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 ...!پر هلمند اثر؛ خربي
  

] دى؛ كه ولوستل سي د هر كاڼي په زړه كي لوى تاريخ پروت[
خو خبره د لوستلو . دا خبره مي ډېر وخت ذهن ته راځي  د جواهرالل نهرو

سي؟ موږ هم د لوستلو لپاره څنګه ولوستل ده؛ چي څه ولوستل سي او 
خو يوه لويه نيمګړتيا چي ددغو  . هم د لوست ډېره اړتيا ، ډېرڅه لرو

ه علمي څېړنو د پوراړيكي يې كمرنګه كړي دي هغه؛  دواړو ترمنځ 
د نړۍ په ډېرو ژبو كي د څېړنيزو اثارو برخي ډيري بډايي  . كمى دى

ژوند كي يې ډېر مثبت رول لوبولى دى خو د پښتو  ه دي او د انسانانو ّپ
موږ . ژبي دغه برخه لكه څومره چي پكار ده تر هغه معيار ډېره خواره ده

 څېړني ا كه ته ډيري پوښتني تر اوسه پوري بې جوابه پاته دي او ي
سوي دي هم ځيني يې داسي دي چي سړى يې په پوړه زړه نه سي 

  .يادوالى
ق ژمن څېړنه چي د يپه دې توګه؛ د ښاغلي ملګري محمد شف

هلمند پر جغرافيه، تاريخ او دودونويې كړې ده، زموږ د څېړنيزي برخي 
  . لپاره موثره او پرځاى هڅه ګڼم

يوله بله اخښلي دي، د د تاريخ، جغرافيې او دودونو موضوعات 
مځكي په يوه ځانكړې حصه كي، د ژوند د بهير او انسانانو عنعنات كه 
موږ سره بېل كړو، هر يو يې په يواځي ډول ولولو هم به د دوو نورو 
اړخونو ځينو برخو ته اشارې پكښي ووينو خو داچي په دغه اثركي دا 

نو معلومه درې اړخه يوځاى سوي او بيا پر هلمند متمركز سوي دي 



 

 
 

خبره ده چي د هيواد د دغي مهمي سيمي، تاريخي مېني او متمدنو 
  .تشكيلوي مجموعه  وګړو د غني كلتور څېړنه ډېره مهمه

لرغونپوهان كه افغانستان د نړۍ سرخالصى موزيم بولي نو 
ددغه سرخالصي موزيم يوه لويه برخه هلمند تشكيلوي، مورخين كه د 

خه ليكل پيلوي نو هلمند يې په ليكنو افغانستان د لرغوني تاريخ څ
كي خپل ځاى لري او ټولنپوهان كه د هيواد پر كلتور او د خلكو پر 
دودونو ليكل كوي نو د پراخ هلمند د ګڼو وګړو پر ژوند به خاماخا 
تمركز كوي خو ددې هرڅه سره سره بياهم پر هلمند ځانګړي كتابونه 

له دې ) هلمند ( و دا اثر لكه څومره چي پكاره ده، نه دي ليكل سوي ا
  .رزښتمن دىااړخه هم 

پر دغه كتاب مسلكي او مسووالنه كتنه د مورخينو او 
كوم ټكى ولري نو دا د هغو دنده ده چي ) خو ( ليكواالنو حق دى او كه د 

خپل نظرونه څرګند كړي خو زما په نظر چي يې مثبت اړخونه ډېر راغلل 
ستونكو لپاره ګټور احساس كړل نو او دا معلومات مي د ځان او نورو لو

يې مولف ته د ليكلو مباركي وركوم، د خپل ځان له لوري ددغه علمي 
ګام د هركلي په توګه يې د چاپ او خپرولو په برخه كي لګښتونه پر 

  .غاړه اخلم او تاسي دوستان يې لوستلو ته رابولم
  

  د علمي ه:و د غوړېدو په هیله
  

  وزيرى سميع 
۱۳۹۳-۱۲-۱۸  

  ل، افغانستانكاب- 
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ٍد، َكkَ َصلَّْيَت َعَىل إِْبَراِهيَم،  ٍد، َوَعَىل آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُمَحمَّ
  .َوَعَىل آِل إِْبرَاِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ 

  

  :اما بعد
  

چي د افغانستان او  وپه زړه كي يو ارمان  مي له وړكتوبه
څه ناڅه معلومات په هكله ) هلمند(بالخصوص د خپل مورني ټاټوبي 

بدبختانه چي هر څه به مي هڅه كول، داسي څه مي په الس نه  ولرم،
  .راتلى چي زما تنده په ماته سي

لمريز كال په دوبي كي د پوهنتون پـه درېـيم سمسـټر كـي وم،      ۱۳۹۲ د
يوه كورنۍ دنده راكړه، چي موضوع يې ) عبداهللا نړيوال(درانه استاد 

اتو په هكله وه، د موضوع تر اخيستلو د هلمند اړوند د عمومي معلوم
وروسته چي كله كـور تـه راسـتون سـوم، لسـتوڼي مـي راپورتـه كـړې، د         
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مأخذونو او موادو په ټولولو مي پيل وكړ، د دوو اونيـو پـه جريـان كـي     
و ومي چوڼل، اخير مي دا مواد د مي د هلمند په هكله ډېر څه ولوستل ا

ــر    ســي ــو وروســته  وړامنار پــه شــكل ترتيــب كــړل، د موضــوع ت نــدي كول
ــر څــو      م،دومــره وســتايل ســو  ــه هغــه وروســته مــي هــوډ وكــړ، ت دا  چــي ل

موضوع به نوره هم غزوم او د يوه كتاب په شكل به يې چاپوم، لـه ډېـرو   
هــم ډېــر تشــويق  او ملګــرو ســره مــي مشــورې وكــړې، هغــوي اســتادانو 

  .كړم
كلـــه چـــي مـــي كـــار پيـــل كـــړ، زړه نـــا زړه وم او موضـــوع ســـتونزمنه را  

، ځكــه د هلمنــد پــه هكلــه مــي پــه الس څــه نــه درلــودل، خــو           ښــكارېده 
ــټ       ــه او پـ ــوم، ورو ورو جالبـ ــډ سـ ــوع ور ګـ ــه موضـ ــه پـ ــي كلـ ــته چـ وروسـ

  .كېدل او موضوع نوره هم جالبه كېدهتر سترګو راته موضوعات 
د هلمند په هكله په عربي، انګرېزي او نورو ژبـو ډېـري څېړنـي سـوي     

خوږې پښتو محدودي څېړنـي سـوي    دي، خو متاسفانه او بدبختانه په
  :دي، چي په الندي ډول ورڅخه يادونه كوالى سو

هلمنـد د كلتـور پـه    (ـ د كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطـايي اثـر   
  ).ساحه كي

  :د كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستاني اثار، لكه ـ
  ـ سيستان سرزمين حاسه ها و هماسه ها۱
  ذشت سيستان و رود هيرمندگـ سر۲
  ـ جغرافياى تاريخى و اقتصادى واليت هيلمند۳
ـ د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په سـدوزي دولـت   ۴

  ...كي او نور
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ـ د استاد محمد معصـوم هوتـك اثـار د هلمنـد پـه هكلـه ليكلـي دي،         
  ...).د ناوې دانشور، د كندهار منور، د زنګاوات مخور او نور(لكه 

د ( دوســت ســرواني ځينــي اثــار ليكلــي، لكــه ډول، شــريف اهللا ـــ همــدا
  ).هلمند نوميالي او زينداور

  ).هلمند پوله په پوله(ـ الحاج محمد اسماعيل شريعتيار د 
تـر سـرليك النـدي او شـايد ډېـر نـور       ) زمـا هلمنـد  (ـ د مقالو ټولګـه د  

  .كتابونه ليكل سوي اوسي، چي زما په الس نه دي راغلي
تاســو درنــو لوســتونكو پــه الس كــي  اثــر چــي س) هيتومنــت(د هلمنــد 

دى، په عموم كـي پـر درو موضـوعاتو مـي څېړلـى دى، لـومړۍ برخـه د        
هلمند جغرافيه، دوهمه برخه د هلمند تاريخ او درېيمه برخه د هلمنـدي  

  .دودونو په هكله ده
پــه برخــه كــي د هلمنــد جغرافيــوي موقعيــت، آب و هــوا،    د جغرافيــې 

ــنايي    ــيندونه، برېښـ ــد سـ ــه، هلمنـ ــاير، اداري   كرهڼـ ــاني زخـ ــه، كـ بندونـ
، تاريخي آثـار او مشـهوري سـيمي او    )مركز او ولسوالۍ(تشكيالت 

  .نور څېړل سوي دي
د تاريخ په برخه كي د هلمنـد لرغـونى تمـدن، پـه هلمنـد كـي د تـوږلي        

ــري  ــه    ) كلكــولي تيــك (ډب ــه، ل ــد ت ــه هلمن ــانو مهاجرتون دوره، د آريائي
اړيكه، د سـكندر مقـدوني    اويستايي او ويدي مدنيتونو سره د هلمند

يرغلونه، د هلمند لرغوني كورنۍ، هلمند په آريانـا كـي، پـه    ) يوناني(
هلمند كي د اسالم د مبارك دين خپرتيا، په اموي، عباسـي، صـفاري،   
غـــــوري، غزنـــــوي، مغـــــولي دورو كـــــي د هلمنـــــد وضـــــع او حالـــــت او 
همدارنګــه د افغانســتان پــه معاصــر تــاريخ كــي د هلمنــديانو رول مــي     

  .ړلى دىسپ
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رواج، كلتـور، عنعنـاتو    د دودونو په برخه كـي د هلمنـديانو پـر رسـم،    
د هلمنــديانو د كــورنۍ جوړښــت، كــالي، خــوراك،    :، لكــهاو دودونــو

مركه، كوزده، واده، جرګه او مركه، مېلمـه پالنـه، ننـواتي، د مسـافرت     
دودونه، د مړيني دودونـه، ميـراث، نـاجوړي او عـالج، د كوچنيـانو او      

لوبي، د اخترونو دودونه، هلمند سيند دوديزه مشاعره، ملـي   ځوانانو
اتــڼ، د هلمنــدي كوچيــانو دودونــه او همدارنګــه پــر نــورو دودونــو مــي  

 .بحث كړى دى

ــر لر     ــه څېـ ــورو ســـيمو پـ ــتان د نـ ــد د افغانسـ ــه   هلمنـ ــونى تـــاريخ، ښـ غـ
و سوق الجيشـي موقعيـت او د افغـاني دودونـو څخـه يـوه       ستراتيژيك 

امله يې همېشه د هيواد د زيـاتي مهمـي سـيمي پـه     ډكه سيمه ده، چي له 
په ټاكلو كي  برخليكسياسي، اقتصادي او اجتماعي توګه د هيواد د 

  .مهم رول لوبولى دىيې 
هلمنــد يــوه ويــاړلې تــاريخي او جغرافيــايي ســيمه ده، چــي لــه مــېالد    
ــاريخونو او لرغــون        ــړۍ ت ــري، د ن ــاريخ ل ــه پخــوانى ت څخــه څــو زره كال

ې ده، چــــي چيــــري ســــيندونه وي، هلتــــه مدنيتونــــه پلټونــــو ثابتــــه كــــړ
زېږېدلي، چي هلمند سيند هـم د آمـو، نيـل، دجلـې او فـرات، ژړ سـيند،       
سندهـ سيند، د هند سمندر او نورو په څېر يو مدنيت زېږنده سيند دى، 
چي ورسره دا ښېرازه سيمه هم د همدې ډك سيند له امله په همدې نامه 

  .نومول سوې ده
سيمه په تاريخونو او جغرافيـو كـي د دره نيـل، مصـر      د هلمند ښېرازه

سـيند د غـاړي   ثاني او آسيا د ګدام په نومونو ياده سوې ده او د هلمنـد  
بلــل ســوي او دا ســـيمه د    او پهلوانـــان غښــتلي اوســېدونكي تــوانګر،   
او مســـتند تـــاريخ كـــي د غښـــتلو، ) يـــزيكيســـه (هلمنـــد پـــه اســـطوريي 
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ده سـوې ده، كلـه چـي مـوږ وايـو چـي       پهلوانانو او كروړيـانو پـه نامـه يـا    
هلمند د بلخ سره همزولى تاريخي شاليد لري، ددې خبري دليـل دا دى  
چي هلمند سيند هم د آمو د سيند په څېر د هيواد د لويو سيندونو څخـه  
دى او دلته هم له ننه شپږ زره كاله پخوا هلمنديانو د خپل الس نښـي او  

  .د لرغوني تمدن بېلګي پرې ايښي دي
ستا يوولسمه ټوټه ښكلې او له وياړه ډكه د اوي) هيتومنت(=مند هل

مځكه ده، چي د هلمنـد او سيسـتان لـه حاصـلناكي نـاوې څخـه عبـارت        
مست سيند د خپلو مرستياالنو سيندونو سره ) هلمند(ده، د هيتومنت 
ه د هلمند په بـاب  فقره كي ياد سوى دى او پخپل) ۶۷(د زمياديشت په 
 د جــالل او ويــاړ  ) اى تومنــت(ومنــت ، چــي هيتســوې ده داســي يادونــه

  .خاوند دى
پالزمېنــه ) غزنويــانو او غوريــانو(هلمنــد د دوو ســترو امپراطوريــو  

هم پاته سـوى دى، د نـړۍ د پراختيـا غوښـتونكو يرغلګـرو      ) پايتخت(
قومونو په مقابل كـي د مقاومـت او ازادۍ غوښـتونكو يـو قـوي مركـز       

ابل كي يـې د نوميـاليو غازيـانو او    هم و، چي د هر تيري كوونكي په مق
شهيدانو د قربانيو، شـجاعت او مېړانـي، كارنـامې او حماسـې جـوړي      
كړي دي، د حاجي جمال خان باركزي، مير افغان عليزي، سردار پائنده 
محمــد خــان، اشــرف الــوزراء وزيــر فــتح خــان، غــازي وزيــر محمــد اكبــر  

ان، سردار داود خان، غازي سردار محمد ايوب خان، غازي امان اهللا خ
ــه او شــهكارونه يــې ال اوس هــم زمــوږ د        ــاليو كارون خــان او نــورو نومي

  .وياړلي تاريخ په حافظې كي خوندي دي
په  زموږ د ملي فرهنګ په ساتنه كي د هلمند چي زرګونه كاله مخكي

ســتا كــي هــم څــو ځلــه يادونــه ســوې، د يــادولو او ويــاړلو وړ دى، د    اوي
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علومو ډېر لوى علمـاء تـاريخي، ويـاړلي     پېړيو په پوړيو كي د مختلفو
او لرغوني هلمند روزلي دي، حتى په دوهمه لمريـزه پېـړۍ كـي د علـم،     

 هنر، شعر او ادب نړيوال مركز و، لـه هغـه وخـت او لـه    صنعت، تجارت، 
هغه څه وروسته د ډېرو نومياليو عالمانو عالمه ابـن حبـان ُبسـتي، ابـو     

نــداوري او نــورو عالمــانو او  الفــتح ُبســتي، هاشــم ســرواني، اكبــر زمي  
  .پوهانو نومونه هيڅ كله هېرېدونكي نه دي

، )خلج(، باغ ارم، سروان، د باركزو ناوه )زميندارو(ُبست، زينداور 
ــين، نـــادعلي، بـــوالن، دښـــت لګـــان، تـــل، ســـرخ دز،     موســـى كـــال، بغنـ
هزارسپ، آرياسپ، دېشو، بشلنګ، صفار او لښكرګاه هغه لرغـوني،  

لرغونو تاريخي پېښو سيمي دي، چي تل به د افغان  له وياړه ډكي او د
  .وي رنګينملي تاريخ او جغرافيه به په 

ــرو اســتادانو او ملګــرو        ــو او ســپړلو كــي ډې ــه څېړل ــر پ ــاچيزه اث ددې ن
راسره مرسته كړې ده، چي پـه وار سـره لـومړى لـه خپـل قـدرمن الرښـود        

ــد اكاډمېســن محمــد اعظــم سيســتاني صــاحب    (اســتاد  ، خــوږ )كاندي
ګرى او ټولګيـوال شـريف اهللا دوسـت سـرواني، الحـاج شـاه محمـود        مل

حسرت، ولي محمد خادم، انجنير محمد داود فرهنـګ، الحـاج محمـد    
اســماعيل شــريعتيار، احمدشــاه پــاڅون، فريــد احمــد فرهنــګ او نــورو 
دوستانو څخه نړۍ مننه چي په نيكو مشورو او مرستو يې زه هر ګام پر 

  .ځان ډاډه كړى يم
، پـــه دې كتـــاب كـــي چـــي زمـــا لـــومړنى اثـــر دى، ځينـــي   كېـــداى ســـي

اشــتباهات، تېروتنــي او نيمګړتيــاوي موجــودي وي، ځكــه هــر كــار پــه   
پيــل كــي څــه ناڅــه تشــي او نيمګړتيــاوي لــري، چــي د وخــت او زمــان پــه 

اهللا حل سي، لـه درنـو   ء تېرېدو او د نوو تجربو په زياتېدو به دا هم ان شا
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كــه څــه تېروتنــي او نيمګړتيــاوي  لوســتونكو څخــه مــي هيلــه داده، چــي 
  .راته په ګوته يې كړئ مو تر سترګو سي،پدې كتاب كي 

  
  په درنښت
  افغانستان په هيله د سرلوړي، باثباته او يوموټي

  
  ژمنفيق ش حمدم

  
  هلمند –لښكرګاه  –دروېشان واټ 
۲۳/۱۰/۱۳۹۳  
  ۰۷۰۰۶۶۰۶۰۷: شمېره

  Shafiq.Zhman@gmail.com:برېښناليك
  
  
  
  
  



 تقريظ                                                                                            )    هيتومنت(هلمند 

  خ

  
:ید اکاډمېسن محمد اعظم سیستاX تقریظد کاند  

پر کتاب »هلمند«د   

 د محمد شفيق ژمن تأليف

هلمند واليت، بُست پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي 
)د څلورم كال محصل ) 

ــه ښــېرازو او          ــو ل ــوب لوېــديځ كــي د هلمنــد واليــت، ي د هيــواد پــه جن
كي د غلـې د ګـدام   كرهڼيزو واليتونو څخه دى، چي د ثور تر كودتا مخ

د هلمند واليت، دا چي د هلمند په نوم لوى سيند يـې  . په نوم مشهور و
له منځه تېر سوى او دواړو غاړو ته مځكي خړوبوي، ځكه نـو پـه عامـه    

  .اصطالح دا سيمه هم د هلمند سيند په نوم نومول سوې

ــو كــي د     = هيتومنــت (ددې رودخــانې اصــلي نــوم د اويســتا پــه متون
Haetumant ( په بڼه راغلى، چي معنى يې)   سد مند يا هغـه رودخانـه

سـوې  ) هيرمنـد (دغه كليمه په فارسـي ژبـه كـي    . ده) چي سد و بند لري
  .او اوس يې ځايي خلك هلمند او هيلمند تلفظ كوي

د هلمند ښېرازه وادي او د هغه پر دواړو غاړو پراته تاريخي ښـارونه  
ان كـال، موسـى كـال،    لكه ُبست، لښـكرګاه، صـفار، بـوالن، خلـج، سـرو     



 تقريظ                                                                                            )    هيتومنت(هلمند 

  د

، نـادعلي، سـرخدژ، هـزار اسـپ، هـزار جفـت       )ګرشـك = لوړتل (درتل 
، ُسلطان كال او داسي نوري كالګاني له كجكي راوروسته )دروېشان(

په اسالمي دوره كي د هلمند له ودانـو ښـارونو څخـه وه، چـي هـر يـو لـه        
ــتنانو      ــم د څښـ ــوري او قلـ ــز، د تـ ــوهي مركـ ــم او پـ ــه د علـ ــې څخـ دې جملـ

  .اى وروزنځ

هلمند سيند لكه څنګه چـي پـه تـاريخ كـي د سيسـتان د تمـدن ځـانګو        
ده، داسـي سـيند دى چـي پخپلــو سركښـو څپـو كــي يـې تـل د هيــواد زړه        
ور، تورزن او د علم خاوندان روزلي او ټولني ته وړاندي كړي دي، چي 
د هيواد په معاصر تاريخ كي موږ ددې زړه ورو مېړنو شاهد يـو، چـي د   

  .له څنډو راپورته سوي دي) هلمند(ې همدې رودخان

هغــه زمــري مېړونــه چــي د هلمنــد پــر غــاړه را لــوى ســوي، د هيــواد پــه   
سياســي برخليــك ټــاكلو كــي مهمــه ونــډه لرلــې ده، چــي لــه ځانــه يــې          
ويــاړلي كارنــامې پــر ځــاى پــرې ايښــي، هغــه چــي نــن زمــوږ د هيــواد او   

  .هيلمند د بچيانو لپاره د وياړ وړ دى

يـو پـه لومړيـو كـي د غښـتلو ځوانـانو او عيـارانو لـه         كه د اسالمي پېړ
مـېالدي  ) ۱۹ – ۱۸(ذكر څخه راتېر سو، د افغانستان په معاصـره دوره  

پېړيو كي له لسګونو تاريخي، سياسي او ټولنيزو شخصيتونو نومونه 
ان بــاركزى د واخلـو، چــي د دوي لـه جملــې څخـه يــو هـم حــاجي جمـال خــ     

او د احمدشــاه بابــا څخــه يــې د  هلمنــد كــي مېشــت بــاركزو د قــوم مشــر،
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افغانستان د پاچا پـه توګـه خپـل لـومړنى مالتـړ اعـالن كـړ او د عمـر تـر          
احمدشــاه بابــا هــم تــر   هغــه لــه مالتــړ څخــه تــر شــا نــه ســو،    پايــه پــوري د

وروستي پوري د نوموړي عزت او درناوى وكړ او دده له مشورو څخـه  
  .به يې د هيواد د سياسي ټينګښت لپاره ګټه اخيسته

پــدې كــورنۍ كــي دوهــم سياســي او نظــامي شخصــيت د ســردار فــتح   
خـــان پـــالر ســـردار پاينـــده خـــان و، چـــي د تېمورشـــاه درانـــي د دولـــت د  
ټينګښت لپاره يې توره پورته كړه، دښمنان يې له پښو وغورځول او يا 
يــې هــم د نومــوړي تــابع كــړل او همــدا ډول د زمانشــاه ســلطنت تــه پــه          

لوباوه، ددې لويې كورنۍ درېيم سياسي رسېدو كي يې هم مهم نقش و
دى، نومـوړى د  ) م ۱۸۱۸ – ۱۷۸۱(او نظامي شخصيت وزير فتح خـان  

 ۱۹ســردار پاينــده خــان هلمنــدي زوى دى، چــي د خپــل پــالر پــه څېــر پــه    
كلنۍ كـي پـه سياسـي مسـائيلو ور ګـډ او د خپـل لياقـت، ځيركـۍ، زړه         

كلنـۍ كـي    ۲۱پـه  ورتيا، ملـي او افغـاني ارزښـتونو تـه پـه كتـو سـره يـې         
شهزاده محمود درانى پر تخـت كښـېناوه او خپلـه پـه سـلطنتي دسـتګاه       

) م ۱۸۱۸ – ۱۸۰۹، ۱۸۰۳ – ۱۸۰۱(كــــي د اشـــــرف الـــــوزراء مقـــــام تـــــه  
ورسېد، تردې اندازې ځـواكمن او د لـوى شخصـيت لرونكـى و، چـي د      
شاه محمود په وسيله د نوموړي له وژل كېدلو سـره، د سـدوزيو څخـه د    

لــه الســه ووتلــې او د هيــواد سياســي تــګ لــورى ورســره  ســلطنت واګــي 
  .تغير وكړ
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وزير فتح خـان د خپـل هيـواد پـر پـاك حـريم د پرديـو د الس لنډېـدو او         
مداخلو، د خپل هيواد مځكنۍ بشپړتيا د ساتلو لپاره لـه نـوي ځـوانۍ    

كلنۍ مخكي، څه د پالر تر سيوري الندي او څـه هـم د    ۲۰څخه يعنې له 
وروسته هر وخت چي د هيواد د دفاع مسئله او همدا پالر تر وژل كېدو 

ــن      ــرح و، د وطـ ــاره مطـ ــاتلو لپـ ــرف سـ ــزت او شـ ــو د عـ ــو خلكـ ډول د خپلـ
ــه لــه پښــو           دښــمنان او لــه مركــزي ځــواك څخــه سركښــان يــې پــه مېړان
وغورځول، له كشمير څخه تر سند پوري، همداسي تر بلوچستان او له 

و او سرښـندونو بانـدي د   هغه ځايه د هرات تر څنډو يې پـه خپلـو مبـارز   
  .افغانستان له مځكنۍ بشپړتيا او ملي واكمنۍ څخه ساتنه كړې ده

دا پداســي حــال كــي ده، چــي د انګرېــز د تيــري د لــومړۍ، دوهمــي او    
پېړيو كي رامنځته  ۲۰او  ۱۹درېيمي جګړې، درې سره قهرمانان چي په 

يخ سوې، د همدې پياوړي كورنۍ غړي وه، چي د هيواد په معاصر تار
ــه         ــر خــان، ســردار ايــوب خــان او غــازي امــان اهللا خــان پ ــر اكب كــي د وزي

  .نومونو مشهور دي

د اشــرف الــوزراء وزيــر فــتح خــان وروڼــو د كنــدهاري ســردارانو يـــا         
پـوري  ) م ۱۸۵۵(څخه تـر  ) م ۱۸۱۸(كاله له  ۳۳باركزيو وروڼو په نوم 

  .په كندهار او شاوخوا سيمو كي واكمنۍ وكړې

ــر فــ  ــه اميــر دوســت     همــدا ډول د وزي ــه ل ــه او ورېرون تح خــان لــس وروڼ
محمد خان څخه پيـل تـر غـازي امـان اهللا خـان، نادرشـاه، ظاهرشـاه او د        
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پـوري ټـول د هلمنــد   ) ســردار داود خـان (افغانسـتان لـومړني ولسمشـر    
پـوري  ) م ۱۹۷۸ – ۱۸۱۸(ميشتي سردار پاينده خان اوالده ده، چـي لـه   

  .الس كي و كاله د هيواد سياسي برخليك په ۱۶۰يې 

ــالر او مــور لخــوا       ــاريخي شخصــيتونه د پ ــول سياســي او ت ــورتني ټ پ
ــد بچيــان دي، ځكــه ددې    ) هلمنــد(هيرمنــد  ــه منســوب او ددغــه هلمن ت

سترو شخصيتونو پلرونه او نيكونه يعنې حاجي جمال خان او زوى يې 
ــر فــتح خــان او مــور يــې لويــه ادې او د نــورو          ســردار پاينــده خــان، وزي

نو پالنـه او روزنـه د هلمنـد پـه غېـږه كـي سـوې ده او پــه        بـاركزيو سـردارا  
ځوانۍ كي د هيرمند له غاړو پر خپلو آسونو سپاره تر سند او كشـمير،  
اټك او بلوچستان پوري يې سيمه د خپل توري تر سـيوري النـدي كـړه    
او پدې پراخه سيمه كي يې سركښان او سـرغړونكي مركـزي حكومـت    

  .ته د توري په ځواك تابع كړه

هلمندي پياوړو سياسي او فرهنګـي شخصـيتونو د پېژنـدني لپـاره      د
او همدا ډول ددې سيمي له لرغونو ښارونو، دودونو، رسوم او ادابـو،  
د خلكو د ژوند ډول پـه غـم او ښـاديو كـي د ګـډون سـره اشـنايي كـوالى         
ــدي ځــوان ښــاغلى محمــد         ــا اســتعداده هلمن ــد او ب ســو د ځــوان، هڅان

  .وم كتاب كي مطالعه كړوپه ن) هلمند(شفيق ژمن د 
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پـه  ) ي دودونـو كلتـور  جغرافيـه، تـاريخ او  (ياد كتاب پر درېيـو برخـو   
څېـړل سـوى او پـه روانـه ادبـي پښـتو ليكـل سـوى دى،          مخونو كي ۵۰۰

  .چي پخپل وار كه بې بېلګي نه وي، كم بېلګه بلل كيږي

ال مؤلــف لــه دې ســره چــي د حقوقــو او سياســي علومــو د وروســتي كــ  
څېړنو په ډګر كي تـازه   اريخي، جغرافيايي او فرهنګيمحصل دى، د ت

كاره دى، له ځانه لويه وړتيا ښوولې ده، ويالى سم چي د نوموړي كار 
ډېر لوړ او د څېړني له اصولو سره برابر دى، تـر دې چـي د افغانسـتان د    
ــر بريـــده دى، كلـــه چـــي زه د    علومـــو اكـــاډمۍ د مرســـتيال څېړونكـــي تـ

ۍ كي د يـو شـمېر سـرڅېړونكو مرسـتيالۍ     افغانستان په علومو اكاډم
ــدانو الرښــود وم، كــوالى ســم ووايــم چــي د ښــاغلي محمــد        ــه د نومان ت

  .شفيق ژمن كار د سرڅېړونكي د مرستيالۍ نوماندۍ ته وړ دى

د ليسـانس  (په وروسـتيو كـي پـه خپـل وار يـاد كـار د يـوه مونـوګراف         
دا اثـر د  تر كچي لوړ ارزوم، هيله لـرم چـي يـوه ورځ همـ    ) علمي پايليك

  .پوهنيارۍ علمي ترفيع لپاره كانديد كړي

ددې ځوان او هڅاند څېړونكي د ال برياليتوبونو او موفقيتونو په 
  .هيله

  سيستانى، سويډن د ګوتنبرګ ښار

۱۰/۲/۲۰۱۵  
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 مخیزه
د آريانا تاريخي پېر له ويدي سرودونو سره پيل كيږي، چي له همدې 

لنيز ، سياسـت، اقتصـاد، د ټـو   سرودونو سره د آرين وګـړو ادب، تـاريخ  
  .ورڅخه په ښه ډول څرګنديږي ژوند ډول، اندونه او ګروهــ

هلمند هم چي د آريانا له مهمـو او مشـهورو مـدنيتونو څخـه دى او ال     
له دې آريايي پېر وړاندي يې د سوځلي ښار بېلګي پـه الس كـي لـرو، د    

ژبـو   ويدي مدنيت لغوي بېلګي د شاعرانو پـه شـعرونو، پښـتو او درې   
كــي راپاتــه دي، چــي يــو هــم د ښــكارندوى پــه قصــيده كــي د چنــدي او     

  .اشكلونو ويدي او سنسكريټ كلمات دي

ويالى سو لكه څنګه چي آريايي عصر كي ويدي مدنيت ټوله آريانـا  
ويجه تر پوښښ الندي نيولې وه، همداسي يـې د هلمنـد متمدنـه حـوزه     

  .الندي راوستلهم د سند او آمو مدنيتونو په څېر تر خپل پوښښ 

هلمند په لرغوني تاريخ كي د تمـدونونو څلـور الرى و، چـي د مصـر،     
بين النهرين، پارس، آمو، موهنجودارو، منډيګك او چـين تمدونونـه   

  .يې سره پيوندول
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لــه دې ســره اويســتايي مــدنيت د زرتښــت لــه زېږېــدني ســره رامنځتــه    
مـټ پـه    كيږي او د لـومړي ځـل لپـاره د زرتښـت او ګشتاسـب پهلـوان پـه       

كـي خپـور سـو، پـدې مانـا چـي د زرتښـت د تبليـغ         ) هلمند(=هيتومنت 
  .لومړنى ځاى د هلمند غاړي دي

تــاريخي او قبــل التــاريخي ارزښــت تــه پــه كتــو  ) هلمنــد(ددې ســيمي 
سره دا ښېرازه سيمه ډېرو لرغون پېژندونكو څېړنـو تـه اړتيـا لـري، چـي      

د شـفيق ژمـن   دادى پدې برخه كي زموږ يو هڅانـد ځـوان ښـاغلى محمـ    
هم قلم پورته كړ او د هلمند د جغرافيې، تاريخ او كلتور په برخه كي يې 
له توان سره سـم ستاسـو پـه السـونو كـي ارزښـتناك اثـر وليكـه، چـي پـه           

  .خپل وار يوه ارزښتناكه السته راوړنه بلل كيږي

هلمنــد د مســتند تــاريخ تــر څنــګ افســانوي تــاريخ هــم لــري، چــي پــه     
ــتح خــ    ــې د ف ــا، موســى جــان او ګلمكــۍ    كيســو كــي ي ان بړيڅــي او رابي

حماسې د يادولو وړ دي، همداسي په افسانوي تاريخ كـي د غرغښـټ   
، زال، رستم او سهراب نومياليو نومونه د يـادولو وړ دي،  )ګرشاسپ(

همدا ډول د امير كروړ جهان پهلوان، ابو هاشـم سـرواني، شـېخ اسـعد،     
ادبــي  ن خــان نــورزياكبــر زمينــداوري او زرغــوښــكارندوى، تــايمني، 

  .څېرې د ستايلو او يادولو وړ دي

د هيــواد پــه معاصــر سياســي تــاريخ كــي برخليــك ټــاكونكي څېــري،    
عليــزى، ســردار ) ميرافغــان(حــاجي جمــال خــان بابــا، نــور محمــد خــان   
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، وزير فتح خان، وزير اكبر خان، امير دوست محمد باركزى پاينده خان
  .نه سيخان او غازي امان اهللا خان بايد هېر 

ــو،       ــر، پنځــو پوهنتونون ــي بهي ــوى ادب ــوه ل ــد اوس د ي همــدا ډول هلمن
څلور انستيتيوتونو او سلګونو ښوونځيو په لرلو سره د وياړ وړ دى، د 
هلمند سيند له بركته يې كرهڼيز اقتصاد د پام وړ دى، خلك يې د نوي 
او عصري ټكنالوژۍ په رارسېدلو سره متمدن سوي او د ژوند سـطحه  

  .سوې ده يې لوړه

په پاى كي ويالى سو چي د هلمند ښېرازه واليت د هر اړخيز ارزښـت  
له مخي په سيمه كي د پام وړ دى، پر دولت ږغ كوو چي دې سيمه كي د 
تاريخي ارزښتونو ساتلو ته توجه وكړي، اقتصادي پـروژې پلـي كـړي    
او د تعليم و تربيې په برخه كـي نـوي نسـلونه وروزي تـر څـو د هيـواد پـه        

  .ختګ كي په كار وګمارل سيپرم

زه په خپل وار زما د ګران ټولګيوال او خواږه ملګري ښـاغلي محمـد   
په نوم اثـر پـه لـوړو ټكـو سـتايم او د ال بريـا لپـاره        ) هلمند(شفيق ژمن د 
  .يې دعا كوم

  په درناوي

  شريف اهللا دوست سرواني، هلمند، بُست مېنه

۲/۱۲/۱۳۹۳ 
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  :کيپوهاند عبدالحی حبیبي په هلمند 

  
  :د هلمند په ستاينه كي وايي صاحب عبدالحى حبيبي

  
  !اې هلمنده

ـــه وچېــــــــــــږې   ـــږې نـــــــــ ـــل بهېـــــــــــ   !تــــــــــ
  !اې ژونــــــــــــــــــــدى بهـــانــــــــــــــــــــــده روده   

  غــــــاړي غــــــاړي ځــــــګ پــــــه خولــــــه كــــــي 
  ژونــــــــــــد دي ټــــــــــــول تــــــــــــګ وپــــــــــــوده 
ــړې     تــــــــــــل ښــــــــــــورېږې حركــــــــــــت كــــــــــ
ــوده     ــه ركــــــــ ــد وړې لــــــــ ــر بــــــــ ــه ډېــــــــ   تــــــــ
  راســـــــــه ســـــــــتا ســـــــــره خوالـــــــــه كـــــــــړم     

  زړه تشـــــــــــــــــېده كـــــــــــــــــړمد غمجـــــــــــــــــن 
  دلتــــــــــــه ســــــــــــتا پــــــــــــر دواړو غــــــــــــاړو   
ــي ودان وه  ــارونه چـــــــــــــــ ــه ښـــــــــــــــ   څـــــــــــــــ

ــه    ــه زرو كالـــــــــ ــپوږمۍ پـــــــــ ــر ســـــــــ   لمـــــــــ
ــنده تابــــــــــــــــــان وه   ــه برېښــــــــــــــــ   دلتــــــــــــــــ

ــن وه نومــــــــــــــــــوړي    ــتا زامــــــــــــــــ   ســــــــــــــــ
ــا وه  ــردان پهلوانــــــــــــــــــــــــــ       را د مــــــــــــــــــــــــــ

ــوه    ــه ســــــــ ــي څــــــــ ــوره چــــــــ ــو وار وګــــــــ   يــــــــ
ــوه    ــده ســــــــ ــه وركېــــــــ ــم پــــــــ ــور تــــــــ ــه تــــــــ   پــــــــ
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ــو    داور والړى ټولـــــــــــــــــــــه وران ســـــــــــــــــــ
ــو   ــرې ســـــ ــاورې ايـــــ   ُبســـــــت دي هـــــــم خـــــ

  نــــــــــــــــــډوالې ويـــــــــــــــــــنم د زرنــــــــــــــــــج ك 
ــو    ــرې ســـــــ ــې پـــــــ ــزې يـــــــ ــا مـــــــ   د لوړتيـــــــ

ــوټي    ــوټي لـــــــ ــو لـــــــ ــم ســـــــ ــروان هـــــــ   ســـــــ
ــو     ــې هــــــــــورې ســــــــ ــاتم دلــــــــ ــه مــــــــ   څــــــــ
  الُبســــــــــــتي پـــــــــــــه ويــــــــــــر ككـــــــــــــړ دى   

ــړ دى   ــاورو خــــــــــ ــه خــــــــــ ــي پــــــــــ   زرنجــــــــــ
  !راســــــــــــــــــــــــــه اې بهانـــــــــــــــــــــــــــده روده 

  درتــــــــــــــه لــــــــــــــولم افســــــــــــــانه ســــــــــــــتا 
ــات وې   ــه آب حيـــــــــــــــ ــتا اوبـــــــــــــــ   ســـــــــــــــ

  ټــــــــــــول زامــــــــــــن وه مردانــــــــــــه ســــــــــــتا   
ــى   ــرې راغـــــ ــان پـــــ ــرګ طوفـــــ ــي د مـــــ   چـــــ
ــتا    ــه ســــــــ ــوه كرانــــــــ ــه ســــــــ ــډ والــــــــ   كنــــــــ

ــل ســـــــــته     ــذيب بـــــــ ــراغ د تهـــــــ ــه څـــــــ   نـــــــ
ــته     ــعل ســــــ ــه مشــــــ ــته نــــــ ــا ســــــ ــه رڼــــــ   نــــــ

  د زرنـــــــــــــــج مـــــــــــــــدارس وران ســـــــــــــــول
ــول خـــــــــــاموش دي    ــا يـــــــــــې ټـــــــــ   علمـــــــــ

  نــــــــــــه د ُبســــــــــــت دا نشــــــــــــكده ســــــــــــته 
ــوش دي    ــيه پـــــــــــ ــې ســـــــــــ ــه يـــــــــــ   طلبـــــــــــ

  مــــــــــــــــدني ښــــــــــــــــارونه وران ســــــــــــــــول
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  لــــــــــــــه عــــــــــــــدم هــــــــــــــم آغــــــــــــــوش دي   
  !يـــــــــــــــــو وار وګـــــــــــــــــوره هلمنـــــــــــــــــده   

  څنګــــــــــــــه تشــــــــــــــه ســــــــــــــتا لمــــــــــــــن ده 
ــړه     ــت وكـــــــــــ ــا حركـــــــــــ ــو وار بيـــــــــــ   يـــــــــــ
  څپــــــــه كــــــــړه شــــــــا وخــــــــوا دي ژونــــــــد    

  بيـــــــــــا ودان كـــــــــــړه لـــــــــــوى ښـــــــــــارونه    
ــړه     ــه كـــــــ ــه د ژونـــــــــد چينـــــــ   پـــــــــرې ايلـــــــ
ــړه     تــــــــش ډګــــــــر دي زرغــــــــون بــــــــاغ كــــــ

ــكده كــــــــــړه    ــت دي بيــــــــــا دا نشــــــــ   ُبســــــــ
ــړه     ــر كـــــ ــد خبـــــ ــل زامـــــــن پـــــــه ژونـــــ   خپـــــ
ــړه    زرغـــــــــــــون داكنـــــــــــــډو كپـــــــــــــر كـــــــــــ
ــه    ولـــــــــي هســـــــــي ســـــــــوې بـــــــــې فيضـــــــ

ــه ګـــــــــــوره  ! اې هلمنـــــــــــده    ځانـــــــــــه تـــــــــ
  د ژونـــــــــــدون اوبـــــــــــه خپـــــــــــرې كـــــــــــړه    
ــوره      ــه خانـــــــده ښـــــ ــر ځـــــ ــه پـــــ ــور ځـــــ   غـــــ

  كــــــــــــــــــړه دا دښــــــــــــــــــتونهزرغونــــــــــــــــــه 
ــوره    ــه تــــــــــ ــه دا مځكــــــــــ ــږده مــــــــــ   پرېــــــــــ
ـــت ــه وې ـــــــــــ ــته چينـــــــــ ــد مســـــــــ  ه د ژونـــــــــ

  

 ولــــــــي نــــــــه ګــــــــورې چــــــــي څــــــــه وې    
  

  

كال د ) مريزل ۱۳۱۲(حبيبي صاحب په  عبدالحى لوى استاد عالمه
  .نېټه هلمند ليدلى و) ۳۰(حمل په 
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  لوم７ی ＇پرکی

 

  د هلمند جغرافيايي موقعيت
كي  لوېديځجنوب  په چي تر ټولو لوى واليت دى هلمند د افغانستان

دا سيمه د عرض البلد لسمه برخه جوړوي،   واد يد ه موقعيت لري او
 .درجو كي واقع ده) ۶۹ – ۶۱(او طول البلد په ) ۳۰ – ۲۹(

متره مربع مساحت لري، ختيځ ته يې  كيلو )1()61829(هلمند 
ديځ ته يې فراه ې، لورغوي او دايكنډ كندهار، شمال ته يې اروزګان،

په مربع متره  كيلو )162( ته يې د جنوباو نيمروز واليتونه دي او 
 )2(.دهپرته  سرحد لرلو سره د ډيورنډ كرښه

په سلو ې يوګړي  هلمند د افغانستان لومړى درجه واليت دى، چي
 ،خبري كوي څياو بلو پارسيپه ) ٪۸(په پښتو او پاته ) ٪۹۲(كي 

 )3(.دهمركز يې لښكرګاه 

تاريخي قدامت  يچ ،ډېره تاريخي سيمه ده يوه هلمند زموږ د هيواد
 ياوسنى حال او مهال چ يددې سيم ،ونو ته رسيږيليې زرګونو ك

                                                             
) ۶۲۳۳۷(مخ كي د هلمند ټولټال مساحت  ۱۲۲۹لس قريه هاى افغانستان، درېيم ټوك، طـ په ا1

كيلو ) ۵۰۸(امريت له قوله د هلمند واليت څخه تقريباً  د احصايې كيلو متر مربع ښوولى، د هلمند
  .متر مربع مځكه د كندهار پوري تړل سوې ده

  http://www.elections.pajhwok.com ـ 2
  http://fa.wikipedia.org  ـ 3
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ډېره  يه مخت لعيموق ييوينى دا سيمه د خپل پراخ جغرافيا ي يېتاس
 .بډايه وه

اوسنى  يچ ،د هلمند تاريخي جغرافيه د نن په پرتله ډېره پراخه وه
يې هم  يبرخ يروزګان او حتى د غور ځينافراه،  ،نيمروز، سيستان

 .نيولي وې

نه  يك وپه اوسني حدود يچ ،سيمه وه يټوله يوه واحده جغرافياي
هغه د  ېاوبېدلاو كومي سيمي چي د هلمند سيند په اوبو  دلهېراټول

  )1(.ېهلمند په نامه يادېد
د جنوبي افغانستان په نقشه كي د هلمند سيمه يعنې هغه منطقه چي 
د هلمند په سيند اوبيږي، د هلمند حوزه نوميږي، د جغرافيايي 
موقعيت له مخي د ډېرو ښو شرايطو په غيږ كي واقع سوې ده، د ښو 

ي نن دلته د زيات ځيوااوبو او مساعدي هوا په لحاظ نه  روېمځكو، ډ
اقتصاد د پراختيا امكانات برابر دي، بلكې د ډېر پخوا څخه  كرهڼيز
وه او د خورا ډېرو خلكو ژوند په هوسا و، په دې ځاى كي د  تيدلته آبا

په ليدنه سړى حكم كوالى سي، چي د ) بقاياوو(تاريخي پاته شونو 
بډاى مركزونه هلمند سيند غاړي په يوه زمانه كي د منځني ختيځ ډېر 

ښو ېشه د لويو حوادثو او پېاو همدغه وجه ده، چي دغه سيمه هم وه
 )2(.سره مخامخ سوې ده

                                                             
  http://afghanistantoday.org ـ 1
  مخ ۱۸كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ  2
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يوولسمه ) Avesta - آوِستا (=ستا د اوي) هيتومنت(=هلمند 
ټوټه ښكلې او له وياړه ډكه مځكه ده، چي د هلمند او سيستان له 

ادو او حاصلناكي ناوې څخه عبارت ده، اهريمن په دغه ځاى كي ج
  .جادوګري رواج او خپره كړه

د هيرمند مست سيند د خپلو مرستياالنو سيندونو سره د زمياديشت 
فقره كي ياد سوى دى او پخپله د هلمند په باب كي داسي ) ۶۷(په 

د جالل او وياړ د ) هلمند=اى تومنت(تصريح سوې ده، چي هيتومنت 
ځګ ناكو  خاوند په صفت ياد سوى او ويل كيږي، چي ددغه سيند

  )1(.ټول مصيبتونه له ځان سره وړل) موج هاى كف آلود(څپو 
د هلمند سيند د خپلو دوامدارو او زياتو اوبو په بركت دلته له هغه 
وخت څخه د زراعت او كرهڼي امكانات برابر كړي، چي ښايي د 

  .ابتدايي انسانانو مخه زراعت ته ګرځېدلې ده
كي ددې سيمي كرهڼه تر راتګ مخ) يوناني(د سكندر مقدوني 

ډېره مترقي وه او بيا دغه ځاى دښتونه د هغه معروفو تاريخي ويالو 
په اوبو دلته ډېره آباتي وه او څنګه چي پخوانۍ ) زركن او زوركن(

عمومي الر د هلمند پر غاړه تېرېدله، نو يو لوى پل د بُست سره پر 
نه ادلون سيند تړل سوى و او په دغه ځاى كي د ختيځ او لوېديځ مالو

د حوزو تر ) دجلې و فرات(او ) اباسيند يا سندهـ(بدلون كېدل، چي د 
  .منځ لوى سوپر ماركېټ و

                                                             
  مخونه ۳۴۷او  ۳۳۴د افغانستان پخوانى تاريخ، لومړى ټوك، احمد علي كهزاد،  ـ 1
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د تاريخي مدنيتونو پلټونكي په ګډه او په بشپړ ډاډ د تاريخي 
مدنيتونو زيات اوچتوالى هلته مني، چي لوى سيندونه يې پر سيمو 

ګنګا، ژړ سيند او ورخپاره وي او په دې برخه كي نيل، دجله، فرات، 
هم پخپل وار هغه ) هيرمند(=باالخره، اباسيند، امو او هلمند 

سيندونه دي، چي لومړنيو خلكو د سترو مدنيتونو خښتي پكښې 
  .ايښي دي

د هلمند سيمي منځنۍ او جنوبي سيمه په دوو لويو بېدياوو راټوله 
ه، سوې ده، چي دا هره يوه يې نه يواځي د هلمند سيمي لويه بېديا د

بلكې د افغانستان له لويو بېدياوو څخه شمېرل كيږي، دا بېدياوي 
په نامه ياديږي، چي د هلمند د سيند ) مارګو= مارجه = مرګو (يوه د 

دښت له ) مرګو(=لوېديځه او شمالي برخه احتوا كوي، د مارګو 
چخانسور څخه نيولې بيا د بكوا تر دښته او تر ننني مارجې پوري پراخ 

دى، چي ) دښت لګان(= اګ هغه تاريخي د لكان دښت دى، دوهم ډ
لښكرګاه پكښې آباته وه او په پخوانيو دورو كي آبات ښارونه پر جوړ 
وه، دا دښت د هلمند په منځني برخه كي د سيند له جنوبي سواحلو 
څخه د رېګو تر بېديا پوري د ګرمسېر شګلن دښت هم لوى ډاګ دى، 

ال ختيځ ته هم ځيني لوى او نور نو د ګرشك شمال او د سروان ك
  )1(.كوچني شګلن دښتونه او ډاګونه واقع دي

  

 
 

                                                             
  مخ ۱۸اډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، كانديد اك ـ1
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 Wوجه) تسمیې(د هلمند د نومو:  
هلمند يا هيرمند چي د عربي ژبي پخواني جغرافيه ليكونكي لكه 
يعقوبي، ابن فقيه، ياقوت حموي او ابو الفدا د هزار بازو د رودخانې 

په ) اوستا(و زردښتي ا) بندهش(په نامه نومولى دى، د پهلوي 
  .مذهبي كتابونو كي دا رودخانه مقدسه او سپېڅلې ياده سوې ده

ډېر پخوانى ذكر چي ددې رودخانې سوى دى، هغه د اوستا په 
مذهبي او ادبي كتاب كى راغلى، چي په هغه ځاى كي نوم يې 

ضبط سوى او لغوي معنى يې ) Heatumant –هيتومنت (
دى، پدې ترتيب چي لومړى جز يې ) پرتمين، برم او پرتم لرونكى(
او ونديداد  ۱۹فرګرد (د پل او سد په معنى دى او دا كلمه په ) هيتو(

منت (كي په دغه معنى كارول سوې ده او د هغې دوهم جز ) فقره ۱۳۰
د بند او سد ) هيتومنت(دى، چي د تركيب په صورت كي ) مند= 

  .لرونكي رودخانې معنى وركوي
پهلوي كلمه توضيح ) هيربد(ځاى چي د مګر مرحوم بهار كوم 

ضبط ) ايربد(كوي، د مسعودي له قوله اصل او ريښه ددې كلمې يې 
  .جز يې د خير او بركت په معنى، معنى كړى دى) اير(كړى، چي د 

) هيربد(مقايسه او مقارنه د ) هيرمند(ددې پر بنا كوالى سو، چي د 
يعنې د خير او  )مند+هير(سره وجه تر السه كړو، چي ) ايربد(او 

بركت لرونكې رودخانه ده، ځكه چي يواځنۍ د خير او بركت منبع د 
سيستان د خلكو لپاره دغه هيرمند ګڼل كيږي او اوسني عالمانو 

  .په ډول معنى كړى دى) پرتمين(هلمند د 
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تر اسالم مخكي او تر اسالم وروسته دورو په مربوطه متونو كي، 
مختلفو امالو ليكل سوې او ليدل  دغه رودخانه په مختلف ډولونه او

په خپله تاريخي جغرافيه كي ) ديودورس(كيږي، ددغو له جملې څخه 
او  ) ايري مانتوس(، پوليبيوس هغه )اتيمندر(ددې رودخانې نوم 

ضبط كړى، بالذري، ياقوت، ابن خرداد او ) اتيمند روس(ايريان هم 
  .يعقوبي د هندمند په نامه ياده كړې ده

په شكل راغلى، چي دغه امال د ) هيذمند(الم كي د په حدود الع
ياقوت، بالذري، ابن خرداد او يعقوبي د امال سره نږدې يوشانتوالى 

  .لري
په شكل، په عجايب ) هيدميذ(ابن فقيه د البلدان په كتاب كي د 

) هيرميد(په ډول، په نزهت القلوب كي د ) هندبند(المخلوقات كي د 
يم كي مقدسي هغه يې د نزهت القلوب د په څېر او په احسن التقاس

) Hermid - هرميد (او په حاشيه كي د ) هيرميد(امال په څېر يعنې 
  .په شكل كښلى

په صورت قيد سوى او په تاريخ ) هيرمن(په ظفرنامه كي د 
سيستان، تاريخ بيهقي، د جهاننامه په عكسي نسخه او ګرشاسپنامه 

  .په شكل راغلى) هيرمند(كي د 
پوهاند (ي نسخې كي دا نوم د كابل د پوهنتون استاد په يوې بل

له خوا چي ګمان كوي، ددې نوم آخرينۍ امال به وي، ) ميرحسين شاه
  .په شكل ليدل سوى دى) هيرمند(د 
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ددې ټولو څرګندونو څخه دې نتيجې ته رسيږو، چي ددې نوم 
دى، چي ) هيرمند(آخرينى اماليي شكل په نږدي ګمان يقين سره دغه 

بدل سوى دى او ) ل(تورى په ) ر(سه معمول دى او ددې كلمې د تر او
ورڅخه ) ي(كلمه له هغه څخه زېږېدلې ده او وروسته ) هيملند(د 

  )1(.سوى دى) هلمند(لوېدلې او د عوامو په ژبه 
  

  :د هلمند آب و هوا
ده او په د هلمند سيمه چي د هلمند په مجرا كي شماالً او جنوباً پرته 

خوا ته ميالن پيدا  شمال ختيځ او جنوب لوېديځ جنوبي برخو كي
كوي، په شمال كي يو شمېر پر له پېچلي غرونه او په جنوب كي 

  .شګلني او رېګي صحراوي لري
په شمالي برخه كي چي غرونه د طبيعي عوارضو په اثر د لويو 
غرونو له سلسلې څخه رامات سوي ورو ـ ورو په شګلنو دښتو اوړي 

دياوي په وجود راولي، نو ځكه هوا يې هم توپير او وروسته رېګي بې
لري، په عمومي ډول د هلمند د سيمي لويه برخه دښتي هوا لري، يعنې 

  .ژمى يې سوړ او دوبى يې تود وي او باران لږ پكښې اوري
هغه يو ډول باد چي د هرات په سيمو كي په دوبي را الوزي د هلمند 

ي په ژمي هم يو سوړ باد سيمه هم متأثره كوي او ددغه باد په شان
ياديږي او هر كله چي اتفاقي يا غير ) سياباد(پكښې الوزي، چي په 

مترقبه توپانونه له نظره ايسته سي، نو په موسمي لحاظ د پسرلي له 
                                                             

كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، جغرافياى تاريخى و اقتصادى واليت هيلمند،  ـ 1
  مخ ۱۷۴
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لومړيو ورځو څخه بيا د دوبي تر نيمايي پوري يو شمېر بادونه دلته را 
تودوخي  الوزي، چي دوړي او خاوري پورته كوي، ددې سيمي د

فارنهايټو ) ۱۲۱(فارنهايټه او لوړه درجه يې تر ) ۱۲(كښته درجه 
  )1(.پوري رسيږي

  

  :)نفوس(د هلمند د و[Aو شمېر 
 يره په الس كېكه څه هم د هلمند واليت د احصايې څانګه ټاكلې شم

خو بيا هم د هلمند انات نسته، امكي رنېنه لري وايي دا مهال د سر شم
لمريز كي ) ۱۳۹۲(ند ټول نفوس په كال د احصايي امريت د هلم

  )2(.تنه ثبت كړى دى) ۸۹۴۲۰۰(
پر پورتنۍ سر شمېرني ځيني اشخاص او افراد نيوكه كوي او وايي، 

ميليونو تنو پوري ) ۲(څخه تر ) ۱.۵(چي د هلمند ټولټال نفوس له 
  .دى

تنه ثبت سوى ) ۱۴۴۱۷۶۹(په ويكيپيډيا كي د هلمند ټول نفوس 
  )3(.دى

  :کره`هد هلمند 
يې په كركيله او مالدارۍ  وګړير ېډ، هلمند يو كرهڼيز واليت دى

، په كال اوبه، وړ هوا او پراخه مځكه لري ېريلګيا دي دا واليت ډ

                                                             
  مخ ۲۱ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، 1
  يوي كالني له كتاب څخهلمريز كال د احصا ۱۳۹۲ـ د هلمند واليت د 2
  /http://fa.wikipedia.org/wikiـ 3
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كيلو متره مربع مځكه د اوبو الندي يعنې ) ۱۷۲۴۸۴(كي ) ز ۱۹۶۶(
د خړوب وړ سوه، په مجموع كي دا واليت ښه پنبه، انځر، انار، انګور، 

خټكي، هندوانې، د افتاب پرست ګل لري، غنم او جواري ډېر  لوبيا،
پكښې كرل كيږي، چي سربېره پر هلمند نور واليتونه هم ګټه ترې 

اكړه للمي ) ۱۰۰۰(اكړه د خړوب وړ او ) ۸۱۴۰۰۰(اخلي، هلمند كي 
  )1(.مځكه موجوده ده

هر كله چي سړى په هلمند كي د كرهڼي لرغونې پراختيا مطالعه 
حقيقت له ورايه ورته څرګنديږي، چي د سيستان لرغونى  كوي، نو دا

مدنيت په همدغه جنوبي هلمند كي د زراعت د ښو امكاناتو څخه په 
  .وجود راغلى و

دوې معروفي ويالې په دغه برخه كي له ) زوركن(او ) زركن(د 
هلمند څخه جال سوي وې، هغه لوى او وچ دښتونه چي نن د وحشي 

زونه دي، هغه وخت زرغونه او د ژوندانه حيواناتو د استوګني مرك
مركزونه وه، خو په خواشينۍ سره د هلمند آباده سيمه د لويو 
جهانګيرانو تر چپاول الندي ورانه سوه، زرغونې سيمي يې د تورو 
شګو په دښتو بدلي سوې او آباد ښارونه يې زړې كنډوالې 

هو وه، څو وګرځېدې، نو تقريباً اته پېړۍ په يوه نامه خاموشي كي ال
ددې پېړۍ په اوايلو كي ددې تاريخي سيمي د بيا آبادېدو مفكوره 

  )2(.پيدا سوه

                                                             
  مخ ۴۳۷اورنګزېب ارشاد، افغانستان پېژندنه،  ـ1
  مخ ۶۳هلمند د كلتور په ساحه كي، كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، ـ 2
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د امير حبيب اهللا خان د سلطنت په دوران كي د هيواد د ځينو برخو 
آبادۍ ته پاملرنه وسوه، چي د هغې له ډلي څخه يو هم وادي هيرمند 

سفر وكړ، و، كوم وخت چي حبيب اهللا خان كندهار ته ) اوسنى هلمند(
دايت ته يې ه) سردار محمد عثمان(نو د كندهار نائب الحكومه 

سواحلو ته يو نهر وكيندي، ددې  وركړ، چي د هيرمند عليا ختيځو
الرښووني په اثر د نوموړي نهر كيندل، چي وروسته په نهر سراج 
ونومول سو، د سنګين له ولسوالۍ څخه پيل سو، خو متاسفانه د 

تأثيرات تردې سيمي خپاره سول او د يو څه لومړي نړيوالي جګړې 
مودې لپاره د نهر د كيندلو كار د ماشينونو او نورو ضروريه وسايلو د 

  .نه رارسېدو له امله وځنډېډل
لمريز كال كي د ګرشك خلكو د كندهار رئيس ) ۱۳۱۱(باالخره په 

تنظيمه ته عريضې وړاندي كړې او له حكومت څخه يې غوښتنه 
سره مرسته  په كښلو او كيندلو كي دي له دوي روكړه، چي د نه

لمريز كال كي د محمد ظاهر شاه د ) ۱۳۱۳(نو هغه و، چي په  )1(وكړي،
واكمنۍ پر مهال د نهر سراج د آبادېدلو كار له سره پيل سو، د نوموړي 
ويالې د كيندلو كار د هغه كال د قوس په آخره كي د يو الماني 

ي الندي د افغاني كارګرو په تر الرښوون) مستر سيمه(متخصص 
وسيله پيل سو، دا كار تقريباً په شپږو مياشتو كي پاى ته ورسېد او 

                                                             
ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، سيستان سرزمين ماسه ها او حماسه ها، دوهم  1

  مخ ۴۲۶ټوك، 
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نېټه په رسمي ډول افتتاح ) ۲۶(لمريز كال د جوزا پر ) ۱۳۱۴(وياله د 
  .سوه

لمريز كي د فوايد عامې وزارت د ) ۱۳۱۶(له هغه وروسته په كال 
د كيندلو كار په يوم او افغاني كارګرو او خلكو په وسيله، د بغرا 

كلنګ پيل سو، پدې وخت كي د دوهمي نړيوالي جګړې ورځي وې او 
د نړۍ د عمومي بحران په لړ كي د افغانستان اقتصادي پيكر هم بې 
ژوبلېدو پاته نه سو، خو سره له دې هم كار دوام درلود، مګر څنګه چي 

لت دا په الس ددې لويي پروژې سر ته رسول يو مشكل كار و، نو دو
الزمه وبلله، چي دا كار د تخنيك په ذريعه پاى ته ورسوي او دا و، 

د كمپنۍ سره يې د لومړي قرارداد په ترڅ ) موريسن نودسن(چي د 
كي د هغې د كيندلو كار بهرني او كورني متخصصينو ته وسپاره، 

لمريز كي بشپړه سوه، همدارنګه د بغرا ) ۱۳۲۹(نوموړې بغرا په كال 
  .برېښنا فابريكه او د بغرا عمومي پُل هم جوړ سولپر جړوبي د 

كيلو مترۍ كي د هلمند له ) ۸(د بغرا دا كانال د ګرشك د ښار په 
كيلو متره مخ پر جنوب را اوږد سوى ) ۷۵(سيند څخه جال كيږي او 

دى، د بغرا د كانال په اوبو د نادعلى، مارجې او شماالنو د كرهڼي 
ې په اوږدوالي كي د اوبو د كنترول او لويي پروژي اوبه كيږي، د ويال

وېش لپاره ځايونه جوړ سوي دي او كوم ځاى چي وياله د شېلو تر 
سېالب الندي راځي، هلته سيفونونه تيار سوي دي، د ويالې اضافه 

  .اوبه د پرچاو په وسيله سيند ته ګډيږي
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د بغرا وياله چي له سربند څخه د چاانجير حدودو ته رارسيږي، نو په 
كيلو مترو ) ۶۶(برخه كي د شمالن وياله ورڅخه جال كيږي او د  دغه

په فاصله مخ په وړاندي د يو مستقل كانال په ډول بهيږي، د شمالن په 
وياله، د شمالن لويه د كرهڼي پروژه آباده ده، د بغرا او شمالن د ويالو 

د ويالو اوبه هم ) مالګير، عينك، خلج او هزار اسپ(په كښلو سره د 
  .سوي ديپخې 

بل چي د يادولو وړ ده، هغه د دروېشان وياله ده، دا وياله د ګرمسېر 
لمريز ) ۱۳۳۶(مځكي اوبوي، د دروېشان د ويالې بند په ) ګرمسېل(

كال كي جوړ سو او اوبه په وياله كي وبهېدې، د بند اوږدوالى 
مترو ته رسيږي او اوبه له سيند څخه د اوسپني په دروازو كي ) ۱۷۰۰(

ته راځي، د نوموړي ويالې په ايستلو اوس د ګرمسېر  ويالې
جريبه مځكه د كرهڼي قابل ګرځېدلې ده، د دروېشان له ) ۱۲۰۰۰۰(

ويالې څخه د هزار جفت زړې ويالې هم اوبه پيدا كړي او د دروېشان 
  .ويالې ته د بند څخه د اوسپني او كانكرېټ آبګيرۍ جوړي سوي دي

رو په فاصله جنوب خوا ته كيلو مت )۴۰(د بغرا كانال چي د 
ورسيږي، نو اوبه يې پر يو پراخ دښت ور سپريږي، چي هغه ځاى ته 
نادعلى وايي، نوموړې سيمه يوه پراخه زراعتي ساحه ده، چي تقريباً 

جريبه مځكه تر زراعت الندي سوېده او په عمومي ډول ) ۴۰۰۰۰(
  .ايكړه مځكه د كرهڼي قابليت لري) ۲۱۱۰۰(

خر پاين آب د مارجې پر دښتو لګيږي، مارجه د د بغرا د ويالې آ
نادعلى په جنوب لوېديځه برخه كي واقع ده او مځكي يې د كرهڼي په 
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لحاظ تر دروېشان را الندي په ټولو زراعتي ساحو كي حاصلخيزه او 
جريبه مځكه تر ) ۶۰۰۰(آبادي دي، د مارجې په ساحه كي تقريباً 

  .كرهڼي الندي راغلې ده
و وړ ده، هغه د سراج سيمه ده، چي د نهر سراج څخه بل چي د يادول

اوبيږي او د هلمند په سيمي كي يوه پخوانۍ پروژه ده، كومه نوې 
سروې چي هلته د خاوري په باره كي سوې او د كانال انكشاف مطالعه 

  )1(.جريبه مځكي انكشاف يې ښوولى دى) ۱۲۰۰۰۰(سوى دى، د 
ان، موسى كال، كجكى، د هلمند واليت شمالي ولسوالۍ لكه باغر

سنګين، نوزاد، واشېر او ځيني نوري سيمي بيا د خړوبوني د داسي 
سيسټم څخه برخمني نه دي، بلكې په داسي سيمو له دوه ډوله 
سيسټمونو څخه ګټنه كيږي، لومړى د هلمند سيند او ځينو نورو 
كوچنيو سيندونو څخه په محلي يا كليوالي بڼه په يوه وياله كي اوبه 

كيږي او وروسته د مځكو د خړوبوني لپاره ګټنه ورڅخه كيږي او جال 
دوهم د كارېزونو سيسټم دى، چي د لس متره په شاوخوا كي نغم په 
مځكه كي جوړيږي او كومي اوبه چي د همدې نغم څخه راوزي د 

  .مځكو د خړوبوني لپاره كار ورڅخه اخيستل كيږي
يزو مځكو شتون د په هلمند كي د اوبو ډېروالى او د پراخو كرهڼ

هلمند په كرهڼه كي د هلمندي ولس د بوختيا سبب ګرځېدلى، چي 
  .تنه په كرهڼي بوخت دي) ۷۹۹۰۰۰(اوس مهال د هلمند 

                                                             
  مخ ۶۳هلمند د كلتور په ساحه كي، كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، ـ  1
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كه څه هم په هلمند كي د كرهڼي په اړه ډېر پرمختګونه سوي دي ولي 
بيا هم كه چيري په دې سيمه كي نوره پانګه اچونه وسي، دا به نور هم 

  )1(.اختيا وركړيكرهڼي ته پر
علمي څېړنو دا معلومه كړې او تصديق كوى يې، چي د لومړي ځل 

 )آسيا ميانه(منځني ختيځ لپاره كرهڼه په بين النهرين، د نيل دره، د 
مځكي او  يارغنداب هموار او د هلمند ،جنوبي سيمه، د سيند حوزه

  )2(.ده د آمو سيند څنډي كي پيل سوې
چې ډير زيات كوكنار  ه،اوس دا د تونزهيه سپه هلمند كې تر ټولو لو

  .ټه ترې واخليګنه لري چې دومره  بديل ران هيڅ بلګكرل كيږي او بز
د كوكنار كروندې  يدولت هر كال د كوكنارو د كرهڼې په موسم ك

سره بيا هم  -  خو ددې سره ،اړوي او نه يې پريږدي چې څوك يې وكري
دي  يينو تر ولكې الندد دولت د وسلوالو مخالف يچ يپه هغو سيمو ك

كوكنار زيات كرل كيږي او د دولت له لوري يې مخنيوى تر ډيره ځايه 
  .ناشونى دى

  
  
  
  
  

                                                             
  مخ ۴۱۵، زما هلمند، د مقالو ټولګه، د ويس احمد هلمندي مقالهـ 1
   كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، سيستان سرزمين ماسه ها و حماسه ها ـ2
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  د هلمند د كرهڼي او مځكو چارټ، ارقام په جريب

 

 
 

  يفارم  �ر  د�تي  دولتي  شخيص  واحدونه
  زراعتي
  

  غ�زراعتي
  

  ۶۱۷  ۴۸۱  ۱۹۴۴۴  ۲۵۶۹۶  ۱۱۴۵۷  ۷۰۴۹  لښكرګاه
۱۶۴۴۸  نهرسراج

۵  
۱۲۴۹۱  ۳۰۱۲۲  ۲۱۹۰۸  ۱۹۶۶  ۳۰  

  ۷۳۹  ۱۳۱  ۸۱۵۷  ۱۴۶۱۳  ۳۹۰۳۱  ۱۱۸۹۴۲  نادعلي
باركزو  د

  ناوه
۷۵۰۲۰  ۱۷۸۷۲  ۷۹۷۴۶  ۳۲۶۳۷  ۸۹۰  ۶۳۶  

  ۱۷۳۱  ۱۴۳۵  ۴۶۹۹۲  ۵۹۳۹۷  ۳۳۰۲  ۸۲۹۲۱  ګرمسېر
  ؟  ۱۲۷۵  ۶۱۲۱  ۱۱۹۷۲  ۲۱۳۵  ۲۶۵۵۷  سنګين
  ۱۸۱  ۶۹۹  ۹۵۴۶  ۱۱۹۷۲  ۲۴۹۹  ۳۶۸۴۱  كجكى
  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ۳۲۲۱۶  باغران
ى موس
  كال

  ؟  ۱۳۹  ۱۲۶۹۹  ۱۵۵۳۱  ۳۰۰۴  ۵۲۹۰۰

  ؟  ۲۲۷۴  ۶۹۵۵۷  ۷۴۳۴۵  ۲۳۶۶۶  ۱۰۱۸۸۲  نوزاد
۵۳۷۴  ؟  ۱۰۸۶۶  ۱۵۵۲  ۳۱۴۱  ۵۰۶۰۴  دېشو

۵  
  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  واشېر
خانشين 

  )ريګ(
  ؟  ۳۶۲  ۳۴۵۸۶  ۲۴۷۳۲  ۴۹۳۶  ۱۰۵۵۷۶

۳۳۳۶  ۵۰۰  ؟  ؟  ؟  ؟  مارجه
۶  
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  :یزه حوزهباو ) هیرمند(د هلمند 
افغانستان په جنوب لوېديځ كي يوه پراخه ساحه  د هلمند حوزه د

نيولې ده، چي د اوبو لويه حوزه جوړوي، په نوموړې حوزه كي الندني 
  :سيندونه راځي

كيلو ) km۱۵۴۳۰۰(ـ د هلمند سيند چي د اوبو لګولو سيمه يې ۱
) ۲۳.۶(متره مربع ده، د ټول هيواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو كي 

  .برخه يې نيولې ده
كيلو متره ) km ۳۳۰۰۰(ـ فراه رود چي د اوبو لګولو ساحه يې ۲

برخه ) ۴.۴(مربع ده او د ټول هيواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو كي 
  .يې نېولې ده

كيلو ) km۲۲۰۰۰ (ـ ادرسكن سيند چي د اوبو لګولو ساحه يې ۳
برخه ) ۳.۵(متره مربع ده او د اوبو لګولو د ټولي حوزې په سلو كي 

  .يولې دهيې ن
ـ يو شمېر نور كوچني سيندونه، والړي اوبه او ډندونه چي د اوبو ۴

كيلو متره مربع ده، د ټول افغانستان ) km۱۱۷۳۲۰ (لګولو ساحه يې 
  .برخه يې نيولې ده) ۱۷.۸(د اوبو په سلو كي 

هغه سيندونه چي د هلمند او سيستان د اوبو لګولو په ټولي حوزې 
كيلو متره مربع ) ۳۴۰۰۰۰(لو ساحه يې پوري اړه لري، د اوبو لګو

پراخوالى لري، چي د ټول افغانستان نيمايي مساحت يعنې په سلو 
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برخه يې نيولې ده، دغه حوزه د هيواد تر ټولو نورو حوزو ) ۵۱.۸(كي 
  )1(.پراخه ده او ډېري اوبه لري

له پورتنيو توضيعاتو څخه مو مطلب دا و، چي د هلمند حوزې او 
منځ توپير وكوالى سو، لكه څنګه چي د هلمند حوزې  هلمند سيند تر

) د افغانستان عمومي جغرافيه(مربوط سيندونه مو بيان كړل، خو په 
كي يې د هلمند سيند، ارغنداب سيند، ترنك سيند، ادرسكن سيند، 
خاشرود، فراه رود او د غزني سيند يې د هلمند د اوبيزي حوزې 

  )2(.مربوط كڼلي
  .لي سكالو ته چي د هلمند سيند دىاوس به راسو خپل اص

  

  :سیند )هلمند -هیتومنت (= هیرمند د 
د افغانستان دوهم لوى سيند دى، ددغه سيند ) هيرمند(هلمند 

كيلو متره لوېديځي خواته د بابا په غره كي ) ۶۰(سرچينه له كابل څخه 
دا سيند نه يواځي د افغانستان يو لوى سيند دى، بلكې د  )3(ده،

  )4( .سترو سيندونو څخه شمېرل كيږيختيځو له 
د هلمند سيند له بابا غره څخه سرچينه اخلي او بيا له هغه ځايه د 
جنوب پر لور خپل تګ ته داوم وركوي، د مال يعقوب د غاښي په لمن 
كي د ميدان په لوېديځه برخه كي تېريږي، د باميانو د واليت جنوبي 

                                                             
    مخ ۹۷د لسم ټولګي جغرافيه،  ـ1
   مخ ۷۰د افغانستان عمومي جغرافيه، تڼيوال،  فيند محمد ظرالحاج پوها ـ2
  مخ ۱۸۹، د كندهار ياداښتونه، دوهم ټوك، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډمـ 3
  مخ ۲۰كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ 4
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جاتو درې او رغونه خړوبه برخو ته ننوزي، وروسته له دې چي د هزاره 
كړي، د ارزګان واليت ته داخليږي او د ترين كوټ په نږدې كي ځيني 
لوى واړه خوړونه او سيندونه ورسره يو ځاى كيږي، د دهروات په 

په منطقه كي  )داور+ لرغوني زون ( د زمينداورلوري حركت كوي او 
د اوبو ، پدې هوارو مځكو كي د سيند مځكو ته راپورته كيږي وهوار

سرعت كميږي، پلنوالى او عظمت يې زياتيږي، د كجكي بند په برخه 
كي يې دره پلنيږي او د برېښنا د توليد په منظور د اوبو ستره ذخيره 
جوړوي، د هغه وروسته د موسى كال رود اوبستګي خوړ د سنګين 

په برخه كي ورسره يو ځاى كيږي او د جنوب په ) لرغونى سروان(
  .لوري بهيږي

سنګين څخه ګرشك او بيا په لښكرګاه ښار ننوځي، دننه په ښار د 
بُست له زړې كال سره د كي د مختار د سيمي څخه تيريږي او بيا د 

ارغنداب سيند ورسره يو ځاى كيږي، ددغه واټن په اوږدو كي د سيند 
په دواړو خواوو كي پراخه او شاړي دښتي پرتې دي، چي په شمال كي 

غه په جنوب كي د زرى دښته او د ګود زرى دښته د مارګو دښته او د ه
، د نوموړي سيند د اوږدوالي په كښتنې برخه كي كرهڼه يموقعيت لر

  .د سيند په دواړو خواوو كي محدوده ده
شان او چاربرجك په حصو كي د كمال ېوروسته د هلمند سيند د درو

خان د بند لوري ته يو پراخه نيمه دايره جوړوي چي په پاى كي د 
ته ګرځي او كابو اتيا  نيمروز واليت د كمال خان بند په برخه شمال خوا

د ، كيلو متره نور هم د شمال لوري ته د پولي تر كرښي پوري دوام لري
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شل ېخوابګاه او كنګ په حصه كي د هلمند سيند په دوو برخو و
كيږي، چي يوه څانګه يې د شمال خواته او دوهمه څانګه يې د شمال 

افغانان هغه هلمند او (شمالي څانګه چي ، ته بهيږي ديځ لوريېلو
د ، )هغه د پريان سيند او كله يې ګډپريان هم بولي) ايرانيان(پارسيان 

هغې يوه برخه د دواړو هيوادونو تر منځ پوله تشكيلوي، د چرخ د 
دو وروسته او د چخانسور او هامون د ساحي ئېتر تو شېلې له مجرا

يږي، دوهمه څانګه ئكين او هامون كي تووروسته په اش څخهخړوبولو 
په خاوره كي دننه د شمال ) ايران(د سيستان سيند دى، چي د پارس 

  .ديځ لوري ته جريان پيدا كويېلو
د هلمند سيند ټول اوږدوالى د اصل منبع څخه بيا تر انجام پوري 

)km۱۴۰۰(   كيلو متره دى، د نوموړي سيند موقعيت تر ډېره ځايه د
  )1(.پوري اړه لري اليتوهلمند په 

ي، ددغه د هلمند مصب هامون پنځه لكه كيلومتره مربع ساحه لر
راغلى ) Haetumantهيتومند (ستا كي سيند نوم په ويدنو او اوي

دى او د آريانا وېجه يوولسمه سيمه يې بللې ده، د پاڼي ڼي په اښت 
) Situmantسيتومنت (ادهياى كي ددغه سيند سنسكريتي نوم 

بللى ) Etymantusايتمانتوس (، يونانيانو دغه سيند كښلى دى
ليكلى ) هندمند(دى، ددغه سيند نوم د جوزجاني په حدودالعالم كي 

                                                             
  مخ ۷۰جغرافيه، د افغانستان عمومي تڼيوال،  فيالحاج پوهاند محمد ظر ـ1
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 ۲۱۱(دى، خو ميرزايانو هيرمند ليكه، ثعالبي هم په لطايف المعارف 
 )1(.كي هندمند راوړى دى) مخ

چي د  ،د ارغنداب سيند دى مرستيالد هلمند سيند تر ټولو لوى 
كرګاه په حدودو كي ورسره ګډيږي، په غير مستقيم ډول د لښ

هم د ) ارغسان، ترنك، او ډورۍ(ارغنداب د سيند مرستياالن لكه 
هلمند مرستياالن بلالى سو، همدغه رنګه په شمالي برخه كي د 
موسى كال او نوزاد سيندونه هم د هلمند سيند مرستياالن دي او 

شېلې چي د بارانو په وخت كي  سربېره پردې يو شمير لويي او كوچنۍ
د پسرلي په موسم كي د چي د دښتو اوبه راټولوي په هلمند ګډيږي، 

  )2(.هلمند د اوبو سطح اوچتوي
عربانو، هنديانو، ايرانيانو او ( لرغونپوهانو پېړيود منځنۍ 

په مختلفو نومونو ياد كړى دى يونانيانو د هلمند سيند  د ) يونانيانو
په نوم نومولى دى او دا يې هم ويلي  (Etymaandros)اتيماندروس 

  )3(.ديځ اړخ څخه سرچينه اخليېدى چي د پغمان د غرونو له لو
په ځينو تاريخو او جغرافيو كي دغه نوم هيرمند، هلمند، هندمند، 
هيل مندو، هيلمند، هېلمند، هيرمن، ايلمند، ايل بند، سيتومنت، 

ى تومنه، ايتامندرو، تومان، هلبند، سندمند، هيرميد،هيتومنته، ا
منت راوړل سوى دى، دغه نوم په اى منتوس، ايتامندروس، هيتو

راغلى دى، كه دا نوم ) Haetumunt(ستا كي څو واره هيتومنت اوي
                                                             

  مخ ۱۸۹، د كندهار ياداښتونه، دوهم ټوك، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
  مخ ۲۱كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ2
  مخ ۲۳۰شهسوار سنګروال، د افغانستان د تاريخي جغرافيې څرنګوالى، ـ 3
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د اوبو د ډند يا بند په معنى ) هيتو(ارسي وبلل سي، نو پزړه پهلوي او 
  .د خاوند او درلودونكي په معنى دى) مند=منت(دى او 

ونديداد ) څپركي(تلفظ كوي، په فرګرد ) هيلمن(غه نوم پښتانه د
د پل، بند او ) ستونيز(سيپاره معادل يې په سانسكريت كي ) ۳،۱۹(

  .ډنډ په معنى راغلى دى
په زړه پاړسو كي دغه مځكه چي سيند په هغه كي جوړ سوى دى، 

بلل كيږي او څو واره د داريوش په كتيبو كي په ) Zaranka(زرنګه 
سكا ـ (نوم كله چي د ) سيستان(ياده سوې ده، د سكستان دغه نامه 

د ميالد دمخه د دوهمي (ټبر دا مځكه ونيوله پر كښېښوول سو ) ساك
  ).پېړۍ په پاى كي

پخوانيو يونانيانو او رومي مؤرخينو د هلمند سيند د اتيمندروس 
)Etymandros ( يا اريمنتوس)Erymanthus ( په نامه بللى

  )1(.دى

نكي د هېرمند سيند يادوي او وايي، چي د هېرمند تاريخ ليكوو
سيند د زردښتيانو لپاره يو مقدس سيند و او هغوي خپل ) هلمند(

  .عبادت ځايونه ددغه سيند پر غاړو ودان كړي وه

د سيند پر غاړه ) فرازداناوا(رشاسپه خپله قرباني لومړى وار د ګ
هنامه د وكړه، محققين دا سيند د سيستان هامون بولي، پهلوي ش

دارمستتر د يادوني له مخي نقل كوي، چي نوموړي پاچا دا قرباني په 

                                                             
  مخ ۴۴۹وهم ټوك، محمد ولي ځلمى، كندهار، د ـ1
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بُست واري يعنې په هغه ځاى كي، چي زوى يې پر هغه ځاى باندي د 
  .بُست ښار ودان كړ

فقره كي ليكل سوي دي، چي بُست وار د ) ۳۶(د دوشاترويي په 
اسبه زرير زوى د بُست ښار ودان كړى دى، دا هغه وخت و، چي ويشت

پاچا په فرازدان كي د مذهب تقدس كاوه، بعضي وايي، چي د هېرمند 
ويل كيږي او همدغه سيند ) فرازداناوا(د كښتي خوا و رودخانې ته 

دى، چي د بُست د ښار له څنګه بهيږي، د هېرمند او اراكوزيا ټولي 
) زرير(آتش كدې او عمارتونه بيا د كاوه، ويشتاسپه د ورور 

ؤرخين دا هم وايي، چي ويشتاسپه د ُبست په ښار يادګارونه دي، م
  )1(.كي متعددي قربانۍ كړي دي

سيمه د واكمنۍ له مخي كله ډېره پراخه او غزيدلې او كله  هلمند د
هم يوازي او يا په سيستان پوري تړلې پاته سوې ده، د دې سيمى 

په نوم ) كياني(سلطنتي كورنۍ د افغانستان په معاصر تاريخ كي د 
   .سوې او د احمد شاه بابا تر وخته په سيميزه كچه واكمنه وهياده 

كه چيري د هيرمند سيند چي اوس يې هلمند بولو، تاريخي بڼې ته 
يوه لنډه كتنه وكړو، نو وبه وينو چي نوموړى سيند له پخوا څخه د 
افغانستان په اقتصاد كي ستره ونډه درلوده، بغدادي ابن حوقل د 

كتاب كي چي د هجري قمري په څلورمه مسيورس صورت االرض په 
د سيستان تر ټولو لوى سيند هيل (ـ :پېړۍ كي تأليف سوى دى ليكي

مند دى، چي د اوبو جريان يې د غور له څټ څخه وتلى او د رخج او 

                                                             
  مخ ۸۰، )كندهار(عبدالقدوس نجيب، اراكوزيا  ـ1
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بلدي داور او بُست څخه تېريږي تر سيستان پوري رسيږي او د زره په 
  ).جهيل كي توئيږي

څخه يې زيات شمېر ) مند سيندهل(په يو وخت كي د هيرمند 
كانالونه ايستلي وه، چي د هغو په واسطه يې د سيستان حاصل خېزه 

كال د طعام كانال د هيرمند د سيند ) هـ ق ۱۰۴(مځكه خړوبوله، په 
څخه د يزيد ابن عبدالمالك د خالفت په وخت كي وايستل سو، چي د 

يمي يې هغې د فرعي كانالونو پواسطه زرنج او د هغه شاوخوا س
  .اوبولې

اصطخري د هجري په څلورمه پېړۍ كي د باسرود كانال او سنارود 
كانال چي د سيستان په يوه برخه كي يې د هيرمند د سيند څخه تړلي 
وه، د اوبو د زياتوالي په وخت كي به يې بېړۍ پكښې چلولې، د 

ستر بندونه هم د هيرمند سيند په اوږدو  -كانالونو سربېره د اوبو ستر 
كي جوړ سوي وه، چي د سيستان په كرهڼه او سرسبزۍ كي يې ستره 
ونډه درلوده، د دغو بندونو له جملې څخه يو چي د ګزك په برخه كي 
موقعيت درلود، د زره جهيل ته به يې اوبه نه پرېښولې، ځكه په همدې 

  .بند كي به اوبه توئيدې او ذخيره كېدلي
د رستم بند و، چي د زرنج د هغه وخت له مشهورو بندونو څخه يو هم 

په ښار كي واقع و او له اوبو څخه به يې په كرهڼه او سرسبزۍ كي 
زياته ګټه اخيستل كېده، د هلمند سيند د بېړۍ چلولو او اوبيز 
ترانسپورت له مخي هم زيات اهميت درلود، په زيات احتمال سره 
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په ګټه بېړيو تجارتي مالونه د بُست له ښار څخه د سيند د بهېدو څخه 
  )1(.اخيستلو سره د زرنج ښار ته استول

په آريانا دايرة المعارف كي وايي، چي د زرنج او بُست تر منځ د 
په نامه يو كانال ايستل سوى و، چي د هغه په منځ كي به د ) سنارود(

ميلۍ ) ۳۰(حمل او نقل لپاره لويي بېړۍ چلېدلې، د زرنج د جنوب په 
ندي څو بندونه تړل سوي وه، چي د فاصله كي د هلمند په درياب با

هغو په واسطه پنځه نهره اوبه د زرنج خوا ته بهېدلې، چي تر ټولو لوى 
 )2(.نومېده) سنارود(نهر يې 

  

  :د هلمند سیند د اوبو مسئله
د اوبو ) هلمند سيند(يوه خبره چي د يادولو وړ ده، هغه د هيرمند 

 .مسئله ده، چي تر دا اوسه ناحله پاته ده

اونډي ګخپل  افغان ولس او دولت د ه نړۍ پوهيږي، چيولټپدې 
نيت يې په رښتيني ډول دوى  دا ايران سره تل په ښه نيت پاته سوى او

اوبو  هلمند سيند د له هغو څخه بېله بديله د چي يو، لىوته ورښو
   .وركړه ده

د تړون پوره  اوبو وركولو له هلمند سيند څخه ايران ته د و،ليري نه ځ
منځ په  ايران تر افغانستان او چي د ،ښت كاله وسوهېڅلوه دو) ۴۲(

انو ګنمايند حوت په مياشت كي د دواړو غاړو د د) لمريز 1351(كال 
پدې تړون كي د افغان  ،په استازيتوب نوموړى تړون السليك سو

                                                             
  مخ ۷۰د افغانستان عمومي جغرافيه، تڼيوال،  فيالحاج پوهاند محمد ظرـ 1
  مخ ۱۱۳۳آريانا دايرة المعارف، اووم ټوك، ـ 2
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اميرعباس (هغه ايرانى سيال  د او) موسى شفيق(لوري پالوى
  .و )هويدا

 افغانستان د وخت د سيند څخه د لمنده هغه پيمانه اوبه چي د
ثانيه  هواكمني ادارې له خوا د ايران د دولت سره ژمنه سوي دي په يو

  .متره مكعبه څخه عبارت دي )22( كي د
ون له لوري سوې يكمېس يبې پر كي د كال )ز1950(دا پرېكړه په  

هغه وخت د پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه  وه، پردې پيمانه سربېره د
متره مكعبه اوبه هم پر ور  )4(ښه نيت په پار په ثانيه كي نوري  و دا

شپږ ويشت متره  )26(چي ټول ټال په يو ثانيه كي  ،زياتي سوې
  .بايد ايران ته وركړل سي بهمكعبه او

چي افغانستان په  ،د سرسري شمېر له مخي كېداى سي معلومه كړو
ښه نيت په  وب داونډيتګ متره مكعبه اوبه د) 126144000(كال كي 

ښتو كلونو كي ضرب كړو ېشمېره په څلو پار ايران ته وركوي، كه دا
چي افغانستان  ،ږييشمېر به يې مليارډونو متره مكعبه اوبو ته ورس

  .ايران ته وركوي وړيايې 
 )۴۰( ايران له خوا د چي د ،يادي سوي اوبه اضافه پر هغو اوبو دي

هلمند سيند څخه  ره په فاصله دمت كيلو) ۲۵۰(اينچو په اندازه پيپ د 
ليونه متره يپوري په كال كي څلوېښت م )زاهدان(بلوچستان ترمركز  د

دا  ،ړي په حرام ډول څښيګزاهدان شاوخوا يو ميليون و مكعبه اوبه د
سره افغانستان هيڅ ډول  چي ددې اندازې اوبو ،په داسي حال كي ده
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له اجازې يې ايران ېان بافغانست ليكلى سند نه لري او د ليكلى او يانا
  .كاروي

څخه اوبه  هلمند سيند ړو ته دګزاهدان و چي د ،ده ديادولو وړ
خيرې نيول د هغه تړون خالف ذهلمند سيند له اوبو څخه  د وركول او

يران ترمنځ ا افغانستان او كي دلمريز كال  )1351( چي په ،دى
دي راغلي ماده كي نه  هغه تړون په هيڅ يو ځكه د دى،السليك سوى 

بلوچستان په  سيستان مركز او د اړتيا وړ اوبه دي يې د اساسچي پر 
  .اوبه وڅښي ههلمندله زاهدان ښاريان دي  ه دګځانګړې تو

له اجازې اخيستى دى ېافغانستان د دولت ب ام دګ اوس چي ايران دا
ميليونه ) 37(ايران څخه  د ، چيافغانستان دولت بشپړ حق لري د

 ،ړي كړي ديګزاهدان ښار لپاره ايرانيانو ځان چي د متره مكعبه اوبه
يې په پوره بيه  يا رځوي اوګايراني برخي له سيستان څخه راو د

  .ورباندي وپلوري
ميليون  يو شاوخوا برخي د سيستان د ايران د په داسي حال كي چي د

، هلمند سيند له اوبو سره تړلي دي باغونه د كي، اوځم وګړو ژوند،
 ژغورلو په بهانه او ايران دولت د وچكالۍ څخه د عالوه پردې د

په نامه، چي  )چاه نيمه هاى زابل( منظور څلور مصنوعي ډنډونه د
 لس كيلو متره يې ىڅلورو مترو په اندازه او پراخوال ژور والى يې د

ونه ګچي سل ،كي په پراخوالي سره توانېدلي) مترهه لس زره په لس زر(
 ،انو كي ذخيره كړيګد سيند اوبه په دې څاهلمن ميليونه متره مكعبه د

  .ټه واخليګكمبود په وخت كي ورڅخه  اوبو د ترڅو د
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مخكنيو  څاه هم د پنځمايران دولت بل  كي د لمريز )1383(په كال 
 ،جوړ كړ ښت وكيښ اوګكي د اتيا ميليونو ډالرو په ل ګانو په څنګڅا

ته ) ره مكعبهاته سوه ميليونه مت(وړتيا يې   ځايولو اوبو د چي د
  .رسيږي

 ايران سره د رژيم په وخت كي د طالبانو د وحيد مژده چي كله د
هلمند سيند په اړه راغونډ  ځيني مطالب د و،ل سئوسياسي اړيكو م
 چي د ،تړون وروسته اړينه وه اوبو تر هلمند د د(  ـ:كړي دي او وايي

و د ځين سرهجوړېدو په  )كمال خان بند(نيمروز د  افغانستان د
 واى او هغه اندازه اوبه چي د سوىالس پوري  ولوسيساتو په جوړأت

اندازه هغه هيواد  ېايران سره په تړون كي يادي سوي وې په همغه ټاكل
خو په  رځېدلي واى،ګته وركړل سوي واى او پاته اضافه يې را

 ،ته الره هواره نه كړه دې كار وډوډيو او تاوتريخوالګافغانستان كي 
ټه اخيستني سره ايران چي زړه يې غوښته ګشي څخه په څو ددې ت تر

ټه پورته كړه لكه ګهغومره يې په خالص مټ د هلمند له اوبو څخه 
هلمند سيند اوبه  بې حسابه د يې ه چي يې تر تړون مخكيګڅن

  ).كارولې

) نيمروز(زرنج  په دې هكله ځيني شكايتونه تر تړون مخكي هم د
 اوبو د هلمند سيند د ران له خوا ديته د ا )كابل(خلكو مركزي دولت 

 افغانستان د ولو په موخه كړي وه او كوم پالوى چي دګبې انصافه ل
هم دې ته  ،سيمي څخه ليدنه وكړي دچي  و،مارل سوى ګدولت لخوا 

 لينو ته وړاندي كړي دي، دئوزارشونه اړوندو مسګ ورته شكايتونه او
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 حمد طيب بقايي چي ددكتور م لمريز )1347(ه په كال ګي په توګبېل
يو  و،انجينرۍ رئيس  اوبو رسوني او وزارت د كرهڼي د خپل وخت د

 د  جروكي  كله چي مي په خپله د((ـ :وه چمتو كړى ګراپور په دې تو
هغه شاوخوا  ليدو په موخه هغه چي زرنج او د كار د اوبو له بند څخه د

 نهر مي پام د سربند لمير په نوم دګ ته يې اوبه وركولې ليدنه كول، د
ه ګپه دې تو ايران په خواكي شتون لري، ځان په لور واړاوه هغه چي د

د بند  ،رځولې وهګشمال په لور  متره د )500(نهر خوله  چي ايرانيانو د
 هپوري پراخ  مترو) 15ـ  10(اوس له  او خوله چي مخكي پنځه متره وه

د بند په پاخه داى سي ياېځينو راپورونو له مخي ك ده، د ره كړېاو ژو
زرنج ښار د  په پايله كي د، ايران په دې كار سره ډول ورغوي چي د

  ...اوبو له كمبود سره مخ سي
چمتو كي  لمريز )1363(چي په كال  مجموعهددې راپورونو له 

 يغړونرايران په س اوبو له تړون څخه د ښيي چي د هلمند د وه، ېسو
 ـ :چي ،راپور كي راغلي دي سره افغان ولس ډېر زيانونه ليدلي، په ياد

څېړنو پر بنسټ د ) ژيكيلوهايدرو(د نيمروز واليتونو  هلمند او د
 كالو په اوږدو كي داووه ويشت تېرو  بهېدو اندازه د اوبو د هلمند د

د  ،كجكي بند له ذخيرې څخه چي پر هلمند سيند جوړ سوى دى
كچه د اه كي په منځنۍ ګمعلومولو په دست دكچي  اوبو د دهراوت د

 غنداب درا د ه اولوړ متره مكعبه )1760(ثانيه كي  هاوبو اندازه په يو
چي په دې  ،ثانيه كي وه همتره مكعبه په يو )416(بند له ذخيرې څخه 

پوله په  افغانستان او ايران پر د بهېدني كچه د اوبو موده كي د



 جغرافيه                                                                                               )هيتومنت(هلمند

29 

 ثانيه كي او همداه متره مكعبه په يو )1400(سيمه كي ) اهګخواب(
  .متره مكعبه په يوثانيه كي وه )762(كي ) چرخ په شېله(ول د ډ

ه متره مكعبه په يو) 14063 - 762(ېشنونو توپير ټددې دوو س
ايران له خوا  ه د هلمند له اوبو څخه دګچي په روښانه تو ،ثانيه كي دى

  .ښت راښييګول سوو اوبو لګل د
ايران په تېرو  وركړل سوو اوبو درې برابره ده او شمېره ايران ته د دا
ري ېخپل وعده سوو اوبو درې برابره ډ كالو كي تراووه ويشت ) 27(

  .ډول څښلي دي) حرام(اوبه په 
هلمند په  ايران ستري سرغړوني د د ېنه هم سته چي پكښونور راپور
  :هګي په توګلېب نديږي، دګاوبو كي څر

 د(لي نادع د او جنوبلمير په ګ د نوي نهر كښل، لمير په نوم دګ د ـ1
  .منشي تهاڼې مخامخ ځه څنډه ديپه لوېد) نيمروز نادعلي

سيستان په نوم  كښل او د يوه بل نوي نهر كهك بند ته نږدې د دـ 2
نيمه  هغه مخه د هلمند سيند څخه سرچينه اخلي دله چي  سيند،

  .رځولګانو په لور ګڅا
  .بل نوي نهر كښل و په څنډه كي دګشمالي رې پريانو په نوم د د ـ3
ونو ګ نورو څلورو لخشك بند منځ ته څېرمه د د كمال خان او ـ4
  .انو كښلاګڅ

نښلول له هلمند  رځول اوګهغه  د خولې پراخول او نهر د لمير دګ د ـ5
  .سيند سره
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چي لسګونه كاله تړلى ، ټه اخيستلګپريانو د ويجاړ بند څخه  د ـ6
د  او رځولګهغه مخه را ي څخه لوېدلى او بيا دنټي اخيستګاو له 

  .مشترك له رود سره نښلول
 لكه دلكه د خاوري يو شمېر برخي الندي كول، افغانستان د د

 يو او ېګر پريانو د لخشك سيمه، د سيمه، پخواني نهر سيخسر د
  .اړخ كي كيڼهلمند سيند په  نوري سيمي د شمېر
 دو اوئېښو هلمند سيند د چي نوموړي سيمي د ،يادوني وړده د
ايران په خوا كي  اړخ كي يعني د راسته سيند په كي ددو په نتيجه ېډېر

 كو دځخپلو م ته د كوالوځچي په نتيجه كي يې افغاني م ي،پاته سو
ايران له خوا نه وركول كيږي او ايران په ډيري  خړوبولو اجازه د كرلو او

  .خپل لور سره تړلي دي هيواد دا برخي د ۍ سره زموږ دګسپين ستر
 بستر د هلمند سيند د د طو له مخي اويي شرانورو طبيع فزيكي او د
ښايي نوري  ،افغانستان لور ته متوجه دى چي د ،او بدلون تغير

ډي ګكي پاته سي او ايران يې په خپل خوا  ايران په خوا كي هم دځم
  .كړي
له الري ددې ) انوګنيمه څا(اوبو ډېره بهېدنه د  ايران په لور د دـ 7

 د) سيستان په رود كي شتون لري د(چي د كهك بند  ى،رځېدلګباعث 
چي په همدې  ،رځولو او بند په ډول پاته سيګاوبو  سوي نهر د ياد

 چي د ،مشترك رود په لور وبهيږي خوړ اوبه د سيالبونو او ترتيب د
 په بڼه اوښتى او د بستر يوه لوى سيند د كوچني رود بستر د نادعلي د
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 سيالبونو د ې دكي يمځكرهڼيزي  هكتاره ونوګپه سل چخانسور
  .دي يواښ سره مخ كړګ

 د ،ايران له خوا ترسره سوي دي پورتنيو كړنو ته په كتو سره چي د
په سيمه كي پورته سوې او نوموړى ) كنګ(سيالبي اوبو سطحه د 

ولسوالۍ نوري  واښ دګچي دې  ،اوبو الندي سوى دى ټول تر ښار
  .دي يواښ سره مخ كړګ برخي هم د

سيستان رود او  اوبو ډېرښت د ه لوى نهر كي دانو پګنيمه څا د ـ8
مشترك  چي په نتيجه كي د ،ي راډيرويګاوش ګكي رې) كهك بند(

 ، چيكار ددې سبب كيږي دا و څخه ډكيږي،ګو اوشيګرود نس له رې
ډېروالي مخه ونيسي چي ددې  تېرېدو د اوبو د په نوموړي رود كي د

  .ديرسېدل ) نه(زرنج ښار ته د اوبو  كار مفهوم د
ټه ګ كانال څخه كلي ته نږدې د) شېردل( عالوه پردې ايران د ـ9

منشي تهاڼې شمال ته  د( لميركانالګ د ذهك كانال، اخيستنه د
لسو  ايران خواكي تر كهك بند څخه د كانال او نوي ګلمير د ،)څېرمه

ټه ګ چي په دې ورستيو كي ايستل سوي دي، ،كانالونو پوري
  .اخيستنه

ايرانيانو په دې  ،كي چي يې يادونه وسوه كرښوتنيو رلكه په پو
عدده  )12(اوبو لپاره په خپله خواكي  هلمند سيند د ورستيو كي د

 )36(او  واټرپمپونهاينچه ) ۱۳(عدده  )2( اينچه واټرپمپونه، )۱۶(
 چي له دې الري هم د ،واټرپمپونه ايښي دياته اينچه ) ۸(عدده 

  .ټه پورته كويګ بې انصافهڅخه  هلمند سيند له اوبو
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كي له ايراني غاړي سره خبري كړي  لو وختونوېالبېافغان لوري په ب
خو  ،شينۍ يې ور وړاندي كړي دياخو خپلي ستونزي او دي،

افغانستان د  كله چي پر ،ټه اخيستنيګوخت څخه په  ايرانيانو د
 دكي  كورنۍ جګړې او په افغانستان ثور كودتا، د روسانو يرغل،
افغان لوري خبرو ته هيڅ  برالسي ادارې نه شتون د يوې غښتلي او

  .ارزښت نه دى وركړى
 حلولو يادي ستونزي د څو ځلي افغان دولت - افغان كارپوهانو څو

سرغړونو مخه  ايران د ه دګنور تم نه سي او په ټينچي  ى،ته هڅول
 سوي شرايطو كي د پرې نږدي چي ايران په داسي اړو ونيسي او

  .تر سره كړيمعاهدې خالف كړني 
ځاى دي يې په دې سيمه  افغانستان دولت دي ويښ او پاڅي او پر د

 ايران د ترڅو د ،په جوړولو الس پوري كړي سيساتو او بندونوأت كي د
  .خپل سريو مخه ونيول سي

په اوسنيو شرايطو كي هلمنديان او نيمروزيان ډېرسخت اوبو ته 
  .پورته كوي يراناهلمند سيند څخه ګټه  خو پر ځاى يې، د ،اړدي

 د ،چي بسنه يې وكړي ،افغان بزګرو ته دومره اوبه نه پاته كيږي
نيمروز پوري په زرهاوو  اوبو پرځاى بزګرانو له كجكي څخه تر سيند د

  .باوړۍ اوبرمې كښلي دي
 ،اوبو ډېرښت يوازي په پسرلي كي وي كي د افغانستان په خوا د

ايران سره په  بله ستونزه ده يو ،تاوان ډېر وي يټګ چي هغه وخت يې تر
 ه چي مخكي ورته ايشاره وسوه دګلكه څن ه،پولي د دې سيمه كي د
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كي مځهغه  كال په پسرلي كي افغانستان په لور د هلمند سيند تغير د
  .كي پاته سوي دي سمدستي يې خېټه پر اچولې ده ايران په خوا چي د
الې له كي قبمځخپلي  چي د ،كو څښتنان كلونه كلونه كيږيځم د

 كي يې دځچي م ،افغان دولت څخه غواړي رځوي او دګځان سره 
څو ځله  -  چي په دې ترڅ كي څو ،رځويګك خورو څخه را وځايران م

 ،كوالو او ايران پوله ساتونكو ترمنځ نښتي هم سوي ديمځد افغاني 
 ړو او خپل سريو زموږ دګيو لسيزو جېپه افغانستان كي د در خو
  .حل مخه ډب كړې ده و ددې ناورين دقحقو

 سرحدي نښو د كرښه د) اصلي(افغانستان او ايران اره  همدا اوس د
ځل بيا  كه د دواړو غاړو ترمنځ يو ،نده پاته دهګخرابېدو په سبب ناڅر

چي ايران زموږ پر  ،معلومه به سي، هغه زړه كرښه تازه او ورغول سي
  .كو څومره تېرى كړى دىځم

و برخو كي زموږ او د دوى تر منځ چي اوس هلمند سيند په ځين دا
ډېر  ېبلك ،رځيګډه پوله ونه ګ نودواړو هيوادو دا به د ېپوله جوړه كړ

  )1(.ندونه وكړيګكي څرځبه ها غاړي ته زموږ د حقه م
  

  :ي بندونهید هلمند برېfنا
  

  :د کجکي بند -۱
كمپنۍ انجنيرانو او ) موريسن(كال په دوبي كي د ) ز ۱۹۴۶(په 

نده وركړل سوه، چي د هلمند پر سيند د برېښنا بند د متخصصانو ته د

                                                             
  مخ ۴۲۴، زما هلمند، د مقالو ټولګه، د زمريالي سيستاني مقاله ـ1
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جوړولو لپاره سيمه سروې كړي او د افغانستان حكومت ته يې راپور 
  .وړاندي كړي

د يادي كمپنۍ انجنيرانو او متخصصانو د هلمند د رودخانې دقيق 
جريان سروې كړ او باالخره د كجكي د كلي په نږدو كي يوه طبيعي 

د اعمار لپاره كشف كړه او حكومت ته يې خبر سيمه د كجكي د بند 
  .وركړ او وروسته د بند د ساختمان كار پيل سو

كال د مى په مياشت كي پيل او د ) ز ۱۹۵۰(د كجكي د برېښنا بند په 
كال په نوامبر كي بشپړ سو، چي د بند خصوصيات په ) ز ۱۹۵۲(

  :الندي ډول دي
  متره) ۱۰۰(ـ د بند ارتفاع ۱
  متره) ۲۷۵(ـ د بند طول ۲
  متره) ۴۲۰(ـ د قاعدې په برخه كي عرض ۳
ـ د ډبرو، رېګ او خاورو د پركارۍ حجم  درې ميليونه دوه سوه ۴

  پنځه ويشت زره متره مكعب
  كيلو واټه) ۱۲۰۰۰۰(ـ د قوې د توليد امكانات ۵
) ۲(كيلو متره او عرض يې ) ۸۵) (د بند كاسه(ـ د جهيل طول ۶

  كيلو متره
مترو ارتفاع ) ۱۰/۶۰(متر طول او ) ۷۱۷(تونل  همدارنګه د آبيارۍ

متره ) ۱۲۰۰(متره دى، چي دواړو تونلونو كي ) ۳/۱۰(او عرض يې 
  .مكعب كانكرېټ په مصرف رسېدلى دى
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) ظرفيت(ايكرفټ اوبو د ذخيرې توان ) ۱۵۰۰۰۰۰۰(د كجكي بند 
لري او د پرچاوې د دروازو په نصب سره د اوبو د ذخيرې ظرفيت 

  .ايكرفټ ته لوړېدالى سي) ۲۳۰۰۰۰۰) (توان(
د كجكي بند د برېښنا توليد چي د توربين جنرېټورونه ور وتړل سي، 

كيلو واټه برېښنا په الس راتالى سي، ددې بند په عمار ) ۱۲۰۰۰۰(
ايكړ مځكي ميسر سوي، د ) ۷۰۰۰۰۰(سره د آبيارۍ امكانات تر 

ى ډالر سو) ۱۲۵۴۳۸۸۹(نوموړي لوى بند د جوړولو ټول لګښت 
  )1(.دى

كال راهسي ) ز ۲۰۰۴(ددې نوي حكومت په تشكيل سره امريكا د 
ميليونه ډالره په ياد بند لګولي دي، افغان دولت ) ۷۵(تر اوسه 

ميليونه ډالرو په لګښت پروژه پخپله ) ۷۵(غواړي چي د نورو 
تصميم لري چي دا پروژه يو افغاني  (USAID)ورغوي، دا مهال 

  .ته وركړي DABS)(شركت 
لمريز كال كي يو بل نوى توربين په څلورو ټوټو كجكي ) ۱۳۸۷(ه پ

ته د ډيرو ملكي او نظامي تلفاتو په درلودلو سره يوړل سو او تر دا 
  .مهاله يې ال كار د نامعلوم برخليك سره مخ دى

اميركن كوار (د افغانستان د پروژو مسئول امريكايي سوپكو 
ددې پروژې كار د (ـ :او واييپه خپله يوه ليكنه كي نيوكه كوي ) ترلي

څو تړونو، د سلګونو ډالرو په لګښت او د لسګونو امريكايې سر تيرو 

                                                             
اعظم سيستانى، سيستان سرزمين ماسه ها و حماسه ها، دوهم ټوك، ـ كانديد اكاډمېسن محمد  1

  مخ ۵۳۳
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د ) سوپكو(سره بيا هم د دې پروژې كار ناتمامه پاته دى،  - سره 
 – ۲۰(لرغونو مصريانو د مصر لوى هرم په : پيغور په ډول زياتوي

په دې ونه كلونو بيا هم ) ۶۰(كلونو كي جوړ كړ، خو موږ په ) ۲۵
  )1(.توانېدو چي د كجكي بند پروژه بشپړه كړو

  

  :د [رشک بند -۲
لمريز كي جوړ  )۱۳۴۰(لخوا په كال  اد ګرشك د برېښنا بند د امريك

كال كي په يوه ساعت كي د ) ز ۱۹۹۸(، نوموړې دستګاه په سو
كيلو واټه په ظرفيت په فعاليت پيل وكړ، په پالن كي و، چي د ) ۲۸۰۰(

چي د هلمند پر سيند جوړ سوى دى، د برېښنا د توليد كجكي بند 
كيلو واټو ته ) ۱۲۰۰۰۰(فابريكه فعاله كړي، چي ټوله وړتيا به يې 

  .ورسيږي
كيلو واټه ظرفيت لري، چي د ) ۳۳۰۰۰(اوسنۍ فابريكه يې 

ګرشك، لښكرګاه او كندهار ښارونه په روښانه او نورو صنعتي 
  )2(.مركزونو كي ورڅخه ګټه واخيستل سي

د برېښنا په برخه كي د هلمند سيمه ډېره غني ده او كه وسايل موجود 
وي او د برېښنا د مصرف لپاره لويي دستګاوي او فابريكې په كار 
واچول سي، نو د بغرا، شمالن، نهرسراج او د دروېشان ويالې په هر 

                                                             
  مخ ۴۲۴زمريالى سيستانى، زما هلمند، د مقالو ټولګه،  ـ1
  مخ ۴۳د افغانستان پېژندني لنډه الر، ، ځل  پوهاند سيد نوراهللا ـ2
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ځاى كي جړوبي لري، چي په زرهاوو زرو كيلو واټو برېښنا ورڅخه 
  )1(.سيايستل كېداى 

  

  :د هلمند کاW زخایر
هلمند واليت د كاني زخايرو څخه يو غني واليت دى، چي د اټكل له 

 .ډوله د مختلفو ډبرو كانونه وجود لري) ۱۶(مخي په دې سيمه كي 

كي د  )خانشين(د هلمند په سرحدي ولسوالۍ  له دې جملې څخه
 ،وميوراينو( چي عبارت دي له ،كانونو څلور ډوله ډبرې شتون لري

يادي سيمي كي ثابت چي په  څخه) ټواو كاربوني ټويټ، ايپاومقناطيس
 .سوي دي

د  لكالمريز  )1350(د هغو جيولوجيكي څېړنو په پايله كي، چي په 
د هلمند  ي، د يورانيمو زېرميوسكي ترسره  هلمندفرانسې له خوا په 

چي په عين حال كي  ،دي يوسواليت په خانشين ولسوالۍ كي ښكاره 
 مواد) بيرايټ، فلورايټ، نفلين، نيوبيم او تانتاليم(څنګ د  تر ددې

  .هم موجود دي
واليت  هلمند سروې له مخې، د د ادارې له بل پلوه د امريكا د ناسا

ميليونه متريك ټنه نيوبيم او  )۱.۴( په خانشين ولسوالۍ كي تقريبا
وي سمتريك ټنو په اندازه يورانيم او توريم اټكل  )۳.۵(د  او فسفر
  .دي

                                                             
  مخ ۷۶كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ 1
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كيلو ګرامه ) ۱.۴( يوي نيوبيم هر ټن ډبره كسپېژندل  په هلمندد 
 )۳.۵(په خپله د نيوبيم په هر ټن ډبره كي  او خالص يورانيم موجود دي

  .ته ديسنيوبيم خالص مواد    ګرامه كيلو
كي قلعي، سرب، جست او روخام همدارنګه په دېشو ولسوالۍ 

شو او ېرو كانونه په دچي د روخام ډب، دي يموجود يډبرو زېرم
له پنځو  او وي ديسځايه تثبيت  )45(خانشين ولسواليو كي 
 ال كښېپ يكيندن يوى دى، خو خپلسرسشركتونو سره يې قرارداد 

  .دي يهم روان
كي ګچ، سرب، ) موسى كال، سنګين، كجكي، نوزاد او واشير(په 

سيماب، جست، ولفرام، ولفرام طال، مسكويټ، مولبدين، ايپدوټ، 
، چي د استخراج او پروسس لپاره ځانګړي موجود ديال او مس ط

كانونو او پټروليم  چي دخو متاسفانه ، سته او موادو ته اړتيا ولئوسا
  .ه يې نه لريوزارت او شركتون

ته، ساو ددې امكان  رواني دي څېړنېد هلمند په مختلفو سيمو كي 
ي، خو سچي نور مختلف كانونه په دې واليت كي كشف او وپېژندل 

په دې كار نه دي بريالي  مربوطه ارګانونه اوس د ځينو ستونزو له امله
  )1(.ويس

  

  
  

                                                             
  مخ ۳۱۰، زما هلمند، د مقالو ټولګه، مقاله عصمت اهللا نصرت د ـ1
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  :يبُست تصدهلمند د د 
په  دولتا د برتاني لمريز )۱۳۴۲(په كال ست تصدۍ فابريكه د ُب

 .تردې مهاله فعاليت كوي چي سوه، مرسته جوړه

توليدي دا فابريكه دوې برخي لري، چي يوه يې تخنيكي او بله يې 
  .برخه ده

  :تخنيكي برخه يې پر درېيو برخو وېشل سوې ده: ـ تخنيكي برخه۱
د ُبست تصدي يو وركشاپ لري، چي خاص : وركشاپ: الف

