواکې د تاریخ  شاهي کتاب 

جمله خپله د لیکوال نه ده بلکې له   لیکونکی د میرزا عسکري د وزیر زوی و، خو داخربه د ځان رسه یاد وساتئ چې دا

طبقات اکربي څخه یې ټکي په ټکي رانقل کړی ده، لکه څنګه چې موږ یې پاس یادونه وکړه ،د نوموړو لیکواالنو له 

 لیکنو څخه داسې څرګندیږي  چې احمد یادګار د تاریخ شاهي لیکونکی نه دی .

ین هروي د طبقات اکربي لیکوال د میرزا عسکري وزیر خو له تاریخي څیړنو څخه داسې څرګندېږي ،چې  نظام الد

خبار ( د اخذلیکونو په بنسټ خپل دالیل الاو،مؤرخ پخپلو دوو تاریخي کتابونو  لکه )تاریخ نظامي ( او ) معدن ا

 وړاندې کړي دي .

موړي د نسب تاریخ نظامي په اصل کې ،د طبقات اکربي د نظام الدین بن مقیم الهروي  تصنیف دویم نوم دی. د نو 

م(  کال ته رسیږي .د نوموړي پالر خواجه ۲۲۶۶هـ ( ) ۶۶۲سلسله د هرات نومیايل صويف خواجه عبدالله انصاري ) 

او بیا چې کوم مهال میرزا عسکري  د ګجرات د صوبې وايل و،  ،مقیم هروي په ترتیب رسه د بابر ددیوان خانې مرش و

ورپسې د اکرب دالس الندې یولوړ پوړی فوځي منصبدار  و، د اکرب د  ې دوزارت دنده په الس کې درلوده،نوموړي ی

م (  کال  ځان حق ته وسپاره، د ۲۵۹۶هــ ( )  ۲۲۲۳واکمنۍ په نهه دېرشم کال د پنځه څلویښت کلونو په عمر په کال ) 

 ، پاتې په بل مخ کې ،لیکل شوې تصنیف په درېوو نومونو نوموړي 

 ،  طبقات اکربشاهي ، طبقات اکربي او تاریخ نظامي .شهرت تر السه کړدبل مخ پاتې ، 

دهندوستان له ټولو عمومي تاریخونو  (مخ کې لیکيل دي:)طبقات اکربي( ۲،۲۲۲فهرست مخفوظات فارسی ) ج  

 څخه ډیر لرغونی او په دې موضوع کې د راتلونکو ټولو تاریخونو بنسټ له همدې اثر څخه پیل شوی دی.

( →)کې په درېوو ټوکو کې چاپ شوی دی،دا کتابلړد بنګال په ایشیا ټک ټولنې کا انډیکاطبقات اکربي(دببلیوتهی)
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ين د تاریخ فیروز شاهي په نوم اثر د خپلـو واکمنـانو پـه امـر اوغوښـتنه لیکلـی و،داؤد بر 

شاه هم همداسې یوه  هیلـه درلـوده، چـې  پـه هنـد کـې  دپښـتنو واکمنـانو پـه اړه دې 

همداسې  یو جامپ او هر اړخیز تاریخ ولیکل يش.احمـدیادګار ددې تـاریخ لیکـوا ل پـه 

او صحیح ډول په پام کې نه دي نیود .نوموړي د هـر خپل اثر کې تاریخي نېټې په کره 

رې پښتون واکمن دو اکمنۍ په پای کې خیاد او په ځینو ځایونو کـې لـه حقیقـت  ډوـ

ځای ورکېی د ی ، نوموړوپښتنو واکمنانو چې د خپلې   لرې کیسو ته په خپل کتاب کې

ان رسه نه درلـودې، و اکمنۍ په پای کې  کومې د پام وړ او ګټورې ال  ته راوړنې  له ځ

لیکوال هڅه کېې چې  خپل تاریخي اثر تـه دلوسـتونکود پـام رااړولـو لپـاره د کتـاب پـه 

