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 31/01/2017          عبدالحی حبیبی      

 سفیران افغاني ځیني کي قرن اتلسم په
 

 د كندهار نو سوه، جوړه كښي افغانستان په شهنشاهي افغاني احمدشاهي چي وروسته را كال هـ 11٦0 تر      

 په او وه، موجود كښي كالت او پنجاب او ډهلي او سند په سره حكومتو ماتحتو له هم روابط سیاسي دربار د

 سره شاهانو د بخارا د وه، الندي حمایت تر سلطنت دافغاني شاهان دكورنۍ افشار نادرشاه د هم كښي خراسان

 .نښتي و اړیكي دوستانه سیاسي دغسي هم

 چي و مقرره كښي دربار په میرانو د سند د وكیل یو دربار د احمدشاهي دى، معلوم ماته چي ځایه هغه تر      

 ته دربار احمدشاهي څخه سنده له به كال هر چي پیسې هغه او كوله ئې به نګراني امورو داخلي د ځاى هغه د

 .درلود كښي كندهار په سفیر خپل یو به میریانو سند د او رارسیدې به وسیله په سفیر دغه د كیدې رالیږل

 ئې نوم چي و استولى ته دربار احمد شاهي یو سفیر نور محمد میریان سند د وروسته كال هـ 11٦1 تر      

 بیا او و، سوى سپارلى ته سرخوش محفوظ محمد شیخ سفارت دغه نو وروسته ده تر او كلهوړه و خان بهایي

 دسند ذریعه په دده چي سفیر و، كښي دربار په د كندهار خوا له دمیرانو دسند هندو ګدومل مسلسل نوڅوكاله

 .كیدل وركول خلعتونه او القاء به ته دوي او كیده، منل درباره له دكندهار رسما   میران

 په سفیر ګدومل د درباره احمدشاهي امیرسو، نو د خان مرادیاب محمد میر دسند چي كال هـ 11٦7 په      

 كښي دربار په سند د پني خان اسمعیل خوا له بابا احمدشاه د او سو، وركړه لقب خان سربلند د ته ده واسطه

 هم ال مرګه تر بابا احمدشاه د ګدومل سفیر فعال او الیق سند د چي ښكاري داسي او سو، مقرر نماینده رسمي

 .و كښي كندهار په او درلوده وظیفه دغه

 ته دربار ډهلي د هندوستان د ډول په سفیر د نورزى خان اسدهللا كال هـ 120٦ په درباره له شاه تیمور د      

 له پیښور او آباد جالل د سفیر دا و، ملګرى ډول په نګار وقایع د محمدخان غالم سره ده د چي و، سوى رالیږل

 به حاكمان افغاني الري دغي د چي و،  ورسره فرمان یو تیمورشاه د او والړ ته آباد جهان شاه او كشمیر خوا

 .سویدى نقل كښي شاهي حسین تاریخ په فرمان رسوی دا سالم دوي

 خان احمد غالم دهغه 120٦ االخر جمادي د 24 په چي سته فرمان بل كښي كتاب خطي دغه په هم دغسي      

 سفیر هند د سره نورزى خان اسدهللا سفیر افغاني د چي ښكاري داسي او سویدى لیكل نامه په نګار وقایع افغاني

 چي ځكه و ورسره هم خان احمد غالم اوهغه تى، ته ډهلى څخه خوا له ملتان د دى او دى، ملګرى الدین وجیه

 هـ 1207 تاریخ 2٥ په رجب د چي فرمان بل یو تیمورشاه . د سویدى حواله نامه په خان قاسم عامل د پیښور د
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 4از 2

 او دئ، مقرر نګارۍ وقایع په هندوستان د هغسي ال خان احمد غالم هغه چي كوي ښكاره دا سویدئ، كښل كال

 تائیدوي هم فرمان بل یو مطلب دغه او استوى. را ته دربار دكابل راپورونه یعني رویدادونه خپل ځایه هغه له

 .سویدئ صادر كال هـ 120٨ په چي

 سویدئ، وركړه لقب الدوله وجیه خوا له تیمورشاه د ته خان الدین وجیه سفیر هندوستان د چي ښكاري داسي      

ورسره  هم خان احمد غالم هغه او تى، ته ډهلي څخه لخوا ملتان د بیرته میاشت په ذیقعدي د هـ 120٦ د اودى

 .سته كښي شاهي حسین تاریخ هغه په خوا له شاه دتیمور  فرمان دغسي یو چي ځكه و

 یو ځاي دهغه بهادر اتنت چي ښكاري څخه دې له سره حاكمانو له پنجاب د روابط دربار تیمورشاهي د      

 دوي د او وركوى، القاب جنګ د دالور مظفرالدوله د ته حكمران بل  رام جګناتهـ او الدوله نجیب د ته حكمران