ساختماني او ترميمي كار كوي، كله چي په فابريكه كي كومه 
تخنيكي ستونزه پيدا سي، نو د وركشاپ پرسونل يې ستونزه ور 

  .حلوي
پدې برخه كي يوه د بخار د توليد : ستګاهډېزل او جنراتور د: ب

  .دستګاه ده
دا برخه د فابريكې د موتورانو ويرينګ او د برق د : د برق څانګه: ج

  .تخنيكي ستونزو د حلولو لپاره كار كوي
توليدي برخه يې هم په خپل وار پر درېيو برخو : ـ توليدي برخه۲

  :وېشل سوې ده
دانه داره پخته په  د حالجۍ دستګاه: د حالجۍ دستګاه: الف

مالوچ بدلوي او مالوچ بيا په دستګاه كي ګاټ بندي كيږي، ددې 
ټنه دانه داره پخته په ) ۱۲۰(ساعتونو فعاليت كي ) ۲۴(دستګاه په 

  .مالوچ بدليږي
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د تېل كښۍ دستګاه د لينتر پخته، : د تېل كښۍ دستګاه: ب
) ۲۴( پوستك، تېل خام او كنجاره توليدوي، ددې دستګاه توليد په

ټنه پمبه دانه ده، چي ددې پمبه دانې څخه لس ټنه ) ۷۰(ساعتونو كي 
  .تېل خام په الس راځي او متباقي يې كنجاره او پوستك دي

كله چي د تېل كښۍ له دستګاه څخه : د غوړو د تصفيې دستګاه: ج
تېل خام راووځي، نو دې دستګاه ته راځي، دلته خام تېل په خالصو 

ه پاته شونو موادو څخه د جامو پرېولو صابون غوړو تبديليږي او ل
) خالص(ساعتونو كي لس ټنه ثابت ) ۲۴(جوړيږي، دا دستګاه په 

  )1(.غوړي توليدوي
ملي اردو نظامي  د يره په هيواد كېغوړي به تر ډد بُست تصدۍ 

سوه  )۱۵(تر  يهغه وخت په دې فابريكه كل، ارګانونو ته وركول كېد
اوس يې كارونه او توليد ډير  خو متاسفانه وګړو كار كاوه، يتنو پور
  .وى دىسپيكه 

  

  :د هلمند د حجارۍ او نجارۍ مختلطه فابریکه
لمريز د ) ۱۳۴۱(د حجارۍ او نجارۍ مختلطه فابريكه په كال 

امريكا متحده اياالتو په مرسته جوړه او ګټي اخيستني ته وسپارل 
كى چي سوه، په لومړي ځل د چاه انجير دستګاه يو كار كوون

                                                             
  څخه معلومات اخيستل سوي دي) حاجي غالم علي(د بُست تصدۍ تخنيكي مدير  ـ1
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نومېده، ددې فابريكې د رئيس په توګه په كار وګمارل ) نصرتي(
  )1(.سو

د حجارۍ او نجارۍ فابريكه، چي اوس مهال يوه مختلطه فابريكه 
سلنه  خصوصي ) ۵۱(لمريز كي ددې فابريكې ) ۱۳۸۶(ده، په كال 

سلنه يې په دولت پوري تړلې پاته ) ۴۹(سكتور ته واوښتله او پاته 
  .سوه

او نجارۍ فابريكه دوې څانګي لري، چي يوه يې حجاري  د حجارۍ
او بله يې نجاري ده، موږ هم لومړى پر حجارۍ او وروسته پر نجارۍ 

  .باندي بحث كوو
د حجارۍ څانګه دوې برخي لري، چي په الندي ډول : ـ حجاري۱
  :دي

دا هغه لوى ماشين دى، چي ): ګانسه كالن(لوى ګانسه يا : الف
  .پر كوچنيو ټوټو يې وېشي لوى ډبري ماتوي او

عمومي شاپ يو لوى وركشاپ دى، چي پدې : عمومي شاپ: ب
كي بېالبېل ماشنيرۍ پرتې دي، په ياد شاپ كي كارګران ډول ـ ډول 
توكي جوړوي او پدې څانګه كي پنځه ډوله ماشينونه پراته دي، لكه د 
كټر ماشين، د خرادۍ ماشين، د ګلنډر ماشين، د برمه كارۍ ماشين 

  .و د پاليش ماشينا

                                                             
څخه معلومات اخيستل سوي دي، په ) سخي داد(د حجارۍ او نجارۍ له پخواني كاركوونكي  ـ1

  .هغه وخت كي نوموړى دلته دنده درلوده
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په عمومي وركشاپ كي د پورته يادو سوو ماشينو په ذريعه 
كارګران ډول ـ ډول اسباب جوړوي، لكه د فرش د ښائست لپاره 

غوري، كاسې، (بېالبېلي ډبري، ډبرين مېزونه، مختلفي لوښي لكه، 
قندانۍ، چاينكي، د اوبو ډول ـ ډول ګيالسونه، مېوه دانۍ، ماست 

، مختلف النوعه )انۍ، دارو، مالګه او بوره دانۍخورۍ، شيريني د
مرغان، قلمندانۍ، سګرېټ دانۍ، ګلدانۍ، چلم، د بُست د كال طاق، 
هګۍ، مېزونه، كپونه او هر ډول نور وسائل جوږيږي او توليديږي، 

  . چي د افغانستان په هر واليت كي ښه تود بازار لري
  :ندي ډول دينجارۍ برخه دوې برخي لري، چي په ال: ـ نجارۍ۲

په دې برخه كي يواځي پر هغو توكو كار كيږي، چي له لرګيو : الف
البته مختلف مېزونه، لكه د رياست مېز، د (جوړيږي، لكه مېزونه 

، المارۍ، كلكينان، )مديريت مېز، د ماموريت مېز او د كمپيوټر مېز
  ...كوچونه، دروازې او نور

چي فلزي او چوبي وي، په دې برخه كي پر هغو توكو كار كيږي، : ب
لكه د مكاتيبو مېزونه او څوكۍ، چي چوكاټ يې فليزي او تخت يې 

  .چوبي دى
د حجارۍ او نجارۍ  په فابريكه كي يوه مغازه ده، چي ددې : نوټ

فابريكې توليدي اسباب خرڅوي، ددې توكو د قيمت ګزارۍ لپاره د 
ګزارۍ ته له قيمت رياست له خوا يو هيئت ټاكل كيږي او بيا وروس

  )1(.ته سپارل كيږي څخه رسماً مغازې
  

                                                             
  .څخه معلومات اخيستل سوي دي) حاجي محمد لعل كارګر(س يجارۍ له رئد حجارۍ او ن ـ1
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  :د هلمند د چاه انجیر دستmاه
له هغه وخته، چي د هلمند د وادي د انكشاف كار پيل سو او ددې 
انكشاف لويه برخه د بهرني متخصصينو الرښووني ته وسپارل سوه، 
نو دا مفكوره موجوده وه، چي د هغو بهرنيانو سره فني پرسونل وروزل 

پله د افغاني متخصصينو په ذريعه د هلمند سيمي د سي او پخ
  .انكشاف كار روان سي

د نوموړي مؤسسې لپاره يوه برخه افغاني كارګران په بهر كي وروزل 
سول او يوه برخه هغه چي د بهرني متخصصينو تر الس الندي يې كار 
زده كړى و، د نوموړي مؤسسې د فني پرسونل په حيث پر كار وګمارل 

  .سول
غاني دستګاه مركز په چاه انجير كي دى، هلته د لويو او ثقيلو د اف

وسايلو د ترميم او تعمير يو لوى وركشاپ سته، چي يو زيات شمېر 
كارګران پكښې كار كوي، دا دستګاه سربېره پر دې چي د هلمند د 
سيمي د انكشاف لپاره كار كوي، له هلمند څخه دباندي يې هم د 

د جوړولو لويي پروژې په سر رسولي دي، هيواد د سړكانو او پلونو 
لمريز كال راپدې خوا د دالرام، فراه، جيجي، شين ) ۱۳۳۸(مثالً د 

ډنډ او د هرات هاشمي پلونه جوړ كړي او همدا ډول په كندهار او كابل 
  )1(.كارونه سرته رسولي دي) مهندسي(كي يې تعميراتي 

  

  

                                                             
  مخ ۷۶كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ1
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  :د هلمند د عامه صحت مؤسسه
د بيا ودانېدلو او انكشاف لويي پروژې د  هغه وخت چي د هلمند

عمل په صحنه كي تر تطبيق الندي نيول كېدې، نو دا خبره هم ډېره 
مهمه تلقي سوه، چي داسي يوه مؤسسه بايد تأسيس سي، چي ددې 
ځاى د خلكو جسمي او معنوي ودي ته انكشاف وركړي، دا مؤسسه د 

اف په لوى عامه صحت هغه مؤسسه ده، چي د هلمند د سيمي انكش
رياست كي تشكيل سوې او د څو را وروسته كلونو په دوران كي يې 

  .ډېره پراختيا پيدا كړه
نوموړې مؤسسه دوې برخي ده، يوه برخه چي په عامه صحت اړه 
لري، هغه روغتونونه، درملتونونه او د طب په برخه كي د خلكو صحت 

ه يې ددې ته د امراضو او ناجوړيو څخه نجات وركوي او دوهمه برخ
ځاى د خلكو معنوي روزنه ده، چي په ښوونځيو او د تعليم و تربيې په 
وسيله نوى نسل روزي، چي د يادي مؤسسې له خوا د لښكرګاه لېسه 

  .او د انجونو ښوونځۍ ددې مؤسسې پر الس مترقي سوي
په نوموړې مؤسسه كي كورنيو او بهرنيو متخصصينو د ښووني او 

چي اكثرو استادانو يې په بهرنيو هيوادو كي روزني دنده اجراء كوله، 
تعليم كړى و او هم د انكشاف د لوى رياست آمرين چي د هيواد په 
معارف كي يې سابقه درلوده، هم د استادانو په حيث په يادو 

  )1(.ښوونځيو كي تدريس وركاوه
  

                                                             
  مخ ۷۷همدا اثر،  ـ1
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 :rنmلونه د هلمند
) ۲۴۷۰۸(جريبه طبعي او ) ۹۴۵۰۷(د هلمند واليت په مقدار د 

  :جريبه مصنوعي ځنګلونه لري، چي په الندي ډول دي
  جريبه مصنوعي ۱۲۰۴جريبه طبيعي او  ۳۵۵۳ـ لښكرګاه ـ ۱
  جريبه مصنوعي ۲۰جريبه طبيعي او  ۲۷۰۹: ـ نهر سراج۲
  جريبه مصنوعي ۳۲۷۴جريبه طبيعي او  ۳۹۸۰: ـ نادعلي۳
  جريبه مصنوعي ۶۸۷جريبه طبيعي او  ۲۹۵۰: ـ د باركزو ناوه۴
  جريبه مصنوعي ۱۰جريبه طبيعي او  ۲۸۴۳۴: سېرـ ګرم۵
  مصنوعي ۰جريبه طبيعي او  ۵۶۶: ـ سنګين۶
  مصنوعي ۰جريبه طبيعي او  ۳۴: ـ كجكى۷
  ؟ جريبه طبيعي ؟ مصنوعي: ـ باغران۸
  مصنوعي ۰جريبه طبيعي او  ۷۰۸: ـ موسى كال۹
  مصنوعي ۰جريبه طبيعي او  ۲۲۷۴: ـ نوزاد۱۰
  مصنوعي ۰عي او جريبه طبي ۱۳۱۲۵: ـ دېشو۱۱
  ؟ جريبه طبيعي او ؟ جريبه مصنوعي: ـ واشېر۱۲
  مصنوعي ۰جريبه طبيعي او  ۲۳۸۳۰: ـ خانشين۱۳
  )1(جريبه مصنوعي ۱۹۵۱۳جريبه طبيعي او  ۱۲۳۳۴: ـ مارجه۱۴

په لوړ ليسټ كي داسي ولسوالۍ هم سته چي تر اوسه يې د 
ۍ د نامه ځنګلونو په هكله معلومات نه لرو، نو ځكه د هري ولسوال

  .مخته مي د سواليې عالمه ايښې ده
                                                             

  ...د رياست عمومي څخه معلومات ـ1
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د هلمند واليت په پخوانيو وختونو كي ډېر ځنګلونه درلودل، چي د 
وخت په تېرېدو سره وچي، وكښل سوې او يا هم د جګړو له امله له 

ډول حيوانات لكه  - منځه والړې، په نوموړو ځنګلونو كي ډول 
او نورو حيواناتو  زمريان، پړانګان، هوسۍ، ځنګلي پسونه، بازان

غاالن چسركوزي، ليوان او  ژوند كاوه، خو بدبختانه اوسمهال يوازي
او نور ډېر هغه قيمتي او ارزښتناكه حيوانات يا يې نسل  موندل كيږي

  .ورك سوى دى او يا هم له دې ځايه نورو سيمو ته تللي دي
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  دوهم څپركى
  

  )يالتتشك(اداري جوړښتونه  واليت د هلمند
اداري واحدونو لرونكى دى، چي يوه يې د ) ۱۵(د هلمند واليت د 
نور يې ولسوالۍ دي، موږ هم لومړى د ) ۱۴(لښكرګاه ښار او 

لښكرګاه ښار او بيا ولسوالۍ چي پر درېيو درجو وېشل سوي دي، تر 
  .بحث الندي يې نيسو

  

  :sار لfکر[اهد 
پر يوه پراخ دښت  نوې لښكرګاه د زړې لښكرګاه د كنډوالو شمال ته

ښتى د هلمند نديځي برخي ته په ښار پوري ېجوړه سوې، د ښار لو
د لښكرګاه نوى ښار د هلمند سيمي تقريباً په مركزي ، سيند بهيږي

برخه كي دى، نوموړى ښار د ګرشك او كندهار پر يوه زاويه واقع 
 .دى

لمريز كال كي چي د هلمند سيمي د بيارغوني كارونه ) ۱۳۳۱(په 
، چي ددې سيمي لپاره يو هن وه، نو دا خيال سم ورسره ساتل كيدروا

ټولو  ، چيمركز وټاكل سي او دا مركز بايد په ټولو وسايلو سمبال وي
، نو دا و، چي دغه كال د هلمند د سيمي سيمو ته رسيدګي وكوالى سي

د هغه رياست د ) عبداهللا ملكيار(د انكشاف لوى رئيس ښاغلى 
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په مشوره په ) پيترسن(ى ښار جوړونكى متخصصينو او يو بهرن
ګرشك، نادعلى او نهر سراج كي سروې وكړه او باالخره يې په اتفاق 
دا ځاى غوره كړ، كوم چي نن لوى ښار پر جوړ سوى دى، ددې وروسته 
تردې د ښار عمومي پالن جوړ سو او د هغه د تطبيق لپاره د تعميراتو 

په دوران كي يې داسي يو څانګه تأسيس سوه، چي د تيرو نهو كلونو 
ښار جوړ كړ، چي حكومتي دوايرو د يو شمېر صحي، عرفاني او 
تخنيكي مؤسساتو لپاره هم ځايونه پكښې جوړ سوي او د خلكو 

  )1(.كورونه يې په نوي عصري ډول تعمير سوي دي
تنو ) ۱۰۲۰۰۰(لښكرګاه د هلمند واليت مركز دى، د وګړو شمېر يې 

كلي ) ۱۰۲(كيلو متر مربع دى، ) km2۲۰۲۲(ته رسيږي، مساحت يې 
 )2(.لوړوالى لري) m۷۸۰(لري او د بحر له سطحي څخه 

د لښكرګاه نوى ښار د مهندسۍ پر اصولو برابر جوړ سوى او 
تعميرات يې ټول پاخه دي، د لښكرګاه په نوي ښار كي الندي ودانۍ 

  :جوړي سوې
لوړوالى  متره،) ۲۰(متره، سور ) ۶۵(اوږدوالى : ـ د كلوب ودانۍ۱
  ).۲۶(متره، د كوټو شمېر ) ۸(

-۱۷(متره، سور ) ۴۵(اوږدوالى : د بانك درې منزله ماڼۍ - ۲
  ).۴۹(متره، د كوټو شمېر ) ۲۵-۱۲(متره، لوړوالى ) ۲۵

                                                             
  مخونه ۷۳او  ۶۰كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايى، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ 1
  د هلمند د احصايې امريت ـ2
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) ۴۰(متره، سور ) ۱۰۰(اوږدوالى : ـ د انكشاف رياست ماڼۍ۳
  ).۱۲۲(متره، د كوټو شمېر ) ۱۱(متره، لوړوالى 

متره، ) ۸۸(متره، سور ) ۱۵۲(اوږدوالى : ـ د لښكرګاه لېسه۴
  .متره) ۱۰(لوړوالى 

 – ۱۰(متره، سور ) ۲۵ – ۵(اوږدوالى : ـ د جامع مسجد ودانۍ۵
  ).۱۵(متره، د كوټو شمېر ) ۳۵ – ۵(متره، لوړوالى ) ۱۹
) ۱۹ – ۱۰(متره، سور ) ۳۱ – ۲۸(اوږدوالى : ـ د لبنياتو ماڼۍ۶

  ).۱۵(و شمېر متره، د كوټ) ۳۵ – ۵(متره، لوړوالى 
  .ـ د رخام فابريكه۷

سربېره پر پورتنيو ودانيو ددې ښار په شمالي برخه كي يو شمېر 
كورونه جوړ سوي، چي ټول د عصري وسايلو په لحاظ مجهز دي او په 
هغو كي د هلمند د سيمي د انكشاف د لوى رياست مامورين او بهرني 

ينو به اعلى حكومت مامور) هلمند(متخصصين اوسېدل، د ګرشك 
نوميږي او د ) ُبست(پكښې هستوګنه كول، هغه لوى واټ چي 

لښكرګاه په ښار كي د شمالي څخه جنوب ته اوږد سوى په وروستنۍ 
برخه كي يې اته داسي ودانۍ جوړي سوي، چي د لرغوني لښكرګاه 

  )1(.اسالمي سبك معماري څرګندوي
  

  :سیمي يپوري اړوند sار په لfکر[اه
  

  ) خشكاوه(خشك آبه  - ۱

                                                             
  مخونه ۷۳او  ۶۰كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ1
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  د محمدزو سركار - ۲
  )ختيځ العسكر(لښكري بازار  - ۳
  )يباباحاج(باباجى  - ۴
  چاه انجير - ۵
  بشران - ۶
  بوالن -۷
  )قلعه بُست -  كال بُست(بُست  - ۸
  زېكار - ۹
  )1(ختارُم - ۱۰

  د هلمند ولسوالۍ
  

  :لومAۍ درجه ولسوال!
  

  ): - Greshk[رشک( Nahr_e_Sarajـ نهر رساج ـ ۱
يت د با نفوذه ولسواليو څخه ده، سوداګريز او نهرسراج د هلمند وال

سيمه ايز موقعيت يې ډېر ارزښت لري، د نفوذ او ګڼه ګوڼي يو المل 
يې دا دى، چي د افغانستان حلقوي عمومي سړك ورڅخه تېر سوى 

  .دى
شمال ته يې د موسى كال، نوزاد او سنګين ولسوالۍ، جنوب ته يې 

ختيځ ته يې د كندهار واليت  ،)باباجي(د لښكرګاه پوري تړلې سيمه 

                                                             
  مخ ۱۷الحاج محمد اسماعيل شريعتيار، هلمند پوله په پوله،   ـ1
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ميوند ولسوالي او لوېديځ ته يې د نادعلي او واشېر ولسوالۍ پرتې 
  )1(.دي

ګرشك د هلمند لومړۍ درجه ولسوالۍ ده، چي له لښكرګاه څخه 
كيلو مترو فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر يې ) km ۴۸(په 
مربع كيلو متره ) km2 ۱۶۶۳(تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۱۱۶۱۰۰(

متره ) m ۱۶۶۳(كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۲۰۷(دى، 
 )2(.لوړوالى لري

څه موده مخكي چي نوې لښكرګاه نه وه، جوړه سوې نو حكومت په 
بُست كي و، د نادر افشار پوځونو چي بُست سقوط كړ، حكومت د 
ګرشك سيمي ته نقل سو او د اعلى حكومت بڼه يې درلوده او د 

وري يې اړه درلوده، هغه مهال په كندهار كي د كندهار په زون پ
  .حكومت بڼه د نائب الحكومت په ډول وه

لمريز كال كي د دښت لګان پر بيابان چي نوې لښكرګاه ) ۱۳۴۳(په 
جوړېدله، د يوه ماسټر پالن له مخي پيل سوه، چي حكومتي بڼه هم 
 بدله سوه، د كندهار واليت د جنوب لوېديځي حوزې زون وبلل سو او
ګرشك ولسوالي چي پخوا د حكومت اعلى بڼه درلوده اوس په يوه 
ولسوالۍ واوښته، حكومت اعلى په واليت بدل سو، د واليت 

  )3(.مقررات او حكومتي واحدونه په لښكرګاه كي جوړ سول

                                                             
  مخ ۴۰همدا اثر،   ـ1
  د هلمند د احصايې امريت ـ2
 مخ ۴۰د پوله په پوله، الحاج محمد اسماعيل شريعتيار، هلمن  ـ3
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كله چي د ګرشك څخه د لوى حكومت او واليت مركز نه و، انتقال 
ښكلي مواصالتي او سوى د كندهار او هرات په منځ كي يې د يو 

تجارتي ښار حيثيت درلود او ډېر جم و جوش پكښې و، د مشهورو 
سيدان، نهر سردار، قريه تاجكان، ده مزنګ، آب (كلي نومونه يې 
په نامه يادېږي، بله سيمه يې د ښوركي د شمال او ) بازان او نورزو

  )1(.قلعه ګز څخه تر باباجي رسيږي او ډېر كلي لري
  

  :Nad Aliـ نادعيل ـ ۲
نادعلي د هلمند د كرهڼي د پروژې په تأسيس سره د يوې ولسوالۍ 
په حيثيت جوړه سوه، دمخه تردې يو سوزنده دښت و، چي يوه زړه كال 
د نادعلي په ډېر مخروب او ويران حالت پكښې موجوده وه، څنګه چي 
د كرهڼي پروژه دغي مخروبي ته نږدې شروع سوې ده، نو ځكه دغه 

  .په نامه ياده سوې دهسيمه د نادعلي 
نادعلي د ختيځ لوري څخه د هلمند د سيند د غاړي څخه شروع او 
جنوب لوېديځ ته اوږده سوې ده، هغه سيمي يې چي تر اوسه دښتونه 
او وچ دي، څوك نه پر اوسيږي، د نادعلي شمال ختيځ ته ګرشك، 
شمال ته يې د واشېر، ختيځ ته يې لښكرګاه، لوېديځ ته د فراه واليت 

  )2(.او جنوب ته يې ګرمسېر او خانشين پراته دي
نادعلي د هلمند واليت لومړۍ درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه 

واټن كي پرته ده، د وګړو شمېر يې   كيلو متره) km۱۷ (څخه په 
                                                             

  مخ ۴۷۹كندهار، دوهم ټوك، محمد ولي ځلمى،  ـ1
  مخ ۴۷۱، همدا اثر  ـ2
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كيلو ) km2 ۴۶۹۷(تنو ته رسيږي، د سيمي مساحت يې ) ۹۰۱۰۰(
متره ) m۸۰۰(خه كلي او د بحر له سطحي څ) ۱۶۴(متره مربع دى، 
  )1(.لوړوالى لري

د نادعلي آب و هوا توده ده، د دوبي په موسم كي يې د تودوخي 
سانټي ګراډو پوري رسيږي، په ژمي كي يې د ) ۴۵ – ۴۰(درجه له 

تودوخي كښته درجه د منفي درو څخه تر څلورو رسيږي او باران ډېر لږ 
  .پكښې اوري

وني چي په ګرمو سيمو كي د آب و هوا له كبله ټول هغه نباتات او 
وده كوي، په نادعلي كي شنې كيږي، په نادعلي كي اوس ډېر د 
كرهڼي فارمونه او د كرهڼي پروژې سته، چي په عصري او تخنيكي 
ډول كار او كرهڼه پكښې كيږي، ددغه ولسوالۍ مځكي په نهر بغرا 

   )2(.سره اوبيږي
صري نقشه نادعلي ولسوالي يوه شنه، پر يوه خاصه پرمختللې ع 

جوړه او هواره سيمه ده، مځكي يې د ويالو او زابرونو تر منځ 
باندي يوه څلور الرې او د ) صدي(محدودي دي، پر هرو سلو جريبو 

عمومي سړكونو يوه برخه سته، زيات شمېر اوسيدونكي يې د زياتو 
پښتون مېشته سيمو څخه د اعلحضرت محمد ظاهرشاه د حكومت په 

ه نوم راوستل سوي دي، اوالدونه يې په هلمند وخت كي د ناقلينو پ
  )3(.كي زېږېدلي او زلميان سوي، چي اوس هلمنديان بلل كيږي

                                                             
  د هلمند د احصايې له امريت ـ 1
  مخ ۴۷۱محمد ولي ځلمى، كندهار، دوهم ټوك،  ـ2
  مخ ۴۵هلمند پوله په پوله، الحاج محمد اسماعيل شريعتيار،  ـ 3
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  ):Nawa_e_Barakzayiناوه باركزائي ـ (=  - د باركزو ناوه     ـ۳
د ناوې ولسوالي ځكه په دې نامه ياديږي، چي د مېزابې يا ناوې په 

ه بيا تر شمالن پوري شكل اوږده پرته سيمه ده، د كجكي له بند څخ
دغه ټوله سيمه په خپله خوا كي د هلمند سيند اوږده رودخانه لري، د 
اوبو مسير د روخانى بڼه لري او ناوه بلل كيږي، خو اوس مهال دا ټوله 
سيمه د ناوې په نامه نه ياديږي، د سيمو تغير د حالت او وضعيت په 

خت په تېرېدو سره تغير پوري تړلى دى، د ناوې جغرافيايي بڼي هم د و
  .تغير منلى او موندلى دى

يو وخت دا ټوله سيمه د باركزو د ناوې په نامه يادېدله، ځكه چي 
ويل ) رخج(باركزى قوم پكښې اكثريت و، هغه وخت چي كندهار ته 

په نامه يادېده، چي اوس هم د نوموړي ) خلج(كېده، د ناوې سيمه د 
  .ولسوالۍ مركز دى

چاه انجير، باباجي او (اه جوړه سوه، نو كوم وخت چي نوې لښكرګ
له ناوې څخه بيلي او په مركز لښكرګاه پوري وتړل سوې، د ) بوالن

هزارجفت د ويالې په جوړولو سره د شمالن سيمه هم د ناوې څخه بېله 
  )1(.او په ګرمسېر ولسوالۍ پوري وتړل سوه

تر احمدشاهي عصر پخوا د باركزو ټول مشهور او نوميالي مشران 
په ناوه كي اوسېدل، د حاجي جمال خان باركزي د د استوګني ځاى او 
كال د ګرشك په نادعلي كي بلل سوې ده، د نادعلي كلى د باركزو د 

د خپل ) لو ادې كال(ناوې په سر كي واقع دى، د هلمند په ناوه كي د 
                                                             

  مخ ۵۱همدا اثر،  ـ1
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وخت د سرنوشت سازو سياسي پريكړو مركز و او د هيواد مقدرات په 
  )1(.ټاكل كېدلهمدغه كال كي 

د باركزو ناوه د هلمند لومړۍ درجه ولسوالي ده، چي د لښكرګاه 
كيلو مترۍ فاصله كي پرته ده، د وګړو ) km ۲۴(ښار جنوب ته په 

كيلو متره ) km2 ۶۵۷(تنو ته رسيږي، مساحت  )۹۱۹۰۰(شمېر يې 
متره ) m۷۴۰ (كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۱۲۹(دى،  مربع

  )2(.لوړوالى لري
لومړۍ برخه يې له بوالن څخه شروع او وروستنۍ برخه يې د سرخ 
دوز تر كلي او تر دروېشانو پوري رسيږي، شمال ته يې نادعلى، 
جنوب ته يې ګرمسېر، ختيځ ته يې د هلمند سيند د لښكرګاه او 
ګرمسېر رېګونه او لوېديځ ته يې دښت دى، چي دغه دښټ له نادعلي 

  .او خانشين سره نښلي
: ركزو ناوه له پنځو وطنونو څخه تشكيله ده، چي عبارت ديد با

عينك، ګوهرګين، خسروآباد، هزاراسپ او سرخ دوز څخه، بيا په ياد 
نګارى، باغ رباط، : وطنونو كي په سلهاوو كلي سته، چي مشهور يې

لوى كلى، خرابه، د اڅكزو ښاخ، لنډى ښاخ، منګل زي، باسوالن او 
  . شورشورك دي

آبادي، مسطح او د كرهڼي له پلوه لومړۍ درجه كي د ناوې مځكي 
راځي، دغه مځكي د هلمند د سيند څخه اوبيږي، د مځكو اندازه يې 

                                                             
ك، د ناوې دانشور، د كندهار منور، د زنګاوت مخور، عالمه رشاد محمد معصوم، هوت ـ 1

  مخ ۱۰لمريز،  ۱۳۹۱خپرندويه ټولنه، 
  د هلمند د احصايې امريت ـ2
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يو لكو پنځوس زرو جريبو ته رسيږي، د هلمند زراعتي پروژې ناوې 
ته يوه سمه وياله بېولې ده، چي مځكي يې په ډېره عصري توګه 

  .ده او د شمالن واله نوميږياوبيږي، دغه واله د بغرا څخه بېله سوې 
په ناوه كي غنم، ماش، اوربشي او جواري ډېر كيږي، مېوه لرونكي 
وني او سر درختي لږ لري، آب و هوا يې په دوبي كي ګرمه او په ژمي 

سانټي ګراډو ) ۴۵ – ۴۰(كي معتدله وي، د تودوخي درجه يې د 
 پوري رسيږي، كښته درجه يې تر منفي دوو او تر څلورو پوري

  )1(.رسيږي
  

  :دوهمه درجه ولسوال!
  

  :Garmsir -ـ [رمسېر یا جروم ۴
شمال ته يې د باركزو ناوه او  )2(د هلمند يوه لويه ولسوالي ده،

مارجې ولسوالۍ، جنوب ته يې د خانشين ولسوالي، ختيځ ته يې 
  )3(.رېګستان، لوېديځ ته يې د مارګو دښت پروت دى

ده، چي له لښكرګاه ښار  ګرمسېر د هلمند دوهمه درجه ولسوالي
كيلو مترۍ فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر ) ۷۶ – ۶۴(څخه په 

كيلو متره مربع ) km2 ۲۰۲۵۷(تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۸۶۹۰۰(

                                                             
 مخ ۴۷۲كندهار، دوهم ټوك، محمد ولي ځلمى، ـ  1

  مخ ۴۶۹اثر، همدا   ـ2
  مخ ۷۹هلمند پوله په پوله، الحاج محمد اسماعيل شريعتيار،   ـ3
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متره لوړوالى  )m۷۱۰(كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۱۵۰(دى، 
  )1(.لري

باران لږ ددغي سيمي آب و هوا څنګه چي دښتونه او رېګونه دي، نو 
) ۴۷(پكښې اوري ډېره توده ده، چي په دوبي كي يې د تودوخي درجه 

سانتي ګرادو ته رسيږي، په ) ۱(سانتي ګراډو او په ژمي كي منفي 
ټوله كال كي تر دوه درې ځله باران نه اوري، د باران اندازه يې تر 

)mm۱۵ (ميلي متره نه زياتيږي.)2(  
ي څه بوټي شنه كيږي، چي د په رېګي دښتو كي د پسرلي په موسم ك

حيواناتو او څارويو لپاره په كاريږي، په غير دښتي سيمو كي چي د 
دروېشانو واله تېره سوې ده، مځكي د كښت او كرهڼي لپاره 
مساعدي دي او حبوبات ډېر پكښې كيږي، بيا يې هم مځكي په ځينو 

  .برخو كي ښوره او مالګه لري
كښت بوخت دي، د هلمند د د ګرمسېر ډېر وګړي په مالدارۍ او 

كرهڼي پروژې د انكشاف له كبله څه د كرهڼي مځكي دولت ته پاته 
سوې او دولت يې په كښتګرۍ خلكو ته وركوي او د دا نورو څخه 

نهه افغانۍ ) ۹(ماليه اخلي، چي پر يو جريب اعلى مځكه باندي 
  .ماليه ايښوول سوې ده

د ګرمسېر ناوه ده، د ګرمسېر مځكي پر دوو برخو وېشالى سو، يوه 
چي د هلمند سيند په هغه كي غځېدلى دى، غاړي يې د كرهڼي او 

                                                             
  مريتد احصايې ا ـ1
  مخ ۴۶۹كندهار، دوهم ټوك، محمد ولي ځلمى،  ـ2
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زراعت لپاره وړ دي، بله برخه يې رېګونه، دښتونه او بيابانونه دي، 
چي وچ او سوزنده هوا لري، د ګرمسېر پښتانه په پښتو او بلوڅان يې 

  )1(.په بلوڅي او بروهي خبري كوي
د پر غاړو پرتې دي، ځكه نو د الى او د ګرمسېر مځكي عموماً د سين

تورو خټو څخه چي رېګ ورسره ګډ دى جوړي دي او له دې امله يې نو 
خاوري د هر ډول كرهڼي لپاره په تېره بيا پنبې، ګڼيو او ځېرې لپاره 

  .ډېره استعداد لري
په ګرمسېر كي هر راز د كرهڼي او ونو محصوالت سته او هم اهلي 

ه، اوښان، بزې او نور روزل كيږي، چي د څاروي لكه غوايي، پسون
  )2(.هغو له پوټكو، وړيو او شيدو څخه ډېره ګټنه كيږي

  

  ):Sarwan Qala -رسوان کال ( Sangin - ـ سنmین ۵
سنګين د هلمند سيند سره په اوږدو يوه غزېدلې ولسوالي ده، چي د 
موقعيت له مخي هلمند ته د ډېر ښكال بخښونكې ده او نږدې د هلمند 

يت په منځني برخه كي پرته ده، د سنګين د ولسوالۍ په لويه هديره وال
كي يو زيارت سته، چي ددې سيمي خلك ورته په درنه سترګه ګوري، 
د سپين ږيرو په وينا دا ددې ځاى د پخوانيو زيارتونو څخه دى، ددې 

و، چي د وخت په ) خواجه نګين(زيارت نوم د پخوانيو خلكو په وينا 
سو، اوس خواجه له خولې ) خواجه سنګين(نوم  تېرېدو سره دا

  .لوېدلى، يواځي سنګين ويل كيږي
                                                             

  مخ ۴۷۰، همدا اثر ـ1
  مخ ۸۸۸آريانا دايرة المعارف، اووم ټوك،  ـ2
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د سنګين ولسوالۍ شمال ته كجكى او موسى كال ولسوالۍ، 
جنوب ته ګرشك او د كندهار واليت د ميوند ولسوالۍ، ختيځ ته د 
كندهار واليت د غورك ولسوالي او لوېديځ ته يې د نهرسراج 

  )1(.ولسوالي پرته ده
ين د هلمند واليت دوهمه درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه سنګ

كيلو مترو فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر يې ) km۹۰ (څخه په 
كيلو متره مربع ) km2۲۹۱ (تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۵۹۱۰۰(

متره لوړوالى ) m۹۰۰ (كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۵۶(دى، 
  )2(.لري

ياتره د كرهڼي او مالدارۍ په چارو د سنګين ولسوالۍ خلك ز
بوخت دي، كرهڼيز پيداوار يې غنم، اوربشي، جواري، رشقه، مۍ، 

  .سابه، خټكي، هندوانې، زرد آلو، مڼې، انګور، انار او نور دي
اهلي حيوانات يې غويي، اوښان، پسونه، وزې، خره، آسان، كچرې 
ړ، او كورني چرګان دي او وحشي حيوانات يې لېوه، سوى، ګيد

  .شكوڼ، سورلنډى او نور دي
د سنګين ولسوالۍ مشهوري كلي يې اغلغ، بوستان زي، توغى، 
جوى شالي، چاه بابر، چكه كتوزي، سنګين، ښوراب، مالمند، مياد 
دودي، نسوزي، قريه غاوګى سنګين، محمد اشرف، ګارد كى، 

  )3(.ميرغورخان، حاجي ناظم، ماغز، چوغك او نور

                                                             
  مخ ۴۸ه په پوله،  هلمند پولالحاج محمد اسماعيل شريعتيار،  ـ1
  د هلمند احصايې امريت ـ2
  مخ ۵۲۴آريانا دايرة المعارف، څلورم ټوك،  ـ3
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  :Kajaki -ـ کجکی ۶
جكي ولسوالي د هلمند واليت يوه د هغو ولسواليو څخه ده، چي د ك

موقعيت يې د ښكال، پيداوار، وړتيا، تاريخ او لرغونتوب له پوله په 
ټوله نړۍ كي شهرت لري، دا سيمه د پاچاهيو، جګړو، قومونو، 
برېښنا فابريكې، د هلمند سيند بند، كارېزونو، رنګارنګ مېوو او 

        .صنعتونو وطن دى
ولسوالي د يوې پراخي سيمي لرونكې ده، چي د كجكي په  د كجكي

) زينداور(نامه د ګڼ ميشتي او رودباره سيمي سربېره د زمينداور 
لرغونې لويه او پراخه سيمه هم د جغرافيايي وېش له مخي له ځانه سره 

  .لري
د كجكي ولسوالۍ شمال ته د باغران ولسوالي د بغني سيمه، 

د سروان كال سيمه، ختيځ ته د كندهار جنوب ته د سنګين ولسوالي 
واليت د خاكرېز ولسوالي د غورك عالقداري او لوېديځ ته يې د 

  )1(.موسى كال سيمه پرته ده
كجكى د هلمند واليت دوهمه درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه 

كيلو مترۍ فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر ) km ۱۳۳(ښار څخه په 
كيلو متره ) km2 ۱۹۳۹(ي، مساحت يې تنو ته رسيږ) ۷۰۵۰۰(يې 

متره ) ۱۰۰۰(كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۱۷۰(مربع دى، 
  )2(.لوړوالى لري

                                                             
  مخ ۵۶ل شريعتيار، هلمند پوله په پوله، الحاج محمد اسماعي ـ1
  د هلمند واليت د احصايې امريت ـ2
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د كجكي ولسوالي د هلمند يوه مهمه سيمه ده او په هيواد كي يې 
اقتصادي اهميت هغه وخت زيات سو، چي دلته د امريكايانو له خوا د 

  )1(.و يو لوى بند جوړ سوبرېښنا يوه لويه فابريكه او د اوب
  

  :Baghran –ـ باغران ۷
د باغران ولسوالي يوه د غرنيو ولسواليو څخه ده، چي د مېړنيو 
ډېري تاريخي كيسې او پيښي يې د تاريخ پر پاڼو ليكلي دي، د باغ 
ارم او پشلنګ سيمي يو مهال د سيستان مشهور ښارونه وه، خو اوس 

اغران ولسوالۍ پوري تړلي د حكومتي جغرافيايي وېش له مخي د ب
  .سيمي دي

د باغران شمال ته د اروزګان او دايكندي واليتونه، جنوب ته يې د 
كجكي او موسى كال ولسوالۍ، ختيځ ته يې د اروزګان واليت او 

  )2(.لوېديځ ته يې د نوزاد ولسوالي او د غور واليت واقع دي
لښكرګاه باغران د هلمند واليت دوهمه درجه ولسوالي ده، چي له 

كيلو متره فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر ) km۲۱۰ (ښار څخه په 
كيلو متره ) km2 ۳۵۸۷(تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۸۰۶۰۰(يې 

متره ) m۱۵۵۰ (كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۲۹۵(مربع دى، 
  )3(.لوړوالى لري

                                                             
  مخ ۱۷۹ دوهم ټوك ي،ڼواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاد هيپوهاند رازقي نړيوال،  ـ1
  مخ ۷۰هلمند پوله په پوله، الحاج محمد اسماعيل شريعتيار،  ـ2
  د هلمند واليت د احصايې امريت ـ3
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او  د باغران آب و هوا يو د بله ډېر توپير لري، شمالي سيمي يې يخي
جنوبي سيمي يې لږ څه تودې دي، معتدل او خوشګواره ځايونه هم 

  .لري
د باغران منطقه زياتره وچه او څه كارېزونه هم لري، مشهور رود يې 
ورخان نوميږي، چي د دايكندي او پسابند څخه شروع كيږي او د 
باغران په آخرنۍ برخه كي د ورخان كلي ته داخليږي، بيا د كجران او 

ا ته ځي، نور رودونه يې د مركز درې، تاچوى او سربغني دهراود خو
دي، دغه سيندونه چي كال آباد وي بهيږي كه نه نو وچ وي، د باغران 
مځكي حبوبات ښه كوي او څه انګوري او سر درختي باغونه هم 

  )1(.لري
  

  :Musa Qala –ـ موسی کال ۸
 شمال ته يې د باغران ولسوالي، جنوب ته يې د ګرشك او سنګين
ولسوالۍ، ختيځ ته يې د كجكي ولسوالي، لوېديځ ته يې د نوزاد 

   )2(.ولسوالي واقع دي
موسى كال د هلمند واليت دوهمه درجه وسوالي ده، چي له لښكرګاه 

كيلو متره فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر يې ) km۱۱۰ (څخه په 
كيلو متره مربع ) km2۱۳۶۲ (تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۵۸۴۰۰(

                                                             
  مخ ۴۷۵كندهار، دوهم ټوك،  محمد ولي ځلمى، ـ1
  مخ ۶۳هلمند پوله په پوله، الحاج محمد اسماعيل شريعتيار،  ـ2
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متره ) m ۱۰۱۵(كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۱۰۷(، دى
  )1(.لوړوالى لري

آب و هوا يې ځكه معتدله او خوشګواره ده، چي د موسى كال رود له 
شمال څخه جنوب ته د موسى كال د زياتو كليو په منځ او څنډو كي 

  .تېريږي او هم ډېر كارېزونه لري
او ډېري حاصل خيزي  د موسى كال مځكي په رود او كارېزو اوبيږي

يك لنګ، چارساى، كڅ محمد : دي، هغه كلي چي د رود څخه اوبيږي
امين، كڅ اشرف، كڅ غالم رسول، كڅ عثمان، سربيشه، توغى، 
سنګير، تخته پل، كنجاك د ولسوالي مركز خواجه لعل بابا، وسك، 
غره تاله، غونډۍ، چينه، ده مستان، داراخېل ډاګان، موسى زي، نيم 

ه، احمد خوازي، كرغك، پايګاه، ده غوچك، ظلم آباد، چي، چارد
شهرك، درختي، صندله، خواجه داد، مسلماني كوه بره، لوړ رېګى، 

او هغه كلي چي په ... كښته رېګى، منظور آباد، درآباد، دوآب او نور
لوړ او كښته ده زور، لنډۍ ناوه، د بهادر كارېز، د : كارېز اوبيږي

سفلي  جلجي كارېز، نوى كارېز، د نسر عبدالرحمن كارېز، عليا او 
كارېز، سياه جاو، سرهند، موسى زي، درختي، د قرآن كارېز، كارېزده، 

  .د هزار مشي كارېز، د ندامۍ كارېز، د پير كارېز او داسي نور
د موسى كال مځكي هواري او په ځينو برخو كي يې د رېګو او ډبرو 

كيلو متري ) ۵(ه په غونډۍ ليدل كيږي، د موسى كال د مركز شمال ت
فاصله كي يو لوى غر دى، چي د موسى كال د غره په نامه ياديږي، په 

                                                             
  د هلمند واليت د احصايې امريت ـ1
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دغه غره كي بېل ډولونه وني او حيوانات سته، د موسى كال غر د 
  .هندوكش د سلسلې څخه دى

په موسى كال كي د كمبلو، سترنجيو او جاروګانو جوړول په ډېر 
د خانانو او  يدي او دوابتدائي شكل سته، د موسى كال خلك بزګر 

ـ :ملكانو مځكي كري او قوت اليموت برابروي، مهم پيداوار يې
غلې، انګور، انځر، انار، بادام، ناك، مڼه، شفتالو، شليل او نور دي، 

  )1(.كاغذي بادام او انګور يې ډېر شهرت لري
موسى كال د يوې زړې تاريخي كال نوم دى، چي اوس دغه نوم 

دى، د موسى جان او ولي جان نقل په ګړنيزو  سيمي ور څخه خپل كړى
يا شفاهي ادبياتو كي پوره ځاى او شهرت لري او دا نوم د هغه 
مشهوري كيسې څخه نوموړي سيمي خپل كړى دى، ځكه هغه كال 
چي د موسى په نامه يادېده، په دغه سيمه كي ده، د وياړ ځاى دى، چي 

يه او تاريخي فنونو زموږ شفاهي پخواني ادب تر اوسه زموږ په جغراف
  )2(.كي خپل اثر ال هم جوت ساتلى دى

        

  :Nawzad -ـ نوزاد ۹
د نوزاد ولسوالي د هلمند په شمالي سيمه كي پرته ده، چي شمال ته 
يې د غور واليت، جنوب ته يې د ګرشك ولسوالي، ختيځ ته يې  

                                                             
  مخ ۴۶۷محمد ولي ځلمى، كندهار، دوهم ټوك،  ـ1
  مخ ۶۳الحاج محمد اسماعيل شريعتيار، هلمند پوله په پوله،  ـ2
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موسى كال او باغران ولسوالۍ او لوېديځ ته يې د واشېر ولسوالي 
  )1(.پرته ده

نوزاد د هلمند واليت دوهمه درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه 
كيلو متره فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر يې ) km ۱۲۸(څخه په 

كيلو متره مربع ) 2km ۴۵۶۰(تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۵۰۳۰۰(
متره ) m۱۱۸۰ (كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۱۷۳(دى، 

  )2(.لوړوالى لري
و هوا په عمومي توګه وچه او معتدله ده او هغه سيمي  د نوزاد آب

چي يې په شمالي برخه كي د بابا غره ته نږدې واقع دي، واوره نيسي، 
جنوبي برخه يې چي شېلې او دښتونه دي، لږ باران پكښې اوري، 
خلك يې د اوبو د لږوالي او كارېزونو د وچتيا څخه زياتره وختونه 

  .شكايت كوي
افغانستان د لويو غرونو څخه منشعب سوي دي،  د نوزاد غرونه د

شمال ته يې د سياه كوه او كوه بابا درې او شېلې دي، خو د نوزاد پر 
  :غرونو كوچيانو داسي نومونه ايښي دي

د غرو مشان غر، چي د نوزاد شمال ختيځ ته واقع دى، د موسى كال 
  .او نوزاد په منځ كي دى

وه غرونه د نوزاد ختيځ ته واقع د خوارو زار، چهل دختران او كافر ك
  .دي، چي لمني يې وني لري

                                                             
  مخ ۷۵، همدا اثر ـ1
  امريتد هلمند د احصايې  ـ2
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سياه كوه چي سياه بند يې جوړ كړى دى، د نوزاد شمال ته واقع دى 
  .او مالداران دغي سيمي ته خيژي

مزه كوه او كوه فرهاد د نوزاد د ولسوالۍ ختيځ طرف ته د موسى 
  .كال په سيمه كي واقع دي

لسلې څخه دى او د نوزاد په شمال كي د اوالرې غر هم د بابا غره له س
  .واقع دى

په نوزاد كي يو وچ رود سته، چي د نوزاد رود يې بولي، د بارانو او 
سېلو د اوبو پرته نوري اوبه نه لري، دغه رود د كوه بابا څخه جنوبي 
خوا ته اوږد سوى دى، د نوزاد د مركز د ختيځ څخه تيريږي، د ګرشك 

  .و د هلمند سيند ته توئيږيتر سياه منار پوري رسيږي ا
دغه رود دى، چي يو ښاخ يې د سياه بند د شمال ختيځ څخه جنوبي 
لوري ته او بل ښاخ يې د لوېديځ څخه جنوبي لوري ته اوږد سوى دى، 
دغه رود د دواړو خواو ته د نوزاد كارېزونه دي، كه په دغه رود كي 

د اوبو په نېستي  اوبه راغلې د نوزاد كارېزونه اوبه لري او كه نه وي،
  .اخته وي

د نوزاد ولسوالي ښي مځكي لري، خو كافي اوبه نلري، پيداوار يې 
هر ډول حبوبات او مېوې دي، چي له مېوو څخه يې انار او ناك ډېر 
مشهوره دي، په نوزاد كي د پسونو، وړيو او غنمو معاملې ډېري 

  )1(.يكيږي، د كندهار سوداګر زياتره د نوزاد مالداران استثمارو
 

                                                             
   مخ ۴۷۴كندهار، دوهم ټوك، محمد ولي ځلمى،  ـ1
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  :Dishu - ـ دېشو ۱۰
دغه هواره او په ځينو برخو كي رېګي مځكه ده، چي لوړي او ژوري 

شمال ته يې د خانشين ولسوالي رېګستان، جنوب ته يې د  )1(لږ لري،
بلوچستان رېګستان، ختيځ ته يې خانشين رېګستان او لوېديځ ته يې 

        )2(.د خانشين سيمه او د نيمروز چهار برجك ولسوالي پرته ده
دېشو د هلمند واليت دوهمه درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه 

د وګړو شمېر يې  كيلو متره فاصله كي پرته ده،) km ۲۱۵(څخه په 
كيلو متره مربع ) km2۹۷۸۲ (تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۲۰۲۰۰(

متره لوړوالى ) m۵۹۰ (كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۷۵(دى، 
  )3(.لري

سانتي ګراډو ) ۴۸ – ۴۰(بي كي ډېره توده ده، چي له هوا يې په دو
څخه بيا د اسد تر ) ۱۵(پوري رسيږي، په دغه سيمه كي د جوزا له 

پوري ډېر تود باد را الوزي، چي حتى كله خاوري او رېګونه د ) ۱۵(
يوه ځاى څخه بل ځاى ته وړي، په پسرلي او مني كي يې هوا لږ معتدله 

  .كي چي باد چليږي، نو هوا يې سړيږي وي، په ژمي كي په هغو ورځو
په دېشو كي د هلمند سيند له ختيځ څخه لوېديځ لوري ته روان دى، 
د ديوالك په كلي ورننوزي او رېګستان كي د لندي كلي څخه 
تېريږي، بيا د چخانسور سيمي ته ځي، هلمند سيند د دېشو كلي 

                                                             
  مخ ۴۷۷، دوهم ټوك، همدا اثر ـ1
  مخ ۶۸الحاج محمد اسماعيل شريعتيار، هلمند پوله په پوله،  ـ2
  د هلمند د احصايې امريت ـ3
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وبه ډېري وي، شماالً او جنوباً پر دوو برخو وېشلي دي او كله چي يې ا
د سيمي اوسېدونكي د كښتيو په واسطه يوې او بلي غاړي ته پوري 

  .وزي
د دېشو اوسېدونكي له هلمند سيند څخه د چښلو او كرهڼي اوبه 
اخلي، د هلمند سيند پر دواړو غاړو يو ډول ځنګلي وني شنې دي، چي 
كز ورته وايي، دغه لرګي د سونګ او تعمير لپاره زيات په كاريږي او 

  .ځيني حيوانات لكه خوګ، لېوه، چغال او ګيدړي هم لري
د دېشو د كرهڼي مځكي دوه فصله دي، غنم، ماش، ځيره، كنجدي، 
جواري ډېر پكښې كيږي، ددغه ځاى زيات غنم كندهار ته صادريږي، 
دښتونه يې د ښكار لپاره ډېر شهرت لري او په ژمي كي د افغانستان 

د ښكار لپاره ورځي، د هوسيو  سرمايه داران او ښكاريان د هوسيو
ښكار په موټرانو او تازيانو كيږي، په دې سيمه كي زړې كالوي د 
سردار مدد خان، قلعه نو، قلعه سبز، قلعه كالو، قلعه شوره، قلعه 
غالمان په نامه مشهور دي، د ديشو د رخام ډبره زياته مشهوره ده او د 

  )1(.تل كيږيلښكرګاه د حجاري په فابركه كي كار ورڅخه اخيس
چي د ولسوالۍ (د دېشو مشهور كلي عبارت دي له، دېشو كلى 

، خواجه علي عليا، خواجه علي سفلى، لندى سايك، ليچ )مركز دى
  .ولندى او داسي نور

په دېشو ولسوالۍ كي عام المنفعه ټولنيز خدمات او اسانتياوي 
 ډېري محدودي دي، كرهڼيز پيداوار يې غنم، اوربشي، سپينه ځيره،

                                                             
  ۴۷۷كندهار، دوهم ټوك، محمد ولي ځلمى،  ـ1
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جواري، كوكنار، پنبه، مۍ، مشنګ، نسك، لوبيا، شوتله، رشقه، 
  .تنباكو، لمرګلي، ارهنډه، غوښت، ګازري، ټيپر، كډو او بانجان دي

مېوې يې انګور، انار، مڼې، انځر، زرد آلو، آلوچه، توت، هندوانې 
او خټكي دي، همدارنګه ځيني نور خودرويه بوټي، چي په بېالبېلو 

ه اخيستل كيږي، په دې ولسوالۍ كي پيدا مواردو كي ورڅخه ګټ
  .كيږي

صنعتي پيداوار يې، تغرونه، غالۍ او يو ډول ګالباتون ګنډل او د 
ورېښمو صنعت او عرقچين جوړول دي، څنګه چي د ځايي خلكو د 
اړتياوو له پوره كولو څخه زياتوالى كوي، نو په سوداګرۍ كي 

  .ورڅخه كار اخيستل كيږي
يي، پسونه، وزې او خره دي، پخوا په دې كورني حيوانات يې غوا

ولسوالۍ كۍ هوسۍ او سوى لېدل كېدل، خو اوس نسته، همدارنګه 
څيرونكي ځناور لكه لېوه، كوږ، ګيدړه، يږ، سورلنډى او د اوبو سپى 
په دې ولسوالۍ كي هم پخوا و، مرغان يې لكه هيلۍ، زركي، تنزري، 

  .سيسۍ، قاز، كوټنه، جل او مړزان دي
اوسېدوني په عمومي توګه كروندګر او مالدار دي، له هغه  د دېشو 

سره سوداګريز فعاليتونه هم كوي، ښځينه طبقه يې د وړۍ ورېشلو، 
  )1(.تغر او غالۍ اوبدلو او د ګالباتون او ورېښمو په ګنډلو بوختي وي

  

  

                                                             
  مخ ۷۷۳آريانا دايرة المعارف، درېيم ټوك،  ـ1
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  :درېیمه درجه ولسوال!
  

  :Washir -ـ واشېر ۱۱
او ټوله اړتياوي چي د  د واشېر سيمه د نوزاد عالقه داري وه    

حكومت سره پېښېدلې هغه به يې د نوزاد له ولسوالۍ څخه چي د 
واشېر مركز و، پوره كولې، د ډاكټر نجيب اهللا د حكومت په وخت كي 
واشېر په رسمي ډول د ولسوالي په توګه وپېژندل سو، د واشېر نوم د 

        .اديږيكوشانيانو او ساسانيانو د وخت څخه په واشېر او يا واسېر ي
د واشېر شمال ته د فراه واليت د ګلستان ولسوالي او د هلمند د 
نوزاد ولسوالي، جنوب ته يې د نادعلي ولسوالي، ختيځ ته يې د 

  )1(.نوزاد ولسوالي او لوېديځ ته يې د نادعلي ولسوالي قرار لري
واشېر د هلمند واليت درېمه درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه 

كيلو متره فاصله كي پرته ده، د وګړو شمېر يې  )km ۱۴۳(څخه په 
كيلو متره مربع ) km2 ۴۱۰۵(تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۱۵۴۰۰(

متره ) m۱۱۵۰ (كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۶۴(دى، 
  )2(.لوړوالى لري

  

 
 

                                                             
  مخ ۸۷هلمند پوله په پوله، محمد اسماعيل شريعتيار، الحاج  ـ1
  د هلمند واليت د احصايې امريت ـ2
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  ):Reg -رې� ( Khanashin - ـ خانشین ۱۲
ېګو نيولې لكه څنګه چي له نامه څخه يې ښكاري، دغه سيمه ټوله ر

ده، شمال ته يې د هلمند سيند او د هغه تر شا د مارګو دښت، جنوب ته 
يې پښتونستان، ختيځ ته يې د خانشين غر او د هلمند څنډي، لوېديځ 

  )1(.ته يې د لنډي كلي او په ها خوا يې د چهاربرجك ولسوالي ده
خانشين د هلمند واليت درېيمه درجه ولسوالي ده، چي له لښكرګاه 

د وګړو شمېر يې  كيلو متره فاصله كي پرته ده،) km۱۶۰ (په  څخه
كيلو متر مربع ) km2 ۷۴۱۴(تنو ته رسيږي، مساحت يې ) ۲۶۱۰۰(

متره لوړوالى ) m۶۵۰(كلي لري او د بحر له سطحي څخه ) ۹۶(دى، 
  )2(.لري

ددغي ولسوالۍ آب و هوا ډېره توده او باران لږ پكښې اوري، په 
سانتي ګراډو ته رسيږي، مشهور ) ۴۸(درجه دوبي كي يې د تودوخي 

غرونه يې كوه سفيد، ملك كوه، سنګ رخام، كوه رباط، كوه ترشاب، 
  .كوه ګلچه او داسي نور

په دغه سيمه كى دوه لوى دښتونه د رېګستان او مارګو په نامه 
مشهور دي، په دېشو خواجه علي او لنډي پاللك كي يې د كرهڼي 

  )3(.يږيمځكي دي، چي غنم په كرل ك

                                                             
  مخ ۴۷۸محمد ولي ځلمى، كندهار، دوهم ټوك،  ـ1
  د هلمند د احصايې امريت ـ2
  مخ ۴۷۸محمد ولي ځلمى، كندهار، دوهم ټوك،  ـ3
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كي كرهڼيز پيداوار ډېر لږ دي، ددې سيمي ) رېګستان(په خانشين 
ورشوګاني د باران د اورښت په ډېرښت او قدرت او په تېره بيا د ژمي 
او پسرلي په بارانونو پوري مربوط دي، كه چيري د مني او ژمي د 
آخرو ورځو بارانونه په خپل وخت او كافي اندازه واوريږي، نو ښې 

شوګاني تشكيليږي، څنګه چي ددې منطقې هوا په ژمي ګټوري ور
كي هم ګرمه ده، نو د حيواناتو او څارويو د استفادې وړ اكثره نباتات 
او ګياګاني په ژمي كي هم وده كوي او د ستايني وړ ورشوګاني 
جوړوي او څنګه چي د سكسول وني ددې شګو په ټولو برخو كي 

نګي يې د اوښانو د خوراكې دېرښت لري، نو په تېره بيا پاڼي او څا
لپاره ګټور او د استفادې وړ دي او په دغو واښو د وزو او پسونو هم 

  .بسيا كيږي
د خانشين ډېر خلك په مالدارۍ او د څارويو په روزنه بوخت دي، 
ددې عالقې اهلي څاروي اوښان، وزې، پسونه او خره دي، غويان او 

يې لكه هوسۍ او  آسونه پكښې نسي روزل كېدالى او وحشي ځناور
سويه په شګو كي او په غرونو كي يې غوڅه او پړانګ او په نورو 

  .هوارو مځكو كي يې لېوه، ګيدړه او سورلنډى پيدا كيږي
ددې سيمي ښځي يې د څارويو د وړيو او ويښتيانو په وريشلو او 
تاوولو بوختي دي، د تغر، غالۍ او شړۍ او بدنه هم پكښې مروجه 

خپلي پڼې هم د غر څه له پوستكي څخه پخپله  ده، ددې ځاى وګړي
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په نوم يو سخت باد ) حاران(جوړوي، په ژمي كي يې هوا سړه ده او د 
  )1(.پكښې لګيږي

  

  :Marjah - ـ مارجه ۱۳
د مارجې ولسوالي د طالبانو تر واكمنۍ وړاندي د نادعلي د 
ولسوالۍ برخه وه، كله چي طالبان واك ته ورسېدل، نوموړې سيمه د 

والۍ په نامه ياده سوه، كله چي د طالبانو تحريك سقوط وكړ او ولس
د حامد كرزي تر رياست الندي حكومت تشكيل سو، ال هم د مارجي 

        .برخليك سم نه و معلوم
لمريز كال د نوي ادارې لخوا حاجي عبدالظاهر اريان د ) ۱۳۸۹(په 

ه مارجي ولسوال په توګه په لومړي ځل رسمي وپېژندل سو، نو دا سيم
  .مګر مؤقت شكل لري )2(رسمي او د ولسوالۍ بڼه يې خپله كړه،

شپېته زره جريبه مځكه تر پروژې الندي راغلې ) ۶۰(په مارجه كي 
كيلو ) km ۲۷.۸(له لښكرګاه څخه په  )3(او د كرهڼي قابليت لري،

  )4(.متره فاصله كي پرته ده
لي، شمال ته يې د نادعلي ولسوالي، جنوب ته يې د ګرمسېر ولسوا

ختيځ ته يې د باكزو د ناوې ولسوالي او لوېديځ ته يې د مارګو پراخه 
  )1(.دښته پرته ده

                                                             
  مخ ۱۷۰آريانا دايرة المعارف، شپږم ټوك،  ـ1
  هلمند پوله په پولهشريعتيار،  الحاج محمد اسماعيل ـ2
  مخ ۴۷۱كندهار، دوهم ټوك، محمد ولي ځلمى،  ـ3
  https://www.google.com/maps/dir/Lashkar+Gah/Marjeh,+Afghanistan ـ4
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  :Nawmish - ـ ناومېش۱۴
ناومېش د هلمند واليت څوارلسمه، يوه نوې او مؤقته ولسوالي ده، 

نېټه د باغران له ولسوالۍ  ۲۶لمريز كال د جدي په ) ۱۳۹۲(چي په 
 .والۍ په څېر رامنځته سوهاو د يوې خپلواكي ولس بېلڅخه 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
  مخ ۶۱الحاج محمد اسماعيل شريعتيار، هلمند پوله په پوله،  ـ1
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  درېيم څپركى
  

 مشهوري سيمي تاريخي آثار او )هلمند( تومنتد هي
  

  :)د بُست کال( ستب
بُست زموږ د لرغوني هيواد يو تاريخي، تجارتي، مذهبي، پوځي، 

د كيڼي غاړي، ) هيرمند(مدني او فرهنګي مهم ښار دى، چي د هلمند 
مند د سيندونو د يو ځاى كېدو له ځاى څخه يو څه د ارغنداب او هل

يا ) Biut(كښته پروت دى، په تاريخي سندونو كي بُست د بيوت 
        .په شكلونو هم ضبط دى) Bigis(بيجس 

) زاير(د ) بسته داري(د بُست د تاريخي كال بنسټ ايښوونكى 
وراره دى، چي ښايي له خپلي خوا يې د ) ويشته سپه(زوى او د 

  )1(.ران ټاكلى وسيستان حكم
پورتنى روايت له آريانا دائره المعارف څخه را نقل سوى دى، خو 

ـ :اسي ليكيكي د) د كندهار ياداښتونه(عالمه رشاد بابا په خپل اثر 
ستا په هغه نسخه كي چي په سمرقند كي پيدا د بُست په هكله د اوي(

ـ بستوار :كي ليكل سوې ده، ليكلي دي) ز ۸۰۰(سوې او په 

                                                             
  مخ ۱۳۹آريانا دائرة المعارف، دوهم ټوك،  ـ1
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)Bastvar (دغه وخت ويشتاسپ د  ،د زرير زوى د بُست ښار ودان كړ
زرير ورور په فرزدان كي و او په عبادت بوخت و، فرزدان د ويشتاسپ 

  ).د كورنۍ ټاټوبى و
د ُبست په خلكو كي مشهوره ده، چي د بُست كال د نوشېروان عادل 

وزير بختك د نوشېروان په حكم جوړه ) ز ۵۷۸ – ۵۳۱(ساساني 
ايي نوشېروان د خورا ټينګي كال په جوړولو وګماره، ده د كړېده، و

هلمند او ارغنداب د سيندونو په ګډونځي، چي دغه كال ودانه كړله، 
پاچا ته ياغي سو، نوشېروان پسې راغى لښكرو يې ښار كالبند كړ، 
يو كال تېر سو د كال د نيولو اميد ورځ په ورځ ضعيفه كېده، لښكرو ته 

ته ډېر : (خو بختك ته يې پيغام ور ولېږه چي يې د كوچ امر وركړ،
ناځوانه سړى يې، ما ته دومره ټيټ سوى نه بللې، د نمك حق دي هېر 

  ).كړ؟
ددې پيغام په ور رسېدلو بختك راووت، توره يې د پاچا په مخ كي 

ما غوښته دا درته ثابته كړم، چي (ـ :كښېښووله او ورته يې وويل چي
  )1().ه ستا هغه نوكر يم، چي ومدا كال د نيولو نه ده، كه ن

زموږ د هيواد د ډېرو لرغونو او مشهورو  كالګانو څخه چي په 
روايتونو، تاريخي اسنادو او افسانو كي ترې ډېره يادونه سوې، يوه 

، د هغې باالحصار، لښكري بازار او )قلعه ُبست(هم د بُست كال 
  .دي) طاقونه(راوقونه 

                                                             
  مخ ۱۹۱، د كندهار ياداښتونه، لومړى ټوك، رشاد ن پوهاند عبدالشكورسېعالمه اكاډم ـ1
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سره د هيرمند او ارغنداب د بُست د خپلي كال د پراخي سيمي 
كي ) غونډۍ(سيندونو د مخامخ كيدو د پاسه په يوه فرسخي 

  )1(.موقعيت لري

په احاطه كي دوې دراوزې لري، چي آثار  دا كال د ختيځ او لوېديځ
خوا ته يې پر يوې  وسه پوري باقي پاته دي، جنوب لوېديځييې تر ا

اكثرو برخو يې د وخت غونډۍ باندي بله كال وجود لري، چي د دېوالو 
له تېرېدو سره مقاومت كړى او پر خپلو ځايو باندي سم دم والړ دي، د 
بُست په مينځ كي يو ژور څاه دى، چي ژوروالى يې د هلمند او 
ارغنداب د حوزې له سطحي سره تخمين كېداى سي، په آخرينه سطحه 
كي پر څو برخو وېشل سوى دى، چي هلته د آجرو پخې ودانۍ 

ي، د تعمير مواد يې رېګ، اهاك او لږ څه ايرې دي، چي د ښكاريږ
لرغوني معماري فن د قابليت په اثر سره يې داسي جوش خوړلى چي 

  .ته به وايي د ماربل تيږه ده
تر لسو كيلو مترو پوري د مخروبه عمراناتو اثرونه ليدل كيږي، په 
 يقين سره ويل كېداى سي، چي د دغو عمارتو له مجموعې څخه به د
بُست ښار تشكيل سوى و، د بُست كال د طاق كمان چي په دې ځاى 
كي زموږ د بحث موضوع ده، د نيم دايريي بيضوي په شكل سره والړ 
دى، چي وتر يې شپاړس نيم متره، جګوالى يې د زاويې له مركز څخه 
بيا تر سر پوري بېله ضخامته څخه د كمان ديارلس سانتۍ، پنډوالى 

                                                             
  مخ ۱۰۰د افغانستان استحكامي كالوى، حصارونه او باالحصارونه،  ـ1
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خط  )1(تۍ ته رسيږي، پر پايو باندي يې كوفييې يو مترو اويا سان
  )2(.ليكل سوى دى، چي لوستل كېداى نسي

 ه كالپ) باى توز(، ېد هغي څرګندوني له مخي، چي العتبي وركړ
 ،شاوخوا كي د بُست حكمران و، چي سبتګين ترې ونيو) هـ ش ۳۶۰(

ابوالفتح بن محمد بستي كاتب تجنيس صاحب او د عربي ژبي شاعر، 
دې  اى توز منشي و، د سبتګين له دربار سره يو ځاى سو او ترچي د ب

، نوموړي د باج او هوروسته د بُست حكمراني طغيان ته وسپارل سو
خراج څخه سرغړاوه او د سبتګين الس په توره زخمي كړ، خو طغيان 

  .ماته وخوړه او د سبتګين الس ته ورغى
وړوكوالي  په نړۍ كي د دومري((ابو منصور سيستانى عالم ويلي

  .))سره د ميوو او نعمتونو ډك ښار مي نه دى ليدلى
) هـ ق ۳۴۰تأليف (ابراهيم محمد اصطخري په مسالك الممالك 

ـ د سيستان په سيمه كي تر زرنج وروسته لوى ښار بُست :كي ليكي
دى، د خلكو كالي يې د عراق د خلكو غوندي دي، خلك يې بامروته 

هـ تجارت خانې دي، د انګورو او دي، په دغه ښار كي د هند و سند
  .خرما وني لري، ډېر سمسور دى

احمد بن ابو يعقوب بن واضع معروف په اليعقوبي په البلدان كي 
ـ بُست د سجستان له لويو ښارونو څخه دى او د ابو جعفر :ليكي

                                                             
 تهښار  ېكوفيه يا كوفي خط د اسالمي خطونو له جملې څخه يو ډول خط دى، چي د كوف ـ1

 .  و پراختيا يې موندلې دهشكل اخيستى ا ېمنسوبيږي او ويل كيږي چي په هغه ځاى كي ي

  مخ ۱۰۷د افغانستان استحكامي كالوي، حصارونه او باالحصارونه،  ـ2
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منصور العباسي په خالفت كي معن بن زائده شېباني ونيو، خلك يې 
  )1(.راف په سندهـ و هند پوري نښليعجميان دي او ددې سيمي اط

د البشاري په خپله وينا چي زياتره اسالمي هيوادونه يې ليدلي او د 
سوداګر په صفت په زياترو ښارونو د سوداګرانو، پوهانو، پارسيانو، 
صوفيانو، كيسه ويونكو، ذكر كوونكو او ليكواالنو هر خبره يې په 

كي تر سندهـ تللى دى د حافظه كي ساتلې وه، د خپل سياحت په ترڅ 
ـ يو لوى كلى :خپل كتاب په يوه برخه كي د بُست په هكله داسي ليكي

دى او وګړي يې د دين، مېړاني او نعمت اهل دي، چي د خپل در ايت 
او نرم خوى په ايين مشهور دي، دا پاكيزه او سمسور كلى د دوو 

يمو رودونو په منځ كي پروت دى، د سرد سېر او ګرم سېر دواړو س
مېوې او آب و هوا لري، ښارونه يې ډېر ښكلي او كلي يې زيات دي، 

  )2(.ښه خرما او پريمانه انګور لري او د ريحان ګالن لري
ـ له ُبسته تر ساروان :كي ليكي) مخ ۱۸۷(جوزجاني په حدودالعالم 

پوري د فېروزقند پر الر دوه مزله دى، تر دوه مزله وروسته له ساروان 
هلمند سيند اوړي، نو لوېديځي غاړي ته تل واقع كال څخه چي تر 

دى، له تله تر درغشه يو مزل او تر باغنين پوري د يوې ورځي الر ده، 
  .اصطخري له ُبسته د داور خوا ته لومړى مزل فېروزقند بولي

كي ليكلي دي ) مخ ۱۹۲(اصطخري د المسالك والممالك په 
، بغنين، درغش، ـ زرنج، خواش، بُست، روزان، سروان، صالقان:چي

                                                             
  مخ ۱۹۳، د كندهار ياداښتونه، لومړى ټوك، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
  مخ ۱۴۲د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، دوهم ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ2
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تل، بشلنګ، پنجواى، كوهك، غزنه، قصير سيوى، اسفنجاى او 
  .حاباى د سيستان له ښارونو څخه دي او تر زرنج لوى ښار نسته

  ـ:د ګبرانو په بندهشت كي كښلي دي
په هلمند كي د بُست پر برابري يوه چينه وه، چي له اوبو سره به رېګ 

تر لږه به له ورځي زر ديناره طال  او د سرو زرو ټوټې ور څخه راوتلې، لږ
ورڅخه حاصلېدله، افراسياب چي د سيستان دى، دغه چينه يې په 

وتړله، ويل كيږي چي پسله درېيو زرو كالو به بېرته ) كوډو(جادو 
  .خالصه سي

ـ بُست په درېيم اقليم كي :كي ليكلي) مخ ۱۷۴(د نزهه القلوب په 
او ) ۱۰۲= قب (رو څخه واقع دى، طول البلد يې د خالوات له جزي

دى، ميانه ښار دى، ) ۳۳= لج (عرض البلد يې د استوا له كرښي څخه 
هوا يې معتدله ده، اوبه يې له سينده دي، خرما، غله او مېوه يې 

  )1(.حاصالت دي
د بُست په هكله يو ماخذ سته، چي كه هغه صحت ولري، نو تقريباً 

بګت (دا كتاب كاله دمخه د بُست ذكر پكښې سوى دى، ) ۳۵۰۰(
نوميږي، بګت پران د هندوستان د آريايي هندوانو يو كتاب ) پران

) ق م ۱۴۰۹(دى او مهاديو په ) مهاديو(وايي مؤلف يې  يدى، چي دو
  .كي مړ دى

                                                             
، ۱۹۳، ۱۹۰، د كندهار ياداښتونه، لومړى ټوك،  رشاد سن پوهاند عبدالشكورېاكاډم عالمه ـ 1
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راغلى دى، د هندوئيزم ) بست من(په دغه كتاب كي د يوه ځاى نوم 
و علما او ځيني ختيځ پوهان له بست من څخه د بست معنى اخلي ا

وايي، چي مطلب ورڅخه بُست دى او همدا شان د رشاد بابا په نظر 
كلمه د مېني معنى لري، چي په پښتنو كي د وطن ) من(بست من كي د 

دى، چي هلته ) ميهن(او ملك په معنى ده، په پارسي كي د هغه بديل 
هم دغه كلمه موجوده ده، كه ددغه كتاب خبره سړى ومني، نو تقريباً 

  .كاله پخوا د ُبست ذكر په كتابونو كي موجود دىدرې نيم زره 
په لسم قبل الميالد پېړۍ كي بګتپران ) تلسي داس(كه څه هم 

ترتيب آو په سانسكريټ يې اړولى و، كه له هغه څخه هم دا زمانه 
  )1(.حساب سي، نو درې زره كاله د ُبست له ذكره كيږي

دى، چي له  د بُست له لرغونو آثارو څخه يو هم د بُست باالحصار
بُست، لښكرګاه او رواق سره يې يو ځاى نوم اخيستل كيږي او اوس 

ليدل كيږي، په دې كنډوالو كي ) بقاياوي(يې د كنډوالو پاتي شوني 
يو شمېر قبرونه هم سته، اوس چي د بُست باالحصار راغورزېدلى، 
پراخ استحكامات يې په زړه پوري او له برمه ډك طاق يې ددې 

چي دلته يو وخت د تمدن ډېر غوره مركزونه موجود  ښكارندوى دى،
  )2(.وه

د ُبست پر شاوخوا چي بل د يادولو شى دى، هغه د ُبست د كال څاه 
دى، چي دا يو ساده څاه نه دى، بلكې په خپل زمانه كي يو شهكار بلل 

                                                             
  مخ ۷۸۰جغرافيايي ياداښتونه،  رشاد، سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
  مخ ۱۴۷د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، دوهم ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ2
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كېده او له بلي خوا څخه د بُست د كال د اوبو په تأمينولو كي يې 
ددې څاه موقعيت د بُست د باالحصار د غونډۍ ټاكونكى رول درلود، 

په مينځ كي په دايروي شكل ليدل كيږي، چي د هغه ځاى د 
  .اوسېدونكو له خولې د وخت د پاچهانو زندان هم و

پوري په څاه كي دننه اطاقونه دي، چي د ) طبقو(تر اووه پوړو 
خښتو رنګ يې سوى او لوګن دى، چي د پخواني زمانې له اورلګېدو 

څرګندونه كوي، ويل كيږي، چي تر څاه الندي طبقې د وخت په  څخه
تېرېدلو سره له خاورو دوړو څخه ډكي سوي او ممكن د دقيقو كيندنو 

  .په پايله كي د هغه اصلي جوړښت او چاپېريال روښانه سي
د باالحصار د زېر زمينۍ ودانيو ته د ورننوتلو الر له نريو او تور تمو 

مركز څخه ليري پرته ده، هر څوك نسي كوالى،  دهليزونو څخه د څاه له
  )1(.چي ورننوزي دا ځكه چي بېرته وتل ترې ډېر زيات سخت دى

همدا شاه د بُست د ښار، باالحصار او لښكرګاه د پراخو كنډوالو تر 
څنګ اوس يو رواق هم پاته دى، چي د لرغوني زمانې د معمارۍ او 

څخه شمېرل كيږي، ددې لوړ هنري سبك له ډېرو زياتو نفيسو نمونو 
رواق د بنا او نېټې په باب موثق معلومات په واك كي نسته، خو 

ـ عبدالمالك بن مروان اموي خليفه چي اميه بن عبداهللا :بالذري وايي
يې د خراسان والي وټاكه او ده هم خپل زوى عبداهللا سجستان ته 

شاه ) يا ُزنبيل(واستاوه، نو كله چي هلته ورغى، ددې ځاى له رتبيل 
سره يې جګړه وكړه، مګر رتبيل شاه چي له مسلمانانو ډارېده، له 

                                                             
  مخ ۳۶۵تحقيقى،  –د اعظم سيستانى، بيست مقاله تاريخي كانديد اكاډمېسن محم ـ1
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عبداهللا څخه يې د سولي غوښتنه وكړه او په بدل كي يې عبداهللا ته يو 
ميليون درهمه وړانديز وكړ، سوغاتونه او مرجان يې ورواستول، خو 

ـ تر هغه وخته چي دا رواق :عبداهللا د هغو له منلو انكار وكړ او وې ويل
  .د سرو زرو راته ډك نه كړي، د رتبيل سره به سوله ونه سي

له پورتني روايت څخه څرګنديږي، چي د بُست رواق د اسالمي 
دورې له عمراني بقاياوو څخه دى، مګر دا خبره جوته نه ده، چي دا 
رواق په كوم مطلب بنا سوى دى، آيا دا اوسنۍ پاته سوې بنا هماغه 

وروسته نوې سوې ده، څنګه چي رالوېدو پخوانۍ بنا ده او يا دا چي 
ته رانږدې سوى و، نو ترميم كاري پكښې وسوه او اصلي بنا يې 
ولوېده او د ترميم په جريان كي يې پخواني ترئينات د ډيكورېشن 
دقيق مميزات، ښكلي نقشونه او د كوفي ليكنو بقاياوي له منځه 

  .والړې
نوموړې كال دوې همدا ډول د بُست دروازې هم د يادولو وړ دي، 

خان بړېڅي په كيسه كي يې ) فتح(دروازې درلودې، چي د پتې 
يادونه سوې ده، هغه دا ډول چي فتح خان له شپېتو نورو ځوانانو سره د 
هند د فتحي لپاره روان سو، نوموړى د كال له يوې دروازې ووت، نو 

  ـ:مور يې پرې دا ناره وكړه
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ــ   ه دوې دي دوې ديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــت دروازې   دوې دي د كــــــــــــــال بســــــــــــ

ـــتې    ــي پــ ـــوه مــ ـــر يـــــ ـــتح(پـــ ـــي)فــــ   وځــــ
  ور سوي نـارې ديـــــله يې د مــــپـــر دا بــ

  
  

له پورتني فولكوريكي كيسې څخه څرګنديږي، چي بُست دوې 
 )1(.دروازې درلودې

ابو اسحاق ابراهيم اصطخري د هجري څلورمي پېړۍ په لومړي 
ـ د بُست :كي ليكي) المسالك والممالك(نيمايي كي په خپل كتاب 

دروازې ته مخي ته پر سيند باندي څنګه چي په عراق كي معمول دى، 
پل موجود دى، چي نوي او كوچنۍ كښتياني لري، هغه لويه الر چي د 
زرنج څخه بُست ته راځي، ددغه پله څخه تېريږي، خلك يې د عراق په 

ښار شان كالي اغوندي او ډېر يې د هندوستان سره معامله لري، ددغه 
  .مځكي آباتي او شنې دي، خرما او انګور ډېر پكښې سته

د بُست نوم دوه زره كاله دمخه ايزيد ور د هلمند په شاوخوا كي 
اخلي، لسترنج يې هم په دغه ځاى كي بولي، اليعقوبي په كتاب 
البلدان كي بُست د سجستان د لويو ښارونو څخه بولي، په اعالن 

م په كور سيستان و زرنج، بُست، د ُبست نو) هـ ۳۹۰(النفيسه كي 
  )2(.الرخه يادوي

                                                             
 ۱۵۲، ۱۴۸، ۱۴۷د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاني، دوهم ټوك، پوهاند رازقي نړيوال، ـ 1
   مخونه ۱۵۴او 
 مخونه ۴۶۳او  ۴۶۲محمد ولي ځلمى، كندهار، دوهم ټوك،  ـ2
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بُست د شپږمي زېږديز پېړۍ په لومړيو كي د يفتل الس ته ورغى، بيا 
وروسته د عربانو د لښكر كښيو په ترڅ كي د عبدالرحمن بن سمره له 
خوا هغه ښار ونيول سو او د هغه د مهم سوق الجيشي موقعيت له كبله 

عسكري ځواكونو مركز وګرځېد او د كابل  د عربو مسلمانانو له خوا د
شاهانو په خالف ور څخه كار واخيستل سو، د مسلمانانو د تصرف له 
وخته د غزنوي پاچهانو تر دورې پوري بُست خپل پخوانى شهرت له 

د بُست د بيا ودانۍ، ترقۍ ) ز ۹۷۶ –لمريز  ۳۶۶(السه وركړى و، په 
  )1(.او رونق دوره وه

ي پېړۍ كي يو مشهور او مستحكم ښار و، چي بُست په اوومه ميالد
- رخچ(تر سيستان پوري د عربي قوتونو په مقابل كي د زابل او رخذ 

د مدافعو پوځونو قرارګاه ) رتبيل شاه(د حكمران ) اوسنى كندهار
وه، چي د هلمند سيند او د هغه د مرستياالنو پر غاړو د ګزيو په پولو 

اياوي سته او په يو مهال كي د كي تر اوسه پوري ددې تاريخي ښار بق
غوري پاچاهانو مقر او د منهاج سراج استوګنځى و، چي تر سيستان 

تر اوسه پوري ) بقاياوي(پوري د پخوانيو ډېرو ښارونو پاته شوني 
موجودي دي، چي له دې جملې څخه داور، بغنى، سروان، نوزاد، 

  )2(.موجود دي تر اوسه تيرى او نور
پېڅلى دين د سيستان له الري د ارغنداب، كوم وخت چي د اسالم س

غزني او كابل سيمو ته خپرېده، بُست د خپل موقعيت له امله زموږ د 

                                                             
  مخ ۱۹۷اداښتونه، ، د كندهار يرشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
  مخ ۱۴۰د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، دوهم ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ2
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يو شمېر نورو ښارونو په څېر، چي د هيواد په لوېديځو څنډو كي پراته 
  .وه، ډېر ژر له عربي پوځونو سره مخامخ سو

ه خاوره د پاچهۍ اړوند) رتبيالنو(د كابلي ) بُست(په دې وخت كي 
  .وه، چي له هامون څخه تر سندهـ پوري يې واكمني درلوده

بُست د كندهار، زرنج او هرات په منځ كي ډېر ښه موقعيت درلود، 
چي لويي كنډوالې يې د لوى پرتم ښكارندويي كوي، وروسته له دې 
چي عبدالرحمن بن سمره هغه ونيو، د ښار له ښه موقعيت څخه يې ګټه 

د كابلي رتبيالنو د كورنۍ او د خراسان د نورو واخيسته او هغه يې 
  )1(.ملي رئيسانو پر ضد خپل عسكري پنډغالى وټاكه

د ُبست په يوه برخه كي عام خلك اوسېدل، تجارتي مركز، 
كاروانسرايونه وه او بله برخه يې سپاهيان، پوځيان، صاحب منصبان 

ې پكښ) محمود او مسعود(كله به غزنوي پاچاهان لكه  ـ او كله
  )2(.هو مېنهاوسېدل او ُبست د غزنوي پاچاهانو ژمنى يا دوهم پالز

زموږ د ګران هيواد تاريخي ودانۍ د نورو تاريخي ودانيو په شان د 
يرغلګرو له خوا سوزول سوي او يا ويجاړي سوي دي، چي ددې 
  .غوندي زيات مدني او هنري آثار يې له خاورو سره خاوري سوي دي

دين جهانسوز د قهر، غضب او غچ اخيستني د عالوال) هـ ۵۴۵(په 
په لمبو كي بُست او لښكرګاه لكه غزنى، د څو اونيو په فاصله كي سره 

سول، خو بيا وسول، تر ) ترميم(وسوزېدل، وروسته بيا مرمت كاري 

                                                             
  مخ ۱۰۳آريانا،  ـ1
  مخ ۱۴۱همدا اثر،  ـ2
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څو چي ګوډ تېمور د اتمي هجري پېړۍ په دوهمه نيمايي كي نه يواځي 
ست ژوند ته يې هم خاتمه د سيستان بندونه تخريب كړل، بلكې د ُب

  .وركړه
د هغه څخه وروسته، كه څه هم ددې تاريخي كال څخه د عسكرو د 
چوڼۍ په ډول كار اخيستل كېده، خو چنګېزيانو دا ښكلى ښار او كال 

  .له خاورو سره خاوري كړه
د موسيو فوشه د پالوي ) ز ۱۹۲۳(د افغانستان كالني په حواله په 

اوږدو كي د بُست د باالحصار په خرابو كي  له خوا د اتلسو مياشتو په
څېړني تر سره سوې او بيا پنځه ويشت كاله وروسته پنځه كرته سر ته 
ورسېدلې، په ټولو كيندنو كي چي په شمال، جنوب او مركز كي 

، حرمسراى، نظامي مقر، تاالر د )كوشك كبير(وسوې، لويه ماڼي 
همدا شان هلته يو  غزنوي پاچهانو دربار او كوچنى جومات شامل و،

  )1(.جامع جومات هم كشف سو
  

  :)داور+ زون  ــ زینداور(زمینداور 
بولي او ددغه ځاى ) Zin Dawar(د سيمي خلك دا ځاى زينداور 
ممال ) Zon ــزون (د ) Zin ــزين (اوسېدونكي زينداوري بولي، 

  .شكل دى
دي، عربو چي د كندهار پاچاهان رتبيل بللي : رشاد بابا داسي ليكي

د زن پال محرف او مصحف ) Ratbil ــرتبيل (ګمان كوم ) رشاد(زه 

                                                             
  مخ ۱۰۸د افغانستان استحكامي كالوي، حصارونه او باالحصارونه،  ـ1
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شكل دى، دا تصحيف د عربو له مؤرخينو څخه پېښ بولم، ددغي 
ده، چي د لمر معنى ) Zin(يا ) Zon(يا ) Zan(كلمي لومړۍ برخه 

  .مبدل شكل دى) Pil>Pal(د ) Bil(لري او 
)Pat>Pad>pal (د پالونكي او  يوه لرغونې آريايي كلمه ده، چي

په ) اور د ساتونكي(ات د آزرپ. پرستش كوونكي معنى يې درلوده
كي هم دغه ريښه سته، ګرشك ) موبد(ستايي كلمه ده، په معنى اوي
ددغي نظريې مالتړ كوي او دغه ځاى ) Zanbulayزنبولى (ته نږدې 
  .په نامه ياديږي) زنبولي(تر اوسه د 

: مخ كي ليكلي دي) ۲/۱۴۸(د فرهنګ توضيعي لغات مغلق په 
زمينداور د غور د پاچاهانو د ژمي پالزمېنه وه، دا ځاى يو ديني معبد 
و، دلته پخوا د لمر د عبادت يو لوى معبد و، په زمينداور كي د لمر يو 

  .بت پيدا سو، چي خالفت دربار ته واستول سو) سرو زرو(طاليي 
ن ، زو)son>Zon<Zamin(دا نوم له دوو برخو څخه جوړ دى، 

جز يې د ) داور(لمر بولي، ) Sun(اوس هم په انګرېزي ژبه ) سون(
  .ځاى معنى لري

  :کي لیکيل دي) مخ ۲۲(رص البلدان په مخت
رخج او زمينداور د سيستان ښارونه دي، دا هيواد د رستم پهلوان 
دى، چي كيكاوس د دغي سيمي پاچاهي وركړې وه، قرنين چي د 

  )1(.ه ښار كي د رستم د آس اخور ستههلمند په ناوه كي واقع دى، په دغ

                                                             
  مخ ۴۳، ، د كندهار ياداښتونهرشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
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په لرغونو تاريخي اثارو كي زينداور د مستحكمو ښارونو او پخو 
كالګانو درلودونكى ياد سوى دى، چي دا دى په دې حواله د زينداور 

  :په اړه يو څه تشريحي معلومات وړاندي كيږي
زينداور د غور د غرنيو سيمو جنوب خوا ته د هلمند واليت په 

سيمه كي پروت دى، چي د غوري واكمنانو د ژمنۍ پالزمېني شمالي 
هجري د ) ۵۹۹ – ۵۵۸) (غياث الدين(په تېره بيا د غور د ستر سلطان 

سلطنت پالز و، كه څه هم له دې ځاى څخه له پخوا د غور واكمنانو 
استفاده كوله، خو د پټي خزانې په حواله د سوري امير پوالد زوى، 

په دې مورد كي ليكي، چي امير كروړ په ) هجري ۱۳۹(امير كروړ 
دوبي كي زينداور كي و او هلته يې ماڼۍ درلودله، چي كټ مټ د 

  .په څېر وه )1(منديش
د غوريانو ددې ژمني پالز سياسي اهميت د سلطان غياث الدين د 
سلطنت پر مهال ښه پېژندالى سو، چي له دې ځاى څخه يې په ټول 

  )2(.ن پر يوه برخه حكمراني كولهافغانستان، هندوستان او د ايرا
بين غور و اسفزار ) جبل الزون(جبل الزور ( - :حافظ ابرو ليكي

 ).واقع است، و قبر سلطان ابراهيم قتال در آنجاست

 ۳۱(په  - :كي ليكلي دي) مخ ۲۷(په ) پژوهشي در تاريخ هزاره(د 
زينداور عربو ونيوه، له دواړو خواوو ډېر خلك مړه سول، ) هـ ق

د عربو د لښكر مړي څلورو زرو تنو ته رسېدل، د اسالم د  يواځي

                                                             
  منديش د غوري واكمنانو پالز و، چي په اوسني غور كي موقعيت لري ـ1
  مخ ۱۷۰د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، دوهم ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ2
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لښكر مشر عبدالرحمن بن سمره و، چي تر ربيع بن زياد حارثي 
وروسته د سيستان والي و، غازيانو ته ډېر اولجې په الس ورغلې، په 
اولجو كي د زور له معبده څخه د سرو زرو بت هم په الس ورغى، چي د 

وختو كي د زينداور خلكو د لمر پالنه  ياقوتو سترګي يې وې، پدغه
  .كاوه) پرستش(

په زمينداور كي د غوريانو د حملو د مخنيوي لپاره څه استحكامات 
او پوځونه اچول سوي وه، سلطان محمود غزنوي له دغه ځايه له 

  .غوريانو سره جګړې كولې
ـ زمينداور آباده سيمه ده، د غور او :په حدودوالعالم كي ليكلي دي

  .پر پوله دوه ښارونه لريبُست 
او درغش، په درغش كي زعفران كيږي، د ) د لومړي په كسره(تل 

  .درغش سيمه د بُست په درمشان پوري نښتې ده
  ).المقدسي(ابو زيد بلخي زمينداور د سيستان له مربوطاتو بولي 

اصطخري زمينداور د غور پوله ګڼي او المقدسي زمينداور په بُست 
  .پوري ګڼي
) ارض داور(ـ د سيمي خلك يې زمينداور بولي چي د :ييحموي وا

  .معنى لري، پراخ ملك دى، ښارونه لري
ـ په داور كي پيداوار ډېر :په صوره االرض كي ابن حوقل ليكلي دي

دي، د غور سرحد دى، بغنين، خلج او بشلنګ د داور هغه سيمي دي، 
دي، ) درغش(او ) درتل(چي هره سيمه حاكم لري، مهم ښارونه يې 

چي د هلمند پر غاړه ودان دي، په بغنين، خلج، كابل او غور كي څه 
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مسلمانان سته، دا سيمي سردسېري دي، له بُست څخه تر سروان پوري 
دي، له سراون څخه چي يو مزل تېر سي، بايد  )1(د داور پر الر دوه مزله

له هلمند څخه پوري وزي، بيا نو درتل ته ځي، له درتل څخه تر درغش 
ودان دي، ) ښۍ غاړه(ي تر يوه مزله زيات دى، دواړه پر يوه غاړه پور

له درتل څخه تر بغنين پوري د يوې ورځي الر ده، د بغنين په جنوب كي 
  )2(.بشلنګ قبيلې اوسي
ـ د داور ښار چي وروسته په :كي ليكي) غوريان(پژواك په خپل اثر 

اړوندو  زمينداور مشهور سو، د غوري پاچاهانو پر مهال د غور په
سيمو كي شمېرل كېده او په ترتيب سره د بالذري، مسعودي، 
اصطخري، بيهقي او منهاج السراج ټولو په آثارو كي يې يادونه سوې 
ده، لنډه دا چي د غوريانو او غزنويانو پر مهال سوق الجيشي سيمه وه 
او ډېر ارزښت يې درلود، نو ځكه غزنويان دې سيمي ته په ډېر ارزښت 

اسالمي پوځ هم له همدې ځايه په غوريانو بريدونه پيل كړل،  قايل وه،
سبكتګين او د هغه زوى سلطان محمود غزنوي هم غوښتل، چي له 
همدې ځايه پر غور بريد وكړي، په داور كي د سلطان غياث الدين باغ 
ارم هم په تاريخ كي ډېر شهرت لري، دغه سيمه تر سلطان محمود 

وري اميرانو تر منځ يو النجمنه سيمه وه، وروسته د هغه د اوالدې او غ
  .چي تل به يې د خپلولو لپاره جنګ جګړې تر سره كېدې

                                                             
  پخواني وګړو به د يوې ورځي سفر ته مزل وايه ـ1
  مخ ۴۳لومړى ټوك،  ، د كندهار ياداښتونه،رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ2
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ـ :عالمه رشاد بابا له زينداور څخه د غور الر موږ ته داسي راښيي
خواته يا د موسى كال د سيند د  له موسى كال څخه د تخته پل د ختيځ(

  .خوا لوېديځ
ه پرواالخور، تر هغه وروسته خوا تر تخته پل وروست د رود ختيځه

باشلنګ، بيا سور كوتل، چپ الس اخلي، پر بختك ورځي، بختك د 
نوزاد مربوطه عالقه ده، پر امام رباط ورځي تر هغه وروسته پر 

له ګرز څخه د مرغاوۍ كوتل چي واوړي، د ) Gurz(چرمستان پرګز 
  .غور عالقه ده، پږ دره د باغران په ولسوالۍ پوري اړه لري

ورځي، د تيزني الر پر بختك باندي ) Tiznay(بله الر پر تيزني دا 
  )1().ورځي

د يو پراخ واليت نوم دى، چي د غور ) كهځد پاچا م(زمينداور يعنې 
زمينداور  ميځل ،او رخچ واليتونو اړخ ته يې كلي او ښارونه واقع دي

ماركوارت زمينداور يې د  )2(لى،ويي د غور، فراه او بُست تر منځ ښو
اصطخري ويلي دي، چي  )3(كه يعنې زون ياد كړى،ځادل شخص مع

داور د يو زرغون اقليم نوم دى، د غور له ثغره څخه بيا د سجستان 
  .يتر ناحيې پوري اوږدوالى لر) سيستان، ساكستان=(

الهي  يڅلېد زمينداور ښار يعنې زون، د هندي سپ(ـ :صدقي ليكي
ان يې زابل يا زنبيل معبد و، چي د هغه په وياړ د كابل پاچا ځ

                                                             
  مخ ۴۷همدا اثر، ـ1
  مخ ۴۵۳محمد ولي ځلمى، كندهار، دوهم ټوك،  ـ2
  مخ ۱۶۹د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، دوهم ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ3
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په زمينداور كي داورشاهانو او په (ـ :ابن خرداد ليكي )1().ياداوه
استاد ).(حكومت كاوه) هيتاليان-يفتاليان=(روزګان كي هفتاليانو

، چي د آريائيانو يو يقدرت اهللا حداد فرهاد يفتاليان ابداليان بلل
رستان شاوخوا كي د تخا كال) ز ۴۲۵(څانګه يا ټولګۍ وه، چي په 

 هبتلــ  او پوهاند حبيبي صاحب هم يفتل.)(پاچاهي يې په الس كي وه
  )2().ابدال بولي، چي وروسته د ابداليانو په نوم ونومول سول ــ

نوم په زړو تاريخي او جغرافيايي كتابو ) زمينداور(=د زينداور 
داور، (ـ :كي په سم او ناسم ډول په دې بڼه او نومونو راغلى دى

زينداور، زنينداور، ارض داور، رنداور، الزور، الرود، زمينداور، 
        )3(..)سوناګير او

  

ــدرنmیانا (زرنج    ):زرنجیانا ــ
د هلمند سيمي تر ټولو پخوانى مركز د زرنج ښار و، چي خرابه يې تر 
اوسه په چخانسور كي د هلمند د سيند پر غاړه والړه ده، لرغون 

ښار ته ) بابل(عيناً د زاړه پېژندونكي وايي، چي د كالوو جوړښت يې 
  )4(.ورته و

زرنج هغه زرخېزه، حاصلخېزه او مردخېزه سيمه ده، چيري چي 
رېګونه پښې كوي په الره درومي، چيري چي پراخو او اوږدو دښتونو 

                                                             
  مخ ۶۱شهر هاى آريانا،  ـ1
  مخ ۶۴۶قدرت اهللا حداد فرهاد، د افغان ملي تاريخ، لومړى ټوك،  ـ2
  مخ ۲۸ دوست سرواني، زينداور، شريف اهللا ـ3
  مخ ۴۵كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ4
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لمني غوړولي دي، چيري چي د غونډيو او پشتيو څخه پرته هيڅ غر نه 
دت سره بې وزرو ښكاري، چيري چي بادونه توپان كوي او په ډېر ش

الوزي، چيري چي مځكه خپله مځكه په نس ورننباسي، چيري چي سر 
و كال يواځي دوه موسمه وي، چيري چي څپانده سيندونه بهيږي او 
چيري چي ددغسي عجايبو او غرايبو څخه د ډكي سيمي مركز، كوم 
چي د هري ډبري الندي يې زښته زياتي تاريخي، مجلل او له دبدبې 

و ښكلي ودانۍ ړنګي بنګي پرتې دي، هلته چي هر ډك قصرونه ا
ماسه او شګه حماسه زېږونكي كاين بلل سوي دي، نو ددغسي بډاى 
او په خزانو معموري خاوري يو ښار زرنج دى، هغه زرنج چي په ډېره 
خواري سره د پردي الس ته ورتله او ددې ګردو صفتونو او ځانګړنو له 

لقب وركړل ) مدينه العذر(ر يا امله ورته په مجموع كي د پېغلي ښا
  .سوى و

مخكي تر دې چي د زرنج د ښار د موقعيت په تثبيتولو خبري وسي، 
په هلكه معلومات ) رام شارستان(په مقدماتي ډول ضروري ده، چي د 

ولرو، رام شارستان هغه محل دى، چي د زرنج ښار څخه دمخه د 
په پايله كي ترې د هيرمند او سيستان مركز و او ددې ښار د منځه تللو 

هغه اوسېدونكي يوې او بلي سيمي ته وكوچېدل او هلته يې د زرنج د 
  .ښار بنسټ كښېښود او د زرنج ښار يې جوړ كړ

رام شارستان د عربو د پخوانيو جغرافيه ليكونكو له قوله ننى زرنج 
د واليت پالزمېنه وه او د هغه د بنا كېدو دمخه ) درنګيانا(د زرنجيان 
و زمانو كي ددې واليت مركز رام شارستان و، چي د ابره په لرغون
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شهريار په نوم هم يادېده، باالخره دا لرغونى ښار په څلورمه هجري 
كي د طبيعي آفاتو يعنې د رېګونو د ) لسمه زېږديږ پېړۍ(پېړۍ 

  .كوچونو له كبله د خاورو الندي او په كنډوالو بدل سو
موقعيت په ناڅرګند او  په يوه بل روايت ددې لرغوني پالزمېني

مبهم ډول د زرنج د ښار په درې منزلي كي ښوول سوى دى، چي په 
پخوانيو زمانو كي هغه يو لوى سيند چي د هيرمند له سيند څخه رابېل 
سوى، اوبه يې دلته راتللې او بيا يې د خپل چاپېريال مځكي 

او  خړوبولې، تر څو چي ددې سيند د تړلو په واسطه اوبه پورته والړې
يو لوى بند جوړ سو او ناڅاپه دا ښار بې اوبو سو، مځكي يې ال مزروع 
  .او اوسېدونكي ترې په يو واري وكوچېدل او اوسني زرنج يې جوړ كړ
اصطخري د سيستان په بحث كي وايي، چي د كرمان او سيستان تر 
منځ لويي بناګاني دي، پخوا دلته يو ښار و، چي هغه ته يې رام 

په دې ) يعنې د هلمند اوبه(او وايي، چي د سيستان شارستان وايه 
شارستان كي تېرېدلې د رام شارستان خلك راپورته سول او هلته يې د 

  .زرنج ښار بنا كړ
كه د تاريخي واقعيتونو په رڼا كي وويل سي، د زرنج ښار د 

آسيا د (موقعيت تثبيتول او ټاكل ډېر ګران دى، چي په يوه وخت كي د 
يادېدله او اوس هغه نوم بيخي د ) خراسان بصر(د  او) غلې انبار

  .فراموشۍ كندي ته لوېدلى دى
مګر بيا هم د زرنج د ښار د موقعيت په ټاكلو كي د پخوانيو مؤرخانو 
آثار بشپړه مرسته كوي، لكه چي د عربو د جغرافيه ليكونكو په قول دا 
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نې د خوا ته موقعيت درلود، يع) راسته(ښار د هلمند د رودخانې ښې 
زرنج د جنوب په يوه منزلۍ كي پر هلمند سيند يو بند جوړ سوى و، 
چي لوى او كوچني نهرونه لكه، سنا رود، باش رود، نهر ميله، نهر 

  .او نور نهرونه دې ښار ته تلل )1(شعبه، نهر طعام
اوسنى (په همدې ډول په شمال كي يې يو بل سيند چي د نيشك 

او په دې ترتيب زرنج ددې دوو په نامه ياديږي تېرېده ) خاشرود
سيندونو په منځ كي پروت و، يعنې د هلمند سيند يې په جنوب كي او 
خاشرود يې په شمال كي بهېده، ددې دواړو رودخانو په منځ كي هغه 

ورته وايي، يو لوى تلي دي، چي په اطراف كي يې ) نادعلي(ځاى چي 
ونو په كتلو د ډېر زياتي خرابې ليدل كيږي او سړى د پخوانيو لويو برج

  .ليري تېر مهال د شان او شوكت په ياد كي اچوي
كه چيري دا كنډوالې د يوه ښار بقاياوي وي او د منځنيو پېړيو ښار 

يې وبولو نو ) يا زرنګا(=او د زرنج اصلي مركز او يا پخوانى زرنګ 
په يقين سره ويل كېداى سي، چي په دې ځاى كي د زرنج ښار پروت و 

  .متون هم په دې خبره شهادت وركوياو تاريخي 
يوه بله پته چي په يوه تاريخي روايت كي د زرنج د ښار د موقعيت په 
باب وركړل سوې ده، هغه تر اسالم را وروسته د ربيع بن زياد د 
سيستان فتح كولو واقعه ده، وايي چي د هجرت په دېرشمه ربيع بن 

ره د كرمان له مركز زياد د سيستان د نيولو په نيت د يو لوى لښكر س
او ) اوسني ايرانشهر(څخه راوخوځېد، د پهره ښارونه ) سبيرجان(

                                                             
  .د زرنج د ښار د طعام دروازې ته منسوب دى ـ 1
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جالق چي د الري پر سر يې پراته وه، فتح كړل، ربيع بن زياد په جالق كي 
د هغه ځاى له مهتر څخه پوښتنه وكړه، چي د سيستان الر ور وښيي، 

مخ ته به  كله چي د هيرمند له سينده پوري وځئ، نو: هغه ورته وويل
مو رېګ او شګي راسي او چي له رېګ څخه تېر سئ، سنګرېزه به 

  .وګورئ او هلته به يوه كال او كلى ښكاره سي
پورتنۍ پته په څرګنده توګه ښيي، چي زرنج د هلمند د سيند ښې 
خوا ته پروت دى او هغه رېګونه او سنګرېزۍ، چي تر اوسه پوري د 

تر نادعلي پوري تر سترګو هلمند سيند خوا ته له چاربرجك څخه 
  .كيږي، د زرنج د ښار يو بل دليل دى

نوموړى زرنج د نيمروز او نادعلي په محل كي پروت دى او دا به 
محضي اشتباه وي كه چيري د سيستان ددې تاريخي او با عظمته ښار 

  .د قول په پېروۍ په زاهدان كي وګڼل سى) مسټر تيت(موقعيت د 
ددې ښار موقعيت د نادعلي په همدې لسترنج هم د نقشې له مخي 

محل كي تثبيت كړى او ټاكلي يې دي، چي د الش او جوين څخه د 
نادعلي په شمال كي دى او د فتح كال يې په جنوب كي پرته ده او له 

يو لړ خرابې سره نښتي پرتي ) اوسنى سارتار(هغه ځاى تر حصار طاق 
  .د زرنج ښار دى دي، چي د هغوي يوه برخه او حتى ټولي خرابې همدا

كلونو كي يې په سيستان ) ز ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳(هنري ماكماهون چي په 
كي پلټني تر سره كړي، نو يې په خپل ډېر علمي او ګټور رپوټ كي چي 

ـ په هيڅ يوه مملكت كي :د سيستان په باب يې ليكلى دى داسي وايي
داسي خرابې او كنډوالې نه دې ليدل سوي، تر كومه ځايه چي د سړي 
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د سترګو ديد لګيږي دا خرابې تر نظره كيږي او دا ټولي خرابې د زرنج 
  .ښار دى

كال كي يې سيستان په ټوله معنى ) ز ۱۹۰۱(هنري ساوچ لندر چي په 
ليدلى دى او دده نظر د لرغون پېژندني په برخه كي زيات اعتبار لري، 

هم عقيده لري، چي دا خرابې د يوه ښار خرابې دي او هغه هم د زرنګ م
  .ښار دى

ميلو حساب كړى، چي ) ۹۰ – ۸۰(نوموړى ددې خرابو اوږدوالى له 
په لومړي سر كي له مبالغې ډك انكار منونكى دى، مګر نوموړى 
تېروتلى نه دى او دا ځكه چي د فتح كال څخه تر جوينه او له نيشك 
څخه تر پخواني زاهدان او تراكو پوري يوه آباده سيمه او يو زيات 

ټي سته، چي په زرنج پوري دي، نو ويل كېداى سي، چي شمېر ښارګو
زرنج د فتح د كال څخه تر جوينه او له نيشك څه تر پخواني زاهدان او 

  )1(.تراكو تر منځه سيمه كي پروت دى
دا ښار ګرشاسپ جوړ : حمداهللا مستوفي د زرنج په اړه كښلي دي

د  كړ، چي د زرنګ په نامه يې ونوماوه، جورج پيتريت وايي، چي
دى، چي يونانيانو  zara) ـزره ـ(سيستان ډېر پخوانى او لرغونى نوم 

او التين تاريخ پوهانو د درنګيانا په نوم ياد كړى او د داريوش په 
كښل سوى، چي په را وروسته )  Zarankaزرنكا ـ(ډبرليك كي 

  )2(.بلل سوى دى، چي د جنوب په معنى دى) نيمروز(زمانه كي 

                                                             
  مخ ۹۴د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، لومړى ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ1
  مخ ۳۱د تاريخي جغرافيې څرنګوالى،  شهسوار سنګروال، د افغانستان ـ2
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په معنى ضبط كړى او وايي ) ناف زمين(د ځيني محققان نيمروز 
كله چي لمر نيمروز ته را ورسيږي، نو د مځكي ټوله نيمه كره روښانه 
كيږي، نو ځكه نيمروز د پراخه او ځلېدونكي افق په خاطر د مځكي 

د نقطې په حيث په هغه زمانه كي چي بطليموس د ) نصف النهار(
ستا د نه و د اوي صف النهار پېشنهاد كړىخالدات ټاپو د مځكي ن

  .عصر د اريانانو له خوا ومنل سو
ستا كي معموالً د آريانا مشهوري او مهمي سيمي د سندونو په اوي

او رودخانو په نومونو چي ددې له منځه تېرېدلې نومول سوي دي، 
، هراوتي )فراه رود –فراه (، فرا داتا )هلمند(لكه هيتومنت 

  )1(.، الرخد، كندهار او نور)ارغنداب(
ابن حوقل د سيستان په مشهورو او مهمو ښارونو كي د زرنج ښار 
په ګوته كړى او همدارنګه د نورو ښارونو لكه ُبست، بالش، رخج، 

، بغنين، خلج، بشلنګ، خاش، قرنين، طاق )زمينداور(بلدي داور 
  )2(.او زالقان يادونه يې كړې ده) سراوان(فره، سروان 

ده، له درنګيانا څخه ) درنګيانا( د زرنج د كلمې زوړ او پخوانى نوم
) يانا(اوښتى دى، ) زرنج(يې په ) درنګ(لوېدلې ده او ) يانا(

يعنې د ځاى په معنى ده، لكه ) ستان(مكاني سوفكس دى، چي هغه د 
  .په باميان او قباديان كي

                                                             
   مخ ۹۹د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، لومړى ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ1
  مخ ۳۱شهسوار سنګروال، د افغانستان د تاريخي جغرافيې څرنګوالى،  ـ2
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په شكل ) درنګيان(او ) درنګيانې(د يونانيانو په آثارو كي زرنج د 
ني آسيا څخه ساكان دې سيمي ته راغلي ضبط دى، كله چي له منځ

سوى دى، يعنې د ساكانو ) ساكستان(دي، هغه وخت ددې سيمي نوم 
د اوسېدلو ځاى يا مېنه، وروسته ـ وروسته ساكستان په تلفظ كي 

ويل كېده او عربانو هغه سجستان باله، ځكه ) سكستان يا سګستان(
نو په جغرافيايي تورى نه درلود، عربا) ګ(هغوي په خپلي الفبا كي د 

باندي اړولي دي، لكه ) ج(توري ټول په ) ګ(نومونو كي راغلي د 
ګورګان يې جورجان كړى، ګوزګان يې جوزجان كړى او باالخره په 

له سګستان څخه سجستان جوړ كړى، چي وروسته  يهمدې بنياد دو
باندي اوښتى او په دې توګه له سجستان ) ى(په ) ج(وروسته بيا  –

جوړ سوى دى، چي اوس هم دغه نوم موجود دى او دا  څخه سيستان
  .سيمه په همدې نامه ياديږي

د بُست عالقه ) سني هلمنداو(خوا ته د كندهار  ددغه سيمي ختيځي
خوا ته كرمان او جنوب ته يې د بلوچستان هغه برخه ده،  وه، لوېديځي

  )1(.چي اوس په ايران كي واقع ده
روستۍ برخه جوړ سوى و، هر كله د زرنج ښار تقريباً د هلمند پر و

كرار ترك سو او د  –چي عربي سلطه خپره سوه، نو هغه ښار كرار 
ثقافتي مركز په حيث د ُبست ښار راپورته سو او نائب هم ځانته د 

  )2(.كښېنستلو ځاى په بُست كي جوړ كړ

                                                             
   مخ ۸۲۷، جغرافيايي ياداښتونه، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
  مخ ۴۵يد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، كاند ـ2
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د اسالم د مبارك دين تر راتګ وروسته د صفاريانو كورنۍ د 
يو او غښتلو پاچهيو څخه شمېرل كيږي، د لو) هيرمند(سيستان 

  .صفار د يعقوب ليث لقب او دا د دغي سلسلې تر ټولو غښتلى پاچا و
كي دوه كلي ) ګرمسېر(د صفار او لكي په نامه اوس هم د هلمند په 

سته، د رشاد بابا په ګومان چي د صفاريانو كورنۍ دغه صفار ته 
معنى اخلي، خو د منسوب دي، كه څه هم ځيني كسان ورڅخه د مسګر 

  )1(.رشاد بابا په اند دغه توجيه سمه نه ايسي
زرنج د ستر شهنشاه يعقوب ليث صفاري هلمندي او د هغه د ورور 

) شارستان(عمرو ليث صفاري هلمندي ماڼۍ وه، عمرو ليث په درون 
كي د خپلي خزانې لپاره يو تعمير جوړ كړى و، چي هغه ته يې ارګ 

عمارتونو او ښار بشپړ شهرت درلود، هغه وايه، د زرنج بازارونو، 
ودانۍ چي دې دواړو افغاني پاچاهانو جوړي كړي وې، جغرافيه 

  .ليكونكي د هغه زياته ستاينه كوي
يعقوبي د سيستان د بارو په مبحث كي ليكلي دي، چي د سيستان له 
ناحيو څخه د ُبست ناحيه، د جوين ناحيه، د خشك ناحيه، د خواش 

لويه ناحيه ده، چي د رتبيل پاچا پايتخت دى او څلور  ناحيه او د زرنج
فرسخه مساحت لري، ګرد چاپېر ترې يو خندق دى او پنځه دروازي 

) هيرمند(= لري، رودخانه لري چي د ښار له منځه تېريږي او هندمند 
  .ورته وايي

                                                             
  مخ ۸۲۹، جغرافيايي ياداښتونه، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
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هجري كال د مغولو د فتنو او ) ۶۱۹(خو د زرنج لرغونى ښار په 
ي لښكرو له خوا د زيانونو سره مخامخ سو او قساوتونو او د چنګېز