کیسو ته ځای ورکېي .  اوتو بوتو رس يش . حیرانوونکواو د تأمل وړځینو من پانګه کې پر 

ه  نوموړي د فاريس پر ځای په ځینو ځایونو کې خپـل کتـاب کـې  د اردو رسبېر اوتر دې 

ملې هم کارود دي مسټر بیوریج په جرنل ایشـیا ټـک سوسـایټی ا  بنګـال ) ځینې ج

مـخ  (.کـې داسـې لـیکيل دي، چـې د  ۴۹۳م کال په ۴۳۴۶، ۴۴سلسله جدید ( ټوک 

اټکل له مخې ددې کتاب ترټولوارزښتناکه او ګټوره  برخه هغه ده ،چې د بابر د واکمنۍ 

دتـوزک بـابري ،   لـه دې اثرڅخـهې ې  شوې ده .داسې ویلی شو چددوو کلونو یادونه پک

 .د ضمیمې کار ورکېی دی «ابو الدکل» فرشته ، او 

( مـخ  پـه حاشـیه کـې لـیکيل  ۱۴لکه څنګه چې پروفیرس ډاوسن هم د خپل کتـاب د )

دي: د مندهرانو پر خال  د بابر له لورې دبرید یادونه په یوه بل کتاب  کې نه ده شـوې، 

ر زموو په ال  کې نه وای ،نو موو څنګه پوهېـدالی شـو، او که چیرې د احمد یادګار دااث

هــ( کـال  الهـور تـه ۳۹۷چې بابر په هند کې د خپلې واکمنۍ پـه دروـیم کـال یعنـې )

                                                                                                                                               
انګلیيس ژبې ته )مسټر يب ډي ( ژباړلی دی.ددې کتاب دوه ټوکه چاپ شوي دي او درېیم ټوک د چاپ په ( ←)

،منتخب التواریخ)دویم  درشل کې دی .ددې اثر د مؤرخ او تصنیف په اړه ال دډېرو معلوماتو لپاره وګورئ:، بدایوين

( ۶۹۸ـ۲۹۹مخ ( ) ایلیټ (:د هند تاریخ پنځم ټوک ۲۶۶ــ ۲۶۲مخ( ایلیټ کتابیايت اشاره ) لومړی ټوک )۲۹۸ټوک 

   مخ ( ۵۶چې په دې کې د انګلیيس ژبې ښه ډېره ژباړه هم شامله ده .، فهرست مورلې )

وته د اټکل له مخې د ) معدن اخبار احمدي ( څخه نه د مصنف نغ« معدن اخبار »تاریخ نظامي ( ۳طبقات اکربي او )

دی . نوموړی کتاب  احمد د ببل زوی او د جامل کمګو مليس تصنیف کړی دی، چې د کنبو په نوم رسه یې هم  

م(  کال کې لیکل ۲۸۲۶هـ( ــ ) ۲۲۲۳شهرت درلود ، دا د نړۍیو عام تاریخ دی ، او دجهانګیر د واکمنۍ په دوران  ) 

 کتاب ته په  ځینو وختونو کې ) معدن اخبار جهانګیري هم ویل شوي دي ، شوی دی ، دې
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و. او یا داچې بابر په رسهند کې د راجا کهلوار رسه لیده کاته هـم  کـېي دي  . او  راغلی

  دسیمې امنیت لپاره یـې د کرنال ولسوالې د کهیتل په سیمه کې د منداهرانو پر خال 

اړین ګامونه اخیستي . ددې کتاب په من پانګه کې د پښـنتو واکمنـانو پـه اړه لـه ځینـو 

داسې تاریخې  پېښو رسه هم مخ کېږو،چې په نـورو تـاریخونو کـې یـې څـرک نـه لیـدل 

کېږي، .د بېلګې په توګه : شیرشاه ولې پریکېه وکېه، چې د کالنجر پر کال بریـد و کـېي. 

اسالم شاه د زوی فیروز شاه د واکمنۍ موده درې ورځې نه وه، بلکـې تـردوو میاشـتو او د