 باشي شاهنكچى باركزى خان احمد الخاقان مقرب عالیجاه او صادروي كښي فرمان شاهي په ځواب عارضو د

 .كړیدي ضبط تاریخ شاهي حسین هم فرمان دا راغواړي. څخه سیمي هغي له

 افغاني د اوس خان احمد غالم هغه چي ښكاري داسي او سته، هم فرمانونه زمان شاه د كښي كتاب دې په      

 .راځي هم ته كابل كله اوكله دئ، پاته كښي ډهلي په ډول په نګار وقایع او سفیر د خوا له دربار

 و چي راوړي ورسره هم یوخط سفیر دې راغى ته كابل خان سیدمحمود درباره له ډهلي د كال هـ 1211 په      

 درباره له  زمان شاه د ئې منل رسمیت په او منظوري هغه د او ټاكلى ولیعهدي پخپله اكبر میرزا پاچا ډهلي د

 : وایي كښي هغه اوپه كئ صادر فرمان یو  كښي ذیحجه په كال هـ 1211 د زمان شاه نو .و غوښتي

 میرزا سیر ستوده ارجمند شد اعزاز اخ عهدي ولي و اشتمال، موالفت احوال باب در كه طراز مدت رقمیه "      

 السادات سالله پناه سیادت صحابت به توامان، عطارد منیشیان نشان بالغت كلك رقمزده مواد، ودیګر محمداكبر

قضا  الرقم حسب  ازین قبل  .شد نشان وخاطر حالي احوال یافت ورود عز بود، انفاذ شده سید محمود خان العظام

 آن به ولیعهدي مجددا   را الیه معزي نیز حال بودیم، نموده مقرر عهدي به ولي اكبر میرزا عزیز برادر شیم،

 شده ارسال كامګار برادر جهد مذكور پناه سیادت صحابت به اسپ، راس یك معه پادشاهي وخلعت مقرر ذیجاء

 همه نیست منظور مغیایرت بین فیما را عالیتین دولتیین بین چون  یافت خواهد وصول شرف و وارد عنقریب

 ".باشند نموده آیات خیریت حاالت ګزارى اوقات

 برین بنا " وایي: كښي هغه په چي صادر سویدئ، نامه په لنهاسنګهـ د فرمان بل یو درباره له زمان شاه      

 مامور الشان رفیع دودمان این حاسدان و دوستان احوال تفحص جهت به را خان احمد غالم عالیجاه وقت درین

 سیاسي هم سره حكمرانانو نورو د دهندوستان ډهلي بیله سفیر دغه  ښكاري څخه دې له او". ایم فرموده آنطرف

 . ټینګول روابط

 یو درباره شاهي له ، نو راتى ته دربار زمان شاه د او كابل هیئت سیاسي یو انګرېزانو د هـ 120٨ په      

 غالم العظام الخوانین والعمده درین وایي:" چي سو صادر نامه په راوسندیه دولت نهراج د مهاراجه د فرمان

 غالم وسید  ...... دستګاهان ونجابت سیادت عالیجاهان كه رسانید، بعرض هندوستان بالد نګار وقایع خان احمد

 همراه و بدرقه بلد یك هر مزبور عالیجاهان ورود به مي باشند، انور حضور عظیم فرنګي ایلچیان خان محمد

 په شاهي حسین تاریخ د چي وو، تنه څو فرنګي ایلچیان دغه بګذارنید".  وسالم صحیح خود حدود از نموده آنها

 دغو د فرنګي د چي سي نه هیر باید دئ. دغه لیكلى نوم خان محمد غالم سید یوه د فقط كښي نسخه ناقصه



  

 

 

 4از 3

 افغانستان د دربارسره قاجاري د نماینده انګرېزانو د مالكم سرجان چي دئ، برابر سره وخته هغه د راتګ ایلچیانو

 .وه كړې امضاء معاهده 1٨01 په خالف پر حملې محتملي د

 مقرر ډول په رئیس تنظیمه د باشى شاهكچى باركزى احمدخان سردار كښي پنجاب په درباره له زمان شاه د      

 اطاعت سردار افغاني د دغه چي كیږي امر ته هغه او سته نامه په جسروټ راجه سنګهـ عجیب د فرمان یو نو و،

 .وكي كار سالح په د ده او

 ډهلي بیرته چي سفیر دغه خان و، سید محمود كښي دربار افغاني په سفیر هندوستان د سوه وویل چي لكه      

 سفیر د دغه سوغاتونه ډیر او سو، صادر نامه په اكبر میرزا شهزاده د ډهلي د فرمان یو زمان شاه د نو تى، ته

 ربیع په هـ 1211 د فرمان دا .سول واستول سره فرمانه له منلو رسمي د عهدي ولي د ته شهزاده هند د وسیله په

 له خان احمد غالم نګار وقایع او سفیر افغاني كښي آخر په كال د دغه چي ښكاري داسي .سو صادر كښي االول