هجري كي د ګوډ تېمور له خوا ) ۷۶۴(بيا څه چي ترې سالم پاته وه، په 
د هغه د پښې د ماتېدلو د كسات اخيستلو په قهر او غضب سره د آسيا 
د غلې انبار، د هغه آبادۍ او حاصلخيزي مځكي او بندونه له يو سره د 

  .خاورو په كنډوالو بدل كړل
د پالر غوندي د ) شاهرخ(تر ګوډ تېمور وروسته د نوموړي زوى 

د رستم (سيستان ال محوه كولو ته بډي ووهلې او د سيستان شاهرګ 
  .يې وران كړ) بند

زرنج هماعه ښار چي يو وخت د سيستان د پاچاهانو ! هو كې
پالزمېنه او د حكمرانانو څوكۍ وه، هغه زرنج چي يوه ورځ د خالفت د 

داد سره يې سيالي كوله او په ختيځ كي د آسيا د ډېرو ګڼ مقر د بغ
) عجايب البالد عجم(نفوسو ښارونو څخه و او د البشاري په قول د 

چنګېز او (څخه شمېرل كېده، د دوو تنو آسيايي خونخوارو فاتحانو 
او د روانو رېګونو د هجوم له كبله چي د رستم د بند د ورانولو ) تېمور

سي منظره ځانته نيولې وه، چي د هغو په ليدلو ورته په پايله كي يوه ه
  .د انسان ژړا راتله

د هيرمند د بندونو په ) شاهرخ(ګوډ تېمور او دده ځايناستى 
ورانولو سره د سيستان شريانونه پرې كړل او زرنج يې د خپلي مور 

  )1(.ه سپينو وينو كي ډوب كړ او ويې واژهپ) هيرمند(
  

                                                             
  مخ ۱۰۵د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، لومړى ټوك، پوهاند رازقي نړيوال،  ـ1
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  :خلج
مركز دى، د جمعې ) ناوه باركزائي- كزو ناوهد بار(د اوسنۍ ناوې 

ټول  لهي ځيې دومره شهرت لري، چي نه يوا )ګنج( د ورځي مېلې
كندهار او نورو سيمو وګړي هم  دهلمند څخه خلك ورته راځي، بلكې 

  .په نوموړې مېله كي برخه اخلي
كي د خلج نوم داسي ذكر ) بيهقي(ابو الفضل بيهقي پخپل تاريخ 

با  ىشنبه نوزدهم محروم بوعلى كوتوال از غزننجپروز ( ـ:كوي
  .)لشكرى برفت بر جانب خلج

ته ) غزني(هغه وخت چي كوټوال د خلج د فتحي څخه پايتخت 
راګرځېدلى د باچا حضور ته دده د ورتګ په وخت كي بيهقي داسي 

و بوعلى كوتوال از خلج باز آمد و آن كار راست كرده روز (ـ :ليكي
يش امر آمد و نواخت يافت و باز پاالول  دوشنبه غره ماه ربيع

  )1().گشت
  

  ):باغران ـ باغرام(باغ ارم 
نوم د پښتو ادب په زړو اثارو كي ) باغ ارم(تر هر څه د مخكي د 

څرك تر سترګو كيږي، د لرغوني پښتانه ليكوال د تاريخ سوري په 
 - :حواله او محمد هوتك بن داود د لرغوني پښتانه په حواله ليكي

كي د ) هجري ۱۳۹(كروړ د امير پوالد سوري زوى و، چي په  امير(
زمين (غور په منديش كي امير سو، امير كروړ به په دوبي كي په 

                                                             
  مخ ۵۸ند د كلتور په ساحه كي، كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلم ـ1
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كي و او هلته يې ماڼۍ درلوده، چي كټ مټ د منديش په شان ) داور
  ).وه

ته ) باغ ارم(له دې څخه سړى دا جاج اخيستالى سي، چي همدې 
د نامه څرك ) باغ ارم(ريخ كي بل ځاى هم اشاره ده، د پښتو ادب په تا

  :وينو لكه د تايمني د چاربيتي په دې لومړي نيم بيتي كي
  

  )ارم(پــــه مځكــــه وليــــد  ) داور(مــــا د 
  دا د جنــــــت پــــــه څېــــــر و بــــــڼ ښــــــه څــــــرم
ــا   ــه دود ودان دى نــــ ــوه پــــ ـــروز كــــ   د فېــــــ
ــا     ــدان دى نـ ــه خنـ ــه ښـ ــل څـ ــر ګـ ــكلى هـ   ښـ

  

  

ه هغو كالګانو كي كي د منديش كال پ) زرين الخبار(ګرديزي په 
شمېري چي هلته به د پاچاهانو خزانې ساتل كېدې، نو دلته چي د 

محمد بن على (تاريخ سوري ليكوال چي پخپله هلمندى او ُبستي دى 
د زمين داور د باغ تشبيه د داسي كال سره كړې، چي هغه د ) الُبستي

منديش ده، يعنې د پاچاهانو جواهرات او زر به پكښې ساتل كېدل، 
و ځكه ډېر مهم بلل كيږي، دلته د زمينداور همدې باغ د سيمو په كچه ن

  .نوم درلود
باغ ارم په خپل وخت كي يوه تاريخي او ادبي سيمه وه، چي په 
ځانګړې توګه د غوري او ُبستي شاهانو ژمنۍ پالزمېنه وه او دلته به 
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يې د ښكار، شعر او مشاعرو څخه خوند اخيست او د ژوند خوږې 
  )1(.ې پكښې تېرولېشپې به ي

د باوري د وينا له مخي، چي سلطان غياث الدين په ځوانۍ كي ښه 
مجلسي، ملګرى او د ښكار ډېر شوقي و، ده له فېروز كوه څخه چي 
دده پالزمېنه وه، د زمينداور تر ښار پوري، چي هغه هم د ژمي 
پالزمېنه وه، هيچا ته د ښكار اجازه نه وركوله، ددې دوو ښارونو تر 

الر وه او په هر فرسنګ كي يې يو تم ځاى  )2(ځ څلوېښت فرسنګهمن
آباد و، په زمينداور كي يې د ارم په نامه يو پاك او زړه راښكونكى 
باغ، چي دوه ميدان واره اوږدو جوړ كړى و، چي په نړۍ كي يې سارى 
نه و، نوموړى باغ ډېري چينې، د صنوبر وني او ډول ـ ډول ګالن 

ه امر د باغ تر څنګ د باغ په اندازه يو ستر ميدان درلودل، د سلطان پ
 ــ ۵۰(هم جوړ سوى و، چي په كال كي يو ځل به يو شمېر ښكاريانو له 

فرسنګه ليري واټن څخه له دوو خواو هر ډول وحشي ځناور او ) ۶۰
مرغان همدې لوى ميدان ته رابرابرول، د دواړو خواو ښكاريان به 

  .يدان ته رارسېدلپوره يوه مياشت وروسته همدې م
وروسته به سلطان له يو شمېر كسانو او د كورنۍ له غړو سره له 
ماڼۍ څخه د ډېري خوشحالۍ په فضا كي ووت، په آسانو سپاره به د 

  .ښكار ډګر ته ورغلل او ښكار به يې پيل كړ

                                                             
  مخ ۶۵شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ1
  كيلو متره كيږي ۱.۶يو فرسنګ درې ميله او يو ميل  ـ2
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خو په اوسني داور كي په دې نامه باغ نسته او نه هم د صنوبر وني، 
پولي ته څېرمه د باغران په نامه يوه غرنۍ زړه خو لږ څه ليري د غور 

راښكونكې او له ډول ـ ډول ونو ډكه سيمه سته، چي هر ناو او هره دره 
يې د باغ ارم په څېر ده، دغه ځاى طبيعي ځړوبي لري، ډول ـ ډول غرني 
ګالن لري، چي د لويو غرونو لمني يې ټولي ښكلي كړي دي، د ازادو 

و د هغه ځاى په ازاده فضا كي انګازې مرغانو زړه راښكونكو ږغون
خپرې كړي او ډېر ښه ښكار هم لري، كېداى سي، چي په همدغه ځاى 

په نامه نومول سوى وي او بيا ورو ـ ورو د شاهي باغ ) ارم(كي يو باغ د 
او د وخت په تېرېدو ) باغ ارم(د ارزښت له مخي د ټولي سيمي نوم 
  )1(.ورڅخه اوسنى باغران جوړ سوى وي

غران اوس د هلمند واليت يوه ولسوالي ده، چي ټوله ډبرينه او با
غرنۍ سيمه ده، د مختلفو زاويو او شكلو په ډول پرته ده، شمال ته يې 
د ډايكنډي غرونه او سياه بند، جنوب ته يې زمينداور او موسى كال، 
ختيځ ته يې دهراوت او كجران، لوېديځ ته يې لوى غر او سياه بند 

  .پراته دي

  :)زور وان –سور وان =( انرسو 
د هلمند په تاريخي سيمه كي په ځينو تاريخي ) سروان كال(سروان 

        .او جغرافيايي اثارو كي د زينداور له توابعو څخه ګڼل سوى دى
كي ددې سيمي د ښو او ) صورت االرض(ابن حوقل په خپل اثر 

پراخو مېوو يادونه كړې ده، چي خرما او انګور يې زيات درلوده او 
                                                             

  مخ ۹۸عتيق اهللا پژواك، غوريان،  ـ1
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همدا ډول يې ويلي دي، چي دا ښارګوټى يا سيمه د قرنين په اندازه 
  .ده

تر قرنين ) سروان(په اشكال العالم كي راغلي دي، چي زوروان 
كوچنى دى او فېروزقند ته نږدې دى، چي د عماراتو، زراعاتو او 

  .زياتو اوبو درلودونكى دى
زرو  جوزجاني د حدود العالم من المشرك الى المغرب شاوخوا يو

كي د خراسان په ښارونو كي پنځوسم ) مخ ۳۸۹(شپېته كاله دمخه په 
بللى دى، ددې سيمي خلك يې شوخ، جنګي او د ) ساروان(ښار 

غوسې خاوندان بللي، ابو هاشم سرواني چي يو مشهور عالم و، په 
  )1(.دغه سيمه كي پيدا سوى دى

 ي دپه لرغونې حوزه ك) هلمند(هيتومنت  د) سروان كال(سروان 

ديارلس سوه ) ۱۳۰۰(ځانګړي ارزښت لرونكې سيمه وه، د شاوخوا 
د لويو عالمانو، ) وان+سور(كاله ليكلي اسنادو په تائيد چي سروان 

 پوهانو، شاعرانو او اديبانو ځاى و او ددې سره په څنګ نن ته په كتو
غلو دانو ستاينه په تاريخي  ددې شنې او زرغونې ناوې، ميوو او

سوې، چي خپله د سروان سره په څنګ كي شاوخوا نوري اثارو كي هم 
  .ي او وګړي يې په نس ماړه وهتسيمي هم آبا

ليكل سوى دى ) زروان(ښار په غلطه سره  اد يك يپه قانون مسعود
  . يدُبست له توابعو څخه بول) زروان(هم  ياو البيرون

                                                             
  مخ ۶۸شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ1
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 طال معادن په ډبرو او د ېزابلستان ته نژد(ـ :يليك يپه المهاجو ك
) اوسنۍ سروان كال(سيمه زروان چى دا ي،څاګانو كى موجود د

په هغو غرو  يپه څنګ ك ييا سيم يكل د) ؟خثباجى(نوميږى، چى د 
د زرو، سيم، روى، اوسپنه، سرپ، مقناطيس او نور معادنونه  يك

  .)سته
غرو  د )بآګرم (اوسني اټكل له مخي ښايي ياد سوي معدنونه د  د

پوري شاوخوا كي شتون ولري خو سپړنو او لړۍ بيا تر سپېركي غره 
  .پلټونو ته اړتيا لري

په يو جغرافيايي سيمه كي  )زون(زينداور سروان كال او   بل دا چي
دي، چي د خلكو ترمنځ يې يو ډول دود او مذهبي اړيكو شتون درلود، 

اسالم مخكي په داور كي د لمر لمانځنه كېدل، په دې كي  لهكله چي 
نكي وه او وچي د سروان اوسېدونكي هم لمر پالوشك نه پيداكيږي 
   لمر پالني الهه وه، په قوي احتمال د) زور يا زوري(په زينداور كي د 

( و، ) سور وان= وان +سور - زور(ويالى سو، چي نننى سروان له آره 
 عنىيې د پالونكي م) وان(يې د لمر الهه او ) يا سوريا –سور = زور 

ټوله سيمه په همدې نامه ياده سوه، تردې   ښندي، چي په ورستيو كي
ل اوښتونونه رامنځته سوي ېالبېچي په نامه كي يې د وخت په تېرېدو ب

هغه وخت لمر پالني يوه لويه بشري حوزه په بر كي نيولې  دي، دا چي د
هيواد ) سوريه(ځګه نو ددې نامه څرك د منځني ختيځ په نننۍ  ،وه

  .ولې پكښي بهيږيكي هم سته هغه چي دا مهال د وينو 
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ده،  ېكلمه راوړ) سروان(كي د ) مخ ۲۵۰(په زين االخبار  يګرديز
ريټ يې كپه سنس( ي، چېزياته كړ يعالمه حبيبې ي يپه لمن ليك ك

 .)ليكلى دى) شرابن(البيرونى په كتاب الهند كى  ساروان بولى او د
بولي، چي د هندوانو د كال څلورمه ) ساون(سرابن او ساروان اوس 

هم راغلى ) بت ساون( يك) مخ ۲۵۱(اشت ده او د زين الخبار په مي
   .دى

) وان+سور+زور(دعالمه رشاد بابا په وينا د سروان كلمه غالباً د 
ذكر د  ېكلم ېدد ،يوه اړيكه لر) رب النوع لمر(د ي سره چ ېله كلم
راغلى دى، خو د  يك) معرفت االقليم ياحسن التقاسيم ف(په  يمقدس

پر ځاى ) سروان(د  ېهلته ي ،يو څه تيروتنه پېښه ده يهغه په چاپ ك
ليكلى دى، ) سروستان(ېي يليكلى دى او په بل چاپ ك) سروسان(

ضبط كړې ) ابن حوقل(كي ) صورت االقليم(صحيح بڼه په  ېاما دد
د نامه څرك ) سوريا (د  بڼه دى، په څرګند ډول په د سروان لتهه اوده 

= ، سوريه ، سوروان )راپورته سويچي له همدې سيمي (په سوريانو 
او داسي نوري بېلګي چي په هند، اريانا، ) سروان كال( = سروان 

شاوخوا سيمو پوري يې پالونكي او  ومنځني ختيځ او نور
  .لمانځونكي درلوده

د پښتو ادب په لرغونې دوره كي د دې سيمي لوى عالم، شاعر او 
د پښتو  يو، چ يسيم ېهم دهمد) نيهاشم سروا محمدابو(اديب 

، ددې سيمي يد ژباړي بنسټ له ده څخه راپيليږي ادب په تاريخ ك
دى، چي د ) خواجه سنګين بابا= خواجه تګين (څخه بل نوميالى 
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سنګين په هديره كي ښخ دى د اوسني سنګين بازار او سنګين هديره 
هم د همده په نوم ياديږي، همداسي شيخ عباس سرواني او داسي نور 

  )1(.سيمي له نومياليو شخصيتونو څخه دي ددې تاريخي
  

  :)بغنی( بغنین
بغنين د زمينداور يو ښار و، چي د دارتل لوېديځ ته يو مزل ليري 

د قبيلې ) بشلنګ(پروت دى، نوموړى ښار د خلجيانو او بسالنګ 
مركز و، اوس دې ځاى ته بغنى ويل كيږي، چي د زمينداور او تاريخي 

  .وت دىتر منځ پر) باغ ارم(باغران 
شهريست به نزديك غور و اندرو  بغنين((د حدود العالم له قوله 

  )2()).مسلمانند

بغنى نه يواځي د اسالمي دورو ښار دى، بلكې د هغه ځاى زړې 
كنډوالې چي اوس د خاورو د غونډيو په شان كرځېدلې، ښايي چي د 

  .له وروستيو دورو سره به اړيكه لري) منډيګك(
  

  :بوالن
ري يو نښتى كلى دى، چي د هلمند سيند پر شمال د لښكرګاه پو

دغه سيمه د بُست او لښكرګاه دمخه  )3(لوېديځه غاړه اوږد پروت دى،
عثمان (ځالند تاريخ او نوميالي مړونه لري، چي ددغه ځاى عياران د 

                                                             
  ه لهمقال) سرواني(د شريف اهللا دوست   ـ http://www.tolafghan.com ـ1
  مخ ۱۷۳همدا اثر،  ـ2
  مخونه ۵۹او  ۵۸كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ3
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د  يزيات مشهور دي، دو) صالح بن نضره(او ورور يې ) بن نضره
  .طنه وايستلعربو ظالم او خود سر عمال له خپل و

ابو الفضل بيهقي په خپلو ياداښتونو كي د بوالن نوم د كيسې په ترڅ 
ـ لوى پاچا مسعود چي كله د مېلې په ورځ په هلمند :كي داسي يادوي

سو او بيا اوبازانو راوايست، نو څو ورځي ناروغ په ) غرق(كي ډوب 
كور كي پروت و، هغه وخت چي له بستر څخه راپورته سو، نو يې 

) ابو الحسن بوالني(ات وكړ، په خيرات كي يې د بُست د قاضي خير
ما رضى  درپكه : لپاره پخپل الس پيسې جال كړې او ماته يې وويل

  ...".اهللا عنه از غزو هندوستان آورده است
بونصر څو واره د ټولواك له قوله ورته وويل چي دا د هندوستان د 

په ځواب ) والنيابو الحسن ب(غزاوو څخه راوړل سوي، خو قاضي 
از باد حال خليفه دگر است و من رزندگانى خداوند د: كي داسي وويل
وشده است كه آن غزوه ها بر طريق سنت مصطفى پنبوده ام و بر من 

  .".عليه سالم هست يا نه
نوموړي قاضي پيسې قبولي نه كړې، بونصر بيرته راغى او پاچا ته 

تقوا يې آفرين ووايه، بيا  يې كيسه وكړه، پاچا تعجب وكړ او د هغه پر
چي پاچا هر ځاى يو سولېدلى صوفي وليد، چي پيسو ته به يې تلكه 

چشم بد دور از ": ايښووله، نو په خندا به يې بونصر ته داسي وويل
  )1(".بوالنيان

                                                             
  مخ ۴۶۵محمد ولي ځلمى، كندهار،  ـ1
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اوس مهال ددې تاريخي سيمي څخه د لښكرګاه لمر لوېديځي ته په 
د چاه انجير خوا ته  دوه كيلو مترۍ كي د هغي الري په سر كي چي

ګرځېدلې، د يوې مخروبي كال خرابې په سترګو كيږي، خو څوك نه 
پوهيږي، چي ددې سيمي څخه څومره د علم، پوهي، فضل او د همته 
ډك اشخاص راپورته سوي او اوسېدلي، چي تاريخ د هغو په نامه 

  )1(.وياړي
، خشك )خاشرود(=په تاريخونو او جغرافيو كي د بُست، خواش 

او رخج سره چي د يوې سيمي نوم ياد سوى دى، هغه ) كشكنخود(=
قوزان دى، چي تر اوسه يې په بشپړه توګه تر موږ معلومات نه دي 

  .رارسېدلي، چي دا سيمه په كوم ځاى كي موقعيت لري
چي بالذري يې يادونه كړې، ) قوزان(د سيستاني صاحب په نظر 

) بوالن(ې كلى دى، كه د و، چي د بُست په شمال كي يو نږ) بوالن(دغه 
كلمې ته وكتل سي، نو د حروفو د تعداد په لحاظ په عربي او پارسي 

سره يو شانتوالى او برابري لري، يعنې كېداى سي، ) قوزان(كي د 
  .وي) بوالن(دغه ننى ) قوزان(چي 

په منځينو پېړيو كي هغه الر چي زرنج يې له بُست سره نښالوه، د 
ه، وروسته د خاشرود د پل څخه تر تېرېدلو خاش له واليت څخه تېرېد

د دښتي په قطع كېدو سره بُست ته رسېده، مګر بُست ته ) مارګو(او د 
تر رسېدلو دمخه بايد د بوالن كلى چي د هيرمند سيند په ښى اړخ كي 

                                                             
 ۴۲، هيلمندواليت جغرافياى تاريخى و اقتصادى كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى،  ـ1
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پروت دى، تر شا پرېښوولى واى، يعنې بايد د بوالن په سيمي كي تېر 
  )1(.سوى واى

  

  ):خلچ(خلج 
ښار د هلمند د مهمو ښارونو څخه و، چي ابو اسحق د خلج 

شاوخوا كي يوولس سوه كاله پخوا د ) هـ ۳۲۲(اصطخري يې په 
زينداور له توابعو څخه بولي، دا نوم چي تاريخپوهانو په خپلو اثارو 
كي ثبت كړى تر اوسه په هغه زاړه نامه مشهور دى او د غور د لمر 

  )2(.غردپير خلج په نامه مشهور دىلوېده خواته يوه آباده سيمه او يو 
خلج د افغانستان هغه برخه ده، چي تر ابده به يې نوم د تاريخ له پاڼو 
ورك نه سي، ځكه چي په هند كي مشهور افغان خلجيان د همدغي 

  .سيمي د زړورو او باشهامته خلكو اوالده ده
ـ په هند كي يوه :ښاغلى كهزاد پخپله مقاله كي د خلج په اړه ليكي

څخه ) هـ ۶۸۷(له افغانه كورنۍ له مودو وروسته واك ته ورسېده، له ب
د  ه د ډهلي پر تخت كښېناستل، چي دويپوري يې پنځه تن) هـ ۷۲۱(تر 

خلجيانو به كورنۍ شهرت لري، او بنسټګر يې خلجى ملك جالل 
  .الدين فيروزشاه دى

                                                             
  مخ ۲۴همدا اثر،  ـ1
  مخ ۷۲ست سرواني، زينداور، شريف اهللا دو ـ2
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اصطخري چي د داور په اړه ږغيږي، د غور، بغنين، خلج او پشلنګ 
نومونو يادونه كوي، نو ويالى سو، چي خلج د آبادان له ښارونو  د

  )1(.څخه دى
  

  ):دشت لmان(دsت لکان 
بُست او لښكرګاه دواړه د دښت لګان په لمن كي، چي د هلمند سيند 
پر څنډه واقع دى، لوېدلي، ددې دښت نوم په ادبي او تاريخي متونو 

ملك الشعرا كي په مختلفو نومونو راغلى، فرخي سيستاني او 
په نامه ياد كړى ) دشت لكان(عنصرى هر يوه په خپلو اشعارو كي د 

  .دى، چي له هغه مهاله تر اوسه په دغه نامه د وګړو پر ژبو پاته دى
لمريز كال كي د يعقوب ليث او زنبيل نښته په ُرخد ) ۲۵۱(په 

كي نه ده سوې، بلكې د نني لښكرګاه تر څنګ په دښت ) كندهار(
كي سوې، ددې نظر د اثبات لپاره سيستانى ) لګان دشت(=لكان 

صاحب د محمد بن وصيف سكزي شعر د سيستان له تاريخ څخه رانقل 
په ستاينه كي ويل سوى كړى، چي په هغه مهال د يعقوب ليث هلمندي 

دى، ددې شعر څخه له ورايه څرګنديږي، چي د يعقوب ليث او زنبيل د 
  :وصيف وايي مالقات ځاى دښت لكان و، لكه چي ابن

  

  كان آمــــــد زنبيــــــل ولتــــــى خــــــورد بلنــــــگــــــــــبل
  ا گشــــت كنــــام بــــلتــــره شــــد لشــــكر زنبيــــل و ه   

  
  

  

                                                             
  مخ ۴۹عتيق اهللا پژواك، غوريان،  ـ1
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بيهقي په خپل تاريخ كي هغه پېښه چي سلطان مسعود د هلمند په 
سيند كي ډوب سوى و، د دښت لكان څخه يادونه كړې او فرخي 

چي له سيستان څخه يې بُست ته كړى، په ) سفر(سيستاني د خپل يون 
  :قصيده كي داسي يادونه كوي

  

ــيج راه  ــون بسـ ــردمچـ ــتان  كـ   ســـوى بســـت از سيسـ
ــب همـــى ت  ــاختر بـــر اســـمان   ـــــــشـ   حويل كـــرد از بـ

  
  

  

د دښت لكان په هلكه چي سلطنتي ماڼۍ پكښې واقع وه، داسي 
  :وايي

  

ــت   ــار شـــــهر بســـ ــه بـــــودم كزكنـــ   انـــــدرين انديشـــ
  يرمند آمــــــد بگوشــــــم ناگهــــــان  ــــــــ انگ آب هـبــــــ

ــر  ـــالىمنظــــــ ــ  عــــــــــ   ود از بــــــــاالى دژشــــــــه بنمــــــ
ــانديـــــدار آمـــــد از پكـــــاخ ســـــلطانى    دشـــــت لكـــ

  

  

او ملك الشعرا عنصري بلخي په هغه قصيده كي چي د لښكرګاه د 
سلطنتي ماڼۍ څخه توصيف كوي، هم ددې دښت څخه په دغه نامه 

  :يادونه كوي او وايي
  

ــ   عقـــــدر بـــــدر وبفرقصـــــرتوتو شـــــد خـــــوب همچـــ
ـــواى بســـــت و لـــــب هيرمنـــــد و       دشـــــت لكـــــان هـــ

ــ  ــي پــــ ـــى بنزمحكمــــ ــيخ زمي ــــــ ــه بــــ   نـــــــــــياد او بــــ
ــم اي  ــرى خـــــــ ـــزبرتـــــــ ـــوان آن خـــــــــ ـــم كيــــــــــ   وانــــــــــ
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ددې څرګندونو څخه ويالى سو، چي د يعقوب ليث هلمندي نښته       
او همدارنګه له صالخ ُبستي سره په دغه دښت ) يا رتيبل(له زنبيل 

لكان كي چي د سيستان او بيهقي په تاريخونو كي يو معروف او 
سوى نوم دى، سوې او ابن وصيف چي د يعقوب ليث هلمندي پېژندل 
و، په اګاهۍ سره د يعقوب ليث لښكر كښۍ له ) معاصر(همهاله 

  )1(.زنيبل سره يادونه كړې
اوس مهال هم د لښكرګاه په شمالي برخه كي د دښت لكان په نامه 
سيمه سته، چي تر دا څو كلونو مخكي ال وچ دښت و، چي په دې نږدو 

خلكو ودانۍ پكښې وكړې او اوس مهال ډېره آباتي پكښې كلنو كي 
وايي، كه ) دښت لګان(سوې، په هلمند كي ټول خلك دې سيمي ته 

دى، خو د وخت په تېرېدو سره د ) دښت لكان(څه هم اصلي نوم يې 
اوښتى او ددې سيمي وګړي يې ) ګ(تورى په ) ك(د كلمې د ) لكان(
  .بولي) دښت لګان(

        

  ):داتل یا دارتل(تل 
راري په خناحيه او د اصط) ورتل -  داتل(د زمينداور په سيمه كي د 

د مقدسي په قول دا ځاى يو لوى ښار دى، دا  ه،د هموجود) تل(قول 
پيړۍ كي د سرحدي استحكاماتو له جملې څخه  هجري كال په څلورمه

وه، چي د غور غرونه د هيرمند د سيند په غاړه د ُبست له پاسه درې 
  .ته وهپوړه ليري پر

                                                             
 ۳۷، جغرافياى تاريخى و اقتصادى واليت هيلمندكانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى،  ـ 1
  مخ
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ابو اسحق ابراهيم بن محمد اصطخري په مسالك الممالك كي د 
د تل يا د ارتل ښار د زمينداور له مهمو (ـ :تل په هكله داسي ليكي

ښارونو څخه بولي، وايي، دې ښار يو ټينګ او مستحكم ارګ درلود، 
چي د سپرو او ساتونكو له خوا يې ساتنه كېده، په څلورمه هجري 

يوې سرحدي پوستې په حيث و، دا هغه الر او  پېړۍ كي دا ځاى د
سرحد و، چي له دې ځايه به د غور په لوري الر تللې وه، دا ښار د 
  .هلمند د سيند په غاړه كي و او له بُست څخه يې د درو ورځو فاصله وه

يادونه كړې او هغه يې د ) تل(په حدودو العالم كي هم جوزجاني د 
  )1(.غور پر سرحد او پوله بللى دى

ـ داور يوه شنه سيمه ده، د غور پوله ده، د سيستان :اصطخري وايي
دي، دواړه د هندمند رود پر غاړه ) تل ، درغور(لخوا د داور ښارونه 

  .واقع دي
په كتاب ) پښتانه كوچيان(په هكله محمد ابراهيم عطايي د ) تل(د 
ـ د بغني درې د پاى په برخه كي :كي ليكلي دي) مخونو ۱۷۶-۱۷۷(

ته د غرونو  دى، د نوموړي كلي جنوب لوېديځي خوا ى كلى پروتبغن
  .په كمرونو كي د تل او ګونجين كلي پراته دي

  )2(.اصطخري د تل او درغش ترمنځ يو مزل الر بولي
        

  
  

                                                             
  مخ ۵۹شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ1
  مخ ۴۵، ، د كندهار ياداښتونه، لومړى ټوكرشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ2
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  :موسی کال
موسى كال اوس د هلمند دوهمه درجه ولسوالي ده، ددغي 

مترۍ كي  كيلو) ۶۹(ولسوالۍ مركز د ګرشك د ښار شمال پلو ته په 
ثانيو او شمالي  ۱۸دقيقو او  ۴۶درجو،  ۶۴د ختيځ طول البلد په 

  .ثانيو كي موقعيت لري ۱۵دقيقو او  ۲۱درجو،  ۳۲عرض البلد په 
د موسى كال نوم تر زينداور، سروان، بغنين، بشلنګ، درتل او نورو 
ډېرو را وروسته په تاريخ او جغرافيو كي تر سترګو كيږي، پخوا 

  .موسى كال د محلي حكومت مربوط يوه منطقه وهزمينداور د 
د موسى كال د نامه وجه په دې سيمه كي د يوه مشهور شفاهي 

څخه سړى اټكل كوالى سي، دا ) موسى جان او ولي جان(داستانه 
د  كي راغلى، چي دوي) مخ ۱۴۰(ړي ټوك نكل د پښتانه شعرا په لوم

اكاډمېسن  ديپښين او كاكړستان په شاوخوا كي اوسېدل، خو كاند
) هلمند د كلتور په ساحه كي(محمد ابراهيم عطايي په خپل يو كتاب 

ځايي خلك وايي، چي موسى جان او ولي جان د موسى كل وه : ليكلي
او د موسى كال هم د موسى كال د سيمي په منځ كي اوس يوه ستره كال 
ده، چي شاوخوا يې شنه پټۍ پر راګرځېدلي دي او د هغه ځاى خلك 

  .موسى جان او ولي جان كال بولييې د 
په نوموړې كيسه كي د ځاى يادونه نه ده سوې، نو كه د خلكو روايت 
معتبر ونيسو، دا كيسه په هلمند پوري اړه لري او د موسى كال د نامه 

  .وجه هم دا كېداى سي
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د موسى كال نوم د ملك شاه حسين بن ملك غياث الدين بن شاه 
كي چي شاوخوا څلور سوه كاله ) ملوكاحياء ال(محمود سيستاني په 

دمخه ليكل سوى ذكر راغلى دى، چي هلته ليكوال په خپل يو سفر كي 
رايات جاه و جالل به حوالى قلعه موسى كه موضعى است (ـ :كاږي

، په دې پاړسي متن كي چي د احياء الملوك )درهاى زمين داور رسيد
ه مځكي او له كتاب څخه رانقل سو، هم موسى كال د زمينداور ل

  .سيمي څخه بولي
چون بنده به شرف سجده اشرف معزر ګرديد : (په بل ځاى كي كاږي

به فراه مرخص ) موسى قلعه(به زبان مبارك آوردند كه چون شما از 
  ).شديد

) موسى قلعه(او دوهم ځاى ) قلعه موسى(په لوړ متن كي لومړى 
ولي جان د ذكر سوى دى، كه د موسى كال د نامه وجه د موسى جان او 

كيسې سره تړلې وبولو، نو ددې داستان اټكل په اغلب ګمان سړى د 
د ميني له داستان سره هم عصره بلالى سي، ) فتح خان بړېڅي او رابيا(

  )1(.چي په نهمه او لسمه هجري پېړۍ كي يې اتفاق موندلى دى
 

  :رودبار
په ) جغرافياى تاريخي سرزمينهاى خالفت شرقي(ګى لسترنج د 

  :مخ كي ليكلي دي )۳۶۸(

                                                             
  مخ ۷۰شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ 1
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د هلمند سيند د بُست او زرنج تر منځ يوه خميدګي لري، چي نيم 
دايره غوندي ده، د جنوب خوا ته ددغي خميدګۍ په نيمايي كي 
رودبار واقع دى، دغه ځاى د بالذري په تاريخ كي ذكر سوى دى او په 
هغو واقعاتو كي يې راوړى دى، چي د مسلمانانو په لومړيو بريدونو 

ـ رودبار سيستان له زرنج څخه، چي كندهار :ي اړه لري، دى واييپور
ته الر تللې ده، په هغه الر كي واقع و او دغه ځاى ته نږدې كش يا كس 

  .پروت و
كڅ خو به (دا كش به هغه ځاى وي، چي اوس يې كاخ يا كهيج بولي 

  ).نه وي؟
ـ رودبار د فېروزكند په توابعو كي بُست ته نږدې :اصطخري وايي

واقع دى، په دغه رودبار كي مالګه پيدا كيږي، غله او رواني اوبه 
  .په نامه سته) يا مالقان يا جالقان( لري، دلته بل ځاى د زالقان 

ـ دغه ځاى له بُست څخه يو مزل ليري دى، مګر :ابن حوقل وايي
  )1(.سمت يې نه دى ښوولى

  

  :خوابین
ي واقع دى، چي په شمال ) لرغوني زون(د خوابين ښار د زمينداور 

هجري د سلطان محمود غزنوي لخوا ونيول سو، په دې ) ۴۰۵(په 
وخت كي دا ځاى په ابو الحسن خلف پوري تعلق درلود، ددې ښار 
يادونه تاريخ بيهقي د پنځمي هجري پېړۍ په لومړي نيمايي، لومړي 

                                                             
  مخ ۳۶۸ګى لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى،  ـ 1
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لسيزه كي كړې ده، په خوابين كي ډېري ټينګي كالوي وې او خوابين 
  )1(.نوم هم په تاريخي دورو كي ياد سوى دىد واليت په 

  

  ):رسه کال= ُرسخُدز ـ رسخ دژ (رسخ دوز 
د باركزو د ناوې د دروېشان په سيمه كي د هزار جفت په نامه يوه 

په نامه خرابې واقع دي، چي په تېرو ) سرخ دوز(سيمه ده، دلته د 
  .زمانو كي له شك څخه پرته يو مهم ځاى و

ده، چي د عوامو په ژبه ) يعنې سره كال(رخ دژ ُسرخدُز په اصل كي س
په اصل كي  سرخ دوز تلفظ سوى او كيږي، لكه څنګه چي كندوز

د كندوز په ډول تلفظ كوي، نو په بشپړ باور  و او عوام يې) ُكهن دُژ(
چي په پاړسو ) سره كال(يعنې ) سُرخ دژ(نه بلكې ) سرخ دوز(دا ځاى 

په معنى ورته كارول سوې ) كال(د  په معنى او او دژ) سره(كي سُرخ د 
  )2(.ده
  

  :)یا هزارسپ( زراسپ
اتلسو كيلو پلو ته د باركزو په ناوه كي د  ښار جنوب لوېديځد بُست 

چي زاړه  زوړ ښار واقع دى، )هزارسپ( ياو فاصله سره د زراسپ متر
بومي توكمونه يې  د هغه ځاى او تاريخي اثار يې تر اوسه باقي او

زراسپ يو ښار و، په دغه محل كي  :(صدقى ليكي )3(.هزارس بولي

                                                             
  مخ ۶۴شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ1
  مخ ۶۱هيلمند، كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، جغرافياى تاريخى و اقتصادى واليت  ـ2
  مخ ۳۶، )كندهار(اكوزيا عبدالقدوس نجيب، ار ـ3
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ري او د لرغوني بُست په جنوب چي اوس مهال په هزار آس شهرت ل
  ).خوا كي په اتلسو كيلو ميترۍ كي واقع دى لوېديځه

له دې څرګندونو څخه معلوميږي، چي زراسپ، هزارسپ يا هزار آس 
سوالۍ دغه هزارسپ يا زارس دى، چي اوس د باركزو د ناوې په ول

  .كي واقع دى، د هغه ځاى خلك يې زارس بولي
  

  :)ازویال یا وزوال( آزوال
د معروفو ښارونو د جملې څخه و، كننګهم د  اراكوزيهآزوال د 

چي په هلمند كي واقع  نوموړي ښار موقعيت د ګذر يا ګذرستان سره
عبدالقدوس نجيب دا ښار د لوړ هلمند له مشهورو  )1(.لىوښو دى،

او بطليموس يوناني ليكوال دا ښار پخپله د ګڼلى ښارونو څخه 
  )2(.مركز بللى دىيعنې د كندهار واليت اراكوزي 

  

  :قرنین
څخه د يوې ورځي مزل يا واټن باندي پروت ) زرنج ښار(د سيستان 

ښار دى، ډېر كلي او كرهڼيزي مځكي او باغونه لري، د شروزن څخه 
ر راووتل او پر پارس ميله ليري دى، له همدې سيمي څخه ال صفا) ۶(

  .او خراسان، كرمان، سيستان، خورستان او عراق واكمن سول
  

  
                                                             

  مخ ۲۴، شهر هاى آرياناجغرافياى تاريخى  ـ1
  مخ ۳۱، )كندهار(عبدالقدوس نجيب، اراكوزيا  ـ2
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  :طاق
پــه واټـن پــروت  ) يــوه ورځ او شـپې مـزل  (د زرنـج څخـه د يــوې مرحلـې    

دى، د طاق ښار د سيستان څخه خراسان ته د تلونكي الري تر شا واقـع  
  .دى

  :زالقان
ــه د يـــوې مرحلـــې   ــوه ورځ او شـــپه مـــزل (د ُبســـت څخـ اټـــن لـــري، و) يـ

نومــوړى ښــار ډېــر باغونــه، كښــتونه او مېــوې لــري، اوســېدونكي يــې    
جنګيـالي دي، روانــي اوبـه لــري او كورونـه يــې د خټـو څخــه جـوړ كــړي      

  .دي، د زالقان ښار هم د قرنين د ښار په اندازه دى

  :روزان
د روزان ښار تر قـرنين كـوچنى دى او فېروزقنـد تـه نـږدې پـروت دى،       

د تلـونكي الر پـر راسـته الس موقعيـت لـري، تـر       تـه  ) كندهار(چي رخج 
ډېره يې خلك د مالګي په جوړولو مشغول دي، همدارنګه باغونـه هـم   

 )1(.لري

 :خواش
، اصـطخري  د يو ښـار نـوم و   كيزمينداور په د هلمند د سيند پر غاړه 

  )2(.ورته بې دېواله ښار ويلى، خو موقعيت يې نه دى ټاكلى

                                                             
  مخ ۴۳، زما هلمند، د مقالو ټولګه، د مولوي عبدالحميد هلمندي مقاله ـ1
  مخ ۶۰، شهر هاى آرياناجغرافيايي مختصر تاريخي  ـ2
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اوبو د كارېزونو ستاينه كړې ده او له  جيهاني د خواش د انګورو او د
حدود العالم څخـه روايـت دى، چـي خـاش يـو آبـاد او لـه نعمتونـو څخـه          

  .ډك ښار دى، د روانو اوبو او كارېزونو لرونكى دى
كله چي ياقوت حموي د معجم البلدان د كتاب په ليكلو بوخت و، دا 
د  ښــار لكــه نــن يــې د خــاش پــه صــورت تلفــظ كيــږي، اووه پېــړۍ دمخــه  

ــ د خـواش ښـار چـي پـه خـاش       :خاش د پېښو په اړه يې داسي ليكلي دي
هـــم يـــاديږي، ددې واليـــت لـــه ډېـــرو لويـــو ښـــارونو څخـــه دى او زيـــات   

  .نخاستانونه لري
ـ خواش :ښاغلى سيستاني د خواش په هكله داسي څرګندونه كړې

په سيستان كي يو ښار دى او د هغه اوسېدونكي ورته خاش وايي، دا 
الر ښې الس ته پروت دى، چي له زرنج څخه بُست ته  ښار د هغې

كي ) هـ ۵۸۵(غزېدلې ده، دې ښار يوه ډېره مستحكمه كال درلوده، په 
د خاش كال له اسمان سره سيالي كوله او د يوې مودې لپاره يې وكړاى 
سول، چي د كياني ملك نجم الدين محمود د سپاهيانو په مقابل كي 

ونيول سو او د خاش د مشر مومن په مقاومت وكړي، باالخره خاش 
عوض د مير حسين ځوزاد چي له يفتليانو څخ و، د هغه پر ځاى واكمن 

  )1(.مقرر سو

 :ارغاش
دارتل يا ( چي تر تل د هلمند په زمينداور كي موقعيت درلود،

يو منزل لوړ د هلمند سيند پر غاړه واقع و، اوس مهال په دې  )درتل
                                                             

  مخ ۱۷۵رغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي، دوهم ټوك، د هيواد لپوهاند رازقي نړيوال،  ـ1
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په نامه سره ياديږي او ) درغني(د  سيمه كي ځيني خرابې سته، چي
  .وي موي او د يوه كوتل نو) لرغني(رشاد بابا په وينا درغش ښايي 

صــورت (پــه خپــل اثــر ) هـــ ۳۶۶(ابوالقاســم بــن محمــد ابــن حوقــل پــه 
كي ليكي، چي پـه داور كـي پيـداوار ډېـر دي مهـم ښـارونه يـې        ) االرض

  )1(.دي) درتل(او ) درغش(

 :اریاسپ
د  )2(ره ښار و، چي اسان به ډېر پكښې روزل كېدل،د اراكوزيا مشهو

ــ  :رشاد بابا پـه جغرافيـايي ياداښـتونو كـي داسـي يادونـه يـې سـوې ده        
، )آرين په قـول د هلمنـد غـاړه   (د سيستان ښار د ) Aryaspe(ارياسپ 

  )3(.او د اريا ريښه په دغه نوم كي سته
ــه   ــاحب پــ ــزاد صــ ــاريخ (كهــ ــوانى تــ ــتان پخــ ــي  ) د افغانســ ــي داســ كــ

كي يـو مهـم ښـار و او د آريـن د      )4(په انجيان: Ariaspآرياسپ (ـ:وايي
نظريې له مخي د هيرمنـد د سـيند پـر غـاړه پـروت و، ددغـه ځـاى خلـك         

بلل كېدل، دلته آريا كلمه د ښار ) سوار كار آريائيان(يعنې ) آرياسپه(
او د هغه د اوسېدونكو په نوم كي بېله جزيي تغير او تحريف څخه ليدل 

  )5().كيږي

                                                             
  مخ ۶۲شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ1
  مخ ۳۴، )كندهار(عبدالقدوس نجيب، اراكوزيا  ـ2
  مخ ۶، جغرافيايي ياداښتونه، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ3
  )ـ زرنجيانازرنج ــ زرنجيانا ــ درانجيانا ــ درنګيانا ـ(انجيان يا  ـ4
  مخ ۵۲احمد علي كهزاد، د افغانستان پخوانى تاريخ، لومړى ټوك،  ـ5
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ــه   ــا    (صــديقي پ ــاريخى شــهر هــاى آريان كــي  )جغرافيــايى مختصــر ت
ــي ــ :ليكـــ ــ(ــــ ــ  ) Aryasp(پ آرياســـ ــان آرياســـ ــزرگ مردمـــ ــهر بـــ ى پشـــ

)Aryaspae ( يــا آرى اســوا)Aryaswa ( هــاى  پيعنــى ســواران اســ
يونيان  ،اعلى كه سرزمين شان جزو واليت درانجيانا به شمار مى رفت

 دورگيتـاى در كنـار رو  خوانـده انـد و ي   )Euergetae(آنرا يورگيتـاى  
ــو    ــع ب ــد واق ــا هلمن ــدر ي ــه گدروســيه    د،اتيمن ــن شــهر ب ) Gadrosia(اي

يش رفـت بـه   پـ ايتخت زرنج به طرف شرق پاسكندر كه از  ،نزديك بوده
 )1(.)اين شهر رسيد

  :کُهک
، ، چي بُست ته يې نږدې موقعيت درلودنوم دى يو ښار اراكوزيا دد 

ياقوت حموي بن عبداهللا  ددې ښار په هكله د معجم البلدان مؤلف
  )2().بئر كهم من اعمال الرخ قرب بُست(ـ :داسي ليكي

شهر هاى آريانا كي ددې ښار داسي جغرافياى مختصر تاريخى په 
ـ فېروزقند ته نږدې د هغي الري خوا ته چي و رخج ته تلله :يادونه سوې

  )3(.واقع و او صنعتي پيداوار يې مالګه وه

  :کالپوrي د [رشک 
ه مستحكمه كال ده، چي په تاريخي پيښو د هلمند يوكال  د ګرشك

كي د يوه ) ز۱۷۳۷(افشاري نادر چي په كال  ،كي يې يادونه سوې ده

                                                             
  مخ ۲۳، جغرافيايى مختصر تاريخى شهر هاى آريانا ـ1
  مخ ۳۶، )كندهار(عبدالقدوس نجيب، اراكوزيا  ـ2
  مخ ۹۹، شهر هاى آرياناجغرافيايي مختصر تاريخى  ـ3



 جغرافيه                                                                                               )هيتومنت(هلمند

127 

ځواكمن پوځ سره زموږ د هيواد د لويديځو او جنوب لويديځو سيمو 
د نيولو لپاره په لښكر كښيو پيل وكړ، نو د ګرشك پوځي كال يې د 

  .و وې نيولها توپونو په واسطه ړنګه كړه

  :د [رشک د اده کال 
ديځ ته د نهرسراج په سيمه كي ېد هلمند واليت د ګرشك جنوب لو

  )1( .يوه پخوانۍ كال وه، چي د اده كال په نامه مشهوره وه

  :د ادې کال
، چي هد ادې كال په نوم يوه پخوانۍ كال په نادعلى كي شتون درلود

كال د تاريخ  اوس هم د همدې په نامه مشهوره ده او نوموړې
د مور ) هلمندي(وزير فتح خان  اشرف الوزراء نكو له نظره دوليكو

  .په نامه ده) لويه ادې(

  ):ده شیو(دېشو 
هم ياديږي، د هلمند يوه سيمه ده، چي د ) ده شو(دېشو چي په 

ګرمسېر په لمر لوېديځ كي موقعيت لري، دېشو د خواجه علي، كښته 
وم مشهور كلي او د مخان په كلي خواجه علي د پاللك او لندي په ن

كي د شهيدانو يوه هديره لري، ويل كيږي، چي دا د چنګېزيانو د 
  .عامي وژني يوه هديره ده

د دېشو د تاغز په كلي كي د غره پر سر د يوې كال كنډوالې سته، 
د دورې د ودانيو له بقاياوو ) نه حوض(ويل كيږي، چي د سيستان د 

                                                             
  مخ ۱۳۸باالحصارونه، د افغانستان استحكامي كالوي، حصارونه او  ـ1
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ا ته نوري ودانۍ هم لري، چي تر اوسه څخه دي، دا كال خپلي شاوخو
  .پوري پكښې كيندني نه دي سوي

  :بشلن�
چي په تاريخي مداركو كي د پشلنګ او فشلنګ په شكلونو ضبط 
دى، يو ښار او يوه مستحكمه كال ده، بشلنګ چي په پخوانيو زمانو 
كي د غور له مستحكمو كالګانو څخه او په پرېكوني دليل د پشلنګ 

په زور يوې هغسي كلمي ته وايي، چي ) الم(پېښ او د  په) ب(كلمه د 
او د پېښ ) ب(په ) پ(د غره له پاسه جوړ سوى وي، خو اصطخري يې 

  .په عوض يې زور وركړى دى
بشلنګ له هغو جنګي كالګانو څخه ده، چي د زمينداور د شمالي 
غرونو په برخه كي د غور د جنوبي او جنوب ختيځي ناوه كي موقعيت 

ارنګه د عميد د فرهنګ له مخي د پشلنګ د كليمي اصل د لري، همد
هغي كال په معنى دى، چي د غره له پاسه جوړه سوې وي او دا معنى د 
پورتني روايت سره چي پشلنګ پكښې تعبير سوى و پوره سمون 

  .لري
ـ بشلنګ، خلج او بغنين د حاكمانو د ناستي ځاى :ابن حوقل ليكي

  )1( .دى، چي هره سيمه حاكم لري
د اطلس قريه هاى افغانستان د هلمند په څپركي او د كجكي په 

په نامه ليكلى ) باشلنګ(ولسوالي كي ثبت سوى او هلته يې د 
  

                                                             
   ونهمخ ۱۷۸ ،۱۷۶دوهم ټوك،  د هيواد لرغوني ښارونه او د تاريخ پاڼي،پوهاند رازقي نړيوال،  ـ1
  مخ ۶۲شريف اهللا دوست سرواني، زينداور،  ـ2



 جغرافيه                                                                                               )هيتومنت(هلمند

129 

  :صفار
په ګرمسېر كي يو ځاى صفار نوميږي او د هغه ځاى خلك ځانونه 
سپاريان بولي، په خټه نورزي پښتانه دي، د سپار مشران، حاجي 

د خپلي  دوست محمد خان دوه وروڼه دي، دوي محمد اكبر خان او
كورنۍ نوم صفاري يادوي او ځانونه د يعقوب ليث صفاري له اوالدې 
څخه بولي او وايي، چي زموږ نيكه ګان په كالى سلطان كي اوسېدل، 
چي د ګرمسېر په دُرزي نومي ځاى كي واقع ده، دُرزى د صفار او بنادر 

كيلو متره ليري، ) ۲۵(خه وېش دى، پخپله صفار له هزار جفت څ
) ۳۰(تقريباً  جنوب خواته واقع دى او هزار جفت له لښكرګاه څخه

ته واقع دى، صفار او هزار جفت د هلمند رود  كيلو متره جنوب لوېديځ
  )1(.كيڼي خوا ته پراته دي

  :ُمَخرت کال
دغه كال د مختار كال په نامه د افغانستان په جغرافيايي قاموس 

ـ د لښكرګاه ختيځ :راغلې ده، هلته ورته كښلي ديمخ كي ) ۳/۴۹۰(
) ۲۸(درجي، ) ۶۴(كيلو متره ليري يوه متروكه كال ده، ) ۱۱(ته 

دقيقې، ) ۳۷(درجې، ) ۳۱(يې طول البلد شرقي، ) ۱۵(دقيقې، 
  .ثانيې يې عرض البلد شمالي دى) ۵۰(

                                                             
  مخ ۳۳۳جغرافيايي ياداښتونه، رشاد،  سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
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د مختار كال او لښكرګاه په منځ كي "ـ :عبدالستار خان ضابط وايي
كيلو متره ) ۶(واقع دى، د سركار فاصله له لښكرګاه څخه  سركار

  ."ده

  :د سلطان کال
د بنادر او صفار تر منځ د هلمند رود پر كيڼه غاړه واقع ده، د 

وړې ده، اوس ) هيرمند سيند(نوموړي كال دوې درېيمي برخي هلمند 
جريبه ده، د سلطان كال او رېګ تر منځ ) ۵(يې پاته برخه تقيريباً 

  )1(.كيلو متره فاصله ده) ۱۵(اً تقريب
  

  :د غزنویانو په دوره کي د لfکر[اه زوړ sار
زړه لښكرګاه يو لړ كنډوالې دي، چي د ُبست څخه د شـمال خواتـه پـه    

ــد پــر لمــر ختيځــه خــوا پرتــې دي         ــو متــرۍ كــي د هلمن ، يــادي شــپږ كيل
كنــډوالې هغــه وخــت ښــې معلــوميږي، چــي د نــوي لښــكرګاه د كــومي    

  .خه د جنوب پر لور ورته وكتل سيماڼۍ له كړكۍ څ
د لښـكرګاه كنـډوالې هغـه وخـت ودانـي وې چـي د غزنـوي كـورنۍ د         
عظمت دوره وه، دا خرابې ټوله عسكري چوڼۍ وې، چي پخپله د پاچا 

د كـال پـه   ، محل د هغو په منځ كي د هلمند سـيند پـر څنـډه جـوړ سـوى و     
ورۍ د طـ امپرا دوران كي به څو واره پاچا دلته راتلـى او لښـكرګاه بـه د   

ــاوه   ــدا كـ ــت پيـ ــث اهميـ ــه حيـ ــاڼۍ د  ، زړه پـ ــېدو مـ ــا د اوسـ ــر (د پاچـ قصـ

                                                             
  مخ ۲۰۱، د كندهار ياداښتونه، ادرش سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډم ـ1
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په نامه يادېده، چي د هندي او عراقي معمـارانو د نقشـې پـر    ) سلطاني
        )1(.اساس ودانه سوې وه

آريانا دايرة المعارف د لښكرګاه د نامه په باره كي وايي، چي د 
سامانيانو سلسله  غزنويانو حكومت خپل نفوذ پراختيا وركوله او د

ورځ په ورځ كمزورې كېدله، د سيستان په سيمه كي د خپلواكۍ 
غوښتلو نهضت پيل سو، ولي الدوله ابو احمدخلف په سيستان كي د 
خپلواك حكومت اعالن وكړ، خو د محمود غزنوي له خوا مات كړاى 

  .سو
د سيستان د سيمي سمسورتيا له يوې خوا او په سوق الجيشي 

رزښت له بلي خوا ددې سبب سو، چي سلطان محمود د لحاظ د هغې ا
بُست تر څنګ د يو ستر لښكري مركز د جوړولو فرمان صادر كړ، دغه 
مركز د سلطان مسعود په وخت كي زيات رونق وموند او د لښكرګاه 
په نوم د پاچا د ښكار او تفرېح ځاى هم سو، په دې سيمه كي د هلمند د 

يولې وه، په دغو اوبو كي هم ښكار درياب اوبو ډېره پراخه ساحه ن
كېده او هم د خپل ژوروالي له امله د بېړيو د چلېدلو لپاره مساعدي 
وې، د شاوخوا سيمي د كانالونو د ايستلو په واسطه تكي شنې او په 

  )2(.سمسورو بڼونو پټي وې
لښكرګاه چي لشكري بازار او په معرب شكل ورته العسكر ويل 

لى نسبت لري او د هغه يوه مهمه برخه او د سوى دى، له بُست سره تړ

                                                             
  مخ ۴۹كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ1
  مخ ۱۱۳۲پښتو آريانا دايرة المعارف، اووم ټوك،  ـ2
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هيواد له تاريخي ودانيو او عسكري تأسيساتو څخه شمېرل كيږي، په 
لښكرګاه، العسكر، معسكر، لښكري بازار، اردو (تاريخي آثارو كي 

او داسي نور نومونو باندي ياد سوى دى، همداشان د بُست تر ) بازار
  )1(.الندي نيول سوې دهڅنګ همېشه لښكرګاه تر كتني او څېړني 

ددې ځاى د ماڼيو او په ) عنصري(د غزنوي دربار هنرمند شاعر 
هغو كي د غزنوي پاچا د اوسېدونكي په باره كي داسي اشعار ويلي 

  :دي
 

ــدر      بفــر قصــر تــو شــد خــوب همچــو عقــد ب

 هـــواى بســـت و لـــب هلمنـــد و دشـــت لكـــان     

ـــــــــطار هنـــــــدر عنـــــش اــــــــويـبـب   زـدوان عاجـــ
ـــرنـب ـــگـــ ــ درـش انـــ ـــيـقاش چـنـــ ــرانـنـــ  يان حيـــ

  يكـــى نگاشـــته رنگـــى كـــه بـــى تكلـــف رنـــگ 
 تانـگارســــــا نـــــــده هـدن او ديــــــود زديــــــــــــش

ـــف ـــب تـشــــــروغ او بــــ   يره نـــــور روز ســـــفيد ــــ
 تانــــــــگ تابســـــــتان برنـــــــواى او بزمســـــــه

  ينـخ زمـــــيـــــه بـنياد او بــــــــــى بپــــحكمى ــــــزم
ـــــــــزب ـــرى خـر تـــ ـــم ايــــ ـــوان او خــــ ـــم كــــ  وانـيـــ

ــوى آب ور از رواق  ــى ســ ــر كنــ   گشــــادش نظــ
ـــه ـــمه قــ ـــواى جــ ـــد بـسـ ـــنى و غـيـ  ذاى روانــ

ــ ــــل شــــلور حــــب   باـيش بــاد صــ پــــه ـده بينــى ب
                                                             

  مخ ۱۳۷د افغانستان تاريخي او فرهنګي وياړونه،  ـ1
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 تان تركســـتانـف بــــــــو زلـته چــــــــرفــن گـكـــــش

  وا ســبز گشــته چــون شــيب   ـــــــكس آب هـــــزع
 هر ســبز و چنــان ســبز گشــته چــون بســتان   پســ

  ظر كنــى ســوى شــيبـش نـــد رواقـــنـــلـراز بــــگ
ــــس ـــاره بـتـ ـــنى روى زمـيـ ـــــ   رانـــــكـران بـين كـ

  

  
  :دا قصيده ډېره اوږده ده، موږ يې لنډه نيسو په پاى كي داسي وايي

  
  رن اوـف كـانم زوصـته زبـسـت بــده اســش
  انـاده زبـم كشـنـواهى مـه بخـر چـف هصوـب
  راىـاد سـهـن نـديــايى بــفى جـيـطـن لــديــب
  انـيهـار در كــهريــى شس اـو كـز تــكرد جــن

  
  

  

د لښكرګاه هغه ماڼۍ چي پخپله پاچا پكښې اوسېده، د هغه وخت د 
د ) قصر سلطاني(معمارۍ په پوره مهارت جوړه سوېده، دا ځاى 

معمارۍ د سبك په لحاظ د هند او عراق سبك يو ګډ محصول و، 
هغه معماران چي په هند او عراق كي نامتو وه، د هغو د نقشې پر 

اس دا ماڼۍ ودانه سوه، د ماڼۍ دننه دېوالونه ټوله نقاشي سوي اس
وه، ددې ماڼۍ لوى والى سره له دې چي تقريباً نهه پېړۍ پر تيري 
سوي او د لويو جهانګيرانو چپاوونه يې ليدلي بيا هم ښكاره ده، د 
ماڼۍ په منځ كي د اوبو ډنډونه، د ګلخانې په منځ كي ويالې، سارو 

ر اوسه معلوميږي، د ماڼۍ څخه دباندي د لويو او كړي حمامونه يې ت
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لوى باغونه او د ښكار ځايونه جوړ  - كوچنيو ماڼيو مخي ته لوى 
سوي وه او د هغو د مخ اورشوګاني ټوله زرغونه او حاصلخېزه 

  )1(.كښتونه وه
له تاريخي مطالعاتو څرګنديږي، چي د پنځمي هجري قمري پېړۍ 

ۍ، چى د سلطان محمود او سلطان په منځ كي د لښكرګاه ځيني ودان
مسعود لخوا جوړي سوي وې، آبادي وې تر هغې چي د معين الدوله 

لكه څنګه چي په دې پوهيږو، چي  ،بهرام شاه د واكمنۍ وخت ورسېد
كي د خپل منځۍ نا مشروع رقابتونو او ) فيروز كوه(د فيروز په غره 

شخړو په بيا د غزنوي واكمنو او غوري سالطينو تر منځ د شخصي 
پايله كي سلطان عالوالدين بن حسين بن سام غوري، چي دوه ځله د 
غزني پوځونو په شا وتمبول، په درېيم ځل بهرام شاه ته غوڅه ماته 
وركړه، غزنى يې تر السه كړ، او بيا يې په ډېر قهر د اووه شپو او ورځو 

  .اور لګولو سره غزنى يې له خاورو سره خاوري كړ

  :ر د غوریانو په دوره کيد لfکر[اه زوړ sا
كال سره سمون خوري، هغه كال دى، چي ) ز۱۱۵۰(هـ چي د  ۵۴۵

غزنى او لښكرګاه د يوې مياشتي په اوږدو كي د سلطان عالوالدين 
  .حسين غوري له خوا د اور لمبه سو

) هـ۳۹۵-۳۹۰(د لښكرګاه د لومړي ځل د جوړېدو نېټه  يريكه چ
ګاه او د سلطان د دښتي ودانيو كال لښكر) هـ۱۵۵-۱۵۰(وګڼو، نو پر 

                                                             
   مخ ۵۰احه كي، كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په س ـ 1
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د غزنويانو د دورې د اوج دوره ليدلې وه، چي باالخره له غزني سره يو 
  .ځاى او په يو وخت كي د اور لمبه سوي دي

د لرغون پېژندونكو د څېړنو له مخي د لښكرګاه د ماڼۍ له دېوالونو 
كي څخه د اور سوځېدني نښي ښكاري، خو دا نه يواځي ځاو الندي م

ځل، بلكې د دوو ځله سوځېدلو نښي نښانې له ورايه څرګنديږي، يو 
) هـ۵۴۵(خو يو يې خامخا هماغه لومړى ځل سوځېدل دي، چي پر 

  .كال د عالوالدين پر مهال او د هغه په امر تر سره سوى و
په دغه لومړي ځل سوځېدني كي د غزني او لښكرګاه تر منځ دومره 

و سوځېدلو له المله ړنګ سو، توپير دى، چي غزنى وسوځېد او د ډېر
خو لښكرګاه چي اور واخيست، د ډېرو لمبو له المله يې چتونه او 
ګنبدي را ونړېدې، خو د ماڼۍ ديوالونو، دهليزونو، خونو او د ماڼۍ 
نورو جوړو سويو ترتيباتو ته ډېر زيان ونه رسېد او ټول له منځه نه 

  .والړل
امان كي د بُست له ښار ان د دښتي په دګلكه څنګه چي لښكرګاه د ل

ته څېرمه پروت و، نو ) هلمند سيند(هم يو فرسخ لري، هيرمند  څخه
له وړلو څخه خوندي پاته ) د خښتو، خاورو(ځكه له السي ورانكاريو 

  .سو
لكه چي د عالوالدين لخوا تر سوځېدو وروسته او بيا تر هغې 

له رغوني له مخي خپ وروسته د سوځېدو او ورانيو څخه يې د بيا
اصلي بڼه خپله كړه، چي تر اوسه پوري يې د يوې ځانګړې كال 
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ديوالونه څو متره لوړ والړ دي او ددې دېوالونو سيوري د هيرمند پر 
  .اوبو لويږي

لښكرګاه ډېره موده شړه پاته نسوه، ځكه چي د عالوالدين حسين 
غوري ځاى ناستو له دغو نيم ړنګو ودانيو څخه، چي چتونو او ګنبدو 

ډېر زيان ور اوښتى و، بيا جوړي او د ځان په ګټه يې ترې كار  ته يې
  .واخيست، چي د لرغون پېژندونكيو كتنه دغه نظريه تائيدوي

په يوه مقاله كي، چي د لښكرګاه د جامع ) موسيو شلوم برژه(
په ) مجله افغانستان(كال ) ز۱۹۵۲(جومات په اړه يې ليكلې او د 

عالوالدين يو ځاى ناستي او يا د (لومړۍ ګڼه كي خپره سوې، ليكي
هم دده تر الس الندي كسانو څخه يو كس د لښكرګاه په بيارغونه الس 

  ).پوري كړ
د يو لړ معلوماتو له مخي سلطان عالوالدين حسين د غزني او 

كي تر سره سوى و، ) هـ ق۵۴۵( هلښكرګاه تر سوځېدو وروسته، چي پ
يوې لنډي مودې لپاره  كال مړ سو او تر ده وروسته د) هـ ق ۵۴۹( هپ

ناصرالدين حسين ماديني واك ته ورسېد، چي ځيني ليكواالنو يې ال 
تر هغه وروسته د واك وار ملك سيف  ،د يادوني اړتيا هم نه ده ليدلې

الدين محمد بن عالوالدين ته ورسېد او بيا له ده وروسته سلطان 
  .غياث الدين غورى واك ته ورسېد

ندونكو د خپلو السته راوړنو له مخي په په لښكرګاه كي لرغون پېژ
تاريخي لحاظ يوه ستره دنده يې تر سره كړې او هغه السته راوړني په 
عربي ژبه يوه كتيبه ده، چي د قصر په يو دېوال كي موندل سوې ده، 
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چي د هغې له مخي د غزنويانو د عسكري ځاى لومړۍ بيارغونه او 
كلونو تر منځ تر سره  )هـ۵۵۹(او ) هـ۵۵۰(ماڼۍ د  يوړوكې سلطنت

سوې ده او موسيو شلوم برژه د خپلو څرګندونو په پايله كي 
څرګندوي، چي نه يواځي سلطنتي ماڼۍ، بلكې د لښكرګاه جامع 

  .جومات هم په همدې نېټه رغول سوى دى
ل، چي په ياده سوې وكلونه مو ددې لپاره وښو) هـ ق۵۵۹-۵۵۰(د 

وي دي، نو ځكه په دقيقه توګه كتيبه كي له بده مرغه ماتي رامنځته س
  .د كال ټاكل يوه ستونزه ده

لو وروسته د وهمدارنګه دا كتيبه د عالوالدين غوري تر سو
منل سوې خبره  ،لښكرګاه د بيارغوني د نېټي له نظره ډېر ارزښت لري

  .ده او د ترديد وړ نه ده
كال سوځول سوې ده، ) هـ ق ۵۴۵( هلكه څنګه چي لښكرګاه پ

ونه يې له پېنځو تر څوارلسو كلو له پورته ياد سوې لومړى ځل رغ
نېټې څخه وروسته تر سره سوې ده، اوس د ليكواالنو دنده ده، چي 
وګوري د لښكرګاه لومړى ځل رغونه د كوم واكمن د واكمنۍ پر وخت 

چي پورته يې يادونه وسوه، له جهانسوز څخه  هتر سره سوې ده، لك
سوى دى، لومړى ناصرالدين كال مړ ) هـ ق ۵۴۹( هوروسته چي پ

حسين ماديني بيا ملك سيف الدين محمد بن عالوالدين او تر هغه 
  .وروسته ستر سلطان غياث الدين غوري راميدان ته سوى دى

دلته ناصرالدين حسين ماديني له دې المله نه شمېرو، چي د واك 
پاته سول  ،ساحه يې محدوده وه او د واك وخت يې يواځي يو كال و
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 ،يف الدين محمد بن عالوالدين او سلطان غياث الدينملك س
كېداى سي، چي د لښكرګاه د ماڼۍ بيارغونه د ملك سيف الدين پر 

ددغي كتيبې درې واړه شمېرې په سهي ډول  يريوي، كه چ ېمهال سو
و خ، نو دغه مسئله په غوڅه توګه حل كېدله، ىلوستل كېداى سوا

پوري د ) قهـ ۵۵۸(څخه تر  ) هـ ق۵۵۰(لكه څنګه چي مو وليدل، له 
هيرمند په كښتنيو برخو او په ځانګړې توګه د ُبست او لښكرګاه په 

  .سيمو كي خپل نفوذ ته پراخوالى وركړاى سو
په دې كي شك نسته، چي پخپله عالوالدين وروسته له هغې، چي د 
سلطان سنجر له خوا ورته بخښنه وسوه، او آزاد كړاى سو او بيا غور 

او بُست يې ) زمينداور(نو د جرم، ګرم سير، ښار، داور  ته ستون سو،
بيا تر السه كړل، نو ځكه ددې اټكل سته، چي ملك سيف الدين 
پخپلي اووه كلنۍ واكمنۍ كي په دغو يادو سوو سيمو كي بشپړ نفوذ 
 ،درلود او د لښكرګاه بيارغونه يې پخپله دوره كي تر سره كړې وي

سته، چي د لښكرګاه د ماڼۍ  ددې اټكل تر څنګ ددې احتمال هم
بيارغونه د سلطان غياث الدين غوري د واكمنۍ په دوو لومړيو 

  .وي ېكلونو كى تر سره سو
په اوومه برخه ) طبقات ناصري(قاضي منهاج السراج جوزجاني د 

كال د نيمروز او سجستان واكمنو ) هـ ق ۵۷۲( هكي ليكي، چي پ
اړه غغه حكم منلو ته يې سلطان غياث الدين ته ليك واستاوه او د ه

كښېښوده، همدارنګه پخپله د غياث الدين سجستان ته د تلو په اړه او 
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او تكين آباد د ښارونو د ) رېګرمس=(بيا سلطان معزالدين ته د جروم 
  .وربخښلو په اړه څرګندوني كوي

كال څخه ) هـ ق ۵۷۱(په داسي حال كي، چي نوموړى سلطان له  
ن كي نفوذ نه درلود، نو ځكه د لښكرګاه مخكي په نيمروز او سجستا

او بُست بيارغوني چاري د هغه له خوا ناشونى ښكاري او ددغو 
  .ف الدين لخوا ښكارييودانيو د بيارغوني چاري د ملك س

كال لښكرګاه د ) هـ ق ۵۴۵(په دې كي شك نسته، چي پر 
، هسو شړهعالوالدين تر سوځولو وروسته د يوې لنډي مودي لپاره 

سره شړ نه سو،  -  بُست ښار له سوځولو او د خلكو له وژلو سرهخو د 
كله چي يې ښار ړنګ  ،ځكه چي د ُبست په ښار كي عام خلك اوسېدل

سو، هر چا د خپل توان سره سم د بيارغوني چاري پيل كړې، خو 
لښكرګاه چي يو نظامي ځاى او د پاچا د اوسېدو سيمه وه، د يوې 

سوه او بيا كله چي يې اړتيا ليدل  مودې لپاره هماغسي ړنګه پاته
سوې ده، د بيا رغوني چاري يې تر سره سوي دي او د رغوني نېټه يې 
لكه چي مو وليدل، د ودانۍ پر يو دېوال څرګند سوى دى، چي د 

كلونو تر منځ د سلطان سيف الدين او يا هم ) هـ ق۵۵۹(او ) هـ ق۵۵۰(
  .رسره سوې دهد سلطان غياث الدين لخوا يې لومړۍ بيارغونه ت

د پورته يادو سوو كتيبو د شهادت له مخي په پورتنيو نېټو د بُست 
نځ كي يوه بله خبره هم د كتو ي، خو په مدرلودهپه ښار كي ژوند ادامه 

وړ ده، هغه دا چي ددې دوو كتيبو ليكلي نېټې د سلطان غياث الدين 
ن د مړينو له نېټو سره سمو) اتسز(غوري او د عالوالدين د زوى 
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د ) هـ ق۶۱۱(سلطان غياث الدين او پر ) هـ ق۵۵۹(خوري، يعنې پر 
  .ىد ىوفات سو) اتسز(عالوالدين زوى 

نــو پــه همــدې ترتيــب ګــورو، چــي د ســلطان غيــاث الــدين غــوري د          
واكمنۍ په دوره كي، چي د آبـادۍ پـه برخـه كـي يـې يـو ځـانګړى شـوق         

د ) ســـزات(درلــود او تــر هغــه وروســته د ســلطان شــهاب الــدين د زوى        
ــۍ  ـــ ق۶۰۲ - ۵۹۸(واكمنــ ــي او د عالوالــــدين د زوى   ) هــ ــه دوره كــ پــ

پـه لښـكرګاه او   ) هــ ق ۶۱۱ - ۶۰۷(د واكمنۍ او ژونـد تـر پايـه    ) اتسز(
او مشــهور مشــران لكــه  هُبســت كــي ژونــد پــه عــادي توګــه ادامــه درلــود 

محمــد بــن ابوالمعــاني او جــالل الــدين بــن محمــد اســماعيل د ســلطان    
و اتسز ټولو د ُبست پـه ښـار كـي    او شهاب الدين غياث الدين معاصر ا

ژوندي وه او دوي ټول له غياث الدين او شهاب الدين سره په يو وخـت  
  )1(.كي له دې نړۍ سترګي پټي كړي دي

له غوريانو او غزنويانو وروسته د هلمند سيمي د چنګېزيانو په الس 
ور ورغلي، د چنګېـز او تېمـور پـه چپـاوونو يـو درونـد سـكوت پـرې خپـ         

ســو، نــو پــه دې مــنځ كــي د لښــكرګاه نــوم بالكــل لــه يــاده ووت، كــوم          
تاريخونه مخصوصاً بيهقي او نور د غزنوي كورنۍ د شاعرانو په نامه 
آثار چي پاتـه دي، پـه هغـو كـي د لښـكرګاه نـوم قيـد و، خـو هيڅـوك نـه           

  پوهېدل چي لښكرګاه چيري ده؟
 
 
  

                                                             
  مخ ۲۳۳عتيق اهللا پژواك، غوريان،  ـ1
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  :د لfکر[اه زوړ sار د لرغون پېژندW له نظره
لمريز كال په حمل كي چي د لرغـون پېژنـدونكو يـو هيئـت     ) ۱۳۲۸( د

ُبســت تــه رهــي و، لــه هغــه ســره ښــاغلى كهــزاد د افغانســتان د تــاريخ          
ليكونكى او ښـاغلى خليلـي د سـلطنت غزنويـان ليكـونكى هـم ورسـره        
وه، كله چي د ُبست په شاوخوا كي ګرځېدل، نو د لښكري بازار نوم يې 

ددې ځــاى  يلښــكرګاه كنــډوالې وكتلــې، دو تــر غــوږ ســو او بيــا يــې د  
د  يخرابې، د لښكري بـازار نـوم او د هغـو تـاريخونو ليكنـو تـه چـي دو       

لښــكرګاه نــوم پكښــې مطالعــه كــړى و، ســر ســره وركــړ او بــاالخره ددې  
  .زمينه برابره سوه چي كيندني وكړي
لمريز كال په ) ۱۳۲۸(د ) كيندني(لومړۍ او دوهمه مرحله حفريات 

كــال پــه ) لمريــز ۱۳۲۹(نــي كــي وســول او درېيمــه مرحلــه د  پســرلي او م
د ) كينـدني (مني كي، پـه دې پسـې څلورمـه او پنځمـه مرحلـه حفريـات       

پـه  ) كينـدنو (كال په پسرلي كـي وسـول، ددې حفريـاتو    ) لمريز ۱۳۳۰(
) ســلطاني قصـــر (نتيجــه كــي زړه لښــكرګاه مخصوصـــاً د هغــې مركــز      

جوړښـت طـرز او معمـاري    كشف سو، د سلطاني قصر او نورو مـاڼيو د  
او د نومــوړو كنــډوالو څخــه راوتلــو آثــارو پــه هنــري لحــاظ ددې ځــاى     

  .رابطه د هند او عراق معماري سبك سره تثبيته كړه
چي په لښكرګاه كي د ) كيندني(هغه پنځه مرحلې حفريات 

) شلوم برژه(فرانسوي لرغون پېژندونكو له خوا وسول، د هغو مشر 
پر غاړه وه، فرانسوي ) لوبر(دسۍ وظيفه د نومېده او د هيئت د مهن

لرغون پېژندونكو په سلطاني قصر كي، چي كوم حفريات وكړل، په 



 جغرافيه                                                                                               )هيتومنت(هلمند

142 

لومړۍ مرحله كي يې د ماڼۍ د يو سالون پر دېوال يوه نقاشي تابلو 
وليده، چي د يو زلمي هلك صورت پر نقش سوى و، دلته د غزنوي 

رياتو سره سر د هغه بيت څخه ددې قصر ښكال د حف) فرخي(شاعر 
به يك جاى در رزم در ": وخوړ، چي دېوالونه يې داسي نقاشي وه، چي
  ".دست ژوبين بيك جاى در بزم و در دست ساغر

د دېوال پر مخ د زلمي هلك تصوير د هغه وخت د پاچاهي حـرم غـالم   
بچه ښيي او ښايي چي د نوموړي ماڼۍ يا د محمودي مـاڼيو دېوالونـه   

كور او دباندي ژوند د تصويرونو نقاشي وې، د  به ټول د پاچا او دده د
حفرياتو هيئت د سلطاني قصر له اړخ سره يو مسجد هم كشف كړ، چي 

   )1(.محراب يې ډېر ښكلى جوړ سوى و
  

                                                             
  مخ ۶۰كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  ـ 1



 تاريخ                                                                                                )  هيتومنت(هلمند

 
 

  
  

  )هيتومنت(هلمند 
  

  مه برخههدو     
  

  تاريخ



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

144 
 

 
  لومړى څپركى

 
 هلمند د تاريخ په اوږدو كي

  
ندونه يسـ  رييـ چ چـي  دهه كړېـ ثابتـ خونو او لرغون پلټونـو  ينړۍ تار د
 ،)آمـو ( حونيسـ  ند هـم د يتونه زېږېدلي، چي هلمنـد سـ  يهلته مدن ،وي
هنـد سـمندر او    دسيند،  هـسند ،)چين(، ژړ سيند او فرات ېدجل ل،ين

مه هـم  يرازه سـ ېښ ند دى، چي ورسره دايت زېږنده سيو مدنير ېنور په څ
  .ند له امله په همدې نامه نومول سوې دهيهمدې ډك س د

ا يسـ ال، مصر ثاني او يدره ن كي د خونويمه په تاريسرازه ېهلمند ښ د
دونكي يغاړي اوس ند ديهلمند س اده سوې ده او ديګدام په نومونو  د

 هلمنـــد پـــه اســـطوريي مه ديتـــوانګر او غښـــتلي بلـــل ســـوي او دا ســـ 
انو پـه  يـ غښـتلو، پهلوانـانو او كروړ   كـي د   خيتـار  او مسـتند ) كيسـيز (

 ،رمنــديه( تومنــتيه و چــي ديــكلــه چــي مــوږ وا  ،هد ېاده ســويــنامــه 
 ېد د لري ديخي شاليسره همزولى تار )بلخ، باختر( بخدي د) هلمند

 واد ديه ند په څېر ديس آمو د ند هم ديچي هلمند س دى، ل دايخبري دل

انو يشپږزره كاله پخوا هلمنـد  هم له ننه  ندونو څخه دى او دلتهيو سيلو
خي يتار د ،ښي دييلګي پري ايتمدن ب لرغوني خپل الس نښي او د د

كشـك   او د كګرشـ  و وخـت د يـ ند يتونـو لـه مخـي چـي هلمنـد سـ      يروا
 ،دىېـ ګك پـه څنـګ كـي به   يمنـډ  په منځ كـي د  )كشك الرخج( نخود
 ند مخه ديهلمند س ا ديالد مخكي بيكاله تر م) ۲۰۰۰(ا ي )۱۵۰۰(چې 
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 دونكو ژونـد هلتـه سـخت   ېاوس ګك ديمنډ او د ېخواته اړول كګرش
  .دلي ديېو ته كوچيسوى او نورو ځا

ند پـر غـاړه چـي كـومي     ياو هلمنـد سـ  ) شـهر سـوخته  ( سـوځلي ښـار   د
ــدني ســوي دي او ورســره شــپږ زره كالــه پخــوا كــوم زاړه لوښــي      يك او  ن
ــه كــوي چــي    ،پــه الس راغلــي دي  وســپنيز تــوكي ا د ټــول ددې څرګندون

لـه عصــره  ) اوسـپني ( ډبـري او مفـرغ   دونكي دېهلمنـد پخـواني اوسـ   
 ږييـ مخكي يې وخت اټكل ك) الد شاوخوايقبل الم ۴۰۰۰( د يڅخه چ

  . ، په بزګرۍ او مالدارۍ بوخت وهريائيانو همآمخكي تر 
هلمنـد  د خونو كي يمه ده، په تاريوه ښكلې سيهلمند  ستان چي ديس

ــده بلــل ســو  ــن لكــه څنګــه چــي يــې مصــر د    ى،د ىزېږن څخــه  ســيند ل دي
لـه غرونـو   ) ايتوپيا( چي د نديسل يل سوي چي نيزېږنده بللى دى او و

 ،غره له بركته بهيږي بابا د سرچينه اخلي، هلمند سيند هم په خپل وار د
ند هـم  يډول هلمنـد سـ   همـدا  ،ىد نيـل  هيـ رازۍ او ابـادۍ ما يښ د مصر د

عنـي كـه هلمنـد    يږي، يـ ه بلـل ك يـ ات وركولو مايژوند او ح ستان ته ديس
ــه وجــود نــه درلــوداى،   يند نــه واى سيســ ــو س ســتان ب ســتان يځكــه يــي ن

  .بللى دى) زېږنده( دهلمند مولود
 و لـه بركتـه  يـ كـې   ايسآندونو له ډلي څخه په يځو سيخت ند ديهلمند س

ونه مكعب متره اوبه پكښي ډاريچي په كال كي مل ،ند دىيس خوږ ډك
ند په منځ كي له يفرات او س دى او د) ۱۴۰۰( يرواني وي، اوږدوالى ي

  )1(.ږييرل كېندونو څخه شميرو اوږدو سيډ

                                                             
 :http://www.benawa.net/ ـ   1  
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زرو كلـو دمخـه د هنـدوكش    ) ۵۰(حتى لـه  ) ۳۰(په افغانستان كي له 
په زړه كي د غار اوسېدونكي ښكاريانو د ژوند اثار موندل سوي او له 
ــو      هغــه وختــه چــي د غــار د اوســېدونكي ښــكاريان لــه غرونــو او كمرون
څخــه كښــته راغلــي دي او د لويــو رودخــانو پــر غــاړو لكــه، هيرمنــد،         

، هــري رود، مرغــاب، ارغنــداب او )سندهـــ(، انــدوس )مــوآ(اكســوس 
كابــل ســيند مېشــت ســوي، نــو د مالــدارۍ او كرهڼــي دورې يــې تيــري    

  )1(.كړي دي
لـــوى اســـتاد قـــدرت اهللا فرهـــاد حـــداد پـــه افغانســـتان كـــي لـــه درېيـــو 

ــ پـه افغانسـتان كـي     :سيندونو او درېيو مـدنيتونو داسـي يادونـه كـړې    
ــد  (درې ســيندونه  ـــ، هيرمن ــي، چــي د   ) او آمــوسنده ــه روزل درې مدنيت

سور، ساك او پاكت مدنيتونه ترې وتلـي او درې واړه پښـتانه نومونـه    
  )2(.دي، يعنې سوريان، ساكان او پاكتيان دي

هـر چيـري چـي سـيندونه وي، هلتـه مدنيتونـه       : په بـل ځـاى كـي ليكـي    
جـوړ ســوي، پــه افغانســتان درې بهيـږي او درې مدنيتونــه تــرې مونــدل   

  .سوي
  د سيند مدنيت سور ـ سوريا= اندوس       مدنيت –اباسن  –ندهـ ـ س۱
  ساك ـ ساكستان= ـ هېرمند ـ هلمند ـ ايلبند           مدنيت۲
  )3(باكتري، باكتر، پاكتي= جيحون ـ اكسوس         مدينت –ـ آمو ۳
  

 

                                                             
مخ ۱۵۶احمد علي كهزاد، افغانستان در پرتو تاريخ، مقاله سى و هشتم،  ـ 1  
مخ ۹۲تاريخ، دوهم ټوك،  قدرت اهللا حداد فرهاد، د افغان ملي ـ 2 
مخ ۱۵۹همدا اثر،  ـ 3  
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  هلمند په آریانا کي
دوي، پـه نامـه يـا   ) تومـان (ستا د آريايانو پخوانى كتاب هلمند د ياو

دلتـه مـوږ دا اټكـل كـوالى سـو،      ، چي معنـى يـې د بنـدونو ډك سـيند ده    
پـه   ،دهېـ چي هغه وخت ددې سيند لـه اوبـو څخـه څـومره ګټـه اخيسـتل ك      

دې كــي هــيڅ شــك نــه پــاتيږى چــي پخوانيــو خلكــو ددې ســيند لــه اوبــو  
  .څخه د كرهڼي لپاره انتهايي كار اخيست

تومانـت،  (وان النـدي  ستا په درېيم ګات كي د وينديـداد تـر عنـ   يد او
يوولسمه آريايي سيمه ياده سوې چي خلك يې خورا آبات ) هيتومنت

  .دي
ستا مذهب ددې ځاى د خلكو يوازينى مذهب و، چي د عربو تر د اوي

ـ :راتګ پوري يې د هغه پيروي كوله، د سيستان د تاريخ ليكوال ليكي
) شكدهآت(دروازې په يوه اور عبادت ځاى ) كركويي(د زرنج د ښار د 

كـي تـر هغـه مهالـه رڼـا وه، چــي كلـه عربـو اسـالم راوړ او بيـا ددې ځــاى          
په آئين كار ونه  يخلكو جزيه ومنله، نو عربو هم تر يو وخته پوري د دو

  )1(.درلود
  

  )هلمند(هیتومنت [رشاسب بابا او 
ګرشاسب بابا په هر حال په لرغوني تاريخ كي نه ماتېدونكى پهلـوان  

وهاند دى، دى د خپلي پوهي له امله تـل ژونـدى   دى، يو مشر دى، يو پ
دى او پوهه يې ميراث دى هر څوك چي ځان پښتون بـولي د ګرشاسـب   

        .بابا پوهه به ورسره وي
                                                             

مخ ۳۷ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1  
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ملـك الشـعر   (د سيستان تاريخ كـي چـي ليكـوال يـې څرګنـد نـه دى،       
د هغه سمون او شرح يـې كـړې ده، د ګرشاسـب بابـا يادونـه ډېـره       ) ابهار

ليكلــې ده، داســي ) حكــيم اســدي توســي(ه چــي ســوې ده، ګرشاســبنام
ــو       وايــي، خپلــه د اســدي توســي پــه ليكــاڼي ليكــل ســوى خــط دى، دا ي

  .معتبر سند دى، چي د پښتنو د پلرو بابا دى
): هجـري  ۳۳۲(ګرشاسب په مزوج الذب د مسـعودي پـه كتـاب كـي     

له دې مطلـب دا دى، چـي   . ګرشاسب په جګړه كي د افراسياب سارى و
  .ده خوړلې دواړو ماته نه

مـخ كـي لـه كيـومرث تـر ګرشاسـب       ) ۲۷۷(مسعودي د خپل كتاب په 
پوري لومړى طبقه بولي، چي تـر ساسـانيانو پـوري څلورمـه كيـږي، پـه       
دې توګه د ګرشاسـب مهـال ډېـر وړانـدي درومـي، ځكـه كيـومرث هـم د         

  .نوم بولي) ع(آدم 
د ګرديزي تاريخ هم د ګرشاسب خبره لري، چـي بېلـو تـاريخو كـي دده     
  .ذكر كوي، ګرشاسب د آريانا پهلوان و او دغه ګرشاسب د سام نيكه و

د غور سلطانانو تر دوولسمي ميالدي پېړۍ پوري د سام نوم له خپل 
ــدين ســام ســوري او ســلطان     (نامــه ســره ليكــه، لكــه     ســلطان شــهاب ال
  ).عالوالدين سام سوري

ســتا لــه مخــي ګرشاســب بابــا معرفــي  اســتاد احمــد علــي كهــزاد د اوي 
دى، چي دا يو لوى احسـان دى د پښـتنو لپـاره پـه دې معرفـي كـي        كړى

لومړۍ دا چي ګرشاسب بابا هماغه غرغښـت  : دوې خبري نغښتي دي
د پښتنو بابا دى او دوهم دا چي د پښتنو د نيكه ګانو تاريخ تـر هغـه يـو    

  .نيم يا دوه زره كاله دمخه دى، چي ويل كيږي
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ـ د سيسـتان د تـاريخ   :يكيلوى استاد قدرت اهللا حداد فرهاد داسي ل
له مخي ګرشاسب بابا مشران او كشران په زرنج كي راټـول كـړل او وې   
ويل چي ضـحاك نـړۍ ونړولـه، ظـالم دى، زه غـواړم داسـي تـومن جـوړ         

  .وي) د پناه ځاى(كړم، چي د خلكو لپاره اسامه 
دغــه ښــار بــه څلــور زره كالــه پاتــه وي، لــه هغــه  : ګرشاســب بابــا وويــل

ــد   ــته محمـ ــن     ) ص(وروسـ ــه ديـ ــه پـ ــه د هغـ ــوږ بـ ــديږي، مـ ــر څرګنـ پيغمبـ
  .اوسيږو

چـي  ) دوهـم ټـوك   -د افغان ملي(درنو لوستونكو دا لوړ متن ټول له 
قــدرت اهللا حــداد فرهــاد صــاحب ليكلــى راخيســتل ســوى، نومــوړي پــه  
خپل اثر كي ډېر ځايونه د ګرشاسب بابا، ګرشاسپه او يا غرغښت څخه 

ه سړي دي، چي د پښتنو لوى بابـا  يادونه كړې، چي دا ټول نومونه د يو
پـه يـاد اثـر كـي، پـه      ) فرهـاد صـاحب  (ګرشاسب بابا دى، ښاغلى استاد 

)۹۳ ،۱۲۳ ،۱۲۷ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۶۸ ،۱۷۰ ،۱۷۱ ،
او نــورو ډېــرو مخونــو كــي يــې يادونــه كــړې، ) ۳۵۶، ۲۰۷، ۱۸۲، ۱۷۷

كــي يــوه ګولــه وكــړه، پــه يــاد كتــاب    -چــي مــوږ هــم د هــر مــخ څخــه يــوه   
ګرشاسب بابا ځيني وخت د غرغښت په نامه هم ياد سـوى دى او وايـي   
چي ګرشاسب بابا هماغه غرغښت د پښتنو بابا دى، په هر حال استاد د 

مــخ كــي ليكلــي، چــي ګرشاســب بابــا د كابلســتان،       ) ۱۶۷(كتــاب پــه  
زابلستان، سيستان نامتو پهلوان، پوهاند او سياست پوه پادشاه دى، 

اســي يادونــه كـوي، چــي ګرشاســب بابــا مشــران او  مــخ كــي د) ۱۶۸(پـه  
كشران په زرنج كـي راټـول كـړل او وې ويـل چـي ضـحاك نـړۍ ونړولـه،         
ظالم دى، زه غواړم چي داسي تومن جوړ كړم، چي د خلكو اسامه وي، 

او بيا يې وويل، چي دغه ښار به څلور زره كاله ) يعنې د پناه ځاى وي(
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غمبـر څرګنـديږي، مـونږ بـه د     پي) ص(پاته وي، لـه هغـه وروسـته محمـد     
  .هغه په دين اوسيږو

مخ كي كښلي، د ګرشاسـب دعـا د څښـتن تعـالى پـه دربـار       ) ۱۶۹(په 
كـي قبلېدلـه، هلتـه چـي ګرشاسـب دعــا كولـه خلكـو يـو معبـد جـوړ كــړ،           

  .زردښتينانو ويل چي دلته د ګرشاسب رڼا ليدل كيږي
 مـــخ كـــي ليكـــي، چـــي د سيســـتان تـــاريخ د كركويـــه معبـــد ) ۱۷۱(پـــه 

يادوي چيري چي ګرشاسب هلته دېره و، هلتـه د مقـدس اور بلېـدل پيـل     
عقيده كوله، چي ګرشاسب بابا عقل دلته پرېښى دى، هلته  يسول، دو

ارسـي نقـل داسـي    پتل روښانه وي او دغه شعر ويـل سـوى، چـي د هغـه     
  :دى
  

  رشاسب هوشگفرخت بادارش حنيده 
  

چــي اســالم ښـه ســوي دي، چــي ګرشاســب هوښــياري پرېښــې ده، كلــه  
سيستان ته راورسېد، تر ډېره پوري دغه اور بل و مسـلمانانو هغـه منـع    

  .نه كړ
مخ كي ليكي، د ګرشاسب بابا له معبـد سـره هلتـه مطلـوب     ) ۱۷۲(په 

دا و، چي ګرشاسب بابا تلپاتى و او اور مـړ، اور بـل، تـود نغـرى، سـوړ      
ه نغــرى بېرتــه ورپــوري ور، پــه پښــتو كــي يــو مطلــب لــري، چــي د پښــتان 

  .اوربل، څراغ روښانه نغرى سوړ او ور پرانيستى وي
ګرشاسب بابا په ختيځ، لوېديځ، شمال او جنوب كي نوميالى بريالى 
و، تر اوسه يې نوم تازه دى، حال دا چي دده د ژوند زمانه لږ تر لـږه اووه  

  .زره كاله دمخه اټكل كيږي
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تـه  كـي ليكلـى، چـي اوس نهـه سـوه ا     ) ز ۱۰۶۶(د اسدي ګرشاسبنامه 
څلوېښت كاله كيږي، چي غرغښت بابا د ګرشاسب په نامـه بلـل كېـده،    

چټك بدليږي او په يوه مهال د لهجو له مخي دواړه ويل ) ګر(په ) غر(
  .كيږي

دې يـا خپلـوان بـولي، ګرشاسـب     استاد كهزاد غرغښت او زردښت نږ
ســتا كــي ګرشاســپه او مهــا بهارتــا كــي ګرساســوه ليكــل ســوى،    پــه اوي

  .ي پوه ګرشاسب د كابل، زابل، سيستان راتلل بوليډارمستر فرانسو
ګرشاســپ د ســام نيكــه او : د ګرديــزي تــاريخ دده پــه برخــه كــي ليكلــي

رستم يې هم لمسى و، ګرشاسب زابلستان ونيو او تر هندوستان پوري 
  .مځكي يې خپلي كړې

مخ كي ليكي، له نېكه مرغه زر كالـه دمخـه حكـيم يونصـر     ) ۳۵۶(په 
توسي پېژندل سوى، ګرشاسبنامه لكلې ده، كوم  توسى، چي په اسدي

پهلوانان چي په دغه شـاهنامه كـي يـاديږي، د كابـل، زابـل او سيسـتان       
دى او سيســتان پــه اصــل كــي ساكســتان دى، چــي د ســاكو ســيمه ده او    

  .ځالنده تاريخ لري
په هر حال د پورتينـو توضـيحاتو څخـه مـو مـرام، دا و، چـي د هېرمنـد        

ړيكه وڅېـړو، لكـه څنګـه چـي مـو مخكـي يادونـه        سره د ګرشاسب بابا ا
وكړه، چي د زرنج ښار ګرشاسب بابا جوړ كـړ او داسـي يـې وويـل، چـي      
څلــور زره كالــه وروســته بــه د اســالم ديــن راځــي، ښــه نــو اوس كــه مــوږ     

كالو سره جمع كړو، چي دا د اسالم ) ۱۴۳۵(څلور زره كاله له ) ۴۰۰۰(
پنځـه زره څلـور سـوه پنځـه      )۵۴۳۵(د راتګ تاريخ دى، نـو مـوږ تـه بـه     
لمريز كال څخه كه حساب ) ۱۳۹۳(ډېرش كاله په الس راسي، يعنې له 

وسي، نو پوره پنځه زره څلور سوه پنځـه دېـرش كالـه پخـوا د ګرشاسـب      
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و ســوال پــه ذهــن كــي بابــا لخــوا د زرنــج ښــار آبــاد ســوى، دلتــه مــوږ تــه يــ 
چيـري وې،  په هغه وخت، كي په دې وچ زرنج كي به اوبه راګرځي، چي 
 )هلمنــد(ځــواب كــي د هيتومنــت   ښــار ودانــاوه، نــو پــه  يچــي دلتــه دو

لرغــونى ســيند دى، چــي زرګونــه كلونــه كيــږي، چــي بهيــږي، د هېرمنــد  
دا څرګنده كړو، چي ګرشاسب  تر څوسيند يادونه مو، ځكه دلته وكړه، 

بابــا پــه خپــل وخــت كــي، لــه دې ســيند څخــه نهــايي ګټــه اخيســتې او پــر   
  .ه ودان كړيسيند يې ښارون

مخكي د ګرديزي تاريخ يادونه مو هم وكړه، چي داسي يې ويلـي وه،  
چي ګرشاسب د سام نيكه او رستم يې هم لمسى و، ګرشاسب زابلستان 

  .ونيو او تر هندوستان پوري مځكي يې خپلي كړې
سـوريانو  (=ښه نو چي ګرشاسب بابا د سام نيكه سو، نـو د غوريـانو   

ســلطان (د خپــل د نــوم ســره ســام ليكــه لكــه خــو هــم هــر شــاه ) زوريــانو -
، دا )شـــهاب الـــدين ســـام ســـوري او ســـلطان عالوالـــدين ســـام ســـوري  

نومونه موږ ته د لرغونو ټبرونو اړيكه راښيي، لكه چي استاد فرهـاد د  
او د زون ) زوري(=سـوري  ) زور(=درو تمدونونو يادونه كي، د سور 

ســـور، ســـوري، زور، زون، ســـون، (يادونـــه هـــم كـــړې، نـــو كـــه ) زور(=
نومونــو تــه وكتــل ســي، ددې څخــه داســي ) ســروان، ســوروان، ســاروان

څرګنديږي، چي د هلمند هغه لرغوني سيمي تـر اوسـه پـه دغـو نومونـو      
ياديږي او همدارنګه د هرات پـه شـاوخوا كـي سـوريانو تـه زوريـان هـم        

  .ويل كيږي
ښه چي ګرشاسب د سام نيكه و او غوريانو د خپلـو نومونـو سـره سـام     

كـــى او يـــادوى، نـــو ددې څخـــه داســـي څرګنـــديږي، چـــي غوريـــان        لي
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د ګرشاسب بابا د اوالدې څخـه دي او هغـوي پښـتانه دي او    ) سوريان(
  .ددغه هېرمند نوميالي بچيان دي

ــا       ــه بــل ځــاى كــي يــادوي، چــي ګرشاســب بابــا د آريان اســتاد فرهــاد پ
پهلوان و، دې خبري ته كه وګورو نو رښتيا هم همداسـي ده، ځكـه مـوږ    
ته څرګند او ښكاره تاريخونه پراته دي، چي د سور، سام او زور اوالده 
پهلوانان تېر سوي دي، لكه چي حبيبي صـاحب يـې يادونـه كـوي، چـي      

 -سـوره  (ستا كي په معنى ده او په اوي) Hero(د پهلوان ) Sur(سور 
Sura (د قوي او غښتلي مجازي مفهوم درلود)همداسي كه د امير )1 ،

دى، چي په پښتو كـي اوس هـم   ) امير پوالد(وم ته وګورو كروړ د پالر ن
ويـل كيـږي،   ) فوالد(كلك او سخت شي ته موږ پوالد او په پاړسو كي 

همدارنګه د امير كروړ نوم ته كه وګـورو نـو لـه ورايـه څرګنـديږي، چـي       
  .په معنى د غښتلي پهلوان، سخت، ټينګ او پوالد دى) كروړ(

چـي اميـر كـروړ ډېـر غښـتلى او      : حبيبي صاحب په بل ځاى كي ليكي
پهلوان و، په يـوه تـن لـه سـلو تنـو جنګـاورو سـره جنګېـده، ځكـه يـې نـو            

  .كروړ باله، چي معنى يې د كلك او سخت دى
له ډېرو پخوانيو او سپين ږيرو خلكـو څخـه مـي    ) ژمن(همدارنګه ما 

اورېدلي، چي غوريان پهلوانان وه، همدارنګه زه له يـو ځـوان سـره مـخ     
ه اصل كي له غور، خو اوس په هلمند كي اوسېده، نوموړي سوم، چي پ

ما ته وويل، چي زموږ نيكه دومره پهلـوان و، چـي يـواځي يـې يـوه غټـه       
ــره  ــي  ) تيــږه(ډب ــر څنــګ ايښــې وه او   ) غــور كــي (زمــوږ د كل د ويــالې ت

داسي يې ويلي وه، چي زما لمسيان او كړوسـيان چـي دا ځـاى ووينـي،     

                                                             
مخ ۳امير كروړ او دده كورنۍ،  ـ 1  
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تـه ور معلـوم سـي، نومـوړي      ك بـه دوي زمـا د طاقـت او پهلـوانۍ در   نو 
ځوان داسي وويل چي اوس مهال كه لس تنه ځوانان هم سره راټول سي 

لــه ځايــه بــې ځايــه كــړي، نــو لــه   ) تيــږه(او وغــواړي چــي نومــوړي ډبــره  
  .امكانه وتلى كار دى

ه څرګنـده او ښـكاره سـوه، چـي هيتومنـت      ددې ټولو خبرو څخه موږ ت
ه غښـتلي پهلوانـان پـاللي، چـي اووه     څومره لرغوني او څومر )هلمند(

زره كاله وروسته يې هم نومونه په نړۍ كي په ټولو تاريخونو كي سته، 
لكه مخكي چي مو يادونه وكړه، چي ګرشاسب د سام نيكه او رستم يې 
هـم لمســى و، ښــه نـو دلتــه د رســتم يادونــه ضـروري بــولم، هغــه دا چــي د    

) لرغـوني زرنـګ  (زرنـج  ګرشاسب بابا د ښار يادونه مـو وكـړه، چـي پـه     
ــام     ــه د سـ ــړ او همدارنګـ ــې ودان كـ ــي يـ ــور، زور، زوري او  (كـ ــور، غـ سـ

پر نومونو مو بحث وكړ، مګر يو نوم چي پاته دى، هغه د رستم ) سوري
دى، لكه مخكي چي مو يادونه وكړه، چي رستم د ګرشاسب بابا لمسى 
و، نو دلته خو يو سوال زموږ په ذهـن كـي راوالړيـږي، چـي د ګرشاسـب      
بابا په اوالده كي د رستم نوم چي راغلى دا خـو هغـه رسـتم پهلـوان دى،     

رخــج او زمينــداور د : (چــي اســتاد رشــاد بابــا يــې داســي يادونــه كــوي  
سيســتان ښــارونه دي، دا هيــواد د رســتم پهلــوان دى، چــي كيكــاوس د   
دغي سيمي پاچاهي وركړې وه، قـرنين چـي د هلمنـد پـه نـاوه كـي واقـع        

  )1( ) .د رستم د آس اخور ستهدى، په دغه ښار كي 
ښه چي دا سيمه د رستم پهلوان ده او نوموړي دلته پاچـاهي كـړې ده،   

ــه    ) غرغښــت –ګرشاســب (نيكــه  يــې د زرنــج ښــار ودان كــړ، نــو دا هــم ل

                                                             
مخ ۴۳، د كندهار ياداښتونه، رشاد سن پوهاند عبدالشكورېعالمه اكاډمـ  1  
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كي نوموړي پهلوان يو ستر ) هېرمند(امكانه ليري، خبره نه ده، چي په 
يـا د نومـوړي پـه    د اوبو بند جوړ كړى او وروسته يـې خپـل نـوم وركـړى     

  .نوم ياد سوى، چي تر اوسه يې نښي او نښاني له ورايه معلومي دي
اوس تاســو لوســتونكي خپلــه فكــر وكــړئ، چــي لــه دومــره تــاريخي        

سـره، لـه دومـره پهلوانـانو      -سـره، لـه دومـره مېړنـو سـره       -قدامت سره 
ي سـره، لـه دومـره اوږده تـاريخ     -سـره، لـه دومـره لرغونتيـا سـره       -سـره  

داسـي پـه وينـو سـور، د     ) هلمنـد ( تومنـت يسره، بيا هـم ه  -سره  مدنيت
بمونو پر بمبارد او د سرونو پكښې كـالوي جـوړيږي، زه ستاسـو څخـه     
پوښته كوم، چي دا ولي؟؟؟، راسئ چـي سـره كښـينو، راسـئ چـي سـره       
جرګه سو، راسئ چي آخير ددې ناورين عوامـل وڅېـړو او ددې نـاورين    

كـه چـي زمـوږ پلرونـو او نيكونـو چـي       حل يواځي پـه ځوانـانو كيـږي، ځ   
څومره يې تر وسه كېدل، هغـومره يـې زمـوږ سـره وكـړل، اوس نـو زمـوږ        
وار دى، اوس نو دا په وينو لړلى هلمند موږ ته سترګي نيولي، اوس نو 
دا د پهلوانانو وطن مـوږ تـه پـه تمـه دى، اوس نـو هلمنـد دا فكـر كـوي،         

اور بــل دى، بچيــان  چــي زمــا اوالدونــه بــه مــي وژغــوري، پــر وطــن ســور 
پــه ســلو كــي ســل ســلنه پــه دې پــوهيږم، چــي ) ژمــن(پكښــې قتليــږي، زه 

هلمند زموږ پر دغه حالت ژړيږي، چي ولي مـي اوالدونـه دومـره غافـل     
پاته دي، ولي مي اوالدونه بيده دي، ولي زه داسي سوى يـم، ولـي مـي    

د بـل پــه  ) منـد هېر(لـه وجـوده غوښـي پــرې كيـږي او ولـي مــي د زړه رګ      
  .يمي كي بهيږيس

څه خلك چـي ژونـدي پاتـه     بېړۍ ډوبه سوه،) ع(وايي كله چي د نوح 
لومړى كار دا و، چي په خپلو كي كښېناستل او په دې يې  سول، د دوي
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خبري وكړې، چي كښتۍ ولي ډوبه سوه؟ او ولـي مـوږ خپـل تـګ ټكـي      
  ته ونه رسېدو؟

ــه ســوې او مــوږ يــو واري       ــړۍ ســل واره ډوب ــانو بې ســره زمــوږ د افغان
كړ، چي مـوږ ولـي پـه    او په دې خبره مو بحث او فكر ونكښې نه ناستلو 

  اخته يو؟ستونزو داسي 
اوس ال وختــي دى، اوس ال ســر وخــت دى، اوس ال وخــت لــرو، راځــئ   
چــي ســره يــو ســو او دا صــالح وكــړو، چــي د خپلــو نيكونــو پــه څېــر ځــان    
 چمتــو كــوو، هغــه وخــت چــي د تــوري وخــت و، نيكونــو او پلرونــو مــو د  
توري ماهران وه، اوس چي د قلم وخت دى، راسئ چـي د قلـم مېړنـي لـه     
ځانه جوړ كړو، راسئ چي د قلم توريالي له ځانه جوړ كړو او راسئ چي 

په نامه سره اتحاد وكړو، چي دا خوار او ناتوان هيواد مـو  ) ج(د يو اهللا 
  .له بدبختيو څخه وژغورو

  

  د توږيل ډبري دوره او د هلمند سیمه
آروپــايي ختــيځ پوهانــد چــي كلــه د هلمنــد حــوزې    ) يل ســټنســراور(

موقعيـــت كتلـــى نـــو وايـــي، پســـله هغـــه چـــي د غـــارونو ژونـــد د هـــوا د    
مساعدت په لحاظ د پراخو ورشـوګانو پـه ژونـد واوښـت، نـو د هلمنـد       
حـــوزه يـــوه لـــه هغـــو منطقـــو څخـــه وه، چـــي خلكـــو يـــې د تـــوږلي ډبـــري   

        .په دوره شروع وكړه )1كلكولي تيك(

                                                             
ورځي پيل كيږي چي بشر د لوړو ځايونو او غرونو  ـ د كلكولي تيك د دورې ژوندون له هغي 1

څخه د لويو سيندونو او رودخانو حوزوې ته راكښته سوي دي، هغه وخت چي له ښكار كولو څخه 
كرهڼه او مالداري ډېر رواج موندلى او ښكار كم سوى و، بشر د مځكو سره ډېره عالقه پيدا كړه او 

اوارو ناوو كي كلي او حتى ښارونه پيدا سول، آريانا  په پايله كي د لوى رودخانو په حاصلناكو او
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ينګ باور لري چي ددې ځاى مسـاعد موقعيـت د اباسـيند    نوموړى ټ
تـر مـنځ د كلتـوري اړيكـي د خپرېـدو يـوه       ) اكسـوس (او آمو ) اندوس(

  )1(.منځنۍ كړۍ تشكيل كړېده
) د افغانســتان پخــوانى تــاريخ كــي (احمــد علــي كهــزاد پــه خپــل اثــر   

د سندهــ د نـاوې او بلوچسـتان او د اكسـوس د شـمالي      (ــ :داسي ليكـي 
ارس د خليج تر منځ مځكو او څه لږ وړاندي په بين پخزر او منطقو او د 

النهـــرين كـــي تـــر ســـوزنيان او عـــيالم پـــوري د كلكـــولي تيـــك د دورې 
مـــدنيت د هلمنـــد د نـــاوې او د سيســـتان د هـــامون د حـــوزې ســـره اړه او 

  ).ارتباط لري
سراورل اسټن دغه ډول نظريه ښكاره كوي، چي د هيرمند او 

يك د مدنيت ټولي دورې ليدلي او تيري سيستان حوزې د كلكولي ت
كړي دي، د سيستان موقعيت او هغه رول چي پدې باره كي يې لوبولى 

انته را اړولې او ليكي، دى، مخصوصً د يو انګليسي مدقق توجه ځ
او بلوچستان او د ) اتو(او په شمال كي د ) سوز(كي د  چي په لوېديځ

اته د سيستان خو ختيځاندوس د كښتنۍ حوزې تر منځ د جنوب 

                                                                                                                                        
د خپلي خاوري د طبيعي جوړښت او ساختمان په لحاظ هم لوړي او جګ جګ ) افغانستان(

ځايونه لري چي د آريانا پخوانيو اوسېدونكو د ښكار د دورې په دغو ځايونو كي تېر كړي دي او 
، په شمالي خوا )اندوس(غاړه  هيواد په ختيځهو په ناوو كي لكه د هم د لويو او مساعدو رودخان

كي چي د سيستان هامون ) هلمند –هيرمند  –هيتومنت (او د لوېديځي برخي په منځ ) اكسوس(
ته رسيږي، تر اوسه پوري د هغو پلټنو او كشفياتو له مخي چي سوي دي، د كلكولي تيك د 

دې په لومړي يو زر ق م كال كي د نيل، زره ق م كلونو كي او د هغو څخه نږ) ۵ – ۴(زماني د مدنيت 
  .او د نورو رودخانو په ناوو كي پيدا سوي دي) هيتومنت(دجلې، فرات، اكسوس، هلمند 

مخ ۳۵ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1  
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مدنيت ) قبل التاريخ(موقعيت ډېر مهم دى او دغه ټول ځايونه د يو 
  .څخه مستفيد وه

سراورل اسټن ددغه مدنيت د نښانو د مشابهت په باب هم ځير سوى 
او وايي، چي معلومه نه ده، چي د مدنيت د نښانو نږدې والى او قرابت 

او دوستانه روابطـو  د مهاجرت له كبله پيدا سوى دى او كه د فتوحاتو 
  .او د تګ راتګ له مخي حاصل سوى دى

كوم شى چي واضـع او ښـكاره دى، هغـه د مـدنيت عموميـت دى او د      
ــه حــوزي    ـــ ل ــرو (سنده ــوب   )موهنجــو دي ــه جن ــه(، د پنجــاب ل او د ) هرپ

څخه داسي آثار په الس راغلي دي، چـي د مختلفـو   ) تال(بلوچستان له 
النهـرين د سـومريانو څخـه پخـوا      خواو له مخي له يوې خوا څخه د بـين 

مدنيت او د سوز د لومړي او دوهم مدنيتو سره او لـه بلـي خـوا د خـزر د     
د مـدنيت سـره ډېـر ورتـه     ) اكسـوس شـمال  (بحيـرې څخـه هغـې خواتـه د     

والى لري، هر كله چي سيستان د دغو ټولو ذكر سوو ځايو پـه مـنځ كـي    
ده، چـي خامخـا پـه يـو     يوه طبيعي الره وه، نو دا له امكان څخه ليـري نـه   

  .ډول دي ددغو ځايو په ارتباط كي برخه ولري
موهنجـو  (او ) اتـو (كـه چيـري نقشـه وكتـل سـي، نـو د هيرمنـد دلتـا د         

څخه تقريباً پنځـه سـوه ميلـه لـري پرتـه ده، د سيسـتان د كلكـولي        ) ديرو
تيك د دورې د قبل التاريخ د خاورينو لوښو او هغو لوښو تر منځ چـي  

څخـه پيـدا كـړي، ډېـر شـباهت او      ) اتـو (لـه  ) پـومپلي ( امريكايي هيئت
لـه خـوا   ) مسټر اندروس(ورته والى موجود دى، لكه چي دغه نظريه د 

  .هم تصديق سوې ده
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بـــل ځـــاى كـــي كهـــزاد صـــاحب بيـــا ليكـــي، چـــي سيســـتان او هيرمنـــد 
د خپل جغرافيـايي مناسـب موقعيـت لـه كبلـه پـه قبـل التـاريخ          )1(حوزې

د كلكولي تيك د مدنيت مختلفو اړخونو  زمانو كي ددې لويي ساحې
په خپرولو كي مهـم رول لوبـولى دى، الجـورد او پـه هغـو ځـايونو كـي د        

) شـپږ زره (الجوردو خپرېدل پـه ډېـر واضـع صـورت ښـكاره كـوي، چـي        
كاله پخوا حتى د آريانا پـه هغـو ځـايو كـي چـي تـګ راتـګ پكښـې ډېـر          

ه عبـارت دى، د  سخت و او په ډېرو غرنيو برخو كي چي د بدخشان څخـ 
تګ او راتګ او د تجارت الري هم موجودي وې او دغه طبيعي الره له 

برخـو د رود   پراخـي جلګـې تـه او د آريانـا د لوېـديځو     يوې خوا د بـاختر  
ــد    ــاً د هيرمنــ خــــانو مــــدنيت پــــالونكو او سمســــورو حــــوزو مخصوصــ

او سيستان حوزې ته ورغلې ده او له دغه ځاى څخه د زيـاترو  ) هلمند(
ســواحلو او د نيــل ) دريــاى ســفيد(لونو لــه مخــي د ســپين ســيند  احتمــا

  .ناوې ته رسېدله
سـياه  (ته نږدې د ) كاشان(د هغو كشفياتو له مخي چى په پارس كي 

ــه  ) ۱۰۰۰(پــه غونــډۍ كــي ســوي دي، آريائيــان د   ) لــك قبــل المــېالد پ
شاوخوا كي د لوط د صحرا څخه هغې خوا مځكو كي را پيدا سـوي او  