پورې غزیدلې  وه . او همداسې نورې تاریخي پېښې، خو ددې کتاب په مقابل کې چـې 

ټولو په ګ ه د فیروز شاه د واکمنۍ مـوده درې  څومره د مغولو مؤرخین تېر شوي ديهر 

دا بیان د باور وړ دی. همداسـې کرنـل ولیـزد  ؤلفمښودلې ده . او زما په اند د  ورځې

مـخ ( د فیـروز شـاه د ۶۱هی  په خپل کتاب کیمرج هسـټري ا  انـ یا )څلـورم ټـوک، 

موو  په دې تاریخ کې لوستلی  مېینې پېښه همداسې بیان کېی ده ،لکه څنګه چې  یې

مـخ( او ۹۳غر  مؤرخینو، د بېلګې په ډول وونسنټ ای سمت ( اکرب مغـول اعرـم ،شو 

مـخ ( پـه یاداښـتونو کـې د هیمـو د وژلـو پېښـه ۴۴۶فان نوور تیرص اکرب) لـومېی ټـوک 

همداسې راغلې ده. لکه په دې کتاب کې  یې ، چې یادونه شـوې ده ،.خـو زمـا پـه انـد 

نوموړی د بیرم خان په ال  وژل شوې دی . په دې اړه  دالډورو معلومـاتو لپـاره وګـور : 

په کلکته کې د تاریخ شاهي دوه تلمـي  مخ کې( ۹۶۱اب  په )زما  بشپېه لیکنه ددې کت

پـه نـوم . د فـاريس ژبـې د « تـاریخ سـالطین لـودي  اوسـوري»نسخې  شـته: یـوه یـې د 

( شـمېرې رسه ۴۴۱کتابونوپه لیکلې کې  )په رایل ایشیا ټـک سوسـایټي آ  بنګـال پـه )

ده، چـې د امپریـل او بله تلمي نسخه یې په بـوهر  کتـابتون کـې موجـوده   ،خوندي ده

تــاریخ » ( او د کتــاب عنــوان ۶۴کتــابتون یــوه برخــه ده ، د دې تلمــي نســخې شــمېره )

دی . ایلیټ  هم د هند په تاریخ هنـد کـې )پـن م ټـوک لـومېی مـخ  ( «سالطین افاغنه 

کــې  همدغــه عنــوان کــارولی دی .د کلکتــې دا دواړه نســخې  ډوــرې رسه ورتــه دي . او 

ه له بلې  نقل شـوې ده ،ځکـه چـې ددواړو نسـخو پـه مـنت داسې بریښي چې  یوه نسخ

کې   ډور کم اختال  لیدل کېږي  اوبیا دواړه نسخې یو ځای په یوه مقام کې سـماليس 

( پـاڼې شـته ،چـې د هامیـون ۴۶پای مومي. د برټش په میوزیم کې ددې کتاب یوازې )
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رې پېښـې پکـې  هـ (د نوموړي بابـا حـاجې تـر راتللـو پـو ۳۱۳له تاجپوشۍ څخه نیولې )

 (د ریـو فهرسـت فـاريس دروـیم ټـوک  مـخ۴۷۴څیېل شوي دي. وګور : د فاريس مـنت )

مخ( کې هم ددې کتاب پـه اړه یادونـه شـوې ده. رسایـل ایلیـټ لـیکيل دي ،چـې  ۳۴۴

داکتـاب د داؤدي تـاریخ پـه پیـروۍ لیکــل شـوې دی . داؤدي تـاریخ هـم د لــودي او  د 

کتاب کې دبهلول لودي له واکمنۍ څخه نیـولې د  سوري کورنیو تاریخ دی . په نوموړي

داؤد شاه تر مېینې پورې  ټولې مهمې پېښې راغيل دي  .  عبدالله داکتـاب د جهـانګیر 

هــ (کـې بشـپې کـېی دی . میجـر ډبلیـو ناسـاو ۴۴۹۷هـ  ـــ ۴۴۴۱د واکمنۍ پر مهال )

ال ) م کـ۴۹۶۹لیس جرنل ا  دي رایل ایشیا ټک سوسایټي نـوې لـېۍ دروـیم ټـوک ( 

مخونه  ددې کتاب په رسیزه کې  لـه تـاریخ داؤدي څخـه ځینـې بېلګـې ( ۱۱۹او   ۱۱۷

راخیستې دي. اوبیا  یې داسې لـیکيل، دا دواړه کتابونـه د لـودي او سـوري کورنیـو دوه 