 په ذیحجي د هـ 1211 د نو تى ته ماموریت خپل بیرته چي وه، راوړي ته كابل پیغامونه بعضي څخه ډهلي

 میرزا سیر سعادت برادر سروري، خاندان نقاوه برتري، دودمان خاصه " د خوا له زمان شاه د فرمان یو میاشت

 دا او واستاوه، در دپاره دكارونو دهندوستان بیرته مو احمد خان غالم چي سو، صادر نامه په  "اكبر   محمد

 .سویدى لیكل ډول په نامې اعتماد سیاسي دیوې فرمان

 مملكت احمدشاهي د چي غوښته ده و، پادشاه همته او لو میړنى یو افغانستان د شاه زمان اعلیحضرت      

 حركت خوا پر هند د پیښوره له كال هـ 1211 په ئې نو وساتي، هم اقتدار خپل كښي هندوستان په سرحدونه

 مكتوب یو عالم شاه پاچا هند د نو واړول، ئې ابدال حسن پر او واوښت اباسین تر لښكر لوي افغاني چي كله وكئ،

 یوفرمان كښي تاریخ شاهي حسین په  .واستاوه را ته دربار زمان شاه د وسیله په خان محمد غالم میرزا سفیر د

 لښكر افغاني چي وایي داسي او سویدئ، لیكل كښي جواب په مكتوب د عالم شاه د خوا له زمان شاه د چي سته،

 موسم په مني د او ځو ته كابل بیرته اوس نو راغى، موسم ګرمۍ د چي ځكه مګر دي پراته ابدال حسن پر اوس

 : وایي كښي فرمان دې په .سو رهى را ته هندوستان بیرته كښي

 و به استار ورموز اسرار مكنون داري امانت مایل كه – خان محمد غالم میرزا جایګاه رفیع عالیجاه علیه بناء"

 شرفیاب الوقت عجاله تا شد واال بزم روانه وهاج چګونګي اعالم جهت به است، متحلي وفراست كیاست حلیه

 ".رسانید خواهد آګاهي و اطالع مسامع به است مامور آن تبلیغ به كه را مكنونه مقدمات شده حضور

 له پلو شرقي د مملكت د روابط دربار افغاني د پوري، زمان شاه تر څخه بابا شاه احمد اعلیحضرت دا و د       

 .غواړي كابله له هم منظوري تقرر د ولیعهد د دربار ډهلي د حتى چي سره حكمرانانو الحمایه تحت

 معاصر بابا احمد شاه د چي كښي، كالت په وه خاني لویه د بلوڅو سیمه تحته ما بله یوه شهنشاهۍ افغاني د      

 ملګرى و، كښي سفرونو او جنګو په سره احمدشاه د وخت هر به دى و او بلوڅ خان نصیر خان لوى بلوڅو د

 .وې كښي حرم احمدشاهي په هم ښځي خاندان بلوڅى دى د حتى او

 دوست امیر د نماینده دغه او كښي و كندهار او دربار افغاني په تل نماینده یو هم خوابه له خان د بلوڅو د      

 د چي څخه یاد داښتو له بیلیو دكتور د او كاوه، سكونت كښي كندهار په هم ال پوري عصره تر خان محمد

 یو خوا له خان د دكالت بلوڅانو د چي ښكاري و همداسي كښى كندهار په م 1٨٥7 په سره هیئت له سرلمسدین

 .كوله هم ئي كارونه سیاسي ځیني او و كښى دربار په خان حیدر غالم شهزاده د كښي كندهار په نماینده



  

 

 

 4از 4

 د مخصوصا   څخه روابطو سیاسي له دورې شاهي زمان او تیمورشاهي د چي معلومات هغه ځیني وه دا      

 لویه افغان د سبب په جنګۍ خانه د ال چي دئ وخت هغه دا او وه، موجود سره همسایګانو شرقي د مملكت

 .رسیدى پوري ډهلي تر شرقا   نفوذ دولت د افغاني او سوې، ورانه وه نه شهنشاهي

 مملكت په چي سوه ختمه كښي حال داسي په سره ړندولو او ناكام په د ده دوره سلطنت د زمان شاه د مګر      

 كشمیر، لكه برخي شرقي شهنشاهئ افغاني د او ولوېد، نفاق ګانوكښي شهزاده سدوزو او په جنګى خانه كښي

 سوى جوړ الس په بابا احمدشاه د چي مملكت وسیع هغه او سول، جال مملكته دې له یو یو بلوڅو سنده، پنجاب،

  (1وه. ) دوره اسفناكه یوه تاریخ ملي د زموږ دا او سو ټوټې ټوټې خوا له لمسیانو د د ده و

 

 .1 ص ګڼه مه 4 كال،  134٦ مجله، ( آریانا1)
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