قبل المېالد په شاوخوا ) ۲۰۰۰ – ۱۹۰۰(ين دي، چي د هغه مهاجر يدو
، سيسـتان او د هريـرود د درې لـه    )هلمنـد (كي له باختر څخـه د هيرمنـد   

  )2(.الرو څخه هغې خواته تللي دي
  

                                                             
مقدمه كي وايي، سرجان مارشال د موهنجو ديرو او د سندهـ د ناوې د مدنيت د لومړي جلد په  ـ1

بشر د نيل، فرات، كارون او د هلمند او اندوس په حوزو كي يو ډول او په يو شكل خپل : چي
  .مدنيت خپور كړى دى

مخ ۲۷ـ احمد علي كهزاد، د افغانستان پخوانى تاريخ، لومړى ټوك،  2  
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  :د پخواW کلتور منن! کAۍ
وروسـته لــه هغـه چــي اروپـايي لرغــون پېژنـدونكو د منځنــي ختــيځ او     

ېړني تر ډېره ځايه بشپړي كړې، نـو  مصر په هكله د لرغونو مدنيتونو څ
يــو شــمېر ختــيځ پوهــانو د هغــو مــدنيتونو هغــه ارتبــاطي كــړۍ پســې         
موضوع كړه، چي هغه مدنيتونـه يـې د آريـايي مـدنيتو سـره تړلـي وه، د       

او هلمنـد حـوزې هغـه سـيمي دي، چـي پـه تحريـري او        ) آمو(اباسيند د 
  .شفاهي اسنادو كي يې د مدنيت ذكر سوى و

په څرګنـده ډول د منځنـي ختـيځ پـه كشـف سـوو آثـارو كـي         له بلي خوا 
ډېـــر داســـي شـــيان پيـــدا ســـوي وه، چـــي د آريـــايي مـــدنيتونو د اړيكـــي  

  .شاهدي يې وركوله
وسي، يـو  ) حفريات(مخكي تردې چي د هلمند په حوزه كي كيندني 

د ســـيند (د موهنجـــو ډېـــرو ) ســـرجان هرشـــل(اروپـــايي اركيالوجســـټ 
  .ي ځيني حفريات كړي وهك) بلوچستان(او هرپا ) حوزه
كــــــال كــــــي چــــــي فرانســــــوي لرغــــــون پېژنــــــدونكى ) ز ۱۹۳۷(پــــــه 

كـي كينـدني وكـړې،    ) سـرخ داغ (د افغاني سيستان په ) موسيوهاكن(
نو كشف سوي آثار يې له يوې خوا د اباسيند د حوزې د آريايي مدنيت 
او منځنـي ختــيځ د مــدنيتونو تــر مــنځ ارتبـاط پيــدا كــړ او لــه بلــي خــوا د   

ــه       اباســين ــوه كــړۍ تثبيت ــاط ي ــنځ د كلتــوري ارتب ــر م ــد ت د، آمــو او هلمن
  )1(.سوه

  

  

                                                             
مخ ۳۶ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1  
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  :ته) اراکوزیا(د آریائیانو هجرت هلمند او اراکوسیا 
په شاوخوا كـي  ) ق م ۲۰۰۰او  ۱۹۰۰(د آريائيانو هجرت له بلخ څخه د 

ټبـر درې برخـي سـوه، يـوه     ) پكتـا (تخمين سوى دى، په دې وخت كي د 
ه راغلـه او د  سره د هندوكش و جنوبي سـيمي تـ   برخه يې له نورو ټبرونو
) پكتيـا (ورشو كي مېشـت سـوه او دا ځـاى يـې د      آريانا په جنوب ختيځ

په نامه سره ونوماوه، چي پسله څو عمره څخه يې د ځاى د تنګوالي پـه  
نسبت سره يوه لويه ډله كرار كرار كوچېدله، څو په پاى كي د اراكوزيا 

پـه   ه تيت و پرك سوه، هغـه بلـه برخـه يـې    په پراخه سيمه كي و هري خوات
سـتايي مـدنيت يـې هلتـه تېـر كـړ، پـه        بلخ كـي پاتـه سـوه، چـي ويـدي اوي     

كـــي يـــې يـــوه مشـــر پېـــړۍ ) قبـــل المـــېالد(درېيمـــه مخكـــي لـــه زېږديـــز 
ــانو   نـــومي د لوېـــديځ) اوســـاس( وخواتـــه وخوځېـــد او د شـــام د يونانيـ

وخـت څخـه د   برعليه يې د خپلواكي اعـالن وكـړ، وايـي وروسـته لـه څـه       
د ځـاى د تنګېـدو او د نفـوس د ډېرښـت     ) پارتيـانو (باختر اوسـېدونكو  

پــه نســبت ســره هــم د هــري رود د پــوري خــواو ســيمو تــه د كوچېــدلو بنــا    
كښېښووله، ګنداريان هم د پكتيانانو په څېر سره پخپلو اصلي ټاټوبي 
كــي مســكون ســوه، د سيســتان او ارغنــداب د ســيند دواړي غــاړي يــې  

        .ونيولې
د ګنـدارا اوسـېدونكي لـومړى د      ــ :اغلى احمـد علـى كهـزاد ليكـي    ښ

كابل و ورشـو او بيـا د ارغنـداب و ورشـو تـه راكوچېـدلي دي، نـو كـه د         
كندهار د نامه نسبت و دې قـوم تـه وسـي، يـو څـه اړخ لګـوي، او بـل پـه         
پنځم او شپږم عيسـوى پېـړۍ كـي چـي د كوشـانيانو د ورود پـه اثـر كـي         

نو ځاى تنګ سو، نو مجبوره سوه په هجرت يې مسكون وه، پر ګنداريا
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پيل وكړ او د فود د اوبو كاسه يې چي د د بـوديزم لـه يادګـارو څخـه وه،     
  .له لوړ اندوس څخه د ارغنداو وادي ته نقل كړه

ــه      ــې پـ ــرودت يـ ــه وه او هيـ ــه طايفـ ــوه بلـ ــانو يـ ســـتاګيدي چـــي د آريائيـ
اكوزيـا  ګندهارانو پوري مربوط ګڼي وايي، دې طـايفې ځكـه چـي د ار   

لـــه زړو او لرغونـــو اوســـېدونكو ســـره نـــږدې اړيكـــي درلـــودې، نـــو پـــه   
ــد     ــه د هلمن ــداب ) هېرمنــد(تــدريجي مهــاجرت ســره يــې ځانون او ارغن

  .رودخانو ته راورسوله او د اراكوزيا په پراخه سيمه كي مېشت سوه
د بريسايا قبيله هم د آريائيانو له مهاجرو قبيلو څخه وه، چـي د ځينـو   

او ارغنداب په ناوو كي ) هلمند= اتومنتان (عقيده سره د مؤرخينو په 
مېشــت ســوه، چــي اوس د بړېڅــو پــه نامــه ســره يــاديږي، داســي هــم ويــل  
ــه       كيــږي پــه هغــه وخــت كــي چــي د آريائيــانو نــوري قبيلــې د اكســوس ل

 -هيتومنـت  (حوزې څخه په ټوله آريانا كي منتشرېدلې، نو دې قـوم د  
زرغونــوالي او سرســبزۍ پــه لحــاظ  واديــاني د) هروويتــي(او ) هلمنــد

سره خوښي كړې او هلته يې پـه كښـت و كـر پيـل وكـړ، دا نـه ده معلومـه        
ــا كــي كــوم قومونــه           ــر راتــګ دمخــه پــه اراكوزي چــي د آريــايي قومــو ت
اوسېدله؟ دا چي په ځينو ځايو كي دې ته اشاره سوې ده، چي مهـاجرو  

ــو     ــه خلكــو ســره نــږدې مــرواده درل ده، نــو بيــا دا  اريائيــانو د اراكوزيــا ل
پوښتنه پيدا كيږي، چي آيا د هغه وخت مـرواده كـوونكي او مناسـبات    

  پالونكي آريائيان وه او كه نور څوك؟
د هند معتبره تاريخونه ليكي، چي بهارتـه قـوم د ارغنـداب د حـوزې     

) ديواداسـا (له الري څخه پنجاب ته تللى دى او ددې قوم يو پاچـا چـي   
ه جګړې كړي دي، نو ځكه د ويدي سرودو نومېده له اراكوزيا والو سر

په استناد سره دا هم ويالى سو، چـي د آريائيـانو خپـل منځـي جګـړې د      
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هراويتي په حوزه كي پېښ سـوي او لويـه جګـړه يـې د لسـو پاچاهـانو د       
جګړې په نامه سره ياده سوې ده، له دې څخه دا هم څرګنده سوه، چي د 

  )1(.ې دهبهارته قوم يوه لويه برخه دلته پاته سو
لرغونى قـوم دى، چـي د   ) سكزي، ساكزي، ساكي(همدارنګه ساك 

ساك ټبر د آمو ها غاړي ته د پامير په شاوخوا كـي د هومـه راوړونكيـو    
يا د ګړنديو ساكانو په نومو د هغه پاچاهـانو تـر ادارې النـدي اوسـېدل     

مځكي ته     )زرنج -درنګيانه  –زرنګه (له الري د ) خراسان(او د پارت 
ېر سو، خپل نوم يې ساكستان ته وركړى و او هم يې د هنـدوكش پـه   را ت

يـه لوېـديځ او   شمالي سيمو او باختر كي ژوند كـاوه، چـي بيـا لـه دې ځا    
  .پېښي د آريانا د تاريخ برخه ګڼل كيږي ياو د دو ختيځ خواو ته والړل

په افغانسـتان كـي د فرانسـې    (په خپل كتاب كي چي ) موسيوهاكن(
ـ دښت مشـتي سـاكان تـر ډليـز     :نوميږي وايي) و پايلهد لس كلنو كيندن

مهاجرت له مخه په بـاختر كـي يونانيـانو تـه راتلـل او د سـرتيرو پـه ډول        
ځينــي مشــران لــوړو ملكــي او عســكري رتبــو تــه  ينــوكران كېــدل، د دو

ــوس     ــه هرايـ ــې څخـ ــه جملـ ــوي لـ ــي د هغـ ــېدلي وه، چـ د ) Heraius(رسـ
قليـد سـكه وهلـې او دا سـكه     يونانو باختري د وروسـتيو پاچاهـانو پـه ت   

پـه تاشـقرغان كـي مونـدلې وه، دا ټبرونـه لـه بـاختر څخــه د        ) هـاكن (يـې  
هريرود ناوې او له هغه ځايه د هلمند او ارغنداب ناوو ته را شـوه سـول   

د هيـواد وېـش    ياو د پاچاهۍ په جوړولو يـې الس پـوري كـړ، چـي د دو    
وري هم رسېدلى و او ختيځ پلو ته د بوالن شاوخوا ته د سندهـ تر ناوې پ

  .بللى دى)  Ki  Pinكي پن ـ(هغه يې 

                                                             
مخ ۳۹، )كندهار(القدوس نجيب، اراكوزيا ـ عبد 1  
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د ساكه له دې ټبرونـو څخـه چـي د ارغنـداب او كښـته سندهــ پـه نـاوو         
) ق م ۷۲(نومېـده، د  ) Mayos-مـايوس (كي اوسېدل، يوه سړي چـي  

پـه عنـوان   ) بازيليو زباز يليـون ميګـا ليـوس مـايوس    (په شاوخوا كي د 
وهلې ده او د خپل هېـواد وېـش يـې    سكه ) لوى شهنشاه مايوس(يعنې 

تر ټكسيال پوري رسولى دى، چي يوه ډبرليك يـې پـه تګسـيال كـي پـر      
  .ده) ق م ۷۸(مشني غاب كشف سوى، چي نېټه يې 

تــر مــايوس وروســته دده لــه پاتــه كســانو څخــه دوه نــور هــم د ســكو لــه   
ــې     ــو يـ ــي يـ ــوي، چـ ــدل سـ ــي پېژنـ ــه ) ق م ۵۰(د ) Azes –ازيـــس (مخـ پـ

  .دى) Azelises –ازيليسيس ( شاوخوا كي او بل
اوسېدل او د دواړو پر سكو باندي په يوناني ) عصر(پر يوه پېر  يدو
ليكل سوى دى، داسي سكې هم ليدل سـوي، چـي   ) لوى شهنشاه(خط 

د دواړو پاچاهــان نومونــه يــو پــه يونــاني خــط او بــل پــه خروشــتي ليكــل  
  .سوي دي

جنـوب تـه د    هغه وخت چي دغې ګرځندوي كوچي ټبـر د آمـو د بهېـدو   
پښت او پښتنو سره ګډ سـو، نـو د سـاكه     –باختر په سيمو كي له پكهت 

نوم يې پر دغو پښـتنو كښېښـود، چـي پـه زابـل او كابـل كـي د پښـتنو د         
تــر اوســه ددغــه نامــه ) ســكزى(ســهاك قبيلــه او پــه هلمنــد كــي ســاكزي 

نوري قبيلې په خراسان كي د هريرود لـه نـاوې څخـه     يريښه لري، د دو
بحيرې تر كڅو پوري د پارت په نامه مېشـته سـوي او مځكـه يـې     د خزر 
) بـاختر (په نامه ياده سوه، څنګه چي لـه خپـل اصـلي ټـاټوبي      يهم د دو

پـوري تللـي   ) د خراسـان يـوه برخـه   (څخه د هريرود نـاوې تـه تـر دامغـان     
وې، نو د ژوستن په وينا د پارت په نامه مشهوري سوې، چي پارت پـه  
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هم له بـاختره هجـرت    يبعيد سوي ته وايي او دوژبه ت) ساكي(سكايې 
  .كړى و

ــرو ( ــف كـ ــر او لـ ــاكو د    ) سـ ــد د سـ ــدونكى د هلمنـ ــان پېژنـ ــز افغـ انګرېـ
حكمرانانو په نومو كي له پښتو سره ډېر ورتـه والـى مونـدلى او ليكـي     

سـپاله كـه دمـه    : چي د ساكي حكمرانانو دا نومونـه پښـتو تـه نـږدې دي    
) بـرم  –جـالل  =دمـه )+(تصغير نښهد تجليلي  –ګه )+(سپاه= سپاله (

  .په معنى ده) مجلل سپاهي(چي ټوله جمله د 
د اور ) اور يـا هـور  =هـوره +سـپا =سـپاله : (دى) سپاله هوره(بل نوم 

  .سپاهي يا لمر سپاهي او يا د رڼا سپاهي په معنى ده
د مالك او خاوند ) څښتن(نوم همدا د پښتو ) چستنه(همدارنګه د 
  .په معنى دى
ــوږ  ــارتهوه-تپـــار(كـــه مـ ــا  ) پـ ــه وينـ ــد ســـوى(د ژوســـتن پـ او ) تبعيـ

يعنــي ) پــردى(وبولــو، نــو پــه پښــتو كــي يــې اوســنى شــكل    ) مهجــور(
د درېـيم تـوري پـه    (وي، ) پرتـه (دى، يـا بـه د پښـتو    ) بېګانه او مهـاجر (

لـه مخـه مـي    : چي دغه هم د ليـري معنـى لـري، لكـه چـي وايـي      ) زور كي
نـى پرتـي وايـي، يعنـې لـه      پرته سه، يعنـې لـه مخـه مـي ليـري سـه، يـا پال       

  .عقله ليري خبري كوي
داسي ښـكاري چـي سيسـتان تـه د سـاكه ټبرونـو لـومړني مهاجرتونـه         

پـه وينـا لـوى    ) موسـيو فوشـه  (تردې وختو ډېر پخوا پـېښ سـوي دي، د   
د  يد دو) سـاكان (د سيسـتان د نيولـو پـر وخـت دا     ) ق م ۴۵۰(كوروش 

چـي پـه يوانـاني كـي      )نيكـو كـردار   –ښه كړونـي  (ښو خدمتونو له امله 
ــت  ( ــو يرګــ ــك د   ) Evergetes –ايــ ــدا خلــ پــــه ) ق م ۳۳۰(بلــــل، همــ
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ــر همــدې مځكــه     ــد او سيســتان (شــاواخوا كــي پ اوســېدل، چــي  ) هلمن
  )1(.نازولي وه، او ښه نرمه رويه يې وروسره درلوده يسكندر هم دو

هلمنــد د (ن محمــد ابــراهيم عطــايي پــه خپــل اثــر      كانــدين اكاډمېســ 
ــ د سـكندر تـر توپـان وروسـته چـي د       :داسي ليكـي  )كلتور په ساحه كي

هغه امپراطوري ټوټې ټوټې سوه، نو د آريانا خلك پدې بريالي سـوه،  
كـورنۍ پـه   ) يونان او بـاختري (چي ځانونه خپلواك كړي هغه و، چي د 

وجود راغله، د باختري حكومت سره د نورو سيمو په اړخ كي د هلمنـد  
منله، سره له دې چي يو ډېر شـمېر  فيصله و) اتحاد(خلكو هم د يووالي 

) هلمنــد تــه (پــه هجــرت دلتــه   ) ســاكان(صــحرا ګرځېــدونكي بــدويان   
خو ددې ځاى اصلي خلكـو دې تـه ترجيـع وركـړه چـي د سـكندر           راغله،

ځايناستو تر سلطې د صـحرايي خلكـو سـره سـازش ښـه دى، سـاكان او       
 يسـره ګـډ سـول، د دو   ) پارتيان(ددې ځاى اوسېدونكي آريايي قبايل 

په نامه يوه قبيله منځتـه راغلـه، د يونـان او بـاختري     ) پهلويانو(څخه د 
ــو دا و چــي د        ــه قــوت كــي وه، ن كــورنۍ د ضــعف ســره د هلمنــد قبايــل پ

كړ او مركزيت يې د ) تأسيس(كورنۍ ځانته جال سلطنت جوړ ) پهلوا(
تـــه نقـــل كـــړ، ددې ) اراكوزيـــا، اراكوســـيا(ارغنـــداب د ســـيند حـــوزې 

د اراكوزيــــــا ) ق م ۹۱-۴۱(د ) كنــــــدوفارنس(كــــــورنۍ لــــــوى پاچــــــا 
يــوې خواتــه تــر پنجـــاب پــوري او بلــي خواتــه د هلمنــد تـــر        ) كنــدهار (

  )2(.وروستي مصب پوري ټوله ملكونه اداره كول
ـ سـاكان دومـره لـوى    :لوى استاد قدرت اهللا حداد فرهاد داسي ليكي

 يقوم دى، چي شپږ اووه زره كاله دمخه ټول ذكر په تاريخونو كي د دو
                                                             

مخ ۶۳ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ،  1  
مخ ۴۱ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  2  
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دى، پــه پارســي او عربــي كتــابونو كــي ســكايي او ســكزي راغلــي، پــه     
ليكــل ســوي دي،  ) Sakas(تــاريخي اتلســونو كــي ســاك او ســاكاز     

لــه شــمالي افغانســتان   يپــه مركــزي آســيا كــي وه، بيــا دو   يلــومړى دو
ته تللي او هلته يې لـوى دولـت جـوړ كـړى،      )1(څخه د افغانستان جنوب

  ) 2(.  هند جنوب ته تللي ديچي بيا شمالي هند او ورسته د 
  

  :اویستایي مدنیت او هلمند
ــدي     ــه بخـ ــدنيت پـ ــم مـ ــو دوهـ ــايي خلكـ ــتان د اريـ ــخ(د افغانسـ ، د )بلـ

هندوكش په شمالي او سويلي سيمو او د هلمند په لرغـونې سـيمه كـي    
او لـه هغـه پېـر څخـه يـو       په شـاوخوا كـي پيـل سـوى    ) م ز ۱۲۰۰(و، چي د 

        .چي پنځه بابه لري ستا په نامه پاته دىكتاب د اوي
د اويســـتا لـــه كتابـــه څرګنـــديږي، چـــي آريـــايي خلـــك د كوچيتـــوب، 
مالدارۍ او كډه پر شا ژوندانه مدنيت ته رسېدلي او په كليـو او ښـارو   
كي مېشت سوي دي، د اقتصادي او ټولنيز ژوند په پوړيـو كـي يـې يـو     

  .نوى پېر پيل كړى دى
 "يمه"منځته سوه او د په دې پېر كي لومړى ځل په بلخ كي پاچاهي را

په نامه يـو پاچـا د بلـخ ښـار ودان كـړ او هـم پـه دغـو خلكـو كـي يـو            ) جم(
، پــه )يعنــې د خــداى ســتاينه) (مــزد يســنا= مــزد ســينه (ټــاكلى ائــين د 

نامــه رامنځتــه كــړ، چــي مــدني او روحــي قــوانين او هدايتونــه يــې لــرل،  
  .و) زردشت= زره نوشتر (مؤسس يې 

                                                             
ته راغلي دي )هلمند(هيتومنت ـ يعنې  1  

مخ ۱۰۸ـ قدرت اهللا حداد فرهاد، د افغان ملي تاريخ،  2  
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د ُبست ښار ودان كړ، هلته ) Bastawairi  -بستوئيري(د زرير زوى 
يې ډېر ژر خيراتونه وكړل او هم يې د سلطنت مخالفان، چي هلته وه، له 

  .منځه يووړل
تـــر اســـفنديار ورســـته لـــه دې كـــورنۍ څخـــه د ځينـــو نـــورو پاچاهـــانو 

بهمــــن (، )و هــــومن ســــپينداتان(نومونــــه اخيســــتل ســــوي دي، لكــــه  
د هما زوى، دا پاچاهـان د  ) ارابد (او ) هماى(اسفندياري او لور يې 

  )1(.سيستان او هلمند په وادۍ كي داستانونه لري
ستا مذهب د هلمند د خلكو يواځينى مـذهب و، چـي د عربـو تـر     ويد ا

راتــګ پــوري يــې د هغــه پيــروى كولــه، د سيســتان د تــاريخ ليكــوونكى 
دراوزې په يوه اور عبادت ځـاى  ) كركويي(وايي، چي د زرنج د ښار د 

كي تـر هغـه وختـه رڼـا وه، چـي كلـه عربـو اسـالم راوړ او بيـا          ) دهآتشك(
 يددې ځاى خلكو جزيه قبوله كړه، نو عربو هم تر يـو وختـه پـوري د دو   

  .په آئين كار ونه درلود
  

 Wپه هلمند کي) یونانی(سکندر مقدو:  
ــد      ــارس پـــر ضـ ــه د پـ ــان څخـ ــكندر د يونـ ــي مقـــدوني سـ ــه وخـــت چـ هغـ

د هخامنشي دولـت سـلطه پـه آريانـا     جهانګيرۍ ته راووت، نو د پارس 
  .كي پر ځينو برخو چي د هلمند سيمه پكښې شامله وه خپره سوه

سكندر چي د برېښنا په څېر په منځني ختيځ كـي د پـارس متصـرفات    
يو په بل پسې الندي كړه، نو د هخامنشي دولـت پـايي ورېږدېـدلې څـو     

                                                             
مخ ۱۳ـ د افغانستان لنډ تاريځ،  1  
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يــې ) پرســي پــوليس(سـكندر پــر پــارس هـم غلبــه وكــړه او د پــارس پـالز    
  .اشغال كړ

چي د سكندر په جګـړه كـي مـات سـو،     ) درېيم داريوش(پارس ټواك 
نو د آريانا خواته راننوت چي ددې ځاى له خلكو څخه د سكندر پر ضد 
ګټنه وكړي، خو مشران چي لـه پخـوا څخـه د پـارس د ټولـواك لپـاره پـه        

د هلمنـد او زرنګـا   ) بسـوس (كمين كي ناسـت وه، نـو د بـاختر ټولـواك     
د ) سـتي بـرزن  (مشر ) هرات(او د هري ) باستانتاس(مشر ) انسيست(

يو متحد پكـت پـه جوړولـو دعـوت كـړل، هغـو هـم ومنلـه او پريكـړه يـې           
وژنـو او بيـا بـه د سـكندر سـره مقابلـه       ) داريـوش (وكړه، چي لـومړى بـه   

  .كوو
د آريانا د ادارې مشران په لومړي تصميم كي بريالي سوه او د پارس 

پـر مقـام مـړ كـړ،     ) هيركانتيـا (په دوبـي كـي د   ) ق م ۳۳۰(ټولواك يې د 
  .خو د سكندر په مقابل مغلوب سول

ســكندر چــي د داريــوش تــر مــرګ وروســته ځــان پــه لــوى اقتــدار كــي     
تــر نيولــو   ) هــرات (=وليــد، نــو د آريانــا پــر خــوا را روان ســو، د هــري       

وروسته چي سكندر د هلمند خواتـه رارهـي سـو، نـو پـه هـرات كـي چـي         
النو او عسكرو پر ضـد ولسـي خلكـو قيـام وكـړ هغـه يـې ډېـر         دده د جنرا

ــا د هلمنــد، هــرات او بلــخ د مشــرانو پــه ګــډ تصــميم       مــړه كــړل، دا كودت
عملي سوه، خو سكندر چي بيرته ور وګرځيد او د هرات خلك يې مـړه  
كــړل، نــو د آريانــا د مشــرانو لــه پروګــرام څخــه خبــر ســو او دا ځــل يــې پــر  

ړه، كومـه جګـړه چـي د سـكندر او هلمنـد د      هلمند په ډېر شدت حمله وك
خلكو تر منځ وسوه، سكندر هغې ډېر وارخطا كړ، د هلمند خلك ټولـه  
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سپاهي ګرۍ سكندر ته ډېـر   يسپاره وه او په نېزو يې جګړه كوله، د دو
  .خوند وركړى و، نو ځكه يې هلمند د چټكو سپرو ملك وباله

پـر خـوا اركوزيـا    ) خبل(سكندر د هلمند تر نيولو وروسته مخ د باختر 
د آرامــۍ لپــاره يــې يــوه ) هلمنــد(تــه رهــي ســو او ددې ځــاى ) كنــدهار(

مجهـزه قــوه او خپــل پاخـه منصــبداران پــرې ښـوول، د هغــو د اســتوګني    
برونتـاري  (لپاره يې كومـه عسـكري چـوڼۍ ودانـه كـړه، پـر هغـې يـې د         

  .نوم كښېښود) اسكندريې
نو د سـكندر د  سكندر چـي د هلمنـد څخـه ووت ددې ځـاى دوو مشـرا     

څو قوماندانانو په ګډون د يوې كودتـا پروګـرام طـرح كـړ، خـو مخكـي       
تردې چي پلې سي، سكندر په خبر سو او هغه يې خنثى كړه، وايي چي 
سكندر په خورا قهر ددې كودتا جوړونكي چـي پـه هغـو كـي دده نـږدې      

        )1(.ملګري يوناني جنراالن هم شامل وه، پخپل الس ووژل
  

  :لطوایفي مرحله کيهلمند په ملک ا
د كوشاني لويي پاچـاهي د انحطـاط پـه دور كـي چـي يفتليـان او يـا د        

كورنۍ راپورته سوه، نو مركـزي  ) هياطله(عربو مؤرخينو په اصطالح 
 ۴۲۵(حكومت د پارس د ساساني پاچاهي تر تهديـد النـدي و، خـو پـه     

 سنه كي د يفتليانو او ساسـانيانو تـر مـنځ جګـړه وسـوه، چـي پـه هغـه        ) ز
ــواك د    ــارس ټول ــې     ) لــوت(كــي د پ پــر دښــت محاصــره ســو، بــاالخره ي

  .نومى زوى د باج د تاديې تر وخته پوري په تضمين پرېښود) قباد(

                                                             
مخ ۳۹ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1  
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له دې وروسته ټول آريانا تر يو ملوك الطوايفي جريان الندي راغلـه  
) خـان (او د هلمند سيمه هم يـوه داسـي منطقـه وه چـي يـو كـوچني پاچـا        

  .اداره كوله
پــه ) كابــل شــاهانو(ا دا كــوچنۍ پــاچهي د يفتليــانو بقايــاوو  د آريانــ

  .بهرني چارو كي اداره كوله
ســره لــه دې چــي دلتــه ملــوك الطــوايفي جريــان پــه ټولــو مــواردو كــي    

د عربـو څخـه   ) يزدګرد(تطبيق و، خو د ساساني كورنۍ وروستي پاچا 
په تېښته دلته ځان راورساوه، چي په راتلونكـو پـاڼو كـي بـه پـه مفصـل       

  )1(.پرې بحث وكړو
  

  :هلمند د اسالمي لیکواالنو په اند
اسالمي مـؤرخين د سيسـتان د آبـادۍ او زرغـون والـي ډېـري كيسـې        

وايي چي د هلمند پر سيند درې بندونه تړل سوي وه، چي د  يكوي، دو
هغو په اثر به لويي ويـالې سـرو كـال ډكـي بهېـدې او مځكـي بـه پـه كـرل          

د بندونو په ) وبو، ريګو او مفسداتوا(كېدې، نوموړي درې بندونه د 
  .نامه نومېدل

مؤرخين وايي، چي ددې ځاى خلك ډېر ماړه او زړه ور وه، څنګه چي 
ــه       ــه چــي بــه ورتــه راغلــه دلــې ب ــر آبــات و، نــو غښــتلي قومون دا ځــاى ډې
مېشت سول، دا تر هغه مهاله پوري چي څو به بل غښـتلى قـوم متـوطن    

قبيلـې لېـږد   ) ساك(جه تر ټولو د كېده، مؤرخين د سيستان د نومولو و
  .او دلته مېشته كېدل مهم ګڼي

                                                             
مخ ۴۲ـ همدا اثر،  1  
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ساكان هغه آريايي قبايل وه، چي له مېالد څخه تقريباً يوه نيمه پېړۍ 
تر سيند را پوري وتل او د ) سيحون ـ جيحون(=تر مخه د آمو 

هندوكش په شمال كي يې د يونان باختري حكومت له منځه يووړ او 
ره مخامخ سول، نو د هغو سره يې په جګړه كي كله چي د اشكانيانو س

په ) عقب نشينۍ(دوه پاچاهان مړه سول، څو د جنوب خواته د شاتګ 
ډول راغله او دلته په هلمند كي يې استوګنه غوره كړه، ساكانو د 

ورو له ساكستان څخه په  ـهلمند حوزه په ساكستان ياده كړه څو ورو ـ
  .سيستان واوښته
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  دوهم څپركى

 
 لرغوني كورنۍ) هيتومنت(د هلمند 

  
 عنـى يـې  م چـي  تومنـت راغلـى دى،  يمي نـوم ه يستا كي ددې سيپه او

بنـدهش پـه كتـاب     همدا ډول د، ده) پرتمين  يا=  بندونو درلودونكى(
  .ادونه سوې دهيند يبرخو كي ددې س )۲۲او  ۲۱، ۱۷، ۶(شلم فصل

  :اغلىند نوم داسي ريپه ګرشاسپ نامه كي ددې س
  

  رمنــــــــــــــــــــديدومنـــــــــــــــــــز تالــــــــــــــــــــب ه 
  وكشـــــمند ؟تســـــهي بـــــد آب خـــــوش وبـــــ

  

  :ړۍ كي وايېېابو القاسم فردوسي په څلورمه هجري پ
  

  رمنـــــــــديكـــــــــي هيچـــــــــو آمـــــــــد بـــــــــه نزد
ــتاده اى بر ــزگفرســـــــــــ ــديـــــــــــ   د ارجمنـــــــــــ

  

  

  :يزي واييقطران تبر
  

  )رمنـد يه(و )ليـ ن ( دست او شكوه بـرد  از
ــوزت ــود پ يـــ ــتوده شـــ ــغ او ســـ ــايـــ   ل واژدهـــ
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  :ييعنصري وا استاد
  

ــدر   ــد بـــ ــد خـــــوب همچـــــو عقـــ ــر توشـــ   بغـــ
ــلكانيلــــب ه هــــواى بســــت و ــد ودشــ   رمنــ

  

  

څخـه وروسـته پـه شـاوخوا      )ستاياو(زردښت له كتاب  هلمند نوم د د
دا، يو زريران، اركايات دينكر، لكه بندهش، ،خي نسخو كييټولو تار
ره ېشم ېشاهنامه او داسي نور ب پهنوى خرد، فردوسي يټ، ميسنسكر

  .هنامه څرك ست يې د خي متنونو كييتار
 اسپه كـورنۍ،  كياني كورنۍ، له درې زره پنځه سوه كاله راهيسي د

 ســاكانو كــورنۍ، د امورجيزيــان كــورنۍ، زال او رســتم كــورنۍ، د
ــا كــورنۍ، د صــفاريانو كــورنۍ    ــا  حــاو  شنســب باب اجي جمــال خــان باب

  .ياد  كورنۍ
  

  :کياW کورن!
 يانو ټـاټوبى او دو يـ انيك لرغوني تمدن ځانګو ده، هلمند د هلمند د
  . شاهنامي قهرمانان بلل سوي دي د په خپل وار

و او يـ او نورو پخوان ستاياو اتو له مخي لكهيزردښتي مذهبي روا د
ان او نـور پهلـوي زاړه   يـر اتكـار زر اي، ، بنـدهش ركـ يزړو نسخو لكه، دن

فردوسي شاهنامه، بانو ګششپ  ا تر اسالمي دورې پوري لكه ديار بثا
انو يــانيك چــي د ،ږييســپ نامــه او داسـي نــورو څخــه څرګنـد  نامـه ګرشا 

سـتان پـوري اړه   يماً په هلمنـد او س يخسرو وروسته مستقيسلطنت تر ك
انو اصـلي  يـ انيك ند لـه بركتـه د  يهلمنـد سـ   مه ديرازه سـ يښـ  دا كـوي دا يپ

  .ژندل سوى دىېانو وطن بلل سوى او پيانيك ټاټوبى او هلمند د
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ــك ــانياني كي ــان ي ــه بخــدي    چــي د ،وه كــورنۍ دهي ــړۍ يــې ل ــاچهۍ ل  پ
ا تـر هلمنـد غـاړو پـوري     يـ ل او بيـ پوروسته څخه  )فراداتا( پېشداديانو

اداښتونو لـه مخـي چـي ددې كـورنۍ لـومړنى      ي ستا دياو د ،دلېراورس
پالر په غوښـتنه   رستم پهلوان د نوموړى دو،  )قباديك(ټولواك كواته 

كالـه يـې   لـس   پنځـه  ناسـت او يد البرز په غره كـي دپـاچهۍ پـر تخـت كښ    
وه، يـ كـي اپ : پاچهـانو نومونـه دادي   ونور ددې كورنۍ د ،وكړه يپاچه

كــاوس، كــوي  يك ايــن، كــوي اوســن  ښــرشــن، كــي پ ين، كــي بيكــي ارتــ 
اب يچي خپل دښمن افراسـ ) خسرويك( اوش، هوسروايا سياورشن يس

  .توراني يې وواژه
ــار   خي نســخو او كتــابو كــي چــي مخكــي يــې    يپــه هغــه لــومړى الس ت

نومــول  ىژنــدلو لپــاره جــال څپركــ  ېپ اني كــورنۍ ديــك دســوه، ادونــه وي
ه واو خ تـــهيانو تـــاريـــانيك د فردوســـي پـــه شـــاهنامه كـــي د ى اود ىســـو
  .ته ځانګړي سوي دييشت زره بيو

د يخي شاليو چي هلمند له بلخ سره همزولى تاريڅه وخت چي موږ وا
و يــكومــو درو لو كــي د) افغانســتان( انــايلــري، هغــه ځكــه چــي پــه آر    

او اســپه ) انيــانيك(= كــي - ، كــوي)انيشــداديپ(=  و پاراداتــايــرنكو
 و څخــه وروســته دوې كــورنۍ  يــددې درو كورن ،ادونــه كــوو يو يــكورن

 واښــادرا خ پــوري اړه لــري، د يهلمنــد پــه تــار   يــې د) اني او اســپهيــك(
چي په دا  ،خ زماني پاچهان دييقبل التار انا ديآر د ينا دويكهزاد په و

 الدېقبــل المــ  ۹ - ۷(دو ســره ېــندگراڅر دښــت دزر عنــى ديو يســتوور
 ورور او ديـــر زر د) شتاســـپگ(شتاســـپه يوخـــت و كـــي چـــي دا) ويـــړېپ

مه يس ۍخپرولو لومړن ن ديزردښتي د د يدو د ،ري اكا ټولواكيبستو
وه ي ده او دا) انو ټاټوبىيانيك د( جهياني ويا كيرازه ورشو ېهلمند ښ د
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 چــي د، و كــييورســت ي پــه داددې كــورنۍ پاتــه شــون  ،خي دوره دهيتــار
 ث صفارييعقوب ليخ لري لكه يل دى هم روښانه تارياسالمي دورې پ

ړۍ ېـ ا تـر لسـمي هجـري پ   يـ ب) هلمندى( ر خلف صفاريي، ام)هلمندى(
چـي  ) هلمنـدى ( انييـ ن كيكوال ملـك شاحسـ  ياء الملوك لياح پوري د

 نــويم هوريســتا دې كــورنۍ كــاو  ي، اويخ څرګنــدويددې كــورنۍ تــار 
اني ســلطنتي عظمــت او جــالل نســبت  يــاني فــر، كيــك تــه د) انيــانيك(=

  .وركړى دى
        

  :اسپه کورن!
) انييك(كاوي  كي د )شتين يفرورد(او ) شتياديزم(په  ستاياو د

نـــو يځ ږي او ديتـــه رســـ) كـــى خســـرو(= كـــورنۍ لـــړۍ كـــوه هـــو ســـراوا
اني كـورنۍ لـړۍ اخـري    يـ ك سـتا لـه مخـي د   ياو چي د ،نايڅېړونكو په و

وې يــســتا څرګنــد شــهادت   ياو دلتــه د ،ږييــي ختمكــړۍ خســرو بانــد  
دوي په نومونو كي بلي خواته  دل دېدا كيكلمي راپ اسپي د خواته او د

خپوهـانو  يړونكـي او تار يږي او څيـ لتـون سـبب ك  ېب كـورنۍ د  كاوي د د
 او د يخسرو پـه وروسـت  يك د يڅرګندولو لپاره دو خ ديتار ددي لړۍ د

ا يـ اني يـ وه كيـ  دي، مګـر لـه آره دا  ل كـړي  ېـ لهر اسپ په لومړي تـن سـره ب  
 اسپه كـورنۍ چـي لـه    د ،ږييشدادي كورنۍ ته يې لړۍ رسېخي پيخوب
هان هم اوروسته كي نور غښتلي پاچ ږي په رايليڅخه پ) كي لهر اسپ(

 ،گشتاسـپ دى  همـدي لهراسـپ زوى   څخـه د  يو لـه دو يچي  ،تېر سوي
مـنځ تـه   را) ن تمـان يا سـپ يزرتښت (= زراتشتر همده په وخت كي چي د

خپرولو بنسـټ يـې لـومړى پـه هلمنـد       ن ديئن او ايزردښتي د سوى او د
 ار دده زوى، ديده وروسته ددې كـورنۍ څخـه اسـفند    تر ،كي كښېښود
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ږى دُبست ښـار  يل كيچي و ير زوى بستورريز ر، دريګشتاسپ ورور ز
  .هم ده ودان كړى دى

ــوڼي  ګ د ــپ دوې لـ ــاى(شتاسـ ــه آفر( او )همـ ــبـ ــل ورور  يدو د ،)ديـ بـ
غـاړو   همـدې هلمنـد د   ټـول د  ږي دايـ ره غزېـ ا ډيـ لـړۍ ب  شـتوتن چـي دا  پ

مي څښـتنان تېـر سـوي    يرازي سـ ېاوسېدونكي او په خپل وخـت ددې ښـ  
  .شتاسپ اوالده نهويشتو تنو ته رسېدهګ ويل سوي چي د ،دي
        

  :د زال کورن!
د پاچا ېجمش يڅېړنو له مخ خپوهانو ديتار كورنۍ لړۍ هم د زال د د

 ى،خ پـه هلمنـد پـوري تړلـى د    يدې كورنۍ روښانه تـار خو د ،ږييته رس
مان له ده څخه ي، نور، نر)تورك=( طورك ـ:ل يې په دې ډول دىيچي پ

 ى،ا تـه راغلـ  يـ و زوى دنيـ له ده څخه سام لـه ده څخـه   ) اسرت( شم، اثرط
) دســتان=زال زر( ان يــې وه ځكــه نــودىيښــتين ويچــي ســور مــخ او ســپ

رسـتم نـوم پـه     د ه،وزېږېـد  )كـروړ =( زال څخه رستم پهلـوان  ونوماوه، د
ك، مـ رسـتم، تخه : دى لكـه  ىكـي پـه مختلفـو بڼـو راغلـ      خي اثارويتار

ستا كي راوت يزال او په او تمرس تهم، رس تخم، په پهلوي ژبه كي رس
غښـتلى، هڅانـد،    رسـتهم لـوى،  =( ستخم راغلي دي، ژبپوهانو رسـتم 

اســپه =( انييــك زال كــورنۍ د د ،)كــړى دىعنــى غونډمنــډ او كــروړ م
اني او يــك پولــو پــه ســاتلو او د  واد ديــخپــل ه ســره پــه څنــګ د  )كــورنۍ

  .ري قربانۍ وركړي ديېاسپه پرتم په خوندي كولو كي ډ
قبـاد،  يك(اني كورنۍ څـو تنـه   يك ده د و،پهلوان او كروړ سړى  ،رستم

څ يږي چـي هـ  يـ ل كيپاچهۍ پالز ته ورسول، و د )خسرويكاوس او كيك
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دان كـي ډغـري نـه    يـ جګړې په م رستم سره د ن در پهلوايا غيوه پهلوان ي
  .په نامه درلود) رخش( ر غښتلى آس دېو ګرز او ډيسوې وهالى، هغه 

رمن ېـ لكـه م  يـې  لـوڼي  ېات اوالدونه پاته دي، دويرستم څخه هم زله 
الزياتو  د، درلوده.... رمن زراسپ او زوى يې سهراب اوېاو م پشسګ

زال او  وروسته نسخو كي دي د تر اسالم مخكي او معلوماتو لپاره دي
  .رستم په اړه داستانونه وكتل سي

  

  :امورجيزيان کورن! د
 د يدو و څانګـه ده، د يـ لـو  يو اسـكايي قب يـ رو پخوانيـ ډ ان ديزيامورج

پــه ) هلمنــد=( رمنــديه د يراتــګ وخــت او صــورت نــه دى څرګنــد، دو 
انو يا اســكايــانو يتــر ســاك يحـوزه كــي خپــاره او دلتــه مېشــت سـول، دو  

موده  ېالد مخكي يې ټاكلېچي تر م ،كورنۍ او ټبر دى ېكي راغلمخ
 سـره ګـډ   يدو ان هم ديپه دې وخت كي تازه راغلي اسكا ،نه ده څرګنده

  .ادونه وسييسوه چي وروسته به يې جال 
  

  :اسکايانو کورن! -  ساکانو د
دوهـم   اد سـوي د يـ ساكان چي په زړو متنونو كـي پـه مختلفـو نومونـو     

 )امـو (= حونيس د) قبل المېالد ۱۳۶ - ۱۲۸(وختو اشكاني فرهاد په
رازي يهلمنــد ښــ څــو جګــړو يــې د ند راپــوري وتــل او وروســته تــريتــر ســ
ــه ځــان راورســاوه او دلتــه م  يســ ځــاى چــي مخكــي    شــت ســوه، دا ېمي ت

 ن،سګسـتا  ،ساكسـتان (دو سـره  ېشت كېپه م يدو د ه،دېانا نوميدرنګ
        .سو )ستانيس(او په اخر كي  )سجستان
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ختــيځ پــه لــور هڅــه وكــړه   ې قبيلــې چــي لــه سيســتان څخــه د يــو يدو د
څه مـوده   و،) vonones( مشر نوم يې وينوس اراكوزيا يې ونيوله، د
سـردار   ددې قبيلـې د  ،پنجـاب يـې ونيـو    وتـل او  وروسته تر اټك پوري

  .و) maues( ماويس نوم
دو ســره ېشــتېانو پــه ميــتخار حــوزه د ۍمــو پــورتن ا لكــه څنګــه چــي د 

انــا يدرنګ د رمنـد حـوزه او  يه مشـهور ســو، همداسـي د   تخارسـتان سـره  
 عنـــي ديســـتان يســـاكانو پـــه نامـــه سكســـتان او اخـــر س ېهمـــد مه ديســـ

محلي عناصـرو سـره ګـډ سـول چـى       د يدو ،انو ټاټوبى وبلل سوياسكا
  .و ساكانو جز دىيپخوان ا اوسنى ساګزي قومونه هماغه ديسګزي 

  

  :شنسب بابا کورن! د
 )زوري سـوري، (=شنسـب   هـم د  يـو څخـه يـو   لرغونـو كورن  هلمند د د

دده زوى بيــا   )هجــري ۳۶( پــه ،خرنــك زوى دى نــوړى د ،كــورنۍ ده
هغــه  د )پښــتو ژبــي لــومړنى شــاعر د(ه زوى اميركــروړ دد  ،اميــر پــوالد

اسالم په لومړيو كي په ژمـي كـي پـه     دا كورنۍ د و،زوى بيا امير ناصر 
او پــه دوبــي  )ين داورزون داور، ســون داور، ارض داور، زمــ( نــداوريز

اوس هم ددې كورنۍ په نامه ځايونه په سروان  ،كي په غور كي اوسېده
  .په نامه كلي شتون لري )كروړيانو(او ) سوريانو(كال كي د سورو 

  

  :صفاري کورن!
يمي هجري پېړۍ په دوهمـه نيمـايي د هلمنـد لـه     ېدا درنه كورنۍ د در

ې كورنۍ څخه يعقوب قدرت راغله او دد پر سر د سيمي څخه )صفار(
  .جوړه كړه ورياطاسالمي دورۍ لومړنۍ افغاني امپر د ليث زوى د
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  ليث زوى يعقوب د  -
  ليث زوى  عمرو د -
  محمد زوى  طاهر د -
  ليث دعلي زوى -
  ...لومړي ليث لمسى او داسي نور علي زوى د ابوعلي معدل د -

ت ارزښـ  مي ديددې س درنې او غښتلي كورنۍ چي مو ،هغه لرغونې
شتي سـوي، پلونـه او   يند پر غاړه ميهمدې س هغه د ،سره وړاندي كړې

، وچـي  يلـوي  هنـد د  چي مـوږ د  ،راث راپاته دييالسو نښي يې ال په م د
الۍ يسره په سـ  )Egypt(=او دمصر  ماورالنهر او موينورو لرغونو س

رولـو نـه دي دلتـه سـړي     ېه څكله ديپلو نښي ه نښي او دا د برابروي، دا
ږي چـي  يـ تـه ودر  ت سـترګو يب) ش دُرانييدرو( تكړه شاعر د دوايه ته د
  :يواي
  

  ا چي پكښي تېر شومهيدن دا ېر زڼېڅومره ده ه
  هـو هېر شومـــخلك ه وه او زه دـاتــي الپـونه مــــپل

  
  

  :د آل نارص کورن!
د آل ناصر كـورنۍ د هلمنـد د سـيمي د كلتـور پـه اوچتـوالي كـي لويـه         

اني پـاچهۍ لـه سـقوط سـره پـه عـروج كـي        برخه لـري، دا كـورنۍ د سـام   
  .سوه

الپتګين د ساماني كـورنۍ هغـه جنـرال و، چـي د يـوې كودتـا پـه تـرڅ         
  .كي يې ساماني پاچهي په رېږد واچوله او ځان ته حكمران سو
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پاچا سو، چـي  ) سبتګين(د الپتګين تر مرګ وروسته د نوموړي زوم 
ۍ د مركـز پـه   د آل ناصر د كـورنۍ مؤسـس بلـل كيـږي، ده د خپلـي پـاچه      

ډول غزنى له دې كبله وټاكه، چي د شمال پر خوا يې د ساماني طغيانو 
خنثى كولو ته الس لنډ وي، په جنوب كي د هلمند شهزادګان تر ادارې 
الندي راولـي او تـر ټولـو اړينـه دا چـي د هنـد خواتـه يـې د فتوحـاتو الر          

  .راسته وي
او دده ) غـان خـان  تو(د سبتګين په زمانه كي د هلمند دوه شهزادګان 

اخـتالف   ييـو د بـل پـر ضـد پـه جګـړو بوخـت وه، د دو       ) باى توز(رقيب 
سبتګين ته موقع برابره كړه، چـي د هلمنـد سـيمي اداره پخپـل الس كـي      

  .ونيسي
هغــه مهــال چــي ســبتګين پــه هنــد كــي پــه جګــړو بوخــت و، د هلمنــد د     

ه پـر ُبسـت حملـ   ) ولي الدوله ابو احمد خلف(كښتنۍ برخي يو شهزاده 
وكړه، خو سبتګين سمدستي پر راوګرځېد او ُبست يې ورڅخه ونيو او 

  .د خلف تر ګناه ور تېر سو
د ســبتګن تــر مــرګ وروســته چــي دده زوى د آل ناصــر د كــورنۍ لــوى    

پاچــا ســو، خلــف بيــا يــاغي ســو، خــو  ) يمــين الدولــه محمــود(ټولــواك 
تـه   محمود يو وار هغه وبخښى او پر دوهم ځل يې له هلمند څخه ګردېـز 

  .تبعيد كړ څو هلته مړ سو
يمين الدوله محمود څو ځله ُبست ته پخپله راغى او دلته دا مفكـوره  
ورته پيدا سوه، چي د يوه تازه دمي قوې د ساتلو لپاره ځان جوړ كـړي،  
ده د همدې مطلب لپاره د ُبست شـمالي خـوا تـه يـو لـړ عسـكري چـوڼۍ        

  .جوړي كړې چي په محمودي لښكرګاه ياديږي



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

182 
 

د په وخت كي ُبست ډېره ترقي وكړه او په غزني پسې د ټـولي  د محمو
غزنوي امپراطورۍ د ثقافت دوهم مركز و، هر كله چي به غزنوي پاچـا  
دلته راتلى، نو د غزني د هغه وخـت شـاعران او هنرمنـدان بـه ورسـره وه      

  .او د ُبست بازار به يې تود ساتى
پاچـا  ) دسـلطان مسـعو  (د محمود تـر مـرګ وروسـته د نومـوړي زوى     

سو، ددې پاچا په وخت كي د هلمند سيمي زښته ډېره ترقي وكړه، هغـه  
ايښـى و، مسـعود   ) سـلطان محمـود  (لښكرګاه چي بنسټ يې دده پالر 

پسې پراخه كړه، څو د پالز شكل يې غوره كړ او پخپله پاچا په مياشتو 
  .مياشتو له دې ځايه د غزني امپراطوري اداره كوله

  

  :کزي کورن!حاجي ج²ل خان بار  د
 نـاوه ( د هلمنـد پـه   ،دا كورنۍ هم د هلمند له غيږي را پورتـه سـوې ده   

حــاجي جمــال  ،كــي اوســېدل) نــادعلي(او  )د بــاركزو نــاوه –بــاركزائي 
) يـارو بابـا لمسـى   ( د ،زوى) حاجي محمد يوسف بابـا ( خان باركزى د

سـالكار  ) احمـد شـاه بابـا   (د  ىنوموړ دى، )كړوسى نيكه محمد(  او د
 ،په نامـه نومـول سـوي    )محمد زيو( د يته كي دوچي په وروس و، وزير
 ،بارك نيكه له اوالدې څخه دي او د ان ديګمحمد زيو نيكه  د يباركز

سدوزيو تـر زوال وروسـته د افغانسـتان واك     پياوړي كورنۍ بيا د ېد
هلمنـديانو  (كـي بـه يـې د     ، چي پـه راتلونكـو پـاڼو   په الس كي واخيست
تر عنوان الندي تر بحث الندي ) ه معاصر تاريخ كيرول د افغانستان پ

  )1(.ونيسو

                                                             
   )www.tolafghan.com(مقاله له) سرواني(ريف اهللا دوست ش ـ1
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 درېيم څپركى

  
 هلمند ته د اسالم راتګ

  
ــه نــږدې     ــه زېږديــز پېــړۍ  (د اســالم ظهــور ت كــي د افغانســتان  ) اووم

اوضاع پرېشانه او ګډه وډه وه، يعنـې د مـادي او معنـوي لـه حيثـه دغـه       
لګـي پـه ډول د ديـن لـه     هيواد له لـوى ټـولنيز بحـران سـره مخـامخ و، د بې     

خوا چي د ټولني د يووالي قوي عامل دى، افغانستان له نهو پېړيـو را  
پدې خوا له تفرقې او تشتت سره الس او ګرېوان و، عالوه پردې باندي 
پخوانى زردښتي ديانت د بودايي دين له خمار راوړونكي سېالب سره 

ه بلــخ مواجـه و، د هنــدوكش پــه شـمالي صــفحاتو كــي هغــه كرښـه چــي لــ   
لوېـديځ كـي يـې زردښـتي ديانـت او پـه       څخه تر كنـدهاره ممتـد دى، پـه    

) ق م ۲(كــي يــې بــودايي ديانــت مــروج و، دغــه وروســتى ديــن لــه  ختــيځ
ګام شمالي صفحاتو او څخه مخ پر عروج و او زردښتي عرف يې ګام پر 

پـه نـاوو كـي وروسـته كـاوه، برهمنـي عـرف هـم پـه          ) رمندهي(=د هلمند 
په وړاندي تلى او د هند كوه په جنوبي صفحاتو كي يې تدريج سره مخ 

  .معبدونو له بودايي معابدو سره سيالي كوله
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شـــيوايي طريقـــو د هنـــدوكش پـــه جنـــوبي صـــفحاتو كـــي لـــه لـــومړۍ   
چـي  ) متراكيش(د ) لمر نمانځه(عيسوي پېړۍ څخه او آفتاب پرستي 

اور د يادګـار جـز و، پـه زمينــد   ) اور نمانځنــه(سـتا د آتـش پرسـتۍ    د اوي
او د هيواد په مختلفو سيمو كي تر نهمه عيسوي پېړۍ پوري ) هلمند(

همدارنګه مختلفو هندويي طريقو پـه زابـل، كابـل، ننګرهـار، لغمـان،      
پاختيا او د سندهـ د سيند په ښې غاړو كي رواج درلود او هر يوه ټاكلي 

  .معبدونه په دغو ځايونو كي درلودل
عيســوي پېــړۍ څخــه تــر  عيســوي نســطوري طريقــې هــم لــه څلــورمي  

ــه       شــپړمي عيســوي پېــړۍ پــوري د طــوس، مــروي، هــرات او د غزنــي پ
  .واليتونو كي ګام ايښى و

معبد، د ) نوبهار بودايي(ددغو مذهبونو لوى معبدونه لكه د بلخ د 
معبـــد، د ) زور، زون، ســـون(د آفتـــاب پرســـتۍ د ) زمينـــداور(هلمنـــد 

د خيرخـانې د كوتـل    معبـد، د كابـل  ) آرونـا (كاپيسا د آفتاب پرستۍ د 
معبـــد، د ) ســـګاوند هنـــدويي(معبـــد او د لـــوګر د ) ســـوريه برهمنـــي(

  1.افغانستان د تاريخ په پاڼو كي مشهور دي
هغه ورځي د افغانستان ټولنه د ژبـي پـه لحـاظ د مختلفـو مـذاهبو لـه       
تعـدد څخــه پــه لــږ ګــډوډي او انارشــي ګرفتــاره نــه وه، ددې الملــه چــي د  

د لوړو غرونو په واسـطه پـه متعـددو وادي     هيواد جغرافيايي جوړښت
ګانو او صفحاتو وېشـل سـوى و او هـري وادۍ او هـر واليـت بېلـه آب و       
هوا او ګوښي تاثير درلود، د يوه واليت او بل واليت په منځ كـي كـافي   
اړيكــه او اخــتالف نــه و موجــود، ځكــه چــي د تــګ راتــګ الري لــږي او    
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هجـه درلـوده او د اسـالم    ګراني وې، هري سـيمي خاصـه ژبـه يـا خاصـه ل     
ظهور ته نږدې په ټول هيواد كي ډېري ژبي رايجي وې، لكه سـكزۍ يـا   
ساكزۍ، دري، تخاري سانسكريت او پراكيتونه يې هروي، زاولـي او  

  .نوري ډېري لهجې
ـــ ۱۲(لـــه  ــر ) هـ پـــوري د عربـــو د بـــې مثالـــه عســـكري  ) هــــ ۲۲(څخـــه تـ

اين پـر سـر بانـدي    فتوحاتو بيرغ د عربستان د وچي په ختيځه كـي د مـد  
چــي ساســانيانو د څــو پېړيــو امپراطــورۍ پــالز و، ورپېــده، همدارنګــه  

، د ختــــيځ روم د اووه پېړيــــو د )دمشــــق او شــــام(عربســــتان پــــه شــــمال 
امپراطورۍ په اسيايي مركز د عربسـتان پـه لوېديځـه كـي، پـه مصـر او       
نوبه كي دغه بيرغ پر رپېدو راغى، ددغه حيرت انګېزه فتوحاتو توپان 

 په دغو درو خواوو كـي پرمختـګ كـاوه او د عربـو پوځونـو يـو پـه بـل         ال
پسـې د نـړۍ مشـهور ښـارونه النـدي كـول، چـي لـه دغـي جملـې څخـه د            
عربو يـو څـه فـاتح عسـكر چـي د پـارس هيـواد يـې سـر تـر سـره ونيـوه او             

قيباوه، د افغانستان پر لور مـارش وكـړ، پـه دغـه     عساساني يزدګر يې ت
نه او د هيواد شمال چي د ساسـاني دولـت او د   وخت كي لوېديځ واليتو

او بيا يې تر چيني  )1(لوېديځ تركانو تر يو كلنۍ استېال الندي راغلى و
نفــوذ النــدي ژونــد كــاوه، متعــدد واليتونــه او مختلــف تشــكيالت يــې    
درلودل، په دغو نواحيو كي د افغانستان محلي حاكمانو او اميرانـو د  

هرنـي اطاعـت النـدي وې، حكومـت     وطني حكمرانانو پـه حيـث چـي د ب   
كــاوه، دغــه حاكمــان او خلــك د پــردو لــه تســلط څخــه خوابــدي وه او         
فرصــت يــې لټــاوه چــي لــه چينــي، ساســاني او تركــي نفــوذ څخــه ځانونــه  

                                                             
.ساساني تسلط په آريانا كي تر نورو ځايو د هلمند پر حوزه ډېر خپور و ـ 1 
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يواځي نه سو كوالى چي لـه خپلـو لويـو او متعـددو      يخالص كړي، دو
دښمنانو سره مقابله وكړي، په دغسي وخت كي چي ساسـاني دولـت د   

ربو تر هجوم الندي و او افغانانو له ليري ددغي جګړې ننداره كوله، ع
) افغانسـتان (هجـري كـي آريانـا    ) ۲۲(باالخره يزدګر مغلوب سو او په 

ته د پناه راوړونكي پـه حيـث راغـى، مګـر افغانـانو د موافقـت څېـره او        
ــه مــروې څخــه       خالصــه ټنــډه ور ونــه ښــووله او هغــه مجبــور ســو، چــي ل

ــون تـــ  ــاوراء جيحـ ــته    مـ ــه مرسـ ــانو څخـ ــه تركـ ــاني لـ ــر ســـي، او د فرغـ ه تېـ
  .وغواړي

ــدانۍ        ــر قومان ــن قــيس ت ــو شــل زره تــازه دمــه عســكر د احنــف ب د عرب
الندي له بصرې او كوفې څخه د يزدګر په تعقيب پارس په شمال ختـيځ  
كي را روان او لومړى ځل د طبسين له الري او د عربو مؤرخينو په قول 

افغانســـتان تـــه راننوتـــل او تـــر مـــروې   د افغانســـتان  لـــه دروازې څخـــه
ورسـېدل، يزدګــر د تركـو لــه مرســتي او كومـك ســره د جيحـون لــه هغــي     
خوا مقابلې ته راغى، كله چي د عربو لښكر د افغانستان  په خاوره كي 
تېرېده، افغانانو سعيه كوله چـى بـې لـه اړتيـا د راغلـو مېلمنـو پـه وينـو         

ــ        ي د ساســانيانو يعنــې  خپــل الســونه ســره نــه كــړي او پــرې يــې ږدي چ
مشــترك دښــمن ريښــې ښــې ور وباســي، همدغســي وســوه، احنــف د        
يزدګــر د درې زره لــومړنى لښــكر د مــروې پــه جګــړه كــي محــوه كــړ او د   
تركو خان يې مجبور كړ چي په شـا والړ سـي، مګـر يزيـدګر ال ژونـدى و      
او د شمالي افغانستان په واليتونو كي يې يوه خوا بله خوا هڅه كوله، 

چينيانو، تركانو او د سغديانې او نورو ځايونو له محلي حاكمانو چي 
څخــه مرســته الســته راوړي او پــه پــارس كــي هــم خلــك د عربــو پــر ضــد     

  .تحريك كړي
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يزدګرد په تخارستان كي د هغه ځاى د محلي پاچا سره اوسـېده، چـي   
ــه چــين څخــه بېرتــه راغــى او د چــين لــه دولــت څخــه يــې د       نمائنــده يــې ل

ــ  ــه ب ــت پ ــه الســه د     معاون ــري مســافې ل اب منفــي ځــواب راوړ، چــي د ډې
هغــوي لخــوا مرســته نســي كېــداى، نــو يزدګــرد لــه مايوســۍ ســره لــه          
تخارستان څخـه بلـخ تـه والړ او زوى يـې فېـروز پـه تخارسـتان كـي پاتـه          

  .سو
كلنو كي د ساسانيانو سـره ډېـري جګـړې    ) هـ ۲۳(او ) هـ ۲۲(عربو په 

شدينو دوره وه، چي حضرت عمـر  وكړې، په هغه وخت كي د خلفاوو را
  .د اسالمي آمارت چاري مخته بېولې

ــل كــال   ـــ ۲۴(ب ــړۍ څخــه   ) رض(كــي اميرالمــومنين عمــر   ) ه ــه دې ن ل
ــت وكــړ او د نومــوړي څخــه وروســته درېــيم خليفــه اميرالمــومنين        رحل

  .د مسلمانانو امير وټاكل سو) رض(عثمان 
كـال پـوري    )هــ  ۳۱(څخـه تـر   ) هــ  ۲۴(په وخت كي لـه  ) رض(د عثمان 

  .يې د ساسانيانو، چينيانو او تركانو لمن له افغانستان څخه ټوله كړه
له يوې خوا د افغانانو په ګټه تمامه سوه، چي د ساسانيانو، چينيانو 
او تركانو ټغر د هيواد له لوېديځ او شمال څخه بيخي ټـول سـو، لـه بلـي     

د ساسـانيانو  خوا عربو دا ګټه وكړه، چي د يزدګرد د تعقيب پـه نامـه او   
د رېښو ايستلو په پلمه يې په افغانسـتان كـي سياسـي او نظـامي نفـوذ      
پيـدا كــړ، كــه څـه هــم تــر دغـه وختــه عســكري سـوقياتو دومــره شــدت نــه     
درلود او د عربو پرمختګ په هرات، مرو، بلخ، تخارستان كي عارضي 

ــتان     ــؤقتي و، مګـــر پـــه نيشـــاپور او سيسـ كـــي ) د هلمنـــد حـــوزه ( او مـ
و او دغه دوه ځايه عجالتاً د عربـو لښـكري او اداري    ګوضعيت بل رن
  .مركزونه وه
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قيس بن الهيثم د عبداهللا بن عامر وكيل پـه نيشـاپور كـي او يـو تـن لـه       
بني حارثه و څخه د ربيـع بـن زيـاد پـه وكالـت پـه سيسـتان كـي د عربـو د          

  .ديني او سياسي نفوذ په تعميم مشغول و
كــي تــر شــا ســوه، چينيــانو      كــوم وخــت چــي تركــان پــه مــاوراء النهــر      

كـي د يزدګـرد پــه وژنـه لــه    ) هـــ ۳۱(تخارسـتان پرېښـود او ساســانيان پـه    
نــو لــه هغــه وروســته د عربــو لښــكري پــه مــؤقتي ډول         )1(منځــه والړل،

والړې، خــو پــه بــل وار كــي يــې د هلمنــد ســيمي د ادارې لپــاره يــو نائــب  
مايي كـي د  راواستاوه، څو د هجري لومړۍ پېړۍ په ني) ربيع بن زياد(

هــرات خلكــو پــر عربــي نائبــانو يــو شــبخون وكــړ او پــه دې وخــت كــي د     
  )2(.له زرنج څخه وايستى) ربيع(هلمند خلكو هم د هغوي نائب 

لــه ) حضــرت محمــد ص(لــه ربيــع وروســته د خالفــت لــه خــوا دا وار د  
نامتو اصحابو څخه يو تن چـي عبـدالرحمن بـن سـمره نومېـده، د حسـن       

قهــاوو ســره زرنــج تــه واســتول ســو، نومــوړي پــه  بصــري او ډېــرو نــورو ف
كال هغه ښار كال بند كړ او د هغه ځاى سـاتندوى او اميـر چـي    ) هـ ۳۳(
نومېده، د روغي له الري ور وړاندي سو، ) اپرويز يا پېرزو او يا ايران(

او د دوو ميليونو درهمو او دوه زره نابالغه مريانو پـه وركـړه يـې روغـه     
  .ورسره وكړه
وسته عبدالرحمن د اسالمي فقهاوو پـه مرسـته د اسـالم پـه     له هغه ور

د شهادت خبر ) رض(خپرولو پيل وكړ، خو په دغه وخت د حضرت عثمان 
اميــر بــن احمــر  (سيســتان تــه راورســېد، نــو عبــدالرحمن لــه خپــل طرفــه   

په زرنج كي پرېښود او خپله د بصـرې خـوا تـه والړ، دا مهـال د     ) شكري
                                                             

مخ ۱م محمد غبار، په افغانستان كي د اسالم خپرېدل او د عربو نفوذ، ـ غال 1  
مخ ۴۳ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  2  
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من بن سمره له غيابت څخه ګټه واخيسته سيستان خلكو بيا د عبدالرح
او پر امير يې بلوا وكړه، نوموړى يې له دې ځايه وشاړه او په دې توګـه  
سيستانيانو وكړاى سـوه، چـي د عربـي حاكمـانو د اطاعـت لـه كـړۍ او        

  )1(.لړۍ څخه خپلي غاړي وباسي
  

  :هلمند په اموي دوره کي
د دوهـم ځـل لپـاره د    كال معاويه بيا عبدالرحمن بـن سـمره   ) هـ ۴۳(په 

سيســتان د حــاكم پــه توګــه راواســتاوه، نومــوړي پــه يــوه كــال كــي ددې    
سيمي ټولي نا آرامۍ آرامي كـړې او تـر هغـې وروسـته د ُبسـت او كـش       

او ) د هلمنــد پــر غــاړو زمينــداور(او د داور ) د كنــدهار كشــك نخــود(
ه خواتـه پـر مـخ والړ او د زور غـر    ) اراخوزيا، د ارغنداب د نـاوې (رخج 
او د هغه ځاى لوى بت ته ورسېد، هغـه  ) د زمينداور او غور تر منځ(ته 

لوى د سرو زرو بت چي سترګي يې ياقوتي وې، د عبـدالرحمن پـه الس   
مات كړاى سو، تر هغه وروسته عبدالرحمن د زابـل او ترنـك نـاوې تـه     

        .تر غزني او كابل پوري والړ
كـال  ) هـ ۴۷(او په  كال ربيع الحارثي د سيستان والي سو) هـ ۴۶(په 

يـا  (يرغل وكـړ، د زابلسـتان لـه پاچـا رتبيـل      ) رخذ(يې پر ُبست او رخج 
ــل ــتان او  د     ) زنبيـ ــه زابلسـ ــع پـ ــړ، ربيـ ــات كـ ــې مـ ــه يـ ــره ونښـــت او هغـ سـ

ارغنداب په ناوه او سيستان كي د خـراج او محاسـبې دېـوان پرانيسـت     
نينـو  او دا هيواد يې د حسن بصري په مرسـته تـر اسـالمي ادارې او قوا   

  .الندي راوست

                                                             
مخ ۱۱۴ند نوميالي، لومړى ټوك،  ـ شريف اهللا دوست سرواني، د هلم 1  
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كال كي عبداهللا د ابي بكـره زوى سيسـتان   ) هـ ۵۱(تر هغه وروسته په 
ســره ونښــت او بيــا تــر  ) زردښــتيانو(تــه راغــى، د هغــه ځــاى د ګبرګــانو  

سـره يـې   ) يـا زنبيـل  (ُبست، رخـج او كابـل پـوري پـر مـخ والړ، لـه رتبيـل        
، پـدې  جګړه وكړه، مګر په دوو ميليونو درهمو يې ورسـره روغـه وكـړه   

  .غاړه كښېښوده او عبداهللا بيرته سيستان ته والړ) زنبيل(توګه رتبيل 
كال د معاويه له خوا عبـاد د زيـاد زوى د سيسـتان واكمـن     ) هـ ۵۹(په 

وټاكـل سـو، نومــوړى هـم لـه هلمنــده تېـر، تـر كنــدهار او كابلـه ورســېد،        
همدا عباد د معاويه د وخت تر پايه د سيستان واكمن و، هغه وخت چي 
يزيد پر تخت كښېناست، عباد له شل ميليونـو درهمـو او نـورو مـالونو     
سره چي د كابل له غنايمو څخه يې د سيستان په خزانه كي راټـول كـړي   

كال په لومړيـو مياشـتو كـي يـې يزيـد د      ) هـ ۶۲(وه، بصرې ته والړ او د 
زيــاد زوى د سيســـتان پـــه اميـــرۍ وګمــاره، دا مهـــال بيـــا د افغانســـتان   

ل د پاچا په مشرتابع پر عربـي ګمـارل سـويو بلـوا وكـړه او د      خلكو د كاب
خپلواكۍ د ګټلو لپاره راوالړ سول، يزيد پر كابل يرغل وكړ، خو له ډېر 
ســخت مقاومــت ســره مخــامخ او پخپلــه يزيــد لــه ډېــرو مســلمانانو ســره    

  .ووژل سو
دا ځـــل لـــه امـــوي دربـــار څخـــه طلحـــه الطلحـــات او ورور يـــې عمـــر د   

پـاره راغلـل او د عربـو هـر يـو سـردار د افغانســتان د       سيسـتان د تنظـيم ل  
يوې يوې ناحيې واګـي پـه الس كـي واخيسـتې، هغـه وخـت چـي مـروان         
الحكم په شام كي د امـوي پاچـاهۍ پـر تخـت كښېناسـت، عبـدالعزيز د       
عبداهللا عامر زوى يې چي له پالر او نيكه څخه يې د سيسـتان پـه چـارو    

) هــــ ۶۴(كـــړ، نومـــوړي تـــر كـــي تجربـــه درلـــوده، د سيســـتان حكمـــران  
ــډ كــړ او څنګــه چــي د        ــه سيســتان كــي د طلحــه لښــكر راغون وروســته پ
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افغانســتان خلكــو د عربــي حكمرانــانو اطاعــت نــه بالــه، نــو د ُبســت او    
ســره بيــا ) زنبيــل(كابــل خواتــه يــې مخــه كــړه او د زابــل لــه پاچــا رتبيــل    

ه ونښــت، هغــه يــې مــات كــړ، او لــه ډېــرو غنــايمو ســره بيرتــه سيســتان تــ  
كــال د امــوي عبــدالمالك تــر وختــو   ) هـــ ۷۲(راوګرځېــد، نومــوړى تــر  

ــه همدغــه كــال          ــدالمالك پ ــه ســو، عب ــر پات ــوري پــه سيســتان كــي امي پ
د سيستان امير وټاكه او حجـاج لـه خپلـي خـوا اميـه د عبـداهللا       ) حجاج(

كـال پـر ُبسـت يرغـل وكـړ او د      ) هــ  ۷۴(زوى سيستان ته واستاوه، ده په 
سـره يـې جګـړه وكـړه، نومـوړى يـې پـه يـو         ) زنبيـل (ل زابل له پاچـا رتبيـ  

خـروار زرو او دوه ميليونـو درهمـو اړ كـړ او هـم يـې لـه هغـه څخـه د ځـان           
  .لپاره درې سوه زره درهمه واخيستل

كال عبدالمالك اموي، اميه بن عبداهللا يې د سيستان لـه  ) هـ ۷۵(پر 
اوه، واكمنۍ څخه ليري كړ او پر ځاى يې موسـى د طلحـه زوى راواسـت   

خو په سيستان كي د كړكېچ له امله بيا همهغه عبداهللا د ابى بكـره زوى  
چي د سيستان په چارو كي ښه پـوه و، د نيمـروز چـارو تـه وګمـارل سـو،       

كال يو لوى لښـكر د حـريش بـن بسـطام پـه مشـرۍ       ) هـ ۷۸(نوموړي په 
سيستان ته راوست، زرنج ښار يې ونيو او د بكوا دښتي له الري يې پر 

دا لښكر لـه منځـه يـووړ،    ) زنبيل(او زابل يرغل وكړ، مګر رتبيل  ُبست
  .چي د جيش الفنا په نامه ياد سو

كـال عبـدالرحمن چـي سيسـتان تـه راغـى، د خوارجـو سـتر         ) هـ ۸۰(په 
ساالر هميان بن عدي له غښتلي لښكر سـره پـه سيسـتان كـي لـه ده سـره       

ر مشـران  جګړه وكـړه، خـو هميـان مـات سـو، عبـدالرحمن د خوارجـو ډېـ        
ووژل بيا يې پر ُبست يرغل وكړ او تر هغه وروسته يـې د زابـل لـه رتبيـل     

  .سره سخته جګړه وكړه او له زياتو ولجو سره سيستان ته والړ) زنبيل(
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كــال مســمع د مالــك زوى سيســتان تــه واســتول ســو، لــه   ) هـــ ۸۶(پــه 
ابوخلده خارجي سره يې جګړې وكړې او هغه يې ونيو، خـو څنګـه چـي    

همدغه كال مړ سو، دده پر ځاى قتيبـه بـن مسـلم راغـى، ده چـي       سمع په
شمالي خراسان ته مخـه وكـړه، اشـعت د بشـر زوى يـې پـه سيسـتان كـي         

سـره جګـړه   ) زنبيـل (كال يې په ُبست كي له رتبيـل  ) هـ ۸۸(پرېښود، په 
  .وكړه

كال پـوري دوام وكـړه، ډېـري جګـړې پكښـې      ) هـ ۱۳۰(اموي دوره تر 
زابل او كابل سيمو كي، د افغانستان خلـك   وسوې، خصوصً هلمند،

له مرو او سيستان څخه نيولې تر كابل او پېښـور پـوري څـه دپاسـه يـوه      
ــه دې      ــو پـ ــوه او د افغانســـتان خلكـ ــره سـ ــړو كـــي تېـ ــه دغـــو جګـ پېـــړۍ پـ

ي د اســالم ديــن هــم  مقــاومتو كــي پــه ډېــره مېړانــه خپلــواكي ســاتله، دو  
واليت له كابل تر پېښـوره  ورو ومانه، په دې وختو كي د ګندهارا ورو، 

او ويهند، كندز، سندهـ او ټكسـيال پـوري د ګريكـو بوديـك د مـدنيت      
او هنر مركز و او پـه دغـه هيـواد كـي بـودايي او برهمنـي لـوى مزدكونـه         

  )1(.موجود وه
  

  :هلمند په عبايس دوره کي
پـه افغانسـتان كـي د راشــده خالفـت او امـوي امــارت يـو سـلو دېــرش        

پـه كـړكېچ او جګـړو تېـره سـوه، ددغـه هيـواد خلكـو         كلنه اسـالمي دوره  
لومړى د عربي دولت سياسي او لښكري واك نه مانه او دوهم دا چي د 
بنــي هاشــم او بنــي اميــه تــر مــنځ پــه اخــتالف كــي د آل هاشــم پــر خــوا وه،   

                                                             
مخ ۱۰۵ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ،  1  
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وروســـته تـــر هغـــو چـــي اســـالم يـــې ومانـــه او لـــه وســـلې څخـــه يـــې الس   
بېرته بني هاشم ته وركـړل   واخيست، تل يې دا هڅه وه، چي خالفت دي

سي او ددغه انقالب په ترڅ كي يې كوښښ كاوه، چي خپله واكمني او 
خپلواكي بيا ټينګه كړي، د همدغي موخي لپاره د خراسان يو نوميالى 

كـوفې تـه   ) هــ  ۱۲۴(عبدالرحمن په ابو مسـلم مـروزي مشـهور، پـه كـال      
ل، خلـك يـې د   والړ او په مكه كي يې له امام ابراهيم عباسـي سـره وكتـ   

عباس كورنۍ د بلنۍ تايدولو ته راوبلل، چي له هغه سفره بيرته هيواد 
        .ته راغى

كال يـې د افغانسـتان پـه شـمالي سـيمو كـي لـه مـرو څخـه          ) هـ ۱۲۹(په 
نيولي تر تخارستان پوري خلك له ځان سـره كـړل او د عباسـي كـورنۍ     

پـاوه او  خالفت يې اعالن كړ، تـور بيـرغ يـې چـي ددې بلنـي نښـه وه، ور      
پـه  ) شهنشـاه (پخپله لښكري چوڼۍ كي يې لوى اور بل كړ، ځان يـې د  

لقب ونوماوه، د خراسان د اموي حكمران نصر بن سيار او ابو مسلم تر 
  .منځ سخته دښمني پېښه سوه

كال د امام ابراهيم سـره د آهكـو پـه بنـۍ كـي      ) هـ ۱۳۱(مروان اموي په 
كـوفې تـه وتښـتېد، خـو     ) احعبداهللا سف(وپېچه او ويي واژه، ورور يې 

ابو مسلم تر خراسـان پـر مـخ والړ او لـه خراسـاني لښـكرو سـره پـه كوفـه          
كال يـې د كـوفې پـه لـوى جومـات كـي د عباسـي        ) هـ ۱۳۲(ورننوت، په 

عبداهللا سفاح په نامه خطبه وويله او د امويانو د دولت نسكورېدل يـې  
ــ      ر بنســټ اعــالن كــړل، ددغــه مهــم كــار او د عبــاس كــورنۍ د خالفــت ت

كــال پــوري  ) هـــ ۱۳۵(اېښــوولو وروســته بيرتــه مــرو تــه راغــى، ده تــر       
  .خراسان منظم كړ او ماوراء النهر يې هم ونيو
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) خليفه منصور دوانيقـي (د سفاح د ورور ) هـ ۱۳۷(ابو مسلم په كال 
او كنـدهار خلـك د   ) ُبسـت (كال د هلمنـد  ) هـ ۱۴۴(لخوا ووژل سو، په 

محمـد  (د ) زهيـر (سيستان د حكمـران   منصور پر خالف وښورېدل او د
  .له زوى سره يې سخته جګړه وكړه) ازدي

) ُبســتي(د سيســتان پــه جبهــه كــي د ســفاح پــه وختــو كــي يــو هلمنــدى  
سـړى، چـي بوعاصـم نومېـده، د سيسـتان اميـر سـو، دا وخـت د عباسـي          

) هلمنـدى (دربار له خوا سليمان كندي لـه خراسـانه راغـى او بوعاصـم     
سره جګړه وكړه او ) زنبيل(په ُبست كي يې له رتبيل  يې له منځه يووړ،
  .هغه يې مات كړ

ــري جګــړې         ــه ســيمه كــي ډې ــد پ ــه عباســي دوره كــي د لرغــوني هلمن پ
وســوې، كلــه بــه هلمنــديانو پــر نــورو واكمنــي كولــه او كلــه بــه نــورو پــر    

  .هلمنديانو
د افغانســتان لــه هغــو واكمنــو كورنيــو څخــه چــي د عبــاس كــورنۍ د    

ښت كي يې لـه ابـو مسـلم خراسـاني سـره ملګـري وكـړه،        خالفت په جوړ
كـــورنۍ وه، لـــه دې كهالـــه څخـــه د ) زوريـــانو(يـــوه د غـــور د ســـوريانو 

امويانو د پېـر پـه پـاى كـي شنسـب د خرنـګ زوى د غـور پـه غرونـو كـي           
پــه شــاوخوا كــي د   ) هـــ ۱۳۰(امــارت درلــود او زوى يــې اميــر پــوالد د     
، چي په راتلونكو پاڼو كي به خراسان په هڅو كي د ابو مسلم مالتړى و

  )1(.په مفصله توګه بحث پرې وكړو
 
 
 
  

                                                             
مخ ۱۱۰ـ همدا اثر،  1  
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  :هلمند په صفاري دوره کي
د عباســيانو خــالف د افغــاني مبــارزو دا سلســله روانــه وه، چــي پــه پــه 
زرنــج كــي د قــرنين پــه ښــار كــي د مســګرو لــه كــورنۍ څخــه يــو پهلــوان    

سو او  زوى و، راپورته) ليث هلمندي(چي د ) يعقوب صفار هلمندى(
ــو درو وروڼــو   پــه مرســته يــې د پښــتني    ) عمــرو، علــي او طــاهر  (د خپل

ــه اوس د نــادعلي        ــي جنــډه راپورتــه كــړه، د ســاكزيانو دغــه عالق مېړان
  .ولسوالۍ په نامه ياديږي، چي د هلمند په جنوب كي موقعيت لري

يعقوب صفار هلمندى يو غښتلى سـړى و، دى د ليـث هلمنـدي زوى    
و، خو تل ) پښ(و، نوموړي په پېښه مسګر  او د معدل هلمندي لمسى

بــه لــه مېړنــو ســره ملګــرى و، كلــه چــي طاهريــانو د عباســيانو لپــاره د         
ــوره         ــو يعقــوب صــفار هلمنــدي ت ــر خلكــو ظلــم شــروع كــړ، ن سيســتان پ
راپورته كړه او د مېړنتـوب يـو مثـال سـو، پـه زرنـج كـي يـې د عيـارانو د          

  .ښودفرقې سره په ملګرتيا د صفاري دولت بنسټ كښې
عياران په هغه وخت كي د نني سياسي ګوند غوندي يوه ډله وه، چي 
ــتنه يـــې كولـــه، يعقـــوب صـــفاري او دده ملګـــرو    د خپلـــو حقوقـــو غوښـ
عيارانو لومړى د احمد حاكم طاهري خـالف د سيسـتان د حـاكم صـالح     
مطوعه مرسته وكړه، چـي پـه بـدل كـي يـې صـالح مطوعـه ورتـه د ُبسـت          

و صــالح تــر مــنځ هــم ټينګــي نښــتي وســوې،  ســرهنګي وركــړه، بيــا دده ا
زابـل  (صالح مطوعه آخر تېښتي تـه اړ سـو، وروسـته صـالح د زاولشـاه      

څخه مرسته وغوښته او هغه د صالح په ) زنبيل(رتبيل ) شاه، كابل شاه
ملګرتيا د يعقـوب صـفاري سـره لويـه جګـړه پيـل كـړه، پـدې جګـړه كـي           
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ــرش زره ك    ــاً دې ــان ســول او  شــپږ زره كســان ووژل ســول او تقريب ســان ټپي
  .هم په دغه جګړه كي ووژل سو) زنبيل(پخپله رتبيل 

چي د صالح ) هلمندى(كي درهم بن نصر سيستانى ) هـ ۲۳۷(په كال 
ــر ســو او يعقــوب صــفاري هلمنــدى د       مطوعــه افســر و، د سيســتان امي

كـي يعقـوب   ) هــ  ۲۳۹(سيستان سپه ساالر سو، وروسته له هغه په كـال  
يـې لـه   ) هلمنـدى (ج مات كړل، درهم بن نصـر  خوار) هلمندي(صفاري 

  .تخته كښته او پخپله د سيستان امير سو
ــاده كـــالي يـــې         ــر سـ ــد تېـــراوه او ډېـ ــفاري د ســـپاهي ژونـ ــوب صـ يعقـ
اغوستل، دده تكيه پر خپلو خلكو وه او خلكو پر يعقوب اعتماد كاوه، 
دا مهــال افغانســتان پــر اســالمي او غيــر اســالمي برخــو وېشــلى و او        

  .يې د اسالمي برخي واكمنان وهطاهريان 
كي يعقوب صفاري بيا د افغانستان د استقالل زمه ) هـ ۲۴۰(په كال 

واري پر خپله غاړه واخيسته، د اسالمي او غير اسالمي برخـو سـره يـو    
كي كابـل شـاه وواژه او صـالح    ) هـ ۲۴۱(ځاى كولو په غرض يې په كال 

محبس كي مړ سو،  مطوعه يې په كندهار كي بندي كړ، چي وروسته په
خوارجـو تـه مخـه كـړه او د هغـوي مشـر       ) هلمنـدي (بيا يعقوب صفاري 

  .عماد يې د زرنج د ښار پر دروازه را وځړاوه
د كابل شاهانو (كي يعقوب صفاري صالح بن حجز ) هـ ۲۴۴(په كال 
كي ماتـه وركـړه، هـرات او پوښـنګ يـې      ) ُبست(ته په هلمند ) مرستيال

پر شمال مخ يې ټول خراسان ونيو او پر پارس له طاهريانو څخه ونيول، 
كلونـو كـي يـې كرمـان او شـېراز      ) هــ  ۲۴۷ –هــ   ۲۴۶(يې بريـد وكـړ، پـه    

  .ونيول او پارس يې هم تر السه كړ
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كي يې د كابل شاه زوى په جګـړه كـي ونيـو او بنـدي     ) هـ ۲۵۰(په كال 
كال يې نيشاپور فتح كـړ او آخـري طـاهري    ) هـ ۲۵۱(يې كړ، ورپسې په 

چــي د بغــداد پــه نمائنــدګۍ ناســت و، وواژه، خپلــه   ) محمــد(حكمــران 
زه پاچـا يـم، خليفـه هـم د تـوري پــه زور      (تـوره يـې راوكښـه او ويـې ويـل      

  ).ناست دى او زما هم دغه توره حكم او فرمان دى
يعقوب صفاري هلمندي په لږ موده كـي افغانسـتان تـه ملـي سياسـي      

ــې     ــت ي ــو اســالمي صــفاري دول ــرې جــوړ كــړ، چــي    وحــدت وركــړ او ي ت
لومړى ځل يې كابل هم په اسالمي نړۍ پوري پيوند كړ، دارنګه يې په 
درېيمه هجري پېړۍ كي دغه نوى سلطنت د يوه لـوى قـوت پـه توګـه پـه      
نړۍ وپېژانـد او همدارنګـه د غزنـي ښـار هـم يعقـوب صـفاري هلمنـدي         
آبــاد كــړى و، چــي وروســته پــه افغانســتان كــي د علــم، ادب او تهــذيب     

  .سو مركز
محمد ) والي(كي يعقوب د ايران عباسي حكمران ) هـ ۲۵۳(په كال 

بن واصل ته ماته وركړه او ايران يې له بغداد څخه را بېل كړ، كه څه هـم  
چــي نــاروغ و، خــو بيــا يــې هــم بغــداد تــه پوځونــه مــارش كــړل، د بغــداد    
خليفــه وارخطــا ســو او د يعقــوب پــه نامــه يــې يــو ليــك واســتاوه، چــي      

نړۍ مو تاته سپارلې ده، ته يې واكمـن اوسـه ځكـه    : (وه پكښې ليكلي
چي ته د هند، چين، ايران، تركستان او سرانديب واكمن يې، ته دواړو 
سمندرونو تـه رسـېدلى يـې، نـو سـتا احتـرام پـر ټـول اسـالم واجـب دى،           
موږ فرمان وركوو، چي پـه حـرمين كـي دي سـتا د نامـه خطبـه هـم وويـل         

ه اهل بيت څخه يو او ته د ديـن قـوت   ل) ص(سي، موږ د حضرت محمد 
او ) رض(يـې، مـوږ لــره يـوه خطبـه هــم بـس ده، كـوم عــدل چـي د ابــوبكر        
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په دور كي و، ستا پـه دربـار كـي ښـكاري، تـه كـوالى سـې،        ) رض(عمر 
  ).چي مسلمانان سره يو ځاى كړې

يعقوب پر دغه ليك شكي و، ځګه يې يقين ونه كـړ او د خليفـه سـفير    
و منګـى، څـو دانـې پيـاز، يـوه سـړه ډوډۍ او يـوه        ته يـې يـ  ) ډيپلوماټ(

توره ورښكاره كړه، ورته يې وويل چـي خليفـه تـه دا پيغـام وروړه، چـي      
كه روغ سوم، نو زما او ستا فيصله به دا توره كوي او كه مغلوب سوم، 
نو زما عادي خوراك دا پياز او سړه ډوډۍ ده، چي هر ځاى كي سته او 

  .مالره بس ده
كي يې پر بغداد حملـه وكـړه خـو قسـمت يـې مرسـته       ) ـه ۲۵۴(په كال 

  .ونه كړه او د دجله د سيند پر غاړه يې ماته وخوړه
تر دغي ماتي وروسته ډېـر خواشـنى سـو    ) هلمندى(يعقوب صفاري 

كي له همدغي ناروغۍ ) هـ ۲۵۷(او ناروغي يې هم زياته سوه، په كال 
ي مـزار اوس  څخه وفات سو، نيشاپور ته نږدې ددغـه سـتر وطنپـالونك   

  .هم دده يادګار دى
يعقـوب صـفاري هلمنــدى يـواځنى افغــان حكمـران و، چــي نـوم يــې د      
بغداد د خليفه سره سم په خطبه كي شامل و، نوموړى يو غښـتلى پاچـا   
و، چي د سـلطنت پـولي يـې تـر ملتـان، سـيند او مكـران پـوري رسـېدلي          

  .وې
ورور د يعقوب صفاري هلمندي وروسـته پـه همدغـه كـال د نومـوړي      

د صفاري سلطنت مشر سـو، نومـوړى د   ) عمرو ليث صفاري هلمندى(
يعقوب غوندي يو غښتلى مشر و، افغانستان دده په وخت كي يو ډېـر  
ــار د هغـــه وخـــت         ــت ښـ ــت پـــالز او د ُبسـ ــوى قـــوت و، زرنـــج د حكومـ لـ
سوداګريز مركز و، ګاس او قفقاز هـم ددغـه دولـت برخـي وې، د بغـداد      
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د ټـولنيز نظـام ډېـر قـدر كـاوه او       او د دوي ليفه د پښتنو د ځـوانمردۍ خ
هيله مند و، چي دا قوم د اسالم په پرمختګ كي د عربو مل پاته كېداى 
ســي، خليفــه د هنــد او ايــران واك پــه رســمي توګــه عمــرو ليــث صــفاري   
هلمنـدي تــه وسـپاره او د احتــرام پـه توګــه يـې د واليــت حـرمين واك هــم      

د اسـالمي خالفـت مـال    ) ديهلمنـ (عمرو ته وركړ، عمرو ليث صـفاري  
حـق  (ټينګه كـړه او شـل مليونـه درهمـه يـې د كالـه اسـالمي خزانـې تـه د          

  .په توګه وركول) المقاطعه
كي بغداد پر ايران حمله وكړه، صفاري پاچـا پـه نـره    ) هـ ۲۶۸(په كال 

ــړ، عمـــرو د      ــه بغـــداده يـــې ځـــان خـــالص كـ ــړه او لـ ــه ماتـــه وركـ بغـــداد تـ
ل كړه او د كابلستان پر خوا روان سـو،  افغانستان لوېديځه برخه كنترو
پـه قبضـه كــي و، د برهمنـو پــالز    ) كلمــو(چـي هغـه وخــت د بـرهمن پاچـا     

اوسني اټك ته نږدې و، خو د عمرو صفاري هلمندي او برهمنـو جكـړه   
په لوګر كي وسوه، برهمنو ماتـه وخـوړه او د هغـوي لـوى عبـادت ځـاى       

  .هم په دغه جګړه كي ړنګ سو) مندر سګاوند(
كي رافع هم د محمد الخوارزمي له السه په خوارزم ) هـ ۲۷۳(كال په 

كي قتل سو، عمرو صفاري د ماوراء النهـر واك تـر السـه كولـو لپـاره د      
په لور روان سو، هغه وخت اسـماعيل سـاماني د امـو تـر     ) جيحون(آمو 

ســيند را واوښــت او د صــفاريانو پــر پــوځ يــې يرغــل وكــړ، كــه څــه هــم د    
كمـزورى سـو، خـو هغـه بيـا هـم د مـاوراء النهـر پـر          عمرو صفاري لښـكر  

ــدي وكــړه، خــو هلمنــدي صــفاريان        ــه يــې وربان خــوا هڅــه وكــړه او حمل
كـي عمـرو بنـدي    ) هــ  ۲۷۸(بريالي نه سول، ماته يـې وخـوړه او پـه كـال     

سو، صفاريان او سامانيان يو له بل سره اخته وه، عمرو ليث صـفاري د  
كـي د بغـداد   ) هــ  ۲۷۹(په كال  اسماعيل ساماني په الس ورغى او هغه
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ــدي كــړ، چــي          ــه بغــداد كــي بن ــه واســتاوه، خليفــه عمــرو ليــث پ ــار ت درب
  .وروسته په محبس كي ووژل سو

ــث      ــرو ليـ ــواكي يـــې د عمـ ــانو خپلـ ــي د افغانـ ــت و، چـ ــفاري دولـ دا صـ
صفاري هلمندي تر مشرۍ الندي سـاتلې وه، د هغـه تـر وژنـي وروسـته      

هيـواد كـي ملـي يـووالى هـم       صفاري دولت كمـزورى سـو او پـه افغـاني    
  .پاته نه سو

طاهر بن محمد صفاري هلمندى له عمرو ليث صفاري څخه وروسـته  
كـي  ) هــ  ۲۸۷(پاچا سو، خو اهليـت يـې نـه درلـود، ځكـه خلكـو پـه كـال         

ايران تـه وتښـتاوه، د ايـران والـي نومـوړى لـومړى بنـدي كـړ او بيـا يـې           
  .بغداد ته واستاوه

خلكو د سلطنت واګي د ليث بن علي بـن  كي د زرنج ) هـ ۲۸۸(په كال 
ليث صفاري هلمندي په الس وركړې، نوموړي پر ايران بريد وكـړ، خـو   
د بغداد په مداخلت ليث بنـدي سـو او بغـداد تـه وسـپارل سـو، پـه زرنـج         

  .كي محمد بن على بن ليث تش په نامه پاچا پاته سو
ه ځــواك پــه حيــث نــړۍ تــ  هلمنــدي صــفاريانو د افغــان قــوم د يــو ســتر 

د سـاري  د عباسي سلطنت سره سيالي كوله او د هغـوي   وپېژندل، دوي
كابل شاهانو ته ماتـه وركـړه او افغانسـتان    په توګه پېژندل كېدل، دوي 

ته يې ملي وحدت وركړ، د غزني ښار يـې آبـاد كـړ، لـوى شـمېر پښـتانه       
ځوانان يې په خپل پوځ كي ودرول، سره له دې چي د عباسيانو مخالف 

په دور كي لوى شمېر پښـتنو اسـالم د خپـل يـواځني ديـن پـه        يوه، د دو
  .توګه قبول كړ

تــر صــفاريانو وروســته د عباســي خليفــه لــه خــوا د افغانســتان واك د   
كـي  ) هــ  ۲۸۹(ماوراء النهر سـاماني حكمـران تـه وسـپارل سـو، پـه كـال        
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سامانيانو د بغداد په مرسته سيسـتان قبضـه كـړ او دولـت يـې بيـا هـم د        
  .ونوماوه بلخ په نامه

امير اسماعيل ساماني د بغـداد د خليفـه لخـوا حكمـران وټاكـل سـو،       
سامانيان تر څه وخته پر افغانستان د بغداد د خليفه لخوا واكمنان وه، 
خـو افغانـانو خپلـي آزادي ټبرواكــۍ لرلـې، د اوسـني جوزجـان ســيمه د       
فريغونيـــانو پـــه الس كـــي وه، چـــي د ســـامانيانو ســـره يـــې ښـــې اړيكـــي  

ددغه ټبر يـو واكمـن ابـو الحـارث د محمـود غزنـوي خسـر و،         درلودې،
فريغونيان علم دوسته خلك وه، چي په خپـل دربـار كـي يـې د جغرافيـه      

واك لـه آمـو څخـه     يكتاب د ليكلو انتظام كړى و، د دو) حدودالعالم(
  )1(.تر غور پوري و، چي هلمند او تالقان هم پكښې شامل وه

  

  :يهلمند په غوري او غزنوي دوره ک
دلته موږ غـوري دوره او غزنـوي دوره تـر يـوه عنـوان النـدي تـر بحـث         

د واكمنـۍ نېټـې لـه يـو بـل څخـه ډېـر         يالندي نيسو، كه څه هم چي د دو
توپير كوي او هم د يوې كورنۍ نه دي، خو بيا هم نه سره جال كيږي، په 

        .هر حال راځئ، چي دواړه ګډ سره تر بحث الندي ونيسو
انيو مشرانو څخه په تاريخونو كي نور څه نـه  د غوري كورنۍ له پخو

دي څرګند، خو منهاج سراج چي د غور په دربار كي محشور و د ملك 
) د اول پـــه زېـــر د دوهـــم پــه زور د درېـــيم او څلـــورم پـــه ســـكون (شنســپ  

په عهد كي د هغه ) رض(اخالف راښيي او وايي چي ده د حضرت علي 
  .نه درلودهپه الس ايمان راوړ او له خالفت سره يې ژم

                                                             
مخ ۱۳۰ـ همدا اثر،  1  
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نوموړى د سوري كورنۍ لومړنى حكمران دى، چي په اسالمي دوره 
كال كي موږ دى په غور كي پېژنو او له احوالو يې خبر يـو، پـه   ) هـ ۳۶(

و، چـي ښـايي د مـرو او    ) ماهوي سـوري (مرو كي دده معاصر حكمران 
  .ته رسېدلي وي) حضرت خالفت(غور دواړه سوري حكمرانان 

د كورنۍ د نسـب لـه تسلسـله نـاخبره     ) زور(=سور منهاج سراج هم د 
و، ځكـــه ده نـــه دي ويلـــي، چـــي د ملـــك خرنـــك بـــن شنســـپ نيكونـــه د  

  پوري څوك وه؟) سور(افسانوي ضحاك تر ورور 
) هـ ۱۳۰(له شنسب څخه وروسته د ابو مسلم خراساني تر وتلو پوري 

 د سلو كلو په موده كـي لـه سـوري حكمرانـانو كومـه خبرتيـا نـه لـرو، تـر         
هغې چي منهاج سراج د امير پوالد يادونه كوي، دى د ملك شنسپ له 
غير مستقيمو اخالفو څخه ګاڼه سي او لږ تر لږه دغه امير پوالد بايـد د  

  .ملك شنسب كړوسى وي
اطــراف جبــال غــور در  (ـــ :منهــاح ســراج د اميــر پــوالد پــه هكلــه وايــي  

ــأ كــرد، چــون صــاحب دعــو        ــدران خــود احي ــام پ ــد و ن ت تصــرف او بودن
عباسيه ابومسلم مـرو زى خـروج كـرد و امـر اى بنـى اميـه را از خراسـان        
اخراج نمود، امير پوالد لشكر غور را به مدد ابومسلم بـرد، و درتاييـد   
آل عباس آثار بسيار نمـود و مـدتها امـارت منـديش و فرمانـدهى بـالد       

  ).جبال غور مضاف بد و بود
خكنيـو زمـانو كـي د    تردې ځايه موږ پوهيږو، چي له اسالم څخـه پـه م  

نومېـده، چـي   ) لمـر =مهـر  (=غور شاهي كورنۍ سلسله هماغه سوريه 
تر ده وروسته يې دغه كورنۍ تر ملك شنسپ پوري سوري نژاده ګڼلـه  

پـــه نامـــه يـــوې قبيلـــې لـــه خراســـانه د سندهــــ تـــر ) زوري(=او د ســـوري 
مجاريو پوري شهرت درلود، چي ژبـه يـې پښـتو وه او بيـا پـه لوېـديځو       
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ي دري سوه، خو له ملك شنسپ څخه وروسته شنسپانيان ده ته برخو ك
  .منسوب سول او اوس هم په ختيځ كي سوري او لوېديځ كي زوري دي

) منـديش (امير پوالد چي تر زياتي مودې پوري د غور د غرو د پـالز  
حكمران و، د پالر نـوم يـې نـه پېژنـو، خولـه نامـه يـې چـي پښـتو او دري          

كيـږي، چـي پـه داسـي محـيط كـي زو كـړى،        مشتركه كلمـه ده، پوهېـدل   
چي مشترك ثقافت يې درلود، يقين ته په نږدې حدس سره ويالى سو، 

او د ختـيځ غـور يـوه سـيمه     ) شـاه پـوالدي  (چي د بابـا د غـره لـوړه څوكـه     
  .به دغه پوالدي امير ته منسوبه وي) داى پوالدي(

و پټـي  تر امير پوالد وروسته دده زوى امير كروړ جهان پهلوان د پښـت 
د اول په سكون د دوهم په پېښ د درېيم او (خزانې له مخي پېژنو، كروړ 

په پښتو كي د سخت او كلك په معنى دى او هغه شي ) څلوم په سكون
  .)ته ويل كيږي، چي سخت مغز ولري

 ۱۷۲۹ –ق  ۱۱۴۲) (محمد بن داود خان هوتك(د پټې خزانې مؤلف 
ېژنــي، چــي د يــوې پښــتو د پښـتو يــو قــديم شــاعر پــه همـدې نامــه راپ  ) ز

حماســې ويــونكى دى، محمــد هوتــك دده احــوال او شــعر د شــېخ ګټــه    
څخـه  ) لرغـوني پښـتانه  (لـه كتـاب   ) ز ۱۳۴۹ -هــ   ۷۵۰(متى زى خليل 

رانقلوي، چي دغه احوال بيا نوموړى شېخ ګټه د محمد بن علي ُبسـتي  
څخــه پــه ) قمــري شــاوخوا تــأليف ۶۵۰ –ســوري (لــه تــاريخ ) هلمنــدي(

د غور جنوبي برخه او اوس د كنـدهار شـمال تـه     –والشتان (= بالشتان
  .كي اخيستى و) د تيري مربوطه سيمه

د غور په منديش كـي اميـر سـو،    ) هـ ۱۳۹(امير كروړ جهان پهلوان په 
كـي و او هلتـه يـې مـاڼۍ     ) زمـين داور (نوموړى په دوبي كي پـه هلمنـد   
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كي يې ښـكار   درلوده، چي كټ مټ د منديش په شان وه او په دغه ځاى
  .كاوه

ــ  :كي ليكي) سوري(په خپل كتاب ) هلمندى(محمد بن علي ُبستي 
دا اميــران لــه پېړيــو پــه غــور او بالشــتان او ُبســت كــي وه او د هغــه ســور   
نومي له اوالده دي، چي د سهاك له پښته و، بل ځاى ليكي، د عباسـي  
دعــوت پــه جګــړو كــي چــي اميــر كــروړ ډېــري ســوبې وكړلــې، نــو يــې دا   

تونه وويل، چي وياړنه يې بولي، هغه دا دى، چي شېخ ګټه الرحمه له بي
  )1(:څخه رانقل كړي دي) سوري(تاريخ 

  :شېخ كټه په خپل كتاب كي وايي
اميــر كــروړ (كــي وليــد، چــي هلتــه د  ) بالشــتان(تــاريخ ســوري مــا پــه  

نوم ياد سوى و او دده د جګړو يادوني پكښې سوي وې ) جهان پهلوان
سوي وه، چي د جهان پهلوان به په ژمي كي په زمينداور او دا هم ليكل 

كي پايتخت و او هلته يې يوه ماڼۍ هم جـوړه كـړې وه او همېشـه بـه يـې      
  .هلته ښكار كاوه او شعر به يې وايه

ــه لرغــوني       كــوم نظــم چــي اميركــروړ جهــان پهلــوان ويلــى دى، هغــه پ
، د شـعر د  ده) نمونـه (لحاظ او د پاكو پښتو لغاتو يوه قيمتداره بېلګـه  

څخه يې سړى دا حكم كوالى سواى، چـي تـر هغـه    ) پخوالي(پخته ګۍ 
  .دمخه ډېر اشعار ويل سوي، څو داسي پخوالي ته رسېدلى دى

نوميږي او دې ټولـواك شـاعر د خپـل    ) وياړنه(د اميركروړ شعر چي 
  :ځان په وصف كي ويلې، دا الندى شعر دى

                                                             
مخ ۹ـ امير كروړ او دده كورنۍ،  1  
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ــته   ــه مــــــا اتــــــل نســــ   زه يــــــم زمــــــرى پــــــر دې نــــــړۍ لــــ
ــ    د و ســـــند و پـــــر تخـــــار و پـــــر كابـــــل نســـــته     پـــــه هنـــ

  

  بــــــل پــــــه زابــــــل نســـــــته
  لــــــه مــــــا اتــــــل نســــــــته   

           
ــدي      ــو بانـ ــر ميرڅمنـ ــنا پـ ــي برېښـ ــي ځـ ــن مـ ــي د مـ   غشـ
ــالم پـــــر تښـــــتېدونو بانـــــدي      ــونم يرغـــ ــه يـــ ــه ژوبلـــ   پـــ

  

ــدي  ــدلو بانــــ ــه ماتېــــ   پــــ
ـــسته   ــل نــــــــ ــا اتـــ ـــه مـــ   لـــ

  

  زما د بريو پـه خـول تـاويږي هسـك پـه نمـنځ او ويـاړ          
  و مـي مځكـو رېـږدي غرونـه كانـدم لــتاړ      داسي لـه سـو  

  )1(زمــا د تــوري تــر شــپول النــدي دى هــرات او جـــروم      

  غــــرج و بامــــــيان و تــــخار بــولي نــــوم زمــــا پــه اودوم      
  

ــه روم  ــم پـ   زه پېژنـــدوى يـ
ـــته    ـــل نســــ ـــا اتـــــ ـــه مـــ   لــ

  

ــر مــــرو زمــــا غشــــي لــــوني ډاري دښــــمن راڅخــــه     پــ
ــن ر    ــتي پلــ ــم تښــ ــډو ځــ ــر څنــ ــرود پــ ــوا لــ ــهد هريــ   اڅخــ

  

  د پـــــــــــى زړن راڅخـــــــــــه
ـــته  ــا اتــــــل نســـــــ ــه مــــ   لــــ

  

  د زرنــــج ســــوبه مــــي د تــــوري پــــه مخســــور وكــــړه      
  پـــــه بـــــاداري مـــــي لـــــوړاوى دكـــــول د ســـــور وكـــــړه      

                                                             
)ګرمسېر - جرمسېر  - ګروم  -جروم ) (ګرمسېر ښيي(اوسنى د هلمند :  1  
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  ســـــتر مــــــي تربــــــور وكــــــړه 
  لـــــــه مـــــــا اتـــــــل نستــــــــــــــــه

  

ــوم     ــه كـــــــ ــور پېرزوينـــــــ ــره لـــــــ ــړو لـــــــ ــو وګـــــــ   خپلـــــــ
ــه بـــــامم ښـــــه يـــــې روزنـــــه كـــــوم   يدو   پـــــه ډاډينـــــه ښـــ

  

ــوم  ــه كــــــ   تــــــــل يــــــــې ودنــــــ
ــل نـ  ــا اتــــــ ــه مــــــ ـــستهلــــــ   ــــــــ

     
  پــر لويــو غــرو مــي وينــا درومــي نــه پــر څنــډو پــه ټــال   
ــړۍ زمــــــا ده نــــــوم بــــــولي پــــــر دريــــــځ ســــــتايوال        نــــ

  

  په ورځو شپو مياشـتو كـال  
ـــته  ــل نســـــــــ ــا اتــــــ ــه مــــــ   لــــــ

  
  

تر اوسه د پښتو ادبيـاتو پـه تـاريخ     دا شعر هغه يوازينى نظم دى، چي
سـپۍ  كي لومړنى مقام لري او د هلمند سيمي سره د شاعر د ډېري دلچ

په وجه له دې كبله به د كال يو موسم په دې سيمه كي اوسېده، مـوږ يـې   
  )1(.د هلمند سيمي ته منسوبوو

ددغه وروستي تاريخي سند له مخي، چي عنعنه يې څرګنده ده، موږ 
هم پېژنو، ) امير كروړ او امير ناصر(له سوري كورنۍ څخه دوه تنه نور 

په شاوخوا ) هـ ۱۶۰(ناصر د  چي په نورو مأخذو كي يې ياد نسته، امير
كي د غور پر اطرافـو، ُبسـت او زمينـداور حكومـت كـړى دى او د پـالر       

حماسه يې د قديمي پښتو يو شعر دى، چي ) امير كروړ جهان پهلوان(
دده له حاله حكايت كـوي او دده د بريـو، مېړانـي، زړورتـوب او غيـرت      
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كـــي  ښـــكارندوى دى او داســـي كلمـــې لـــري، چـــي اوس پـــه پښـــتو ژبـــه 
  .مستعمل نه دي

د منهــاج ســراج طبقــات ناصــري، چــي د غــور د ســوريانو پــه بــاب             
ــوالد     ــر پ ــه امي ــوازينى قــديم مأخــذ دى، ل ـــ حــدود  ۱۳۰(ي وروســته د ) ه

ـــ حـــدود ۱۷۰(هـــارون الرشـــيد  تـــر زمـــانې پـــوري ددغـــي كـــورنۍ د  ) هـ
شــاهانو يادونـــه كـــوي او د څلوېښـــت كلـــو دغـــه تشـــه د تـــاريخ ســـوري  

  )1(.د پټي خزانې په وسيله تر موږ رارسېدلى دى روايت ډكوي، چي
ګرانــو لوســتونكو، لكــه څنګــه چــي مخكــي مــو د غــوري پاچاهــانو       

سـره وڅېړلـه، نـو    ) هېرمنـد (يادونه وكړه او د هغوي اړيكه مو د هلمنـد  
ده او په غزنويـانو هـم   ) آل ناصر(اوس راځئ، چي يوه بله كورنۍ چي د 
ــوي رقابتو  ــړو، د هغـ ــاديږي، وڅېـ ــره او   يـ ــانو سـ ــه غوريـ ــه لـ ــه او اړيكـ نـ

  .همداشان د دواړو اړيكه له هلمند سره تاسو ته وړاندي كوو
پېړۍ كي د خليفه هارون الرشيد له وفات وروسته،  په لسمه عيسوي

واړه خپلـواك   -اسالمي خالفت ډېر كمزورى سـو، ورو ـ ورو ډېـر واړه    
لكه څنګـه  حكومتونه جوړ سول، د سامانيانو واك هم پر ختمېدو سو، 

چي مخكي يې بيان وسـو، الپتګـين پـه دغـه وخـت كـي د سـامانيانو پـه         
دربار كي يو غالم و، د ساماني امير عبدالمالك له درباره امير حاجب 

  .كي د خراسان سپه ساالر وټاكل سو) هـ ۳۳۹(الپتګين په كال 
په غزني كي ) ز ۹۶۱(د عبدالمالك ساماني تر مرګ وروسته په كال 

كـال پـوري يـې واكمنـي وكـړه او      ) ز ۹۶۶(وړ كړ، خو تـر  يې حكومت ج
په نوموړي كال وفات سو، دده تر مـرګ وروسـته زوى يـې چـي ابـراهيم      
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نومېــده، د مشــر پــه توګــه وټاكــل ســو، بيــا بلكــاتګين او پــريتګين هــم د  
  .غزني واكمنان سول

كال كي د غزني په شاوخوا كي ملي غورځنګ جوړ سو، ) ز ۹۷۵(په 
سره جوړېدل، نو يې سبكتګين، چي د الپتګين زوم و، د  په خپلو كي نه

  .خپل مشر په توګه وټاكه
كي سبكتګين د يوه نوي اسالمي دولت مشر سو او ) ز ۹۷۷(په كال 

نومـوړي د خپلـي واكمنـۍ مركـز      )1(لقب يې خپـل كـړ،  ) اميرخراسان(د 
غزنــي لــه دې كبلــه وټاكــه، چــي د شــمال پــر خــوا يــې د ســاماني طغيــانو   

لــو تــه الس لنــډ وي، پــه جنــوب كــي د هلمنــد شــهزاده ګــان تــر     خنثــى كو
ادارې الندي راولي او تر ټول مهمه دا چي د هند خوا ته يې د فتوحـاتو  
ــهزادګان      ــد دوه شـ ــي د هلمنـ ــه كـ ــه زمانـ ــبكتګين پـ ــته وي، د سـ الر راسـ

يو د بل پر ضـد پـه جګـړو بوخـت     ) باى توز(او دده رقيب ) توغان خان(
ين ته موقع برابـره كـړه چـي د هلمنـد سـيمي      اختالف سبكتګ يوه، د دو

  .اداره پخپل الس كي ونيسي
هغه مهال چـي سـبكتګين پـه هنـد كـي پـه جګـړو بوخـت و، د هلمنـد د          

پـر ُبسـت حملـه    ) ولي الدوله ابو احمد خلف(كښتنۍ برخي يو شهزاده 
وكړه، خو سبتګين سمدستي پر راوګرځېد او ُبست يې ورڅخه ونيو او 

  )2(.تېر سود خلف تر ګناه ور 
څخه په څـو ـ څـو ځلـه پـر غـور يرغلونـه        ) زمينداور(سبتګين د هلمند 

  .وكړل او د غوري واكمنانو څو كالګاني يې ونيولې

                                                             
مخ ۱۹۰د تهذيب په څپو كي،  ـ پښتانه 1  
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ــه مخــي د محمــد       د ابــو الحســن الهيــثقم بــن محمــد النــابي د تــاريخ ل
كلـه  : ((سوري د هيواد د شرحي په لړ كى په لنډ ډول سـره داسـي ليكـي   

ــف  ــامانيانو او صـــ ــي لـــــه ســـ ــان او زاولســـــتان   چـــ اريانو څخـــــه د خراســـ
امارت امير سبكتګين ته ورسېد، هغه څو ځلـه لـه ُبسـت    ) زابلستان(=