بېال بېل تاریخونه دي،چې په یوې زمانې پورې  تېاو  لري، خو میجر لیس دې اثر ته ډور 

م کـال( کـې د ببلیـو تیهکـا د خپرولـو ۴۹۶۹ې نوموړي په )ارزښت  ورکېی دی ،ځکه چ

» راتلونکی تانیف یعنـې،:،،،مخ(۱۱۷)وګور  لپاره دا کتاب غوره کې . هغه داسې وایي 

پـه اړه ماځکـه سپارښـتنه کـېې ، چـې لـه  چې ما غوره کېی  دی. او ددې« هتاریخ افاغن

بـل کـوم د پـام وړ تـاریخ وروسته  په هند کې  څخهطبقات نا ي او تاریخ فیروز شاهي 

نه دی لیکل شوی، ددې تاریخ لیکوال احمد یادګار اړووستل شـو چـې دا  تـاریخي اثـر 

هــ(  کـې یـې   ۴۴۴۷ولیکي .سبحان رای  په خپل اثر خالصة التـواریخ کـې ،چـې پـر) 

م( کې چا  شـوې دی . پـه خپـل ۴۳۴۹لیکيل، او  په دویم ځل  په ډیيل کې  په کال)

په نوم دیوه تاریخ یادونه کېې ده ،چې دحسن خان  پـه نـوم  «افاغنه  تاریخ» کتاب کې د

کوم پښتون لیکلی و .د بهلول او د هغه له ځای ناستوڅخه  د شیرشاه سوري اود هغـه د 

ځای ناستو پورې ټولې تاریخي پېښې یې په خپل تاریخ کې بیان کېي دي ،خو که  ښه 

یف دی ،کـه څـه هـم دواړه تاریخونـه او ځیر شو  دا د یو بل مؤلف یو بل بلکل جـال تاـن

او  تـر)  ،موضوع یې تر یوه حده  یو ډول دي.دا کتاب ال په مطبعه  کې د چـا  النـدې و

د  ډیلـې د سـینټ آسـټیدن کـالج پروفیسـور  چـېهـم و، ی( مخونو پـورې چـا  شـو ۱۹

شمس العلام  عبدالرحمن ماته خرب راکې، چې د الهور پـه پوهنتـون  کـې لـه پروفیسـور 
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پـه موجوده ده، ددې خرب  ف  محمد شیراين رسه ددې کتاب یوه بله تلمي نسخه همحا

ول مـې مې په بیېه  له نوموړي پروفیرس رسه اړیکې ټینګـې کـېې، او پـه امانـت ډ اوریدو

کـور یـې ودان پروفیرسـ شـیرانې هـم پرتـه لـه ځنـ ه پـه ،ترې ددې کتاب غوښتنه وکېه 

تلمـي نسـخه مـا تـه پـه واک کـې  راکـېه. لـه  ډورورین تندي اود مهربانۍ له مخې خپله

لوستلو وروسته راته جوته شوه، چې دا تلمي نسخه  د کلکتې تر دواړوتلمي نسخو ډوـره 

( ۱۹معتربه اود باور وړ ده. دا تلمي نسخه په ناڅاپي ډول  هم نه  ختمیـږي . مـا هغـه )

پـه کومـو  ې چـېکـبلمخونه چې  چا  شوي وو.له دې تلمي نسخې رسه پرتله نه کېل. 

 خـو تـر ،ې، هغـه مـې هـم پـه حاشـیو کـې ولیکلـېمخونو کې اختاليف جملې راغلـې و 

مخ(  وروسته ما له دروواړو نسخو څخه ګټه پورته کېې ده .د الهوري تلمـي نسـخې   ۱۳)

نـه بلکـې « تـاریخ افاغنـه» له لیکيل  عنوان څخه داسې بروښـي ، چـې ددې کتـاب نـوم

ایلیـټ او تـر هغـه مخکـې چـې « . طین لودي وسـوريتاریخ سال » تاریخ شاهي دی او یا

کومـو مؤرخینـو تـه ددې کتـاب کـومې تلمـي نسـخې پـه ال  ورغلـې وې ، هغـه  ټــولې 

» نیمګېې وې. نـو نومـوړو د کتـاب د من پـانګې لـه لیـدلو  وروسـته ددې کتـاب لپـاره د

ري  تلمـې عنوانونه غوره کېي وو.  په الهـو « سالطین لودي او سوري» او یا«تاریخ افاغنه 