ــې        ــړې يـ ــري جګـ ــړل او ډېـ ــه وكـ ــيمو بريدونـ ــو سـ ــه غرنيـ ــور پـ ــه د غـ څخـ
  )).وكړې

ــوي دور د پيښــو پــه شــرح كــي ليكــي        ــم د غزن ــا ه : نومــوړى مــؤرخ بي
خپلو مهمو سبكتګين چي واك ته ورسېد، لومړى يې له غزني څخه ((

ګاونـــډيو ســـيمو تـــه مخـــه كـــړه، ُبســـت، زمينـــداور، د قصـــدار ســـيمي، 
  )).باميان، تخارستان او غور يې تر السه كړل

خو ښايي ووايو، چي د منهاج السراج پـه اسـتناد پـر غـور د سـبتګين      
بريدونه يوه رښتينې مسئله ده او ليدل كيږي، چي مؤرخينـو پـه دې اړه   

فصيل نه دى وركړى، تر څـو يـو لـړ مطالـب     لږ تر لږه په ضمني توګه هم ت
  )1(.تر السه سوي واى

ــته پـــه كـــال   كـــي د نومـــوړي زوى ) ز ۹۹۸(د ســـبكتګين څخـــه وروسـ
واك ته ورسېد، په ُبست كي بيا خلف ياغي سو، خو محمود ) محمود(

يو وار هغه وبخښى او په دوهم وار يې لـه هلمنـد څخـه ګردېـز تـه تبعيـد       
  .كړ، څو هلته مړ سو

زنوي څو ځله ُبست ته پخپله راغى او دلته دا مفكوره ورته محمود غ
  .پيدا سوه، چي د يوه تازه دمي قوې د ساتلو لپاره ځان جوړ كړي
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ده د همدې مطلب لپاره د ُبست شمالي خوا ته يو لړ عسـكري چـوڼۍ   
  .جوړي كړې چي په محمودي لښكرګاه ياديږي

ړه او پــه د ســلطان محمــود غزنــوي پــه وخــت كــي ُبســت ډېــره ترقــي وكــ 
غزني پسې د ټولي غزنوي امپراطورۍ د ثقافت دوهم مركز و، هر كلـه  
چــي بــه غزنــوي پاچــا دلتــه راتلــى، نــو د غزنــي د هغــه وخــت شــاعران او   

  )1(.هنرمندان به ورسره وه او د ُبست بازار به يې تود ساته
محمود هم د پالر په څېر په ارام كښېنناست او د غـور د ترالسـه كولـو    

  .څو ځله بريدونه وكړل -څو لپاره يې 
بيهقي د مسعود بن محمود غزنوي په اړه د ليكني په وخت د محمود 

دوه رضـي اهللا عنـه   اميـر محمـود   : ((بريدونه پـه ضـمني توګـه داسـي شـمېري     
درې ځلــه د زمينــداور لــه الري د غــور شــاوخوا ســيمو تــه ورغــى، خــو د   

خو دا يـې ونـه   هغې سيمي تنګو او ايسارو ځاينونو ته وړاندي نه سو، 
  )).ويل چي زه پاته راغلى يم

اميـر  : ((بيهقي پـر غـور د محمـود غزنـوي د دوهـم بريـد پـه اړه ليكـي        
كال له ُبست څخه د خوابين خوا ته، چـي غـور سـره    ) هـ ۴۰۵(محمود په 

پوله پـه پولـه پـروت دى او زمينـداور پـه لـور، چـي هلتـه ډېـر پيـاوړي او           
و تــروش ځايونــه او كلكــي    پليــد كــافران اوســيږي، هغــوي ډېــر تنــګ     

كالګـــاني لـــري، اميـــر مســـعود چـــي د پـــالر ســـره ملګـــرى او د هغـــه پـــه  
ستر كارونه تر سره كړي وه، يو ځل بيا يـې د جګـړې    -وړاندي يې ستر 

ميدان ته جنګيالي د ځان ملګري كړل، د هغو ډېر شمېر كالګانو ته پناه 
انانو تـه  مسـلم ) بربرجـي (وروړه، له كال څخـه يـو تـن جنـګ پيلـوونكي      
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ډېر بد و رد وويل، يو تن په خوله كي په غشي وويشـت او لـه بـرج څخـه     
كښته مړ ولوېد، د ملګرو زړونه يې وارخطا سـول، ماتـه يـې وخـوړه او     

  )1()).كال يې وروسپارله
د ســلطان محمــود غزنــوي تــر مــرګ وروســته د نومــوړي زوى ســلطان  

يمي زښـته  مسعود پاچا سو، د نومـوړي پاچـا پـه وخـت كـي د هلمنـد سـ       
) محمــود(ډېــره ترقــي وكــړه، هغــه لښــكرګاه چــي بنســټ يــې دده پــالر     

ايښى و، مسعود پسې پراخه كړه، څو د پايتخت شكل يې غـوره كـړ او   
پخپله پاچا په مياشتو مياشتو له دې ځايه د غزنـوي امپراطـوري اداره   

  )2(.كوله
همدارنګه د هلمند د زمينداور لرغـونې سـيمه هغـه مهـال د جوړښـت      

ارزښـت لــه الملــه همدارنګــه د ښــې هـوا او ښــيرازۍ لــه اړخــه هــم ډېــر   او 
زيات شهرت الره او نږدې ټولـو مؤرخينـو او تـاريخ ليكونكـو پـه خپلـو       
اثارو كي ددې سيمي يادونه كړې ده او د همـدغو ارزښـتونو د لرلـو لـه     
الملـه ددې ځــاى د خپلولــو لپـاره د غزنــوي او غــوري واكمنـانو تــر مــنځ    

او هري ډلي غوښتل، چي په هر رقم چي كېداى سي، شخړي رواني وې 
د زور او قــوت پــه تناســب كلــه د   يدغــه ځــاى خپــل كــړي، نــو ځكــه د دو 

  )3(.غوري اميرانو او كله هم د غزنوي اميرانو په الس كي به و
غوري پاچاهان او اميران له پخوا راهيسي لرغوني زمينداور ته تلـل  

پرته په واك او د ژمي پالزمېنه  راتلل او دغه سيمه يې له ځينو وختونو
  .يې وه

                                                             
مخ ۱۶۲ـ عتيق اهللا پژواك، غوريان،  1  

مخ ۴۹كاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ كانديد ا 2  
مخ ۹۶ـ عتيق اهللا پژواك، غوريان،  3  
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لكه څنګه چي د سلطنتي چارو اړتيا وه، د ژمـي پـه موسـم كـي بـه يـې       
همدغه سيمه د پالزمېني په توګه كاروله، پخپله واكمن به د هغه ځـاى  
په ښكلي ماڼۍ كي اوسـېده او كـوم ځايونـه يـې چـي د مېلـو لپـاره جـوړ         

به يې كاوه او پوځي و عسكري كړي وه، هلته به مېلې ته ورتلل، ښكار 
  .ازمېښتونه به يې تر سره كول

په هر حال د غزنويانو او غوريانو دښمني له ډېره پخوا شروع وه، خو 
هغه وخت يې زور واخيست، چي كله ملك الجبال غوري په غزني كـي  

  .د بهرام شاه غزنوي لخوا په قتل ورسېد
هغــه كينــه او   د نومــوړي تــر مــرګ وروســته د غزنويــانو او غوريــانو     

عداوت، چي له پخوا راهيسي موجوده وه، ال پسې زيات سو او غوري 
ــي پيــل كــړل، هغــه و، چــي د ملــك       ــه پــر غزن واكمنــانو پرلپســې بريدون

د غزنـي  ) سلطان سيف الـدين غـوري  (الجبال قطب الدين محمد ورور 
ته ماتـه وركـړه او د غزنـي تـاج و تخـت يـې تـر السـه         ) بهرام شاه(واكمن 

  .كړل
طان سـيف الـدين غـوري د غزنـي پـر تخـت ډېـر وخـت پاتـه نـه سـو،            سل

بهرام شاه چي دغه وخت هند ته تښتېدلى و، بېرته راغى، سلطان سيف 
  .الدين يې په ډېر بې رحمۍ قتل كړ
د خپـل ورور د قتلولـو   ) جهانسوز(كوم وخت چي عالوالدين غوري 

كړل او د  څخه خبر سو، نو يې د غور او غرجستان جنګياالن سره را ټول
سلطان بهرام شاه غزنوي خالف يې جګړه پيل كړه، نوموړي بهرام شـاه  
يــې مــات كـــړ او د غزنــي پــالز يـــې هــم ونيــو، د غزنـــي بشــپړ ښــار يـــې         
ــي ښــار د ســوځني او       ــي تخــت يــې ړنــګ كــړ، د غزن وســوځاوه او د غزن

  )ز كال ۱۱۴۸.(تباهۍ ننداره خلكو تر اووه ورځو كوله
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دين غوري د هلمند پر خوا را روان سو له غزني څخه وروسته عالوال
او تر ُبست پوري والړ، په ُبست كي چي هغه وخت څومره عمارتونه وه، 

  )1(.ټول يې وران كړل
پــاك ) ســلطاني قصــر(پــه نومــوړو ودانيــو كــي لښــكرګاه مخصــوصً  

وســوځل ســو، د غــوري پاچــا تــر قهــر وروســته د هغــه نائبــانو چــي دلتــه    
يم كړه او خلكو اوسېدنه پكښې شـروع  اوسېدل ځيني ځايونه بيرته ترم

  .كړه
عالوالــدين چــي غزنــي او لښــكرګاه د يــوې مياشــتي پــه فاصــله كــي     
وســوځل، نــو د خرابــۍ تــوپير يــې دا و، چــي د غزنــي د مــاڼيو چتونــه او   
دېوالونه ټوله د لرګي وه، نو عمارتونه يې د سوځلو په وخت كي اكثـره  

ونـه چـي د خټـو او خښـتو     له منځه ووتل، خـو د لښـكرګاه د مـاڼيو دېوال   
وه، نو د اور په وخت كي يې يواځي سـرونه راونړېـدل خـو دېوالونـه يـې      

دې خرابـۍ كــي لښــكرګاه او  و، چـي دا دى تــر اوسـه والړ دي، پــ  پاتـه ســ 
  )2(.ُبست په عمراني لحاظ ډېره خساره وليدله

ــان، هلمنــــد      ــدين باميــــان، تخارســــتان، بدخشــ ګرمســــېر، (عالوالــ
  .غاب او غرجستان په خپل سلطنت را ګډ كړل، مر)زمينداور او ُبست

عالوالـــدين ځـــان لـــره د ســـلطان لقـــب خپـــل كـــړ، خـــو د غزنـــي خلكـــو  
ــه        ــه نامــه بللــى دى، چــي اوس يــې هــم خلــك پ نومــوړى د جهــان ســوز پ

  )3(.عالوالدين جهانسوز پېژني
  

                                                             
مخ ۱۷۵، همدا اثرـ  1  

مخ ۵۴ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  2  
مخ ۱۷۵ـ عتيق اهللا پژواك، غوريان،  3  
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  :هلمند په مغويل دوره کي
نـي  د چنګېز د منځته راتګ پر مهال د غزنوي او غوري كورنيو واكم

له منځـه تللـې وه، ټـول هيـواد پـر وړوكـو حكومتونـو وېشـل سـوى و او          
        )1(.هري سيمي ځانته واكمن درلود

ــه        ــو مســلمانانو پ ديارلســمه عيســوي پېــړۍ د افغانــانو بلكــې د ټول
تاريخ كي د يوې توري پېړۍ په توګه بلل كيږي، چنګېز چي پر افغـاني  

ستان دى، خو يادونه ولس كوم ظلمونه وكړل هغه يو زوړ، تور او تېر دا
) دښـمن (دښـمن او   )2()مغـول (يې دومـره ترخـه ده، چـي پښـتانه نـن هـم       

  .مغول بولي
د چنګېز د راپورته كېـدو پـه وخـت كـي افغانسـتان، ايـران او عـراق د        
ــه حــوزه كــي د ناصــرالدين شــاه        ــدي وه، د سندهـــ پ ــر واك الن خــوارزم ت

الــدين غــوري حكومــت و او پــه منځنــي هنــد كــي واك د ســلطان شــمس  
الـتمش پـه الس كـي و، پـه وړه آسـيا كـي صـليبي جګـړې روانـي وې، پــه          
كومو كي چي د نړۍ غټ غـټ قوتونـه واړه او كمـزوري سـوي وه، هغـه      
وخت مغلـو پـه آسـيا او اروپـا كـي ډېـري ورانـۍ وكـړې، لنـډه دا چـي لـه            

كال پوري تر افغانستان پوري يې پوځونه ) ز ۱۲۱۹(څخه تر ) ز ۱۲۰۴(
چنګېــز پـه دې منظــور چـي مــخ پـه وړانــدي بريــالى روان     )3(راورسـېدل، 

وي او د شا له خوا څوك نه وي، چي ورته پورته سي، نو د ژوند شرايط 
يې ختمول چي په دې وسيله خلك ګـډ وډ او سـره وپاشـل سـي، چنګېـز      

                                                             
مخ ۱۹۱نستان لنډ تاريخ، ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغا 1  

  .دى) منګوليا(ـ مغول د ژړ نژاد يو ټبر دى، چي مورنۍ ټاټوبى يې مغولستان 2
مخ  ۲۱۵ـ پښتانه د تعذيب په څپو كي،  3 
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چـــي افغانســـتان تـــه راورســـېد نـــو لښـــكرو يـــې د هغـــه وخـــت د ثقافـــت  
  .مركزونه وران كړل

ميــان او ابايســن پــه حــوزه كــي خپــل پــه مــخ كــي   چنګېــز چــي د بلــخ، با
ښــارونه وران كــړل، نــو نمائنــدګانو يــې د هلمنــد د ســيند حــوزه كــي پــه    
ورانيو شروع وكړه، چي پـه دې سلسـله كـي زرنـج، ُبسـت، لښـكرګاه او       
نور شاوخوا وران سول، ولـي لـږ و ډېـر، نـږدې او ليـري بيـا د ژونـد آثـار         

  )1(.ښكاره سوه
پـه  ) ګوډ تېمور= تېمور (سته د نوموړي زوى د چنګېز تر مړيني ورو

افغانستان كي د سلطنت اعالن وكړ، هغه وخت پـه هيـواد كـي هـيڅ يـو      
  .مركزي حكومت نه و او نه سياسي وحدت وجود درلود

كـــي پـــر سيســـتان وحشـــيانه يرغـــل وكـــړ، ) ز ۱۳۸۳(تېمـــور پـــه كـــال 
وى يې مـات كـړ او د زرنـج خلكـو تـه يـې ډېـر لـ        ) بند رستم(تاريخي بند 

زيان ورساوه، دا هغه الميه وه، چي يو آباد وطن يې په ويرانـه بـدل كـړ،    
ويرانه هم داسي چي اوس يې ال هم پر دوه سوه كيلو متره آثار ځله پراته 
دي، زرنـــج، قـــرنين، طـــاق، بُســـت، درتـــل، بغنـــين، ښـــوران او زوران       
غوندي كالوي او ښارونه يې داسي تباه كړل چي كنډوالې يې دا وخت 

  )2(.ه رېګ كي ځله خورې ورې پرتې ديهم پ
ښاغلى عطـايي د ګـوډ تېمـور پـه الس د هلمنـد سـيمي ورانـۍ داسـي         

ګوډ تېمور چـي راپورتـه سـو هغـه د خپلـو ورانيـو پـه سلسـله         : ((يادوي
كي يوه كامله خاموشي پر دې حوزه خپره كړه، تېمور د هلمند پـر سـيند   

ه اوبېدله مات كړ، د چي د هلمند سيمه پ) د سيستان بند(هغه لوى بند 
                                                             

مخ ۵۴ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1 
مخ ۲۲۴د تهذيب په رڼا كي، پښتانه ـ  2  
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بند اوبه د يو لوى توپان په ډول د هلمند پر مځكو ور خپرې سوې، چي 
  .د ژوند امكانات يې په كامله تباهي له منځه يووړل

لــه هغــه وخــت څخــه بيــا د هلمنــد ښــارونه بهرنــي ختــيځ پېژنــدونكو د    
ــز      ) مــړو ښــارونو ( ــوى مرك ــاحيې ل ــاد كــړي دي، حتــى ددې ن ــه ي ــه نام پ
  )1()).دا څو كلنو مخكي پوري هيچا پېژندله هم نه تر) لښكرګاه(

دا سوه د مغولو چنګېزيانو د وران كاريو پايله، خو يوه خبره رڼـه ده،  
هغه دا چي اهللا عزوجل پر خپل مخلوق تر هغه وخته عـذاب نـه راليـږي،    

د خير لمن نيولې وي، مګر چي كله د شر پيرو كـاري تـر    يتر څو چي دو
په سوره االنعام كي وايي، چي رب العـزت پـه دې   حد زياته سي، نو بيا 

قادر دى، چي پر تاسو له لوړ څخه عذاب نازل كـړي، يـا يـې ستاسـو تـر      
پښو له الندي څخه راپورته كړي او بيا تاسـو پخپلـه پـر ډلـو ووېشـي او      
يوه ډله د بلي په طاقت له منځه يوسي، داسي بريښي چي د مسلمانانو 

دغه وخت كي د حق لمـن پـرې ايښـې وه او    خليفه ګانو او حكمرانانو په 
په ظلمونو بوخت وه، نو ځكه د اهللا تعالى د وعدې مطابق له دغـه لـوى   

  .عذاب سره مخامخ سول
  

  :د ملک اودل حکمراW او د هلمند سیمه
د شــاه جهــان پــه عصــر كــي ملــك اودل د هلمنــد د وادۍ پــه لوېديځــه   

دورې  ســـيمه او ګرمســـېر كـــي خپلـــواك حكومـــت درلـــود، د مغـــولي      
مؤرخين ليكي، چي د كندهار نيمي صوبې په  ده پوري تعلق درلودې، 
د حكومت مركـز يـې د خانشـين كـال وه، چـي ُبسـت تـه نـږدې د هلمنـد د          

                                                             
مخ ۵۵ېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ كانديد اكاډم 1  
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باركزو په ناوه كي واقع ده، دا سړى يو له زبردستو ملي رئيسـانو څخـه   
و، چي د مغولي حكومت او صفوي مملكتـو پـه مـنځ كـي يـې خپلـواك       

ددغــو دوو ســلطنتو حكمرانــانو د ډېــر قــدر پــه ســترګه    ســلطنت وكــړ او
ورتــه كتــل، د ُبســت عــزت خــان يــې ډېــر فرمــانبردار و او حمــزه د ملــك    
جــالل الــدين زوى د سيســتان ملــي مشــر لــه نومــوړي ســره هــم همراهــي    

  )1(.درلوده
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
مخ ۱۰۳، )كندهار(ـ عبدالقدوس نجيب، اراكوزيا  1  
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 څلورم څپركى   
  

  

 په معاصر تاريخ كيد افغانستان د هلمنديانو رول 
  

مــو يادونــه وكــړه، مغولــو د هلمنــد ډېــري ودانــي    مخكــي چــي  نګــهڅ
سيمي وراني او تباه كړلې، خو څه چي پاته سـوه، د هغـه څخـه وروسـته     

 ۱۷۲۲(څخه تر ) ز ۱۵۱۰(له  الندي راغله، پارسي صفويانو تر وحشت
الس كـي وه   كال پوري د هلمند لرغونې سيمه د پارسي صفويانو پـه ) ز

  .خپل نامه سكه وهلې وهاو پدې سيمه كي يې په 
ددې دوه نيمو پېړيو په اوږدو كي افغان ولس كه پـه ختـيځ  و لويـديځ    

وار يــې د پرديــو تېــري   -كــي وه او كــه پــه شــمال و جنــوب كــي، پــه وار    
كوونكو او يرغلګرو ځواكونو پـه مقابـل كـي پاڅونونـه كـړي دي او دا      

  .پاڅونونه د تېري كوونكو تاړاك ګرو له خوا ټكول سوي دي
بيا هم په همدې دوران كي د كنـدهار، هلمنـد، زابـل، ارزګـان، هـرات      

پـه مشــرۍ تـر اصــفهان    يــانواو نـورو واليتونــو زړورو افغانـانو د هوتك  
پــوري پرمختــګ وكــړ او دا ســيمي يــې د افغانســتان پــه خــاوري پــوري   

 )ز۱۷۲۹ – ۱۷۲۲. (وتړلې

پـه   څخـه د افغانسـتان  ) ايـران (د پارس ) ز۱۷۳۶(نادر افشار په كال 
ــانو دوره وه      ــه پيــل كــړل، دا وخــت د هوتكي ــوځي يرغلون ــور پ د نــادر  ،ل

ډېرو جګړو څخه وروسته په هرات كي يې د ابـداليانو او   لهافشار پوځ 
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د ، ښــودېكښ ىپــه كنــدهار كــي يــې د هوتكيــانو واكمنــۍ تــه د پــاى ټكــ 
افغانستان له نيولو وروسته د افغان پوځ په ګډون يو لـوى لښـكر جـوړ    

ــ  ــړ، چــي د هلمنــد يــو نوميــالى مشــر         كــړ او د هن ــور يــې مــارش ك د پــه ل
هـم د نومـوړي پـه    ) ميرافغـان  -هلمندى ) عليزى(= نورمحمد اليزى(

  .لښكر كي د پوځ مشر و، برخه درلوده
نادر افشار ته ډېره موده په پارس، افغانستان او هند كـي   ،ميرافغان

غان ته ، چي نادر ددې خدمتونو په بدل كي ميرافپوځي خدمتونه وكړل
) ۳۶۰(د زمينــداور لرغــونې ســيمه وركــړه، چــي پــه هغــه وخــت كــي يــې  
) عليــزى(كارېزونــه درلــودل، نومــوړي هــم پــه دې ســيمه كــي خپــل قــوم  

  .ځاى پر ځاى كړ
مړيني وروسته افغاني پوځونو دا هوډ وكړ،  ترپه خبوشان كي د نادر 

ل چي افغانستان ته ستانه سي او د افغاني حكومت په جوړونـه كـار پيـ   
ــه مياشـــت كنـــدهار تـــه      ) ز ۱۷۴۷هــــ ـ       ۱۱۶۰(، د كـــړي كـــال د رجـــب پـ

راورسـېدل، افغـاني مشــرانو ژر تـر ژره د نادرآبــاد نـوي كــال تـه نــږدې د      
شېرســرخ پــر هــديره ملــي جرګــه جــوړه كــړه، چــي پــه هغــې كــي د افغــاني    

د ) ميرافغـان (پېژندويو ټبرونـو مشـران لكـه نـور محمـد خـان هلمنـدى        
د پــوپلزو مشـر، موسـى خــان د سـاكزو مشــر،    عليـزو مشـر، محبــت خـان    

نصراهللا خان د نورزو مشر او حاجي جمال خان هلمندى د بـاركزو مشـر   
  )1(.ګډون درلود

دا جرګه په دې موخه جوړه سوې وه، چي دا خانان او قومي مشران له 
خپله منځه يو ملي مشر د افغـاني حكومـت د واكمـن پـه توګـه وټـاكي،       

                                                             
مخ ۲۸۰ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ،  1  
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راخپلولــو پــه لټــه كــي و، نــو يــو بــل بــه يــې    هــر خــان او هــر مشــر د واك د
رداوه، دې جرګې تر اتو ورځو پوري دوام وكـړ، خـو جرګـه د اتـو ورځـو      
شننو او وراشو په ترڅ كي كومي پايلي ته ونه رسېده، جرګـې پـه خپلـي    

صـابر شـاه   (نهمي ورځي پرېكړه وكړه، چـي د شـېر سـرخ د مـزار مجـاور      
ځـو كـي د حكـم پـه تـوګي      چـي يـو روحـاني سـړى و، پـه خپلـو من      ) ملنګ

وټاكي، جرګې پتېيلې وه، كه صابر شـاه هـر څـوك ټـاكي، نـو ټـول بـه لـه         
هغه سره بيعت كوي، دا صوفي مشر هم له خپلـه ځايـه راپورتـه سـو، پـه      
ورڅېرمي سيمي كي يې د غنمو يو وږى راواخيسـت او بيرتـه د جرګـې    
ته  منځته راغى، په جرګې كي د ټول ناستو كسانو سترګو دغه دروېش

رغړېدلې او دې ته يـې كتـل، چـي چاتـه بـه ورنېـږدې كيـږي، صـابر شـاه          
چي ليدلي يې وه، پـه دې جرګـې كـي يـوازينى ناسـت سـړى، چـي ډېـري         
خبري نه كوي، احمـد خـان دى، نـو دروېـش نومـوړي تـه نـږدې سـو او د         

دا (ــ  :غنمو وږى يې د احمد خان پر دستار باندي كښېښود او وې ويل
، په جرګه كي ټولـو ناسـتو كسـانو د    )دُرانى پاچا يېستا جيغه ده او ته 

ز كال د  ۱۷۴۷. (احمدشاه بابا ټاكنه، په خپلو مباركيو ال پرتمينه كړله
  )1().اكتوبر مياشت

كي د خپلي امپراطورۍ د پراخوالي ) ز ۱۷۴۹(احمد شاه بابا په كال 
ن په درشل د كابل او پېښور لـه الري الهـور تـه والړ، د الهـور لـه حكمـرا      

مېرمنو معـين الملـك سـره يـې روغـه وكـړه، د سـالكوټ، ګجـرات او د         
پنجـاب ماليـات يـې د مېرمنــو پـر غـاړه كښېښــوول، كنـدهار تـه بېرتــه د        

نــور محمــد خــان ميــر : رســېدو پــر وخــت يــې د قبيلــو ځينــي مشــران لكــه 
                                                             

د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1
   مخ ۶۷ي، سدوزي دولت ك
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افغان عليزى، ګډو خـان او محبـت خـان پـوپلزى چـي دده پـر خـالف يـې         
  )1(.دسيسه جوړه كړې وه ووژل

د  ، خــوخــوا دا لــومړي پښــتانه وه چــي ووژل ســول ه لــبابــا د احمدشــاه 
د احمدشاه مور خپله لـور  ( ـ:عليزو قوم د ميرافغان وژنه داسي بيانوى
ته په نكاح وركړه، چـي د   يد ميرافغان پالر حاجى اسماعيل خان عليز

ميرافغان ميـره يـا دوهمـه مـور ګڼـل كېدلـه، د اسـماعيل خـان تـر وفـات           
ميرافغان د سپاه ساالر پـه توګـه وټاكـل سـو، څـه وخـت چـي بـه          وروسته

نو د احمدشاه خـور دده ډېـر    ،ميرافغان كور ته راتلى يا دندي ته به تلى
د هغـه خـور د پخـوا     ، نـو پاچا سوبابا عزت كاوه، خو كله چي احمدشاه 

څخه  ېعزت نه كاوه، يوه ورځ ميرافغان د خپلى مير نوموړيپه شان د 
ــه   ــه كــوى لكــه       وپوښــته چــي ت ــا دومــره عــزت او احتــرام ن ــى زم اوس ول

چـي سـر پښـو     ،مخكي چي دي كاوه، ميره يې په ځواب كي ورتـه وايـي  
دو ېـ ته نه والړيـږى او تـه زمـا پـه وړانـدى پښـې يـې، ددې خبـرى پـه اور         

او خپله ميره پر دواړو غبرګـو پښـو پـه تـوره      يسره ميرافغان په قهر كيړ
، يالسـه وركـو   لهرمنه خپل ژوند ېا مپه وجه د ۍزېخون ر ي، د ډېريوه

خبريــږى نــو ميرافغــان پــه دار بابــا كلــه چــي احمدشــاه  څخــهددې پيښــي 
  .)يكو

، د خــولى دىكيســه د خدايــداد خــان چــي د ميرافغــان زوى    ۍپــورتن
خـو پـه هغـه وخـت      ،رسـېدلې ده را روايت دى چي تر موږ پورى دا خبـره  

چي د عقدې په شكل  كوم اقدام ونكړ او كېدالى سيبابا كي احمدشاه 
  )2(.يو ېسره ساتل هځان يې لهدا حادثه 

                                                             
مخ ۲۸۲ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ،  1  

مخ ۴۸ـ عبدالغفور، زمينداور او عليزي،  2  
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اوس بــه راســو دلتــه بــه تاســو تــه يــو بــل ملــي مشــر در وپېژنــو، چــي د      
ــار يــې كښــلى دى،        ــر زي ــو كــي ډې ــه ټينګول ــا د حكومــت پ احمدشــاه باب

نــوميږي او ) هلمنــدى(نومــوړى مشــر چــي حــاجي جمــال خــان بــاركزى  
د كـورنۍ پـه اړه پـه    دده او دده  مخكي يې هم يادونه سـوې ده، خـو دلتـه   

  :مفصله بحث كوو
  

  :او دده لویه کورن!) هلمندی(حاجي ج²ل خان نیکه 
د يوولســمي هجــري پېــړۍ پــه پــاى كــي د هلمنــد د تــاريخي ســيمي د    

كــي د بــاركزو د قبيلــې يــو درونــد مشــر د خپــل قــوم      )1(بــاركزو پــه نــاوه 
وروسـته پـه    مشرتوب پر غاړه درلود، چي حاجي جمـال خـان نومېـده او   

        .ولس كي په حاجي جمال خان نيكه مشهور سو
د حـاجي جمــال خــان نيكــه د مشــرتوب زمانــه د كنــدهار پــه ښــار كــي د  

پـه الس د يـوه ملـي حكومـت د     ) حـاجي ميـرويس خـان نيكـه    (ملي قايـد  
  .تأسيس سره برابره ده

حاجي جمال خان نيكه له هغو څوارلسو تنو ابدالي مشـرانو څخـه و،   
ــار نـــاد  ر ورتـــه د مشـــرتوب پـــه ســـترګه كتلـــي وه، كلـــه چـــي د   چـــي افشـ

شېرسرخ په جرګه كي د نوي افغانستان د زعامـت پـر سـر بانـدي خبـري      
كېــدلې، حــاجي جمــال خــان نيكــه لــومړى شــخص و، چــي د احمــد خــان     
زعامــت يــې ومانــه او د بيعــت الس يــې وركــړ، دده پــه پيــروۍ د جرګــې    

  )2(.ه توګه ومانهنورو برخه والو هم ځوان احمد خان د خپل مشر پ

                                                             
.ـ د جغرافيې په برخه كي د باركزو ناوه وګورئ 1  

مخ ۵۳۹ـ حافظ مرُغزي، احمد شاهي شهنامه،  2  
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ــ ــه كبلــه ده تــه د ســردار  خــدمتونو احمدشــاه هــم دده د  يدران لقــب  ۍل
نو حاجى جمال  ،كړى و ېاهللا شريفي طواف ي بيت چي د مګر دا ،وركړ
  )1(.دهېباله او د سردار په نامه نه ياد ېيخان 

چـي پـه يـوه ږغ بـه يـې       ،هغه مخور شخصـيت و  حاجي جمال خان نيكه
چي يوه  به يې هم د خبرو  ،راټول ين او سپين ږيرونه قبيلوي ځواناګزر

ې پـه مـنځ كـي بـه     ګـ قـومي جر  يد هـر  ،خبره يې منل څخه سر نه غړاوه او
متــوازيني او برابــري پرېكــړي بــه يــې كــولې، دده لــه مســاوي   ،ناســت و

  )2(.وېش او پريكړو ټول ولس راضي و
 د نيكـه  جمـال خـان   ىوروسـته حـاج   دوېـ تـر واكمـن ك  بابـا  شـاه   احمد د
) ســالكار(مشـاور   يلرونكـ  تيمهـم او صـالح   رېـ ډد  كـي  پـه دربـار   هغـه 

 ده سـره سـال  لـه   يكـ  چـارو  ولـو ټهـم پـه    بابـا  چـي احمدشـاه   ،دنده درلوده
 ولــوټپــه  بابــا هــم د احمدشــاهې، حــاجي جمــال خــان نيكــه  كــول ېمشــور

پـه حقيقـت    وا هسـت ياخ هډون سره كروښل ىخپل قوم كي د وښيك كرښل
ي او ســپېڅلې همكــاري وه، چــي د احمــد شــاه كــي دده مالتــړ، هوښــيار

  .دراني واكمني پرې ټينګه وه
احمدشاه بابا هم تـر وروسـتي سـلګۍ پـوري د دغـه درانـه او خـوږمن        
سپين ږيري له شان سره سم دده درناوى كاوه او د هيواد په لويو او وړو 

  )3(.هيوادنيو چارو كي يې د هغه خوښه او مشوره اخيسته

                                                             
د كورنۍ تاريخي رول په د وزير فتح خان او د هغه ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1

 مخ ۸۲سدوزي دولت كي، 
مخ ۳۲۸د هلمند نوميالي، شريف اهللا دوست سرواني، ـ  2  

مخ ۱ـ احمد علي كهزاد، افغان مېړني او تاريخي پيښي،  3  
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او ۍ غلجـ  ېيـ  وهيچي  ې،درلود رمنيېم ېدو نيكه خانجمال  ىحاج
لـور   وهيـ زامـن او   لـور څ ېيـ  خـه څ رمنـو ېم وړدوا لـه  ،وه ۍزكبـار  يـى بله 
، همـايون  وه چـي شـاه محمـود   سته واده  مورشاهېت يىلور  ،ده ىدليږيز

هارون خـان،   يىزامن ي، د يدلږيېز خهڅ ېد هغ او حاجي فېروزالدين
  )1(.هن وخا خان او بهادر ندهئخان، پا مداديرح

 لمريــز )۱۱۸۴(مړينــي دوه كالــه مخكــي پــه كــال    تــرد احمدشــاه بابــا 
 څخـه ده لـه  سترګي پټي كړې او  څخهدې نړۍ له حاجي جمال خان نيكه 

شـــاه بابـــا د  د احمـــد) رحيمـــداد خـــان(وروســـته د نومـــوړي مشـــر زوى 
مشر په توګه دنده اجرا كوله، چي پـه آخيـر كـي د    د باركزو د  سالكار او
خــان لــه  مورشــاه لخــوا رحيمــدادېتد مړينــي وروســته  تــربابــا احمدشــاه 

يــې پــر ) ســردار پائنــده محمــد خــان(دنــدي ګوښــه او د هغــه كشــر ورور 
  .ځاى د باركزو مشر او د ځان سالكار وټاكه

  

  :خدمتونه ) هلمندي(نده محمد خان تېمورشاه ته د رسدار پائی
، چـي  ىزوكشر باركزي خان  جمال ىد حاج خان محمد ندهئپاسردار 
ــه ــال او  د هغــ ــر مهــ ــات پــ ــوم و، ك وهد وفــ ــن ماشــ ــر ورور   لــ ــل مشــ د خپــ

و، سـ كلـن  ) ۱۶( ىچـ  ، كـوم وخـت  وسـ  ىلـو  يالند الس تر مدادخانيرح
 ىاو په دربـار كـ   وركړه يد قوم مشر ىاځدده د مشر ورور پر  مورشاهېت
  .ړورك ىاځ ړد پام و ېي

ــوم ــپــام  همورشــاېكــار چــي د ت  ړىل ــ    نــدهيد پا ېي ور محمــد خــان پــه ل
د  يچــ ،ارامــول وه ښورښــد  انويــد دران يهغــه پــه كنــدهار كــ    ،اوهړوا

                                                             
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1

  مخ ۹۰سدوزي دولت كي، 
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ــدړپــه و مورشــاهېت د اكــا  بابــاد احمدشــاه  ښورښــدا  ،و ړىكــ ېيــ يان
ســره  د كابــل پــه لــور تــر خــهڅكنــدهار  لــه ۍپــه مشــر )عبــدالخالق خــان(

 څخـه  يلـ ډنكو له وكو ښورښو د  س ىاړمحمد خان وك ندهئپا ،و ىشو
 ۍپـه پلـو   همورشـا ېراجـال او د ت  )ىخان ساكز وردال(او  )مهراب خان(
 وليـ پخپلـه ون  ،هړماتـه وخـو   وود عبدالخالق قوا ولډ ېپد، ودروي ېي
  .وس لړك ډونړپه امر  مورشاهېو او وروسته د تس
ــاهېت ــر ېدد مورشـــ ــه و يبـــ ــدئ، پايانـــــدړپـــ ــه د  مـــــده محنـــ ــان تـــ  خـــ
 ضيف ىاو قاض لقب )مددخان( ته يې ددالورخان  لقب،) سرفرازخان(

وروسته سـرفراز   ، له هغه څخههړد وزارت رتبه منظوره ك ېي خان ته اهللا
 لږېــپــاره ولل كولــوټد  يوالــ ي ســوياغيــد  ريخــان او مــدد خــان د كشــم 

 ېيـ ژر  رېـ ډ يچـ  ه،دېـ ګوجن انـي يړمحمـد خـان پـه دومـره  م     ندهئپا ،ولس
  .ړمغلوب ك )زاد خانآ( يوال ياغي

ته راغلل، مدد كابل  خهڅ تيمامور ياليبر ېدد يدو يچ كوم وخت
 ېســيك ورتــوبړاو ز انــيړېخــان د م محمــد نــدهئتــه د پا مورشــاهېخــان ت
د  ېټئد شــال او كــو يســتان كــچهغــه پــه بلو مورشــاهېنــو ت كــهځ ،ېړوكــ
سـره   وګـ هلتـه د خل  په دنـدي وګمـاره، پائنـده خـان     لپاره ولولوټ اتويمال

خوشــحاله  خـه څدولــت  لـه  ولټــ ېيـ هغـوي   يچــ ،ړوكـ  وكســل هښـ دومـره  
 ټوګـ  - ټوګـ تـر   واديـ د ه ېسياو استعداد ك اقتيژر دده د ل رېډ، لړك

 )1(يچي د غلج ،وس رانګدومره  ىباند مورشاهېتپر او  ېدېپوري ورس
د  وڅـ  تـر  هړوركـ  ېيـ او اجـازه   هاو اداره هم ده ته ور وسـپار  يمشر ېليقب

  .كياټو ىاځ انتهځ ېدږنته  پالزشاه 

                                                             
يعنې د غره زوى، چي په پاړسو كي كهزاد يې بولي) زوى –غر (جى، غرزى يا غلزى، غل - 1  
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خــان مومنــد پــه   شــهزاده عبــاس د ارســالن ىزو مورشــاهېت دكلــه چــي 
محمد  ندهئپا ،ړك ليبغاوت پ ياندړد خپل پالر په و وركيښېلمسون پ
د كابـل مسـت رود    ،وسـ  اسـتول ته و ىسره د هغه مقابل كرښل وهيخان د 
 )سرفراز خان( محمد خان ندهئپا ې،وهل ياسكډبا ځخواو تر من وړدوا
 كـه ېلـه ن ، ړكار وكـ  دا ۍرويهم د هغه په پ ېي ورواچاوه او عسكرو انځ

ــهېمرغــه ب ــوري    ل ــر رود پ ــاتو ت ــل، وتلف ــ يمدســتست ــور انځــ ېي ــه  اللپ ت
او پــه  ديــونــه ل يكــ انځــتــوان پــه  ېخــان د مقــابلن هلتــه ارســاله، ورســاو

 يپه شاوخوا غرونو ك ورښېوروسته د پ يښيپ ېدد، وس ىاليبر تهښېت
  .وس استونمحمد خان كابل ته ر ندهئاو پا ردانهګسر
 واديــلــه كبلــه د ه ښورښــ د ازبكــانو د مــوده وروســته ږلــه هغــه څخــه لــ
او  ياوازه پـــوره جـــد ښورښـــ ېدد ،وســـخطـــر ســـره مخــامخ   لـــه تيــ امن
 تيـ او ن ړالسـه وركـ  لـه  خپل جرئـت   مورشاهېچي ت ،وهس لګڼوې ارونكډ
محمـد   نـده ئپا رګـ ي، مسـ  ړاو هـرات تـه وال   يدږېـ كابـل پر  ، چـي ړوك ېي

و او سـ پاتـه   يپه كابل ك ، تېمورشاهړمنع ك څخه كار ارنډ ېلد ىخان د
 ېـــد،ځد بلـــخ پـــه لـــور وخوۍ پـــه مشـــر كرښـــل ويـــمحمـــد خـــان د  نـــدهئپا

كار واخلـي د   يله تور يچې د لهېسره ب دوېسور رته په  نوموړي سيمي
د سـوله  ې يـ  ينـاخوال  وليټـ او  ناسـت ېښتـه ك  ازبكي مشرانو سره خبـرو 

 ىاځـ  ويـ او د شاه سـره   ته ستون سو، وروسته كابل ېړحل ك يالر يزيا
  .ړوال ته ورښېپ

، د دېارډو انځشهزاده عباس پر سره دوېپه رس مورشاهېد ت ته ورښپې
ارسـالن خـان    ل،تښـ وغوور څخـه   ېيـ  نهښاو بخ دېولو يك وښپالر په پ
، ىراغــ تــه ورښــېپــه خــاطر پ تلوښــغو ينښــد بخ خــهڅشــاه  هــم د مومنــد
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ســو او وروســته  لووښــو ور تــه وكــبــدن خل ړىكــېســر پر هارپــه ســ رګــم
  .دېځرګسره كابل ته راو اسعب ىزو د خپل مورشاهېت

چـي د بخـارا    ېد،ته خبر راورسـ  مورشاهېت ايب وار ويموده وروسته  هڅ
شاه مراد  ،ىد ړىك ليپ ښورښازبكانو  كيپه تحر )مراده شا( اچاپد 
هغـه  ، كـاوه  ىريـ پر خـاوره ت  انويد دران يپه شمال ك سييوخت راه هڅ د

 ىريـ شـاه مـراد ت   و، د ىللتجګړې ته په  بهاولپور و مورشاهېوخت چي ت
 د مويسـ  يخپلو شـمال  مجبورسو د مورشاهېچي ت ېد،دومره حد ته ورس

 څخـه  ېمراد لده چي شا كهځ سي،يون ميتصم كندهېپه موخه پر يساتن
پـه   ېيـ  يګـړ و هيشـع  ىاځـ و او د هغـه   ړىكـ  ديـ بر يپـر مـرو بانـد    يمخكـ 

 او سـني مـذهب تـه را    ديږېـ مـذهب پر  هيچـي شـع   ،وه يړزوره مجبوره ك
 دا ،يړكـ  څغـو ور  يـى نو سرونه به  ،يړكار ونه ك دا يرياو كه چ يړواو

خپــل واك پــر  د )لياســماع(شــاه  يصــفو يچــ ،كــار و ويــهغــه تــه ورتــه 
هغـو   د او وګـړ د سـني مذهبـه و   پـارس كـال وروسـته د    )ز ۱۵۰۲(مهال د 

  .و ړىد سني مسلمانانو په هكله ك ىد مرو يك لهډپه 
ســره چـــي   كرښــ ل وهيــ  د مورشـــاهېتكــي   يكــال پــه پســرل    )ز ۱۷۸۹( د

ــتون  ــىالفنسـ ــم يـ ــار ) ۱۰۰۰۰۰( رېشـ ــي   ) ۳۰۰۰۰(او غبـ ــاوخوا كـ ــه شـ پـ
موده پـه كنـدز كـي     هڅشاه  ،وسبلخ په لور روان  د هڅځكابل  ، دىلووښ

ــ ىخـــوا چـــي ازبكـــانو النـــد  پـــر ېقچـــآو او وروســـته د ســـپاتـــه   وهې ړكـ
ده  ،راغـى او كلفـت تـه    تېـر سـو   را سـيند تر  آمو دمراد هم ه شا ،دېځوخو

اهللا  ،هږېــتــه ول ېســره اقچــ ځپــو هړوا وهيــ د ييګــخپــل ورور عمــر قــوش ب
د خـوراكي مـوادو    يباند مورشاهېچي پر ت ه،دنده وسپارلې يته  يورد
محمـد   نـده ئچي سردار پا ځپو مورشاهېد ت رګم، يړرسولو الر بنده ك د

و هغـه  سـ  امخسـره مخـ   منښـ چي به د د ىاځو، هر  ىكټ ىمحور يىخان 
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او  انيـــ مال رېشـــم ويـــ ،ىويـــون ارډشـــاه مـــراد   ،ړكـــ يړو يړد ېيـــبـــه 
او  لږېــول لپــاره ينښــتــه د بخ مورشــاهېســره ت فيد قــران شــر ونيروحــان

، ړوك ېي زياندړو يي د سولسن يتو ىنيبهانه چي د مسلمانانو و ېپد
 ځد پخوا په شان د افغانستان او بخارا تر من سيندو مآد  ىخبرو ك ېپد

  .دېځرګكابل ته راو رشاهموېو او تسسرحد پاته 
 انځـ خپـل   محمد خان د ندهئپا يباند مورشاهېموهن الل په قول پر ت د
ــبــه نــه وه چــي پــه انعــام بــه      ځداســي ور ،و رانګــ ولډپــه  ــه ســتا  ېي  ،هين
او پـه كابـل    يټـ پ يګسـتر  څخـه  ړىنـ  لـه دې  كال )ز ۱۷۹۳(په  مورشاهېت
  .ته وسپارل سو خاورو يك

پـه كابـل    ر مهـال پـ  همورشـا ېت اقتـدار د  بـاركزو  خبره داده چـي د  ايتښر
 ې،دلېــځوغ يالســه كولــو پــور  تــر تاو د ســلطن ېغلــولځو ېيښــري كــ
 كشـر  ولـو ټچي دده تر ى ړك هم دا فكرنه و كلهيڅمحمد خان به ه ندهئپا
 يىوخت د كابل پر تخـت ناسـت وي او د برتـان    ويدوست محمد به  ىزو
  . يځته ور دربار ېيبه  ريسف
پــه نيكــه خــان  جمـال  ىه تـاج او تخــت چــي د حــاج هغــ بابــا احمـد شــاه  د

رانسـكور   ىكـ  ىپـه الس پـه پـا    ېو، دده  د اوالد ړىترالسه ك ېيمرسته 
 انويــوه چــي وروســته بچ وهيــم لــوځمحمــد خــان د هلو نــدهيد پا دا ،وســ

  .هړترالسه ك
ــ ــردار پا  دا هډلنـ ــي سـ ــدهئچـ ــان د ت  نـ ــد خـ ــاهېمحمـ ــه   يمورشـ ــت پـ دولـ
 دده پر ضد ،ېړكو يلځ يهل ينكدوېك يړكي نه ست كاوټاو  تګښنټي
ــ ــه تحر   چــي د هيــهغــه توط ېي شــهزاده  ىدده زو كيــارســالن مومنــد پ

دولـت مخالفـان    مورشـاه ېد ت ،هړك ډخن خهيوه، د ب ېعباس په الره اچول
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 ستلياړته ا ېد يك تونويبلخ اونورو وال ،ريكشم كابل، ور،ښېپه پ ېي
  )1(.يدښيږك هړدولت اطاعت ته غا يمركز د وڅ ترسول، 

  

  :خدمتونه) هلمندي(د رسدار پائنده محمد خان  زمان شاه ته
 يناسـت  ىاځـ  نوموړي خپـل د و، سوفات  مورشاهېت يك )ز ۱۷۹۳(په 

خـوران پاتـه    راثيـ م رېـ ډو ۍ اكـورن  هيدده لو په توګه څوك نه و ټاكلى،
په كندهار، شهزاده  ونيشهزاده هما څخه يلډزامنو له  ۲۴دده د  ،ولس

 دد پـالر پـه ژونـ    ،و يـى  ىزو مځشهزاده زمان چي پنمحمود په هرات او 
  )2(.و ىوس اكلټ والىكي د كابل 

شهزاده زمان بـه   ،په سفر تلۍ څخهكابل  شاه دمورېتكله ناكله چي به 
 هړو هړاخــالق او كـــ  ، د شــهزاده زمـــان ودښـــېپر هګــ پـــه تو عهــد يد ول ېيــ 

ــدربار ــه  انوي ــډت ــو و رې ــور د ت ،وه ړد منل ــهګ ولــوټتــر  مورشــاهېدده م  ران
 .ېرمنه وهم

پورتــه  هګټــ څخــهد موقــع  يښــځتــر وفــات وروســته دغــي  مورشــاهېت د
دده پــه  ېيــالس  ىمحمــد خــان تــه ورغلــه د خپــل زو نــدهئپاســردار  ه،ړكــ

 يكـ  نيولـو چـي د تخـت پـه     هړوكـ ورڅخـه   ېيـ  لـه ياو ه ودښېښك ىالس ك
و او د  تونښـــپ ويـــمحمـــد خـــان  نـــدهئچـــي پا دا، يړمرســـته ورســـره وكـــ

تـه   لـو يه يښـځ  ېويـ  و، دسـ  ىاړنـه كـ   ېيـ بلـد و و  هښدود په  ۍتونولښپ
 هغــې د ېيــ هګــتو ېپــد ي،يــووا وابځــ ىچــي هغــه ملكــه هــم وي، منفــ  

مشـرانو   ىنـورو درانـي او قزلباشـانو خانـانو او قـوم      ده، ومنل تنهښغو

                                                             
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1

   مخ ۹۱سدوزي دولت كي، 
مخ ۳۹۱تاريخ، افغانستان در مسير مير غالم محمد غبار،  ـ 2 



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

230 
 

ــهڅ ــى خـ ــان   يـ ــهزاده زمـ ــاره بلد شـ ــتيپـ ــتيواخ عـ ــر تخـــت    سـ ــه پـ او هغـ
  .ناستښيك

 ضيف ىقاض له مخي د ېته د وعد شاه مور محمد خان د زمان ندهئپا
او  رانيوز مورشاهېمال عبدالغفار چي د تي او هرو ىاهللا خان دولتشاه

 يچ هړوك هړكېپر يداس هګډپه  يدو، وكتل يىكسان وه، ورسره  ىباور
ــو دمخــه با  ىنــړيم د شــاه د ــ ديــتــر اعالنول خانــان او د قــوم مشــران   ولټ
 ولټ يدو ي، كله چىس لتښد شاه په امر را وغو ايوګدربار ته  ىسلطنت
 يدو ېيـ وروسـته   ،ېوسـ  لړوتـ  ېدربار د صـالون درواز  ول، دسحاضر 
 هړمحمـد خـان احسـاس كـ     ندهئپا ،ړد وفات خبر اعالن ك مورشاهېته د ت

كلـه   ى،د ىد شـهزاده عبـاس پلـو    ىكـ  هړاهللا خـان پـه ز   ضيفـ  ىقاضـ  ىچ
د شـهزاده عبـاس    يىاښـ  ىو چي قاضسپوه  ىمحمد خان پد ندهئچي پا

 يــىاو و ســتلهيواخ ىپخپــل الس كــ ۍړخبــرو لــ د يــىنــو  ي،ړوكــ يوپلــ
 تن وي خهڅزامنو  لهشاه  چي د ،دمخه پكار ده خولوښ له تيم د(ـ :ليو

چي ددغه مقام ي، و وكڅ وي يداس ديبا دا سي، كلاټو هګد پاچا په تو
الس  وهيـ پـه   ،سـي  كارهښـ  يكلښـ  يتخـت وربانـد   او تاج و يولر اقتيل

اغـراض او مـوخي    يچـي شخصـ   ږمو، ىدالېك نسي كارول يتور ېدو
ــرو،  ــ او ځيوايـــنلـ ــد ه ځيوايـ ــ واديـ ــوا ګپرمختـــ او هڼېګښـ او د  وړغـ
 وښـ د  يپـاره دغسـ  ل پاچـاهۍ د  ديـ با ده، رزوامـو   ريـ خ ۍكورن يسلطنت

 يړچــي پخپلــه هــم د لــو    ولټــ يتاســ، كواټــو وكڅــ ىلرونكــ صــفتونو
 ږغيمسره ه ږزمو يك تونوښغو په دغو ديبا استي انګشهزاد ۍكورن
شرطونو  وو صفتونو اوس رلېشم دغو ولوټشهزاده زمان چي د ئ، اوس

ــودونك ــل علم ،ىد ىدرل ــه ســلطنت  اقــتيل ،تيــدخپ د  ىچــارو كــ  ىاو پ
 هګـ د شـاه پـه تو   ديـ ، باىد ىبرالسـ  وڼـ ورله كبله تر خپلو نورو و تيفعال
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 عتيده ته ب كوم چي و غږي المله زه پر تاسي باند ېهمد، له يس كلاټو
  .ئړورك
 نـده ئپـه نوبـت سـره د پا    وهيـ هـم هـر    رانـو يوروسته نـورو وز  نايه تر ودد

 هـم چــي دده د  ليـ نـور دال  يزمـان پـه پلــو   د ديـ ئخـان د خبـرو پــه تا   محمـد 
 ناستو كسانو لخوا د د يخبر يولټدا  ،لړوه، راو ىكارندوښصفتونو 

د پاچا  يې) شهزاده زمان( څلرويشت كلن ځوان او ېدېځرګو ړو ديئتا
 ېجنـاز  د  مورشـاه ېد ت وه اوسـ  سـتل لوفاتحه و روسته، وهكاټو هګپه تو
 .ېسو ليپ يچار
شـهزاده زمـان سـره پـر      د دليـ مـو ول  يچـ  هګـ نڅمحمد خان لكـه   ندهئپا

هــم  ايــب رګــم ،هړمرســته وكــ هيــلو يكــ پــه چــارو ناســتلوېښتخــت دده د ك
 پـر  شيدا تشو دده ،نه و غمهيمحمد خان د شهزاده عباس لخوا ب ندهئپا
شـهزاده   يچـ ي دليتـه نـه وه رسـ    ىمراسـم ال پـا   ېد فاتح ،خوتورا ىاځ

 خـه څد هغـوي   ،لړكـ  ولټـ را يكماڼۍ په  د چهلستون هروڼو ولټعباس 
محمـد   نـده ئكلـه چـي پا   ،ړپاچـا اعـالن كـ    ېي انځاو  ستيواخ عتيب ېي

اصـــالن خـــان  ريـــم ، دلوســـ شـــاه پلـــوه خانـــان خبـــر زمـــان خـــان او نـــور د
 ،لږېـ عسـكر ول  رېشـم  ويـ  ۍ يېپه مشر رېاو جعفرخان جوانش رېجوانش

 روڼـو و ولوټد  ېيشهزاده عباس  ،يړمحاصره ك ۍڼد چهلستون ما وڅ
ــه او د شــاه زمــان حضــور  ويــســره ون شــاه د خپــل   ، زمــانســتيراو يــې ت
 ولټــنــور ) و يبنــد يځــور ېدر ځيوايــچــي (ورور شــجاع پرتــه ي ســكن

مجبور سـول چـي    يك ىپه پا ،وليون يشكنجو الند تر غضب او هروڼو
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او په  لښوبخ ولټده هم هغوي  ،يړورك عتياو ده ته ب يړوغوا نهښبخ
  )1(.ړورك ىاځ ېي يباال حصار ك

د  يپه كندهار او شهزاده محمود په هرات كـ  ونيشهزاده هما يكله چ
، لـه ړتـه مـال وت   ښورښـ  وهيـ  ول، هـر سـ خبـر   خـه څ دوېـ شاه د پاچـا ك  زمان
 يبانـد  امـه ن پخپل ېيسكه  اعالن او اهۍپاچ د يپه كندهار ك ونيهما
ل، زمان ويون ياريپاره تګړې لسره د ج زمان شاهد  ېيوروسته  ه،ووهل

د كنـــدهار پـــه لـــور  پوځونـــه ۍمحمـــد خـــان پـــه مشـــر نـــدهئاشـــاه هـــم د پ
بــاغ (كــي پــه  نټــوا ۍلــيم لــورڅد كنــدهار پــه  پوځونــه هړدوا اســتول،و

قومانـدان   كروښـ د ل ونيهما د ل،وسسره مخامخ  يك ىاځ ينوم )ببرو
و، د ) ښــىدده اخ( ورور رمنــيېد م ســاكزيخــان  مــدد خــان د ىمهرعلــ

 ېوليـ ون يكړيسره ا هغه دخان  محمد ندهئپا انديړو دوېليتر پګړې ج
پـه   يدومـره راوسـت چـ   ي النـد  زېـ خبـرو تـر اغ   يد خپلو منطقـ  ېياو هغه 

شــاه د  او د زمــان تښــواو ۍ څخــهد پلــو ونيســره د همــا  ۍښــخو رهېــډ
او  هړماتـــه وخـــو ونيره همـــاســـ كـــار ىپـــد ،وســـ ىاځـــويســـره  عســـكرو

پـر   او وسـ  ىاځـ  ويـ سـره   خـان  رينصـ   څهلته د بلو، دېتښبلوچستان ته وت
  .ناستېښك لهيپه ه ديبر ىراتلونك د ىباندكندهار 

 ېيــمشــران  خانــان او ،ىتــه ورغــ محمــد خــان كنــدهار  نــدهئســردار پا
 دده دغو صادقانه خدمتونو د ،يړورك عتيشاه ته ب زمان وڅ ستلياړا

ده  او ړكـ  اتيـ هـم ز  نـور  ىقدر او درنـاو  نوموړي د ياندړپه و هزمان شا
 ېي سربېرهاو غلجو  زوكدبار ،اكهټمعاش و ۍزره روپاتيا  د كالهې يته 

  .هه واچاوړهم دده پر غا مشرتوبد قواوو  ود قزلباش
                                                             

د نولسمي ميالدي پېړۍ په لومړي نيمايي كي د محمد اعظم سيستانى،  ـ كانديد اكاډمېسن 1
  مخ ۲۶افغانستان دوه پوځي او سياسي اتالن، 



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

233 
 

 ىزو ىوكـــړد ســـمون وروســـته خپـــل و شـــاه د كنـــدهار د چـــارو زمـــان
 ۍپرسـت  تـر سـر   يهللا خـان نـورز  عبدا كلن ماشوم و، داووه  ىچ )صريق(

سـره د هـرات پـه لـور      قـواو  د ېيـ پخپلـه   او اكـه ټكندهار حاكم و د يالند
 د چــارو د ىپــه هــرات كــ ،وســ ميشــهزاده محمــود هــم تســل ، ړحركــت وكــ

 ورښـ پې لـه يفتوحـاتو پـه ه   د يپه هند ك او ىسمون وروسته كابل ته راغ
 پـر  ېيـ  خـه څسـتان  چبلو د فرصـت منتظـر و، د   ىچ ونيهما ،وسروان  ته

ــه اوويون ېيــ، نومــوړې ســيمه  ړوكــ ديــكنــدهار بر ــ صــريق ىوكــړو ل  ېي
 ويـ خان نسقچي باشي سره  يىحي عبداهللا خان د رګم زندان ته واچاوه،

 انځـ  ايـ وار ب ويـ  ونيهمـا ، تـه ورسـاوه   شاه زمان يك روښېپه پ انځ ىاځ
 يعبـداهللا خـان نـورز    د يپدغـه وخـت كـ    ه،ووهل ېيسكه  پاچا اعالن او

 رګــم ،هړحملــه وكــ ارښــســره پــر  د خپلــو قــواو ىحمــد خــان نــورز ا ورور
ــدالكر ــان ميعبـ ــ( خـ ــدالكب ايـ ــپا د) رخانيعبـ ــان د ورور   دهئنـ ــد خـ محمـ

 قومانـــدان و، دفـــاع تـــه راووت او ونيچـــي د همــا  ىزو خـــان مــداد يرح
 د ســو، مــات او ىخــان زخمــ احمــد يكــ ىپــه پــا ،تهښــون هګــړج ۍړخــون

 له او ىراغ يضعف ورباند ،ېړك عيضا ينيو ريېډ ېيپر وخت  يتښن
 ښېپ ىورباند ،و ړىس ريفق وي يچ شېمال حسن درو، دېولو څخهس آ

 ېيـ نفـر   و،سـ خبـر   پـه  ونيهمـا ، هړكـ ې ويدرملنه  بوت او ېيته  كور سو،
 ېيــ هځــلــه من يو چــې يــ تيــن ،تښــوغو ېيــ انتــهځ او اســتولو ېورپســ

د  ېيــ يلــه مخــ تــوبځګړيمن خانــانو د يدرانــ رېشــم ويــد  رګــم وســي،ي
  .اكهټو ېيقوماندان  سر خپلو قواو د او وس رېت خهڅ ژلوو

 ،دېشاه ته خبـر ورسـ   چي زمان خهڅ ولويكندهار د ن لخوا د ونيهما د
كندهارتـه حركـت    ايـ كابـل او وروسـته ب   ،يدږېـ پر ورښېپ څوسو اړ هغه 
 يك ۍكروه ۴۰د كندهار په  ايبځل  وي يكرښو خواوو لړدوا د ،يړوك
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 دا قوماندان كروښشاه د ل زمان د، )ىرلپس ۱۷۹۴( ې سره مخامخ سو
ــ  ىپخــوان زمــان شــاه د  ايــب ونيخــو همــا  خــان و، حمــدم نــدهئهــم پا لځ

چــي ، و ىاكلټــخپلــو قــواوو قومانــدان   د ىقومانــدان احمــدخان نــورز 
ــورز  ېيــ ورور ــه پلــو    ىعبــداهللا خــان ن ــه د شــاه زمــان پ ــه  ګــړېج ۍدلت ت
 د لـه، ګټو ولـو يوت نـو يو لـه ېب جګـړه محمـد خـان    نـده ئپا لځ دا ،و ىراغل

، ړمـات كـ   را تـه  واخـ  يخپلـ  ېيـ هغـه   ېوليـ ون يكـ ړيا ېياحمد خان سره 
شهزاده محمـود   له وڅد هرات پر خوا وتښتېد، او  ات سوم ايب ونيهما
تــر ) ىخــان زو محمــد نــدهيد پا( ىفــتح خــان بــاركز ،يســ ىاځــ ويــســره 

تـه   كنـدهار  رتـه ېب اوړ كـ ن ېيـ  رګيـ  خـو  ،ړوالې هغـه پسـ   په يپور رشكګ
  .وستون راس

 كيـ ل ويـ سم شهزاده محمود تـه   سره ېدورارس له ته كندهار شاه زمان
ــړاو الس ت ســييون ونيچــي همــا  ،واســتاوه ــ ىل ــه ېي ــي، م ده ت  رګــراول

هغـه  لـه   ،و ىسـتان تـه تللـ   چبلو يالرلـه   ستانګېر د خهڅفراه  د ونيهما
 يو چـ سـ لـي سـره مخـامخ    ډ ېهغـ  و او د ىدلېرسـ  وډنـ څتر  هـسند د هياځ

ــارهل لــوويدده د ن ــدلتــه  ه،و ېســو اكــلټ پ ــه وخو ېي ــړمات  هـــسند د او هل
 ونـد ړ پـه امـر  شـاه  زمـان   د يچـ  ،ويـ ون ېيهلته  د،ېتښوت ته وړغا ويځخت
 )1(.ړركېت يپه زندان ك ېيپاته عمر  و اوس لړك
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  :ندنهsرس ېاد )هیلو(زمان شاه په حکومت کي د هلمند د لو د 
 ۱۱۵۰(منصور خان خور، چـي پـه    ادې د كالن خان لور او د )لويه(لو 
شــاوخوا د هلمنــد پــه لرغــونې ســيمه كــي اوســېدل، دغــه مېړنــۍ     ) هـــ ق

  .پښتنه باركزۍ وه خټهمېرمن د ګرشك د مالګير د كلي په 
ــه اد ــوزرا د  ېلوي ــر  اشــرف ال ــاركزي فــتح خــان وزي ــه  يچــ ،مــور وه ب پ
 نـده محمـد خــان  ئپاســردار (تــر خپـل خاونـد    يكـ  ۍاو دالورۍ هوښـيار 
  .كمه نه وه )يباركز
د  يكـ  يكلـ  هپـ  )مـالګير ( د ۍمتـر  لـو يك )۱۵(پـه   يځګرشك د لويـد  د
تـر اوسـه    ېوالونـه يـ  ېد يدلېـ چـي نړ  ،ځاى سته نامه هم يوه پ )باغ ېاد(

  .ږيياوس يزكهم بار يك يكل ېپد ي،د ههم پات
د زمان  ،شهزاده همايونلكه څنګه چي مخكي يې يادونه وسوه، چي 

ــاه مشـــر ورور او د ت ــال   مـــورېشـ ــه كـ ــر زوى، پـ ــاه مشـ كـــي ) ز ۱۷۹۴(شـ
لــه قيصــر څخــه ونيــو، قيصــر د پــالر لخــوا د كنــدهار والــى  يــې كنــدهار 

شـاه تـه    كندهار د نيولو څخه چي زمـان  همايون لخوا د دټاكل سوى و، 
كابـل او وروسـته بيـا     ،يږدېـ ښـور پر ېهغه مجبورسو څـو پ  د،ېخبر ورس
) ۴۰(كنـدهار پـه   د  يو خـواوو لښـكر  ړد دوا ،ته حركـت وكـړي   كندهار

شــاه د  د زمــان دې كــي ې،ســره مخــامخ ســو   يكــ )1(يكروهــ څلوېښــت
زمـان  خـو همـايون بيـا د     نده محمد خـان و، ئپاسردار قوماندان  لښكرو
خپلــو قــواوو قومانــدان    پخــوانى قومانــدان احمــدخان نــورزى د    شــاه

 ۍدلتـه د شـاه زمـان پـه پلـو      ىعبداهللا خان نـورز  ېي چي ورور، ټاكلى و
 د له،تويولو وګټ له وينوېب جګړهنده محمد خان ئپا ،اغلى وته ر ګړېج
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او  مـات كـړ   تـه را  خـوا  يخپلـ  ېهغه ي ېونيول ياړيك ېاحمد خان سره ي
شـهزاده محمـود سـره     لـه  څـو د هرات پـر خـوا وتښـتېد،    همايون  شهزاده
تـر ګرشـك   ) خـان زوى  د پاينده محمـد ( ىفتح خان باركز ،يسيوځاى 

تـه راسـتون    رتـه كنـدهار  ېړ او بكـ ن ېګيـر يـ  خـو   والړ،ې هغـه پسـ   د يپور
  .وس
 ىپه هكله خبر نه درلـود، دغـ   لويد پا ګړېد ج ال وكخل يغه مهال چه
ــيغ ــىاو تــوره  هواغوســتل) برقــع( بــوغرهخپلــه  يښــځ يرتمن ــر مــال   ي ت
كلـن   اتـه ) ۸( اوړ وكـ  ديـ بر يـى پر زندان  ارښوه، د سس سپره آ پر ،هلړوت
د حكومـت پـر    ېيـ  رتـه ېب ،ړازاد كـ  لـه زندانـه   ېيـ  ىزو زمان شـاه د  صريق

ســره  شــاه د زمــان يښــځ يپتمنــ يړنومــو هګــتو ې، پــدناوهېښــك ۍچــوك
تــر  وكــد خل يالر لــه يد جــارچ ېيــزادول آ صــري، د قودښــو ړخپــل مالتــ

  .ورسول ونوږغو
 ارښـ د  يپـور  علومېـدو تـر م  يليد پـا  ګـړې د ج هګهمدارن يرمنېم ېد
 لځـ وي ،ينسـ ي الس پـور  چي په غـال او چپـاول   ه،ړته پاملرنه وك تيامن
 يكـ  ارښـ پـه   يړغـوا  )خـان  ىمرتضـ (زوم  ېدد يچـ  ،دېته خبر ورسـ  ېد

 ړمنـع كـ   څخـه  كـار  ېهغه دد ېلو اد ،يړك كانونه چوراو دُ ونيتجارتخ
هغـه  ي، ړكـ  ېپـر  ېيـ بـه   نـو سـر   يړچي كه دا كـار وكـ   ړورك ېياو اخطار 

 ېاد ييلــو، ړكــ يالس پــور ېيــاو پــه چــور  ويــونــه ن ږتــه غــو يخبــر ېدد
 ىداېـ راپورته كي كځمداسي وواهه چي د  ېياو په توره  هړحمله پر وك

 يړس يروحان وهي د ېي يك ىپه پا ،زندان ته واچاوه ېينسو، وروسته 
  .ستيراوا ېي څخهله زندان  وا ښىپه شفاعت هغه وبخ

د  رشــكګد ،ده ېرګــســره مل ۍهــم د درنــاو هتــر اوســ هښــځوره  هړدا ز
  .دهېل سونومو ړايپه و ېدد سهېنجونو لا



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

237 
 

تــه  ارښــســر د كنــدهار  كروښــد خپلــو ل شــاه وروســته زمــان يځــور وڅــ
 ىزخمــ يكـ  جګــړهپـه   ونيد همـا  زوى ىوكــړخپـل و  ېيـ كلـه چــي  ، ننـوت 
مننـه او   يـې  خـه څ ېاد ييخوشـحاله سـو، د لـو    رېـ ډ، ديـ ول ىژوند ىسو

  )1(.ودښېپر ىهم په كندهار ك ايب ېي صريق او ړوك ىدرناو
  

  :يپروای ېب شاه زمان د يپه وړاندهلمندي نده محمد خان ئپارسدار  د
 ېيـ سـلطنت   و اوسـ سـتون   كابـل تـه  څخه  ركندها لهشاه زمان  يكله چ

ورو ـ  او  هړخپلـه كـ   ييـ پروا ېبـ  ېيـ مشـرانو سـره    يقوم وموند، د كاوټي
ته چـي   شاه زمان ه،وليون يىالره  )ۍزورواك( ىد مطلق العنان ېي ورو

ده  پــر كنــور خلــ يچــ تهښــغو ېيــنــه  ،هدېكارښــ ىاځــ پــر رېــډخپــل نظــر 
 يد خپلــ يچــ دا ايــ او يمنــت واچــو خــاطر پــه دمتونود خپلــو خــ يبانــد
        .يولر زېاو اغ كيشر ىپه اداره ك واديد هي له مخ يډون يقوم

ــه همــد  ــموخــه  ېپ ــه در   ېي ــد خپــل ســلطنت پ  يكــ) ز ۱۷۹۶(كــال  ميې
د ملتـان د   يچـ  )ىزو يلزپد سردار فتح خان پـو  نسردار رحمت اهللا خا(
لكــه كابــل،   ارونوښــ ويــو، د افغانســتان پــه لو  خــهڅ انويابــدال وشــتېم

 )وفادارخـان ( ، دهنه درلـود  زياغ ېقوم ېي ياو نورو ك ، هراتكندهار
  .هكاټو )لوى وزير( په لقب سره خپل صدراعظم

قهرجن  هياو بد خو يعصب ويهم  ريدده وز يوخت ك ېله بده مرغه پد
 ېيــتــل  ك نــه كــاوه اوســلو هښــ ېيــســره  مشــرانو يد قــوم يچــ ،و ړىســ

  .كاوه نهيبدبشاه زمان  ياندړددغو مشرانو په و
محمد خان  ندهئهم پا وي يك لهډپه  مشرانو يدغو سردارانو او قوم د

 نـده ئچـي پا  ېسـره لـد   ،و خـه څكسانو  ېدږاو د دربار د ن مشر زوكد بار
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 ېيـ  يكـ  ګـړو ج يپه داخل رګماما و، م ىمحمد خان د شاه محمود سكن
  .ويپلو ون شاه د زمان
ــوده  لــهيخــدمتونو پــه خــاطر ه  ولــوټ ېده چــي ده دد كارهښــ  د وڅــدرل

اصالن ريقزلباش مشرانو لكه م هګهمدارن سي، لړورك څوكۍ وزارت
 تګښــنټيدده د ســلطنت د  يچــ رېاو جعفرخــان جوانشــ  رېخــان جوانشــ 

 يرېــډ خــهڅهــم د زمــان شــاه  ي، دوېو يړكــ يلــځ يهلــ يرېــډ ېيــ لپــاره
        .ېدرلود يليه

په جال  ۍد مكار ېيشاه  زمان يچ ،پوه سو ېخان پد وفادار يكله چ
 ايوګد درواغو راپورونه وركول چي  ېيته  نوموړي، ىد ىوس رګي يك
 ېيـ  يبانـد ر پـالز  پـ  وڅـ  ي،كو تيفعال لپارهشجاع  محمد خان د ندهئپا
  .نويېښك

 نـده ئد پا ولډ يګړانځـ مشـرانو پـه    يقـوم  ولـو ټشـاه د   ېيـ  هګـ تو ىپد
شاه به  يچ ،دهېورس هياځدا خبره تر هغه  ،ړك نيبدب محمد خان په هكله

كبلـه   ېد همـد  ه،مخالفـت كـاو   ياندړكسانو په و يړد نومو ندهګرڅپه 
پـه   ېيـ  تلښـ ول او غوسـ ناراضـه   خـه څشـاه   لهمشران  يسرداران او قوم
 .يښيو ونګغبر يمناسب وخت ك

 ياســيسې دو ېپــه بــل پســ  ويــ شــاهزمــان  يچــ ييــنظــر خاونــدان وا  د
او  سـه يخـان پـه دس   كم عقـل وفـادار   د يچ دا ۍړلوم -:ېړوك يروتنېت

 يدولتـ  د كزۍبـار  ولټـ  ېيـ ي لـه مخـ   يچـ  ،ړفرمان صـادر كـ  ې ي كيتحر
چـي هغـه مقـام     دا هدوهمـ  او دلېك يبرخ ېب خهڅ ازاتويمقامونو او امت

 ېيـ هغـه  ، محمـد خـان حـق و    ندهئد پا يد خپل خدمتونو په مقابل ك يچ
  .ړوفادارخان ته ورك تهيكفا ېب
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و،  ړىسـ  ىتونكښـ غو انځـ او  صيحـر  ويـ خـان   وفـادار ــ  :يكـ يل رسيپ
 ي،سـ يون يد شـاه اقتـدار پخپـل الس كـ     ولټـ ي كاوه چـ  ښښكو نوموړي

 انځتر  مغرور او رېډ ياندړپه و )ردستانويز(كسانو  توښد خپلو ك ىد
 ،و ارنډچـاپلوس او   نـرم،  رېـ ډي انـد ړپـه و ) باالدستانو(كسانو  وړد لو

د خپـل الس   ېيزمان شاه  وڅ ،ستيكار واخ څخه ګرنين اوده د هر چل 
شـاه هـم    ، زمـان لتښـ ده غو هڅـ هـر   يوروسته چـ  څخه ېلد ،اوهځرګله وآ

  .هغه كول
 يلـ ډلـه   زانـو يشـاه د خپلـو عز  زمـان  چـي   ددې لپـاره  ـ:ييوا ونټالفنس
و، دا كـار هـم دده د بربـاد     ىتـه واك سـپارل   يړس تهيكفا ېب رېډ وي څخه

  .ړسره مخامخ ك ويملت د سترو بدبخت ېيو او هم سالمل  دوېك
  

  :د زمان شاه پر ضد د خانانو او قومي مرشانو یوه پ´ه توطیه
 يمحمـد خـان او نـور قـوم     ندهئپا ،شاه زماني وروسته چ څخههغه  له

 يك ىاو په نادعل رشكګمحمد خان  ندهئپا ل،ړك يريمشران له دندو ل
 يريـ ل خـه څ بـانو يرق تونكوښـ د شاه او د بد غو يچ، ىته راغ كال ېد اد
 ېد ناو زوكبار د ي، په هلمند كلتښغويې  نه اي لتښده غو يچ دا ي،و

ــه   ــه راتلــل   ېيــمشــران ب شــاه تــه   خبــره زمــان  وفــادار خــان دا  ،مجلــس ت
  )1(.ړك ړپړكله خهپه  يړنور هم د نومو ال ېي تياو دده ذهن هورسول

نامه  په همدغو وختونو كي يو هندى چي غالباً پنجابى به و، ځكه په
و، دا سـړى پـه   ) پيـر غـالم  (كي ميا ددغه مطلب ثبوت كـوى او نـوم يـي    
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كندهار كي دېره سو او مريدانو ته يې لوى لنګر جـوړ كـړ، دده لنګـر تـه     
  .قومي مشران، روحانيون او عام خلك ډېر ور جذب وه

قـومي مشـرانو د پيــر غـالم پـه ځــاى كـي يـوه دسيســه او توطيـه چــي د        
حه كړه، ددغـي كودتـا يعنـې وزيـر اعظـم بـه       كودتا شكل يې درلود، طر

وژني او زمان شاه د سلطنت څخه ګوښه او بل چا ته د حكومت سپارلو 
پالن په همدغه لنګر كي جوړ سو، كودتا كوونكو ځكـه دا يـو مصـئون    
ځاى باله چي دا د يو پير لنګر و، خو وزير رحمت اهللا خان د لومړي سره 

ې د هغو راپور وركاوه، ددې حركت دغه ډله تعقيبوله او زمان شاه ته ي
ســردار پائنــده خــان بــاركزى، محمــد عظــيم خــان (: مشــران دا كســان وه

الكــوزى، محمــد رحــيم خــان عليــزى، نــوراهللا خــان بــابر، اســالم خــان          
پوپلزى، حكمت خان سركاڼى، سلطان خان نورزى، خضر خان عليزى، 

، اميراصـــالن خـــان جوانشـــېر، )ركـــاب باشـــى(=زمـــان خـــان پـــوپلزى(
دغـو كسـانو   ) جعفرخان جوانشېر او مُنشي محمد شريف خان قزلبـاش 

  :پر الندنۍ معاهده قرآن او لوړه كړې وه
ــ ــي    -ومړى لـ ــا سـ ــاى دي شـــجاع پاچـ ــر ځـ ــري او پـ ــاه دي ليـ ــان شـ   .زمـ

  .آينـــــده بـــــه پاچـــــا د قومونـــــو پـــــه مصـــــلحت پاچـــــا كيـــــږي  -دوهــــــــم 
رداران كوم پاچا چي د قومي غوښتنو سره سم كار نه كـوي سـ   -ېيـــم در

  .به يې په خپل اختيار ليري كوي
ځيني ليكواالن داسي هم وايـي چـي دغـې ډلـي پرېكـړه كـړې وه، چـي        

  )1(.زمان شاه به وژني او پاچاهي به محمود ته وركوي

                                                             
مخ ۴۷ه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتن 1  
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د عمليــات مــوده پــنځلس ورځــي ټاكــل ســوې وه، محمــد عظــيم خــان    
د مړينــي لپــاره ګمــارل ) وفــادار خــان(الكــوزى د وزيــر رحمــت اهللا خــان 

  )1(.وى و او نوري چاري د سردار پائنده خان باركزي په غاړه وېس
ددغــي كودتــا ســمبالوونكي مخكــي تــردې چــي عمــل وكــړي ونيــول    

د هندوســتان پــر خــوا وتښــتيد، خــو  ســول، ميــا پيــر غــالم محمــد هنــدى 
ــدام       ــاى اعـ ــو ځـ ــره يـ ــرانو سـ ــومي مشـ ــاني قـ ــو افغـ ــو او د هغـ ــول سـ ونيـ

ــو، ـــ د روژې  ۱۲۱۴(سـ ــي )۱۳هـ ــانو كـ ــدې كسـ ــان   ، پـ ــده خـ ــردار پائنـ سـ
باركزى هلمندى لوى قومى شخص و او يو زيات شمېر مالتړلى زامـن  
يي درلودل چي تقريباً ټول د جنګ د ميدان سپاهيان او جنـراالن وه، پـه   

اشـراف الـوزراء وزيـر فـتح خـان پـه       (چـي وروسـته د   ) فتح خـان (سر كي 
  )2(.و) نامه وپيژندل سو

  

  :د غچ اخیستلو لپاره مبارزه
ــدو ســره دده      د ســرد ــه خبرې ــدي د اعــدام پ ــده محمــد خــان هلمن ار پائن

تـه  ) هلمند(زامن، دوستان او خپلوان د كندهاره ووتل او خپل ټاټوبي 
يې ځانونه ورسول، څـو پـه هلمنـد كـي د نـاوې د بـاركزو څخـه د پائنـده         
محمد خان په غچ اخيستلو كي مرسته وغواړي، دلته باركزيانو تـر هـر   

د خپـل قـوم د مشـر    ) فتح خان(مد خان مشر زوى څه دمخه د پائنده مح
ــه       پــه توګــه وټاكــه او وروســته يــې پرېكــړه وكــړه، چــي دده هــر تصــميم پ

                                                             
د نولسمي ميالدي پېړۍ په لومړي نيمايي كي د ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1

   مخ ۳۰افغانستان دوه پوځي او سياسي اتالن، 
مخ ۴۸ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  2  
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عملي كولو كي به مرسته ورسره كوي، قتح خـان كـه څـه هـم ال شـل كلـن       
  .سوى نه و، خو ددې كار لپاره مناسب سړى او پوره وړتيا يې درلوده

چــي څــو واره  ) ده محمــودشــهزا(دا وخــت د زمــان شــاه ناســكه ورور   
كـي اوسـېده، فـتح خـان لـه نومـوړي       ) ايـران (ياغى سوى و او په پـارس  

ســره د يــو ځــاى كېــدلو لپــاره د پــارس پــر لــور وخوځېــد او د سيســتان لــه 
الري يې كرمان تـه چـي هلتـه محمـود دېـره و، ورسـېد، هغـه يـې د زمـان          

م مختـه  شاه په وړاندي د سلطنت نيولـو تـه وهڅـاوه، دواړو د قـرآن كـري     
سوګند وكړ، چي له يو بل سره د همكارۍ په كولو به هيڅكله يو بل تـه  
خيانـت ونـه كـړي، لـه سـوګند وروســته داوړه لـه پنځـوس سـپرو سـره يــو          

  .ځاى د سيستان پر لور وخوځېدل
مخكــي تــردې چــي فــتح خــان د كنــدهار پــر خــوا وخــوځيږي، خپــل دوه 

رانـي سـردارانو پـه    وروڼه يې له سيستانه د اتلسـو سـپرو پـه بـدرګې د د    
ځانګړې توګه د فراه د باركزو د ټبـر د مشـرانو د مالتـړ د خپلولـو لپـاره      
فراه تـه واسـتول، ورپسـې فـتح خـان، محمـود او كـامران ميـرزا سـره يـو           

  .ځاى فراه ته والړل
محمود او فتح خان د زمان شاه او د هغه د ناتار او ځانغوښتني په اړه 

ه پـاى كـي د فـراه د درانيـو يـو شـمېر       د فراه مشرانو تـه كيسـې وكـړې، پـ    
خلكو د فتح خـان او محمـود پـه ركـاب كـي د خپـل چـوپړ تيـاري څرګنـد          

  .كړ
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محمود له دغو ځواكونو سره يو ځاى د كندهار په لور مارش وكـړ او  
څرګنده ده، چي د هلمند د ګرشك او د باركزو د ناوې د سيمي بـاركزو  

  )1(.هم ددغه ځواك مال ال پياوړې كړله
ادولو وړ ده چي فتح خان يو غښتلى، هوښيار او متنفذ شخصيت د ي

و، چي په درانيو ټبرونو كي له فراه څخه تر كنـدهاره يـوازينى د ميـدان    
ــه    ســـرتيرى او د ملـــى قـــوت خاونـــد ګڼـــل كېـــده، ده ډېـــر غښـــتلي وروڼـ
درلودل او دده تر شاهي كهاله وروسته د افغاني قوت يـوازينۍ بيلګـه   

  )2(.وه
خان د باركزو په مرسته د كندهار خـوا تـه وخوځيـدل،     محمود او فتح

او ) پيـاده (و پليـو  كـي مهـر علـى خـان سـاكزى لـه زر      ) كشك نخـود (په 
مــخ تــه ودرېــد، خــو ماتــه يــي وخوړلــه او كنــدهار تــه     ســپرو ســره د دوي

ورځـو  ) ۴۳(وتښتېد، سـردار فـتح خـان د كنـدهار ښـار كالبنـد كـړ، تـر         
 سپاره او مهر على خان سـاكزي د ته وكالبندۍ وروسته ښار يې محمو

ــان شـــاه تـــه چـــي پـــه پېښـــور كـــي و،     پخپلـــه د كنـــدهار د نيولـــو خبـــر زمـ
ورواستاوه، زمان شاه له قهره په پنجاب كي د رنجيـت سنګــ پـر ضـد لـه      
خپلــو اقــداماتو تېــر ســو او مــخ پــر كابــل روان ســو، د محمــود او ســردار 

احمـد خـان نـورزي    فتح خان د تمبولو لپاره يي د غزني الر خپلـه كـړه، د   
او خپل زوى شهزاده ناصر په مشرۍ يـې لـس زره كسـيز لښـكر جـوړ او      
مــخ د كنــدهار پــه لــوري واســتاوه، د غلجيــو د كــالت او مقــر تــر مــنځ پــه  

سـيمه كـي احمـدخان نـورزى، فـتح خـان تـه پـه سـالمي سـو،           ) سراسپ(
                                                             

د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ى، ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستان1
  مخ ۱۰۹سدوزي دولت كي، 

مخ ۲۹۹ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ،  2  
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ځكه چي دى هم د نورو په څېر د وزيـر رحمـت اهللا خـان څخـه سـخت خپـه       
زمــان شــاه زوى پــر شــاتګ تــه اړ ســو، زمــان شــاه لــه غزنــي څخــه  و، نــو د

كابل ته ستون سو، چي نوى ځـواك برابـر كـړي، خـو ښـار تـه لـه رسـيدو         
سره هغه ورسـره پوځيـان هـم خـواره واره سـول، پـه دغـه وخـت كـي وزيـر           
وفادار خان او دوه سوو سپرو او څلورو سوو پليو څخه پرته نور څـوك  

ډلـي ټپلـي سـره يـې د     ) كـوچنۍ (دى كمكـۍ  ورته پاتـه نسـو، نـو لـه همـ     
مخه ونيوه، محمود او فتح خان په يوه منډه د مقر او غزني له  جالل آباد

الرى كابل ته ورسېدل او د دوي تر منځ د جګدلي په وچه پاڼه كي لنـډه  
  .نښته وسوه، چي زمان شاه ماته وخوړه

 توربختى زمان شاه چي تر څو مياشتو مخكي پوري په پنجاب كـي د 
هيواد د بهرنيو دښمنانو د ايلولو په سوچ كي و، د وروڼو د ناخوالو او 
كورنيو ګډوډيو له السه داسي سـوى و، چـي ډېـر لـږ ملګـري ورتـه پاتـه        
وه، پرېشانه و او بې ارادې اړ سو، چي لږ تر لږه د يوې شپې لپاره د مال 

  .عاشق شينواري كال ته پنا وروړي
تۍ له السه پيښـي سـوې، كنـې لـه     ددې كال ناوړه پيښي ټولي د بدبخ

ټولو هغو مـاتو سـره بيـا هـم تـر پنجابـه د افغانسـتان ختيځـي او جنـوبي          
برخــي دده د تــوري تــر شــپول النــدي وې او دده ســكه ورور شــجاع پــر         
پېښور پياوړې واكمني كوله، زمان شاه له هغه څخه په يوه ليك كـي د  

رســتي تــه   مرســتي غوښــتنه كــړې وه، چــي خيبريــان او يوســفزي دده م     
  .واستوي

مال عاشق شـينواري پـه سـر كـي پـه وريـن تنـدي د مېلمنـو هـر كلـى او           
ــري          ــل ونيــو، بي ــې ورېــده چــي محمــود كاب ــاوى وكــړ، خــو چــي واي درن
واخيست چي سبا يې د زمان شاه په پنا وركولو محمود ونه نيسـي، نـو   
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د كال دروازې يې وتړلې او په شپه كي يې د زامنو په الس شاه محمـود  
ــه پ ــه نيولـــو او بيولـــو پســـې څـــوك    تـ يغـــام واســـتاوه، چـــي د بنـــديانو پـ

  .راواستوي
شــېبه ال تېــره نــه وه، چــي زمــان شــاه او ملګــري يــې پــوه ســول، عاشــق     
ــه تــوب د دود پــر خــالف د فرېــب الره     شــينواري د مېلمــه پــالني او كورب
خپله كړې وه او كلك مخالف سوى و، زمان شـاه او ملګـرو يـې هـر څـه      

ځان د خالصون لپاره ګودر ومومي خو بريـالي نـه    خوارۍ وكړې چي د
  .سول

تـه رسـېدلى   ) كابل او پېښـور (ددې ناڅاپي پيښي خبر دواړو خواوو 
و، له يوې خوا شاه محمود د خپل سيال د نيولو لپـاره مټـي راونغښـتې    

  .او له بل لوري شجاع د خپل ورور د خالصون په لټه كي سو
د يــوه جــراح ســره د  )ســد خــانا( لــه كابــل څخــه د وزيــر فــتح خــان ورور

جالل آباد پر خوا رهي سو او له بلي خوا له پېښور څخه عبدالكريم خان 
جګدلى چي كابـل تـه لنـډ    (د بندي پاچا په خالصون پسې راوخوځيد، 

، ځكـه اسـد خــان كـال تـه مخكـى ور ورســېد، زمـان شـاه يــي        )پـروت دى 
لـه ملګـرو   ونيو او جراح يې د شاه محمـود پـه وينـا سـترګي وايسـتې او      

سره يې كابل ته راوست، له رارسولو سـره يـې سمدسـتي پـه باالحصـار      
كي د تورو تمبو شاته واچاوه، وفـادار خـان وزيـر او نـور پلويـان يـې لـه        
تېغه تېر كړل، دې ناوړه پيښي د شاه محمود او ناسـكه ورور شـجاع تـر    

  )1(.منځ د سختو دښمنيو ور پرانيست

                                                             
مخ ۱۷ـ احمد علي كهزاد، افغان مېړني او تاريخي پيښي،  1  
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، په هنـد كـي د انګليسـى ښـكېالك او     د زمان شاه په له منځه تلو سره
په ګټه ښه شرايط په  يزبېښاك پايښت او خپرښت ته ښه موقع او د دو

ــډيانو       ــورو ګاونـ ــتان نـ ــربېره د افغانسـ ــه انګرېزانـــو سـ ــل، پـ الس ورغلـ
ته هم دا فرصتونه موجود سول، چـي د  ) روسانو، پارسيانو او سكانو(

لـوى هډونـه    -لـوى   وار ترېنـه  -لوى افغانستان له وجـود څخـه پـه وار    
ــې لـــه خپـــل ځواكمنتـــوب، امنيـــت،      ــه يـ ــه تـــدريجي توګـ وشـــكوي او پـ

  .يووالي، پرمختګ او جغرافيايي تماميت څخه محروم كړي
د زمان شاه زوى قيصر، چي دا وخت په هرات كي حكمـران و، پـارس   
تــه وتښــتېد او هــرات يــي خپــل اكــا حــاجي فېروزالــدين تــه پرېښــود، د     

انتظار كاوه، قيصـر يـې ونـازاوه او د هـر راز     پارس پاچا لكه څنګه چي 
  .مرستي وعده يې ورسره وكړه

عاشق شينواري چي دا لويه لوبه  كړې وه، هم روغ پاتـه نـه سـو، درې    
كاله وروسته چي د شاه محمود لومړۍ واكمني د شجاع پـه الس ړنګـه   
سوه، لومړنى كار يې دا وكړ، چي عاشق شينوارى يې راوغوښت او پر 

ړاوه، د كوه نور د الماسو غمى  چي زمـان شـاه د شـينواري د    دار يې وځ
  )1(.كال په دېوال كي ټمبلى و، هم شجاع ته په الس ورغي

  

  :وزارت )هلمندي(د شاه محمود پاچهي او د وزیر فتح خان 
كال كي د افغانستان د پاچا په حيث پر پالز ) ز ۱۸۰۱(شاه محمود په 

نيولـو سـره، د خپـل ژونـد تـر      كښېناست، نوموړى چي د كابل د تخـت د  
ټولو لـوى مقصـد تـه ورسـېد، د زمـان شـاه د وخـت د تجربـې خاونـدان،          

                                                             
مخ ۲۲ـ همدا اثر،  1  
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پـر ځـاى    ينظامي او ملكي وزيران او مامورين يې بې واكه كـړل، د دو 
يې خپل پلويان وټاكل، په دې لړ كي د سردار پائنده خان بـاركزي زوى  

ر يـې وټاكـه   فتح خان باركزي ته يې د شاه دوست لقـب وركـړ، خپـل وزيـ    
او قاضي محمد سعيد خان باركزى يې د كندهار د قاضي القضـات او  

        .لقب يې وركړ) خان علوم(د 
  :د وزير فتح خان د مهر سجع په الندي بيت پيل كيږي

  

ــازم كزوســـت       طـــالع محمـــود را نـ
  سرفراز فتح و نصرت شاه دوست

  

ــود را نــــازم كزوســــت    طــــالع محمــ
  سرفراز ملك و دولت شاه دوسـت 

  

  

د قاضي القضات محمد سعيد خان باركزي مهر په الندي سجع او 
  :و
  

محمد سعيد از فضل حق مشهود شد       قاضي القضات شاه     
  )1(محمود شد

  

شاه محمود د تخت ناستي سره سـم، د هيـواد ټـولي سياسـي، نظـامي      
او نوري چاري وزير فتح خان تـه وسـپاره، وزيـر فـتح خـان هـم د معمـول        

وروڼـــه د افغانســـتان پـــه بېالبېلـــو واليتونـــو كـــي   ســـره ســـم، خپـــل ټـــول
حكمرانان كړل، يواځي دوست محمد خان يې له ځان سره پـه مركـز كـي    
وساته، محمد عظيم خان او بيا وروسته عبدالجبار خان ته يې كشـمير  
وركــړ، پېښــور يــې تــر اټكــه يــار محمــد خــان او ســلطان محمــد خــان تــه     

ن، غزنـى يـې شـېردل خـان،     وسپاره، سندهـ او ښكارپور يـې رحمـدل خـا   
                                                             

ېړۍ په لومړي نيمايي كي د د نولسمي ميالدي پـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1
  مخ ۴۳افغانستان دوه پوځي او سياسي اتالن، 
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باميـان يـې كهنــدل خـان، كنــدهار او د هغـه شــاوخوا لـه كالتــه تـر بــوالن       
درې، فراه او هلمند پوري مهردل خان او پردل خـان تـه او دېـره جـات تـر      
پنجاب او د پېښور تر غرنيـو سـيمو پـوري نـواب عبدالصـمد خـان او د       

جــراآت او ګــواكي عملــي ا )1(هغــه زوى نــواب زمــان خــان تــه وركــړ ســو، 
حكومتي چارى وزير فتح خان او د هغه وروڼو سرته رسولې او د عيش 
او عشرت كارونه شاه محمود ته پاته سول، د افغانستان په تـاريخ كـي   
ښايي د شاه محمود په څېـر نـااليق او بـې پـروا پاچـا تـه ډېـر لـږ د قـدرت          
د نوبت رسېدلي وي او كه ورته رسېدلى وي، نو هغه بـه هـم دده پـه څېـر     

  )2(.افغانستان د بربادۍ سبب ګرځېدلى وي
  

  :پوrي خدمتونه )هلمندي(شاه محمود ته د وزیر فتح خان 
لكه مخكي چي مو ولوستل د شاه محمود لپـاره د پاچـاهۍ پـه نيولـو     
كي وزير فتح خان ډېر زيار وكـيښ او د خپلـي ژمنـي پـه پـوره كولـو كـي        

وړي ته يې د كابـل  چي د شاه محمود سره يې كړې وه بريالى سو او نوم
  .پالز ونيو

د هغـــه څخـــه وروســـته پـــه ټـــول افغانســـتان او ګاونـــډيو كـــي يـــو ډول  
منځتــه ســوه، چــي لــومړى د زمــان شــاه ســكه ورور   ) انارشــي(ګــډوډي 

شجاع الملك چي دا مهال په پېښور كي و، يـاغي سـو او د سـكه ورور    
  .د غچ اخيستو او پالز لپاره كار پيل كړ) زمان شاه(

خـت شـل كلـن و، د سـاتونكو لـه يـوې وړې ډلـي سـره پـه          شجاع دغـه و 
پېښــور كــي پرېښــوول ســوى و، د زمــان شــاه كــورنۍ او د دولــت ټــول         

                                                             
مخ ۳۰۵ـ پوهاند عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ،  1  
مخ ۱۸۸ـ عبدالباري جهاني، هرات، پښتانه او ستره لوبه،  2  
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جواهر او نوري شتمنۍ ده ته سپارل سوي وې، لـه هغـي ناڅـاپي ويـري     
وروســته چــي دده د ورور لــه مــاتي پيــدا ســوې وه، ده وپتېيلــه چــي ځــان   

يــوې منظمــي نښــتي لپــاره  پاچــا اعــالن كــړي او لــه شــاه محمــود ســره د   
تياري ونيسي، نو ده له دې امله د پېښور شاوخوا قومونو په مينځ كـي  
ډېري روپۍ ووېشلې او ډېر ژر يې وليدل، چي د برو درانيو ډېـر كسـان   

  .د هغه تر بيرغ الندي ټول سوي دي
كال د دسمبر په لسـمه نېټـه شـجاع الملـك لـه پېښـوره پـر        ) ز ۱۸۰۱(د 

لپاره را روان سو، د جالل آباد ښار يې ونيو، خو د كابل باندي د حملې 
محمود له پوځ سره چي هغه له درېيو زرو مېړو څخه جوړ و او مشـر يـې   
وزير فتح خان و، مخ سو، د شجاع الملك سره لږ تر لږه لس زره عسـكر  

د خپلـو قـومي جګـړو     ه هـم دوي ټول بر درانيان وه او كـه څـ   يوه، خو دو
ظمـي جګـړې او د هغـه د دسـپلين سـره نـا آشـنا        سره روږدي وه، خو له من

ــر       ــه پيــل كــي د شــجاع الملــك پــوځ بريــالى و، خــو دده ب وه، د جګــړې پ
دراني پوځيان له ګډوډۍ څخه د خپلي ګټـي پـه اميـد وه، همـدا چـي پـه       
دې فكــر ســول، چــي بــرى قطعــي ســوى لــه خپلــو ليكــو څخــه ووتــل او د   

ملـــك د بـــې پاچـــاهۍ خزانـــې پـــه لوټلـــو يـــې پيـــل وكـــړ، چـــي شـــجاع ال 
  .احتياطۍ له امله له ځان سره د جګړې ډګر ته راوړې وه

وزير فتح خان له دغي موقـع څخـه ګټـه واخيسـته او د شـجاع الملـك       
پر پوځ يې بريد وكړ، شجاع الملك يې مات كړ، شجاع چي دې حالـت  
تـه وكتـل، نــو د خيبـر غرونــو تـه وتښــتېد، چـي هلتــه د پاچـاهۍ د نيولــو       

فـتح   وزيـر  د يـې ه ګـ وسـله او پان  خـو تظـار وباسـي،   لپاره د نويو شېبو ان
 ېلــه خزانــ الملــك شــجاع فــتح خــان د ،الس تــه ورغلــه واكونــوځخــان د 

پـر   ورپېښـ او د  ېشـل ېوو وياليـ ګخپلـو جن  پـر  ېسـ يپ يوسـ تر السه  خهڅ
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 ېمـود  يډپه لن ېدرواز ورېښد پ ،ړته دوام ورك ګخپل پرمخت يېلور 
 يې خهڅ ويمس نږدواو له  ېوسنيستل مخ پرا پر كرښد فتح خان د ل يك

  .هړك ليپ ولونهټرا يېد مال
كوم وخت چي وزير فتح خان په پېښور كـي و، غلزيـو لـه زابـل څخـه د      
لـــوګر تـــر ســــيمو پـــوري پــــه پـــاڅون الس پـــوري كــــړ، هغـــوي لــــومړى       

د پاچا په توګه وټاكه او وروسـته يـوې   ) غلجى(عبدالرحيم خان غلزى 
نــدهار پــر ښــار حملــه وكــړه، ډلــي د شــهاب الــدين تــوخي پــه مشــرۍ د ك 

او ســيدال خــان ) چــي د فــتح خــان د اكــا زوى دى (عبــدالحنان هلمنــدي 
الكــوزي د ښــار دفــاع تــه مــال وتړلــه، د ُپــل ســنګي پــه ســيمه كــي ســخته   
جګړه وسوه، دوه سوه تنه دراني او زر تنه غلزي په نومـوړي جګـړه كـي    

  .ووژل سول
ون كـړى و، تـر   هغي ډلي چي د عبدالرحيم خـان غلـزي پـه مشـرۍ پـاڅ     

غزنــي پــوري يــې ټولــه ســيمه لــوټ كــړې وه، د غزنــي پــر ښــار يــې حملــه    
كولـه، مګــر د غزنـي ښــار خلكــو د ځـان څخــه دفـاع وكــړه، شورشــيانو د     

  .شلګر او زرمل الره ونيوله، چي شمېر يې شلو زرو تنو ته رسېده
شاه محمود درې زره كسان جګړې ته چمتـو كـړل، خـو دا وخـت وزيـر      

ښــور كــي و،  نــو شــاه هــم دې تــه اړ ســو، چــي شــېر محمــد  فــتح خــان پــه پې
لـه بنـد څخـه خـالص كـړي،      ) د احمدشاه بابا صدراعظم(مختارالدوله 

دغه مجرب سړي شورشيان يې وټكول او د څو تنـو سـرونه يـې ور پـرې     
كـړل او كابـل تــه يـې واسـتول او د محمــود پـه امـر د بلــخ د غونـډۍ ســره        

  .كړنږدې يې د سرونو څخه كله منار جوړ 
كال په پسرلي كي غلجيان بيـا ناڅاپـه راوالړ سـول، لكـه     ) ز ۱۸۰۲(د 

څنګــه چــي لــومړى را والړ ســول، مګــر دا ځــل هغــوي پــه يــو خــاص نظــم   
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باندي كار پيل كړ، پدې بغاوت كي د غلجيو ټـول قبائـل ګـډون درلـود     
  .او پنځوس زره پوځ سره غونډ سو

ه يې غوښتل چي څخ) ختيځ، جنوب او لوېديځ(دا ځل له درېيو الرو 
پر كابل يرغل وكړي، وزير فتح خان باركزى او شهزاده كـامران چـي دا   
مهال په پېښور كي وه، كابل ته راغلل، عبدالواحد خان هلمندى د فتح 
خان باركزي د اكا زوى د كابل په شاوخوا كي د ښار څخه دفـاع وكـړه،   

ړه وكړه وزير فتح خان پخپله د جبارخېلو او احمدزيو غلجيانو سره جګ
او هغوي ته يې ماتـه وركـړه، ورپسـې يـې د عبـدالرحيم غلجـي ډلـي تـه         
چي غوښتل يې د لمر خاته لخوا پـر كابـل يرغـل وروړي ماتـه وركـړه او      
ونيـول سـو، چــي پـه اخيـر كــي د دوو زامنـو سـره پــه تـوپ والـوزول ســو،         
وزير فتح خان هم د غلجيانو ټولي دفاعي كالوي ونړولې، دا ځكه چي 

ه لــه دې كالګــانو څخــه د ښــه دفــاعي ســنګرونو پــه توګــه كــار نومــوړو بــ
  .اخيسته
تــه  تابــهيخوند ويمســ ومــرڅېپــام د كابــل د ور ولټــمحمــود خپــل  شــاه

 پيسـو د  رمېش وي هځله من وړګد و بريد خ ايب لځ ويشجاع  يچ ،و ىولړا
او  ړجـو  يـې  كرښـ ل زيزر دوولساو  ولڅراوه انتهځ يپه بدل ك ډاليواو 
 رېشــم ڼګــ عســاتونكو د شــجا ورېښــخــو د پ كــړ،و غــلري ېــې ورښــېپــر پ
د  ،دېتښو ت يتښيپه ت ايب لځ وياو شجاع   ولځوغور وښله پ الييګجن

 يړغــا يبلــ لــه نديد آمــو د ســ يچــ ه،و يكــ ړپــه لــ )ز ۱۸۰۲(كــال  همدغــه
 فـتح  ريـ د وز يكـ  سـيمو  ومـ رېڅخـو د بلـخ پـه ور    ،ړوك ديزبكو پر بلخ  برا

 رتـه ېب يچ ولس ړاو ا لهړماته وخو ېي خواله  واكځوي س استولخان د 
  .ته په شا سي يړغا يبل نديد آمو د س
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 ېدږنې وهيد شاه محمود د دربار پر  ېاويبر ېخان پرله پس رفتحيوز د
او لـه   ېوتلېـ پر ېدرنـ  يرډېـ  يبانـد  )اكرم خان الكوزي( يړاو مخـَور غ

 ېوســوه چــ هړكــېوروسـته پر  ،هړكــ ليــنــي پګترب ېيـ فــتح خــان ســره  ريـ وز
 ورېښـ پ يفـتح خـان د   ريـ سي او وز هپات يپه كابل كي اكرم خان دمحمد 

  .سي ړالوته 
د خپـل   يـې  خـه څنـو  ګله پر ىاځاو د هغه  ړالوته  ورپېښفتح خان  ريوز

ــاره مال تونوښـــګد ل كرښـــل ــلپـ ــهټرا  هيـ ــ ولـ ــه  ريد كشـــم ه،ړكـ ــاكم ورتـ حـ
بنـو او دامـان پـه لـور      ،ټد كوهـا  يـې  ايـ ب ،اسـتولې و ۍزره روپـ  وسځنپ

د  ېي ې، ورپسهړك ولهټرا  هيهم مال ېي خهڅ ونوياځو له هغو ودرومل ا
وروســــته، د  ولــــويلــــه ن رســــتانيد وز ،ړتكــــل وكــــ ولــــويد ن رســــتانيوز
  .ورسېدكندهار ته  يچ ،و ىكال دوب) ز۱۸۰۳(

 هشـهزاد  يچـ  ،خبـر سـو  ي ك يپه الر داتنېكندهار ته د س فتح خانريوز
تكـل لـري،    ديـ ار د برپـر كنـده   يپه مرست )ايرانيانو(پارسيانو د  صريق
 انځـ  بېـړه پـه   ريوز ،و يكامران په الس كشهزاده كندهار د  وختدغه  په

پـه   صـر يقد  ىاځـ  ويـ  ېيـ كـامران سـره    دهكندهار تـه ورسـاوه او لـه شـهزا    
كلكـه   رهډېـ   يكـ  )كـوكران (پـه   ځخواوو تـرمن  وړد دوا ،ړوك ليتمبولو پ

د  صـر يد ق ،لـه ړماتـه وخو  صـر يق يك ىپه پا يچ ،تلهښون هړګج ړۍخون
 وليونــ  صـر يو، قسووژل  يك هړګج هپه دغ )اكرم خان( ىبولندو كرښل
  .استاوهو ېيو او كابل ته س

محمد خان سـره   تخان له خپل ورور دوس فتح ريموده وروسته وز هڅ
 ګټيپه  خهڅ ګكابل ته د فتح خان له ورت الملك، شجاع والړ،كابل ته 

 ،ړوكـ  ديپر كندهار بر ايب لځ وي ،و ىدليل تش ېميدان ي يچ خيستنيا
 رغـى تـه و  ړد كـامران مالتـ   ىاځـ  ويفتح خان له خپل ورور سره  ريخو وز
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 تېد،ښـ ته وت ېښوررته پې، شجاع بهړشجاع ته ماته ورك ېي ايب لځ وياو 
ــه دغــه   ــوز  يكــ ىاځــپ ــتح خــان د غفــور   ري ــاركزي، ســ   ف  دالخانيخــان ب

 يانـد او صـداقت ب  ۍاليـ الكوزي او خواجه محمد خان سـدوزي پـر پال  
  .اچولزندان ته و ېرې سره يو او دسشكي 
پـه   يد مـات  صـر يد ق ياو د كندهار پـه كـوكران كـ    ېد سوب رستانيوز د

د  يانـد ړپر و نويسره دا د شاه محمود د حكومت د مخالف ولوين يپام ك
د كابـل پـه    هړګـ د فتح خان نهمـه ج  ،وه هړګج ۍاليفتح خان اتمه بر ريوز

ي د شـاه محمـود د ژغـورن    يچـ  ،وه يدانـ ړد شجاع پر و يكضي قا قلعه
  .هړتر سره ك ېي رهلپا

 يپـه كابـل كـ    ىاكـرم خـان الكـوز    يچ ،و يفتح خان په كندهار ك ريوز
 هـم لـه شـاه محمـود     )خـان  رمحمدېمختارالدوله ش(خوا  ېله بل ،سو ړم

د  ۍوكڅــخــو شــاه محمــود دا  ،و ىتونكښــغو ۍوكڅــد وزارت د  څخــه
ــه  رمحمدېد شــ ېيــ ۍوكڅــ ياو پــر دغــ هڼــاګفــتح خــان حــق   ريــوز خــان ل
 ىلړت يپر قزلباشو باند هړخپل ز مودشاه مح ،هړوك هډډ خهڅ يومارنګ

شـاه د   ،واك چـالوه  يبانـد  خليـك او بر وټيهم د خلكو پر خ يو او هغو
  .راوهګهم نه  ږخپل غو اتونوياو شكا كونوټپه سر انويسن

په داسي وخت كي چي پـه ښـكاره حالـت آرام ښـكارېده، د اهـل سـنت       
بلوا او د اهل تشيعو د وژنـي پېښـه پـه كابـل كـي منځتـه راغلـه، چـي پـه          

  .پاى كي د شاه د سلطنت په له منځه تللو تمامه سوه
لكه څنګه چي پوهيږو، نادر افشار د هرات، كندهار او كابل تر فتحه 
ــه        ــو يــو شــمېر قبيلــې چــي پ ــو او كردان كولــو وروســته د تركــانو، تركمن

امه يادېدلې، له خپلـو كورنيـو سـره يـې پـه      عمومي توګه د قزلباشو په ن
نوموړو ښارونو كي مېشت كړلې، چي په دې توګـه د سـوق الجيشـي د    
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مهمــو ځــايونو څارنــه وكــړي او د هغــه لپــاره د هنــد دروازې پرانيســتي   
  .وساتي

احمدشــاه بابــا دغــه كســان د شــاهي غالمــانو پــه نامــه د دايمــي مــنظم  
او د هغــوي د مشــرانو او لښــكر پــه توګــه پــه خپــل پــوځ كــي شــامل كــړل   

كـال كـي   ) ز ۱۷۹۹(مخكښانو لپاره يې رتبې او جاګيرونـه وټاكـل، پـه    
كله چي زمان شاه هرات ته والړ، نو دا يې احساس كړ، چي د هغه ځـاى  

تـه چـي پـه هـرات كـي يـې ډېـر وخـت تېـر          ) محمـود (قزلباش د هغه ورور 
هـرات   كړى و، ژمن او وفـاداره دي، نـو د دولـس زرو پـه شـاوخوا كـي د      

قزلبــاش يــې كنـــدهار، غزنــي او كابـــل تــه كـــډه كــړل، دوي د پخوانيـــو      
ــه اصـــل كـــي پارســـيان      ــي پـ ــو ســـره چـ ــو خلكـ ــو شـــمېر هغـ قزلباشـــو او يـ

وه او د دولــت د كــاركوونكو لكــه، مُنشــي، مســتوفي او پــه ) ايرانيــان(
ــار كــي خــدمت كــاوه، پــه كابــل، غزنــي،       نــورو نومونــو ســره يــې پــه درب

كي يې د اهل شيعه و اقليت تشكيل كړ، چي د كندهار او نورو ښارونو 
اهـل ســنت مــذهب د اكثريـت پــه مــنځ يـې پــه ښــو ودانيـو او ځــايونو كــي     

  .ژوند كاوه
د شاه محمود د سـلطنت پـه وخـت كـي د اهـل سـني او اهـل تشـيعو تـر          
منځ يوه ستونزه راوالړه سوه، دلته موږ له تاسو ته د بېالبېلو ليكواالنو 

  :نظرونه شريكوو
څو تنو قزلباشو ځوانـانو يـو سـني    (ـ :التواريخ ليكوال ليكيد سراج 

مذهبه تنكى ځوان په زور سره خپل كورته داخل كـړ او د لواطـت نـاوړه    
فعل يې ورسره په جبر اجراء كړ، وروسته له څو ورځو كله چي راخالص 
سو، نو موضوع يې له خپل پالر سره شريكه كړه، پـالر يـې د جمعـې پـه     
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ه ميـــر واعـــظ څخـــه د انصـــاف غوښـــتنه وكـــړه، ورځ پـــه جومـــات كـــي لـــ
  .)نوموړي مير په همدې غونډه كي د قزلباشو د وژلو امر صادر كړ

يا اووه كاله له دې پيښي وروسته افغانستان   الفنسټن چي فقط شپږ
د اهل سـنتو يـو ځـوان چـي     (ـ :ته راغلى و، دا موضوع په بله بڼه بيانوي
اعدام سـو، اهـل سـنت پـدې     يو قزلباش يې وژلى و، د محكمې په حكم 

كار په قهر سول او دا كار يـې لـه قزلباشـو څخـه د شـاه د پلـوۍ لـه الملـه         
وباله او د هغه په جنازه كي يې په ډېـر شـمېر كـي د خپلـو احساسـاتو پـه       
څرګندولو سره ګډون وكړ او خلكو د ميـر واعـظ كـور تـه مخـه كـړه او د       

  ).كړهغه په فتوا سره يې د قزلباشو په كورنو بريد و
يوه قزلباش، يو سني مذهبه تنكـى  (: كييكوال ليريخ سلطاني لاد ت

ځـوان   يتنكـ  ،لمـه او ورپسـې ورسـره لواطـت وكـړ     ېته م ورځوان خپل ك
د ځوان هلك  بيانوي،كورنۍ ته  يښه خپلېپ دا وروستهتنېله س ور تهك

 او د انصــاف غوښــتنه كــوي، رييــڅ وانٻرګــشــاه محمــود تــه خپــل  رپــال
لپـاره   اثبـات قاضي د جرم د  ه،سپارو ښار قاضي ته ورد  قضيهپاچا هم 

لپــاره ناشــونى و، د هلــك  عليــه شــاهدان غــواړي چــې دا كــار د مــدعي 
نۍ د جمعې پـه ورځ د پـل خشـتي جومـات تـه ځـي او لـه ميـرواعظ         ګپلر

ميــرواعظ د قزلباشــو پــر كورنــو د   ،غوښــتنه كــوي يآغــا څخــه د مرســت 
خلــك د پــل خشــتي لــه   ،يبولنــه وركــو يرغــل او د هــر قزلبــاش د وژنــ ي

ور  دى،نځى ګد قزلباشـو اسـتو   يچـ  ،چنـداول  او پر والړيږيجوماته را
ته ورځي  يې مخيهرڅوك ي چ ياوړي او د چنداول په الرو او كوڅو ك

ې اور ور يـ ې وژنـي او كورونـو تـه    يـ وهـي ، يـا    او كوتكـو په تورو، چـړو  
  ).اچوي
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قـدام چـي د   د پيښي علـت هـر څـه چـي وي، د قزلباشـو د عامـه وژنـي ا       
هغوي افرادو د وروستۍ پېړۍ په نيمايي كي د سلطنت ځانګړې اردو 
تشكيلوله او د پاچا د كړنو د نفوذ او د هغه د رقيبانو په ځانګړي توګه 
د فيوډاالنو او سردارانو په مقابل كي مهمه وسـيله وه، پـه حقيقـت كـي     

رانو، دا اقدام د سلطنت د ځواك د كمزوري كولو او بيا لـه سـره، سـردا   
اشرافو او قبايلي نفوذ لرونكو ته د واك لېږدول و، پـه همـدې علـت پـر     
ــه شــېر       ــانو ســتر ســرداران لكــه مختارالدول روحــانيونو ســربېره د دراني
محمــد خــان، احمــدخان نــورزى او نــواب خــان ددې ډلــي يعنــې د ســني    
لښكر مخكښان وه او څنګه يې چي نه سواى كوالى، قزلباش د شاه او 

په نامه له منځه يوسي، نـو د كابـل لـه شـاوخوا د سـني       د مركزي خدمت
مذهبه خلكو مذهبي احساسات راوپارول او غټـه بلـوا يـې جـوړه كـړه،      
پاچا چي نه يې غوښـتل د هغـه د اردو افـراد قتـل عـام سـي، نـو تـر خپلـه          
وسه يې د قزلباشو حمايت وكړ او انتظار يې درلـود، تـر څـو وزيـر فـتح      

ه خپلو ځواكونو سره كابل تـه راسـتون سـي    خان چي په كندهار كي و، ل
  .او ددې فتنې اور مړ كړي

مختارالدوله چي په ښكاره د سولي او تقوا خبري په جامـه ملـبس و،   
په اصل كي ډېر كينـه نـاك او مقـام غوښـتونكى سـړى و او د وزيـر فـتح        
خان په رتبه او مقام يې حسد كاوه، په دې هڅه كي سو، چي د خلكو له 

و څخه استفاده وكړي او شاه محمود له منځه يوسـي او  عامه احساسات
د هغه پر ځـاى بـل پاچـا وټـاكي او د چـارو واګـي هغـه تـه وسـپاري، دې          
موخي ته د رسېدلو لپاره يې شجاع الملك ته مخ وګرځاوه، هغه تردې 
مهالــه شــاه محمــود تــه نــه و تســليم ســوى او لــه څــو ناكــامو بريــدونو          

نتظار كي ناست و، شاه محمود چي وروسته په زرمت كي د فرصت په ا
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د مختارالدولــه لــه ارادې څخــه خبــر ســو، نــو د هغــه د نيولــو فرمــان يــې   
صـــادر كـــړ، مختارالدولـــه پـــه تېښـــته لـــه كابـــل څخـــه ووت او د شـــجاع 
الملك له لښكر سره يو ځاى سو او هغه يې پر كابل بانـدي بريـد كولـو    

زلباشو سره پـه الس  ته په شا وټكاوه، له بلي خوا ميرواعظ، شاه يې د ق
يو كولو تورن كړ، سني مذهبـه يـې د هغـه پـه خـالف راوپـارول، چـي پـه         
پايله كي شاه محمود او قزلباش په باالحصار كي د خلكو لخوا كالبند 
سول او شجاع الملك چي په دې وخـت كـي ډېـر شـمېر درانـي سـرداران       

هم  ورسره يو ځاى سوي وه، پرته له كومي جګړې كابل يې ونيو، خو ال
د هغه برى يقينى نه برېښېده، ځكـه وزيـر فـتح خـان لـه يـوې ډلـي سـره د         
شاه محمود مرستي لپاره له كندهاره د كابل په لوري پـه حركـت كـي و،    
كله چي كابـل تـه رانـږدې سـو، نـو شـجاع الملـك او اميـران د نومـوړي          
مقابلې ته راوړاندي سول او دواړو خواوي د قلعه قاضي په سيمه كـي  

ــر  )1(ې،مخــامخ ســو  ړه ونښــتله، دا ګــمــنځ خــونړۍ ج  د دواړو خــواوو ت
وزيـر  سـوبه د   يچـ  ه،دېبرېښـ  يتر ماښامه روانه وه، داس له سهاره نښته

فتح  يبو كېو شيړې په وروستګده، ځكه د ج يفتح خان د لښكر په برخ
ې يرغـل وروړ،  يـ سره راووت او پـر دښـمن    يتور يځالند يخان له خپل

ه ګـ كـړي، نـو فـتح خـان او د هغـه بدر      ګنيدښمن ونه سـو كـوالى ځـان ټــ    
تـه دوام  ګ ې خپل پرمختـ ي خواې الره وركړه او د ښار پر يياليو ته ګجن

فتح خان د لښكر يوه مشر د جبهې لـه  وزير د  يوركړ، خو په همدې لړ ك
كـو ووت او د فـتح   يفـتح خـان لـه ل   وزيـر  پـه پلـوۍ د   الملـك  شا د شجاع 

وزيـر   يكلـه چـ   ،ه مخامخ سوهډوډۍ سرګخان د لښكر شاتينۍ برخه له 

                                                             
مخ ۲۳۰ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  1  
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له خپلـو وروڼـو    يدې ته اړ سو چنو  ،د نوموړي افسر له خيانته خبر سو
په زور ماته  يكه د توريدښمن ل ډه دګرو سره په ګه ملګر بدرېاو يو شم

  .ږيياو د كندهار پر خوا وخوځ
 ير دې مـات ګـ وخوړله م همات يك هړګكه څه هم وزير فتح خان په دې ج

كومـه   يهـوډ بانـد   ينـګ اوړو روحيـاتو او ټ يـ هغـه پـر پ   و كـوالى د سونه 
وړو روحياتو څښتن و او دې ياندي، ځكه فتح خان د پشيزه وېناوړه اغ

 ا هيلـى ې نـ يـ  يماتې ونه سـو كـوالى د واكمنـۍ پـه بيـا السـته راوړنـه كـ        
  .كړي

د درو  ياو تدبير تر سيوري الند يشاه محمود د وزير فتح خان د تور
نوموړى چړچه مار،  يخو له دې چ ،سلطنت وكړ يك كابلكالو لپاره په 

ــه   ګــآرام خوښــى او ضــعيف النفســه ســلطان و، و   ړي د وزيــر فــتح خــان پ
د جـوالى  ) ز۱۸۰۳(والړ سول او په كال  يد هغه پر وړاند ينشتوالي ك

  )1(.ناوهېكښ يدګ هۍ پراې د پاچالملك يشجاع  په مياشت كي

  :د شاه شجاع لومAی rل پاچاهي
ــه باال  ــل پ ــه بنــديكولو ســره شــجاع      د كاب حصــار كــي د شــاه محمــود پ

الملك د شاه شجاع په نامه د افغانستان پاچا سو، له هر څه لومړى يې 
چــي د محمــود لخــوا يــې ســترګي ايســتل ) زمــان شــاه(خپــل ســكه ورور 

سوي وې، له بنده را خالص كړ او بيا وروسته يې مال عاشق شـينوارى  
ړ او د نوموړي د كال څخـه يـې   چي مخكي يې يادونه سوې ده، په دار ك

                                                             
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، ـ كانديد 1

   مخ ۱۴۸سدوزي دولت كي، 
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د كوه نور المـاس راوكـيښ او بيـا يـې ټولـه كـال د خـاوري سـره خـاوري          
 .كړه

شاه شجاع غوښتل چي شاه محمود په سـترګو ړونـد كـړى، مګـر چـي      
څنګه محموذ د قرآن كريم سره يو ځاى خپله عريضه ورته واستوله او د 

ويـل كيـږى،    بلى خوا شېر محمد خان د هغـه شـفاعت وكـړ او داسـى هـم     
ماتـه د ړندېـدلو زور معلـوم سـوى     (چي زمان شاه، شاه شجاع ته وويـل  

، نـو ځكـه شـاه    )دى، هيله ده چي شاه محمود بندى كړه او ړندوه يي مـه 
شجاع هغه ړوند نه كړ، شاه شجاع به په تاريخ كي ډېري تېروتنـي كـړي   
وي، خــو د شــاه محمــود پــه بخښــلو ســره يــې داســي اشــتباه وكــړه، چــي     

 )1(.به تر مرګه ورباندى پښيمانه ويحتمن 
 ود بـاركز  تلښـ غو )خـان  رمحمدېمختارالدوله ش(د شاه شجاع وزير 

د  يپر اور بانـد  او حسد ېنيد كـ ځمن تر ويسترو  كورن ود دو واو سدوز
د  ېيـ  هلـ يه ېپـه همـد   نـو  ،يړوركـه كـ   منيښـ د لوووښـ يپـه ا  كـي ټد  ىپا

 ،راوستله ينكاح ك د شاه شجاع په) مېګوفا ب( دوست محمد خان خور
لـه   ريسوه، شاه شجاع له نواب اسد خان او د خپل د وز تهځخپلوي رامن

سـي او فـتح    ړالوكندهار تـه   يچ تلښوغو خهڅ )ل محمد خانګ(ورور 
بـه   يكـ د شاه شجاع په دربار  يچ ياستاوخان كابل ته راولي او ورته و
ــه ســرلو    ــه شــان ل ــرخمن  تهښــاو درن ړۍد خپــل پــالر پ ــه  ي،اوســوب  ېدپ

 ياو عطامحمد خان باركز ياحمدخان نورز در،يح هشهزاد يپالوي ك
ــلپـــاره  ينـــډياډخـــان د  رفتحيـــدرلـــود، شـــاه شـــجاع د وز ونډګـــهـــم    ويـ
  .استاوههم د پالوي په الس و كيژمنل

                                                             
مخ ۸۴د افغانستان تاريخ،  ستر جنرال ګلزرك ځدران،ـ  1  
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او د شـاه شـجاع د    دېفـتح خـان تـه ورسـ     يپه كندهار ك ىپالو يچ كله
تح خان هم كابل ته نو ف لړك ياندړورته و ېي سالمونه لوياو ه تښدرن

فتح خان  ريخوا كامران د وز يله بل روان سو،او د كابل پر لور  هړمخه ك
او  دېتښـ وت رلـور هرات پ او د هڼاګو ګهپه تو كونېد پر كويړام د اګدغه 

اكـل  ټه وګـ د كندهار د حـاكم پـه تو   صريق ىشاه زو د زمان ىاځد هغه پر
 .وس

تـه  خـان كابـل    فتح ريزو يچ دلېمحمد خان واور رېش ريخوا وز ېد له
راغالســت  هښــد  يتــه تــر غزنــي پــور ينــو د هغــه مخــرارهــي ســوى دى، 

تـاوده هركلـي كابـل تـه د پاچـا       رډېـ پـه   ېيـ فتح خان  رياو وز ىلپاره ورغ
 مانهښـي پ منياو ژ يژب يړك يخو شاه شجاع له خپل ،دربار ته راووست

 يژبــ يشــاه شــجاع هغــه مهــال لــه خپلــ  ګــهتو ړېګانځــپــه  ،او منكــر ســو
كـور   وهيـ خـان سـره پـه     رمحمدېشـ  ريـ وري فتح خان لـه وز ګ يچ ،تښواو
ــد كــوي  يكــ ــل وز  ياكــرم خــان چــ ، ژون ــه   ،ىد ريــد شــاه شــجاع ب پاچــا ت
محمد خان او فـتح   رېش استوى،ته و ورښېپ يد ىد يچ كوي، زياندړو

 ېوساتي او په د انيهلته بند ېيبه  يودسره بوزي او  انځخان به هم له 
شــاه شــجاع  هــم دغــه  ،خــالص ســي ږۍلــه ســرخو يغــوبــه شــاه د ه ګــهتو
خــــو  ،ړوركــــ ېيــــامــــر  ايــــاو تاب ګتــــه د تــــ ورېښــــومانــــه او پ زيانــــدړو
پاچـا ورتـه كــوم    يچـ  ،و ىوسـ خبــر  ،و يلـه هـر سـوري چـ     رمحمدخانېشـ 

خـان   تحفوزير دغه خبره له  خان محمد رېش ،ىد ىولين ېپه پام ك ىپخل
 هد پاتـ  ېپـه كابـل كـ    يدفتح خـان   يچ ،وسوه هړكېاو پر هړك شريكهسره 
لپــاره بــه  دلوكمنېاو د پاچــا د نــه شــ  يړكــ هړپلمــه جــو وهيــلپــاره  دلوېــك
  .سي ړالوته  ورېښخان له اكرم خان سره پ رمحمدېش
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فــتح خــان  ريــد وز يچــ ،هړمحمــد خــان لــه فــتح خــان ســره ژمنــه وكــ  رېشــ
بـل   ويـ وي او تـل بـه لـه     منښـ دده د ېيـ به  منښدوست به دده دوست او د

فـتح خـان    ريـ وز ېي ايب ،يږګيجن هډګپه  ياندړپر و منښد ال دسره په س
 ېي يك هد خپلو موخو د پلي كولو په الر يچ ،ړېورك ۍزره روپ اياو ته
  .ويګمهال ول رپ ايتړد ا

خبر  خهڅ ه دسيسېل ريد خپل وز يچ ،و ىدلېته رس نيزيشاه شجاع ت
نـه   ېپلـ  فـتح خـان لـه پلـوه     ريـ د وز سهيدس ادهي يياښ يچ بېرېد،سو او و

كابــل تــه   هړېــپــه ب لــهډ وهيــ رويد خپلــو ســرت  شــاه، نــو هغــه و، چــي   ســي
د بنـدي پـه    ېفـتح خـان لـه نـورو سـردارانو سـره پـه ده پسـ         يچ استوله،و
 خـه څام ګـ فـتح خـان د پاچـا لـه دغـه        يكلـه چـ  خو  ،ته راولي ورښېپ ګهتو
  .والړ د كندهار پر لور يرر له الګو په رپ د لوګد ستر ر سو، نوخب
  

  :هيل rيل )هلمندي(زیر فتح خان د و 
وزير فتح خان چي كله له شاه شـجاع څخـه نـا هيلـى سـو، نـو پـدې لټـه         
كي سو، چي په څه ډول د احمدشاه بابا له كورنۍ څخـه يـو بـل غـړى پـر      
پالز كښېنوي، نو كندهار تـه چـي كلـه راوسـېد لـومړى ځـل يـې د زمـان         

وكتـــل او  ســـره چـــي دا وخـــت د كنـــدهار والـــى و،) قيصـــر(شـــاه د زوى 
نوموړي ته يې ډاډ وركړ، چي د پالز په نيولو زه درسره مالتړى يم، خو 
قيصر د فتح خان سره پر خپلـي ژمنـي ونـه درېـد او فـتح خـان هـم لـه هغـه          
سره اړيكي پرې كړې، له هغه څخه وروسـته بيـا قيصـر وغوښـتل چـي د      
وزير فتح خان په مرسته د كابل پـالز ونيسـي، خـو شـاه شـجاع چـي كلـه        

ر سو، نو كندهار ته راغـى، قيصـر د كنـدهار ډالـې تـه وتښـتېد او لـه        خب
هغه ځايـه مركـزي غرونـو تـه والړ، شـاه شـجاع چـي د وزيـر فـتح خـان لـه            
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ياغيتوب څخه ډېر ستړى سوى و، نو د فتح خان سـره يـې اړيكـه ونيـول     
  .او نوموړى يې بيا ځلى خوشحال كړ

پـه تكـل د    كولـو ټ د انويـ اغيد  ورېښـ د پشاه شجاع او وزيـر فـتح خـان    
ــور   ورښــېپ ــر ل ــپ ــه اپ  )ز۱۸۰۵(د  ،هړكــ ليــپ داېــځخو ېي ــكــال پ  يكــ لرې
 يكـ  په دېره غازي خانشاه شجاع  يپه دغه وخت ك دل،ېته ورس ورېښپ
 ىعطـا محمـد خـان نـورز     ېيـ  ىاځـ او پـر   هښوګ ۍخان له واكمن رعلميم
دا كـار   يچـ  تلښـ غو ېيـ واو  دېـ تـه ودر  يمخـ  شـاه فتح خان د  ،ومارهګو

وزير فتح خان يې خفـه  د پاچا دغه كار  انه،ونه م نوموړيخو  ،يړونه ك
ــړ  ــدكـــ ــه خوابـــ ــرات  هړز ياو پـــ ــه والړ،هـــ ــ تـــ ــرات والـــ ــاجي ( يد هـــ حـــ

لپاره  ولويد سلطنت د ن يپه كابل كي چ، نه و ړىس يداس )نيروزالدېف
 لځـ  ويـ خـان   مـد دوست محيې كبله فتح خان او ورور  ېله د ي،ړمال وت

، خــو وزيــر فــتح خــان د قيصــر لخــوا  ورغلــل تــه صــري، قكــيكنــدهار  ايــب
بندي سو، دوست محمد خان په مېړانه خپل ورور له بنده خالص كـړ او  

  .ته والړل) هلمند(خپلي پلرني ټاټوبي 
ورسـره   ېي ايو او بس ىاځ ويله شاه شجاع سره  لهځ وڅخان  فتح ريوز
او  دنوېـ ك ىاځـ  ويـ لـه دغـو    يته چـ سـ شك ن پدې كي هيڅ ،ړوك كونېپر
 ړو وهيـ  يدداسـ  يكـ  ۍپه كـورن  وموخه د سدوز ريد وز خهڅ ونونوكېپر

 د چارو د پر واديد ه رېڅپه  باباد احمد شاه  يچ ،موندنه وه يړاو پوه س
او دا هغـــــه  وي ېتښـــــنغ ښـــــېپك ايـــــتړو ېړاويـــــپ پـــــارهل ولـــــوېمـــــخ ب

او نـه د   صـر ينه د شاه شجاع، نـه د كـامران، نـه د ق    ېچ ېو ياويتړګانځ
 ېيـ كبله د كار چـاره   ېله د ،ېدلېك دليل يك انځ په نيروزالدېحاجي ف

 د ايــب لځــ ويــد شــاه شــجاع لــه زندانــه د شــاه محمــود پــه خالصــون او        
  .دلهيول يك نولوښېد هغه په ك افغانستان پر پالز
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پـه   ېدلوته د رسـ  يموخ ينه منله او خپل اړيست لهكڅيخان ه فتح ريوز
كبله د شاه  ېده، له همدنه درلو رهېپه منلو و ښواګد هر راز  ېي يك هالر

كلـه بـه    ،دهېـ نـه تـم ك   يكـ  ىاځـ  وهيپه  ريوروسته، وز لودېځمحمود له پر
هـ سند ور،ېښكابل، كله كندهار، كله فراه او هرات او كله پـهلمند، كله 

 ګد همدغــه تــ ،و ګراتــ ګاو شــكارپور تــه د آس پرشــا اللهانــده پــه تــ  
رو سره د ګاو مل وڼو ورواو كله به له خپل كرښبه كله له ل يك ړپه ل ګرات

  .ولك يريله سره ل يالر يد خپل ونهډخن ځكابل او فراه ترمن
محمـد خـان لـه السـه د      رېد مختارالدوله ش يچ يك وځور هغو شپو په

ــه  نولښـــېكـــور ك رپـــ هښـــوګاو  ېســـو تليســـواخ ګـــيچـــارو وا ســـو او لـ
 ليپ يلځ يهل ېيلپاره  ولوځد شاه شجاع د راپر ىاځ ويسره  رواعظيم
د  يچــ ،خــان تــه دنـــده وســپارله  ردلېفــتح خــان خپــل ورور شــ  ،ېو يړكــ

په  يد كابل له باالحصاره د شاه محمود د ژغورن يد هقزلباشو په مرست
ــ هالر ــ ښـــښكو يكـ ــ ،ده نـــدهګرڅ ،يړوكـ ــه باالحصـــاره د  يچـ ــودلـ  محمـ

 ايــتړا ېيــتــه  ۍركــيځاو  ۍچــابك يرډېــ، ژغورنــه دومــره آســانه نــه وه   
 .درلودله

 خان ردلېوروسته ش څخه خان رفتحيله وز يك ځمن په وڼورو وباركز د
ول د سـ  ىسـمبال و، هغـه وكـوال    ركتابـه ځيپوخـوالي او   ،يپوه يرډېپه 
پـه   )نويماهرو كاسـب ( روګڼپوهو وره د كار يك دوږپه او نوساعتو اتو

ووهي او بنـدي   )نقب( وىنـديك وي يد كابل تر باالحصار الند ،همرست
پــه  يپــور ېمــود ېويــمحمــود تــر  شــاه  ،يړكــ الصرا خــ خــهڅپاچــا ور
 ټپـ  يپـور  ېبېشـ  ېتـر هغـ   ګنڅتر  ېمقبر ېويد  يك نيصالح ىشهدا
شـاه محمـود د   ، وهسـ  نـا اميـده   خهڅ ونټزمه د هغه له لګ اريښ يچ ،سو
د هرات پر  يتېښپه ت ىاځ وي ېيتنو سره  وڅله  پر آس يك هرياپه ت ېشپ
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پـه   نيروزالـد ېد هغـه ورور ف  يمحمود ته پـه هـرات كـ    اهش ،لګلور ودان
خپـل چلنـد    يوخـت كـ   ډپه لن ېيخو ورور  ه،يراغالست ووا هښ ښۍخو

هـرات   ېيـ ورور  ېچـ  ،وي ىدلېـ روې انځـ پـه   نيروزالدېف يياښ ،ړبدل ك
  .ولو ونه باسيګدده له من
، فـراه  له هراته دلويد بدلون په ل يمحمود د خپل ورور په چلند ك شاه

 وليـ ن يد راتلونكي په پـام كـ   وڼد فتح خان او د هغه د ورو ته والړ، هلته
  .ناستښېپه الر ك ګيستر كولو ته تهپورام ګسوي 
 ولولـو ټلـه را  واكځـ د  يپـه كنـدهار كـ    وڼـ ورو ويبـاركز  يكـ  قتيپه حق

د  يـې  ايـ كندهار ته راسي، ب يچ استاوه،و امپيغسره سم شاه محمود ته 
 ي چـي كلـه  كـ  دوږپـه او  يكابـل تـه د الر   ،لـه ړتـه مـال وت   ګكابل پر لور تـ 

 يكـ  ځپـه مـن   كرښـ ه لګـ لـه شـاه محمـود سـره د بدر    ته ورسېدل، نـو  الت ك
د شـاه  ى زيسو، نورمحمد خـان او عطامحمـد خـان بـام     تهځرامن لتونېب

فــتح خــان او  ېوازيــســره  ودلــه شــاه محمــ ،ســول لېــب كرهښــمحمــود لــه ل
 هڼـ ول، بـاركزي ورو سـ  هپات وڼدوست محمد خان سره له خپلو نورو ورو

 ېلـه د  ي،ړكوم كار تر سره ك ىي كوالس رته نهپ كرښله ل يچ ،پوه سول
 رهېـ د يرشك كګته تاو او په  خوا هلمندد  رتهېهم خپله مخه ب يكبله دو
  .سول
تـه   ورښـ ېپ رتـه ېب هياځو، له هغه  ىتر كالته مخته راغل يشجاع چ شاه

 هښــــتــــه  يپــــالو ګرېــــزيان يالنــــد ۍد الفنســــتن تــــر مشــــر يچــــ ،ړالو
ــت ووا ــراغالســ ــرګان، ييــ ــالو زېــ ــرور  )ز ۱۸۰۹( د ىپــ ــال د فبــ د  ۍكــ

او د شاه شجاع له پلوه ورته پـه   دسېته ور ورښېپ ېټهن )۲۵(په  ياشتيم
شـــاه د  يچـــ ،و ىراغلــ  كـــهځ ىســـو، پــالو  ليـــوو ىهركلــ تــودو ولولـــو  

ه كبل ېله همد ،يړخبر ك خهڅ يـلوالټ يډـګ يله نو سېاو فران يېروس
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 ونړفــاعي تــد ډګــ ىنړلـوم  ځهنــد او د كابــل د سـلطنت تــر مــن  تـانوي د بر
 يد يد كابل له الر يچ ،مهمه موخه دا وه ولوټتر  ونړد ت، وس كيالسل

سي، پـه داسـي حـال كـي چـي       وليمخه ون ګد ورت انويهند ته د فرانسو
انګرېزى پالوى ال په پېښور كي و، شاه شجاع ته د كورنيو جګړو مخـه  

  )1(.سوه
خـان  كوم وخت چي شاه شجاع په پېښور كي و، محمـود او وزيـر فـتح    

كندهار يې ونيو او له هغه ځايه د كابل په لوري وخوځېدل، له بلي خوا 
شاه شجاع چي كـوم پـوځ د كشـمير د سـرغړونكي والـي د ټكولـو لپـاره        
استولى و، د لښكر په مشرانو كـي د اخـتالف او بـې اتفـاقۍ لـه كبلـه د       

شــاه شــجاع دې ټكــي تــه متوجــه ســو، چــي د هغــه د    مــاتي ســره مــخ ســو،
ندي ساتلو لپاره د كشمير او نورو سيمو له سوبولو څخه سلطنت د خو

د كابل او كندهار اهميت ډېر دى، خو اوس اوبه لـه ورخـه اوښـتي وې،    
منظمه اردو او د مهمـاتو ډېـره برخـه د هغـه لـه السـه وتلـې وه، الچـار پـه          
ډېره چټكۍ سره يې د خليل او مهمند له قبيلو څخه يو نوى پـوځ چمتـو   

وخوځېـد، خـو مخكـي لـه دې چـي كابـل تـه ورسـيږي،         او د كابل په لـور  
شاه محمود او وزير فتح خان كابل فتحه كړى و او د پېښور په لوري په 
حركت كي وه، دواړي خواوي د نملې سيمي ته نږدې، يو بل ته مخامخ 
سوې، د شاه شجاع لښكر ماته وخوړه او خزانه يې چي له دوو ميليونو 

وزيــر فــتح خــان الس تــه ورغلــه، پــه   ســټرلينګ پونــډو څخــه زياتــه وه، د
خپله شاه شجاع په ډېره سخته له جګړې څخه نجات وموند، پېښـور تـه   
والړ او له هغه ځاى څخه بيا كنـدهار تـه والړ، پـه هـر ځـاى كـي لـه مـاتي         

                                                             
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1

   مخ ۱۵۰سدوزي دولت كي، 
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سره مخ سو، په پاى كـي يـې راولپنـډۍ كـي د رنجيـت سنګــ تـر حمايـت         
ــاره      ــو او شــاه محمــود د دوهــم ځــل لپ ــدي ځــاى وني ــالز    الن ــر پ ــل پ د كاب

  .كښېناست
  

  :د شاه محمود دوهم rل پاچاهي او د وزیر فتح خان وزارت
كله چي شاه محمود پاچا سو، نو وزير فتح خان يې خپـل وزيـر وټاكـه    
او د هيواد ټولي چاري يې وزير او  د هغه وروڼو ته پرېښود او خپلـه پـه   
ه د عياشــۍ لګيــا و، ځكــه نــو كــوالى ســو، چــي د نومــوړي دوهمــه دور   

  .وزير فتح خان د واكمنۍ دوره ونوموو
) ز ۱۸۱۸(څخه تـر  ) ز ۱۸۰۹(د شاه محمود دوهم ځل پاچاهي چي له 

پــوري دوام وكــړ، وزيــر فــتح خــان پــدې بريــالى ســو، چــي د افغانســتان   
ــو       ــرو پرتـ ــډون د ليـ ــه ګـ ــتان پـ ـــ او بلوچسـ ــړي، د سندهـ ــأمين كـ ــت تـ امنيـ

ــه  واليتونــو واكمنــان يــې دې تــه اړ كــړل، چــي د مركــز     اوامــر ومنــي او ل
عوايدو څخه د مركز ونډه وركړي، څنګه چي وزيـر فـتح خـان د مېړانـي     
او ســخاوت دوه خويونــه پكښــې يــو ځــاى وه، نــو د خلكــو پاملرنــه يــې     
ځانته واړوله، تردې چي تر شاه محمود يې هم ډېر شهرت پيدا كړ او په 

  )1(.ټول آسيا كي يې د نامه اوازه خپره سوه
 وڼـ ورو ويخـان زامـن د بـاركز    نـده ئد سردار پا انوپوه خيرات وځيدېلو

خــان د  فــتح ريــوز يكــ ځپــه مــن وڼــورو ويدي، د بــاركز يړكــ اديــپــه نامــه 
 ىلــو ا،يــورتړز ،يانــړمې، ۍركــځي، ۍارښــيكــار، هو ،ي، پــوهۍمشــر
د افغانـانو  ( يچـ  خـه ړلـه ا  يسـتن ياو غـچ اخ  تښـ ګنيټژمنتابـه،   ،ۍالس

                                                             
مخ ۲۴۳ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پنځو پېړيو كي،  1  
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پـه   وڼـ وور ولوټلودله او د در ايتړپوهه او و ړېګانځ ،)ده صهيخص وهي
و،  تنڅښــ اتويــروح وړاويــفــتح خــان د فعــالو او پ، و ښمخــك يكــ ځمــن
ــه شــور و   ر،ګتښــون ــامــه ګهن كډ هږوځــل ــوټدغــو  ،او انقالبــي و ېي  ول
 ۍكنــ ځملــه   واديــ پالنــه، د ه  واديــ ه ېيــ يكــ  هټــ پــه خ  يچــ  اويــتړګانځ

لـه   يد السـوهن  ويـ د پرد يچـارو كـ   ويـ پـه كورن  واديـ ه او د هګنن ايتړبشپـ
 يچـ  درلـودل، مشخصـات   ي، فـتح خـان داسـ   هوي وسـ  لښـ اخ لړو هځمن
بالـه، پـه    ىونكړپاچـا جـو   ايـ  )King Makerــــ   كريم ګنيك( ګرېزانوان
تاج  ېبه يهغه ته  تښغو هړزباركزي د فتح خان  يهر چا ته چ عنىم ېد

  .ستهياخ خهڅور ېيتاج  تلښغو ېينه  ياو چ هښوربخ
او  ړۍ، سـرلو يتنښـ غو ۍد خپلواك يبچي چ الييهلمند ددغه نوم د

 ګپـه هـر ر   پـه شـان   پـو څد  نديسـ  پانـد څد هلمنـد د   ېيـ  نهيافغاني پرتم و
پـروت و،   يالسـ  ىاو لو ايورتړز انه،ړېم ېي يك ټهاو په خ دلهېټخو يك

 الهم  اي، بىوس ادي تښپه درن يريهر چ ېي توبيالينوم يچ ېسره له د
او  منډهــو ،غــه پــوالديدد، ىســو ژنــدلېپ ىتـر اوســه هغــه پــه ســمه نـه د  

راتلونكــو حــق  ږبــه زمــو ژندنــهېپ ايــب كيــد برخل الييــنوم لرونكــيزغم
 زييپران ۍكړك ېنو ي،ړزده ك ينسلونو ته له شك پرته د ستر ژاندوپې

ــه   ــ واديــد ه يي چــســاو پــوه ب ــه  وونكوښــنــو الرګاو پر خيراد ت  ومرهڅــپ
  )1(.ىد ړىك رېخپل ژوند ت ړاياو و يانړېم

پل سلطنت دوهم پړاو يې هم د فتح خان او د هغـه  شاه محمود چي د خ
د وروڼو د هڅو په مټ ګټلى و، د هيواد د ادارې ټـولي واګـي يـې وزيـر     
فتح خان او د هغه وروڼو ته چي ورته د ډېر ډاد وړ كسان وه، وسپارلې، 

                                                             
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1
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اشرف (وزير فتح خان يې د سر وزير په توګه وټاكه او له درنښت ډك د 
د پاچا د همدغه ډاډ له كبله باركزيو وروڼو هم لقب يې وركړ، ) الوزراء

تر وسي وسي هڅه وكړه، چي د افغانستان د ستر احمد شاه بابا د پـړاو  
ځواك، برم و پرتم بېرته راژوندى كړي، دغي موخي ته د رسېدلو لپاره 
اشــرف الــوزراء وزيــر فــتح خــان د افغانســتان د ګــڼ شــمېر واليتونــو د        

ڼو په منځ كي چي خپـل ټـول ژونـد يـې د     واليتي چاور واګي د خپلو ورو
شاه محمود د سلطنت د بيا تر السه كولو په الره كي په سرښندني ډالۍ 
ــدونكې توګــه د هيــواد         ــم پــه نــه ســتړي كې كــړى و وســپارلې، هغــوي ه

  )1(.اړوندي چاري په زړورتيا پر مخ بېولې
د هيـواد د اداري او پـوځي   ) هلمنـدى (اشرف الوزراء وزير فـتح خـان   

كنټرول په الس كي درلود، چي د شاه محمود پر ضد د مخالفينو، چارو 
په ځانګړى ډول د شاه شـجاع د بريـدونو مخـه يـې نيولـه، پـه كوهسـتان        
كــي يــې ياغيــان آرام كــړل، هــرات يــې حــاجي فېروزالــدين تــه پرېښــود،   
كشمير يې د مختارالدوله شېر محمـد خـان د زوى عطـا محمـد خـان لـه       

سردار محمد عظيم خان يې د هغه پر ځاى  السه واخيست او خپل ورور
كـي وسـوه، رنجيـت    ) ز ۱۸۱۲(وټاكه، په نوموړې حمله كي چي په كال 

سنګـ هم له هغه سره مرسته وكړه، خـو د جګـړې پـه پـاى كـي، وزيـر فـتح        
ــو څخــه مــخ        ــه د كشــمير د درېيمــي برخــي خــراج وركول خــان نومــوړي ت

تر منځ نښـته وسـوه، كـه    واړاوه، چي په پايله كي د افغانانو او سيكانو 
څه هم كشمير د افغانانو په واك كي پاته سو، خو سيكان په دې بريالي 
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سول، چي د سندهـ سيند په غاړه د اټك كال په خپل كنټرول كي راولـي  
  )1(.او د پېښور امنيت له ګواښ سره مخ كړي

كــال كــي د اټــك د كــال د تــر الســه كولــو ) ز ۱۸۱۳(وزيــر فــتح خــان پــه 
والى ونيوه، اته زره پوځيان يې راغوڼد كړل او د اټـك كـال   لپاره چمتو

چي دا وخت د سيكانو په الس كي وه، سخته محاصره كړه، هغه و، چي 
رنجيت سنګـ پوه سو، چـي د وزيـر فـتح خـان د زور نـه دى، نـو يـې د كـال         

  .قوماندان ته امر وكړ، چي كال خوشي كړي
نو پـر پوځيـانو   وزير فتح خـان خپـل ورور دوسـت محمـد خـان د سـيكا      

ــه مشــرۍ وټاكــه،       ــدي د حملــې لپــاره د دوو زرو افغــاني عســكرو پ بان
هغوي د سيكانو پر قراول باندي بريد وكړ، دښمن تېښتي تـه اړ سـو او   
دوست محمد خان الس ته ډېـري وسـلې ورغلـې، افغانـان د غنيمـت پـه       
ــه      ــه ګټـ ــوقعې څخـ ــه دغـــي مـ ــا لـ ــيكانو بيـ ــت وه، چـــي سـ راټولولـــو بوخـ

  .فغاني پوځ ته يې ډېر زيان ور ورساوهواخيستله او ا
چي كشمير ته يې سترګي نيولي كي رنجيت سنګــــ ) ز ۱۸۱۴(بل كال 

وې، د ماليــاتو يــوه برخــه تــر الســه كــول يــې پلمــه كــړ او د ســردار محمــد  
عظيم خان په وړاندي يې لښكر واستاوه، خو د ماتي سره مخ سو او پـه  

  .لنوموړې جګړه كي شپږ زره سيكان ووژل سو
وزير فتح خان چي د رنجيت سنګـ له ناوړو نقشو څخه ښه خبر و، نو له 
نوموړي سره د جګړې لپاره تر ملتانه والړ، هلته يې شاه شجاع ته ماتـه  
وركړه او د هغه څخه وروسته يې له سـيكانو څخـه د اټـك كـال ونيولـه،      
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رنجيت سنګـ تر څو چـي وزيـر فـتح خـان بـاركزى ژونـدى و، پـر اټـك او         
  .يې يرغل ونكړ كشمير
 هړشـاه محمـود تـه غـا     يچ ،ړوك زياندړخان، شاه شجاع ته و رفتحيوز

شـاه  (سـي، خـو بدمرغـه     ړالوكابـل تـه ورسـره     يد ىاځـ  ويـ او  ديږښيك
 رويلـه ســرت  كانوينــه مانـه او د ســ و زيانـد ړدغــه و ريـ د افغــان وز )شـجاع 
د  د،ېشـجاع الهــور تــه ورســ شــاه  يكلــه چــ، ړالوالهــور تـه   ىاځــ ويــسـره   

ـــنيس تيـــنجر ــو تـــګمن ګـ ــ هولـ ــ هښـــاو  ىورغـ ــېوزب ېيـ ــا  يچـــ ،هښـ د عطـ
د كـــوه نـــور  ي،د يپـــه بـــدل كـــ يمحمــدخان لـــه زندانـــه د هغـــه د ژغـــورن 

مهالـه د شـاه شـجاع سـره     تـر دغـه    يچ ډالۍ كړي،ته  نوموړي )1(الماس
 ګــ، نيس تيـ رنج ،هړوكـ  هډډ يړخو شجاع د كوه نور د الماسو له ورك ،و

كړ او دا يې هم ورته وويل، كه چيـري تـه   ګ ګواښ ورشاه شجاع ته د مر

                                                             
څخه پنځه زره كاله وړاندي د  ـ د كوه نور د الماس تاريخي مخينه زرګونو كلونو ته رسيږي، له نن 1

) ملنګ(تونكى ستان يو نامتو پهلوان چي د سوريا د خدايګوټي د لوى معبد څښتن او ساهندو
ام ايښى برخه كي يې په خاص احتر درلود چي ددغه معبد په يوه ځانګړي و، ده يو جادويي غمى

يې لڅاوه، خلګو ته دا موجيزه  ګڼ پوښونه يې پرې غوړولي وه، د عبادت په خاصو ورځو كي به و،
اديږى، ياد غمي اوس د كوه نور په نامه ي به يې كاوه، دا د زرګونو كلنو غمىدله او درناوى ښكارې

  :واكمنانو السونو ته ولويد بده غال سو او بيا وخت پر وخت د دغومع له
  .د او د هغه د تاج زينت سونومي پاچا الس ته ولوې) اوبه اين د(سوه كاله مخكي د هند  ۲۱ه له نن-
  پاچا ته) مالوه(تر ده وروسته د هند د –
  .دهانو الس ته ولوېپه هند كي لودي پښتنو پاچاپه څلورمه هجري پېړۍ كي -
ې ته ورسېد، له ده ندي مغولي پاچاهانو خزاند ه وروسته د ظهيرالدين بابر په مشرۍ تر دي-

ه؛ بيا د جهاندار شاه الس ته همايون ته او بيا جالل الدين اكبر ته پاته سو؛ له هغه شاه عالم ت څخه
  .خاوند سو وروسته محمد شاه ګورګاني ددې غمى او تر ده ورغى

 اوسو  دي وروسته احمد شاه بابا ته ډالۍ تر د ايراني نادر افشار الس ته ولوېد،) هـ ۱۱۵۲(په -
مورشاه، زمان شاه، شاه شجاع، رنجيت سنګ او په اخير كي دده څخه وروسته، سليمان شاه، تې

.انګريزانو لندن ته يوړ، چي اوسمهال د انګلستان د لندن د ښار په يو موزيم كي پروت دى  
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او د  دركــړم ريګتــه جــادربــه  ېپــه پنجــاب كــ ماتــه دا المــاس راكــړې، نــو
 ېپــه د درسـره مرسـته وكـړم،   بـه   يكـ  لـو ړكابـل د سـلطنت پـه الس تـه راو    

  ).ز۱۸۱۶.(ـستيواخ خهڅد كوه نور الماس ور ېي توګه
ين او د د هيــواد پــه لوېــديځ كــي هــم د هــرات د حــاكم حــاجي فېروزالــد 

چـــارواكو تـــرمنځ د غوريـــانو د كـــال پـــر ســـر ســـخت   ) ايرانـــي(پارســـي 
پارسـيانو هـرات   ) ز ۱۸۱۷(اختالف پيدا سو، چي په پايلـه كـي پـه كـال     

كالبند كړ، حاجي فېروزالدين چي يو ډارن سړى و، نو يې پارسيانو ته 
د ســولي وړانــديز وكــړ، ويــل كيــږي، چــي نومــوړي د پــارس لښــكرو تــه  

ړې، په هرات كي د پارس د پاچـا پـه نامـه خطبـه وويـل      ډېري پيسې ورك
سوه او سكه يې هم ووهل سوه، حاجي فېروزالدين چي كله د پارسيانو 
تر فشار الندي راغى، نو يې خپل ورور شـاه محمـود تـه خبـر واسـتاوه،      
چي تر څو نوموړى مرسته ورسره وكړي، هغه و، چي شاه محمـود هـم د   

  .ن واستاوهخطر د دفعي لپاره وزير فتح خا
وزير فتح خان په لومړي سر كي يې په خپله حاجي فېروزالدين بنـدي  
كړ او له خپلي كورنۍ سره يې كابـل تـه واسـتاوه او بيـا يـې د پارسـيانو       

نـومي ځـاى كـي يـې د      )1(سره مقابله پيل كـړه، پـه كـافر كـال    ) ايرانيانو(
 خراسان له والي شهزاده حسـن علـى ميـرزا شـجاع السـلطنه سـره جګـړه       
وكړه، پدې جګړه كي د افغانستان نظامي قواوو پارس ته ماتـه وركـړه   
او هغه يې پسې واخيستل، پدې وخت كي داسي پېښه رامنځتـه سـوه،   
يوه مرمۍ، چي خپل شدت يې لـه السـه وركـړى و، د وزيـر فـتح خـان پـر        
خوله ولګېده، چي له المله يې نوموړى بې هوښه سو او له آس څخـه پـر   
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ې خبر په اورېدو افغانانو خپل مورال له السه وركړ مځكه راولوېد، دد
او د پارسيانو له تعقيبولو څخه يې چي د لسو زرو تنو په شمېر كي يـې  
تلفات ليدلي وه، الس واخيست، د پارس پاته عسكر چي له دې پيښي 
څخه خبر سول، مشهد ته وتښتېدل او افغانى پوځ هرات ته ستون سو، 

ــه    پــه داســي حــال كــي چــي هــري خــوا    د خپــل بريــاليتوب دعــوه كولــه، ل
مركزي دولت سره د هرات په يو ځاى كولو وزير فتح خان د قـدرت لـوړ   
پوړ ته ورسېد، كه څه هم شاه محمود پاچـا و، خـو پـه حقيقـت كـي وزيـر       
فتح خان او د هغه وروڼو هيـواد اداره كـاوه، دا كـار پـر نـورو سـردارانو       

ټه كي وه، چي هغه په يوه پلمـه  ډېر ګران تمامېده او تل ددې فرصت په ل
لــه پښــو وغورځــوي، لــه بلــي خــوا د شــاه محمــود مشــر زوى شــهزاده          
كــامران هــم د وزيــر فــتح خــان پــه مقــام او شــهرت كينــه كولــه، د هــرات د   
فتحي او له پارس سره د جګړې د خبـر پـه اورېـدو سـره، شـاه محمـود او       

لــدين لــه خلــع كــامران د هــرات الره ونيولــه، پــه الره كــي د حــاجي فېروزا
كېــدو او لــه هغــې دښــمنۍ څخــه چــي د وزيــر فــتح خــان د وروڼــو دوســت 
محمد خان او كهندل خان لخوا د ښځو په ګډون د هغه د كورنۍ له غړو 
ســره كېدلــه، ورتــه څرګنــده ســوه، چــي دغــو ســردارانو د نغــدو پيســو او 
جواهراتــو د الســته راوړلــو لپــاره د حــاجي فېروزالــدين د حــرم لــه ښــځو   

د شاه محمود لور رقيه بېګم هم پكښې وه، له هغوي څخه يـې   څخه چي
  )1(.ځاني جواهرات په زور اخيستي

ــه داســي ليكــي     ــه هكل ــ:سيســتانى صــاحب ددې موضــوع پ  دوســت(ـ
هــم ورســره  )ګـــسن ييجــا( يچــ ېيــاران ګتنــه خــدمت وڅــمحمــد خــان او 
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 ىننوتــل او د حرمســرا ىپــه حرمســرا نيروزالــدېو، د حــاجي ف ىرګــمل
لــه خپلــو  يچــ ېكــار وروســته، پرتــه لــه د ېلــه د ،ېلــړك ټلــو ېيــ يښــځ
لـه خپلـو    يريـ لـه و  ريـ د وز ي،ړوركـ  تـه خبـر   فتح خان ريوز خهڅ اتويعمل
 ىلـه حرمسـرا   يچـ  ىاځـ  ويـ سـره   انويشـ  غـو ارانو او له هګتنو خدمت وڅ
د خپل  ريوز يكله چ ،دښتېپر لور وت ريد كشم ه،و يړترالسه ك ېي خهڅ

و او خپل سسخت په قهر  رېډنو  ،وسخبر  خهڅكار  كډ ۍورور له ناپوه
دوسـت محمـد    يچـ  اسـتاوه، و كيل ېيته  ميورور سردار محمد عظبل 

هــم  خــان ميعظــ دســردارمحماچــوئ، و ېيــاو زنــدان تــه   ئســيخــان ون
زنـدان  ه د مـاران پـ   ريدكشـم  ېيـ او دوست محمـد خـان    لړوك يهمدغس

  )1().ړبندي ك ېك
سـخت پـه قهـر سـو، خپـل      شاه محمود ددې خبري په اورېـدو سـره ډېـر    

زوى كامران ته يې چي د هغه د قهر اور هم په لمبو و، اجازه وركړه، چي 
  )2(.هرات ته والړ سي او وزير فتح خان ته سزا وركړي

كله چي شهزاده كامران هرات ته والړ، نو وزير فتح خان په ډېر احترام 
ه مخي ته يې راغى او ښه راغالست يې ورته وويـل، خـو نومـوړي نـاپو    
شهزاده چي مخكي هم د وزير فتح خـان لـه مقـام څخـه ناخوښـه و، وزيـر       
يې ونيو، لومړى يې سترګي ورڅخه وكښلې او بيا يې لـه ځـان سـره يـو     
ــو بيــا يــې دا نوميــالى او د        ــه تــر غزنــي او وردګــو بــوت، ن ــه هرات ځــاى ل
ارمانونو زانګو وزير فتح خان د وژلو لپاره چمتو كړ، په داسي حال كي 

څخـه د پـزي،   ) فـتح خـان  (رګو زخمي و، كامران له لوى وزيـر  چي په ست
                                                             

د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى،  ـ1
  مخ ۱۹۰سدوزي دولت كي، 
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غوږونو، شونډو او السونو په پرېكولو پيل وكړ، په ژوندون يې د بـدن  
وايسته او بيا يې نوموړى ټوټې، ټوټې كړ، په بوجۍ ) پوست(پوټكى 

كي يې واچاوه او بيا يې د ډېر وخت وروسته د شـېخ رضـى الـدين علـى     
  )ز ۱۸ ۱۸.(خ كړالال د زيارت تر څنګ ښ

له دې هولناكو ظلمونو څخه كوم حقيقت چـي پـه شـهرت راپاتـه دى،     
هغه دادى، چي وزير فتح خان باركزي له پيل څخه تر پايـه پـوري، ددې   

قــدر ږغ تــر خــولې ونــه كــيښ او نــه يــې لــه شــاه   ) آه(دردونــو لــه املــه يــو  
بې  محمود څخه د ترحم تمه وكړه، په دې ترتيب سره دا د هلمند بچي له

په بدله كي په ) قربانيو(مروته شاه محمود سره د لويو ـ لويو سرښندنو 
  )1(.دې زړه دردونكې توګه شهيد كړاى سو

په مېړاني، زړورتيـا او زغـم دغـو    ) هلمندى(اشرف الوزراء فتح خان 
شكنجو او ځورونو تـه ځـان وسـپاره او د مـرګ تـر دمـه يـې يـوه وړوكـې          

لــه چــا بخښــنه وغوښــتله او نــه يــې پــه   لــه خــولې ونــه وتلــه او نــه يــې) آه(
خپلي سزا كي د كمښت غوښتنه وكړه او له سره تر پايه يې خپل وقار او 
پرتم تر پښو الندي نه كړ او د خداى له نامه پرته يې بل څه ونه ويل او د 

  )2(.وياړلي مرګ غيږي ته يې ځان وسپاره
ان لـه  م وخت چي وزير فتح خان د شاه محمود د زوى شهزاده كـامر وك

خوا ړوند او د غزني په الره كـي د شـاه محمـود پـه تحريـك ټـوكر ټـوكر        
سوى مړ سو، مور ته يې چا خبر راوړ، لويه ادې چي خبره سوه تر هر څه 

                                                             
مخ ۱۱۰د افغانستان تاريخ،  ستر جنرال ګلزرك ځدران،ـ  1  
يستانى، د وزير فتح خان او د هغه د كورني تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم س۱

  مخ ۲۰۵سدوزي دولت كي، 
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آه او اخ يـا نـور څـه بـد      -فـتح چـي يـې واژه   (دمخه يې دا پوښـتنه وكـړه،   
  ).حالي خو يې نه كوله؟

  .بې پروا و يخينه ب: قاصد وويل
دي، ددې دا  بخښـلي اوس مي نو خپلـي شـيدې ور   : ويللويي ادې و

جمله د يو لوړ همتۍ نښه ده، چي د خپـل زوى مـرګ او نيمـه خـوا كېـده      
  )1(.د آه او واخ پوښتنه كوي نوموړي يې هېر دي دمخه تر هر څه د
د هيـواد د ځكمنـۍ بشـپړتيا او د    ) هلمنـدى (اشرف الوزراء فتح خان 

ان، وروڼـه او پلويـان لـه كشـميره     ملي واكمنۍ د ټينګښت لپاره خپل ځ
تر سندهـ او له بلوچستانه د هرات تر وروستيو پولو پوري ډال ګرځولي 
وه، چي هيواد له تباهۍ او د تجزيـې لـه ګواښـه وژغـوري او د سـدوزي      
ــه پرېښــوول، ان د       ــو تــه ن دولــت مخالفــان او باغيــان يــې ســر پورتــه كول

) هلمنـدى (فتح خـان  افغانانو پخوانى دښمن رنجيت سنګـ تر هغو چي 
ژوندى و، دا جرئت نه درلود، چـي دُرانـي قلمـرو تـه دي د طمعـي يـا پـه        

  .بدو سترګو وګوري
  

وزير فتح خان د خپلي زيركۍ، زړورتيا او جنګيالي تـوب لـه مخـي د    
خپلو ټولو وروڼو او د وخت د سياالنو په سر كي ځاى درلود، دده او يو 

سيمه يعنـې  ) پشت رود(ند د شمېر نورو وروڼو د خاړپوڅو ځاى د هلم
  )2(.ګرشك دى

                                                             
   ، د لويه ادې مقاله)ژمن(ـ زما ۲
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاريخي رول په ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 2

   مخ ۲۱۲سدوزي دولت كي، 
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په پېښور كي وزير باغ د وزير فتح خان د الس نښه ده او هر وخـت يـې   
ياد پر نوموړي باغ تازه كيږي، فتح خان خپل ژوند په جګړو كي تېر كـړ  

  .او په دې باغ كي به د نوموړي پوځيانو د جګړې لپاره تياري كاوه
د انقالب زيګنال و، د وزيـر فـتح    د وزير فتح خان مرګ د وروڼو لپاره

خان وروڼو د غچ اخيستلو لپاره يو ځاى سول او په څو مياشتو كي يـې  
شاه محمود او د هغه غافل زوى كامران يې له كابل، غزنـي او كنـدهار   
څخه وشړل، محمود او كامران مجبور سول، چي هرات تـه پـه شـا سـي،     

  .ړبيا كله كله جګړې وسوې او څو كاله يې دوام وك
كال څخه وروسـته كلـه چـي اعظـم خـان مـړ سـو، دوسـت         ) ز ۱۸۲۶(له 

محمد خان پدې بريالى سو، چـي پـه كابـل كـي قوتونـه تحكـيم كـړي او        
محمود يې په هرات كي محاصره كړ، ډېر كلونه په كار وه، چي كندهار 

  .هم تر كنترول الندي راولي
پـاى تـه   كـال ال  ) ز ۱۸۱۸(رنجيت سنګـ هم داسي فرصت ته منتظـر و،  

نه و رسېدلى، چي نوموړي د اټك د پاسه له اباسين څخه تېر سـو او تـر   
پېښور پوري ورسېد، دلته د وزير فتح خان له وروڼو څخـه يـو تـن د يـار     
محمد خان په نامه د پېښور والـي و، نومـوړي عسـكر نـه درلـودل، ټـول       
منظم عسكر محمد اعظم خان د شـاه محمـود مقـابلې تـه بيـولي وه، نـو       

دى مجبور و، چي له پېښور څخـه ووځـي، مګـر رنجيـت سنګــ ډېـر       ځكه 
احتيــاط كــاوه، دى پوهېــده چــي موقــف يــې دومــره پيــاوړى نــه دى، نــو   
ځكه يې پېښور ونه نيوه، په خير آباد كي يې اټـك تـه مخـامخ د كـال پـه      
جوړولـو پيــل وكــړ، د خيــر آبــاد نسـيم ډېــر تــازه كــوونكى و، اوس د خيــر   

غ ورپاوه، د اباسين په دواړو غاړو كي لـه يـوې   آباد نسيم د سيكانو بير
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ــه اســتول كېــدل او اخيســتل       ــه د ســكانو زيګنالون كــال څخــه بلــي كــال ت
  .كېدل

رنجيت سنګـ له پېښور څخه په شا سو او غوښـتل يـې چـي هغـه هـدف      
تر السـه كـړي، چـي ډېـره مـوده يـې پـه زړه كـي و، د اعظـم خـان تـګ او د            

ســوه، چــي پخــوانۍ هيلــه تــر ســره ورور د مړينــي غــچ اخيســتل بلــه پلمــه 
كال كي يې د ګالب سنګـ په مرسته كشـمير  ) ز ۱۸۱۹(كړي، نو ځكه په 

ونيو او د اعظم خان ورور جبار خان يې له كشمير څخه وايسته، دراني 
حكومــت پــه كشــمير كــي اووه شــپېته كالــه دوام وكــړ، احمدشــاه بابــا        

دوه سـوه كالـه    كـال ونيـو، تقريبـاً   ) ز ۱۷۵۲(كشـمير لـه مغولـو څخـه پـه      
 ۱۳۴۱(كشمير د مغولو د امپراطورۍ برخه وه او له هغه څخه  دمخـه د  

كـــال راهيســـي د مســـلمانانو پـــه الس كـــي و، تقريبـــاً پنځـــه پېـــړۍ        ) ز
نــه يــواځي پــه    يافغانــانو پــه دې هيــواد كــي برجســته رول درلــود، دو     

حكومت كي دندي درلودې، بلكې په ډېر شمېر مېشت سوي هم وه، نو 
رانتيا وړ خبره نه ده، چي د سـرحدي قبـايلو پښـتانه هلتـه خاصـه      دا د حي

مينه ښيي، ددغي پښتني ميني موجوديت به ددغي درې پر راتلـونكي  
  .بې تاثيره نه وي

په هر حال، د وزير فتح خان پر ضد دداسي اقدام لـه كبلـه، محمـود پـه     
كــي لــه قــدرت څخــه ګوښــه ســو او د نومــوړي لــه ګوښــه   ) ز ۱۸۱۸(كــال 

ره د سدوزو سلطه پاى ته ورسـېدله، يـواځي كـامران پاتـه سـو،      كېدو س
چي په هرات كي يې حكومت كولو ته دوام وركړ، د هيواد نوري سيمي 

  .د باركزو تر منځ ووېشل سوې
اوس نو انګرېز د افغانستان په اړه د خپل پروګرام د پلـي كولـو لپـاره    

اخيسـت، د  نوي ګامونه پورته كړل، لـومړى ګـام يـې د پېښـور پـر خـوا و      
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پر ملتان، دېـره جـاتو، پېښـور او     ـــرنجيت سنګـ) وفادار متحد(انګرېز 
كشمير تېرى وكړ، پېښور د سلطان محمد خان او كشمير د نواب جبـار  
خان، د دوو باركزو وروڼو پـه الس كـي وه، د سـيكانو پـه الس د پېښـور      
ســقوط د افغانســتان لپــاره ډېــره دردناكــه پېښــه وه، ددې پيښــي پــايلي  
خورا درنې وې او د سيك ځواكونو له خوا پر پېښور د ترور او دهشت 
تياره خپره سوه، د پېښور باالحصار، چي د افغانسـتان د ژمـي پـالز و،    
له خاورو سره خاوري كړل سو، پر ولس باندي په ګرځېدو او راګرځېدو 
بنــديز ولګېــد، لــه دې كبلــه چــي د انګرېزانــو پــه مالتــړ ډاډه و، رنجيــت    

چا پر سر او مال صرفه نه كوله، پېښـور خپلـو اوسـېدونكو تـه د      د ــسنګـ
د افغــان ولــس پــه  ــــكــي پــر ســر دوږخ ګرځېــدلى و، خــو رنجيــت سنګـځم

مخامخ محكومولو كي ناهيليو او ناكامۍ سره الس و ګرېوان و، لدې 
كبلــه د پېښــور حكومــت يــې پــه طاليــي مشــهور ســلطان محمــد خــان          

چـي سـيكانو تـه بـه كـوچنۍ ماليـه        باركزي تـه وسـپاره، نومـوړي ومنـل    
  .وركوي

انګرېـز پـدې توګـه پـه سـيمه كــي د خپـل راتلـونكي پـالن د پلـي كولــو          
لپاره يو ستر ګام پورته كـړى و او د افغانسـتان پـر لـوري يـې پرمختـګ       
كاوه، په لومړي پړاو كي هغه وخت چي انګرېزان ال په دفاعي حالت او 

تــر هغــه پــوري يــې د خپلــو  لــه افغانســتان څخــه لــري پــه ســټليج كــي وه،  
ګوډاګيــانو لــه الري د افغانســتان د كمزورولــو هڅــه كولــه، د انګرېــز        

د قاجــار پــه دربــار كــي د ) ســرفورد جــونز(او ) ســرجان ملكــم(اســتازى 
افغانستان د نسكورولو په نقشه بوخت وه، نومـوړو فـتح علـى شـاه تـه      

پـۍ  شخصاً دوه د الماسو غمي، چي قيمت يې دوه لكه پنځـوس زره رو 
ــه      ــه نقــدي روپــۍ يــې د قاجــار خزانــې ت و، وربخښــلى و او درې ميليون
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ډالۍ وركړي وې، پردې سربېره يې دېـرش زره ټوپـك او شـل توپونـه د     
ــران او       ــزي انجنيــ ــه انګرېــ ــرش تنــ ــپارلي وه، دېــ ــه ورســ ــوځ تــ ــارس پــ پــ
تخنيكــاران يــې د هغــه پــوځ د روزنــي لپــاره ور اســتولي وه او ژمنــه يــې    

غانســتان د خراســان واليــت بــه بيــا د ډالــۍ پــه  ورســره كــړې وه، چــي د اف
  .ډول پارس ته وركوي

پـــه افغانســـتان كـــي د ســـدوزو د دورې لـــه زوال ســـره ســـم هيـــواد د         
نـاراميو، بـې ثبـاتيو او كړكېچونــو پـه لـوى ګــردار كـي راښـكېل ســو، د        

كـال  ) ز ۱۸۲۵(سياسي واك مدعي ځواكونو تر منځ كورنۍ جګړه تـر  
حمد خـان پـه پېښـور كـي حـاكم و، نـواب       پوري اوږده سوه، سردار يارم

جبار خان په كشمير كي، سردار محمداعظم خان په كابـل كـي، دوسـت    
محمــد خــان پــه غزنــي او ســردار پــردل خــان پــه كنــدهار كــي واكمــن و، د  
ــر       ــه هــم د ســردار پائنــده محمــد خــان د ګڼــو زامنــو ت هيــواد نــور واليتون

  .ولكې الندي وه
ان چي په پټه توګـه يـې د ولـس    كال كي دوست محمد خ) ز ۱۸۲۶(په 

په منځ كي خپل نفوذ خپور كړى و، نوموړي ته څرګنده وه، چي له خپلو 
وروڼو سره د رقابت په حالت كي په هيواد كي ثبات راوسـتل شـونې نـه    
ده، نو له دې كبله يې د واك نيولو په سيالۍ كي د ټولو باركزو وروڼـو  

چي د هغه له مخي هيواد تر منځ د يوه تړون پر السليك راضي سوى و، 
عمالً پر څو برخـو وېشـلى پاتـه سـو او هـر ځـواك چـي پـه هـره سـيمه يـې            

  .تسلط درلود، پر هغې سيمي د حكمرانۍ كولو واك ترالسه كړ
كوهاټ، هنګو او د هغه شاوخوا سيمي د نـواب عبدالصـمد خـان تـر     

او پـه هغـو   ) خالصـه جـات  (سلطې الندي وې، پېښور، اشنغر، خالصو 
لي نوري سيمي لـه سـردار محمـد خـان، سـلطان محمـد خـان او        پوري تړ
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سردار سيد محمد خان سره پاتـه سـوې، د تـړون پـه يـوه مـاده كـي ليكـل         
پــدې ژبــه او ژمنــه مــوږ وروڼــه او تربرونــه يــوه بــل تــه د    (ســوي وه، چــي 

دوســتۍ الس وركــوو او تــرمنځ مــو لــه پخوانيــو اختالفونــو څخــه الس    
  ).اخلو
د دوســت محمــد خــان ځــواك تــر ډېــره حــده   كــال پــوري ) ز ۱۸۳۲(تــر 

پوري پياوړى سوى و او د هيواد په اوږدو كي يې اقتدار او صـالحيت  
مخ په ډېرېدو و، نوموړى پدې هڅه كي و، چي په هيواد كي يو پياوړى 
مركزي دولت پر پښو ودروي، مګر له يوې خوا له ده سـره دده وروڼـو د   

لــه كبلــه دا تصــميم لــه    مخالفــت او پــه هيــواد كــي د ملــوك الطــوايفي      
خنـــډونو ســـره مخـــامخ و او لـــه بلـــي خـــوا انګرېزانـــو پـــر پښـــو درېـــدلى  
افغانستان او په هغه كي يـو پيـاوړى مركـزي حكومـت نسـو زغمـالى،       

تارونــه يــا (هغــو پــه كابــل كــي يــو ګــوډاګى حكومــت غوښــت چــي مــزي  
يــې د هنــد د وايســراى پــه الس كــي وي او پــه هــر ډول او هــر    ) شــترينګ

واړي هغه له خپلو موخو سره سم استعمال كـړي، نـو ددې   وخت چي وغ
مــوخي د الســته راوړلــو پــه لــور د وســيلو او پلمــو مونــدلو او د دوســت    
محمد خان د راپرزولو په لټه كـي سـول، ددې لپـاره د لنـدن پـه الس كـي       

كال ) ز ۱۸۱۳(سمدالسه پرته وسله هماغه فراري شاه شجاع و، چي له 
كي د پرنګي ځيره خـور پاتـه سـوى و، هغـه و     څخه راپدېخوا په لوديانه 

چــي شــاه شــجاع او رنجيــت سنګـــ يــې دواړه ولمســول، چــي د دوســت         
ــوى      ــي د لـ ــردار، چـ ــوډاګى سـ ــي، دا ګـ ــه سـ ــد راپورتـ ــان پرضـ ــد خـ محمـ
احمدشاه بابا د سلسلې يې ځان ميراثخور بالـه، د انګرېزانـو لـه موخـو     

ـ تــر مــنځ  ســره ښــه برابــر و، نــو سمدالســه د شــاه شــجاع او رنجيــت سنګــ    
موافقه وسوه، چي د دواړو ګډ ځواكونه به پر افغانستان بريد كـوي او  
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ــه، چــي قــانوني وارث يــې و، ورتــه بېرتــه پــه الس       د شــاه شــجاع تخــت ب
وركوي، له هغه څخه وروسته چي د افغانانو، هنديانو او د ختـيځ هنـد   

 The British East India –د برتانيـا ختيځـه هنـدي كمپنـۍ     (شـركت  
Company (        ،د اجيرانــو ګــډ دوه ويشــت زره كســيز پــوځ يــې ټــول كــړ

كال د جنوري په مياشـت كـي د خپـل تـاج و تخـت د      ) ز ۱۸۳۴(شجاع د 
نيولو لپاره د كندهار په لـور وخوځېـد، ددې لښـكر اداره او قومانـده د     

) Mr.Campbell مستر كمبيل ـ (آروپايي اجيرانو له ډلي څخه د يو تن 
باركزو وروڼو د يـوه رقيـب ورور كهنـدل خـان      په الس كي وه، كندهار د

سره و، پداسي وخت كي چي دوست محمد خان د شاه شجاع، سيكانو 
او انګرېزانو سره په جګړه بوخت و، رنجيت سنګـ د جنرال هري سنګـ په 

سره شـاه   -مشرۍ له لس زره پوځ سره پر پېښور يرغل وكړ، له دې سره 
ېرته لودياني ته وتښتېد، مسـتر  شجاع په كندهار كي ماته وخوړله او ب

  )1(.كمبيل په جګړه كي ټپي او له نيول كېدو وروسته مسلمان سو
  

  :د دوست محمد خان لومAی rل پاچاهي
ــه راســتنېدو وروســته، دوســت محمــد خــان       ــر بيرت ــه كنــدهار څخــه ت  ل

ــه     )هلمنـــدي( ــانو چـــي كلـ ــړ، افغانـ ــو اعـــالن وكـ ــور د خپلواكولـ د پېښـ
ښــور حملـه كــړې ده، د هغــه پــر ضــد يــې د  واورېـدل، رنجيــت سنګـــ پــر پې 

جهاد كولو هوډ وكړ، دا چي جهاد پرته له امير نسـي كېـدالى، نـو ځكـه     
دوست محمد خان چي همدې موقعې ته منتظر و، د علمـاوو، اميرانـو   

                                                             
مخ ۱۴۲افغانه، لومړى ټوك، ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي  1  
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او وروڼو په خوښه ځان په كابل كي د ډېرو ساده مراسـمو پـه تـرڅ كـي د     
        ).ز ۱۸۳۵.(امير په توګه وټاكه

ميــرواعظ زوى د ســياه ســنګ پــه عيــدګاه كــي د دوســت  حــاجي ميــر د
محمد خان په لنګۍ كي د اوربشو اوږى وټمبه، پدې توګه يې افغاني 
پيداور د تاج زينت وګرځېد، همدارنګه د امير المؤمنين لقب يې ورته 

        )1(.وركړ
وروسته له دې مراسمو څخه دوست محمد خان لـه پنځـوس زره پليـو     

ه يــو ځــاى يــې د پېښــور پــه لــوري حركــت  او لــس زره ســپرو عســكرو ســر
وكړ، د خيبر درې د شيخانو په سيمه كـي يـې پـوځي قرارګـاه ونيولـه، د      
نوموړي دا هوډ د ټول ولس له خوا بدرګه سو او تر بل هر وخت له مخي 
يې د افغانستان د اميـر پـه توګـه دريـځ خـورا پيـاوړى سـوى و، رنجيـت         

و مقابلـه ورتـه ګرانـه ده، نـو     سنګـ پدې پوهېده چي په ډګر كي د افغانـان 
سمدالسه يې يو لوړ رتبه پالوى د سولي په نامه، چي په هغه كي جنرال 
هريالل او فقير عزيزالدين شامل و، دوست محمد خـان تـه واسـتاوه، د    
سكانو هيئت، ددې پر ځاى چـي يـواځي لـه اميـر سـره د سـولي پـه خبـرو         

سـلطان  ) رپېښـوري بـاركزى ورو  (بوخت سـي، د دوسـت محمـد خـان د     
محمد خان طاليي، په اجير كولو يې الس پوري كړ، رنجيت سنګــ چـي   
د طاليي د شخصيت په كمزورتياوو خبر و، نوموړي ته د غټو بډو او د 
پېښور د حكومـت وعـدې وركـړې، دوسـت محمـد خـان پـه دې دسيسـه         
باندي د پوهېدلو په پايله كي د سلطان محمد خان د نيولو اراده وكړه، 

                                                             
مخ ۸۰ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  1  
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سردار له لس زره پوځ سره يـو ځـاى د شـپې پـه تيـاره كـي د        خو پېښوري
  .سيكانو كمپ ته وتښتېد

دوست محمد خان اړ سو چي بېله جګـړې بېرتـه كابـل تـه سـتون سـي،       
ــوده يـــې د      ــه مـ ــو څـ ــړ، يـ ــور حكومـــت ورنكـ ــه د پېښـ ــي تـ ســـيكانو طاليـ
روهتاس حاكم وګماره او بيا وروسته يې په پېښـور او كوهـاټ كـي څـه     

  .ور وبخښل كي او جاګيرځم
ــه هنــد كــي د انګرېزانــو نــوي        دوســت محمــد خــان يــو كــال وروســته پ

ته د مباركي ويلو لپاره يو ليك واسـتاوه او لـه   ) الرډ اكلنډ(وايسراى 
هغــه څخــه يــې مشــوره غوښــتې وه، چــي ســيكانو ســره څــه ډول معاملــه    

  .وكړي
دوســت محمــد خــان لــه پرنګــي څخــه پــه زړه كــي د ښــېګڼي كلكــه تمــه   

ه همــدې كبلــه يــې خپــل اســتازي تــه هــدايت وركــړ، چــي لــه   درلــوده او لــ
انګرېزانـــو څخـــه وغـــواړي، ترڅـــو د پېښـــور پـــه معاملـــه كـــي د مُصـــلح  
منځګړي په توګه له افغانانو سره مرسته وكړي او كه هغـوي ورسـره دا   

به يې هر خدمت ته تيار وي، ) دوست محمد خان(نيكي وكړي، نو دى 
رنجيـت  (خپل وفادار دوسـت   مګر دوست محمد خان خو خطا وتلى و،

ــه ده ســره مرســته كــول نــه         ) سنګـــ ــه هــم پرنګــي ل پــه مقابــل كــي هيڅكل
غوښتل او په اصل كي خو د پردې ترشا ټولـه لوبـه د انګرېزانـو پـه الس     
لوبېدلــه، هماغــه و چــي الرډ اكلنــد د دوســت محمــد اســتازى تــش الس  

خپلـه  ورواستاوه او ورتـه يـې وويـل، چـي افغانـان دي لـه سـيكانو سـره         
ــو پــه          ــه هــواره كــړي، كلــه چــي د ســيكانو زړه ډاډه ســو، ن ســتونزه پخپل
  .پېښور كي يې په افغان ولس د استبداد او ناروا توره تياره جوړه كړه
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كال د مې په مياشـت كـي خپـل زوى    ) ز ۱۸۳۷(دوست محمد خان په 
د سيكانو مقابلې ته واستاوه، افغاني لښكرو خيبر ) محمد اكبر خان(

جمرود كي د سكانو پر پوځونـو بريـد وكـړ، دولـس ورځـي د       ته نږدې په
دواړو خواو تر منځ سخته جګړه روانه وه، په پاى كي محمد اكبر خان د 

چــي د پېښــور والــي هــم و، لــه ) هــري سنګـــ(ســيكانو د ځواكونــو جنــرال 
اسالميه كالج سره نږدې په جكړه كي ټپي كړ، چي پـه پايلـه كـي مـړ سـو      

ول، پداسي حال كي چي دښمن د پېښـور ښـار   او سيكان شاتګ ته اړ س
د تخليه كولو په فكر او افغاني غازيان د لوړګي پر پوځي كال حملې ته 

  .تياري نيوله، خو امير دوست محمد خان بېرته كابل ته راوغوښتل
ــرجن ســو او ددې         ــات وي ــر زي ــه مــرګ رنجيــت سنګـــ ډې د هــري سنګـــ پ

قاومـت مـال ماتـه سـوې     پياوړي قوماندان له مړيني سـره د سـيكانو د م  
او بيا لـه نومـوړي   ) دهيال سنګـ(وه، د هري سنګـ پر ځاى لومړى جنرال 

  .وټاكل سو) اوويټاويلي(وروسته يو تن ايټالوى جنرال 
پداسي حـال كـي چـي افغـاني لښـكر د سـيكانو پـر ضـد پـه جګـړه كـي            
بوخت و، په لوېديځ كي د پارس لښكرو پر هرات يرغل وكړ او ښار يې 

ړ، ددې ټولو راپورته سوو سـتونزو لـه كبلـه او ددې پـر ځـاى      محاصره ك
چي رنجيت سنګـ د افغان ولس په زور او غوښتنه له خپلي خاوري څخه 
وباسي، دوست محمد خان يو ځل بيا د پرنګيانو په دوستۍ زړه وتـاړه  

ــې    ــه يـ ــډ څخـ ــه الرډ اكلنـ ــه  (او لـ ــي پـ ــي د الرډ    ۱۸۳۶چـ ــال كـ ــز كـ زېږديـ
، د يوه ليك پـه تـرڅ   )ايسراى ټاكل سوى وپالمرسټون پر ځاى د هند و

  .كي د افغانانو او سيكانو ترمنځ د منځګړيتوب غوښتنه وكړه
پــدې توګــه دوســت محمــد خــان لــه الرډ اكلنــډ څخــه د پېښــور د بېرتــه   
آزادۍ پــه اړه د مرســتي پــه غوښــتنه انګرېزانــو تــه پــه افغانســتان كــي د  
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محمـد خـان ولـي    مخامخ السوهني الر پرانيستله، پدې اړه چي دوسـت  
له الرډ اكلنـډ څخـه د منځګړيتـوب غوښـتنه وكـړه، يـو فكتـور هـم ويـل          

ــر     ــارو وزيـ ــو چـ ــا د بهرنيـ ــي د برتانيـ ــږي، دا و چـ ــټون(كيـ ) الرډ پالمرسـ
هندوســتان تــه د فرانســوي ګــواښ پــر ضــد، چــي پــه هماغــه موكــه يــې د   
روسي ګواښ ځاى نيولى و، د افغانستان د مالتړ غوښتنه كړې وه، نو 

ري چي امير له پرنګي څخـه د بالمثـل راكـړي وركـړي خـوب پـه       امكان ل
سر كي و او لدې كبلـه د افغـاني غازيـانو لښـكرو تـه چـي پـه لـواړګي د         
ورختلو او پېښور ته د ځـان رسـولو لپـاره يـې تيـاري نيولـه، پـه ناڅـاپي         
ډول لــه كابلــه امــر ورســېد، چــي اوربنــد وكــړئ، بېلــه دې چــي پېښــور         

ان پــه ســادګۍ ســره د الرډ الكنــډ پــه     ونيســئ، اميــر دوســت محمــد خــ    
  .انصاف زړه تړلى منتظر پاته سو

اكلنډ ته انتظار اوږده موده ونه نيوله، دوسـت محمـد خـان تـه پـه يـوه       
ملګرې تاته څرګنـده ده چـي   (ـ :ځوابيه ليك كي الرډ اكلنډ وليكل چي

د برتانيا د حكومـت دا دود نـه دى، چـي د نـورو خپلواكـو هيوادونـو پـه        
  ).رو كي السوهنه وكړيكورنيو چا

دوست محمـد خـان هـك حيـران پاتـه سـو او ښـايي خپلـي سـادګۍ او          
ناپوهۍ ته يې پام سوى وي، ښايي نومـوړى پـدې پـوه سـوى وي، چـي      

سره چي ديپلوماسي د يوه ولس په مبـارزه كـي خـورا غـوره      -لدې سره 
يپلوماسۍ شاته د خپل ملت پر مټـو بانـدي د ډاډ د   ډرول لوبوي، خو د 

الي په صورت كي بريالى كېدل او د بري هيله كول، يواځي د ځان نشتو
غولول دي، د الرډ اكلنډ د يوه ليك په ځـواب كـي اميـر دوسـت محمـد      

په نړۍ كي ډېر كسان د انګرېزانو له نيكيو څخه ( -:خان بيا ليكي چي
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بـــرخمن ســـوي، خـــو پـــدې اړه بـــه زمـــوږ بـــې برخـــه تـــوب د انګرېزانـــو د   
  ).له كبله نه، بلكې زموږ خپله بدقسمتي ويحكومت د نه پېرزويني 

تر كومه پوري چي د الرډ اكلنـډ د نـه السـوهني پـه كاذبـه ادعـا پـوري        
اړه لري، نو راتلونكو پېښو په زغـرده داسـي ثابتـه كـړه، چـي دا ادعـا د       
يوه لړ ناببره تېرايستنو په لړ كـي د يـوه لـړ خـورا خنـدا وړ پېښـو لـه ډلـي         

  .څخه يوه پېښه وه
كـال د جـون پـه مياشـت كـي      ) ز ۱۸۳۶(د ) سري كمېټـه (څخه  له لندن

ــه يــوه يادښــت كــي الرښــوونه كــوي، چــي       ــه پ ــه هــر ډول  (الرډ اكلنــډ ت پ
مناسب يـا ضـروري اقـدام چـي كـوالى سـئ، بايـد پـه افغانسـتان كـي د           

  ).حاالتو د انكشاف نږدې څارنه او د روسانو د نفوذ مخنيوى وكړئ
ي الرډ اكلنډ دا هم ليكلي وه، د دوست محمد خان د ليك په ځواب ك

برتانيــا هيلــه لرلــه چــي د ســوداګرۍ د پراختيــا لــه الري د ســيمي د (چــي 
كپتــان (وګــړو د ژونــد كچــه لــوړه ســي، نومــوړي يادونــه كــړې وه، چــي    

تــه يــې ماموريــت ســپارلى، چــي د يــوه پــالوي پــه       ) الګســاندر بــرنس 
  ).كال په سپټمبر كي كابل ته والړ سي) ز ۱۸۳۷(مشرۍ د 

هغه ليـك پـر بنسـټ د كپتـان بـرنس ښـكاره ماموريـت دا و، چـي لـه          د 
د امكانـاتو او د اباســين لــه  ) ســوداګرۍ(افغانسـتان ســره د دوه اړخيـز   

د ګټـي اخيسـتلو پـه    ) اباسـيند د دواړو غـاړو حكومتونـو   (اوبو څخه د 
  .هكله خبري وكړي

وروسته بيا حوادثو ثابته كړله چـي د بـرنس د ماموريـت موخـه هـم پـه       
س كي پر افغانستان باندي زور اچونه او په سـيمه او مركـزي آسـيا    اسا

كي د جاسوسۍ د جال خورول و او د سوداګرۍ نوم يـواځي د سـرپوښ   
  .لپاره وركړل سوى و
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كه چيري د ستراتيژيكي موخو د الس ته راوړلو (ـ :سرجان كي ليكي
نـه واى، نـو پـه     ۍ د ټكي د استعمال اجـازه وركـړ سـوې   لپاره د سوداګر

  ).يپلوماتانو څه كولډتيځ كي به موږ خ
له انګرېزانو سره د امير دوست محمد خان د راتلونكو خبرو په هكله 
افواهاتو په هيواد كي دننه دده پرضد، د نوموړي وروڼو كينه او حسد 

  .وپارول
ـ :كي ليكي) حقيقت التواريخ(عالمه عبدالحق مجددي په خپل اثر 

ردار كهندل خـان، چـي د كنـدهار    كله چي د دوست محمد خان ورور س(
والي و، د انګرېزانو او امير تر منځ د خبرو په پروګرام خبر سو، نو هغـه  
يې د خپل حاكميت پر ضد خطر وباله او سمدالسه يې لـه پـارس څخـه د    

  ).افغانستان په چارو كي د مداخلې غوښتنه وكړه
ارس كال كي افغانستان له لوېديځ څخه يو ځـل بيـا د پـ   ) ز ۱۸۳۷(په 

له خوا له تيري سره مخامخ و، پـه دې كـال پـر هـرات بانـدي د پارسـيانو       
يرغـــل د انګرېزانـــو او روســـانو تـــرمنځ اړيكـــي ترينګلـــي كـــړي وې،       
قاجاري پـارس چـي لـه تـزاري روسـيې سـره د تركمـانچې لـه تـړون څخـه           
وروسته يې له برتانيې څخه مخ اړولى و، د روسانو له خوا هڅېده، چي 

  .خاوره باندي تېرى وكړي د افغانستان پر
آخير هغه و چي د كال په وروستيو مياشتو كي، محمد شـاه قاجـار پـر    

ســـدوزايي شـــهزاده (هـــرات د يرغـــل تيـــاري پيـــل او د هـــرات لـــه والـــي 
څخه د يرغملو غوښتنه وكړه او ورته يـې وويـل چـي پـر هـرات      ) كامران

يـار  (باندي دده بشپړي سلطې ته غاړه كښيږدي، مګر د كامران وزير، 
  .انكار وكړ) محمد خان الكوزى
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پر محمد شاه قاجـار بانـدي د وزيـر يارمحمـد خـان دا ځـواب ښـه ونـه         
لګېده او پرېكړه يې وكړه، چي پر هرات به خامخا يرغل كوي، كـامران  
ــارس         ــو هغــه و چــي د پ ــو كــړل، ن ــه چمت ــار محمــد خــان خپــل پوځون او ي

لپاره په اعظمي  لښكري پر هرات يرغل وكړ، كه څه هم د هرات د نيولو
توګـه پنځــه ويشـت ورځــي پـه كــار وې، خـو د قاجــار پوځونـه نــږدې نهــه      
مياشــتي دا ښــار پــه محاصــره كــي وســاته، مګــر فــتح يــې نــه كــړاى ســو،  
وزيــر يارمحمــد خــان الكــوزى پــر خپلــه خبــره ټينــګ ودرېــد او د نهــه          

  .مياشتو كالبندۍ پر وخت يې له ښار څخه په مېړانه دفاع وكړه
ددې دورې تاريخ پداسي حساسه موكـه كـي و، چـي پـه      د افغانستان

اميــر دوســت محمــد خــان بانــدي لــه ختــيځ څخــه د برتــانيې فشــار پــه           
  .زياتېدو سو او كپتان الګساندر برنس كابل ته راغى

  

  :افغانستان ته د دوو sکېالکي هیوادونو  د پالوو راتلل
ټ كــال د اګســ) ز ۱۸۳۶(اميــر دوســت محمــد خــان تــه د الرډ اكلنــډ د  

ــارلس مياشــتي وروســته، د الګســاندر       ) ۲۲( ــه ليــك پســې دي ــې پ نېټ
برنس په مشـرۍ، يـو پنځـه كسـيز پـالوى پـه كابـل كـي د اميـر دربـار تـه            

بريدمن ووډ، جګړن ليچ، ډاكتر الرډ (ورسېد، له الګساندر برنس سره 
) ۱۵(كــال د مــې د مياشــتي د ) ز ۱۸۳۷(، ملګــري وه، د )او مــوهن الل

چـي بـرنس د الرډ اكلنـډ لـه لـوري د افغانسـتان        نېټې پـه هغـه ليـك كـي    
زېږديز د اګسټ  ۱۸۳۶زما د (امير ته وړاندي كړ، ليكل سوي وه، چي 

نېټې لـه ليـك سـره سـم، دا دى اوس بـرنس در اسـتوم، تـر څـو لـه           )۲۲(د 
تاسو سـره پـدې خبـري وكـړي، چـي څنګـه د افغانسـتان او هنـد تـر مـنځ           

  .)سوداګري په ښه توګه آسان كېدالى سي



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

289 
 

كـال  ) ز ۱۸۳۸(خو د امير دوست محمد خان سره په كتنه كي، چـي د  
نېټه وسـوه، انګرېـز اسـتازي د پروتوكـول لـه مخـي د       ) ۲۱(د سپټمبر پر 

جـــوړي ســـوي اجنـــډا پـــه محتويـــاتو ســـترګي پټـــي كـــړې او د سياســـي   
دوســت محمــد خــان د انګرېــز  )1(مســائلو پــه اړه يــې پــه خبــرو پيــل وكــړ، 

انو څخه د پېښور د سيمي د بېرتـه اخيسـتلو   ته د سيك) برنس(استازي 
مطالبه مختـه كـړه، پـه داسـي حـال كـي چـي بـرنس پـه كابـل كـي لـه اميـر              
دوسـت محمـد خــان سـره پــه خبـرو بوخــت و، د روسـيې يــو اسـتازى چــي       

  .نومېده، كندهار او له هغه ځاى څخه كابل ته راغى) ويتكوويچ(
د پېښـور پـه اړه    دوست محمد خان چي ال تردغه مهاله له انګرېز څخه

وروستى ځـواب نـه و ترالسـه كـړى، د هغـه د هركلـي پـه بـاره كـي يـې لـه            
برنس سره سال وكړه او د هغه په مشوره يې د روسيې د استازي هركلى 

  .وكړ
له ويتكوويچ سره دوه ليكونه وه، يو د روسيې د قيصر لخوا او بل په 

الو لـه كابـل   تهران كي ددغه هيواد د سفير لخـوا، د دواړو ليكونـو سـك   
سره د سوداګري اړيكو د تينګـار پـر محـور څرخېـده، د قيصـر پـه ليـك        

ستاســو واال (ـــ :كــي پــر نــورو خبــرو ســربېره دا هــم يــاده ســوې وه چــي        
پــه نېكمرغــه وخــت كــي زمــوږ دربــار تــه  ) ميــرزا حســين(حضــرت ســفير 

راورسېد او ستاسـو دوسـتانه ليـك يـې راوسـپاره، زه د هغـه پـه راتـګ         
و ستاسو دوستي د خپل دولت لپاره غنيمـت بـولم، تـل    ډېر خوښ سوم ا

دا غواړم چي د كابل له خلكو سره چي د سوداګرۍ لپاره زما هيـواد تـه   
  ).راسي مرسته وكړم

                                                             
مخ ۱۴۶ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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څنګــه چــي د اميــر اصــلي موخــه د انګرېزانــو لــه الري د پېښــور بېرتــه    
السته راوړل و، نه دا چي له روسيې يا پارس څخه مرسته تر السه كـول،  

دې المله يې نه يواځي دا چي د ويتكوويچ دواړه ليكونه برنس ته نو له 
وښوول، بلكـې د هغـه كاپيـاني يـې هـم بـرنس تـه وركـړې او بـرنس هغـه           

  .دواړه د هند واكمن ته واستولې
ډېــره مــوده ال نــه وه تېــره ســوې، چــي د ليــك او دوســت محمــد خــان د    

رواكي غوښــتنو پــه اړه د بــرنس د وړانــديز ځــواب د هنــد د عمــومي چــا   
كـــال د ) ز ۱۸۳۸(لخـــوا راورســـېد، پـــدې ځـــواب كـــي چـــي نېټـــه يـــې د 

ده، څرګنده سوې وه، چي د هند عمومي حكمران دې ته ) ۲۱(فبرورۍ 
چمتو نه دى، چي د پېښور د بېرته ورستنېدو پـه هكلـه د دوسـت محمـد     
خان د غوښتني په اړه ژمنه وكـړي، اميـر بايـد لـه خپلـي دغـي غوښـتني        

  .كوويچ ډېر ژر له خپل قلمرو څخه وباسيڅخه تېر سي او ويت
ددې ځــواب پــه ترالســه كولــو ســره دوســت محمــد خــان لــه بــرنس ســره   

ــه  ) ۲۵(خپلــي اړيكــي وشــلولې او انګرېــزى پــالوى د اپرېــل پــر     نېټــه ل
كابــل څخــه د هنــد پــر لــوري حركــت وكــړ، وروســته لــه دې چــي دوســت      

سره يـې د   محمد خان له برتانيې څخه ناهيلى سو، په ځانګړي پاملرني
روس له استازي سره خبري پيل كړې، نوموړي اسـتازي اميـر تـه وعـده     
وركـړه، چــي دولـت بــه يـې د پېښــور د بيــا حاصـلولو پــه كـار كــي مرســته      
وكړي او په مقابل كي دوست محمد خان هم د هرات پر ضد په عملياتو 

  .كي د پارس له دولت سره د خپلي همكارۍ څرګندونه وكړه
بــرو اتــرو وروســته بېرتــه كنــدهار تــه والړ، د هغــه ويتكــوويچ لــه دې خ

ځاى د چارواكي او د پارس تر منځ يو تړون يې برابر كړ، چي ترمخه يې 
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پــارس ژمــن ســو، چــي د هــرات تــر فــتح كولــو وروســته بــه نومــوړى ښــار   
  .كندهاري وروڼو ته وسپاري

حيرانوونكې خو داده، چي د روسيې سفير ددغه تړون النـدي د ګـواه   
ــه تـــرڅ كـــي يـــې عـــالوه كـــړې وه چـــي   پـــه حيـــث ال : ســـليك كـــړى و او پـ

  ).نوموړى له خپل اړخه، په هرات باندي غوريان ورزياتوى(
ــو او        ــو تړونون ــه دې ټول ــه چــي ل ــه دې څخــه هــم دا عجيبــه ده، كل خــو ل

تــه ســتون ســو او د وخــت د ) ســن پترزبــورګ(فعــاليتونو څخــه وروســته 
القـات وړانـديز وكـړ،    سره يـې د م ) كنټ نسلروډ(بهرنيو چارو له وزير 

زه ( -:نوموړي ورسره له ليدني څخه انكار وكړ او څرګنده يې كړه چي
پـه دې نامـه څــوك نـه پېــژنم، مګـر يـو تــن مـاجرا غوښــتونكى چـي پــدې        
وروســتيو كــي يــې پخپــل ســر پــه كابــل او كنــدهار كــي توطيــو تــه الس      

  ).غځولى دى
خه بـې  ويتكوويچ چي يو احساساتي ځوان و او له سياسي چالونو څ

خبره و، دغه چلند ورباندي دومره بده اغېزه وكړه، چـي د تومـانچې پـه    
  .ګولۍ يې ځان وواژه

  

 :پر افغانستان باندي د انmرېزانو لومAی پوrي یرغل
كال په پسرلي كي وروسته له هغه چي د برنس د سفارت ) ز ۱۸۳۸(د 

ــارواكي    ــد عمــــومي چــ ــوه، د هنــ ــه ســ ــامي جوتــ ــه ) الرډ اكلنــــډ(ناكــ پــ
ان كي د پوځي عمليـاتو د ترسـره كولـو هـوډ وكـړ، كـه چيـري د        افغانست

هنــد د حكومــت موخــه د روســيې او پــارس د نفــوذ مخــه نيــول واى، نــو    
ددې كار معقوله او سمه طريقـه دا وه، چـي لـه پـارس سـره يـې د جګـړې        
اعالن كړى واى او خپل ځواكونه يې د هـرات د مرسـتي لپـاره اسـتولي     
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ي په عين حال كي دوست محمد خـان او  واى، خو الرډ اكلنډ غوښتل چ
كندهاري سرداران چي د هرات او پېښور په اړه يې د هغه له نقشې سره 
مخالفــت درلــود، هــم لــه مخــي ليــري كــړي او د هغــه پرځــاى يــو داســي      
شخص چي په ټوله معنـى د انګرېـز دولـت تـه تـابع او امـرو تـه يـې غـاړه          

اع و، چي له څو ايږدي، د سلطنت په ګډي كښېنوي، دا شخص شاه شج
كلونو راپدې خوا له خپل ورور زمان شاه سره په لوديانه كي اوسېده، د 

كـي  ) ز ۱۸۳۳(هند د وايسراى سالكارانو د هغه تړون نقل چي په كال 
د شــاه شــجاع او رنجيــت سنګـــ تــرمنځ ســوى و، راپيــدا كــړ او دا يــې پــه    

مياشـت  افغانستان كي د خپلو عملياتو لپاره سند وګرځـاوه، د مـې پـه    
ــه يــې         ــه والړ او رنجيــت سنګـــ ت ــه دغــه نقــل ســره الهــور ت ــاټن ل كــي مګن
وړانديز وكړ، چي دا تړون د اعتبار وړ وګرځوي او د برتيانيا دولت هـم  
پكښې شريك كړي، چلباز رنجيت سنګـ په ښكاره خو موافقه وكړه او 
په پايله كي د سيكانو د دولت، شاه شجاع او د انګرېزي كمپنۍ ترمنځ 

اړخيزه معاهده وسوه، ددې تړون ترمخـه رنجيـت سنګــ ژمـن سـو،      درې 
چــي لــه شــاه شــجاع ســره بــه د افغانســتان د تــاج و تخــت پــه بېرتــه الســته    

  )1(.راوړو كي مرسته كوي
پــه (ـــ:د نومــوړي تــړون پــه لــومړي مــاده كــي داســي ليكــل ســوي وه       

افغانستان پوري ټولي تړلـي سـيمي بـه، چـي د اباسـين پـه دواړو خـواو        
  ).تې دي، د رنجيت سنګـ تر ولكې الندي سيكي پر

كشـــمير، (ــــ:پـــدې ســـيمو كـــي د افغانســـتان دا خـــاوري شـــاملي وې 
  ).پېښور،  ديره اسمعيل خان او ملتان

                                                             
مخ ۲۷۹ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  1  
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سربېره پردې پر شاه شجاع باندي د سندهـ او هرات د خپلواكۍ خبـره  
هم منـل سـوې وه، پـدې توګـه د افغانسـتان د ولـس او خـاوري پرضـد د         

ه بري سره جوړ او پردې سربېره دا ژمنه يې هم وكړه، چـي  توطئې پالن ب
د انګرېزانو او د سيك دولت له اجازې پرته به له هيڅ بهرني دولت سره 
اړيكي نه ټينګوي او له هـر هغـه دولـت سـره بـه، چـي د معاهـدې لـه دوه         

  .نورو اړخونو سره مخالفت ولري، دښمني كوي
وف سـول، اوس يـواځنۍ   انګرېزان د يوه سـتر پـوځ پـه برابرولـو مصـر     

پوښتنه دا وه، چي ددې لوبي د لوبولو لپاره صحنه څنګه جوړه سي، نو 
كـال د اكتــوبر پــه  ) ز ۱۸۳۸(پـدې تــرڅ كـي د هنــد عمـومي چــارواكي د    

كي يوه اعالميه صادره كړه، چي پـه هغـې كـي     )1(لومړۍ نېټه په شيمال
ـــ پـــر ځواكونـــو بانـــدي چـــي د    يـــې دوســـت محمـــد خـــان د رنجيـــت سنګـ

تيانيې پخواني متحد ځواكونـه وه، پرتـه لـه كـوم دليـل او پـه ناڅـاپي        بر
ــي      ــا يـــې پداسـ ــه ملګرتيـ ــړ او د پـــارس پـ ــو تـــورن كـ ــه بريـــد كولـ ــه پـ توګـ
غوښــتونكو پالنونــو او جــاه طلبــۍ الس پــوري كــړ، چــي د هنــد د پولــو   

دوســت (ســولي او امنيــت تــه خطــر دى، لــدې كبلــه د هنــد حكومــت د       
  ).ل بديل نه ګوريمحمد خان له نسكورولو پرته ب

هر كله شاه شجاع د خپل پالر او نيكه پـر پـالز   (ـ :الرډ اكلنډ ويل چي
كنـــۍ بشـــپړتيا ځبانـــدي مســـتقر ســـي او د افغانســـتان خپلـــواكي او م 

او داسـي  ) خوندي سي، د انګرېزانو پوځ به له افغانستان څخـه ووځـي  
ــم ويــل چــي    ــې ه ــ :ي ــو ښــه ملګــري نســوه     (ـ بــاركزي مشــران د انګرېزان

  ).، نو له همدې كبله بايد هغوي له ډګر څخه ايستل سوي واىكېداى

                                                             
الت كي د يو ښار نوم دىـ د هندوستان په هيماچال پرادش اي 1  
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ــه دې څخــه مخكــي چــي انګرېــزان خپــل پــوځ د افغانســتان پــه لــور         ل
ســره يــو  ) محــراب خــان (وخوځــوي، الرډ اكلنــډ د بلوچســتان لــه والــي   
تــه اجــازه ) انــدوس پــوځ(تــړون الســليك كــړ، چــي د هغــه لــه مخــي بــه د  

  )1(.ته تېر سي وركړي، چي د بوالن په كنډو كندهار
كوم پوځ چـي انګرېزانـو د عمليـاتو لپـاره افغانسـتان تـه واسـتاوه، د        

كسان پكښـې وه، بلـه   ) ۷۵۰۰(بنګال له پوځي قواو څخه يوه فرقه چي 
تنـو مشـتمله وه،   ) ۵۵۰۰(فرقه د بمبيي له پوځي قواو څخه وه، چـي پـه   

 )۶۰۰۰(تنه جنګيالي كېـدل، پـردې سـربېره يـو     ) ۱۳۰۰۰(چي مجموعاً 
ګوره  –ګوركه (كسيز پوځ شاه شجاع له هندي مسلمانانو او نيپاليانو 

څخــه، چــي د برتــانوي منصــب لرونكــو پــه واســطه د ځــانګړي        ) ګــانو
ځواك په توګه روزل سوي وه، چي پدې توګه د پوځي جنګياليو شـمېر  

  .تنو ته رسېده) ۱۹۰۰۰(
تنــو پــه شــمېر كــي نــوكران، بــاروړونكي،   ) ۱۵۰۰۰(لــدې پــوځ ســره د  

سبګر، د مالونو او كاليو سوداګر او د فاحشـه ښـځو پـه ګـډون چـي د      ك
وورسته بيا انګرېزۍ مېرمنـي هـم    )2(پوځ تر شا به تللې، هم ملګري وه،

د هغوي له يو شمېر غالمانو او مينځو سره په ډېر برم، شوكت او دبدبه 
  .ته ننوتل) مېلمستون(د افغانستان 

وښــان، قچــري او خــره هــم    دېــرش زرو پــه شــمېر پــيالن، ا   ) ۳۰۰۰۰(د 
ــر     ــار ســـوي وه، پـ ــرې بـ ــات پـ ــامان او مهمـ ــړې سـ ورســـره وه، چـــي د جګـ
افغانستان باندي ددې لوى اردو تېرېـدل د ملخـو داسـي سـېل تـه ورتـه       

                                                             
مخ ۱۶۳ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  

مخ ۲۸۵ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  2  
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و، چي په كليو او بانډو باندي ورتوئېدل او د خپلي الري په اوږدو كي 
  .يې خوراك، واښه او شنه بوټي نه پرېښوول

ــا  ــو او شـ ــال   د انګرېزانـ ــه كـ ــوځ پـ ــجاع دا پـ ــه  ) ز ۱۸۳۹(ه شـ ــارچ پـ د مـ
ــه        ــد، ل ــوري وخوځې ــه ل ــه الري د كنــدهار پ ــوالن كنــډو ل مياشــت كــي د ب

تنه مېړو څخه ډېر دا جنګي ځواك، د بريد جنـرال سـر كـاټن،    ) ۴۵۰۰۰(
بريــد جنــرال ســرجان كــين، بريــد جنــرال ســر ويلــيم نــاټ، او ډګــر جنــرال     

  .ډنكين تر قوماندانۍ الندي خوځېده
و اونيـو مـارش وروسـته، چـي د الري پـه اوږدو كـي يـې هرڅـه لـه          له څـ 

ــوځ د      ــز پ ــرول، انګرې ــرو ســره براب ــه   ) ز ۱۸۳۹(خــاورو اي ــل پ كــال د اپرې
نېټه د جنرال ناټ په قومانده له شاه شجاع سره يو ځاى د كندهار ) ۲۵(

كهندل خان، مهردل خـان او  (ښار ته ننوت، سبا يې كندهاري سرداران 
پلـــو لښـــكرو ســـره تـــر ښـــكارپر دروازې راووتـــل،   لـــه خ) رحمـــدل خـــان

مازديګر ته جګړه ونښتله، د شپې تيارې مخاصمي لښكري سره بيلـي  
كړلې، سرداران چي په ښار ننوتل كالبند سول، شاه شجاع خپل لښكر 
پــر ښــار راتــاو كــړ، كالبنــدي چــي ســخته ســوله، ســردار كهنــدل خــان د      

ــه وســيله لــه ســردار دوســت مح     مــد خــان څخــه  محمــد حســن خــانعلوم پ
نظامي مرسـته وغوښـتله او نومـوړي هـم دا غوښـتنه ومنلـه او لـه خپلـو         
لښـكرو سـره يــې كنـدهار تـه ځــان ورسـاوه، پــه دغـي جګـړه كــي لـه اميــر         

سـردار محمـد افضـل خـان او سـردار      (دوست محمد خان سره دده زامن 
ملګري وه، خو د ډېرو جګړو وروسته سـرداران مـات   ) محمد اكبر خان
جنرال ناټ چي خپل هر تـن    ار د شاه شجاع السته ورغى،سول او كنده

يې له زر تنه افغانانو سره مساوي بالـه، د كنـدهار د   ) عسكر(سرتېرى 
ــه بېســـاري ظلـــم او     ګـــارنيزيون قومانـــدان ســـو او لـــه ولـــس ســـره يـــې پـ



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

296 
 

استبداد الس پوري كـړ، د سـوبمن پرنګـي د وحشـت او بربريـت د يـوې       
ددې پوځ يو سياسي اجنټ :(ليكي) مايكل ايډوارډز(بېلګي په توګه 

تنـه اوسـېدونكي يـې لـدې كبلـه قتـل       ) ۲۳(يو كلى وران او د هغه كلي 
  ).عام كړل، چي دده په اند يې ورته په بې احترامي كتل

د شاه شجاع لپاره د انګرېزانو يوه سالكاره ډله هم وټاكل سوه، ددې 
و او د  كولـه، چـي د زيـاتي تجربـې خاونـد     ) ويليم مګناټن(ډلي مشري 

ــار تــه د هنــد د حكومــت اســتازى وزيــر ټاكــل ســوى و،       شــاه شــجاع درب
مګنـاټن لـومړى   (پـر اسـتناد   ) حقيقـت التـواريخ  (واقعيت دادى چـي د  

مـــوهنالل د اســـتخباراتو (او ) بـــرنس د كورنيـــو چـــارو وزيـــر (، )وزيـــر
په غاړه درلوده، مګناټن او برتانوى جنرال اوس په افغانستان ) مشري

ــوبه  ــه سـ ــي پخپلـ ــي ډاډه وه او د   كـ ــدي بيخـ ــې د  ) ز ۱۸۳۹(بانـ ــال د مـ كـ
نېټــه يــې لــه شــاه شــجاع ســره يــو اووه مــاده ييــزه تــړون   ) ۷(مياشــتي پــه 

السليك كړ، پدې تړون كي افغانستان اجازه نه درلوده، چـي د برتانيـا   
ــي        ــه د هــيڅ يــو بهرن ــه مشــورې او رضــايت څخــه پرت ــه حكومــت ســره ل ل

  .ځواك سره اړيكه ونيسي
كي له څـو اونيـو دمـي او تمېـدو وروسـته د اباسـين پـوځ د        په كندهار 

تـر مشـرۍ النـدي د كابـل پـر لـور وخوځېـد، پـه كــالت او         ) جنـرال كـين  (
غزني كي لـه سـخت مقاومـت سـره مخـامخ سـو او د افغانـانو د مخـامخ         

كــال د  ) ز ۱۸۳۹(مقاومــت بېلګــه يــې د لــومړي ځــل لپــاره وليدلــه، د       
ــ  ) ۲۱(جــوالى پــه   ي دوه زره ســپرو غازيــانو كــږې   نېټــه د كــالت او غزن

توري له تيكي وايستلې او په انګرېزي پوځ يـې بريـد وكـړ، پـدې بريـد      
كي د غازيانو اصلي موخه د شاه شجاع د اوسېدو تامبو ته ځان رسـول  
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وه، تر څو هغه ته، چي له هيواد او اسالم سره يې خيانت كړى و، پخپلـه  
  .سزا وركړي، مګر بريالي نه سول

رنګـي پـوځ چـي پـه پـرمخ تللـو وسـلو سـمبال و، دا بريـد          پدې توګه د پ
شــنډ او تــر بېســارو وينــو تويولــو، ورانــۍ او ويــري خپرولــو وروســته د  

كابـل تـه ورسـېد، شـاه شـجاع لـه خپلـو        ) ۶(كال د اګسټ پـه  ) ز ۱۸۳۹(
ښځو، ماشومانو او كورنۍ سره چي شمېر يې اته سوه پنځـوس تنـو تـه    

ي ژوند پيل او د پنځه زره انګرېـزي  رسېده، د كابل باالحصار په ارګ ك
  .عسكرو لخوا يې ساتنه كېدله

د الرډ اكلنډ سياستمداري او هوښارتيا په لنـدن كـي پـه خـورا بـرم او      
ــدراعظم     ــانيې صـ ــوه، د برتـ ــل سـ ــه ونمانځـ ــټون(دبدبـ ــي ) پالمرسـ ليكـ

په افغانستان كي د اكلنډ ځالنده برى به اوس ټوله آسيا ولړزوي :(چي
  ).څه اسانه سي هراو زموږ لپاره به 

د اكلنډ، مګنـاټن، جنـرال كـين او بـرنس پـه ګـډون پـه افغانسـتان كـي          
برتانوي مامورين په لوړو انګرېزي وياړونو، مډالونو او رتبو ووياړل 

څخه وروسته پارس  )1(سول، دوست محمد خان له يوې مودې مقاومت
ار ډېـر ټينګـ  ) نواب عبدالجبار خان(ته د تګ نيت وكړ، مګر دده ورور 

وكړ او د بخارا تګ ته يې وهڅاوه، امير هـم زړه نـا زړه د خپلـي كـورنۍ     
  .سره بخارا ته والړ، خو هلته د بخارا د پاچا لخوا بندي سو

كـــي انګرېـــزان د ) ز ۱۸۳۹(كلـــه چـــي پـــه كـــال : مرحـــوم غبـــار ليكـــي
كندهار، غزني باميـانو، پـروان، كابـل او جـالل ابـاد پـه سـوق الجيشـي         

نـه ټينـك كـړل او خپلـي توپخـانې يـې د سـپرو او        ځايونو كي خپل ځانو

                                                             
مخ  ۱۶۵ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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پيـــاده ســـرتېرو د ځـــاى پـــر ځـــاى كېـــدو ســـره ال پيـــاوړي كـــړې، نـــور نـــو  
انګرېزان دوستان نه بلكـې بـاداران وه او د افغانسـتان پـوځي حاكمـان      
ــتان د        ــي توګـــه د افغانسـ ــه عملـ ــاټن پـ ــان ســـول، مګنـ ــلي واكمنـ او اصـ

ــد ســ      ــه توګــه راڅرګن ــب الســلطنه پ ــولي  صــدراعظم او نائ و، د دولــت ټ
چاري د وزيرانو ټاكل او ګوښـه كـول، افغـاني افسـرانو ټاكـل او شـړل،       
  .بودجه، ماليات، مجازات او امكانات ټول د انګرېزانو په الس كي وه

  

  :د انګرېز او شاه شجاع په وړاندي د افغانانو پاڅونونه
د مــارچ پــه مياشــت كــي د افغــان ولــس غبرګــون او  ) ز ۱۸۴۰(پــه كــال 
يل سو، لومړى ديني عالمانو پـه منبرونـو كـي د خطبـې څخـه د      پاڅون پ

دا بيت د خلكـو پـه خولـو كـي      پاچا نوم ليري كړ او د پاچا د سكې په اړه
  :ولوېد

  

  ســكه زد برســيم ورز شــاه شــجاع ارمنــى
  نور چشم الت و برنس خـاك پـاى كمپنـى   

  

دا دى بيــا د افغانــانو د ملــى هويــت د څرګنــدولو پــه اړه غورځنــګ د    
دو په حال كي و او د پردي دښمن په وړانـدي ټـول پـه يـوه ليكـه كـي       پيلې

سره راغونډېدل، د هلمند، د مشرقي، د غزني، خورد كابل او د شمالي 
كي د انګرېزانـو پـه وړانـدي پيـل     ) ز ۱۸۴۰(سيمو خلكو پاڅون په كال 

  .سو
لكه څنګه چي زموږ د بحث موضوع هلمند دى، نو موږ دلته تاسو ته 

د : (د پاڅون په هكله په لنـډو ټكـو كـي معلومـات دركـوو      د هلمنديانو
كال د ډسمبر په مياشت كي د زمينداور د سيمي او د هلمنـد  ) ز ۱۸۴۰(
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ــان هلمنـــدي    ــيمو خلكـــو د اختـــر محمـــد خـ ــه ) عليـــزي(د شـــاوخوا سـ پـ
الرښوونه د انګرېزانو په وړاندي د جهاد اعالن وكړ او جنرال نـاټ يـې   

ي بوخــت وســاته، د انګرېــز دوه كنډكــه څــو مــوده پــه جګــړه او مبــارزه كــ
ســرتيري او يــوه توپخانــه لــه كنــدهار څخــه د اخترمحمــد خــان عليــزي د  

ونسـو كـړاى چـي     يټكولو لپـاره د ګرشـك لـور تـه وخوځېـده، مګـر دو      
ــو       پــاڅون غلــى كــړي، دا ځكــه چــي دا مهــال محمــد اكــرم خــان د زرو تن

وري تــازه پوځيــانو ســره لــه دغــه پــاڅون ســره يــو ځــاى ســو، انګرېزانــو نــ
قواوي د ناټ تر مشرۍ الندي سيمي ته ولېږلې او د توپخانې په زور د 
مبــارزينو څخــه مخنيــوى وكــړ او ملــى مبــارزين يــې شــاتګ تــه اړ كــړل،  
محمد اكرم خان دهراود ته د نويو لښكرو د يو موټي كولو لپـاره والړ،  
مګر د انګرېزي جاسوسانو لخوا ونيول سو او په كنـدهار كـي پـه تـوپ     

والوزول سو، د نوموړي مېړني مېرمني هم د جهاد بيرغ پورتـه كـړ،    كي
خلك به يې جهاد او پاڅون ته هڅـول، جنـرال نـاټ دغـه مېړنـۍ مېرمنـه       
ونيوله او له څو نورو ښځو سره يې كابل ته ولېږه، مګر د غزني خلكو د 
انګرېزي ګارډ په وړاندي ودرېدل او هغوي يې له مينځه يووړل او دغه 

 ).رمنه يې آزاده كړهمېړنۍ مې
كال كي امير دوست محمد خان، د بخارا د پاچـا لـه بنـد    ) ز ۱۸۴۰(په 

څخه د لس زرو روپو په مقابل، چي د زندان ساتونكي تـه يـې وركـړې،    
ته يې وويل، چـي  ) باركزي محمد اكبر خان(په دغه حال كي خپل زوى 

چي تر  درځه وتښتو، خو نوموړي انكار وكړ او خپل پالر ته يې وويل،
  .تېښتي زندان غوره او بهتر دى

اميــر دوســت محمــد خــان، افغانســتان تــه ســتون ســو او دلتــه يــې د          
ــه        ــه باميــانو كــي ل ــر پــوځ ټــول كــړ، اميــر لــومړى پ انګرېزانــو پــر ضــد ډې
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انګرېزانو سره جګړه وكړه، چي په نوموړي جګړه كي يې دښمن تـه ډېـر   
پدغـه جګـړه كـي لـه     زيانونه ور ورسول او يو تـوپ يـې هـم تـر السـه كـړ،       

دواړو غاړو څخه زر تنه مړه سول، څلور ورځي وروسته بيا امير په ُخلم 
كــي پــر انګرېزانــو بريــد وكــړ او د هغــوي څخــه يــې زيــات ووژل، هغــوي  

  .مجبور سول، چي د باجګاه او سفان پلو ته په شا تګ وكړي
امير تر دوولسو ورځـو چريكـي جګـړو وروسـته د عبدالسـبحان كـور       

اريكــار د خانــانو لــه جملــې څخــه و، ورغــى، هغــه لــومړى د   تــه چــي د چ
مېلمه ښه هر كلى وكړ، خو وروسته يې انګرېزانـو تـه حـال ورواسـتاوه،     
چــي اميــر يــې كــور تــه دى او كــه غــواړئ چــي اميــر ونيســئ، نــو راســئ،   
انګرېزانو هم د امير د نيولو لپاره پوځ چمتو كړ او د نوموړي خـان كـور   

مير چي د انګرېزانو په راتـګ خبـر سـو، نـو يـې      ته يې ځانونه ورساوه، ا
خپله توره راوكښله او عبدالسبحان يـې هلتـه پـه كـور كـي ټـوټې ټـوټې        

  .كړ، بيا له هغه ځايه څخه يې ځان خالص كړ او خپلي قرارګاه ته والړ
بل ځل امير د كوهستان او پروان د مجاهـدينو پـه ملګرتيـا پـر دښـمن      

ووژل او څه يې بنديان له ځانه سره  بريد وكړ، د هغوي ډېر كسان يې ور
ونيول، انګرېزان شا تګ ته اړ سول، د هغه څخه وروسته انګرېزانو بله 
الره خپله كړه، هغـه دا چـي، خانـانو تـه يـې پيسـې وركـړې، تـر څـو اميـر           

  .ونيسي، خو هغه پالن يې هم بريالى نسو
كلـه چـي د اميـر پـه پـوځ كـي ماتـه راغلـه او خانـانو غوښـتل چـي اميــر            
دوست محمد خان الستړلى انګرېزانو ته په الس وركړي، نو پر امير يې 
هـــم ډېـــره بـــده اغېـــزه وشـــيندله، هغـــه و، چـــي نومـــوړي هـــوډ وكـــړ چـــي   
انګرېزانو ته ځان خپله تسليم كړي، دا خبري يې ميـر مسـجدى خـان تـه     
وكړې او سبا ته د كابل په لور راوخوځېد، چـي پـدې توګـه اميردوسـت     
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كال د نـوامبر  ) ز ۱۸۴۰(كال د اګسټ څخه تر ) ز ۱۸۳۹(محمد خان له 
د مياشتي تر پايه پوري له ډېرو ناكاميو، نامرديو سره چـي ملګـرو يـې    