وروسته چې کوم نرم لیکل شـوې دی. هغـه زمـا پـه «تروالله اعلم بالاواب  »نسخه کې 

اند د کتاب مانف نه دی لیکلی، بلکې کوم خطاط لیکلـی دی.  زمـا پـه انـد کتـاب پـه 

ده. دا تلمـي نسـخه  ېمي، چې له دې  نرم څخه مخکې راغلـهغې عر  جمله پای مو 

اعر هـم و او پـه فـاريس ژبـه کـې یـې لـوی ال  داسې یوه چا خطاطي کېی ده  چې شـ

م( نېټه لیکل شوې ده.زه د زړه له کـومې ۴۶۱۱درلود. د کتاب په پای ته رسیدو رسه د)

چـې نومـوړي د اف   محمـود شـیراين څخـه مننـه کـوم له نومیاد مسترشق پروفیرس ح

چېـرې  ډورې لورینې او پیرزوینې له مخې خپله تلمي نسخه زما په واک کـې راکـېه. کـه 

الې  او سـمون چـارې صـکتاب اد نوموړي  تلمي نسخه زما په واک کې نه وای ،نو ددې 

په داسې  ښه توګه نه تر رسه کیدلې،او نه  به دمیجر لیس وړاندیز او سپارښتنو ته عميل 

جامه وراغوستل شوې وای ،هیله من یم چې  دا تاریخ  به تر یو څـه حـده وکـېای يش  د 

تاریخ پـه پوهـاوي کـې مرسـتندوې زده کېې یاالنو لپاره د هند د  هند د تاریخ څانګې د
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.په پای کې  د رایل ایشیا ټک ټولنې دجرنال سکرټري  مسټر یوهـان فـان مـانن لـه يش

مرستې او همکارۍ څخـه دزړه لـه کـومې مننـه کـوم او تاسـې محـرتم لوسـتونکي ددې 

 کتاب لوستلو ته رابومل.

 

 محمد هدایت حسین

 وسایتي بنګالرایل ایشیا ټ  س

 م کال د اپریل میاشت، کلکته ۱۱۹۱
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 بسم الله الرحمن الرحیم

شکر او مهرباين له هغه حق واجب الوجود لوی ذات نه، چې تلم د هغه له تعریف څخـه 

 :د ستاینې نه بې واکه او ګونګه دهعاجزاو ژبه یې 
 

 خــــــدایا تــــــــووی خــــــالق انــــــس وجــــــــــان

 بحکــــم تــــو شــــد ملــــک ودیــــن تــــو امــــان

 برافـــــــراخت اعــــــــــــــالم اتبــــــال و جـــــــاه

 یکـــــې شـــــــــــــد پیمـــــرب یکــــــي بادشـــــاه

 تــــو بخاــــ هــــدایت بــــه دیــــــــن پــــروري

ـــــروری)  (3د هــــــــــــی تــــاج شــــای بهــــر ســــ
 

د هغه مهربانه او بخښونکي رب په نامه یې پیلوم چې خپل بنده ګان یې د خیر او ی او 

کـې لـه دې فـاين نېۍڅخـه رښـتیني نـېۍ تـه   دهغو وګېو چې په تیرو وختونـو او پېېیـو

کوچېدد دي له کېنو او عملونو څخه خرب او اګاه کېي دي،تر څو چې د دوی  دتـر رسه  

ڼـې  چـې .او ددې فاين نېۍ  ښېګڼې او بد ګکېو کېنوڅخه د عربت او پند در  واخيل 

په هوښ رايش په تېرو وختونو کې تر رسه شوي او یا تر رسه کېږي ولود ، واوري  یو څه 

(، تـه پـام ١او راووښ يش . او له نېۍ څخه د کوچېدلواو یا تیرو  وګېولکه  داوامراونواهې)

وکېي  د عقل اوشعور ملن ونیيس. او بې پایانه درود په محمد صلی الله علیه وسلم چې  

مبارک ذات  به یـې د محرشـ پـه ور  د  خپـل امـت شـداعت غوښـتونکی وي. لـه دروده 

 (ج)ډوب  یم او د خدای   مد یادګارچې په ګناهونو کې  له رسه تر پښو ټول وروسته زه اح

یم.د خپلـو خـربو لوی دربار ته ډور هیله من او ال د لوی رب د رحمت او بخښنې په امید 

 لېۍ داسې پېلوم :