  .ورسره كړي وې، مخامخ سو
امير دوست محمد خان چي كله كابل ته ورسېد، د پل محمود خان له 
الري باالحصار دروازې ته ور دننه سو، امير له آس څخـه راكښـته سـو،    

ټن  روغبړ ورسره وكړ، اته ورځي وروسته د امير كورنۍ له غزني مګنا
  .څخه چي هلته بندي وه راوغوښتله او هند ته يې تبعيد كړل

كـــال پـــه اوږدو كـــي د شـــاه شـــجاع او مګنـــاټن ســـلطنتي  ) ز ۱۸۴۱(د 
دستګاه فساد پر خلكو فشار راوست، چي د كابل ځيني سرښـندونكو  

اڅكــزى، امــين اهللا خــان لــوګرى،   او ســرتېرو مېړنــو لكــه، عبــداهللا خــان 
مالمون غلجى، شمس الدين خان باركزى، ګل محمد خان، عبدالعزيز 
خان، محمـد شـاه خـان بابكرخېـل، اسـكندر خـان بـاميزى، عبدالسـالم         
پوپلزى او ځيني نور مخور شاه شجاع ته ورغلل او هغه يې خپلو ملي، 

د خپــل نــه  وطنــي او افغــاني دنــدو تــه ځيــر كــړ، چــي لــه بــده مرغــه پاچــا    
  .اختيار او واك نه لرل پلمه كړل

تر هغه وروسته عبداهللا خان اڅكزى او نائـب امـين اهللا خـان لـوګرى د     
پاڅون په فكر كي سول او خپلي نظريي يې د امير دوست محمد خان له 

ســره هــم شــريكي كــړې او هغــه يـــې      ) نــواب محمــد زمــان خــان    (وراره 
غـه خبـري لـه خپلـو نـورو      مرستي ته راوبالـه، نـواب محمـد زمـان خـان د     

ملګــرو ســره هــم شــريكي كــړې، چــي د كابــل د هماغــه وخــت د مشــرانو    
اســكندر خــان بــاميزى، : (نومونــه پــه دې توګــه مــوږ تــه رارســيدلي دي 

عبدالسالم پوپلزى، د مختارالدوله شېر محمد خـان زوى غـالم احمـد    
خان، د نواب عبدالصمد خان زوى محمد عثمان خان باركزى، د نواب 
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هللا خان باركزي زوى نواب محمـد زمـان خـان شـجاع الدولـه، ميـر       اسدا
احمــــد خــــان، ميــــر افضــــل خــــان، محمــــد خــــان، محمــــد حســــين خــــان  
عرضبيګي، حاجي على خان امير آفتاب خان، مير حاجي د حاجي ميـر  
واعــظ زوى، ميــر محبــوب خــان، ميــر ســيد خــان، ميــر غــالم قــادر، آقــا     

اكبرخان خوابګاهي،  حسين توپچي باشي، ولى محمد خان ميراخور،
عبدالرحمن خان عثمانلو، كپتان دوست محمد خان اسحاقزى، محمد 

  ...هاشم كاه فروش، نور محمد خان او دالور خان شاه غاسي او نور
د دغــو كســانو شــمېر د اكبــر نــامې پــه قــول د محمدشــاه بابكرخېــل او  
عبدالعزيز خان جبارخان جبارخېل، په ګډون د نواب محمد زمـان خـان   

كور كي او په بـل روايـت د عبـداهللا خـان اڅكـزي پـه كـور كـي، چـي د           په
اوســني كابــل د نــواب پــه كوڅــه كــي دى، ســره راغونــډ ســول او د قــران    
كريم په وړاندي يـې ژمنـه او لـوړه وكـړه، چـي تـر څـو انګرېـزان لـه كابـل           
څخه ونه شړو تر هغو په ارامه نه كښينو، مجلس د پاڅون د تمركز لپاره 

مان خان باركزى د مشـر او د هغـه مرسـتيال يـې امـين اهللا      نواب محمد ز
 .خان لوګرى د مجاهدينو د رهبرانو په توګه وټاكل سو

حميد كشميري په اكبر نامه كـي ليكلـي، چـي تـردې وروسـته د كابـل       
مبارزين بريالي سول، هغوي د رائيو په اتفاق، سردار محمد زمان خان 

حمـد خـان لمسـى او د حـاجي     د سردار اسد خان زوى، د سردارپائنده م
جمال خان باركزي كوسى، د پاچا پـه توګـه وټاكـه او روحـانيونو د شـاه      

  .شجاع د نامه پر ځاى د زمان شاه نوم په خطبه كي ياد كړ
چــي   ) مــه ۱۷(كــال د روژې د مبــاركي مياشــتي پــه    ) هـــ ش ۱۲۵۷(د 
كال د نوامبر د دوهمي نېټې سـره سـمون لـري، سـهار وختـي      ) ز ۱۸۴۱(

ل ملــي مبــارزين چــي چــړې، ســيالوه، خنجرونــه، تــوري، غشــي،        مهــا
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ټوپكان او لرګي ورسره وه، د اوسني خرابات په سيمه كي چـي د بـرنس   
د استوګني ځاى و، ځانونه ورسول، برنس په حمام كي په ځان مينځلـو  
ــه اور       بوخــت و، چــي كــور يــې محاصــره ســو، غازيــانو بــرنس لــومړى پ

ړ، د كپتان جانسن او نورو انګرېزانو وسوځاوه او بيا يې ټوټې ټوټې ك
ــول،     ــه ووژل سـ ــول او هغـــوي پخپلـ ــه هـــم لـــوټ سـ منصـــبلرونكو كورونـ
وروسته د خلكو غضب د باالحصار خوا ته متوجه سو، پدغه وخت كي 

تــر  ) جنــرال كمپــل (لــه باالحصــار څخــه يــو اووه ســوه كســيز كنــډك د       
مشــرۍ النــدي د پيښــي ځــاى تــه راروان ســو، څنګــه چــي ددغــو تنګــو     
كوڅو څخه تېرېدل، د كابل د ښار انجونو او پېغلو هم د بامونو له سـرو  
څخــه پــه تــودو اوبــو او د خښــتو پــه ويشــتلو ســره لــه هغــوي ســره مبــارزه  

  .كوله
له هغه څخه وروسته پاڅون كوونكو د انګرېزانو د غلې پر ګـدامونو  
بريد وكړ، تر څو د مجاهـدينو لپـاره خـواړه برابـر كـړي او انګرېـزان بـې        

لې دانې سي، په دغه وخت كي مګناټن يو زر كسيزه پوځ د ګدامونو غ
د ســاتني لپــاره ورولېــږه، نومــوړو پوځيــانو پــه پيــل كــي د ګــدامونو پــه    
ساتنه بريالي سول، خو څو تنو غلجي غازيانو په يوه خنـدق كـي كمـين    
نيــولى و او د يــوې برېښــنا پــه شــان پــر دښــمن تــوره شــپه جــوړه كــړه او د   

يې د باروتو په واسطه منفجر كړه، افغاني اتباعو هجوم  ګدام يوه برخه
  .پر وروړ او هر يوه ځانته غله ذخيره كړه

كلــه چــي پــه خــاورو ســپېره عســكرو د مجاهــدينو ســره پــه دغــو تنګــو    
كوڅو كي مخامخ سول، د دښمن ناريه وسلې له كاره ولوېدلې او هلته 

مجاهـدينو   يې كار نسو كـوالى، پـه دغـه جګـړه كـي چـي تـن پـه تـن و، د         
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تبرونو او سېالوو اووه سوه انګرېزي سرتيري لكه د پسونو پـه شـان تـر    
  .تيغ تېر كړل

پدغه ډله كي د بي بي مهرو د غونډۍ جګړه له لويـو او مهمـو جګـرو    
څخه شمېرل كيږي، پدغه جګړه كي عبداهللا خان اڅكزي په ډېره مېړانـه  

رو سـره خـاروي   له انګرېزانو سره وجنګېده او ډېـر پرنګيـان يـې لـه خـاو     
كړ، پدغه جګړه كي غازي عبداهللا خان اڅكـزى د يـوه ملـي خـائن لخـوا      

) ۲۹(چي عبدالعزيز نومېـده، د شـا لخـوا وويشـتل سـو او د نـوامبر پـر        
   .نېټه يې له دغه ټپ څخه شهادت په نصيب سو

كله چي د كابل پاڅون پيل سو، نو د غازي محمـد اكبـر خـان د راتـګ     
څخه ُخلم ته راغلى دى، نـواب زمـان خـان چـي      اوازه سوه، چي له بخارا

دا وخت د مجاهدينو امير او پاچا ټاكل سوى و، سمدسـتي يـې محمـد    
اكبر خان ته ليك واستاوه او بلنه يې وركړه، نومـوړي هـم ډېـر ژر كابـل     
ته ځان ورساوه، د پاڅون كوونكو سره مل سو او د هغوي رهبري يې په 

  .الس كي ونيوه
ان لــه مــاتي ســره مخــامخ وه، چــي مګنــاټن د  پدغــه وخــت كــي انګرېــز 

ــه داســي    ــانو مشــرانو ت ــه هغــو كــي دوي     غازي ــه واســتول، چــي پ  ليكون
تطميــع ســوي وه، د بېلګــې پــه ډول مګنــاټن لــه غــازي محمــد اكبــر خــان  
څخه د ليدلو غوښتنه وكړه او ده سردار سلطان احمد خان ورواستاوه، 

ې اكبـر خـان تـه    مګناټن نومـوړي تـه يـو ليـك وركـړ، چـي پـه هغـه كـي يـ          
له بوالنه تر خيبر پوري چي كوم ملك د شاه شجاع پـه نامـه   :(ليكلي وه

دى، هغه به محمد اكبر خان ته وركړو، پالر به يې كابل تـه راوغـواړو،   
خوښــه چــي پــالر پاچــا كيــږي كــه زوى، وضــعه چــي ارامــه ســوه،    يد دو

انګرېــزان لــه افغانســتان څخــه وځــي، اوس بــه سمدســتي دوولــس لكــه    
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محمد اكبر خان ته وركـړو او تـردې وروسـته بـه لـه كالـه دوه لكـه         روپۍ
روپۍ وركوو، محمد اكبر خان دي نائب امين اهللا خـان ونيسـي او مـوږ    

  ).ته دي وسپاري او نور د غازيانو مشران دي له كابل څخه وباسي
خو د محمد اكبر خـان ايمـان او وجـدان دومـره كمـزوري نـه وه، چـي د        

وځي، هغه و چي انګرېزان د پاڅون كوونكو څخه پرنګي له السه خطاء 
پـه تنـګ سـول، مګنـاټن د جهـاد لــه قايـدينو سـره د خبـرو اتـرو غوښــتنه          
وكړه، د نوموړي پيشنهاد ومنل سو، په لومړنۍ غونډه كـي مګنـاټن د   

  :غازيانو مشرانو ته دغه شرطونه وړاندي كړل، چي لنډيز يې دا دى
  

  .ن څخه وځيـ د انګرېزانو پوځ به له افغانستا۱
  .ـ شاه شجاع به هند ته ځي۲
ـــ د غازيــانو د مشــرانو لــه ډلــي څخــه بــه يــو تــن د انګرېزانــو د پــوځ د  ۳

  .ضرورت وړ د اكماالتو او موادو د رانيولو څارنه كوي
  .ـ بيا به د انګرېزانو پوځ افغانستان ته نه راځي۴
  

د  ن دا پيشــــنهاد رد كــــړ، بالمقابــــل دويد جهــــاد مشــــرانو د مګنــــاټ
ولـس فقـره ييــز تـړون شــرطونه ورتـه وړانــدي كـړل، چــي لنـډيز يــې دا       دو
  :دى
  

ــ انګرېــزان بــه لــه قيـد او شــرط پرتــه، لــه كابـل، جــالل آبــاد، غزنــي او    ۱
  .كندهار څخه سمدالسه وځي

ـ له نهه ميله توپونو او په الس كي له وسلو څخه پرته، نوره وسله بـه  ۲
  .انګرېزان ټوله غازيانو ته پرېږدي
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سـه انګرېـزان بـه د اميـر دوسـت محمـد خـان تـر بېرتـه راتـګ           ـ شـپږ ك ۳
  .پوري، غازيانو ته په يرغمل وركوي

  .ـ هند ته د شاه شجاع تلل دده په خوښه پوري اړه لري۴
  .ـ له دې وروسته به انګرېزان بيا په افغانستان باندي تېرى نه كوي۵
ي زېرم ـ د وسلو او مهماتو په بدله كي افغانان، انګرېزانو ته دومره۶

  .د وتلو پوري ورته بسنه وكړي وركوي، تر څو له كابل څخه د دوي
وكــړي، تــر جــالل آبــاد ـــ كــه انګرېــزان د تــړون د مــوادو مطــابق عمــل  ۷

  .امنيت نيول كيږي پوري به د دوي
  

مګناټن د افغانانو له خوا د تړون مواد ومنل، خو كله چي شاه شجاع 
او د انګرېزانـو پـه مقابلـه     د تړون په موادو خبـر سـو، پـرې خوابـدى سـو     

كي يې د پاڅون سپارښـتني وكـړې، هغـه بېرتـه هنـد تـه د تللـو پـه هكلـه          
  .خپله ناخوښي وښووله

له تړون سره سم د كارتوسو او وسلو په بدله كي افغانانو، انګرېزانو 
ته غذايي مواد وركړل، پر دې سربېره له تړون سره سم د اوس لپـاره دوه  

يــې افغانــانو تــه يرغمــل ) ېــري او تــورن كونــوليتــورن ا(تنــه انګرېــزان 
  . وركړل

خو مګناټن د غدارۍ نيت درلود، په حيله او غدر سره يې خپل وخت 
تېــراوه او لــه افغانســتان څخــه د انګرېزانــو وتــل يــې پــه يــوه او بلــه پلمــه  
وځنډول، په پټـه يـې د مـوهن الل جاسـوس لـه الري د افغانـانو تـرمنځ د        

  .لو هڅي پيل كړي وېبې باورۍ او دښمنۍ اچو
مګناټن غوښتل چي د بې باورۍ اچولو له دسيسو څخه په استفاده د 
جهاد مشران د يو بل په مقابـل سـره ودروي او يـا يـې لـږ تـر لـږه پـه خپـل          
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منځ كـي سـره بدګمانـه كـړي، پـه همـدې منظـور مګنـاټن د يـوې ليـدني           
 خـان  كتني په ترڅ كي، له سردار محمد اكبر خان څخه د نائـب امـين اهللا  

لوګري د وژلـو او يـا د هغـه د نيولـو او انګرېزانـو تـه د نومـوړي پـه الس         
وركولو غوښتنه وكړه، په بدله كي يې سردار محمد اكبر خان ته د شـاه  
شجاع د وزارت او د امير دوست محمد خان د بېرته راستنېدو ژمنه يې 
ه ورسره وكړه، سردار محمد اكبر خان كله چي د مګناټن په غـدارۍ پـو  
سـو، نــو پـه ظــاهر كـي يــې ورسـره موافقــه وكـړه او لــه مګنـاټن څخــه يــې       

  .ليكلى سند هم ترالسه كړ
په همدې شان مګناټن له امين اهللا خان لوګري سره اړيكي ونيولې او 
د سـردار محمـد اكبـر خـان د وژلـو غوښـتنه بـه يـې كولـه، امـين اهللا خــان           

لـي سـندونه تـر    لوګري هم په بشپړي ځيركتيا سـره لـه مګنـاټن څخـه ليك    
ــه د غــدار         ــه غرضــي خواهشــاتو پرت ــدين چــي ل الســه كــړل، د جهــاد قاي
دښــمن پــه مقابلــه كــي ټــول ســره يــو صــف او يــو وجــود ګرځيــدلي وه، د     
مګنــاټن لخــوا د غــدارۍ ســند ليكونــه يــې يــوه بــل تــه ســره وښــوول، د     
جاسوسۍ له الري د جهاد مشرانو د وژلو لپاره د انګرېزانو په دسيسو 

كله چي سـرداران  :(ه يوه انګرېزي داسي اعتراف كړى دىباندي پخپل
ــر ســرونو   د دوي) مــوهن الل(د فســادونو منبــع   پــه دې پــوه ســول چــي   پ

) سردارانو( ه ترڅ كي د دويباندي بيه ټاكلې وه او د همدې دسيسې پ
ميــر مســجدي او عبــداهللا خــان  (لــه شــمېر څخــه تــر اوســه پــوري دوه تنــه  

  ).ړه توګه راوپارېدلمړه سوي وه، نو په بشپ) اڅكزى
په داسي حال كي چي مګناټن له ټولو مشرانو سـره څـو ورځـي دمخـه     
يو تړون السليك كـړى او د مياشـتي پـه پنځمـه نېټـه يـې لـه افغانسـتان         
څخه د انګرېزانو د وتلو ژمنـه كـړې وه، خـو پـه پټـه يـې د تـړون خـالف د         
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ونيو، غدارۍ تصميم درلود، له همدې كبله د جهاد مشرانو دا تصميم 
  .چي له مګتاټن سره به له دې وروسته غوڅه معامله كوي

سردار محمد اكبر خان وګمارل سو، چي په ځيركتيا او تـدبير سـره بـه    
مګنــاټن الس تړلــى يرغمــل نيســي او ښــار تــه بــه يــې راولــي، پــه همــدې  
منظور سردار محمد اكبر خان يو وار بيا له تدبير څخه پـه ګټنـه، دا ځـل    

پـه واسـطه لـه مګنـاټن سـره      ) ردار سلطان احمـدخان س(د خپل اكا زوى 
ددې تـړون د منظورېـدو   :(اړيكه ونيوله او داسي څه يـې ورتـه واورول  

په سبا به نائـب امـين اهللا خـان لـوګرى انګرېزانـو تـه سـپاري، د محمـود         
خان قشلې او باالحصار ته به د انګرېزانو يو غونـډ راځـي، شـاه شـجاع     

ــ       ه يــې محمــد اكبــر خــان جــوړيږي، د     بــه پاچــا پاتــه كيــږي، خــو وزيــر ب
  ).انګرېزانو ځواكونه به تر پسرلي پوري په خپلو چوڼيو كي پاته كيږي

مګناټن د محمد اكبر خان لخوا دا ذكر سوى فكر، د خپلو پټو هڅو د 
كاميابيو لپاره الس ته ورغلې يوه ښه پايله وبلله، پداسي حال كي چي 

دا فكـر د سـند پـه توګـه     پخپلو دسېسـو ډاډه سـو، لـه خپلـي خـوا يـې همـ       
ورته وليكـه او ورتـه يـې السـليك كـړ او د جـدي پـر دوهمـه نېټـه يـې پـه            

سره د ليدو كتـو ژمنـه    هلمندي همدې مقصد له سردار محمد اكبر خان
  .وكړه

  

  :نې´ه) ۲۳دسمرب (د ) ز  ۱۸۴۱(د مmنا¹ن وژل 
مګناټن له محمد اكبر خان سره د ليدو په مقصد له خپلي چوڼۍ څخه 

يوولسو بجو راووت، له تورن الرنس، تورن تريـور او  ) ۱۱(ي پر د ورځ
جګړن مېكنزي سره يو ځاى د اوسني دولتي مطبعې د سيمي پـه لـوري   
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تنه امنيتي ګـارډ يـې هـم تـر شـا      ) ۱۶(په مشرۍ ) لي(راغى، د بريدمن 
        .ورپسې رهي و

سردار محمد اكبر خان هم له خپلو ملګرو سره يو ځاى په بى بى مهرو 
پخـواني يـوې ويـالې پـه ژۍ بانـدي ورتـه راروان ښـكاره سـو، لـه          كي د 

ــد اكبــــر خــــان ســــره راروان ملګــــري يــــې دا كســــان وه       : ســــردار محمــ
محمدشــاه خــان جبارخېــل او ورور يــې دوســت محمــد خــان، د ســردار   (

محمد اكبر خان د اكا زوى سردار سلطان احمدخان، غالم محى الدين 
اتـم كـس يـې د امـين اهللا خـان       خان، خدابخش خان، آزاد خان غلزايي او

  ).لوګري ورور و
مګناټن هم ورتـه راورسـېد، خـو كلـه چـي يـې د امـين اهللا خـان لـوګري          

  .ورور وليد نو پوه سو، چي موضوع هغه څه نه ده، چي فكر يې كاوه
ــه معمــول ښــه راغالســت وروســته لــه واوري څخــه د خالصــي يــوې       ل

الينچـه وغـوړول سـوه    صوفې پر سر باندي پر يوه آس بانـدي پرتـه يـوه ق   
او وربانــــدي ســــره كښېناســــتل، تــــورن الرنــــس د زيــــاتو غازيــــانو پــــه  

محمـد اكبـر خـان ورتـه وويـل،       موجوديت باندي اعتراض وكړ، سـردار 
ټــول پـه راز كــي شـريك دي، لــه هغـې وروســته سـردار محمــد      چـي دوي 

اكبــر خــان مګنــاټن مخاطــب كــړ او ده تــه يــې لــه مجاهــدينو ســره د تــړون  
  .پټو دسيسو او غداريو سندونه ورښكاره كړلخالف دده د 

سردار محمد اكبر خان په ډاګـه، انګرېـزان او پـه سـر كـي يـې مګنـاټن        
خاينان، غداران او د تړون ماتوونكي وبلل، ورته ويې ويل، چـي اوس  
موږ مجبور يو چي تا له ځانه سره يرغمل بوزو، تر څو مـو لـه تـړون سـره     

  .سم وتلو ته مجبور كړو
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د اكبر خان د مګناټن غـدارۍ يـې ټـولي دده پـه مـخ ورتـه       سردار محم
راويستلې، مګناټن چي څه ځواب نـه درلـود، نـو پـه غوصـه سـو، پـدې        

وخــت تيريــږي، د  : لحظــه كــي يــوه مشــر، محمــد اكبــر خــان تــه وويــل        
  .پرېښودو نه دى

دوست محمد خان غلزي په ورڅېرمه انګرېزانـو بانـدي پـه حملـه پيـل      
ان او ســردار محمــد اكبــر خــان ورپورتــه   وكــړ، ســردار ســلطان احمــد خــ  

سول، مګناټن يې تر مټـو راونيـو، لـه صـوفې څخـه يـې راوغـورزاوه، د        
يـوه انګرېـز حملـې وكـړې، ويـې       -جرګې نورو غازيـانو هـر يـوه پـر يـوه      

نيــول او وســلې يــې ورڅخــه واخســتلې، د انګرېزانــو د امنيتــي ګــارډ او 
نو د غازيانو د ډزو په غازيانو تر منځ د ټوپكو ډزي پيل سوې، انګرېزا

مقابله كي مقاومت ونسو كـړاى، پـه تېښـته يـې شـروع وكـړه او بېرتـه د        
  .چوڼۍ پر خوا وتښتېدل

تورن الرنس د محمد شاه خان د آس په سورلي ژوندى وتښـتول سـو،   
په همدې شان مېكنزي هم غازيانو له ځانه سـره ژونـدى ښـار تـه ورسـره      

  .راوست
مقاومت الس پوري كړ او د كابـل ښـار    مګناټن له رالوېدو سره سم په

ته له راتللو څخه يې منع وكړه، په مځكه كي يې پښې ټينګـي كړلـې او   
غوښتل يې چي په كش او ګير ځان خالص كړي، خو سردار محمد اكبر 
خان دى په هماغه توپانچه وويشت، كومه چي مګناټن هغه د امين اهللا 

ن سر يې پـرې كـړ او كابـل    خان لوګري د وژلو لپاره وركړې وه، د مګناټ
ته يې ورسره راوړ، د كابل بازار د چـارچنې پـه چـوك كـي يـې وځـړاوه،       
پدې كار سره يو ځل بيا سردار محمـد اكبـر خـان د زړورتيـا، مېړانـي او      
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توري ږغ د ټولو غازيانو په منځ كـي خپـور سـو او د غازيـانو پـه زړونـو       
  )1(.كي يې ځاى ونيو

نومي كتاب ) ننګيالي پښتانه(لي په د پېښور الحاج خانمير خان هال
كي د غازي محمد اكبر خان په باب يو مضمون خپور كړى دى، چي لـه  

مخـه پـوري اويـا مخونـه نيـولي دي، ددې      ) ۲۳۲(مخه څخه تر ) ۱۶۳(
ى، د) ســــكان او پيرنګيــــان تښــــتوونكى اكبرخــــان(مضــــمون عنــــوان 

  :مضمون په دې بيتونو پيل كيږى
 كولمي شـلولي دي  چا چي هري سنګهـ او مګناټن

 چــا چــي پيرنګيــان او ســيكان دواړه شرمــــــولي دي

 چا چـي پـه زلـزل كړلــــو پنــجاب، هنــد، انګلســـتان       

ـــ   ـــازى پښـ ـــريالى غـ ـــبر خــان   هغــه بــ ـــتون دى اكـ   )2( ـ
  

  

ــونكې            ــو راتلـ ــانوي ځواكونـ ــي د برتـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــي پـ دې پېښـ
ونـو د مقاومـت وروسـتۍ    وټاكله، د مګناټن پـه وژلـو سـره ددغـو ځواك    

اراده او ان چي د پوځونـو د سـاتلو لپـاره يـې د وروسـتۍ ټګـۍ او خطـا        
ايستلو هڅه هم له منځه والړه، پاتينجر چـي د سياسـي ماموريـت دنـده     
په غاړه واخيستله، نو لومړى يې پوځي افسرانو ته وړانديز وكـړ، چـي   

هـم جـالل    باالحصار ته والړ سي او ژمـى هلتـه تېـر كـړي، خـو هغـوي بيـا       
آباد ته په تګ ټينګار درلود، نو پـه دې اسـاس لـه افغـاني مشـرانو سـره       
خبري په همدې بنسټ له سره پيل سوې، د خبرو اساس هماغه د سردار 

                                                             
د نولسمي ميالدي پېړۍ په لومړي نيمايي كي د اعظم سيستانى،  ـ كانديد اكاډمېسن محمد1

   مخ ۱۵۶افغانستان دوه پوځي او سياسي اتالن، 
مخ ۸ـ ملي غازي وزير محمد اكبر خان،  2  
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محمد اكبر خـان وړانـديز و، چـي نومـوړي د مګنـاټن لـه وژلـو وړانـدي         
لوستلى و، ددغه وړانديز مسوده پاتينچر ته واستول سـوه او نومـوړي   

ي فقرې په مقابل كي خپل اند د ځواب پـه بڼـه وليكـل او بېرتـه يـې      د هر
افغاني قرارګاه ته واستوله، سردار محمد اكبر خان بيا د هـر ځـواب پـه    
مقابل كي يوه تبصره وليكله، له دې المله چي اوس د انګرېزانـو دريـځ   
ډېــر كمــزوى ســوى و، افغــاني مشــرانو د خبــرو پــه جريــان كــي خپلــي          

ې او انګرېزان چمتو سول چي هر ډول شرايط چي د غوښتني پراخي كړ
  .هغوي په ښكېالكي تاريخ كي بېلګه نلري، ومني

څنګـه چــي دا خبــري پــه دريــځ سـربېره، د دواړو خــواو د فكــر طــرز، پــه   
ځــانګړې توګــه د افغــاني مشــرانو، د بېالبېلــو مســائلو پــه برخــه كــي         

داد لـه  روښانه كوي، پـه النـدي ډول د هغـوي مسـوده د وروسـتني قـرار      
مسودې سره رانقلوو، په هره ماده كي لومړى د افغاني لوري وړانديز، 
بيا د انګرېزانو ځواب او وروسته بيا د افغانانو نوې تبصره چـي زياتـه   

كلن ځوان محمد اكبر خان باركزي پـه قلـم   ) ۲۵(برخه يې د يو هلمندي 
  .ده، وړاندي كوو

  

  :لومAۍ ماده
ېزي عسكرو په حركت كي بايد هيڅ ـ د انګر:د افغاني لوري وړانديز

  .ځنډ رامنځته نسي
سـاعته وروسـته لـه    ) ۲۴( ــ موافـق يـو، دوي   :ګرېز د لوري ځوابد ان

  .دې چي يو زر باروړونكي اوښان يا يابوګان پيدا كړي، حركت كوي
پوري اړه لري، بايـد كرايـه يـې چـي پـه وس كـي لـري         ـ په دوي:تبصره

  .تاديه كړي
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  :دوهمه ماده
ــ افغـاني سـرداران بـه لـه پـوځ سـره يـو ځـاى          :لوري وړانـديز  د افغاني

وي، چي څوك مخالفت ته پرېنږدي، په خوراكي توكـو كـي دې ورسـره    
  .مرسته وكړي

  .ـ ډېره ښه ده:د انګرېز د لوري ځواب
  .ـ سردار عثمان خان او شاه دولت خان:تبصره

  

  :درېیمه ماده
د كابل د ځواكونو ـ د جالل آباد عسكر دي، :د افغاني لوري وړانديز

  .له حركت څخه دمخه د پېښور په لوري حركت وكړي
ـ موافقه لرو، آيا څوك ټاكئ، چي لـه هغـوي   :د انګرېز د لوري ځواب

  سره والړ سي؟
  .ـ عبدالغفور خان:تبصره

  

  :Jلورمه ماده
ــ د غزنـي ځواكونـه دي د ترتيبـاتو لـه نيولـو       :د افغاني لوري وړانديز
  .ابل له الري پېښور ته وخوځيږيوروسته په ډېره چټكۍ د ك
ـ موافقه ده، آيا څـوك ټـاكئ، چـي لـه هغـوي      :د انګرېز د لوري ځواب

  سره والړ سي؟
  .ـ يو تن د نائب له خپلوانو څخه يا مهتر موسى:تبصره
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  :پنمه ماده
ـــ د كنــدهار او پــه افغانســتان كــي نــور ټــول :د افغــاني لــوري وړانــديز

  .ته والړ سيانګرېزي عسكر بايد ډېر ژر هند 
  .ـ موافق يو، بايد يو څوك ورسره والړ سي:د انګرېز له لوري ځواب

  .ـ نواب جبار خان:تبصره
  

  :شپºمه ماده
ـ د اميردوست محمد خان ټوله شتمني دي، :د افغاني لوري وړانديز

كه د انګرېز دولت سره ده او كه د شخصي افسرانو په الس كي، پر ځاى 
  .دي پرېښوول سي

ـ سـمه ده، كومـه چـي د رسـمي مـامورينو پـه       :ه لوري ځوابد انګرېز ل
واك كــي ده، څرګنــده ده او كومــه چــي د شخصــي افســرانو پــه الس كــي 

  .ده، په ګوته يې كړئ او وايې خلئ
  

  :اوومه ماده
ـ د انګرېزانو هغه شتمني چي نه وړل كيږي، :د افغاني لوري وړانديز

  .تول سيساتنه به يې كيږي او په لومړي فرصت كي به واس
ـ موافق يو، خو موږ ټول پاته شيان نواب ته :د انګرېز له لوري ځواب

  .وركوو
  .ـ توپونه، ټوپكونه او مهمات بايد ماته راكړل سي:تبصره
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  :ا«ه ماده
ـ كـه شـاه شـجاع وغـواړي چـي پـه كابـل كـي         :د افغاني لوري وړانديز

  .پاته سي، نو موږ به د كال يو لك روپۍ تنخواخ وركړو
ـ موافقه ده، څنګـه يـې چـي خوښـه وي ودي     :نګرېز له لوري ځوابد ا

  .كړي، هيله من يو چي خپله دوستي موږ ته ثابته كړئ
  

  :نهمه ماده
ــ كــه د شــاه شــجاع كــورنۍ د بــار وړونكــو   :د افغــاني لــوري وړانــديز  ـ

څارويو د كمښت له المله پاته سي، نو د هندوسـتان پـه لـوري د حركـت     
پاره همغه محل ټاكو، چي اوس په باالحصار تر وخته پوري د اوسېدو ل

  )1(.كي پكښې اوسيږي
ـ د شـاه درنـاوى د درانيـو درنـاوى دى او لـه      :د انګرېز له لوري ځواب

        .تاسو سره ښايي
  

  :لسمه ماده
ــديز   ــوري وړان ــه     :د افغــاني ل ــه پېښــور ت ــزي ځواكون ــه چــي انګرې ــ كل ـ

فغانـانو  ورسېدل، نو بايد چي امير دوست محمد خـان او د هغـه نـورو ا   
  .له خپلو مالونو او كورنيو سره د حركت لپاره ترتيبات ونيول سي

ــوري ځــواب    ــه ل ــز ل ــاوي او      :د انګرې ــه درن ــه پ ــه لــرو، هغــوي ب ــ موافق ـ
  .سالمتيا سره راواستول سي

 
                                                             

ـ اتمه او نهمه ماده په اصل كي د سردار محمد اكبر خان له خوا ورباندي كرښه وهلې ده، 1
   هغه نه دي خوښي سويمعملوميږي، چي له فكر كولو وروسته يې 
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  :یوولسمه ماده
ـ كله چي امير دوست محمـد خـان او نـور پـه     :د افغاني لوري وړانديز

د شــاه شــجاع كــورنۍ بــه د تللــو   ســالمتيا ســره پېښــور تــه ورســېدل، نــو 
اجازه ولري، د تللو په اړه د هوډ كولو تر مهاله به په هغه محل كـي چـي   

  .ورته ټاكل سوى دى، اوسيږي
  .ـ موافقه لرو:د انګرېز له لوري ځواب

  

  :لسمه مادهو دو 
ــ څلـور تنـه نارينـه انګرېـزان بـه د برمتـې پـه         :د افغاني لـوري وړانـديز  
هغــه چــي اميــر دوســت محمــد خــان او نــور       ډول پــه كابــل كــي وي، تــر    

افغانان پېښور ته راورسيږي، پس له هغه به د انګرېز سړي د تګ اجازه 
  .ولري

  .ـ موافقه لرو:د انګرېز له لوري ځواب
  .ـ شپږ تنه بايد برمته وي:تبصره

  

  :دیارلسمه ماده
ــ سـردار محمـد اكبـر خـان او سـردار عثمـان        :د افغاني لوري وړانـديز 

نګرېزي عسكرو سره تر پېښوره پوري ملګري وي او هغوي خان به له ا
  .به په سالمتيا سره هغه ځاى ته رسوي

  .ـ موافقه لرو:د انګرېز له لوري ځواب
  

 
 
 



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

317 
 

  :Jوارلسمه ماده
ــ د انګرېزانـو لـه وتلـو وروسـته بـه دوسـتانه        :د افغاني لوري وړانديز

وافقې اړيكي دوام لري، يعنې د افغانستان حكومت بـه د انګرېـز لـه مـ    
او مشورې څخه پرته هيڅ بهرني هيواد سره تـړون نـه السـليك كـوي او     
نــه بــه ورســره اړيكــي ټينګــوي او كــه هغــوي هــر وخــت د بهرنــي دولــت د 
بريد پر مهال مرسته وغواړي، نو د برتانيا دولت به دداسـي مرسـتي لـه    

  .وركولو دريغ نه كوي
ري اړه لـري،  ـ تر كومه ځايـه چـي پـه مـوږ پـو     :د انګرېز له لوري ځواب

موافقه لرو، خو پدې باره كي يواځي د هند عمـومي واكمـن صـالحيت    
لري، موږ به هڅه كوو، چي د دواړو دولتونو ترمنځ دوستي ټينګه سي 
او د خداى په مهربانۍ سره به دا هيله پوره سي او د راتلونكي لپاره بـه  

  .دوستي موجوده وي
  

  :پنلسمه ماده
چا چي له شـاه شـجاع او انګرېزانـو سـره      ـ هر:د افغاني لوري وړانديز

مرسته كړې ده او له هغوي سره د تګ هيله ولري، اجازه وركول كيږي، 
موږ د هغـوي مـزاحم كيـږو نـه او كـه هغـوي دلتـه پاتـه سـي، هيڅـوك بـه            
ورڅخه د خپلو كړنو پوښتنه ونكړي او په هيڅ پلمه بـه تكليـف او ضـرر    

د نـورو اوسـېدونكو پـه    نه ور رسـوي، هغـوي كـوالى سـي، ددې هيـواد      
  .شان ژوند وكړي

ـ موږ يـو څـو كليمـي شـاملي كـړي دي، چـي       :د انګرېز له لوري ځواب
  عين دوستي به وي، كه تاسو ورسره موافقه وكړئ؟
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  :شپاړسمه ماده
ـ كـه لـه انګرېـز څخـه څـوك د اړتيـا لـه مخـي         :د افغاني لوري وړانديز

  .چلند وسي پاته سي، د تګ تر وخته پوري به ورسره په درناوي
دا شپاړس ماده ييزه تړون چي د افغاني غازيانو او انګرېزانو تر منځ 

  .سوى و، تاسو ته مو وړاندي كړ
 

  :د انmرېزانو ت� او تباهي
كال د جنورۍ په ) ز ۱۸۴۲(د پورته ذكر سوي تړون مسوده د 

لومړۍ نېټه د السليك لپاره برتانيا ته واستول سو، وروسته تر هغې 
منصب لرونكو هغه السليك كړ، د جالل آباد په لوري د چي انګرېزي 

انګرېزي پوځونو حركت د بتخاك، جګدلك او نملې له الري د 
د هغه كال په سخت ژمي كي د بتخاك  )1(نېټه پيل سو،) ۶(جنورۍ پر 

له الري جالل آباد ته د تګ په اوږدو كي د اندوس پوځ له درندې او 
كندهار او غزني كي هم د  بېساري تراژيدي سره مخامخ سو، په

انګرېزانو ډېر پوځيان په قتل ورسېدل، د هغه شپاړس زره پوځ او 
عملې له ډلي څخه چي جالل آباد ته د تګ په نيت له كابل څخه وتلې 

نيم ) ډاكتر برايډن(وه، يواځي د شاه شجاع د اردو يو طبي افسر 
د كي ژواندى جالل آباد ته ورسېد، له ټول اندوس پوځ څخه په بن

ژوندي ټول پاته سوي پرنګيان يو دېرش افسران، لس ښځي، يوولس 
  )2(.ماشومان، دوه تنه ملكي مامورين او دوه پنځوس عسكر وه

                                                             
مخ ۳۱۱ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  1  
مخ ۱۷۲ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  2  
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كي د ) باالحصار كابل و پيش آمد هاى تاريخي(كهزاد په خپل اثر 
جنوري  ۶:( انګرېزانو د پوځ د وتلو د ورځي داسي يادونه يې كړې

براى تخليه تعين شده بود فرا رسيد چون روزي كه ) م ۱۸۴۲(سال 
اوايل چله بود، برف بارى هاى زمستان دامنه كوهاى آسمائي و شير 

ه هاى اطراف گدروازه و تپه هاى بى بى مهرو و مرنجان و روى جل
رفته و تقريباً همه جا سفيد ميزد و شش انچ برف د پيش روى گكابل را 
ود، ميزان خنك به اندازه ي در دشت بى بى مهرو افتاده بگقشله فرن

  )1().ئى بود كه يخ از سم ستوران به چكش كنده نميشد
سره د افغانانو په  ددې بنديانو په ډله كي وه، له دويليډي سيل چي 

ښه چلند او پاك لمنۍ باندي پخپلو يادښتونو كي په تفصيل سره 
ليكلي دي، او نوموړې د اندوس پوځ د برخليك په اړه بيا ليكي، چي 

ګندمك كي د انګرېزي لښكرو له تباهۍ او جالل آباد ته د ډاكتر  په
برايډن له رسېدو سره، هغه وينا په اثبات ورسېده كومه چي موږ ته له 
كابل څخه د وتلو څخه دمخه سوې وه او هغه دا چي سردار محمد اكبر 

به ټول پوځ پوپنا كړي او يو تن به پريږدي چي جالل آباد  باركزى خان
  .ي او نورو ته كيسه وكړيته ورسيږ

دا لومړى ځل و، چي په ختيځ كي د برتانيا پوځ دومره سپك سوى و 
سره انګرېزان په خپلو  - او هم له هغو ټولو ځاني او مالي زيانونو سره 

بې ثمره هلو ځلو كي بريالي نه سول، د افغانانو د دوستۍ پرځاى، چي 
ې دښمني او كركه ور په خورا اسانۍ سره يې ترالسه كوالى سوه، تلپات

  .پر غاړه سول

                                                             
مخ ۵۱۱ـ احمد علي كهزاد، باالحصار كابل و پيش آمد هاى تاريخى،  1  
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پردې سربېره په افغانستان كي د پرنګي د پوځ ماته ممكن په هند 
  .كي برتانوي امپراطورۍ ته نه جبيره كېدونكي تاوانونه رسولي واى

هيڅ يوې نښتي هم د هند په تاريخ كي د : (ارنولډ فليچر ليكي
ړى، چي په پايله برتانيا او برتانوي پوځ پرستيژ دومره نه دى ذليل ك

د شهرت ) هلمندي سردار محمد اكبر خان(كلن ځوان ) ۲۴(كي يې 
معراج ته ورسېد، د پالر تخت او تاج يې وګاټه او ټولو هغو نورو 
ولسونو ته يې هم د اميد ډېوه بله كړه، چي په ختيځ كي د انګرېز له 

  ).برالسۍ سره په مبارزه كي وه
ياشتو اشغال، وينو تويولو، پدې توګه له درې كلونو او څلورو م

دروند لګښت، بربادۍ او ويجاړولو څخه وروسته د هغې زمانې ستر 
ځواك د وطن مينو افغانانو توري په وړاندي په ګونډه سو او مجبور 

  )1(.وه چي په ټيټ سر له افغانستان څخه ووځي
د افغانستان (كانديد اكاډميسن محمد ابراهيم عطائي په خپل اثر 

كي د افغان او انګرېز د جګړې په ) اريخ يوه لنډه كتنهپر معاصر ت
د جنوري د شپږمي څخه تر ديارلسمي پوري د (ـ :هكله داسي ليكي

انګرېز اووه لس زره اردو له كابل څخه جالل آباد ته وخوځېدله، خو له 
دغه ستر بهير څخه صرف يو د اردو ډاكتر د برايډن په نامه ژوبل او 

رسېد، نور ټوله له يو مخيزه تپ او تباه سول، دا ناروغه جالل آباد ته و
د افغان او انګرېز لومړۍ جګړه وه، چي انګرېز ته يې لويه خساره 
تكيه كړه، په متفرقو جګړو او د كابل، جالل آباد د الري د وژل سوي 
لښكرو په شمول د انګرېز دېرش زره تنه قتل سول او د پيسو خساره يې 

                                                             
مخ ۱۷۲روستي افغانه، لومړى ټوك، ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر و 1  
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د همدغي پيښي څخه الرډ اكلنډ  دېرش كروړه هندي روپۍ وې،
  ).ګورنر جنرال له دندي ګوښه او حتى په لندن كي حكومت ټكاني سو

كال د اپرېل پر دوهمه نېټه سهار شاه شجاع ) ز ۱۸۴۲(په پاى كي د 
په خپله ګاډۍ كي په تېښته د باالحصار څخه د جالل آباد خوا ته روان 

ير سو او د سردار سو، په سياه سنګ كي د يوې زړې ژرندي سره راګ
په ټوپك ډزي پرې وكړې او مړ ) شجاع الدوله خان(زمان خان زوى 

سركار بې ګناه (يې كړ، وايي په دغه وخت كي يې هم نارې وهلې چي 
  ).است

له دغه وخت څخه چي شاه شجاع ووژل سو، بيا د دوست محمد خان 
تر راتګ پوري يوه ډراماتيكه صحنه په وطن كي جوړه سوې وه، كله 
چي شاه شجاع ووژل سو، د كابل د هغه وخت روحاني شخصيت مير 

شاه (لوى الرډ : حاجي راغى او د ښار په منځ كي يې نارې كړې
  .سره يو ځاى سو) مګناټن(د كوچني الرډ ) شجاع

نواب زمان خان د موقع څخه په استفاده غوښتل ځان پاچا كړي، خو 
د وضع تر معلومولو  نائب امين اهللا خان لوګري او نورو ملي مشرانو

په زياته بيا د سردار محمد اكبر خان تر راتګ پوري د نواب زمان خان 
مخه پدې ونيوله، چي ورته وې ويل مصلحتاً به د وضع د آرامۍ لپاره 

پاچا كړو، مير حاجي چي د شاه شجاع ) فتح جنګ(د شاه شجاع زوى 
ته  د د كورنۍ مخالف و، ددې خبري مخالفت يې وكړ او وضع جګړې

ورسېده، فتح جنګ چي دا بهتره بللې وه، چي د انګرېز لمني ته 
  )1(.وغورزي، خپله پښه وايستله

                                                             
مخ ۶۲ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  
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يو تاريخ ليكونكى د انګرېزانو د يرغل په اړوند، چي پر افغانستان 
) ۱۵(په برتانوي هند كي د انګليس دولت ته (ـ :يې وكړ، ليكلي

څخه زيات عسكر شل زرو ) ۲۰۰۰۰(ميليونه پاونډه تاوان ورسېد او د 
ووژل سول، ددې تر څنګ هغه بې پايلي كوښښونه چي انګليسانو 
غوښتل چي د روسانو په وړاندي افغانستان د يو وسپنيز دېوال په 
حيث پاته سي، د ناكامۍ سره مخ او په نړيواله كچه يې نظامي شهرت 

 )1(.ته تاوان ورسېد

ته د قوم د د انګرېزانو د وتلو او د شاه شجاع د وژل كېدو وروس
مشرانو او سردارانو تر منځ جګړې پيل سوې او دا جګړو تر هغه پوري 
تاو واخيست چي نائب امين اهللا خان او محمد نواب زمان خان باركزي 
تر منځ د جګړې تياري ونيول سوه، جګړه پيل سوه، د محمد  نواب 
زمان خان باركزي ټولټال پوځ شپږ زره او د نائب امين اهللا خان پوځ 
اتلس زرو ته رسېده، د دواړو خواوو څخه ډېر زيات مړه او ژوبل سول، 
د ورځي په غايې كي چي د نائب امين اهللا خان پوځونه د محمد نواب 
زمان خان پر ځواكونو برالسي كيدل، دا وخت سردار محمد اكبر خان 
او سردار سلطان احمد خان له تيزين څخه كابل ته را ورسېدل، سردار 

خان له درو سوو سپرو سره د نواب زمان خان پلويتوب وكړ محمد اكبر 
  .او د فتح جنګ او نائب امين اهللا خان ځواكونه يې له مخي ايسته كړل

مات سوي پوځونه د باالحصار لورته وتښتېدل، سردار محمد اكبر 
خان او ملګرو يې هغوي په باالحصار كي معاصره كړل، نائب امين اهللا 

ونكى ناوړه ګاڼه د محمدشاه خان بابكرخېل خان چي ددغه كار راتل

                                                             
مخ ۵۶ـ پوهندوى م شېرزاد، افغانستان د نړيوالو سياستونو محراق،  1  
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سره يو ځاى سو، د محمد شاه خان بابكرخېل د منځګړيتوب له مخي 
شخړه حل سوه او داسي پريكړه وسوه، چي فتح جنګ دي پاچا وي او 
سردار محمد اكبر خان دي وزير وي، ددغه دښمنۍ د له منځه وړلو 

سردار محمد اكبر خان ته لپاره دي نائب امين اهللا خان لوګرى خپله لور 
نكاح كړي، چي لدې نېټې څخه وروسته سردار محمد اكبر خان د وزير 

  .محمد اكبر خان په نامه شهرت وموند
له بده مرغه دا روغي جوړي او مصالحې هغه وخت رواني وې، چي 
جنرال پالك د شلو زرو عسكرو سره د غچ اخيستلو په نيت په جالل 

  .هآباد كي د يرغل الره څارل
  

  :اخیستلو پوrي یرغل د غچ
په افغانستان كي د انګرېز د ماتي په هكله په هند كي انګازې خپرې 
سوې، ددې خبر له اورېدو سره د الرډاكلنډ زړه ولويـد او پـه ككـره كـي     
يې د افغانانو په هكله د ژوري كينـې تـور توپـان خپـور سـو، خـو څنګـه        

الرډ (ر ځــاى يــې چــي يــې پــه هنــد كــي ماموريــت ســرته رســېدلى و او پــ   
د هندوستان د وايسراى په توګه ټاكل سوى و، نو لدې كبلـه  ) ايلنبوره

يې پخپله هيڅ ډول تصميم نسو نيوالى او پدې اړه پريكړه اوس د نـوي  
  .وايسراى پر غاړه وه

د افغانســــتان پــــه اړه اوس د انګرېزانــــو د وړانــــدي تــــګ پاليســــي      
)Farwad Policy (     ودرول سـوه او شـا تـګ پاليسـي)Backward 

Policy (         تــه مجبــور ســوي وه، ايلنبــوره پــه كلكــه پتېيلــې وه، چــي لــه
افغانستان څخه د خپل مات سوي پوځ په ايستلو پسې به په هر ډول او 
هره بيه چي كيږي د برتانوي امپراطورۍ پـوځي پرسـتيژ بېرتـه خونـدي     
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كوي او ددې كار د سرته رسولو لپاره يې پر افغانانو باندي د درنـې او  
  .پرېكوونكي څپېړي د وارولو الرښوونه وكړه

په افغانستان كي څلور پنځوس زريز انګرېزي پوځ د بيخي وركـاوي  
له ګواښ سره مخامخ و، په جالل آباد كي د جنرال سيل ژونـد لـه ګـواښ    
ســـره مـــخ و او د خپلـــو عســـكرو د ژغـــورني لپـــاره لـــه پېښـــور څخـــه د        

پـه كنـدهار كـي جنـرال      مرستندويه قوت ور رسېدو ته سترګي پـه الر و، 
ناټ پداسـي حـال كـي چـي اتـه زره تنـه عسـكر يـې وژل سـوي وه، د شـاه           

تر بيرغ الندي په دفاع بوخت و، هماغه و چـي د  ) تېمور(شجاع د زوى 
ژغورلو  يهند وايسراى خپلو جنراالنو ته الرښوونه كړې وه، چي د دو
يـې ويلـي    ته    ته ور ودانګي، په افغانستان كي خپلو پاتو نورو پوځونو

وه، چي كه غواړئ دواړه پوځونـه دي د كابـل لـه الري جـالل آبـاد او بيـا       
پېښور ته ستانه سي، لدې كبلـه جنـرال پالـك مخكـي دمخـه لـه پېښـور        
څخــه يــو پــوځ خوځــولى و، چــي پــه جــالل آبــاد كــي لــه جنــرال ســيل او پــه   

  .كندهار كي له جنرال ناټ سره مرسته وكړي
او ) ۱۷(كــال د ســپټمبر پــر  ) ز ۱۸۴۲(جنــرال پالــك او جنــرال نــاټ د  

نېټه يو په بل پسې كابل تـه ورسـېدل او لـه ښـار څخـه يـې دبانـدي        ) ۱۹(
مورچې ونيولې، په هغې پسـې وروسـته يـې بيـا پـه درنـو وسـلو سـمبال         
پوځي ټولۍ ښار ته ننه ايستلې او د كابل پر ښار باندي د انتقام او بدل 

ازار تـه يـې، كـوم ځـاى چـي      اخيستلو لړۍ پيل سوه، د كابل چهارچته بـ 
ــانو د مګنــاټن مــړى د وژل كېــدو وروســته ځړولــى و، اور     پكښــې غازي
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واچاوه، د ښځو او ماشـومانو پـه ګـډون د بـې شـمېره كسـانو وينـي يـې         
  )1(.تويي كړې او د كابل ښار يې له خاورو سره خاوري كړ

نېټې څخـه  ) ۶(كال د جنورۍ له ) ز ۱۸۴۲(سردار محمد اكبر خان د 
غه كال په جالل آباد او لغمان كي د انګرېزانو په وړاندي مبارزه په هما

جــالل آبــاد پــر الر انګرېزانــو د اوولــس نــيم زره پــوځ تــر   –كولــه، د كابــل 
نابودۍ وروسته لغمان ته ورسېد، لومړى يې انګرېزي بنديان د لغمان 
د بديع آباد په كال كي ځاى پر ځاى كړل او وروسته يې د جنرال پالك د 

د مخنيوي لپاره د خيبر درې ته پوځ واستاوه او وروسـته يـې خپلـه     پوځ
هم په جالل آباد كي انګرېـزي ځواكونـه چـي د جنـرال پالـك لخـوا اداره       
كېدل او مرستي ته انتظار و، تر فشار الندي ونيول، مګر وروسـته يـوه   

  .بله مهمه دسيسه د سردار محمد اكبر خان په وړاندي جوړه سو
) پائنـده محمـد  (سردار محمـد اكبـر خـان سـاتونكي     انګرېز لومړى د 

ته يو لك روپۍ وركړې، چـي اكبـر خـان مـړ كـړي، كلـه چـي ده يـوه ورځ         
خپل پوځونه معاينه كول، پائنده محمد د شا لخوا په مرمـۍ وويشـت،   

  .له نېكه مرغه هغه مړ نسو او يواځي ټپي سو
اكبـر   وروسته انګرېزانو پر افغاني غازيـانو سـهار وختـي بريـد وكـړ،     

خان چي ټپي هم و، غوښتل يې چي مقاومـت وكـړي، مګـر تـوان يـې نـه       
درلــود او د لغمــان لــور تــه پــه شــا ســو، ســردار اكبــر خــان لــه كابــل څخــه    
مرســته وغوښــتله، مګــر د كابــل لخــوا كومــه مرســته ورتــه ونــه رســېده،   

  .ځكه چي دلته افغاني مجاهدين پر دوو ډلو وېشل سوي وه
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، ســردار محمـد اكبــر خــان تـه يــو ليــك   پـه دغــه وخـت كــي جنــرال سـيل   
كـــه چيـــري تـــه د :(واســـتاوه، چـــي پـــه ليـــك كـــي يـــې داســـي ليكلـــي وه 

) ۱۴۹(انګرېزانو پرضد د جګړې څخه الس وانخلې، ستا كورنۍ چـي  
تنــه ده، ټــول بــه انګلســتان تــه تبعيــد كــړو، هغــه وخــت بــه هــيڅ اســالمي   

  ).شريعت د هغوي د كورنۍ په وړاندي په پام كي ونه نيول سي
دا ليك سـردار محمـد اكبـر خـان تـه يـو تكـان وركـوونكى ليـك و، د          
ننــګ او نــاموس د ســاتني مســئله، وه، لــه جګــړې څخــه يــې انصــراف        

، د هغـه څخـه   )مال تـر سـر جـار، سـر تـر نـاموس جـار       (ومانه، ځكه وايي 
وروســـته ســـردار محمـــد اكبـــر خـــان د خپـــل د نـــاموس د ســـاتني لپـــاره،  

  )1(.بامينانو ته په شاتګ اړ سو
د مګناټن د مرګ او د انګرېز د پوځ د ماتي له بدل اخيستلو وروسته، 

دروازه، چـــي ) ســـومنات(انګرېـــزي پوځونـــه پداســـي حـــال كـــي چـــي د 
سـلطان محمــود غزنـوي لــه هندسـتانه راوړې وه، لــه غزنـي څخــه يـې لــه      
ځانه سره يوړه، له افغانستان څخه ووتل او د پنجاب پـه فېروزپـور كـي    

ونيول، الرډ الن برو د خپلـي ترخـې مـاتي د پټولـو     يې فاتحانه جشنونه 
زمـوږ فـاتح عسـكرو    ! د هندوستان خلكو:(لپاره په يوه وينا كي وويل

پس لـه څـو كالـه دادى د سـومنات دروازه لـه افغانسـتان څخـه راوړه او        
  )2().اوس يې تاسو ته سپارو بايد زموږ اتحاد دايمي سي

ان سـو، نـو د شـاه شـجاع     كله چي جنرال پالك له كابل څخه هند ته رو
يې په كابل كي د پاچا په توګـه وټاكـه، ددې خبـر پـه     ) شاهپور(يو زوى 
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اورېــدو ســردار محمــد اكبــر خــان چــي دا مهــال پــه ُخلــم كــي و، كابــل تــه    
راستون سو، شاهپور يې له دندي څخه ګوښه كړ، خو د هغـه سـياالنو د   

خـان يـې پـه    نواب زمان خان په مشرۍ پر هغه بريـد وكـړ او محمـد اكبـر     
باالحصار كي كالبند كړ، دوست محمد خان چي په پنجـاب كـي لـه دې    
موضــوع څخــه خبــر ســو، سمدســتي يــې افضــل خــان او خپــل نــور زامــن   
كابل ته واستول، د هغوي په رارسېدو او د دوسـت محمـد خـان د بېرتـه     
راستنېدو د خبر په اورېدو، زمان خان له مخالفت څخه الس پـه سـر سـو    

  .ډه د امير هر كلى وكړاو ټولو په ګ
په كندهار كي د صفدر جنګ په نامه د شاه شجاع يوه بـل زوى چـي د   
انګرېزي ځواكونو له وتلو وروسته يې د چارو واګي په الس كي نيولي 
وې، د مقاومت توان يې په ځـان كـي ونـه ليـد، نـو هنـد تـه والړ، مهـردل         

لـه هغـه ځايـه    خان او د هغه وروڼه چي پخوا يـې پـارس تـه پنـاه وړې وه،     
بېرته راستانه سول او د كندهار د واليت د چارو اداره يې بيا له سـره پـه   

  .خپل الس كي واخيستله
پـوري او جنـوب   ) ګرشـك (كندهاري وروڼو د قالت څخـه تـر هلمنـد    

خواته يې د سندهـ تر غاړو او د افغانستان ټـول جنـوب لوېديځـه حـوزه     
ــه    ــيمي يـــې پـ ــان پـــوري سـ ــر ارزګـ ــمال كـــي تـ ې او د الس كـــي و او پـــه شـ

  )1(.پوري اړه درلوده شكارپور حكمراني هم په دوي
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  :د امیر دوست محمد خان دوهم rل پاچاهي
كـي اميـر دوسـت محمـد خـان دده د نوميـالي زوى       ) ز ۱۸۴۳(په كـال  

پــه مشــرۍ د افغــان ولــس د ډېــرو   ) غــازي محمــد اكبــر خــان هلمنــدي  (
پر پالز كښېناسـت، د   په پاى كي د دوهم ځل لپاره) قربانيو(سرښندنو 

ســاتل، پــه هيــواد كــي د يــوه     ) وحــدت(افغانســتان د سياســي يوښــت   
پيـاوړي مركــزي حكومـت جــوړول او خونــدي سـاتل او د هيــواد د الســه    
وتلو سيمو بېرته راګرځول هغه اړين كارونه وه، چي په تر سره كولو يې 
 بايد الس پوري سوى واى، ددې دندو د ترسـره كولـو لپـاره پيـاوړي او    

خو امير دوست محمد خان دا ځـل تېـرو    )1(خوځند مشرتابه ته اړتيا وه،
آزموينو خاصه چي هغه په هند كي د انګرېزانو قوه او ځواك ليدلى و، 

ګرځولى او دا مسئله ) محافظه كار(هغه يې تر پخوا ډېر احتياط كاره 
يې المل سوه، چي د كورني اصالحاتو پالن په سياسـي خپلـواكۍ نـور    

دي كړي او د خپلو بهرنيو اړيكو په اړوند له ډېر احتيـاط څخـه   هم وړان
كــار واخلــي، لـــه انګرېزانــو ســره د خپلـــو تړونونــو پــه هكلـــه پــه ډېـــري        
ځيركتيا او ژمنتيا پر مـخ والړ سـي او آن تـردې چـي كـورني سياسـت پـه        
هكله هم د تېرېدو له الري پر مخ والړ سي او له هيچا سره په ښكاره ډول 

خراب نكـړي او د افغانسـتان د يـو كېـدو او اتحـاد پـالن       د خولې خوند 
ــدي        ــر كړنــي الن ــر احتيــاط او كــرارۍ ت ــه ډې چــي د هغــه ســتر آرمــان و، پ

) ۱۵(راولــي، نــو د همــدې بنســټ لــه مخــه و، چــي كنــدهار پيوســتون        
كالــه وخــت ونيــو او د شــمالي ) ۲۰(پــنځلس كالــه او د هــرات پيوســتون 
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تقريباً د هغه د پاچاهۍ تر وروستيو واليتونو په اړوند پرته له بلخ څخه 
  )1(.رښتنوې بڼه غوره نكړه

 ۱۸۴۳(دوهم ځل سلطنت په لـومړي كـال    خان د امير دوست محمد د
چـي د   ،سردار سلطان احمد خان د سردار محمدعظيم خان زوىكي  )ز

ســردار  ،مخالفــت وښــود ېاميــر د ســلطنت ســره يــ ، دهدېــاميــر زوم هــم ك
خو كومه ګټـه   ې،وكړ يخبر يځل كله څوه ېمحمد اكبرخان ورسره پد

 محمـدعظيم خـان د   المـل د اميـر لخـوا د سـردار     ېدد يښـاي  ،ونكړه ېي
دا كار  يامير په كابل ك، دده سره واده وكړي يچ ،كونډي مجبورول وه

ســردار محمــدعظيم خــان د شــتمنيو د ترالســه   د خپــل قــدرت پــر مهــال د
  .په خاطر كړى و كولو

ناسـتو  ېدوهـم ځـل پرتخـت كښ    ان د اميـر د په هر حـال سـلطان احمـد خـ    
 ېهلتـه يـ  ، ښـود او كنـدهار تـه والړ   ېڅخه څو مياشتي وروسـته كابـل پر  

هغوي په عـزت   ،وه ېكندهاري سردارانو ته ځان ورساوه چي اكاګان ي
سلطان احمدخان په كنـدهار كـي سـرداران د     ،سره دده تود هركلى  وكړ
زرو عسـكرو   هد پنځـ پنځـه مياشـتي وروسـته     ،امير پرضد تحريك كـړه 

كابـل پـه لـور     سردار مهردل خان او سردار رحمدل خان په ګډون د سره د
 ياميـر چـ   ،دلېـ پـه نيـت وخوځ   جګـړې امير دوسـت محمـد خـان سـره د      د
سـردارغالم حيـدرخان تـه     ېموضوع څخه خبر سو، په غزني كي يـ  ېدد

ورودانګي او سردار محمد اكبر خـان   ېته ي يمخنيو ، چيهدايت وكړ
 د مقر يهغه و چ واستاوه،مرستي ته  كابل څخه سره د پوځ يوه م ده ېي

څـو   ې،وسـ بل سـر مخـامخ    دواړي خواوي يو د يد سرچشمه په سيمه ك
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نـاببره د  لـه،  پـاره تيـارى ونيو  لورځي دواړو خواوو د يوه خونړي جنـګ  
 نومـوړي  ،وسـ خوا محمد اكبر خـان تـه د سـولي وړانـديز و    ه سردارانو ل

  .د سلطان احمدخان هلوځلو ځاى ونه نيو او انههم وړانديز وم
 ســردار مهــردل ،وســرتــه د كنــدهار پرخــوا روان ېكنــدهاريانو پــوځ ب د

او بخښـنه   ورغـى تـه   خان سره كابل ته د اميـر حضـور   اكبر خان د محمد
 يدو دواړو خــواوو موافقــه وكــړه چــي مقــر بــه د  ،وغوښــته ې ورڅخــهيــ

  )1(.وټاكل سي پولهترمنځ 
كي د امير دوسـت محمـد خـان پـر ضـد پـه ننګرهـار        كال ) ز ۱۸۴۶(په 

كي يو لړ پاڅونونه پيل سول، د هغه د دفع او تمبولو لپاره غازي محمد 
اكبـــر خـــان وګمـــارل ســـو، د خبـــرو اتـــرو او ســـال مشـــورو پـــه پايلـــه كـــي  
پاڅېــدلي ځواكونــه پــدې ســال ســول چــي د غــازي محمــد اكبــر خــان پــه     

د افغانسـتان د خـاوري د    مشرۍ د پرنګي پرضد د جهاد نـاره پورتـه او  
بيـا الس تــه راوړلــو لپـاره د اباســين پــه غــاړو بريـد وكــړي، د داســي يــوه    
ملي اقدام په لور د ګام پورته كولو په درشل كي غازي محمد اكبر خان 
د مالريـا تبــي ونيــو او د يــوه هنــدي ډاكتــر لـه خــوا ورتــه پــه نســخه ســوو   

ونو څخه وروسته كي زهر وركړل سول، چي له څو ساعت) درمل(ګوليو 
مړ او پدې توګه پر اباسين د حملـې پـالن شـنډ پاتـه سـو، پـدې ډول يـوه        
خورا لويه سياسي وژنه، چي په پياوړي احتمـال بـه يـې د مـوزر پرنګـي      
الس شاته و، تر سره سوه او افغانستان خپل يو خورا سـتر اتـل بچـى لـه     

  )2(.السه وركړ
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مـرګ پـه هكلـه داسـي     قاضي عطا اهللا خان د غازي محمد اكبر خـان د  
محمد اكبر خان څه معمولي شان ناروغه سو او يو هندو حكيم :(ليكي

د نومـوړي د درملنــي لپــاره اتفاقــاً راغــى، دې حكــيم ســره پــه دبلــي كــي  
ډېري ګولۍ وې، چي په هغې كي دوې ګولۍ د زهرو وې، د هغـه دبلـي   
څخه دوې بې ضرره ګولۍ دې حكيم د محمد اكبر خان په مخ كي د هغه 
د اعتبــار راوســتلو لپــاره وخــوړلې او د زهــرو ګــولۍ يــې اكبــر خــان تــه      
وركړې، اكبر خان چي دا ګولۍ وخوړلې، نو په درېيو ساعتونو كي يې 

  )1().ساه وركړه
وزيــر اكبــر خــان دچــار تــب مالريــايى گرديــد و    :(غبــار داســي ليكــي 

توسط گولى هاى زهرآگين يك طبيب هندى مسموم گرديد و در ظرف 
  )2(.)وشيدپبه نفع دولت انگليس چشم از جهان  چند ساعتى
ــه   ــه     (عطــائي پ ــډه كتن ــوه لن ــاريخ ي ــر معاصــر ت كــي د ) د افغانســتان پ

وزير محمد اكبر (ـ :محمد اكبر خان د مرګ په هكله داسي يادونه كوي
خان په جالل آباد كي ناروغ او مړ سـو، داسـي افواهـات خپـاره وه، چـي      

اكبــر خــان بــه لــه منځــه وړي او د  اميــر انګرېــز تــه وعــده وركــړې وه، چــي
امير په الرښوونه په اكبرخان د الماس پوډر خوړل سـوي دي، دا آوازې  

  )3().وې حقيقت نه دى معلوم، خو امير كار ته اوږه وركړه
علت چي هر څه و، خو افغانستان خپل يو ستر قهرمـان بچـى لـه السـه     

د صـفري   كـال ) هــ ق  ۱۲۶۳(وركړ، دغه لوى مجاهد او ملـي قهرمـان د   

                                                             
مخ ۵۷۶ـ قاضي عطاء اهللا، د پښتنو تاريخ،  1  

مخ ۵۹۸افغانستان در مسير تاريخ، مير غالم محمد غبار، ـ  2  
مخ ۶۷ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  3  
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پر يوويشتمه د چهارشنبې په ورځ په جالل آباد كي په شهادت ورسېد، 
  .ځيني راوزي) ۱۲۶۳(غم اكبر يې د مرګ تاريخي ماده ده، چي 

ــر اكبــر خــان     ــه وخــت كــي يــې    ) هلمنــدي(لــوى غــازي وزي د زكنــدن پ
پــه  رض اهللا عنــهوصــيت وكــړ، چــي مــا د اســداهللا الغالــب علــى ابــن ابيطالــب  

ئ، اميردوســت محمــد خــان د خپــل دغــه توريــالي    زيــارت كــي ښــخ كــړ  
تـه  ) بلـخ (غازي او شـهيد زوى مـړى د پيـل پـه انبـالۍ كـي مـزار شـريف         

 )1(.واستاوه او هلته خاورو ته وسپارل سو

د يادولو وړ ده، چي وزيـر محمـد اكبـر خـان تـه د اشـرف الـوزراء لقـب         
 د اشـرف الـوزراء  (ــ :وركړل سوى و او پـدې اړه رشـاد بابـا داسـي وايـي     

لقب په افغانستان كي لومړۍ پال د لوى احمدشاه بابا له خوا څخه شاه 
ولي خان باميزي، ته وركـړل سـو، دوهمـه پـال دغـه لقـب وزيـر فـتح خـان          
بـــاركزي تـــه د شـــاه محمـــود ســـدوزي لـــه خـــوا وركـــړل ســـو او پـــه هغـــو    
فرمانونو كي چي د امير دوست محمد خـان او نـورو سـردارانو تـر مـنځ      

پنډه ټولګـه يـې د اعلحضـرت محمـد ظـاهر شـاه پـه        استول سوي او يوه 
ګڼه خوندي ده، د وزير اكبر خان غـازي سـره   ) ۲۵۹۵(كتب خانه كي په 

  )2(.اشرف الوزراء كښلى دى
كي امير دوست محمد خـان يـو ځـل بيـا د پېښـور د      ) ز ۱۸۴۸(په كال 

نيولو خيال را ژوندى كړ، دده ورور سلطان محمد خـان لـه سـكانو سـره     
كړي وې او خپلي څوكۍ ته راغلى و، دوست محمـد خـان   اړيكي پخې 

پرېكړه وكړه، چي له دغه طاليې چانس څخه ګټه واخلي او سكان بايد 
له انګرېزانو سره په جګړه مصروف كړي، امير په دسمبر كي پېښـور تـه   

                                                             
مخ ۴۷رشاد، ملي اتل غازي وزير محمد اكبر خان،   عالمه اكاډيميسن پوهاند عبدالشكورـ  1  
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والړ او باالحصـار يــې ونيــو او د لنــډي ســيند جنــوب تــه يــې ټولــه ســيمه  
  )1(.كبر خان زوى د والي په توګه وټاكهونيوله او هلته يې د وزير ا

 لدكهنـ  او هوتـك قومونـو د   په كندهار كي تـوخي كال  )ز ۱۸۵۳(په 
ــړ  اميـــر دوســـت محمـــد خـــان خپـــل زوى ســـردار  ، خـــان پرضـــد قيـــام وكـ

كـي د ښـورښ كوونكـو ځپلـو تـه       خان د غزني حاكم په كندهار رعلىېش
لــه هــم پخپــه منلــو ســره چــي پ تلفــاتو ډېــروخــان د  رعلىېشــاســتاوه، ورو

د ښـــورښ  ه، چـــيقـــالت د كـــال پـــه نيولـــو ســـره وتوانيـــد زخمـــي ســـو، د
خــان  رعلىېشــ د ي،وليــږ ېكابــل تــه يــ څخــه ماليــات راټــول او كوونكــو
د خپل حاكميـت   ېي ول او داسسره كندهاري سرداران په قهر  پدى كار

څــو  پــوځ د څلــور زره كســيز ېوروســته يــ ،پــر ســيمه بانــدي تيــرى وبالــه 
كله چي امير  ېږل،خان په مشري قالت ته ول مهردلد ه عراده توپونو سر

سي قالت  چي والړ، په غزني كي امر وكړ ېخان ته ي رعلىېش و،سخبر 
خـــان د  ســـردار مهـــردل، ونيســـي او مهـــردل خـــان لـــه هغـــه ځايـــه وشـــړي 

د قالت  يڅو ور وښيى چي غواړ، خان پر خوا د توپ فير وكړ رعلىېش
خـان غـواړي    دلو سره چي مهـردل ېه اورپخبري  ېدد ،دفاع وكړي څخه

نــــواب جبارخــــان، ســــلطان (و ڼــــورمقاومــــت وكــــړي، اميــــر د خپلــــو و
قــالت پــر  د ېســره يــ )محمــدخان، پيرمحمــد خــان او ســردار ســعيدخان 

ددغو نوو قوتونـو پـه راتلـو سـره د نـواب جبارخـان پـه         ،خوا حركت وكړ
ــورمنځګړيتــوب د دواړو و ــر مــنځ ســوله و  ڼ ــي  ېوه او د بســو ت ــه وين ځاي

دواړو خـــواوو قوتونـــه پـــر خپلـــه الره   د ،يولـــو څخـــه مخنيـــوى وســـو تو
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 و تــرڼــورپايــه د و خــان د ژونــد تــر وروســته د كهنــدل څخــه ېده والړل، لــ
  )1(.ېوسښي نه ېمنځ نوري شخړي پ
پــر كنــدهار  يكالــه پــه دوو پړاونــو كــ دوه ويشــت  خــان ســردار كهنــدل

 پـردل  سـردار  د جـون څخـه د  كال ) ز ۱۸۳۱(لومړى ځل د ، حكومت وكړ
 ل پوري چي انګريزانو پرېتر اپر كال) ز ۱۸۳۹(مرګ وروسته د  لهخان 

 )ز ۱۸۴۳(دوهم ځل د  ،كاله و نهه ټول  ېدا پړاو ي ، وكړ يرغلكندهار 
ــ ســرا ســتون  څخــه پــارسد  يڅخــه چــ  كــال الس كــي ه پــ ېو او واګــي ي

كالــه د كنــدهار ديــارلس  پــوري ټولټــال كــال )ز ۱۸۵۵(، تــر ېواخيســت
 .واكمن و

سردار كهندل خان په حاكميـت كـي دده د وخـت ټـولنيز حالـت دده د       د
لــه توګــه ېمعاصــر شــاعر حــاجي جمعــه بــاركزي پــه النــدي شــعر كــي پــه ب 

  :دى انځور سوى
  

    ىندل خــــــــــان دــــــــــــــك وبت دــــــــــــاوس ن
  ــــــــــــــښت كــــــــــــــندهارــســــــــــــــره وې نغ  

ـــيودان ـــېي ـــــــــ ـــړ ـــــــــ ـــېـخ ېكـــــــــ   ـرابـــــــ
ـــالمـعـ ـــار  ېونــــــــــــــ ـــړه  نــاتـــــــــــــ   كــــــــــــــــ
ـــسدر ـــــــ ــېن ـت وطـــ ــ  يـــ ــه حـــ ــړـپـــ   صه كـــ
  ـيست چـــــــــــار بـــــــــرار ــــــــــرې واخـــــــــــس

  ړكـــــــــلوق ــــــــــــــــمخ ــــــــــــــېدره يـــــــــــدربـ
ــــــــــــمـ    كـــــــړ ســـــــركار ېال و ملــــــــك يـــــ

ـــپـــــه وط ـــين كـــــ ـــېي ــــ ــپ ــــ   نښـــــوو ېـرـــــ
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ـــنارـــيــــــــــــــــــــــو درم و يــ ـــو ديـــــــــــــــ   ــــــــــــــ
  ـوړــــــــــې ســــــــره وخـــــــــــي ـــــــــــرــســـــــــــرو ب

ـــارـــــنهــ يد يوږ يال دو    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يورــــــــســـــــوه در پــــــــــې ـه بانــــــه يـــــــــك
ـــنـ  ـــور پـرــــــــــ ــزار ېــــــــ ــك و مـــــــ   ږده ملـــــــ

  درومـــــــه يېبلـــــــ ېتورســـــــر پښـــــــ ســـــــر
ـــار  ګ   ـــل و نهـــــــــ ـــه ليـــــــــ ـــوره مـــــــــــ   ــــــــــــــ

  خـــــالص كـــــړ  يخپـــــل ســـــرځن  يكـــــه د
ـــ ـــار  رشـكــــــــ ـــار بــــــــ ـــه بــــــــ ـــاږه پــــــــ   كـــــــــ
  خـيـــــــــرات هــــــــم پرځــــــــــان وكـــــــــه   يــــــــو

ـــور و     ــه پـــــــ ـــه پــــــ ــه پـــــــــه دار  يكــــــ   كــــــ
ـــر   ـــر لــــــــ ــه اثـــــــــ ـــ  ينـــــــ ـــه زړو كـــــــ   يپـــــــ

  خــدايــــــــــــه څـــــــــــــخه ډار نـــــــــــــه لــــــــــــــه 
  خــاونـــــــــــــــده   يدا عالـــــــــــــــــم بــــــــــــــه و 

  خــــــــــــــــوار  يال تـركــــــــــــــــومه پـــــــــــــــور 
ــن ــد يــــــــ ك وېــــــ ــل د ېبــــــ   يدواړه خپــــــ

ــ  ـــره يـــــــــ   خــــــــــــپل كــــــــــــردار  ېورســـــــــــ
  جمعـــــــــه خپـــــــــل مقصـــــــــود وغـــــــــواړه  

ـــه د  ــار د دو يڅـــــــ ــار  يكــــــ ــه كــــــ   )1(پــــــ
  

                                                             
ريخي رول په د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ تاـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1
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راځئ اوس به د يو څو دقيقو لپاره له افغانستانه ووځو، هغه دا        
مړ سو، نو له عادته مجبوره انګرېزانو د رنجيت  ــجيت سنګـكله چي رن

سنګـ د زامنو تر منځ هم شخړه توده وساتله او د هغوي د اختالف څخه 
  .يې ګټه واخستله

ــال  ــه كـ ــاوه،   ) ز ۱۸۴۸(پـ ــم الس واچـ ــه هـ ــو، ســـيكانو تـ كـــي انګرېزانـ
سيكانو امير دوست محمـد خـان تـه د مرسـتي خواسـت وكـړ او دا ژمنـه        

ره وكـړه، چـي د انګرېزانـو تـر شـړلو وروسـته بـه د افغانـانو         يې هـم ورسـ  
ختيځي سيمي بېرته افغان دولت ته وسپاري، امير دوست محمـد خـان   

كال په فبرورۍ كـي  ) ز ۱۸۴۹(د سيكانو د مرستي غوښتنه ومنله او د 
يې د انګرېزانو خالف د سيكانو مرسته وكـړه، خـو د ګجـرات پـه جګـړه      

انو نه و، سيكانو ماته وخوړله او د افغـاني  كي برى د افغانانو او سيك
سيمي يوه برخه هم د انګرېزانو په الس ورغله چي تر اوسه ال د افغانانو 

  .له السه وتلې ده
كال كي كله چي د كريميا جګړه پيـل سـوه، برتـانيې يـو     ) ز ۱۸۵۴(په 

ــه        ــه ل ــده، چــي هندوســتان ت ــه اړتيــا ومون ځــل بيــا د افغانســتان مالتــړ ت
پـه راغزېـدلو الرو خپلـي دفـاعي ليكـي ټينګـي كـړي، نـو         لوېديځ څخـه  

اميــر دوســت محمــد خــان ) الرډ دالهــوزي(ددې لپــاره د هنــد وايســراى 
هند ته د كتني لپاره ور وباله، په خپله امير ددې كتني لپاره نه والړ، خو 

د جمـرود نظـامي كـال تـه واسـتول      ) غـالم حيـدر خـان   (د امير مشر زوى 
ــو      ســره ) جــان الرنــس (ى انګرېــزى كميشــنر  ســو تــر څــو د پنجــاب لــه ل

وګــوري، ددې كتنـــي پـــه پايلـــه كــي د دواړو خـــواوو د پـــالوو تـــرمنځ د   
تلپاتي دوستۍ او ملګرتيا يو درې ماده ييزه تـړون السـليك سـو، چـي     
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درې واړه مادې يې د انګرېز په ګټه د موجوده حالت ساتل و او پـه بـدل   
  .هكي يې افغانستان ته ډېر لږ څه وړاندي كړي و

پدې تړون كي د :(فريزر تايتلر د جمرود د تړون په هكله داسي ليكي
ديپلوماتيكو اړيكو تر بيا پيلوني نور زيات څه نه و، خو په هغه كي دا 

د افغانستان د بشپړتيا په هكله ) انګرېز(ډاد وركړل سوى و، چي موږ 
د تيري نيت نه درلود او لـه بلـي خـوا پـه هغـه كـي داسـي ژمنـه سـوې وه،          

ي امير به د ختيځ هند شركت د دوستانو دوست او د دښـمنانو دښـمن   چ
  ).وي

نېټـه، جـان   ) ۳۰(كـال د مـارچ پـر    ) ز ۱۸۵۵(د جمرود لـومړى تـړون د   
كال پـه  ) ز ۱۸۵۷(الرنس او غالم حيدر خان السليك كړ، پدې پسې د 

جنوري كي يو ځل بيا الرډ دالهـوزي، اميـر دوسـت محمـد خـان د خبـرو       
او دا ځل امير پخپله پېښور ته والړ، چي په پايلـه كـي   لپاره وروغوښت 

يــې داوړو خــواوو يــو بــل تــړون وكــړ، چــي د هغــه لــه مخــي اميــر دوســت   
محمد خان يو ځل بيا اړ ايستل سو، چـي پـه كنـدهار، كابـل او بلـخ كـي       
انګرېزي استازي ومني او ددې استازو دنـده بـه دا وي، چـي د هغـو يـو      

وكـړي، چـي انګرېزانـو اميـر تـه هـر        لك روپيو د پرځـاى لګښـت څارنـه   
كال وركولې، چي په هغو باندي داسي يو پوځ وسـاتالى سـي، چـي لـه     

  )1(.شمال او لوېديځ څخه د تيري د مخنيويو وړ وي
خــان او ســردار  ســردار مهــردلبلــي خــوا تــه پــه كنــدهاري وروڼــو كــي، 

مياشـتو   ي د څـو ځيـوا كـال  ) زېږديز۱۸۵۵ لمريز ـ ۱۲۷۱(خان په  كهندل
د جمــادى الثــاني پــه ې يــ لــومړى(ول ســوفــات  ېاټــن يــو پــه بــل پســپــه و

                                                             
مخ ۱۸۰ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك  1  
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ــ  او )۲۷( ــل ي ــه    ېب ــهېن )۸(د همغــه كــال د ذيحجــه پ خــان  كهنــدل د، )ټ
د كندهاري سردارانو ترمنځ درز را پيدا كړ او د حاكميت ستني  يمړين

  .ېوسسستي  ېي
تر دغو مرګونو وروسته ددغـو سـردارانو زامنـو خپـل تـر مـنځ صـحنه        

رحمـدل  (د خپـل اكـا   ) محمدصديق خان(د كهندل خان زوى توده كړه، 
سره د كندهار پر حكمرانۍ پـه جنـګ سـو او پـدې پسـې د مهـردل       ) خان

ســره پــه ) ســلطان علــي(د كهنــدل خــان زوى ) خوشــدل خــان(خــان زوى 
، اميـر دوسـت محمـد    )ميرافضل خان(جنګ سو، خو د پردل خان زوى 

كى كښيږدي، اميـر هـم ټـول    خان ته خبر وركړ، چي دغه فتور ته د پاى ټ
يې هلته حكمـران كـړ او پـدې توګـه     ) شېرعلى خان(وشړل او خپل زوى 

  )1(.يې د كندهار جنجال پاى ته ورساوه
اوس نــو اميــر د هــرات تكــل وكــړ، د دوســت محمــد خــان د مشــر ورور  

چـي اميـر خپلـه لـور     ) سلطان احمد خـان (سردار محمد عظيم خان زوى 
، يو لوى لښكر يـې تيـار او هـرات يـې پـه      هم وركړې وه، ورته ياغى سو

  .كال د جون په لومړۍ نېټه يې هرات ونيو) ز ۱۸۶۳(معاصره كړ، د 
په هغه وخت كي چي هـرات ونيـول سـو، د اميـر پـه الس كـي دا سـيمي        

د خيبر د درې څخه تر تركسـتان پـوري، د بدخشـان او كوهسـتان     (وې، 
  .كولهپوري يې واكمني ) څخه نيولې تر كندهار او هرات

كال د جون په مياشت كي له شل كلنۍ اوږدې واكمنـۍ  ) ز ۱۸۶۳(د 
وروسته، امير دوست محمد خان د هرات په ښار كي د نوموړي ښار لـه  

                                                             
د وزير فتح خان او د هغه د كورنۍ رول په سدوزي ـ كانديد اكاډمېسن محمد اعظم سيستانى، 1
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، )حقيقـت التـواريخ  (بيا نيولو څخه په يوه حساب دوې اونۍ وروسته 
        )1(.وفات سو) ټايټلر(او په يوه بل حساب څو مياشتي وروسته 

  :لومAی rل پاچاهي د امیر شېرعيل خان
د هغـه اووه  له وفات څخه وروسته  هلمندي د امير دوست محمد خان

كي محمد افضل خان تر ټولو مشر و او له هغه  زامن پاته سول، په دوي
پسې د نوموړي سـكه ورور محمـد اعظـم خـان و، د هغـوي دواړو څخـه       

شـريف  (كشر شـېرعلي خـان او شـېرعلي خـان پسـې د هغـه سـكه وروڼـه         
څخه عالوه اسلم خان او حسين خان هـم د   وه، د دوي) امين خان خان او

هغه زامن وه، د وزير محمد اكبر خان د مرګ  څخه وروسته اميردوست 
محمد خان په خپل ژوندون كي غالم حيدرخان خپل وليعهد ټـاكلى و،  
مګر هغه هم د امير په ژوندون كـي مـړ سـو او بيـا لـه هغـه څخـه وروسـته         

پـل ځايناسـتي پـه توګـه وټاكـه، نومـوړى هـم د يـو         شېرعلي خان يـې د خ 
كــي د جــون د مياشــتي پــه  ) ز ۱۸۶۳(څلوېښــت كلنــۍ پــه عمــر پــه كــال   

        )2( .نېټه پر پالز كښېناست) ۱۲(
ــر مشــران زامــن       ــر دوســت محمــد خــان ډې ــه شــهزاده  (دا وخــت د امي ل

څخه پرته، چي تر ټولـو مشـر او د هيـواد پـه شـمالي      ) محمد افضل خان
حكومت درلـود، پـه هـرات كـي وه، ټولـو پـه ښـكاره بڼـه          والياتو كي يې

اميرشـېرعلي خـان سـره بيعـت وكـړ، يـواځي شـهزاده محمـد اعظـم خــان          
چي موكه لټوونكى شخص و او ډېري غوښتني يې درلودې، حكومت 
يې د خپل سكني ورور محمد افضل خان حق ګاڼه، غوښتل يې چـي لـه   

                                                             
مخ ۱۸۵ى ټوك، ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړ 1  
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دا مهـال  ) ن افغـان سـيد جمـال الـدي   (بيعت څخه ډډه وكړي، خـو دا چـي   
خپله په هرات كي و او د نوموړي شهزاده د روزني دنـده يـې درلـوده، د    
هغه د اقداماتو مخنيوى يې وكړ او نوموړى يې دې ته چمتـو كـړ، چـي    
ــه كــومي پــه دې      ژر تــر ژره بيعــت وكــړي، خــو محمــد اعظــم خــان د زړه ل
و بيعــت خــوښ نــه و او يــواځي د مــوكې د ترالســه كولــو لپــاره يــې وكــړ ا 

پدې لټه كي و، چي د بيعت د نه كولو په صورت كـي بـه يـې مشـر ورور     
چي هغه ته يې ليك هم ليكلى و، تر څو له ) شهزاده محمد افضل خان(

  .بيعت څخه ډډه وكړي او دده د كړنو لپاره موكه چمتو كړي
  :اميرشېرعلي خان د خپل مهر په سجع كي دا بيت ليكلى و

  

ست    وصى دوست محمد امير شير اينده قسمت ازلى اپجمال دولت 
  )1(على است

  

د ) ز ۱۸۶۳(اميــر شــېرعلي خـــان د خپلــي واكمنــۍ پـــه لــومړي كـــال      
دسمبر په مياشت كي يې انګرېزانو ته د خپلي پاچاهۍ اعالن وكړ، خو 
هغــوي تــر ســپږو مياشــتو لــه ځــواب وركولــو ډډه وكــړه، وروســته يــې د    

  )2(.ځينو مجبوريتونو له مخي ومانه
ي امير شېرعلي خان د افغانسـتان پاچـا سـو، پـه كنـدهار      كوم وخت چ

كي امين اهللا خان، په شمالي واليتونو كي محمـد افضـل خـان، پـه فـراه      
كي شريف خان، په كرم او خوسـت كـي محمـداعظم خـان او پـه كنـدهار       

  )3(.كي امين اهللا خان والي و

                                                             
مخ ۳۳۳سيد قاسم رښتيا، افغانستان په نولسمه پېړۍ كي،  ـ 1  
مخ ۶۱۴افغانستان در مسير تاريخ، مير غالم محمد غبار، ـ  2  
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امير شېرعلي خان يـو خـاين وزيـر لـه غلجـو څخـه درلـود، چـي محمـد          
نومېده، دى يې وپونځاوه چي دا نـور وروڼـه تـر خپـل الس النـدي       رفيق

ســتا ســلطه تــر هغــو چــي دا بــې واګــو  (ـــ :راولــه، داســي يــې ورتــه وويــل
ــا مشــران دي، موجــود وي ټينګــار نســي         ــر ت ــا هغــه ت ــره بي ــه تې ــان پ والي

  ).موندالى
چـي اميـر شـېرعلي خـان غـواړي چـي        دا خبر ټولـو وروڼـو تـه ورسـېد،    

او ويې نيسي، نو هـر يـوه پـه شـپه كـي مـخ تښـتي تـه         بې واكه كړي  دوي
لــور تــه والړ، شــېرعلي خــان چــي د كښېښــوه، هــر والــي د خپــل واليــت و 

ــه تېښــته خبــر ســو، د هــرات د ښــار پــه تنظــيم اختــه او خپــل زوى       دوي پ
يې د هغه ځاى والي مقرر كړ، پخپلـه بـې لـه دې،    ) محمد يعقوب خان(

 كړې وه تعرض وكړي، د بلـخ  چي پر هغو ځايونو چي وروڼو يې استېال
) محمد افضـل خـان  (الر يې ونيوله، هوډ يې وكړ، چي خپل مشر ورور 

ته چـي خلكـو پـه درنـه سـترګه كتـل او هـم د لښـكر د خـوا تـر نـورو ورڼـو             
  .غښتلى و، چم وكړي او تر خپل الس يې الندي كړي

كوم وخـت چـي اميرشـېرعلي خـان د بلـخ شـاوخوا تـه ورسـېده، نـو يـو           
ـ :مد افضل خان ته واستاوه او داسي هيله يې وړاندي كړهليك يې مح

تـه زمــوږ لــوى او مشــر ورور يــې دا ښــايي چــي د وطــن پــه اصــالح كــي د  
فساد په وركېدو كي او د وروڼو په يـووالي كـي زيـار وباسـې، زه ژمنـه      
كوم، چـي سـتا لـه امـره بـه سـر ونـه پـېچم او واښـكى د اطاعـت بـه سـتا و             

  .غاړي ته وانه چوم
افضل خان چي د ليك د مضمونه خبر سـو، پـه وغولېـده ورتـه     محمد 

راغــى، شــېرعلي خــان زړه پــوړه ســو، دى يــې ونيــو او بنــدي يــې كــړ، د     
ــوړي زوى  ــان (نومـ ــتېده، بلـــخ د     ) عبـــدالرحمن خـ ــارا وتښـ ــر بخـ مـــخ پـ
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) فـيض محمـد خـان   (اميرشېرعلي خان پـه تصـرف كـي سـو، خپـل ورور      
  .ابل راوګرځېديې هلته والي مقرر كړ او په خپله مخ پر ك

تـر قيـادت   ) محمـد رفيـق  (وروسته يـې لښـكر غونـډ كـړ د خپـل وزيـر       
الندي يې د محمـد اعظـم خـان د مقـابلې لپـاره د كـرم پـر لـور واسـتاوه،          
محمد اعظم خان د محمد افضل خان ورور په لومړۍ حمله مات سو او 

چـي  ) امـين اهللا خـان  (بلي خواته د امير بـل ورور   )1(مخ پر هند وتښتېد،
ا وخت په كندهار كي و، په بغاوتونو الس پوري كـړ، اميـر د امـين اهللا    د

ــوري لښــكر كښــي وكــړه، د پــوځ         ــه ل ــدهار پ ــو لپــاره د كن خــان د ارامول
ــل زوى    ــه الس وركــړه، د دواړو   ) محمــدعلي خــان (مشــري يــې خپ ــه پ ت

خــواوو لښــكري پــه كــالت كــي ســره مخــامخ ســوې، اووه ورځــي جګــړه   
اته زره كسان ووژل سول، د جګړې په اتمه روانه وه، چي په ترڅ كي يې 

او له بلـي  ) محمدعلي خان(ورځ له يوې خوا د امير شېرعلي خان زوى 
  .مړه سول) محمد امين اهللا(خوا يې ورور 

اميرشېرعلي خان د خپـل زوى او ورور پـه مـرګ د خواشـينۍ لـه كبلـه       
چـي هنـد تـه يـې     ) محمد اعظم خـان (ګوښه نشين سو، دده فراري ورور 

ه وړې وه، خبر سو، د چترال له الري بدخشـان تـه راسـتون سـو، خپـل      پنا
ته يې چي دا وخت په بخارا كي و، خبر وركړ، ) عبدالرحمن خان(وراره 

چي افغانستان ته ورستون سي، اميرشـېرعلي خـان چـي د محمـداعظم     
خان او عبدالرحمن خان په راتلو خبر سو، نو له يـوه لښـكر سـره د كابـل     

، خـو پـه كـالت كـي يـې ماتـه وخـوړه او د كنـدهار پـه          په لـوري وخوځېـد  
لــوري يــې شــاتګ وكــړ او لــه هغــه ځايــه هــرات تــه والړ، هلتــه د پــوځ لــه     

                                                             
مخ ۱۲۵البيان في تاريخ االفغان،  ةلدين افغان، تمـ سيد جمال ا 1  
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تيــارولو وروســته د ميمنــې لــه الري بلــخ تــه والړ او لــه هغــه ځايــه يــې          
غوښـتل چـي پـر كابـل حملـه وكـړي، خـو عبـدالرحمن خـان يـې مخـي تـه             

ېرعلي خـان تـه ماتـه وركـړه،     پـه سـيمه كـي يـې شـ      )1(ورغـى او د بـازارك  
شېرعلي خان د هغه ځايه تر شا سو، عبدالرحمن خان خپل پالر د غزني 

كي يې په كابل كي پاچـا اعـالن   ) ز۱۸۶۶(له محبسه خالص او په كال 
  )2(.كړ
  

  :د امیر محمد افضل خان پاچاهي
امير محمد افضل خان چي مخكي يې هـم يادونـه وسـوه، چـي د اميـر      

ا په غزني كي بندي و، د عبدالرحمن خان له خوا لـه  شېرعلي خان له خو
محبس څخه راووت او په غزني كي تر پنځه ورځو ځنډ وروسته د كابل 
پـــر لـــور روان ســـو، ســـردار محمـــد اعظـــم خـــان او وروســـته بيـــا ســـردار  
عبدالرحمن خان د كابل په څنډو كي د هغه هر كلى وكړ او د پاچاهۍ د 

راغـى، بيـا باالحصـار تـه ننـوت او       شان او شوكت سره يو ځاى كابل تـه 
        .خلكو بيعت ورسره وكړ

اميــر محمــد افضــل خــان يــو عــادي پاچــا و، د هيــواد پــه اړونــد يــې          
او خپـل  ) عبـدالرحمن خـان  (ځانګړې كـړنالره نـه درلـوده، د خپـل زوى     

د هلو ځلو په پايله كي يې د پاچاهۍ لپاره يو ) محمد اعظم خان(ورور 
د نومـوړي د واكمنـۍ مـوده لنـډه وه او      څو ورځي تر السه كـړې، دا چـي  

په عين حال كي په كندهار كي د اميرشېرعلي خـان پـه شـتون سـربېره ده     
پخپله هم خپله واكمني ښه تينګه او مضبوطه نه ګنله، نو هغه څه چي د 

                                                             
  1ـ بازارك د پنجشېر واليت مركز دى

مخ ۹۲ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  2  
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يــو هيــواد د چــارو د چلولــو لپــاره اړيــن وي، دده لخــوا نــه دي څرګنــد         
ضبط لپاره پېژندنه ورڅخه نـده  سوي، نو له همدې كبله په تاريخ كي د 

  .پاته
 ۱۲۸۳(د جمعې مباركي ورځ د محرم د مباركي مياشتي پيالمه كال 

د واكمنــۍ پــر ګــډي د ) ز ۱۸۶۶(د مــې د مياشــتي پــايليزه كــال ) لمريــز
هغه لـه كښېناسـتلو سـره سـمون لـري، ټـول خلـك پـدې پوهېـدل، چـي د           

ل سـوې او پـه   نوموړي پاچاهي د سردار عبدالرحمن خـان پـه مېړانـه ګټـ    
حقيقت كي پاچاهي د عبدالرحمن خان سره ښايي خو هغـه د وزيـر اكبـر    
خــان پــه څېــر د خپــل زوى تــوب لــه مخــي خپلــه ګټــل ســوې برخــه پــالر تــه  

  .سپارلې وه
امير محمد افضل خان، ميرزا احمد خان چي په مـزار شـريف كـي يـې     

ف محمـد يوسـ  (دده د ناظر دنده درلوده، خپل وزيـر وټاكـه، خپـل ورور    
يـې د  ) محمد اسـحاق خـان  (يې د كابل، د محمد اعظم خان زوى ) خان

يــې د جــالل آبــاد والــي ) نصــراهللا خــان(كوهســتان، د نــواب زمــان ورور 
سـعدالدين  (وټاكه او قاضي القضات د قاضي عبـدالرحمن خـان زوى   

  .ته يې د خان علوم لقب وركړ) خان
پـه وړانـدي   محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د اميرشېرعلي خان 
كه له هري  د سرتيرو په مشرتابه وګمارل سول، تر څو اميرشېرعلي خان

  .لخوا وځپل سي خوا راڅرګند سي، د دوي
محمد افضل خان د يوه كال او پنځو مياشتو سلطنت وروسته په كال 

لـه دې نـړۍ څخـه د عمـر پـه څلورپنځـوس       ) ۱۷(د اكتوبر پر ) ز ۱۸۶۷(
كـي د شـهداى صــالحينو مـزار تــه     كلنـۍ سـترګي پټــي كـړې او پـه كابــل    
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كـي خـاورو تـه وسـپارل     ) قلعـه حشـمت خـان   (نږدې د حشـمت خـان كـال    
  )1(.سو
  

  :د محمد اعظم خان پاچاهي
محمـد اعظـم خـان د اميردوسـت محمـد خـان زوى او د سـردار پائنـده         

ــه وفــات  ) اميــر افضــل خــان (محمــد خــان لمســى، د خپــل مشــر ورور     ل
  .په مياشت كي پاچا سو د اكتوبر) ز ۱۸۶۷(وروسته په كال 

ــر اعظـــم خـــان لـــه پاچـــا كېـــدلو ســـره ســـم خپـــل ورواره         ســـردار (اميـ
د هيواد شـمال لـور تـه واسـتاوه، چـي اميـر شـېر علـي         ) عبدالرحمن خان

خــان لــه هغــه ځايــه وشــړي، عبــدالرحمن خــان د شــمال لــوري تــه والړ، د   
ــر        ــه وكــړه، امي ــر بلــخ يــې حمل بدخشــان ځينــي كــالوي يــې ونيــولې او پ

ي خان د دفاع توان په ځان كي ونه ليد، نو هرات ته والړ، هلته له شېرعل
  .سره يو ځاى سو) سردار يعقوب خان(خپل زوى 

امير عبدالرحمن خان بلخ په بشـپړه توګـه ونيـو او اميـر تـه يـې احـوال        
واستاوه، چي بلخ نور له مخالفينو څخه پاك دى، خـو اميـر اعظـم خـان     

مېنـــي تـــه راســـي او دده لپـــاره  نـــه غوښـــتل چـــي عبـــدالرحمن خـــان پالز 
سـرخوږى جـوړ كـړي، نـو ځكــه يـې ورتـه امـر وكــړ، چـي پـر ميمنـه حملــه           
وكړه، عبدالرحمن خـان ورتـه وويـل چـي لـومړى بايـد د اميـر شـېر علـي          
خان خطر دفع كړو او بيا پر ميمنه حمله وكړو، خو اميـر اعظـم خـان ونـه     

ه وكــړي، منلــه او عبــدالرحمن خــان يــې مجبــور كــړ، چــي پــر ميمنــه حملــ  
  .عبدالرحمن خان ميمنه محاصره كړه

                                                             
مخ ۳۵۸ـ سيد قاسم رښتيا، افغانستان په نولسمه پېړۍ كي،  1  
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بلـي خواتــه اميــر شــېر علــي خــان چــي كلــه هــرات تــه ورســېد، هلتــه يــې  
لښكر راغونډ كړ او پر كندهار يې حمله وكړه، كندهار ښـار يـې ونيـو،    
هغه يې خپل ورور ته وركړ او خپله د كابل په لـوري پـر مـخ والړ، اعظـم     

خبـر سـو، نـو عبـدالرحمن خـان تـه        خان چي كله د كندهار له نيول كېدلو
يې احوال واستاوه، چي نيمايي لښكري ده ته راولېږي او په نيم لښـكر  
د ميمنې محاصرې ته دوام وركړي، عبدالرحمن خان ځواب وركړ، چي 
محاصره ډېره سخته ده، لښكر نسم در لېږلى، امير اعظـم خـان پـه كابـل     

ي خــان تــر غزنــي كــي د نــور پــوځ پــه تيــارولو بوخــت ســو، اميــر شــېر علــ   
ورســېد، لــه دې خــوا څخــه محمــد اعظــم خــان د مقــابلې لپــاره ميــدان         

  .وردګو ته ور ودانګل
ــه     پـــه ميمنـــه كـــي د ميمنـــې والـــي لـــه څـــه مقاومـــت وروســـته د كـــال پـ
څلوېښــت زره طاليــي ســكو روغــه وكــړه، عبــدالرحمن خــان پــوځ دوې     

تي برخي كړ، يوه برخه يې د اسماعيل په مشري د امير اعظم خـان مرسـ  
تــه واســتاوه او بلــه برخــه يــې پــه خپلــه مشــرۍ كــي وســاته او د پــل تخــت  
لوري ته والړ، اسماعيل خان بن محمد امين خان چي له مخكي څخـه د  
موقعې په انتظار و، ددې پر ځاى چي د امير اعظم خان مرسـته وكـړي،   
له هغه څخه يې كابل ونيو او په كابـل كـي يـې د اميـر شـېر علـي خـان پـه         

  .هي اعالن كړه او خطبه يې وويلهنامه پاچا
امير اعظم خان چي په دې پېښـي خبـر سـو، نـو د خپـل پـوځ نيمـه برخـه         
يې د كابل د نيولو لپاره واستاوه او په نيم پوځ سره د امير شېرعلي خان 
مقابلي ته ودرېد، خو ماته يې وخـوړه او د باميـانو پـر خـوا پـر شـا سـو،        

او د كابل پر لوري يې حركـت   هلته ورسره عبدالرحمن خان يو ځاى سو
ــېرعلي   ــړ، د اميرشـ ــل كـ ــي دوي   پيـ ــي وه، چـ ــي كـ ــه غزنـ ــه پـ ــان پوځونـ  خـ
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ورورسېدل، د شش ګاو په سيمه كي يې پـړاو وكـړ، عبـدالرحمن خـان د     
  .زنه خان كال د نيولو په موخه والړ او اعظم خان په پړاو كي پاته سو

پــه  ويتانو پــه وســيله هڅــه وكــړه، چــي د دشـېرعلي خــان د خپلــو دوســ 
پړاو كي وېره او پرېشاني واچوي، بريالى سو او خپلو لښكرو يې پړاو 
او شاهي خيمه چـور كـړه، عبـدالرحمن خـان ددې پـه اورېـدو كـال بنـدي         
پرېښوده، لـه اعظـم خـان سـره يـو ځـاى د وزيرسـتان پـر خـوا وتښـتېد، د           
ــاه د وركــړي پيغــام واســتاوه، خــو اعظــم خــان او          هنــد حــاكم ورتــه د پن

ته والړل، هلتـه د ايـران حكومـت    خان پناه رد كړه او مشهد  عبدالرحمن
ته په ايران كي د پاته كېدلو وويـل، عبـدالرحمن خـان ونـه منلـه او       دوي

بخــارا تــه روان ســو، خــو اعظــم خــان ورســره ومنلــه او د تهــران پــر لــوري  
روان ســو، د تقــدير پرېكــړه بدلــه وه او پــه الره د بســطام پــه ســيمه كــي        

  )1().ز ۱۸۶۸. (وفات سو

  

  :د امیرشېرعيل خان دوهم rل پاچاهي
د اميــر شــېرعلي خــان د دوهــم ځــل واكمنــي پــر مهــال، د نومــوړي ډېــر   
مخالفين له منځه تللي وه، محمداعظم خان پـارس تـه وتښـتېد او هلتـه     
مـړ سـو، عبـدالرحمن خـان د ډېـري بېوسـۍ پـه حالـت كـي بخـارا تـه پنـاه             

  .يوړه
و مـدني پرمختـګ تـه پاملرنـه     اميرشېرعلي خان د ميـدان پـه صـافېدل   

وكړه، پوځ يې تنظـيم كـړ، د داخلـي چـارو پـه سـمبالولو لګيـا سـو، چـي          
و، ) ســيد جمــال الــدين افغــاني(لــوى مرســتندوى يــې د ختــيځ ســتورى 

                                                             
مخ ۱۰۴ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  1  
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جمال الدين افغاني تـل د افغانـانو د يـووالي او پرمختـګ لپـاره هڅـي       
ل چـي  كولې، شېرعلي خان ته يې پالنونه وركړل او ورڅخه يې وغوښت

عملــي بڼــه وركــړي، ســيد جمــال الــدين افغــاني چــي د انګرېزانــو لــوى     
مخالف و، اميرشېرعلي خان يې وهڅاوه، ترڅو افغانان د علم پـه ګېڼـه   

  )1(.سمبال او انګرېزانو سره وجنګيږي
په دغه وخت كي د هند وايسراى چي پخوا الرډ دالهوزي و، بدل سو 

ى وټاكــل ســو، نومــوړي  او پــر ځــاى يــې الرډمــايو د هنــد نــوى وايســرا  
وايســراى د افغانســتان اميــر تــه بلنــه وركــړه، چــي هنــد تــه رســمي ســفر    
وكړي، اميرشېرعلي خان د خپل لومړي وزير سيد نور محمـد شـاه سـره    

له الرډمـايو سـره د كتلـو پـه موخـه      ) مه ۲۷(كال د مارچ په ) ز ۱۸۶۹(د 
، لـه الرډمـايو   كي د دواړو تر منځ كتنه وسوه )2(هند ته والړ او په امباله

سره د خبرو په سر كي اميرشېرعلي خان په صراحت څرګنده كړه، چي زه 
ددې لپــاره هنــد تــه نــه يــم راغلــى چــي لــه انګرېزانــو ســره د خپــل پــالر د     

زېږديـــز كلونـــو پـــر تړونونـــو د تائيـــد مهـــر ولګـــوم، ) ۱۸۵۷او  ۱۸۵۵(
ه اميرشېرعلي خان ورته وويل چي دى هيله لري د برتانيا حكومت بـه لـ  

شمال څخه د جنوب پر لور د تزاري روسيې د پرمختګ په مخنيوي كي 
له افغانستان سره مرسته وكړي، چي دا وخت د امو سيند پر برنۍ غاړه 
والړه وه، خو الرډمايو نومـوړې مسـوده ردكـړه، اميرشـېرعلي خـان هـم       
بېله ځنډه كابل ته ستون سو، په ټوليزه توګه د اميرشېرعلي خان تـالش  

                                                             
مخ ۸۹ـ همدا اثر،  1  

.ـ دا كتنه او ناسته د هند په امباله كي تر سره سوه، نو ځكه دې غونډي ته د امبالې كنفرانس وايي 2  
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افغانستان د تجريد له چوكاټه وباسي، خو دي تـالش نتيجـه    دا و، چي
  )1(.ورنكړه

 ۱۸۵۷(له هغه چي پـر هـرات د پـارس د تجـاوز الس د پـاريس د تـړون       
پــه اثــر پــرې ســو، نــو دا ځــل يــې د افغانســتان پــه جنــوب لوېــديځ كــي ) ز

سيستان ته الس راوغزاوه، البتـه دا پـه افغانسـتان كـي د اميرشـېرعلي      
ونو څخه يو فرصت طلبي وه او دا هم نسي نفي كېـداى،  خان د مصرفيت

  .چي پدې كي به انګرېز الس نه درلود
پـه نامـه چـي د    ) قـاين (پارس پـه غرضـي توګـه د سيسـتان يـوه برخـه د       

پارس سيمه وه، ضميمه كړه او لدې سره د پارس او افغانستان تـر مـنځ   
يس د جنجال را اوچـت سـو، څنګـه چـي د پـارس او انګرېـز تـرمنځ د پـار        

تړون په اساس پـه داسـي قضـاياؤ كـي حكميـت بايـد انګرېـز تـه سـپارل          
سوى واى، نو پارس مراجعه ورته وكـړه او انګرېـز هـم د ګولډسـمت پـه      
نامه يو انګرېـز دې كـار تـه وګمـاره، د افغانسـتان او پـارس پـالوي يـې         

  .راوغوښتل
سيستان چي د هلمند د ناوې يوه برخه ده، له پارس څخـه د غرونـو پـه    
يوه ختيځه بيـل سـوى دى، دا سـيمه د لسـو پېړيـو څخـه د زيـاتي مـودې         
لپاره د افغانسـتان تـر واك النـدي وه، د خبـرو پـه پـاى كـي د انګرېزانـو         
كمېسيون يوه خورا ناعادالنه پرېكړه وكړه، چي په هغې كي د سيستان 
ډېره او ښه برخـه او هـم تـر پنځـوس ميلـه پـوري د هلمنـد لـه اوبـو څخـه د           

تني حق پارس ته وركـړ، كـه څـه هـم د لـومړي وزيـر سـيد نـور         ګټي اخيس
محمد شاه په مشرۍ د افغانستان پالوي پر دې پرېكـړي سـخته نيوكـه    

                                                             
مخ ۱۸۸ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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ــز پــالوو غوږونــه پــرې كاڼــه واچــول او پــه پــاى كــي       وكــړه، خــو د انګرې
افغاني پالوي دې ته اړ سول، چي په تهران كي اړونـد اسـناد السـليك    

التۍ څخه خبر سو، نو د انګرېزانو څخه كړي، امير چي كله ددې بې عد
  .سخت خفه سو

كــال كــي د انګرېــز حكومــت اميرشــېرعلي خــان تــه بلنــه  ) ز ۱۸۷۲(پــه 
وركړه، چي ددغي مسئلې د حل لپاره هنـد تـه سـفر وكـړي، خـو اميـر دا       
بلنه ونه منله او كابل ته يـې ددغـي مسـئلې د توضـيح لپـاره د انګرېـز د       

  .قه ونه كړهنمائنده له راتګ سره هم مواف
انګرېزانـــو د اميرشـــېرعلي خـــان د خوشـــحالولو لپـــاره پـــنځلس زره      
ټوپكــه او لــس لكــه روپــۍ ور واســتولې اميــر ټوپكــان قبــول كــړل، خــو     
ــز تـــه ســـخته تمامـــه ســـوه، چـــي     پيســـې يـــې وانخيســـتلې، دا هـــم انګرېـ

  .اميرشېرعلي خان ولي په دغسي غرور پيسې وانخيستې
غيــــر عادالنــــه پرېكــــړه د د سيســــتان مســــئله چــــي د ګولډســــمت پــــه  

ــه     افغانســتان د خواشــينۍ باعــث وه، همدغســي ال پخپلــه راتلــونكي ت
پاته سوه، چي ال تـر اوسـه هـم د افغانسـتان او اوسـني ايـران د دولتونـو        

  )1(.شخړي نه پري اراميږي
اميرشـــېرعلي خـــان خپـــل د دوهـــم ځـــل واكمنـــۍ پـــه مـــوده كـــي پـــه          

مونــو الس پــوري كــړ،  افغانســتان كــي دننــه پــه يــو لــړ اصــالحي پروګرا  
نومــوړي لــه هــر څــه دمخــه د مشــرانو او دينــي علمــاوو يــوه جرګــه جــوړه  
كــړه، چــي د دولــت پــه چــارو كــي مشــوره وركــړي تــر څــو د هيــواد د ښــو    
اســـتعدادونو پـــه كـــار اچولـــو ســـره افغانســـتان د پرمختـــګ پـــه لـــوري   

                                                             
مخ ۹۶ه كتنه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډ 1  
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وخوځوي، د نولسمي پېړۍ يو خورا پياوړى، نـه يـواځي د افغانسـتان    
سـيد جمـال الـدين    (ولي نـړۍ اصـالح غوښـتونكى اسـتعداد     بلكې د ټـ 
هم د اميرشېرعلي خـان پـه دربـار كـي پـه فعاليـت بوخـت و، پـه         ) افغاني

ــواد د مطبوعــاتو لــومړنۍ خپرونــي     ) ز ۱۸۷۳( شــمس (كــال كــي د هي
په خپرېدو پيل وكړ، اصالحي كرهڼـي او صـنعت تـه پـام واړول     ) النهار

چمتــو كــړل ســول، د وســلې او  ســو، ســوداګري او مخــابراتو تــه شــرايط  
مهمــاتو كارخــانې جــوړي ســوې، د وطــن د دفــاع لپــاره د مــنظم ملـــي         
وسلوال ځواك بنسټ كښېښوول سو، پر عصري پرنسيپونو بنأ دولتي 
تشكيالت جوړ سول، تر ډېره يې پښتو ژبي ته ډېر خدمت وكړ، د كابل 
ره ښار يې په نوي سيستم جوړ كړ، عمراني فعاليتونه وسول، چي تر ډې

د سيد جمال الدين افغاني رول پكښې د يـادولو وړ دى، اميرشـېرعلي   
كابــل، كنــدهار،  (خــان هيــواد پــه پنځــو لويــو واليتونــو وېشــلى و لكــه    

، خو د اميرشېرعلي خـان اصـالحاتي   )هرات، افغاني تركستان او فراه
ــه كښ دښــمن       ــانو د كين ــا د افغان ــو ځــل بي ــز(هڅــي ي د پالنونــو ) انګرې