(پـه مبـارک حکـور کـې ناسـت 3یوه ور  چې موو یو څو کسان د ابو املنردر داؤدشـاه )

                                                             
ای خدایه تاسود انس وجان خالق یې هر څه ستاپه حکم تر رسه کېږي عزت او ذلت ستاسې له جانبه دی .څوک  ــ 3

 ج وربخښئ.او رسورانو ته  دپاچاهۍ تا ئپاچاهانو ته هدایت کو  پیغمرب کوې او څوک پاچا کوې تاسو دین پالونکو

 وګورئ د اختالف قرآت ،،،، اردو) ژباړن (ــ    4

ـ     5 ــ۲۵۹۲داؤدشاه بن سلیامن د بنګال وروستی پښتون واکمن د واکمنۍ  زمانه )ـ  م(وګورئ د مرتب دیباچه ،۲۵۹۸ـ
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صف خاين په تاریخي اثر په مجلـس آ کاوه . د خربو پر مهال د حمزه   مجلس او بن ار مو

کې د ناستو کسانو تر منځ خربه راغله . په دربار کې ناستو کسانو هر چا د خپل  فکر په 

توان د تاریخ په دې کتاب  ترخپلو شننو او نررڅرګندولو وروسته دتـدر وړ مرشـ ښـاغيل 

)منهـاج الـدین جوزجـاين( یـو تـاریخ  د سـلطان داؤد شاه ماته مـخ راواړاوه او ویـې ویل:

نا الدین په نوم  چې د پالر نوم یې شـمس الـدین الـتمش دی .د آدم لـه دورې څخـه 

نیولې بیا د سلطان د واکمنۍ تر  دورې پورې یوهر اړخیـزاو جـامپ  اثـر لیکلـی دی .تـر 

ولې د جوزجاين وروسته ضیا برين د سلطان غیـاث الـدین  بلـنب لـه  پاچـاهۍ څخـه نیـ

نوم یو پن  او جامپ تاریخ سلطان فیروز شاه د واکمنۍ تر مهاله  د تاریخ فیروز شاهي په 

چې د خپل وخت د اتو پاچاهانو  دواکمنـۍ پـر مهـال  مهمـو پېښـو تـه  یـې د   ،لیکلی 

خپل تاریخي اثرپه من پانګه کې ځای ورکېی دی.خو بـل مـورخ لـه امانـت خـان څخـه 

د پښتنو واکمنانو او امپراطورانو تاریخ چې د پوپنـا کېـدو او پرته د ډهيل پر تخت ناست 

له هېرودو څخه وژغورل يش.  او په امانت ډول  د تـاریخ پـاڼو تـه وسـپارل يش، نـه د ی 

لیکلی او دا به څومره غوره او د پام وړ کار وي که څوک داسې بنسټیز کارته مال وتـېي او 

و پخوانیو خدمت ګارانو له ډلـې څخـه یـم ال  په کار يش ،داچې زه ددې  درګاه له ډور 

.او ددې درنې کورنۍ د نېکیو ډور پوروړی یم د داؤد شاه وړاندیز او غوښتنې ته مې د رد 

ځواب ورنه کېای شـو. او بیـا مـې دې درونـد بـار تـه  خپلـه  اووه ورکـېه. پـه ډوـر زیـار او 

ې او واتعـات د کوښښ رسه په دې وتوانېدم .  چې په هنـد کـې  د شـپږو واکمنـانو پېښـ

کتاب  په من پانګې کې ځای پر ځای کېم.  او دنوموړو  واکمنانودو اکمنۍ په موده کې 

هڅه مې کېې  چې  هغه ټـولې ،او بنسټیزې پېښې  رامنځ شوي  دي چې  کومې مهمې

په رښتینې ډول د کتاب حافرې ته وسپارم. اوتر خپلې مېینې وروسته یو یادګـار تـر شـا 

ن الله الودود. دا چې پـه هنـد کـې د پښـتنو تـاریخ لـه بهلـول لـودي پروږدم ،التوفیق م

 کـوم او مـخ پـه  رسه پیالمـه د نومـوړي پـه پیژنـدنې نـو پـه همـدې خـاطر ،څخه پېلېـږي

 وړاندې ځم .
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