  )1(.قرباني سول
ــه        ــزاري روســيې پ ــرڅ كــي ت ــه ت ــومړي جګــړې پ ــز او افغــان د ل د انګرې
ــړى و او امپرياليســـتي        ــل كـ ــوا پيـ ــيا كـــي پرمختـــګ ال پخـ ــي آسـ منځنـ
مفكوره يې مخته بيوله، حتا د اميرشېرعلي خان په دوره كـي روسـان د   
ــزان هــم       ــري انګرې ــه رارســېدلي وه، دې خب افغانســتان شــمالي ســيمو ت

ــردې چــي ا   ــي وه او مخكــي ت ــه كــي دا    وېرول ــه امبال ميرشــېرعلي خــان پ
                                                             

كانديد  –مخ  ۱۹۴ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك، ۱
مخ ـ بشير  ۹۸اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه، 
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ــيا كـــي د دواړو     ــه منځنـــي آسـ ــز دولـــت پـ ــاده كـــړي، د انګرېـ موضـــوع يـ
 د مستعمرو په منځ كي د دوي) روسيهانګلستان او تزاري (هيوادونو 

د ګټو له ټكره د مخنيوي په موخه په اصطالح د يـوې نـاپېيلي سـيمي د    
ــه      ــديز وكــړ، د روســيې دولــت پ ال يعنــې كــ) ز۱۸۶۹(ټاكــل كېــدو وړان

امبــالې تــه د اميرشــېرعلي خــان د ســفر پــه كــال لــه دغــه وړانــديز ســره پــه  
اصولي توګه موافقه وكړه او دا يې تصديق كړه، چي افغانسـتان دي د  
ــدي      ــه دبانـ ــوزې څخـ ــه حـ ــوذ لـ ــيې د نفـ ــه او د روسـ ــيمي برخـ نـــاپېيلي سـ

  .وپېژندل سي
له دې څخه وروسته انګرېزان پدې هڅه كي سـول، چـي د افغانسـتان    

مالي پولي د روسانو په مرسته وټاكي، پـدې ځـاى كـي د افغانسـتان     ش
او بخــارا تــر مــنځ اختالفــات موجــود وه، چــي ددغــو اختالفــاتو د نــه          
ــه الملــه دا احتمــال موجــود و، چــي د روســيې او انګلســتان      همــوارۍ ل

  .ترمنخ هم اختالفات پيدا سي
 افغانســتان د روشــان او شــغنان هغــه برخــي چــي د آمــو ســيند پــه ښــې   
غاړه كي پرتې وې، د خپلي خـاوري جـز بالـه، پـه داسـي حـال كـي چـي د         
بخارا دولت، نـه يـواځي دغـه سـيمي بلكـې بدخشـان يـې هـم چـي د آمـو           
سيند په جنوب كي موقعيت لري، د افغانستان لـه حـدودو څخـه خـارج     

  .باله
ــلي مــــدعيان        ــه دې چــــي اصــ ــرو ، پرتــــه لــ ــوع پــــه اړه خبــ ددې موضــ

كـال څخـه تــر   ) ز ۱۸۶۹(ريـان كــي وي،  لـه   پـه ج ) افغانسـتان او بخـارا  (
كالـــه پـــوري پـــه ســـن پترزبـــورګ، لنـــدن او ډهلـــي كـــي دوام ) ز ۱۸۷۳(

كــال كـي د روسـيې قيصــر پخپلـه لــه    ) ز۱۸۷۳(درلـودې، تـردې چــي پـه    
ــتوال     ــامتو سياســ ــه وښــــووله او نــ ــره عالقــ ــوع ســ ــت (دغــــي موضــ كنــ
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ــي    ) شـــوالوف ــړه، چـ ــواو پرېكـــړه وكـ ــه واســـتاوه، دواړو خـ يـــې لنـــدن تـ
انســتان دي لــه روشــان او شــغنان څخــه او بخــارا دي لــه بدخشــان او افغ

واخــان څخــه تېــر ســي او آمــو ســيند دي لــه هغــه ځايــه څخــه چــي ځــايي       
ــه ختــيځ كــي د         ــه نومــوي، پ ــه نام ــنج ســيند پ اوســېدونكي يــې هلتــه د پ
سركول له حده نيولې تر هغه ځايه چي د كوكچې سيند پكښې تـوئيږي  

بلخ او بخـارا د الري پـه اوږدو كـي د خواجـه     او له هغه ځايه نيولې بيا د 
ــه         ــديځ ت ــه نومــوړى ســيند شــمال لوې ــوري، چــي هلت ــاحيې پ ــر ن ســاالر ت
څرخيږي، د دواړو هيوادونو ګډه پوله وپېژنـدل سـي، لـه خواجـه سـاالر      
څخه د لوېديځ پـوري بيـا دا پرېكـړه وسـوه، چـي د پـولي كرښـه د پـارس         

ومومي، داسي چي اندخوى د پولي په استقامت بايد امتداد )  ايران(
او ميمنه د افغانستان په خاوره كي پاته سـي، مـرو او د هغـې ګاونـډۍ     
تركمن مېشته سيمي له افغانستان څخه بهر وي، دا موافقه ليك چي د 
افغانستان د شمالي پولي په ټاكلو كي يې مهم اغېـز درلـود، د انګرېـز    

 ۱۸۷۳( د) پـرنس ګورچـاكوف  (دولت په نامـه د روسـيې د صـدراعظم    
نېټــې پــه پيغــام كــي وليكــل ســو او د هغــې لــه ) ۳۱(كــال د جنــورۍ د ) ز

  .مخي د انګرېزانو دا الندني دوه مطلبونه تأمين سول
ـ د افغانستان شمالي حدو يې د روسـيې پـه مـوافقې سـره پـه داسـي         ۱

ــه افغانســتان        ــه پلمــه پ ــه څرګنــدوالي پ ــولي د ن ــر څــو د پ ډول وټاكــل، ت
د تېري امكان را كم كـړي او پـه راتلونكـو    ) هروسي(باندي ددغه دولت 

  .كلونو كي په سيمه كي د پولي د اصلي كرښي لپاره زمينه برابره سي
ــه           ۲ ــوذ ل ــاپېيلى او د روســيې د نف ــه چــي افغانســتان ن ـ روســيې ومنل

  .ساحې څخه وتلى دى
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پدې كي شك نسته چي دغه دواړه پورتني مطلبونه په عين حال كـي  
او ددې هيــواد پــه چــارو كــي يــې د روس د   هه وچــي د افغانســتان پــه ګټــ 

امپرياليزم د الس وهني كچه راكموله، خو د افغانستان د خپلواكۍ په 
اړه يــوه ســتره تېروتنــه حســابيږي، دا چــي روســيې تصــديق كــړه، چــي        
افغانســتان د روســيې د نفــوذ لــه ســاحې څخــه وتلــې ســيمه ده، پــه غيــر     

يواد د انګلسـتان د نفـوذ   مستقيمه توګه دا مطلب افاده كوي، چي دا ه
په ساحه كي دى، حق نلري چي د نړۍ له نورو هيوادونو سره مخامخي 

  )1(.اړيكي ولري
نېټه روسي پالوى د بريد جنـرال  ) ۲۲(كال د جوالى په ) ز ۱۸۷۸(په 

ســتوليتوف پــه مشــرۍ كابــل تــه راورســېد، لــه اميــر ســره يــې وليــدل او    
ړ، په تړون كـي يـې دا   ستري وعدې يې وركړې، يو تړون يې السليك ك

بـه   زانـو پـر افغانسـتان حملـه وكـړه، دوي     هم وويـل چـي كـه چيـري انګرې    
  .مرسته وكړي

انګرېزانو چي كله دا واورېدل، چي امير له روسي استازو سره كتلـي  
او تړون يې السليك كړى، په وېره كي سول، اميرشـېرعلي خـان تـه يـې     

كـي د افغانسـتان    خپل نمائندګان راولېږل، خو پـالوي پـه داسـي وخـت    
مــړ ) عبــداهللا جــان(پولــو تــه راورســېدل، چــي د اميرشــېرعلي خــان زوى 

سوى و او امير د خپل زوى د مرګ غم څلوېښت ورځـي اعـالن كـړى و،    
افغـــان ســـرحد ســـاتونكو انګرېـــز پـــالوي پرېنښـــوول چـــي افغانســـتان   
خاوري ته داخل سي او داسي يې ورته وويل، چـي مـوږ بـه د كابـل سـره      

                                                             
مخ ۳۷۴تان په وروستيو پينځو پېړيو كي، ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانس 1  
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سو، خو بيا هم انګرېزان خوابدي سول او د ځان بې احترامي اړيكه وني
  .يې ووبلله او په ډېر چټكۍ سره يې ځانونه پېښور ته ورسول

له هغه ځايه يې اميرشـېرعلي خـان تـه خبـر وركـړ، چـي روسـي پـالوي         
دي له خپلي خاوري وباسـي او انګرېـزي مـامورين پـه خپلـه خـاوره كـي        

تـر الرښـووني النـدي اجـراء كـړي،      قبول كړي، بهرنى سياست د انګرېز 
  .ددې په بدل كي به انګرېز د كاله دولس لكه روپۍ امير ته وركوي

اميرشېرعلي خان چي كله د زوى له فـاتحې څخـه خـالص سـو، نـو يـو       
ليك يې د هند وايسراى ته واسـتاوه، چـي پـه لـومړي سـركي دوسـتانه       

چـي مـوږ   ګيلې يې ځيني كړي وې او په اخيره كي يې داسي ليكلـي وه،  
نه غواړو له كوم هيواد سره جګړه وكړو، خو كه كوم هيواد بـې لـه دليـل    
او صحبت څخـه زمـوږ لـه دولـت سـره دښـمني وكـړي، هغـه وخـت زمـوږ           

اراده وي ) ج(مقدرات د څښتن تعالى په الس كي دى او څـه چـي د اهللا   
  .هغې ته تسليم يو

ه، لكـه پـر   د اميرشېرعلي خان دا ليك پر انګرېز داسي بده اغېزه وكـړ 
ــراى    ــي، وايسـ ــوى سـ ــل تـ ــي تېـ ــتن(اور چـ ــزي  ) الرډ ليـ ــتي مركـ سمدسـ

ــتي دي       ــي سمدسـ ــتل چـ ــه وې غوښـ ــړ او ورڅخـ ــر وركـ ــه خبـ ــت تـ حكومـ
ــزي لښــكري دي       ــه د جګــړې اعــالن وركــړل ســي او انګرې افغانســتان ت
افغانستان ته ننوځي، خو مركـزي حكومـت د هنـد وايسـراى تـه داسـي       

و امير دې ته اړ كړئ، چي خپـل  وويل، چي تر اوسه وخت پاته دى، تاس
د وروســتي ليــك لــه ليكنــي څخــه رســماً بخښــنه وغــواړي او د انګرېــز    

  .سفارت هم په كابل كي ومني او هم پوځي چمتو والى ونيسئ
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وايسراى هم دغسې وكړه، امير ته يې د نـوامبر پـر دوهمـه نېټـه ليـك      
راواستاوه، وايسـراى ددې ليـك د ځـواب لپـاره اميـر تـه اتلـس ورځـي         

  .يعنې د نوامبر له دوهمې څخه د نوامبر تر شلمي وخت وركړ
اميرشــېرعلي خــان تــه چــي كلــه ليــك راورســېد، نــو حيــران پاتــه ســو،   
سمدستي يې غونډه جوړه كړه، چي د انګرېز سره څه ډول خبري وسـي،  
د ډېرو سال مشورو څخه وروسـته پـدې تكـل كـي سـو، چـي لـه روسـانو         

په زرو ) جنرال كوفمان(حكمران څخه مرسته وغواړي، خو د تركستان 
منافقتونو ډاډ وركړ، چي انګرېز بـه هيڅكلـه پـر افغانسـتان يرغـل ونـه       

نېټـه د التيمـاتوم د   ) ۱۷(كړي، باالخره چي مايوسه سو نـو د نـوامبر پـر    
تاريخ د پوره كېدو څخه درې ورځي مخكي يې نرم ځواب وليكـى او د  

ې تـه ننـوتى، د هـاخوا د    يو تن په الس يې وركړ، خو هغه چـي د خيبـر در  
انګرېز مسلح پوځونه تر پولي راتېر سوي وه او د اميرشـېرعلي خـان دا   
ــه بشــپړه        ــاريخي مســئوليت پ وروســتى غشــى هــم خطــا ســو، اميــر دا ت
نــاپوهي پــر غــاړه واخيســته، لــه جــالل آبــاد څخــه تــر كابلــه، كنــدهاره او   
ېـز  هراته پـوري ټولـو مسـلح عسـكرو تـه يـې امـر صـادر كـړ، چـي د انګر          

  .مخه ونه نيسي او تر ثاني امر پوري دي منتظر وي
نېټــه يـوه لويــه  ) ۱۰(كــال د دسـمبر پـه   ) ز ۱۸۷۸(اميرشـېرعلي خـان د   

غونډه جوړه كړه، چي په هغې كي يې ډېر قومي مشران او ديني علمـاء  
راغوښـتي وه، هغــو تـه يــې وويــل، چـي زه مزارشــريف تــه ځـم او لــه هغــه     

ســم او هلتــه بــه يــې لــه انګرېزانــو ســره     ځايــه بــه ســن پترزبــورګ تــه والړ  
معلومه كړم، خلكـو پـه تعجـب دا خبـري واورېـدې، وروسـته د كـورنۍ        

  .سره مزارشريف ته روان سو
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د انګرېز لښكري د تورخم لـه الري د جنـرال بـراون پـه قوامانـداني، د      
پيواړ له الري د جنـرال رابـرټس پـه قومانـداني او كنـدهار تـه د چمـن لـه         

  .سټيوارټ په قومانداني داخلي سوېالري د جنرال 
ــان د   ــېرعلي خــ ــه   ) ز ۱۸۷۹(اميرشــ ــومړۍ نېټــ ــه لــ ــوري پــ ــال د جنــ كــ

مزارشريف ته ورسېد او هلته ناروغ سو، ويل كيږي چي ګانګرين سو، 
خو د مسموم كېدو آوازې يې هم وې، خو دا هم كېداي سي چي دماغي 

نېټـه د   )۲۱(او عصبي فشارونو وهلى وي، څو ددغه كال د فبروري په 
كالو په عمر له دې نړۍ څخه سترګي پټـي كـړې او د مزارشـريف    ) ۵۶(

په روضه شريفه كي د خپـل ورور وزيـر محمـداكبر خـان غـازي د قبـر پـه        
  )1(.څنګ كي ښخ سو

  

  :یعقوب خان لن½ه دوره د امیر
ــت     ــان زوى او د اميردوســـ ــېرعلي خـــ ــان د اميرشـــ ــوب خـــ ــر يعقـــ اميـــ

خپل پالر د لومړۍ واكمنۍ محمدخان باركزي لمسى دى، نوموړى د 
پر مهال د هـرات د والـي پـه توګـه وټاكـل سـو، خلكـو بـه د غښـلتوب لـه           

  .امله ورته شېربچه ويل
كله چي اميرشېرعلي خان د عبدالرحمن خـان او محمـداعظم خـان پـه     
الس ماتـه وخـوړه، نـو خپـل زوى تـه چـي دا وخـت د هـرات والـي و، پنـاه           

ره يـو ځـاى كـړل او كنـدهار يـې      يوړه، يعقوب خان هم خپل پوځونه ورس
له محمد سرور بن محمداعظم خان څخه ورته ونيو، اميرشېرعلي خـان  

  .دده په مرسته كابل ونيو او دوهم ځل پاچا سو

                                                             
مخ ۱۱۱ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يو لنډه كتنه،  1  
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چـي  ) عائشـې (اميرشېرعلي خان چي كله پاچا سو، د خپلي مېرمنـي  
عبـداهللا  (ډېره پر ګرانه وه، په هڅـو يـې د هغـې لـه نـس څخـه سـوى زوى        

ځايناستي په توګه وټاكه، يعقوب خان پدې خوابـدى سـو    د خپل) جان
ــه كابــل څخــه وتښــتېد، هــرات تــه والړ، هلتــه يــې فــتح خــان وواژه،       او ل
وروســـته بېرتـــه پښـــيمانه ســـو، اميرشـــېرعلي خـــان نومـــوړى كابـــل تـــه   

  .وغوښت او هلته يې په محبس كي بندي كړ
ف كله چي اميرشېرعلي خان د روسيې پر خوا رهـي سـو، پـه مزارشـري    

كي ناروغه او هلته لدې نړۍ څخـه سـترګي پټـي كـړې، د اميرشـېرعلي      
خان د مرګ څخه يوه اونۍ وروسته، خلكو لـه يعقـوب خـان سـره بيعـت      
وكړ، نـوي اميـر سمدسـتي د خپلـي واكمنـۍ پيغـام د هنـد وايسـراى تـه          

  )1(.واستاوه
څنګه چي په لندن كي پر محافظه كار حكومت د ليبراالنو لـه خـوا پـه    

او مطبوعاتو كي سخت انتقادونه روان وه، نو د لندن محافظه  پارلمان
كـار زعمــاؤ وايسـراى تــه الرښـوونه وكــړه، چـي ډېــر ژر د جګـړې بــار لــه      
اوږو وغورځـــوي او كلـــه چـــي د يعقـــوب خـــان ليـــك هغـــه  تـــه ورســـېد، 

يحيــى (نومـوړي دا د ســولي يـو ليــك وبالــه او ډېـر ژر يــې د اميـر خســر     
تـه راواسـتاوه او يـو پـالوى يـې د منشـي       چي په هند كي و، كابـل  ) خان
تر مشرۍ الندي موظـف كـړ، چـي پـه كابـل كـي لـه نـوي اميـر          ) بختيار(

تـه  ) الفـردس اليـن  (سره خبري وكړي او پر دا ټولو سربېره خپـل سـكرتر   
الرښوونه وكړه، چي د هغه جال چوكاټ بندي وكـړي، چـي وروسـته بـه     

  .افغانستان پكښې راګير سي
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ــه   د انګرېـــز پـــالوى پـــه  ــه لـ ــه اميـــر يعقـــوب خـــان او د هغـ كابـــل كـــي لـ
مشـــاورينو ســـره خبـــري وكـــړې، د ســـولي شـــرايط هـــم هغـــه وه، چـــي         
اميرشــېرعلي خــان تــه يــې وړانــدي كــړي وه، ولــي اميرشــېرعلي خــان         

  .سركښي كوله او نوى امير يې منلو ته اوږې ټيټي كړې
ډېـر اغېـزمن   ) يحيـى خـان  (پر امير يعقـوب خـان تـر هـر چـا خپـل خسـر        

و او پـــه دې پســـې منشـــي بختيـــار هـــم ډېـــر ابلـــيس شـــخص و،  واقـــع ســـ
ــه      ــه باغونـ ــر تـــه ســـره او زرغونـ ــو ټكـــالو كـــي اميـ ــم پـــه ټوكـ نومـــوړي هـ

او غوښــتل يــې چــي پــه اميــر يعقــوب خــان د ګنــدمك تــړون     )1(وښــوول
السليك كړي، چي د خيبر، ُكـرم او پښـين سـتراتيژيكي سـيمي پكښـې      

ګنــدمك لــه تــړون  شــاملي وې، اميريعقــوب خــان پــه لــومړي ســر كــي د   
څخه تر شا سو، خو وروسته يې ډېره تېروتنه وكړه او د مې په اخيره كي 

ته والړ او هلته يې پـه  ) د انګرېز چوڼۍ(د تړون لپاره د ګندمك سيمي 
  )2(.نېټه د ګندمك تړون السليك كړ) ۲۶(د مې پر ) ز ۱۸۷۹(كال 

انګرېـز چـي ســخت انتقـام جويــه قـوم دى، د ګنـدمك ســيمه يـې ځكــه       
غــه كــار تــه ټــاكلې وه، چــي تقريبــاً څلوېښــت كالــه وړانــدي د دوي لــه     د

شپاړس زرو څخه تر اووه لس زرو اردو دلته لـه منځـه تللـې او وياړونـه     
  .يې له خاورو سره برابر سوي وه

ــه يـــې هـــم د         ــړون و، چـــي هغـ د انګرېزانـــو لويـــه موخـــه د ګنـــدمك تـ
السـليك   نېټـه ) ۲۶(د مـې پـر   ) ز ۱۸۷۹(اميريعقوب خان سـره پـه كـال    

  :كړ، چي لنډ متن يې په الندي ډول دى
  

                                                             
مخ ۱۲۲لنډه كتنه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه  1  
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ــ ددې تــړون د الســليك لــه ورځــي څخــه د دواړو هيوادونــو تــر مــنځ     ۱ ـ
  .تلپاتې سوله او دوستي ټينګيږي

ـ ددې تړون له السليك څخـه وروسـته بـه د افغانسـتان اميـر د خپلـو       ۲
ــت ســره          ــه دول ــز ل ــه وخــت كــي د انګرې ــه چــي د جګــړې پ ــاعو هغــه ډل اتب

  .راوده او مكاتبه درلوده د رسمي فرمان په اثر وبخښيمكالمه، م
ــورو       ۳ ــه نـ ــه دې لـ ــته لـ ــي وروسـ ــوره دى چـ ــر مجبـ ــتان اميـ ــ د افغانسـ ــ

هيوادونو سره خپل معامالت د انګلستان سره د مـذاكرې پـر بنسـټ او    
د هغو په خـواهش اجـراء كـړي، د افغانسـتان اميـر حـق نـه لـري لـه نـورو           

ــو ســره سماســمه اړيكــه ټينګيــ    ــه   هيوادون ــت ل ــز د دول ه كــړي او د انګرې
مشورې پرته له كوم بل هيواد سره د جګـړې اعـالن وكـړي، ددې شـرط     
په مقابل كي د برتانيې دولت حاضر دى، چـي اميـر د پرديـو د تېريـو پـه      
مقابل كي د پيسو، وسلو او عسكرو په وسيله په هر ډول چي د برتانيې 

لي مرسـته بـه   دولت وغواړي حمايه كـړي او هـر وخـت چـي مناسـب وبـو      
يــې وكــړي، كــه د برتــانيې عســكر د كــوم اړتيــا پــه وخــت كــي د امنيــت د  
برقرارۍ او د بهرني تېريو د دفاع لپاره د افغانستان خاوري ته ننوځي 
د سولي او امنيت له برقرارۍ څخه وروسته به دمګـړى هيـواد تـه بېرتـه     

  .وګرځي
او د  ددې لپــاره چــي د دواړو هيوادونــو مناســبات ال ټينــګ ســـي      ـــ ۴

افغانســتان پــولي د پرديــو لــه تېريــو څخــه وســاتل ســي د انګرېــز دولــت   
ــه واســتوي، دغــه         ــده افغانســتان ت ــل دايمــي نمائن ــولي چــي خپ ــن ب اړي
نمائنــده بــه د خپلــي رتبــې مطــابق يــوه ټــولګۍ عســكر هــم لــه ځانــه ســره  
ولــري او هــم د برتانيــا هيــواد حــق لــري، چــي د اړتيــا پــه وخــت كــي خپــل   

له ټاكلو پالوو سره افغاني پولو ته واسـتوي، پـه   خصوصي نمائندګان 
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مقابل كي د افغانستان اميـر حـق لـري خپـل نمائنـده د هنـد د وايسـراى        
  .دربار يا نورو هندي مقاماتو ته واستوي

د افغانستان امير د انګرېز د نمائنـدګانو د سـاتني لپـاره او لـه دې      ـ۵
ول بـولي او د  كبله چي د هغو سـره شـرافتمندانه رويـه وسـي، ځـان مسـئ      

برتانيا دولت په مقابل كي ژمنه كوي، چـي هـيڅ وخـت بـه د افغانسـتان      
په كورني چارو كي الس وهنه ونكړي او د هغو د نمائندګانو احترام به 

  .ساتي
د افغانســتان اميــر لــه خپلــي خــوا او نــورو ســردارانو لــه خــوا ژمنــه    ـــ۶

سـوادګرۍ   كوي، چي له انګرېزي نمائندګانو او نورو وګړو سره چي د
لپــاره افغانســتان تــه راځــي، شــرافتمندانه معاملــه وكــړي او د هغــو پــه   

  .شخصي معامالتو كي به الس وهنه نه كوي
ـ امير له انګلستان سره تجارتي اړيكي ټينګوي او د هيواد تـر مـنځ   ۷

ســړكونه پرانيــزي، تــر څــو چــي دواړه هيوادونــه ســره آزادانــه ســوداګري  
ــه ا   ــه خطــر څخــه     وكــړي او هــم دواړه هيوادون تفــاق وكــړي، دغــه الري ل

محفــوظي وســاتي، دغــه تجــارتي تــړون بــه د دواړو هيوادونــو تــرمنځ د  
  .يوه كال لپاره مرعي االجراء او د هيوادونو ترمنځ به ازادي وي

ـ له كورمې څخه تر كابلـه د تلګـراف د سـيم د غزولـو لګښـتونه بـه د       ۸
  .پوري اړه لريانګرېز دولت پر غاړه وي او د هغه ساتنه په امير 

ـ له دې كبله چي د دواړو هيوادونو تر منځ دوستي بر قراره سي او د ۹
برتانيـا عســكر لــه ډاډمنــي ســره د افغانســتان لــه خــاوري څخــه وځــي، د  
ســيالكوټ واليــت او د فوشــنګ ســيمه د كــوږك تــر غــره پــوري، د كــرم   

او ) هفـت چـاه  (سيمه د جاجي تر پولي پوري، مشرقي تر څنډي پوري، 
كوتــل دي انګرېزانــو تــه وركــړل ســي، كــه څــه هــم د درېيــو ســيمو     لنــډى
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واګذري به په دايمي او قطعي توګـه نـه وي، دا   ) كرم، پښين او سوۍ(
يــادي ) چـي امانـت سـپارل سـوي دي    (سـيمي بـه د هغـو اراضـو پـه نامـه       

كـــړو او بيـــا بـــه مســـتردي ســـي، ددغـــو ســـيمو ماليـــه د اداري ضـــروري  
فغانســتان تــه وركــول كيــږي او    لګښــتونو لــه وركــړي څخــه وروســته ا    

يــواځي د هغــې اداره او حمايــه بــه پــه برتانيــا پــوري اړه ولــري، ســربېره     
پردې د برتانيې دولت به د خيبر او پېچ د تېرېدځيو اداره او نظم و نسـق  
چي د پېښور او جالل آبـاد تـرمنځ واقـع دى، ددغـو سـيمو آزادو قبـايلو       

  .سره دوستانه مناسباتو سره په الس ولري
ـ له دې كبله چي د افغانستان امير وكوالى سـي، چـي خپـل اقتـدار     ۱۰

او قــدرت برقــرار كــړي او هــم پــورتني شــرايط صــادقانه اجــراء كــړي، د   
برتانيې دولت ژمنه كوي، چي هغه او د هغه ځاى ناستو ته به د هيواد د 

 .اصالح لپاره د كاله به شپږ لكه روپۍ وركوي
  

  )1(ريرسلوئیس کیونا –خان  امیریعقوب

  

دا و هغه تړون چي امير محمد يعقوب خـان د خپـل جلـوس پـه لـومړي      
سر كي له انګرېز سره وكړ او په دغه ډول د انګرېز ټولي غوښتني يې په 
شرف ماتوونكي وضعيت ومنلې او د خپلي خوا څخه يـې د راتلـونكي   
لپاره د يو كوچني ضمانت وړانديز هم ونه كړ، حتـى د خپـل حكومـت د    

لو او پخپله كورنۍ كـي د سـلطنت د دوام لپـاره يـې هـم څـه       پياوړي كېد
هڅه ونه كـړه، پـه داسـي حـال كـي چـي پـه دغـه وخـت كـي سـره ددې چـي             
ــي       ــول او ځينـ ــر سـ ــو تېـ ــو پولـ ــتان د ختيځـ ــكر د افغانسـ ــي عسـ انګليسـ

                                                             
مخ ۱۲۲ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  
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مركزونه يې نيولي وه، خو بيا هم وضعيت يـې د ډاډ وړ نـه و او د افغـان    
ې ليـدلې وه، وېـره درلـوده او كـه     ملت د عكس العمل څخه چي تجربه يـ 

چيري امير يعقوب خان دغه شرف بربادونكى تړون قبول كړى نه واى، 
ــه       ــه د مــادي قــوې پ ــو افغانســتان ن ــه خرابېــده، انګرېزان حالــت دومــره ن
لحاظ او نه د سياست له مخي په دايمي ډول نيولى او په ځان پوري يې 

  .تړلى سو
د مــرګ تــر وختــه پــوري د    پــه هــر حــال ددغــه تــړون د كولــو مالمتــي       

اميريعقوب خان پر غاړه ده او د افغانسـتان خـاوره او تـاريخ يـې تـر نـن       
  )1(.ورځي پوري جريحه كړى دى

د ګنـــدمك تـــړون لكـــه تـــور او درونـــد زنځيـــر و، چـــي پـــه هغـــه يـــې د   
افغانستان د حكومت او ملت الس و پښه يې وتړل، ددې زنخېـر حلقـې   

  )2(.كوږك پوري ورسېدېد خيبر له ستوني تېر تر كُرم او 
اوس نو داسي څرګندېدله چي د هند لپاره د علمي پولي ټاكلو په اړه 
د ليــتن خــوب رښــتيا ســوى و، انګرېزانــو افغانســتان تــه د ننوتلــو درې   

په جنـوب كـي ُكـرم، پـه ختـيځ كـي خيبـر او پـه         (ستراتيژيكي لويي الرى 
يـې نـو د   تر خپلي ولكـې النـدي راوسـتلي وې، نـور     ) لوېديځ كي بوالن

مركزي آسيا په لوري د خپل تګ پـه الر كـي كـوم خنـډ يـې نـه تـر سـترګو         
كېده، په برتانيا كي جشنونه ونيول سول، مباركۍ وويل سـوې، ډالـۍ   
ووېشــل ســوې، پــوځي افــراد وســتايل ســول، افســرانو او جنراالنــو تــه     

                                                             
مخ ۵۱۸ـ سيد قاسم رښتيا، افغانستان په نولسمه پېړۍ كي،  1  

مخ ۶۰۴االحصار كابل و پيش آمد هار تاريخي، ـ احمد علي كهزاد، ب 2  
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ــه د     ــه وركــړل ســول او كيونــاري ت ــې ) Sir(مډالون لقــب ) صــاحب(يعن
  )1(.وركړل سو

ګندمك له تړون څخه وروسته اميريعقـوب خـان كابـل تـه راغـى او       د
يوه مياشت وروسـته سـرلوئي كيونـاري د انګرېـز د سـفير پـه حيـث او د        
خپلو نورو مرستندويه اشخاصو او پنځه سوه شپېته تنـو عسـكرو سـره    

ــوت او د     ــه نن ــه الري افغانســتان ت ــرم ل ــر   ) ز ۱۸۷۹(د ُك كــال د جــوالى پ
اورســېد، د باالحصــار پــه يــوه عــالي عمــارت كــي نېټــه كابــل تــه ر) ۲۴(

ځاى وركړل سو، د هغه څخه وروسـته يعقـوب خـان يـواځي تـش پـه نـوم        
نومـوړى ددې پـر    )2(واكمن او ټولي چاري د كيوناري په الس كـي وې، 

ځاى چي د تړون د روح سره سم د حاالتو د څارني او مراقبت دنده اجراء 
څارنـه وكـړي، پـه كورنيـو چـارو       كړي او يواځي د امير د بهرنيو اړيكـو 

ــه ورځ د مــداخلې لمــن يــې        ــو پيــل وكــړ، ورځ پ كــي يــې هــم پــه الس وهل
پراخېدله، ډېري ورځي به يـې د چاربـاغ پـه ميـدان كـي دربـار كـاوه او د        
هيواد مشران به يې د ليري او نږدې ځايونو څخه د خپل مالقـات لپـاره   

ه اړه خبري كـولې او  غوښتل او د هغوي سره به يې د بېالبېلو مسائلو پ
الرښووني به يې ورتـه كـولې، ډالـۍ بـه يـې وركـولې، معاشـونه بـه يـې          
ورته مقررول، پـه عسـكري كـاروننو كـي بـه يـې هـم السـوهنه كولـه او د          
معاشونو د اندازې او رتبو په اړه به يې رايي وركولې، مالي چاري يې 

كمولـو او   په الس كي ونيولې او د تنخاګانو په وركولو او ځنډولو، پـه 
  )3(.زياتولو كي به يې تصرف كاوه

                                                             
مخ ۲۱۱ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  

مخ ۶۳۹افغانستان در مسير تاريخ، مير غالم محمد غبار،  ـ 2  
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اميــر يعقــوب خــان چــي كابــل تــه ورســېد، ايــوب خــان هلمنــدى يــې د     
ــه هغــه څخــه يــې غوښــتنه وكــړه، چــي يــو پلــټن        هــرات والــي وټاكــه او ل
عسكر ورته راواسـتوي، ايـوب خـان عسـكر ور ولېـږل، عسـكرو تـه پـه         

ه دركړل سي، هرات كي ويل سوي وه، چي معاش به په كابل كي تاسو ت
څخـه  ) داود شـاه خـان  (عسكر چي كله كابل ته ورسـېدل، لـه سـر لښـكر     

يـــې غوښـــتنه وكـــړه، تـــر څـــو معـــاش وركـــړي، داود شـــاه خـــان ورتـــه         
ستاسو غوښتني حق دي، خو اوس ټول واك لـه كيونـاري سـره    :(وويل

  ).دى، هغه ته ورسئ او معاش ورڅخه وغواړئ
حصار كي و، ورسـېدل،  عسكر چي كله د كيوناري كور ته چي په باال

نو كيوناري ګمان وكړ، چي ملـت پـاڅون كـړى او عسـكر غـواړي پـر ده       
حمله وكړي، نو پر خپلو ساتونكو يې امـر وكـړ، چـي پـر عسـكرو ټكـان       

وكړي، عسكرو هم متقـابلي ډزي پيـل كـړې، اميريعقـوب خـان      ) ډزي(
ډېره هڅه وكړه، چي ډزي بندي سي، خو عسكرو يې خبرو تـه غـوږ ونـه    

غــړي ووژل ) ۱۲۳(پــه پايلــه كــي د كيونــاري پــه ګــډون د ســفارت   نيــو، 
  )1(.سول

د پــورتني ) پښــتانه د تــاريخ پــه رڼــا كــي  (ظفركاكاخيــل پــه خپــل اثــر   
د انګرېـزي سـفير د راتلـو څخـه يـوه نيمـه       :(پېښې عوامل داسـي ليكـي  

مياشت وروسته د انګرېزانو پـه خـالف د پښـتنو جـذبات راوپارېـدل او      
بغاوت پيل سو، د جګړې مړ اور بيا تازه سو، ددې په هيواد كي يو عام 

بغاوت اصلي حقيقي اسباب نه معلوميږي، ددې يوه وجه دا بيـانيږي،  
چي انګرېزى سفير خپل ځان حاكم اعلى ګاڼه، په نظامي معامالتو كي 

                                                             
مخ ۱۲۵عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم  1  
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يې السوهنه كوله، دا كارونو پر پښتنو سردارانو سمه نه لګېدله، دا هم 
لرحمن خــان مــور د پښــتون پــوځ ســاالر   ويــل كيــږي چــي د ســردار عبــدا  

تـــه د رشـــوت پـــه ډول درې زره اشـــرفۍ ددې لپـــاره     ) داود شـــاه خـــان (
وركړي وې، چي انګرېز سفير قتل كړي، ځكه چي د سفير د قتل په وجه 
به اميريعقوب خان بدنامه او د هيواد څخه بـه ورك سـي او د هغـه زوى    

  )1(.عبدالرحمن خان ته به د كابل تخت په الس ورسي
په هر حال عامل چي هر څـه و، خـو افغانـانو پـاڅون وكـړ او كيونـاري       
يې په قتل ورساوه، ددې پيښي په سبا د جالل الدين په نامه يوه تن چي 
د سفير خبر رسان و، د پېښي خبر يې د ځاځيو په علي خېلو كي سياسي 

ته وركـړ، نومـوړي جنـرال ددې موضـوع اطـالع د      ) جنرال رابرتس(آمر 
ه الري د هند وايسراى ته ورسوله، هلته غونډه جوړه سـوه او  تلګراف ل

سمدستي دا پرېكړه وسوه، چي جنرال رابـرتس دي افغانسـتان تـه والړ    
ســــي، د ســــفارت د پياوړتيــــا او يــــا د غــــچ اخيســــتلو لپــــاره كابــــل تــــه  
وخوځيږي، همدا راز هغو نورو انګرېزي ځواكونو ته چي له كندهار او 

الره وه، امـر وسـو چـي نومـوړي ښـارونه بيـا        جالل آبـاد څخـه هنـد تـه پـه     
  )2(.اشغال كړي

نېټه د انګرېز پـوځ د پيـواړ غاښـي    ) ۶(كال د سپټمبر په ) ز ۱۸۷۹(د 
له الري افغانستان ته وخوځېد، له پيواړ څخه جنرال رابرتس، چـي يـوه   
فرقه عسكر يې تر قومانـدانۍ النـدي وه، اميريعقـوب خـان تـه وليكـل       

ړون په پلي كولو كي بريالي سـوي نـه ياسـت او    چي تاسو د ګندمك د ت
د برتانيا سفارت له ټولو كار كوونكو سره معدوم او له منځه تللى دى، 

                                                             
مخ ۸۲۳ـ پښتانه د تاريخ په رڼا كي،  1  
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لدې كبله د برتانيا عسكر اراده لري، چي كابل ته درسي، چـي لـه يـوې    
خوا ستا امارت وساتي او له بلي خوا پر برتانوي سفارت باندي يرغـل  

  )1(.كوونكو ته سزا وركړي
ير يعقوب خان چي د رابرتس له حركت څخه خبر سو، نـو مسـتوفي   ام

حبيــب اهللا خــان او د بهرنيــو چــارو وزيــر مــال محمدشــاه خــان يــې د عــذر 
غوښتلو لپاره مخي ته ور واستول، چي انګرېزي ځواكونه پـه هـر ځـاى    
كي چي ممكن وي تم كړي، خو رابرتس دا ونه منله او د كابل پـه لـوري   

ړه، ځكـه د وايسـراى د حكـم د عملـي كولـو لپـاره       يې تګ ته ادامه وركـ 
  )2(.يې بايد ډېر ژر ځان كابل ته رسوالى واى

ددغه پالوي له تګ څخه وروسته هغه وخت، چي د انګرېزانو له خوا 
سمدستي او د قناعت وړ ځواب ونه رسېد، نو د اميـر وسواسـي طبعـي    

نېټـه د  ) ۲۷(نور صبر او تحمل ونه كړاى سو او پخپله هـم د سـپټمبر پـه    
انګرېـــز چـــوڼۍ او اردو ځـــاى تـــه والړ او مجاهـــد ملـــت يـــې د انتقـــام        
اخيستونكو انګرېزانو مرحمت ته پرېښود، مګر انګرېزانو چي په پاى 
كي د هغه په نه محبوبيـت او بـې كفـايتۍ بانـدي خبـر سـوي وه او يقـين        
ــتل      ــدي دده كښېناسـ ــر پـــالز بانـ ــتان پـ ــور د افغانسـ ــي نـ ــود، چـ يـــې درلـ

ده له وجود څخه كومه ګټه هم متصوره نه ده، نو امير يـې  ستونزمن او د
  )3(.نظربند كړ او رابرتس كابل ته را روان سو

) ز ۱۸۷۹(د انتقام د جګړې لـه اعـالن څخـه لـس مياشـتي وروسـته د       
نېټه د جنرال رابـرتس پـوځ د كابـل ښـار ختـيځ تـه د       ) ۶(كال د اكتوبر په 

                                                             
مخ ۲۱۴ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  

مخ ۴۰۰افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي، ـ مير محمد صديق فرهنګ،  2  
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ر بريــــد وكــــړ، سياســــنګ پــــه ســــيمه او مرنجــــان غونــــډۍ بانــــدي ســــت
نېټه خپل تاج و تخت پرنګيانو ته ) مه ۱۲(اميريعقوب خان د اكتوبر پر 

وسپاره او د دسمبر په لمړۍ نېټه هند ته وشړل سو، هلته د يوه بې ننګه 
  )1(.كال كي مړ سو) ز ۱۹۲۳(پرنګي ځيره خوره په توګه پاته او په 

لكـي او  كابل ته په را رسېدو رابرتس دوه هيئتان مؤظف كـړل، چـي م  
نظامي تحقيق او څېړنه وكړي، رابرتس د باالحصار څخه يـوه اعالميـه   
خپــره كــړه، چــي هيڅــوك وســله نســي ګرځــولى او بيــا يــې د كابــل لــوى    
نظامي او ملكي مشران اعدام كـړل، نـور نـو پـه كابـل كـي آرامـي وركـه         
سوه او انګرېز د كابل په وروستيو شپو او ورځو كي اعالن وكړ، چي له 

  )2(.و، خو كوم شرايط چي يې ايښي دي هغه بايد ومنل سيكابله وځ
كي رابرتس د سردارانو، مامورينو او ) ز ۱۸۷۹(په دولسم د اكتوبر 

د كابل د ښاريانو په غونډه كي چي په باالحصار كـي د هغـه د بيـانيې د    
اورېدلو لپاره بلنه وركړل سوې وه، له نخرو ډكه يوه اعالميه چي د يوه 

استازي د غرور او كبر حكايت يـې كـاوه ولوسـتله،     ښكېالكي دولت د
ــه كـــي نومـــوړي د كابـــل خلـــك او د افغانســـتان اردو د    پـــه دې اعالميـ

كه څه هم د برتانيې دولـت  :(كيوناري د قتل مسئول وګڼل او ويې ويل
حق لري، چي د كابل ښار له خاورو سـره خـاوري كـړي، خـو د مهربـانۍ      

ي هغـه ودانـۍ او عمارتونـه بـه     او نرمۍ له مخي دا كار نـه كـوي، يـواځ   
چي پوځي ستونزي پيدا كوي وراني كړي، د كابل اوسېدونكي مكلف 
دي، چي ډله ييزه جرمانه ادا كړي او ټول هغه كسان چي د سفير د وژلـو  

  ).په پېښه كي يې الس درلود، انګرېز ځواكونو ته ور وپېژني
                                                             

مخ ۲۱۶ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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، چـي  ددې ورځي په سبا د باالحصار هستوګنو ته اطالع وركړل سـوه 
د اته څلوېښتو ساعتونو په موده كي خپل مـال او اسـباب واخلـي او لـه     
ــا انګرېـــزي ځواكونـــو د        ــته بيـ ــردې وروسـ ــه ووځـــي، تـ ــار څخـ باالحصـ
باالحصار په ړنګولو پيل وكړ، د باالحصار دواړي برخـي د رابـرتس پـه    

  )1(.امر ړنګي سوې او يواځي پاخه دېوالونه يې پر ځاى پاته سول
ي تر نيمايې پوري، شيرپور چي د پرنګيـانو پـوځي   د دسمبر د مياشت

قرارګاه وه، افغاني غازيانو محاصره كړه، مګر دا ځل جنرال رابرتس د 
دومره خطـر احسـاس نـه كـاوه او د شـيرپور دننـه خونـدي و، نومـوړى د         
پنځــو مياشــتو لپــاره د خــوړو او ســون كــافي مــواد درلــودل، د څــارويو    

او لــه نړولــي باالحصــار څخــه د خپــل  لپــاره يــې پــه پــوره انــدازه خــوراك  
ضرورت لرګي اكمال كړي وه او هم د شيرپور كال له شمال ختيځ لـوري  

  .د بي بي مهرو له غونډۍ ساتل كېدله
نېټه ماښام د كابل ښار جنوب لوېديځ ته د اسمايي ) ۲۳(د دسمبر په 

غره په څوكه غازيانو اور بل كړ، چي لمبي يې له خورا لـري واټـن څخـه    
كېدې، دا په شيرپور كي د پرنګي پر قرارګاه باندي يوه غټ بريد ليدل 

ته د ولس د رابللو لومړۍ نښـه وه، پـه هغـه ورځ، چـي د محـرم الحـرام د       
مياشتي له وروستۍ نېټې سره مصـادفه وه، پـه برتـانوي پـوځ بانـدي د      
غازيانو بريد پيل سو او له يوې درنې خونړۍ جګړې وروسته چي هغه 

او د بــل سـبا ورځــي پـوري روانــه وه، د جنـرل رابــرتس     بشـپړه ورځ، شـپه  
مرســتي تــه د جنــرال راس تــر قومانــدانۍ النــدي يــوه فرقــه مرســتندويه   
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پوځي كنډكونه هم ور ورسېدل، د زيانونو شمېر پـه چټكـۍ پـه لوړېـدو     
  .سو

كال له پيل سره وضع يو ) ز ۱۸۸۰(د مقاومت ددې پړاو په پاى كي د 
تي سوله را وګرځېدلـه، خـو جنـرال رابـرتس     څه ارامه سوه او كه څه مؤق

پدې پوهېده، چي دا تصـوري او لنـډ مهالـه ارامتيـا ده، نـو لـه دې كبلـه        
پــدې لټــه كــي ســو، چــي د خپلــي شــومي راتلــونكي پــه هكلــه څــه اقــدام   
وكړي، د جنوري په مياشت كي يې يوه اعالميه خپره كړه، چي پكښـې  

ن ولس سره دښمني كول ژمنه يې كړې وه، چي برتانوي پوځونه له افغا
نه غواړي، له افغانستان څخه د وتلـو خيـال لـري او هـر هغـه څـوك بـه د        
افغانانو د مشر په توګه وپېژني، چي وكوالى سي په هيواد باندي خپل 
واك ټينګ كړي، دې اعالميې د ولس پام بلـي خـوا تـه واړاوه او د يـوه     

كـي د لنـدن    ملي مشرتابه د راپورته كېـدو پـه فكـر كـي سـو، پـه حقيقـت       
نيــت داســي نــه و، كــوم چــي د رابــرتس پــه اعالميــه كــي ښــوول ســوى و،  
بلكې د هغې پر خالف د برتانيـا كـابينې پرېكـړه كـړې وه، چـي اوس نـو       

موجـود نـه و، مګـر دا چـي افغانسـتان بايـد       ) بـديل (كوم بل الترناتيف 
پـر  (تجزيه كړاى سي، لندن ته جنرال رابرتس د افغانسـتان د بالكـانيزه   

كولو مشوره وركړې وه، نوموړي پدې خبره زور ) چنيو ټوتو تقسيمكو
واچاوه او ليتن يې تائيد كـاوه، چـي كـه چيـري افغانسـتان حتـى د كـوم        
برتانوي پلوى اميـر پـه مشـرۍ هـم متحـد پاتـه سـي، همېشـه ددې خطـر          
ســته چــي د كومــو ظــاهري شــكايتونو لــه كبلــه بــه بيــا هــم زمــوږ پــر ضــد    

  .راپورته كيږي
د ليـتن دا هيلـه چـي هنـدوكش بـه د برتـانوي هنـد او تـزاري          كه څـه هـم  

ــه خــاورو ســره خــاوري ســوه، خــو        ــه وي ل ــر مــنځ ســرحدي پول روســيې ت
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نومــوړي دا عــزم درلــود، چــي انګرېــز بايــد افغانســتان بيــا هــم پــه خپلــه   
ولكـه كــي وســاتالى سـي، پــدې شــرط چــي هغـه وېشــلى، ټوټــه ټوټــه او    

په مشرۍ د برتانيـا د  ) السبريالرډ س(كمزورى وي، پر همدې بنياد د 
  .بهرنيو چارو وزارت د رابرتس وړانديز تر څېړني الندي نيولى و

انګرېزانو ولـي محمـد خـان د كابـل والـي وټاكـه او كنـدهار شـېرعلي         
خــان تــه، چــي د ګنــدمك د تــړون پــر اســاس اميرمحمــد يعقــوب خــان پــه 

تـر  ) شـېرعلي (كندهار كي ټاكلى و، وسپارل سو، دا واليت د نوموړي 
ادارې الندي په خپل سر پرېښـوول سـوى و او د برتـانيې د پـوځ د هـډې      
په حيـث بـه ور څخـه كـار اخيسـتل كېـده، هـرات ايـران تـه وړانـديز سـو،            
لندن د ايران شاه ته وويل چي كه غواړې او كوالى سې د هـرات واليـت   
اشغال كړې، نو د برتانيې حكومت به كوم اعتراض ونلري، مګر ايران 

ته د روسانو په مشوره زړه ښـه نكـړ او پـه اخيـره كـي لنـدن پـدې        دې كار 
د ګټو  انو باندي داسي څوك وتپي چي د دويلټه كي سو، چي په افغان

  .ساتندوى وي
كال د مـارچ پـه مياشـت كـي د اميرشـېرعلي خـان ورواره       ) ز ۱۸۸۰(د 
چــي لـه دولـس كالـه څخــه ډېـره مـوده يـې پــه       ) سـردار عبـدالرحمن خـان   (

ه تبعيـد كـي تېـره كـړې وه، د افغانسـتان پـه سياسـي ډګـر         تاشكند كي پ
كي بيا راڅرګند سو، نوموړي لـه تاشـكند څخـه د هيـواد پـه اوږدو كـي       
ملي مبارزينو ته ليكونه استولي وه، چي كه غواړۍ د انګرېز پر ضد د 
جهاد الرښوونه بـه پـر غـاړه واخلـي، د مبـارزينو مشـرانو، چـي دداسـي         

، بېلـه ځنـډه خپـل خوښـي وښـووله، لـه هـرات        يوه مشرتابه په لټه كـي وه 
ــر      ــامتو مشـ ــو نـ ــارزې يـ ــتان د مبـ ــه د افغانسـ ــان  (څخـ ــوب خـ ــردار ايـ  سـ

د امير شېر علي خان زوى چي پـه انګرېـزي پـوځ بانـدي يـې د      ) هلمندى



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

372 
 

تـه  ) سـردار عبـدالرحمن خـان   (بريد كولو تياري نيوله، خپل د اكا زوى 
له ده سره يـو ځـاى    وليكل چي له دښمن سره په جګړه كي خپل ځواكونه

كړي، مګر عبدالرحمن خان له انګرېزانو سره د سولي او مصالحې الره 
غوره كړه، سردار محمد ايوب خان ته د يوه ليك پـه تـرڅ كـي نومـوړى     
پدې دليل ټينګار كـاوه، چـي لـه انګرېزانـو سـره د مخالفـت الره نيـول د        

  )1(.افغانستان له ملي ګټو سره سمه نه ده
يــوب خــان او ســردار عبــدالرحمن خــان د مكــاتبې پــه   غبــار د ســردار ا
كال پـه مـارچ   ) ز ۱۸۸۰(سردار عبدالرحمن خان د :(هكله داسي ليكي

كي ټولو افغانانو ته اعالن وكړ، چي زه د روسيې د قلمرو څخه يواځي 
او يواځي د انګرېز د ښكېالك څخه د افغان ولس د خالصېدو لپاره در 

رهبــري يــې غوښــتله، نــو پــه ټــول   رهــي ســوى يــم، افغانــانو چــي داســي   
هيواد كي سره راټول او د سردار د راتلو په تمه كي سول، په هـرات كـي   
خلكو سردار ايوب خان وهڅاوه، چي پر كندهار حمله وكړي او دښـمن  

  .له هغه ځايه پسې واخلي
سردار ايوب خان يو ليك سردار عبدالرحمن خان ته واستاوه او هغه 

انګرېز په مقابل سره يـو سـو، تـر څـو انګرېـز،      ته يې وليكل، چي بايد د 
افغانســــتان پرېــــږدي او افغــــان ولــــس خپلــــواك ســــي، خــــو ســــردار        
عبدالرحمن خان په ځواب كي وليكل، چي د انګرېز سره زموږ دښـمني  
د افغانســتان پــه ګټــه نــه ده، څنګــه چــي اميرشــېرعلي خــان ددې خطــا        

ه د دوسـتۍ الر  مرتكب سو او له منځه والړ، نو تاسـو هـم لـه انګرېـز سـر     
ــه الري       ــل ل ــه د كاب خپلــه كــړئ، ســردار عبــدالرحمن خــان ليــك هــرات ت

                                                             
مخ ۲۱۶ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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واستاوه، چي انګرېزان يې وويني او د هغوي نظر خپل د ځان لوري تـه  
  )1().راوګرځوي

پدې ورځو كي يوې خوا ته سردار عبدالرحمن خان د افغانستان تاج 
رعلي خــان و تخــت د نيولــو لپــاره كوښــښ كــاوه، بلــي خــوا تــه د اميرشــې 

  )2(.هم د خپلي پاچهۍ لپاره هڅه كوله) سردار ايوب خان(كشر زوى 
د هند وايسـراى دا مهـال پـه خـورا نـا اميـدۍ هلـي ځلـي كـولې چـي د           
موږك له دې تلكي څخه ځان وباسي، لدې كبله په همداسي وخت كـي  
د افغانســتان پــه شــمال كــي د ســردار عبــدالرحمن خــان را څرګندېــدل د   

وه ارزښــتناكه غيبــي ډالــۍ وه، ليــتن هــم ددې فرصــت   نومــوړي لپــاره يــ
تـه  ) ليفل ګـريفن (څخه د ګټي اخيستني لپاره خپل يو ځوان ډيپلومات 

دنده وسپارله، چي له عبدالرحمن خان سره اړيكه ونيسي، نوموړي هم 
ــرڅ كــي اړيكــه           ــه ت ــو ليــك پ ــه عبــدالرحمن خــان ســره د ي ــډه ل ــه ځن ــې ل ب

  )3(.ونيوله
ــه    ــزان دې پرېكــړي ت ــه    انګرې ورســېدل، چــي د افغانســتان حكومــت ب

ــ ــړي، دوي  ســ ــه وركــ ــان تــ ــدالرحمن خــ ــي د    ردار عبــ ــدل چــ ــدې پوهېــ پــ
عبدالرحمن خان په وجود كي د افغانستان حتـى سـيمي وضـع پـه خپلـه      

  )4(.ګټه څرخولى سي
  

 

                                                             
مخ ۶۵۹افغانستان در مسير تاريخ، مير غالم محمد غبار، ـ  1  

مخ ۸۲۵ـ پښتانه د تاريخ په رڼا كي،  2  
مخ ۲۲۰افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك ـ غالم محمد زرملوال،  3  

مخ ۱۳۲ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  4  



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

374 
 

  :د امیرعبدالرحمن خان پاچاهي
 عبدالرحمن خان د امير افضل خان زوى او د امير دوست محمد خـان 

كال كي د افضل خـان پـه كـور كـي     ) ز ۱۸۳۰(ى و، چي په لمس هلمندي
        .وزېږېد

لكه څنګه چي د عبـدالرحمن خـان او انګرېزانـو د اړيكـو څخـه مـو پـه        
مخكنيو پـاڼو كـي يادونـه وكـړه، نـو عبـدالرحمن خـان هـم دې تـه چمتـو           
سـو، چــي د انګرېزانــو ســره اړيكــه ونيســي او د افغانســتان واكمنــي تــر  

يـې انګرېزانـو   ) محمد يوسف خان(خپل اكا  السه كړي، نو هغه و، چي
ته واستاوه، د هغوي تر منځ خبري اتري وسـوې او پرېكـړه وسـوه، چـي     
شــيرپور تــه نــږدې بــه عبــدالرحمن خــان خپلــه لــه برتــانوي جنراالنــو ســره   

  .ويني
نېټـــه  ) ۳۰(كـــال د جـــوالى پـــه   ) ز ۱۸۸۰(اميـــر عبـــدالرحمن خـــان د   

ه وكړه او د هغوي شـرايط يـې   شيرپور ته ورغى، له ګرېفن سره يې ليدن
چي د ګندمك د شرايطو لنډيز و، ومنل، پدې تړون كي ويل سوي وه، 
چي د افغانستان واكمن به د انګرېزانو څخه پرته له هيڅ حكومـت سـره   
سياسي اړيكي نه نيسي او په دې توګـه افغانسـتان سياسـي خپلـواكي     

  .له السه وركړه
ــو ميليــون     ــه، ي ــرش ارابــې توپون ــه دې ــر ت او نهــه ســوه زره روپــۍ د   امي

  .جنرال سټوراټ او جنرال رابرټ له خوا وركړل سوې
ــه    ــان د جـــوالى پـ ــدالرحمن خـ ــر عبـ ــه ) ۲۱(اميـ ــه ) ز ۱۸۸۰(نېټـ ــال پـ كـ

ــه اعـــالن ســـو او ددې كـــال د اګســـټ د    ــا پـــه توګـ چاريكـــارو كـــي د پاچـ
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كلنـۍ كـي پـه رسـمي     ) ۳۶(نېټـه كابـل تـه ننـوت او پـه      ) ۷(مياشـتي پـه   
  )1(.ناستتوګه پر پالز كښې

ــي د       ــمال كـ ــه شـ ــل پـ ــان د كابـ ــدالرحمن خـ ــر عبـ ــي اميـ ــه ورځ چـ ــه هغـ پـ
افغانستان د امير پـه توګـه وټاكـل سـو، نـو د سـردار محمـد ايـوب خـان          
لښكر ميوند ته ورسېد او د پرنګـي د پوځونـو پـه مقابـل كـي يـې چـي د        
جنرال پرايمـروز تـر قومانـدانۍ النـدي وه، پـه بـې اوبـو وچـه دښـته كـي           

ده څخه دمخه جنرال پرايمروز له خپـل دولـس زريـز پـوځ      سنګر ونيو، له
  .سره هلته يې ځايونه نيولي وه

كال د جون په مياشـت كـي   ) ز ۱۸۸۰(د )  هلمندي(سردار ايوب خان 
 )2(د پرنګيانو پر ضد د جهـاد بيـرغ پورتـه كـړ، د نومـوړي سـره د هلمنـد       

كر او د ډېر غازيان والړ وه، د ميوند په ډګر كـي د افغـاني غازيـانو لښـ    
نېټــه د ) ۲۰(پرنګــي انګرېزانــو لښــكر ســره مخــامخ ســوه، د جــوالى پــر   

سهار پر لسو بجو د دوبي په سره لمر كي سخته جګړه وسوه، د ميوند د 
شـــهيدانو شـــمېر زيـــات و او د پرنګـــي لښـــكر تـــه هـــم درانـــه زيانونـــه        
واوښتل، په پايلـه كـي د پرايمـروز پـوځ پـه بشـپړه توګـه مـات سـو او پـه           

  .نګرېز پرنګيان ووژل سولزرګونو ا
                                                             

مخ ۱۱۷ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  1  
د جهاد لپاره رارهي سوى و،  ـ هغه وخت چي سردار ايوب خان د كندهار پر لوري د انګرېزانو سره2

نو دلته له هرات څخه تر كندهاره ټول قومونه له نوموړي سره يو ځاى سول، پدې خلكو كي د هلمند 
د باركزو د ناوې غازيان هم ورسره مل وه، په جګړه كي يې د وطن د ساتلو لپاره ځانونه قربان كړل، 

غلي كسان او كورنۍ په كندهار كي پاته د غازي ايوب خان تر ماتي وروسته له لښكر سره ځيني را
سولې او هملته يې د كندهار په جنوب كي د تېموريانو او زنګاوات په كليو كي ځانته مېنه جوړه 
كړه او هلته مېشت سول، چي اوس هم ځيني يې د كندهار ښار او ځيني يې بهرنيو هيوادونو ته 

  .تللي دي
   ). ر، د كندهار منور، د زنګاوات مخورد ناوې دانشو(د نورو معلوماتو لپاره وګورئ 
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نېټه د سـردار ايـوب خـان لښـكريان پـر كنـدهار بريـد        ) ۸(د اګسټ پر 
ــر   ــتي تــ ــوره   ) ۱۳(وكــــړ، د همــــاغي مياشــ ــې پــــوري يــــې خــــورا غــ نېټــ

، پــدې نښــته كــي )خيبــر آبــاد او ده خواجــه ونيــول(ســتراتيژيكي نقطــې 
  .درې سوه پرنګيان ووژل سول

ــ       ــه د جنـ ــدهار تـ ــه كنـ ــل څخـ ــه كابـ ــي لـ ــت كـ ــدې وخـ ــه  پـ ــرتس پـ رال رابـ
قوماندانۍ د پرنګي پوځ يـوه فرقـه روانـه سـوې وه او پرايمـروز تـه يـې        
خبر وركړ، چي كه يوه مياشت مقاومت وكړي، نو هغوي به يې مرستي 

  .ته ورورسيږي
هماغه و، چي له تباهي سره مخامخ جنرال پرايمروز له چاالكۍ څخـه  

وركـړ، چـي   كار واخيست، پدې ترڅ كـي يـې سـردار ايـوب خـان تـه خبـر        
څلوېښت ورځي دي مهلت وركـړي، تـر څـو ټـول پوځونـه د هنـد پـر خـوا         
  .مارش كړي او كندهار پرېږدي، غازي محمد ايوب خان دا خبره ومنله
له كابل څخه برتانوي پوځ چي د امير عبدالرحمن خـان فرمـان يـې پـه     

ورسره و، بېله ) سردار محمد عظيم خان(الس كي او د هغه يو استازى 
ونزي پــه پنځــه ويشــت ورځــو كــي كنــدهار تــه ورســېد او بېلــه كـومي ســت 

ځنډه يې د شپې لخوا د غازي ايوب خان پر لښكر ناڅاپه بريدونـه پيـل   
كړل، په پايله كي غازي ايوب خان مجبـور سـو، چـي د هلمنـد او هـرات      
په لور شاته والړ سي، خو پر كندهار اوس هم غازيان راګرځيدلي وه او 

  .ښار كالبند و
بدالرحمن خان د كابل ښار په شهرارا سيمه كي په هغـه غونـډه   امير ع

كــي ګــډون وكــړ، چــي د هغــې پــه تــرڅ كــي د جنــرال ســټووارټ او جنــرال  
رابــرتس لــه خــوا د افغانســتان د پرېښــېدو اســناد وروســپارل ســول، لــه    
برتانيا سره د چالچلند پـه اړه اميـر د افغـان ولـس غوښـتنو تـه غـوږ ونـه         
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راټـول سـوي او د يرغلګـرو انګرېزانـو پـر ضـد        نيو، چي دده پر شاوخوا
  .يې د جهاد نارې وهلې

ــه   ) ز ۱۸۸۰(د  ــل څخــه د    ) ۸(كــال د اګســټ پ ــه كاب ــانو ل ــه برتانوي نېټ
غزني او كندهار پر الره د خپلو پوځونو په ايستلو شروع وكړه، لومړى 
جنرال رابرتس خپـل پـوځ روان كـړ او دوې ورځـي وروسـته د اګسـټ پـه        

ل دونالــد ســټووارټ د جــالل آبــاد او خيبــر پــه الره مخــه   نېټــه جنــرا) ۱۰(
  .كړه

ــر         ــه اميـ ــاره لـ ــاتلو لپـ ــو د سـ ــان او خپلـــو پوځونـ انګرېزانـــو د خپـــل ځـ
عبدالرحمن خان څخه فرمان تر السه كړ، چي له هغه سره بـه د پرنګيـانو   
پوځونه د افغاني پوځونو له خوا بدرګه كيږي، دې لښكر ته ويل سوي 

فغانســتان څخـــه وځــي او د هغــه ســاتنه د اميـــر     وه، چــي انګرېــزان لــه ا   
  .المؤمنين په فرمان سره تضمين سوې ده

نېټــه د غــازي ) ۲۸(انګرېــز پــوځ پــه جنــوب لوېــديځ كــي د اګســټ پــه   
محمــد ايــوب خــان پــر ځواكونــو بريــد وكــړ او د كنــدهار محاصــره ماتــه   

ــتازي    ــر عبـــدالرحمن خـــان اسـ د ) شـــمس الـــدين(ســـوه، ورپســـې د اميـ
خپلي ولكې الندي راوست، پـدې توګـه كـه څـه هـم چـي       كندهار ښار تر 

افغانانو د خپلو لويو او بېسارو سرښـندونو مېـوه پـه هغـه څېـر چـي يـې        
حق كېده، ونه خوړله، خو د نولس مياشتو اوږد مقاومت څخه وروسته 
افغان ملت يو ځل بيا د برتانيا پوځ په ګونډو كړ او هغې هـم خپلـه ماتـه    

  )1(.ومنله

                                                             
مخ ۲۲۹ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك  1  
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كي موږ ته د ميونـد  ) پښتانه د تهذيب په څپو كي(ثر درانى په خپل ا
كوم وخت چي انګرېزانو عبدالرحمن (ـ :د جګړې په هكله داسي ليكي

خان ته د افغانسـتان واكمنـي وركـړه، پـدې مهـال د اميـر شـېرعلي خـان         
زوى ايـوب خـان چـي هغـه وخـت د هـرات والـي و او د انګرېزانـو ســخت         

ايـوب خـان يـو ټينـګ غـازي و،       مخالف و، د جهاد اعـالن وكـړ، سـردار   
ــاني      ــو چوكيـ ــه د انګرېزانـ ــاد و، هغـ ــدي اعتمـ ــم وربانـ ــو هـ ــه د خلكـ ځكـ
ونيولې او د هغوي پوځي چاوڼۍ يـې هـم د ځـان كـړې، ده د كنـدهار پـه       
لوېديځه خوا د ميوند په ميدان كي انګرېزانـو تـه پـه آسـيا كـي تـر ټولـو        

نېټـه  ) ۲۷(پـه  د جـوالى د مياشـتي   ) ز ۱۸۸۰(لويه ماته وركړه، په كـال  
ــو پوځيــان ووژل، د        ــه پــه زرګون ــازديګره د برتاني ــر م پښــتنو غازيــانو ت

و، چـي د  ) برګېـډيئر بـروس  (ميوند په جګړه كـي د انګرېـزي پـوځ مشـر     
ميوند په ميدان كي تر ماتي وروسته كنـدهار تـه وتښـتېد او پـه حصـار      
كي پټ سو، وروسته بيا عبدالرحمن خان د انګرېزانو په مرسته سـردار  
ايــوب خــان تــه ماتــه وركــړه او د افغانســتان كــورني حــاالت يــې پــه ډېــره 
سختي سره كنټرول كړل، د ميوند دغه مشهوره جګړه هم د دوهم اِنګلو 

  .او افغان جنګ برخه وه) انګرېز(
او افغــان د جګــړې پــه شــان د  ) انګرېــز(دا جګــړه هــم د لــومړي اِنلګــو  

ي تـر مـاتي وروســته   انګرېـزي پـوځ پـه تبـاهۍ تمامـه ســوه، پـه ميونـد كـ        
د وس كار نه  سو، چي پر پښتنو حكومت كول د دوي انګرېزانو ته يقين

نېټـې پـوري   ) ۱(نېټې څخه د اګسټ تـر  ) ۳۰(دى، ځكه يې د جوالى له 
د عبدالرحمن خان سره له افغانستان څخه د وتلو په هكلـه خبـري اتـري    

كال د  )ز ۱۸۸۱(وكړې، چي په ترڅ كي يې د انګلستان آخري پوځ هم د 
اپرېل په مياشـت كـي لـه افغانسـتان څخـه ووت او د هيـواد واك يـې پـه         
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بشپړه توګه امير عبدالرحمن خان ته ورپرېښود، چا چي وروسـته بېرتـه   
سياسي يووالى ورته وركړ، كه څه هم لـه افغانسـتان څخـه د انګرېزانـو     
وتنه يوه لويه بريا وه، خو د عبدالرحمن خان سياسي مجبوري نوموړى 

ته اړ كړ، چي د پښتنو د تقسـيم نـاوړه شـرط يـې د انګلسـتان سـره        ودې
  )1().ومانه

مخكي مو وويل، چي غازي ايوب خان د هلمنـد او هـرات پـر خـوا پـه      
شـــا والړ، خـــو پـــه الره كـــي خبـــر ورتـــه راورســـېد، چـــي د هـــرات ښـــار د    

ــولى دى، ) ســردار عبدالقــدوس خــان (اميرعبــدالرحمن خــان پلــوى   ني
په لور تګ تـه دوام وركـړ، لـه ده سـره     ) پارس(ران غازي ايوب خان د اي

موجود ډېر كسان له دې امله چي په مشكل سره يې پالنه كېـداى سـوه،   
  .تنه پلويان يې ايران ته ورسره والړل) ۱۲۰(رخصت كړل، يواځي كابو 
پــه ايــران كــي لــه خپلــو پلويــانو ســره   بــاركزى لــوى غــازي ايــوب خــان 

ګرېزانو سـره يـې نـه پخالكېـدونكې     اوسېده، په داسي حال كي چي د ان
دښمني درلوده، په افغانستان باندي د حملې كولـو لپـاره د فرصـت پـه     
لټه په اصطالح ورته په غـرو رغـو ګرځېـده، انګرېـزان هـم د نومـوړي لـه        
تصميم څخه بې خبره نه وه، د انګرېزانو په لمسون د ايران حكومت، په 

نيسـي او هغـه بيـا    غدر سـره وغوښـتل، چـي غـازي محمـد ايـوب خـان و       
انګرېزانو تـه وسـپاري، پـدې منظـور پـه مشـهد كـي ايرانـي حكمـران د          
مېلمســتيا پــه پلمــه ايــوب خــان مشــهد تــه وروغوښــت، د مېلمســتيا پــه    
محفل كي يې ستر غازي ايـوب خـان او ورسـره كسـان بـې وسـلې كـړل،        
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دغـو ذليلـو، بـې مروتـو او غــدارو ايرانيـانو غـازي ايـوب خـان ونيــو او         
  .يې انګرېزانو ته وسپارهبنديوان 

  

  :انګرېزانو د غازي محمد ايوب خان له نيولو دوه مقصدونه درلودل
ـ امير عبدالرحمن خان ته د غـازي ايـوب خـان غونـدي د سـلطنت يـو       ۱

دعوه لرونكى په الس كي لرل، چي امير عبدالرحمن خان تل د يوه الس 
  .پوڅي په توګه وېرولى وساتي

ولـــو ســـره، د اميـــر عبـــدالرحمن خـــان د ــــ د غـــازي ايـــوب خـــان پـــه ني۲
حكومــت يـــو پيــاوړى دښـــمن د افغانســتان لـــه سياســي صـــحنې څخـــه     

  .ايستل، تر څو د امير عبدالرحمن خان د حكومت عمر اوږد پاته سي
هيڅكلــه د انګرېزانــو مرامونــو تــه ځــان      بــاركزي غــازي ايــوب خــان  

ى، چي تسليم نكړ، په هندوستان كي دده د ژوند يو پاته يادګار همدا د
انګرېزانو له ده سره ښه رويـه درلـوده، خـو ملـي اتـل ايـوب خـان د هغـې         
كركي له مخي چي له انګرېزانو سره يې درلوده، په الس به يې روغبړ نه 
ورسره كاوه او كه كوم انګرېز ته په الس وركولو اړ سو، نو سمدالسه به 

  )1(.يې خپل الس پرېولى
ر پايـه پـه الهـور او راولپنـډۍ     د ژوند تد افغانستان دا نوميالى بچى 

 ىبـاالخره دغـه نوميـال    ،ورځـې تېرولـې   د جـال وطنـۍ پـه حـال شـپې      يك
 لنـۍ ك) ۵۷(د  ينېټـه الهـور كـ    )۱۷(كال د اپرېل په  )ز ۱۹۱۴(غازي د 

د افغـان پـه    ه،ې ويـ لـي  يو يچـ  يپه عمر وفات او د خپـل وصـيت لـه مخـ    
 يهـديره كـ  پـه   )سـيد حبيـب  (د پېښـور ښـار د    ،يسـ  خخاوره كې بايد ښـ 
  .وسخاورو ته وسپارل 
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غازي ايوب خان په بېال بېلو نومونو ياد سوى دى، لكه انګرېزانـو د  
ميوند فاتح او افغان شهزاده چـارلي يـاد كـړى او افغـان ولـس ورتـه، د       
افغانستان ملي اتل، سردار، جنـرال، غـازي، مجاهـد او پـه نـورو ډېـرو       

  )1(.ه زړونو كي ځاى لرينومونو تر اوسه د نړۍ په تاريخونو او زموږ پ
ــو        ــه صــحنې څخــه د ليــري كول ــوب خــان ل ــر عبــدالرحمن خــان د اي امي
وروسته په هڅه كي سو، چي د افغانستان داخلي امنيـت تـأمين كـړي،    
نــو هغــه و، چــي د څــو مياشــتو پــه مــوده كــي د كابــل امنيــت تــأمين او د     
ې افغانستان نورو ښارونو ته يې پاملرنـه وكـړه، پـه ډېـر لـږ وخـت كـي يـ        

خپل مخالفين له منځه يوړل، هغوي يې بنديان او يا تېښتي تـه مجبـور   
  .كړل

انګرېزانو هم دده سره مرستي كولې، په ډېـر ژر ټـول ښورښـيان لكـه د     
غزنــي غلجيــان او د منځنــي افغانســتان هــزاره ګــان د ځــان تــابع كــړل، د  
سپه ساالر جنرال غالم حيدر خـان چرخـي پـه واسـطه يـې د هيـواد ټـولي        

  .رخي چي افغاني دولت له السه وتلي وې، تر السه كړېهغه ب
همدارنګه يې ډېر بغاوتونه وځپل، په كافرستان كي يې د اسالم دين 

  )ز ۱۸۹۶- ۹۵.(خپور كړ او هغه ځاى يې د نورستان په نامه وباله
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  :د امیر د مهال مهمي جAmې عبارت دي له
د )  ز ۱۸۸۲(ت د تــره كــو بغــاو)  ز ۱۸۸۷(لــه ايــوب خــان ســره جګــړه  

د هزاره )  ز ۱۸۸۸(د محمد اسحق ښورښ )  ز ۱۸۹۲(شينوارو پاڅون 
  ...او داسي نور) ز ۱۸۹۳ـ۹۱(جاتو نيول 

امير په هيواد كي د جاسوسۍ دايره جوړه او قوي كړه، تكړه قاضيان 
يې مقرر كړل، د ُپستې دفترونـه يـې خـالص كـړل، شـرعي محكمـې يـې        

مدرسه كـي يـې دينـي عالمـان مقـرر      بېرته خالصي كړې، د كابل شاهي 
كړل، د ماليې دفترونه يې خالص كړل، د الرو غله يې له منځـه يـووړل،   

  .پولي واحد يې غوره كړ، چي په كابل كي به چاپېده
د : د بهرنيـــــو هيوادونـــــو څخـــــه يـــــې ځينـــــي ماشـــــينونه راوړل لكـــــه 

ــۍ     ــين، د مرمـ ــين، د ټوپـــك جـــوړوني ماشـ ــرب ماشـ ــكوكاتو د ضـ مسـ
ــين، د  ــار    جــــوړوني ماشــ ــينونه، د بخــ ــوړوني ماشــ ــې جــ ــوټ او خيمــ بــ

ــاروتو     ــينونه، د بــ ــوړوني ماشــ ــابون جــ ــامان، د صــ ــتګاه، د پښ ســ دســ
  )1(.ماشين، د ورېښمو اوبدلو ماشين او مطبوعاتي سامانونه

كال كي هغـه مهـال چـي اميـر عبـدالرحمن خـان د هنـد د        ) ز ۱۸۸۵(په 
ــه راولپنــډۍ كــي پــه سياســي مــذاكراتو مصــروف و،       وايســراى ســره پ
روسانو پنجده ونيوله او درې سوه افغـاني عسـكر او د هغـو افسـر يـې      
قتل كړل او لويه فاجعه يـې منځتـه راوسـتله، خـو د انګرېـز نـاځواني دا       
وه، چـــي افغانســـتان تـــه يـــې وعـــده وركـــړې وه، چـــي روســـان بـــه نـــوره   
پېشقدمي ونـه كـړي، خـو كلـه چـي روسـانو د پنجـده سـره پـر پـل خـاتون            

وتښتېدل او حتى د افغاني عسكرو سره يې هـيڅ  يرغل وكړ، انګرېزان 
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مرســته ونكــړه، څــو افغانــان قتــل عــام ســول او چــا روســانو تــه هــيڅ ونــه  
  .ويل

په همدغو ورځو كي د انګرېز، روس او افغاني پالوي خبري د شمال 
لوېـــديځي پـــولي د كرښـــي ايســـتلو پـــه هكلـــه خبـــري روانـــي وې، چـــي   

تـه چـي پـه سـرخس كـي      ) نجنـرال لمـزد  (روسانو د انګرېز د هيئـت مشـر   
اوسېده شـكايت وكـړ، چـي افغانسـتان ډېـري ترخـي خبـري كـوي، هغـه          
قاضي سعدالدين ته خبر وركړ، خو هغـه وويـل دا يـوه بهانـه ده، ښـايي      

  .روسان د يوې فاجعې په منځته راوستلو الس پوري كړي
تنـو سـپرو سـره    ) ۱۵۰(لـه  ) علـي خـانوف  (پدې وخت كي د مرو حاكم 

تنـو سـپرو سـره پـه سـيمه كـي صـندوق        ) ۱۵۰(هـم لـه    يو بل روسي افسـر 
كمپنۍ ته راغلل، همدارنګه شپږ زره روسان مرو ته راوسـتل سـول، دا   

پـر لـه پسـې د    ) جنرال غوث الدين(يو بشپړ تهديد د افغاني قوماندان 
وضع د حساسيت په نسبت علـي خـانوف تـه ليكونـه واسـتول، خـو هغـه        

  .غوږونه كاڼه واچول
پـــه مـــارچ كــي وضـــعيت دومـــره وخــيم ســـو، چـــي د   كــال  ) ز ۱۸۸۵(د 

درېــيم تــزار (د روسـيې امپراطــور  ) ويكتوريــا(انګلسـتان ټولــواكمني  
ته ټلګراف وكړ او ورته يې وليكل، چي د افغان او روسـي  ) الكساندر

عسكرو د جګړې په مخنيوي كي د خپل نفوذ څخه كار واخلي، د مارچ 
ــه د لنــــدن اخبــــارو او مــــالفو ګونــــد ) ۱۶(پــــه  ــتون(ونو د نېټــ ) ګالډســ

  .حكومت وغنده، چي د روسانو د فاجعې مخه نه نيسي
ــه   عســكرو پــه كشــك كــي   ) كــاميرون(نېټــه د جنــرال  ) ۲۵(د مــارچ پ

افغاني عسكرو ته د سـنګرونو د پرېښـوولو امـر وكـړ، خـو هغـو دا امـر        
نېټـه د روسـي او افغـاني عسـكرو تـر مـنځ       ) ۳۰(ونه مانـه او د مـارچ پـه    
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ــوه او   ــه سـ ــتون   جګـــړه پېښـ ــه او د ګالډسـ ــو دا يـــو تجـــاوز وبالـ انګرېزانـ
نېټه پارلمان ته وړانديز وكړ، چي يـوولس  ) ۲۷(صدراعظم د اپرېل په 

ميليونه پونډه كريډټ وركول سـي، چـي لـه دغـي جملـې څخـه شـپږ نـيم         
ميليونــه د پنجــدې د پېښــي د الزمــه ترتيبــاتو لپــاره خرڅــي ســي، خــو         

نسـتان يـې د روسـانو پـه     ګالډسټون وروسـته خبـري نرمـي كـړې او افغا    
حواله پرېښود، دا يوه داسي فاجعه وه، چي روسانو په ډېرو نفرو يرغل 
وكړ او د سترګو په رپ كي يـې جنـرال غـوث الـدين او افغـاني محـدود       
عســكر ټــول قتــل كــړل، د انګرېزانــو نــامردي دا وه، چــي وتښــتېدل او د  

ــه انګرېزانــو څخــه     ــده ســوي وه، ل يــې  افغــاني عســكرو بــاروت چــي الن
باروت وغوښتل، خو هغو ور نكړل، اخير دا چي انګرېزانو هم غوږونـه  

  .مړه واچول او پنجده د افغانستان له السه ووتله
ــو پــه چټكــۍ پــه    كــال كــي ټــول پښــين او ســيوۍ    ) ز ۱۸۸۶(انګرېزان

قبضــه كــړه او د كــوږك د ټونــل د ســوري كولــو كــار يــې پيــل كــړ، څــو پــه  
ووتله، امير عبـدالرحمن خـان پـه    كي تر دغه ټونل اورګاډۍ ) ز ۱۸۹۱(

خپـــل فرمـــان د چمـــن ســـيمه انګرېزانـــو تـــه وســـپارله، څـــو هغـــو هلتـــه د  
  .اورګاډۍ سټېښن جوړ كړ

انګرېزانــــو او روســــانو د اميــــر عبــــدالرحمن خــــان پــــه دوره كــــي د       
ــري      ــر جنــوب او شــمال يرغلونــه وكــړل او د افغانســتان ډې افغانســتان پ

الندي اميـر پـه دا ټولـو حـاالتو      ټوټي يې بېلي كړې، د انګرېز تر څپېړي
كي د تجاهل سياست مخي ته اچولى و او فقط وهلو او شكنجو ته يـې  

  )1(.ادامه وركوله
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  :د ډيورن½ تAون
پداسي حـال  ) مورټايمر ډيورنډ(د برتانوي هند د بهرنيو چارو وزير 

كال د ) ز ۱۸۹۳(كي چي شپږ تنه برتانوي افسرانو يې ملګرتيا كوله د 
مياشتي په نيمـايي كـي د خيبـر پـر الر كابـل تـه ورسـېده، ددې        اكتوبر د 

پالوي له استولو څخه دمخه انګرېزانو د افغانسـتان پـه ختيځـو سـيمو     
كــي حــاالت د پــردې شــاته د قومونــو د راپــارولو او لمســونونو لــه الري  
، دومره كړكېچن كړي وه، چي د قومونو تر منځ البته د پرنګيانو په ګټه

پــه الس جــوړه ســوې دې لــوبي كــي    ام درلــود، د دويوينــو توئېــدلو دو
اوس انګرېز غوښتل چي د مصلح رول ولوبوي او پدې لړ كي يې له يوه 

مشرانو څخه كار اخيست، ) ملكانو، خوانينو او مذهبي(شمېر محلي 
د افغانستان په قبايلي سيمو كي انګرېزانو خپلو سرحدي السپوڅو او 

وه، چي كه څوك د برتانيا حكومت  ځيره خورو ته اعالنونه خپاره كړي
ته د تابعيت ليك واستوي، نو تنخا به يې دوه برابره سي، كله چي امير 
عبدالرحمن خان دا اعالنونه ولوستل، په ننګرهار كي يې د خپـل اردو  

اشى دربـين  پاگر انگليس به فسانه و فسون و زر: [قوماندان ته وليكل
انسـت ممالـك اسـالمى و    ملت اسالم نفاق نمـى انـداخت چگونـه ميتو   

كــه ســرحد ذاتــى افغانســتان اســت  هـــسند از نهــر ،كشــور هنــد را گرفتــه
رابگيرد و اراضى افغانستان را  هـشاور و ديره جات و سندپيش امده پ

  ].با دولت افغانستان تقسيم نمايد
ــزي هيئــت ســره       ــه انګرې ــډ پــه مشــري ل پــه كابــل كــي د مــارټيمر ډيورن

ورځي يې دوام وكـړ، نومـوړي، اميـر     سمدالسه خبري پيل او څلوېښت
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عبـــدالرحمن خـــان تـــه د څـــو تنـــو ســـرحدي ملكـــانو لـــه خـــوا ليكونـــه او  
پيغامونه وړاندي كړل، چي پدې توګه يې غوښتل امير قانع كړي، چي 
د سوات، بونير او باجوړ خلك غواړي د برتانيـا تـر نفـوذ النـدي سـيمه      

ي اســناد د كــي ژونــد وكــړي، دې تــه ورتــه رشــوتونه، دسيســې او جعلــ   
ختــيځ او جنــوبي افغانســتان پــه نــورو ســيمو كــي هــم وېشــل ســوي وه،      
ډيورنډ امير ته له هندوستان سره د پولي د ټاكلو وړانديز وكړ، پداسي 
حــال كــي چــي انګرېــزي پوځونــو جــالل آبــاد تــه نــږدې ســنګرونه نيــولي    

  )1(.وه
د اميرعبـدالرحمن خـان او مـارټيمر ډيورنـډ تــر مـنځ لـه ډېـرو خبــرو او        
مباحثو وروسته دواړو هغه تـړون السـليك كـړ، چـي د ډيورنـډ پـه نامـه        
ياديږي، انګرېزانو پدې معاهده كي د افغانسـتان موقعيـت يـوه قـاطع     

  :بفر ته برابر كړ، چي د تړون لنډيز په الندي ډول دى
  د ډيورنډ د معاهدې سواد

  :د رسحد د تجدید په باره کي معاهده
لمريـز كـال   ) ۱۳۱۱(نېټه چي له ) ۱۲( كال د نوامبر) ز ۱۸۹۳(د : نېټه

  .نېټې سره سمون لري) ۲(د جمادې االول له 
د افغانستان ) I.S.C.G(دغه معاهده د جناب اميرعبدالرحمن خان 

ــډ        ــوې خــوا او ســر هــانري مــارټيمر ډيورن ــه ي ــر ل ــاتو امي او د هغــه د ملق
)I.S.G.E.I.G ( د هنــد د عاليــه دولــت فــارين)ســكرتري او د ) بهرنــى

  .ه دولت له خوا نائب او وكيل له بلي خوا السليك كويعالي

                                                             
مخ ۲۴۱ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه،  1  
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له هغه ځايه چي د افغانستان د سرحد پـه نسـبت د هنـد پـر خـوا ځينـي       
مســئلې منځتــه راغلــي او څنګــه چــي جنــاب اميــر صــاحب او هــم د هنــد   
عاليه دولت ددغو مسائلو د انفصال هيله او خواهش د دوستانه اتفاق 

او تســلط د دايــرې د حــدودو د تعــين او  لــه الري لــري او د خپــل اقتــدار  
تقرب هيله لري، تر څو چي د دواړو هم عهدو او هم  پيمانو دولتونو تـر  
منځ په دې امر كي د رايي او خيال هيڅ اختالف په راتلونكي كي واقـع  

  .نه سي، نو ددې ليكني په وسيله په الندي ډول تړون كيږي
حـد پـه اوږدو كـي لـه      ـ د جناب امير صاحب د هيواد ختيځ او جنـوبي ۱

واخان څخه د ايران تر سرحده پوري په هغه خط كي چي پر نقشه باندي 
  .كښل سوى دى او ددې عهد ليك مل دى ټاكل كيږي

ــه آخــوا       ۲ ــور چــي ددې خــط پ ــه ل ــ د هنــد عاليــه دولــت د افغانســتان پ ـ
ملكونو كـي واقـع دى، هـيڅ وخـت بـه د مـداخلې الس ور ونـه غـزوي او         

هندوسـتان پـه لـور ددې خـط پـه آخـوا ملكونـو كـي          امير صاحب به هم د
  .هيڅكله السوهنه ونه كړي او الس به وانچوي

ـ د برتانيا عالي هيـواد متعهـد كيـږي، چـي جنـاب اميـر صـاحب دي        ۳
پوري به خپل الس كي ) Chanaka(اسمار او د هغه پورته ناوه چنكه 

، ولري او له بلي خوا امير صاحب تعهد كـوي، چـي هيڅكلـه بـه سـوات     
ــوي    ــرال د ارنــــ ــاجوړ او چتــــ ــګال   ) Arnawai(بــــ ــاوې او باشــــ ــه نــــ پــــ

)Bashigal (  كي مداخله نه كوي او الس به پكښې نه وهي، د برتانيـا
دولت هم تعهد كوي، چي د برمل ملك لكه څنګه چي په مفصله نقشـه  
كــي كښــل ســوى او مخكــي جنــاب اميــر صــاحب تــه وركــړل ســوى دى،    

و امير صاحب د وزيرو او دوړو جناب امير صاحب ته به پرېښوول سي ا
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چغــۍ ـ   (پــه پاتــه ملــك كــي لــه خپــل ادعــا څخــه تېريــږي او هــم د جــاګى   
Chagah (په نسبت له خپلي ادعا څخه صرف نظر كوي.  

ـ د سرحد بندۍ دغه كرښـه بـه وروسـته لـه دې څخـه پـه تفصـيل سـره         ۴
وكښـل سـي او نښـي بــه يـې پـر هـر ځــاى كـي چـي ممكـن وي د افغــان او          

رانو په وسيله كښېښوول سي او ددغو كمشنرانو مقصد برټش د كمشن
به دا وي، چي د يو او بل په اتفاق پر يو سرحد بانـدي موافقـه وكـړي او    
هغه پوله بايـد حتـى االمكـان بـه د هغـي حـد بنـدۍ مطـابق وي، چـي پـه           
دغه نقشه كي ددې تړون سره ملحقه ده، ليكن پولي ته نـږدې د موجـود   

  .كي ونيول سي كليو محلي حقوق دي په نظر
ـــ د چمــن د مســئلې پــه نســبت د نــوي انګرېــزي چــاوڼۍ پــه بــاره كــي    ۵

يـا  (جناب امير صاحب د خپل اعتراض څخـه تېريـږي او د سـركى ليـږي     
په اوبو كي چي اخيستي يـې دي، د  ) Sorkai Taigai -سركۍ تيږي 

برتانيا عليه دولت ته يې تسليموي، په دې برخه كي د حد بندۍ سرحد 
  :دي ډول وكښل سيبه په الن

ته نږدې د خواجه عمران د غره له سره ) شاه كوتل(د حد بندۍ خط به 
او د ) مرغــه چمــن(چــي انګرېــزي ملــك تــه نــږدې دى داســي ځــي، چــي   

چينـه افغانسـتان تـه پرېـږدي او عــدل د     ) Sharo Oba –شـيرو اوبـه   (
نوي چمن د كال او افغاني تهـاڼې تـر مـنځ كيـږي او لـه لښـكر ډنـډ څخـه         

د اور ګـاډي  (ي، وروسته له هغه د عدل دغه كرښه د رېـل سټېښـن   تېريږ
ــه     ) تمځــاى ــه چــي پ ــه منځــه هغــه غــره ت ــران بولــدك (ل مشــهور دى ) مي

رسيږي او د جنوب خـوا تـه راګرځـي، د خواجـه عمـران بـه د غرونـو كـي         
تهاڼـــه پـــه انګرېـــزي ملـــك كـــي ) Gowashi(شـــامليږي او د ګواشـــى 

ــوراوك او    ــي د ښـ ــه الر چـ ــږدي او هغـ ــي، د   پرېـ ــور ورځـ ــه لـ ــي پـ د ګواښـ
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افغانستان په تعلق كي يې پرېږدي، د برتانيـا دولـت بـه پـه نومـوړې الر      
  .كي تر نيم ميله پوري هيڅ السوهنه ونكړي

ـ ددغي عهد نامې شرايط د برتانيـا د عاليـه دولـت او د افغانسـتان     ۶
دغه عهد ليك د پولي په نسبت د جناب امير صاحب داسي بولي، چي 

كي د رايي او خيال درستو اختالفاتو خاطر بشپړه فيصـله  په منځ  دوي
ده، د هند عاليه دولت او هم جناب امير صاحب دا په خپله غاړه اخلـي،  
ــه     ــي پـ ــثالً هغـــه راز اختالفـــات چـ ــاتو انفصـــال مـ ــزوي اختالفـ چـــي د جـ
راتلــونكي كــي د پــولي د نښــه ايښــوولو د مقــرره افســرانو لــه خــوا پــرې 

ــه دوســتا    ــه     غــور او فكــر كيــږي، پ ــر څــو چــي پ ــه فيصــله ســي، ت نه الره ب
راتلونكي كي ددغو دوو دولتونو تر منځ تر وسه ـ وسه پوري د شك او 

  .شبهې او غلط فهمي درست اسباب له منځه ليري كړاى سي
ـــ څنګــه چــي د هنــد عاليــه دولــت د برتانيــا د دولــت پــه نســبت د اميــر ۷

ي، چــي صــاحب د نيــك نيتــۍ پــه هكلــه بشــپړه ډاډينــه لــري او هيلــه لــر    
افغانستان د خپلواكۍ او خودمختارۍ په حالت كي ووينـي، نـو ځكـه    
د برتاينا دولت به د امير صاب لـه خـوا د جګـړې د اسـبابو د رانيولـو او      
خپـــل هيـــواد تـــه د هغـــو راوړلـــو پـــه هكلـــه هـــيڅ اعتـــراض ونـــه كـــړي او  
نومــوړى هيــواد بــه خپلــه د جګــړې د اســبابو څــه مرســته ورســره وكــړي،  

دې لپـاره چـي د هنـد عاليـه دولـت د اميـر صـاحب د هغـه         سربېره پـردې د 
دوستانه رويې په نسبت چي په دې خبرو كي يې ښوولي دي، عالوه پر 

لكـه  ) ۶(لكه روپو چي كال په كال وركول كيږي، په كال كي ) ۱۲(هغه 
  .روپۍ نوري هم زياتي كړي

دا د ډيورنډ د معاهدې يوه خالصه وه، خـو د بـين الـدول د حقوقـو لـه      
ره په مشكل د معاهدې نوم ورته يادولى سـو، د معاهـدې يـو جانـب     نظ
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له دې څخه بشپړ څرګند دى، چـي پـه مـتن كـي پخپلـه انګرېـز د اميـر پـه         
نمائنــدګۍ خبــري كــوي، پــه هــره مــاده كــي د جنــاب اميــر صــاحب جملــه  
استعمالول دا معنى وركوي، چي د اميـر عبـدالرحمن خـان پـر ځـاى يـو       

  .بيانويبل څوك دده نظر او تعهد 
ددغي معاهدې كار پوره دوه كاله وخـت ونيـو، د افغانسـتان لـه خـوا      

سپه ساالر غالم حيدر خان څرخـى د ننګرهـار واليـت والـي او نظـامي      (
قوماندان، سردار شيريندل خان د پكتيا والي، سردار ګل محمد خان د 

د اميــر نمائنــدګان وه، د  ) ارګــون حــاكم او محمــد عمــر نــورزى فراهــي   
) مسـټر اونـى كمشـنر، مسـټر دانلـډ او مسـتر مكمـاهن       (ه خوا انګرېز ل

  .نمائندګي كوله
ــايلو مخصوصــاً        ــو قب ــه ټول ــر الســليك وروســته پ ــډ كرښــي ت د ډيورن

لـــه اميـــر څخـــه  او مســـودو كـــي ســـخت ښـــورښ پيـــل ســـو، دوي وزيـــرو 
غوښــتل، چــي لــه انګرېــز څخــه مــو خــالص او پــه افغانســتان پــوري مــو   

تاسي زما په خوله نه كوى، لـه دې څخـه   وتړه، خو امير په دې بهانه چي 
  )1(.ډډه كوله، چي دغه قومونه ځانته واخلي

بلي خواته د ډيورنډ د كرښي له په نښه كولو څخـه د برتانيـا بنسـټيزه    
موخه دا وه، چي د ختيځ افغانستان په قبايلي سـيمو كـي د افغانسـتان    

دف د دولتي نفوذ د شته والي مخنيوى وكړي، ددې نفوذ د مخنيوي ه
دا نه و، چي د ورځنيو عادي تبـادلې او راسـه درسـه، لكـه د سـوداګرۍ      
او ټولنيزو مراسمو په سرته رسولو كي خنډ وګرځي، بلكې مقصـد يـې   
دا و، چي له خپل مورني ټاټوبي څخه قبـايلي سـيمي بېـل كـړي او پـدې      
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توګه د برتانوي حكومت پر ضد د مقاومـت او وسـلوالو عمليـاتو مخـه     
پـه توګـه د افغانسـتان او    ) نـا خاونـده سـيمي   (د يـوې   ونيسي، دا سيمه

پــه حيــث د ) حائــل – Buffer(برتــانوي هنــد تــر مــنځ د بيلتــون د كرښــي  
استعمال لپاره په نظر كي وه، پدې اړه د تبصرې په ترڅ كـي امريكـايي   

د امير : (كي ليكي) افغانستان(په خپل كتاب ) لويي دوپري(ليكوال 
تو څخــه چــي اظهــار كــړي يــې دي او پــه  عبــدالرحمن خــان لــه هغــو كلمــا 

خولــه يــې ويلــي دي، كېــداى ســي ســړى دې پــايلي تــه ورســيږي، چــي د   
ــاره د   ــر لپـ ــان اميـ ــر د   ) ز ۱۸۹۳(افغـ ــړون قـــانع كـــوونكى و، مګـ ــال تـ كـ

نومـــوړي د ژونـــدليك او اســـنادو لـــه لوســـتو څخـــه وروســـته داســـي        
 د دايمـي پـولي پـه توګـه نـه     ) ډيورنـډ اليـن  (څرګنديږي، چي نوموړى د 

  ).مني
وار پـدې خبـره ټينګـار كـړى      -امير عبدالرحمن خان پخپله هم په وار 

ــه پولـــــه نـــــه ده، بلكـــــې د دواړو دولتوتـــــو    ــه نړيوالـــ دى، چـــــي دا ليكـــ
  .د نفوذ د سيمي د ټاكلو لپاره كښل سوې ده) افغانستان او هند(

ډاكټر حسن كاكړ پـه مسـتندو شـواهدو سـره دا حقيقـت څرګنـد كـړى        
لـه خپلـو ادعاګــانو   (وړي تـړون كـي دا جملـه چـي     دى، چـي اميـر پـه نومـ    

، نـه ده ليكلـې، تـاريخي اسـناد ددې حقيقـت ښـكارندوى       )څخه تېـر يـم  
دي، چي حتى ډيورنـډ پخپلـه هـم لـه هندوسـتان سـره د افغـاني سـيمو د         

  .تړلو خيال نه درلود، بلكې غوښتل يې چي هغه يې د نفوذ ساحه وي
انګرېـزى  (كـي، چـي   لي) پرسي سـايكس (برتانوي معاصر تاريخپوه 

ــات  ــدي د    ”ډيورنــــډ“ديپلومــ ــديز نــــه و كــــړى، چــــي ګونــ داســــي وړانــ
هندوســتان اداري پولــه وړانــدي وغځــوي، بلكــې دا كــار يــې محــض د   

  ).سياسي كنترول موندلو لپاره كړى و
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د كاغــذ پــر مــخ ددې خيــالي نانــدريزي كرښــي د كښــلو لــه نېټــې څخــه 
څېړنو اكثره يې د  راپدېخوا نوري څېړني تر سره سوي دي، چي دداسي

نړيوالي پولي په حيث ددې كرښي ناقانونيـت ثـابتوي، دداسـي څېړنـو     
څېړنــي  ) ز ۱۹۳۹(او بــارتين  ) ز ۱۹۱۰ – ۱۹۰۱(پــه ډلــه كــي د هولــديچ    

خـــورا مهمـــي او د ژور غـــور وړ دي، چـــي د لـــويي دوپـــري پـــه كتـــاب        
  .كي يې بشپړه يادونه سوې ده) افغانستان(

ي د ډيورنډ تړون يـو نړيـوال منـل سـوى     لندن هيڅ پدې عقيده نه و، چ
ــين         ــر مــنځ ب ــد ت ــن د افغانســتان او هن ــډ الي ــا دا چــي د ډيورن ســند و او ي
المللي پوله وه، د ډيورنډ موافقه يوه داسي موافقه وه، چـي د هغـې پـه    

  .توګه د برتانيا د حكومت او امير تر منځ د نفوذ سيمي بېلي كړي
دا رښــتيا ده، چــي د ( :اولــف كيــرو پــه خپــل كتــاب پټهــان كــي ليكــي   

ډيورنــډ تــړون كــي، دې كرښــي تــه د هندوســتان پولــه نــه ده ويــل ســوې،  
مګــر د اميــر د ډومينيــون كرښــه ده، چــي د هغــې شــا تــه بــه هــيڅ لــورى د   

  ).السوهني حق نه لري
ــه       ــايټلر يادونــه كــوي، چــي د ډيورنــډ كرښــه ل پــه همــدې ډول فريــرز ټ

منطقه كرښه ده، هغـه د   ايتنوګرافي، ستراتيژي او جغرافيايي نظره بې
اباسين د اوبه خور اساسي كاسه پرېكوي، يو ملت په دوو برخو وېشي 

  .او حتى قومونه سره بېلوي
پدې توګه د ډيورنـډ اليـن د افغانـانو پـر ضـد او مقابـل كـي د پرنګـي         
انګرېز د كركـي څلـى دى، د كاغـد پـر مـخ بانـدي د هغـې د كښـلو څخـه          

پاته سـوې او پـه عمـل كـي يـې هـيڅ        راپدېخوا دا كرښه يو واهي مفهوم
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وخت دا ولس چي په تاريخ، ديـن، ژبـه او دودونـو كـي سـره يـو او د يـوه        
  )1(.بابا اوالد دى، له يوه بل څخه بېل كړى نه دى او نه به يې بېل كړي

كــي د انګرېــز  ) ز ۱۸۹۴(د ډيورنــد لــه تــړون څخــه يــو كــال وروســته      
ارلمــان د وكيــل پــه  د انګلــيس د پ) الرډ كــرزن(مشــهور سياســت مــدار  

ــدالرحمن خــان ســره اړيكــه         ــر عب ــه امي حيــث د يــوې عريضــې لــه الري ل
ونيوله او اجازه يې وغوښتل چي افغانستان ته راسـي، اميـر هـم اجـازه     

نېټـه كابـل تـه    ) ۴(وركړه، كرزن د نوموړي كـال د نـوامبر د مياشـتي پـه     
راورســېد، دلتــه يــې لــه اميــر ســره خبــري وكــړې او لــه اميــر څخــه يــې            

غوښتل، چي د چمن له الري د كنـدهار تـر داخـل پـوري او پـه مشـرقي       و
ــين ســره موافقــه       كــي تــر ډكــۍ پــوري د اورګــاډي د لــين او ټلګــراف د ل
وكــړي، خــو اميــر د كــرزن ټــولي غوښــتني ور رد كــړې، كــرزن د روســيې  
ســـره د افغانســـتان د مخـــامخ كېـــدو پـــه صـــورت كـــي د قـــواو راســـتول   

يل، چي په جګړه كي مـوږ عسـكرو تـه    پېشنهاد كړل، مګر امير ورته وو
  .اړتيا نه لرو، خو د پيسو او وسلو مرستي قبلوو

كــــي د برتانيــــا ټولــــواكمني ) ز ۱۸۹۵(پــــدې پســــې پــــه دا بــــل كــــال  
پــه نامــه د انګرېــز دولــت، اميــر عبــدالرحمن خــان تــه بلنــه    ) ويكتوريــا(

وركړه، چي لندن ته ورسي، مګر امير تمارض وكړ او خپل پـر ځـاى يـې    
ورواســـتاوه، اميـــر هيلـــه درلـــوده، چـــي د ) ردار نصـــراهللا خـــانســـ(زوى 

  .افغانستان سفارت د هند پر ځاى په لندن كي وي
) هدايتنامــه(اميــر عبــدالرحمن خــان خپــل زوى تــه يــو الرښــود ليــك   

كله چي د انګرېـز  : (وركړ، چي د هغه په دېرشمه ماده كي يي ليكلي وه

                                                             
مخ ۲۴۳ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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چـي حضـرت قبلـه مـي     له ملكې څخه رارخصتېږې، نو ملكې ته ووايه، 
يوه غوښتنه كـړې، چـي د سـركار واال لـه خـوا يـو تـن پـه لنـدن كـي مقـرر            
سي، چي هر وخت د ملكې او شهزادګانو په سـترګو ليـدلي احـوال مـى     

  ).پالر ته ولېږي او د هغه ليكونه دلته راورسوي
لنــدن تــه والړ او د  ) لمريــز ۱۳۱۲ –ز  ۱۸۹۵(ســردار نصــراهللا خــان پــه   

فير سره يې تود هركلى وسو، له ملكې سره يې وكتـل،  توپونو په ) ۲۱(
نومــوړي پــه رســمي بلنــو كــي ګــډون وكــړ او ملكــې تــه وويــل، پــالر مــي  
غوښتل چي راسي، مګر صحت يې نه و جوړ، ملكې د امير د صحت په 
هكله وپوښتل، مګر د امير هغه غوښتنه يـې ونـه منلـه، چـي د نومـوړي      

  )1(.يو نمائنده دي په لندن كي وي
ار نصراهللا خان خالي الس افغانستان تـه راسـتون سـو او پـالر تـه      سرد

يې ټول جريان ووايـه، تـر هغـه وروسـته اميـر پـوه سـو، چـي د انګرېـز پـر           
دوســتۍ يــې بايــد بــاور نــه واى كــړى، نومــوړي پــر انګرېــز دا مالمتــي     
ويله، چـي هغـوي ځـوانمردي نـه لـري او د خپـل قـول پابنـده نـه دي، خـو           

د استعمار په قاموس كي دا هسـي كلمـې ځـاى نـه     پدې نه پوهېده، چي 
  .لري

د امير د ژوند د وروستيو كلونو سياسي تالشونه ټـول بـې پـايلي وه،    
  .نو د ژوند وروستي ورځي يې په ناراضۍ كي تېري سوې

كالو پاچهۍ څخه وروسـته  ) ۲۱(امير عبدالرحمن خان پس له تقريباً 
ر پـه لـومړۍ ورځ د نقـرس    كـال د اكتـوب  ) ز ۱۹۰۱(كالو په عمر د ) ۷۱(د 

  )2(.په ناروغۍ له دې نړۍ څخه سترګي پټي كړې
                                                             

مخ ۷۲۶افغانستان در مسير تاريخ، مير غالم محمد غبار، ـ  1  
مخ ۱۴۰ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  2  



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

395 
 

  

  :د امیر حبیب هللا خان پاچاهي
لــه مړينــي وروســته دده مشــر زوى   هلمنــدي د اميــر عبــدالرحمن خــان 

د  )1(سردار حبيـب اهللا خـان د افغانسـتان د واكمـن پـه حيـث وټاكـل سـو،        
څخـه د هغـه    اركزيبـ  پخواني دستور پر خالف له امير عبدالرحمن خـان 

ــر      مشــر زوى ســردار حبيــب اهللا خــان تــه د ســلطنت او واكمنــۍ لېــږد، ډې
خاموشه او پرته له ږغـو ږوغ تـر سـره سـو، ځكـه لـه يـوې خـوا تېـر سـوى           
امير د خپلي واكمنۍ په دوره كي خپل مشر زوى يـې د هيـواد پـه چـارو     
كــي شــريك كــړى او روزلــى و او بــې لــه دې چــي پــه رســمي توګــه يــې د    

هدۍ اعالن وكړي د دولـت اركـانو او مشـرانو تـه يـې ورپېژنـدلى       وليع
ــي د واليتونـــو         ــه چـ ــو لـــه دود څخـ ــه د تېـــرو اميرانـ ــوا هغـ ــي خـ ــه بلـ و، لـ
حكومتونــه يــې خپلــو زامنــو تــه ســپارل، چــي دا پــه غيــر مســتقيمه بڼــه د  
هيــواد يــو ډول وېشــل وه او كــورنۍ جګــړو تــه يــې الره هوارولــه، ځــان     

        .ژغورلى و
كال د اكتوبر پـه لـومړۍ   ) ز ۱۹۰۱(يل سول امير د لكه چي مخكي وو

نېټه په كابل كي وفات سو او وروسته له دې چي شـهزادګانو، د دولـت   
لوړ پوړو چارواكو او پوځي مشـرانو د هغـه د مشـر زوى پـه ځايناسـتي      
توافق سره وكړ، نو د پخواني امير مړينه يې د نوي امير له امـارت سـره   

كومه شـخړه او اخـتالف رامنځتـه نسـو،      يو ځاى اعالن كړه، څنګه چي
نو ځكه په لومړي ځل د افغانستان په دولتي تاريخ كـي دا كـار پرتـه لـه     

  .جګړې او ويني توئېدو تر سره سو
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نېټه په سمرقند ) ۲(كال د جوالى په ) ز ۱۸۷۲(امير حبيب اهللا خان د 
كي زېږېدلى، ليك، لوست او د زمانې رايج علوم يې له تكړه او اليقـو  
استادانو زده كړي وه او لكه چي د هغه له قلمـي يادښـتونو څرګنـديږي    
د خپلــي زمــانې د عمــومي كچــي د علــم پــه تناســب د ښــه ســواد خاونــد     

  )1(.شمېرل كېده
حبيب اهللا خان د خپل پـالر د خاصـيت بـرعكس يـو معتـدل شـخص و،       
دده په وخت كي نسبي امنيت موجود و، نوموړي د افغانسـتان د ټولـو   

ونو ليدنــه وكــړه، ده بــه خپــل ځــان تــه د خپلــواك پاچــا خطــاب لويــو ښــار
كــاوه، خــو پــه سياســي پاليســۍ كــي د خپــل پــالر د تړونونــو لــه مخــي د    

  )2(.انګليس سياست مالتړ و
امير حبيب اهللا خان د خپلي واكمنۍ په لـومړي سـر كـي انګرېزانـو تـه      
خبــر وركــړ، چــي دى د اميــر مرحــوم پــر ځــاى د افغانســتان واكــدار ســو، 

نګرېزانو هم مباركي ورته وويله او ورته يې وليكل چي اجازه راكړئ، ا
چي يو انګرېزى پالوى كابل ته درسي، تر څـو پخـواني تړونونـه تائيـد     

ليـك تــه لنــډ ځــواب  ) الرډ كــرزن(كـړي، ځــوان اميــر د هنـد د وايســراى   
وركــړ او د پــالوي لــه رالېږلــو څخــه يــې اغمــاض وكــړ، صــرف ورتــه وې   

چي زما مرحوم پالر د انګرېزانو سره كـړى دى، تـر    ليكل چي هغه تړون
  .كله چي انګرېز ته محترم وي، زه به هم ورته وفادار وي

كرزن د ليكونو دا لړۍ اوږده كړه او په شپږم ليك كي يې امير ته بلنه 
وركړه، چي هند ته ورسي، خو امير تمارض وكړ او په بل ځل كي كـرزن  

ونو تجديد نظر ته حاضر نسي، نو اخطار وركړ، چي كه د پخوانيو تړون
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د انګرېزانو مسـتعمرې بـه هـم بنـدي سـي، اميـر پـه دغـه خبـره دومـره پـه            
  )1(.غوصه سو، چي تر كله كرزن په هند كي و، ده هلته سفر ونه كړ

امير حبيب اهللا خان په كورني چارو كي چي لـومړى ګـام واخيسـت، د    
ــرول وه، چــي د      ــه حــال ځــان خب ــې شــمېره بنــديانو پ هغــه د پــالر د   هغــو ب

سلطنت په دوره كي ورباندي زندانونه ډك سوي وه، ځوان امير فرمان 
صادر كړ، ددې فرمان په اساس كوم بنديان چي ناحقه په محابسـو كـي   
دي، بايد خوشي سي او د نـورو بنـديانو قضـيه دي پـه هغـه غونـډه كـي        
چي په خپله ده يې رياست په غاړه درلـود، مطـرح سـي، پـه پايلـه كـي پـه        

  .زرګونو كسان چي زيات يې بې ګناه وه خوشي سول
پرتـه  (د امير جبيب اهللا خان په دوره كي ړنـدول او د غوږونـو پرېكـول    

څخه ممنوع وګرځېدل او ددې پر ځاى يې د بند بېال ) له شرعي مواردو
بېلي سزاګاني وټاكلې او خپلـو ځايناسـتو تـه يـې هـم سپارښـتنه وكـړه،        

نه كړنـو تـه لـه بيـا راګرځېـدو څخـه ډډه       چي دغو غير انسـاني او وحشـيا  
  )2(.وكړي

حبيب اهللا خان هم د پالر په شان يو مطلق العنان پاچا و، ټولي دولتي 
او حكـــومتي چـــاري د نومـــوړي پـــه واك كـــي وې، د خپلـــو كـــورنۍ او   
قبيلې كسانو ته په هر وصف او كيفيت بـه چـي وه، پـه قـدر قايـل و، دده      

ير عبدالرحمن خـان پـه دوره كـي لـه     په وخت كي ډېر هغه كسان چي د ام
وطن څخـه پـه وتلـو مجبـور سـوي وه، بېرتـه سـتانه سـول، د نومـوړي پـه           

د ښـوونځي پـه نـوم    ) حبيبيـه (وخت كي د نوي معارف لومړنى بنسټ د 
كښېوول سو، شاهي مدرسه او حربي ښوونځۍ  يې جوړه كړه، د سراج 
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خــت كــي د االخبــار پــه نــوم يــوې خپرونــي پــه خپرېــدو پيــل وكــړ، پــدې و  
خپلواكۍ په لور د ولسونو راهڅونكي ليكواالن پيـدا سـول، پـه سـراج     
االخبار كي به يې مضمونونه خپرول او د نړۍ حالت به يې پكښې نشـر  

ــه ســپارل،  ــه لــوري د ارشــاد النســوان      )1(ت همدارنګــه د مېــرمن اســماء ل
  .اخبار او سراج االطفال جريده هم د يادوني وړ ده

نېټه له انګرېزانو ) ۲۱(كال د مارچ په ) ز ۱۹۰۵( امير حبيب اهللا خان د
له خوا سوى تړون دوباره السـليك  ) امير عبدالرحمن خان(سره د پالر 

كال د دسمبر په مياشت كي د انګرېزانو پـه دوهـم ځـل    ) ز ۱۹۰۶(كړ، په 
بلنه هند تـه والړ او لـه دوو مياشـتو او پنځـو ورځـو سـفر وروسـته بېرتـه         

  .وطن ته را ستون سو
كال ) ز ۱۹۱۴(امير د واكمنۍ په دوره كي لومړۍ نړيواله جګړه په  د

كي پيل سوه، انګرېزانو ددې لپاره چي افغانسـتان نـاپېيلى پاتـه سـي،     
حبيب اهللا خـان تـه يـو اسـتازى راواسـتاوه او د تېـرو ژمنـو پـه وريـادولو          
سره يې د بې طرفۍ غوښتنه ورڅخه وكړه، امير يې غوښتنه ومنله او د 

  .ار په وړاندي افغانستان يې ناپېيلى اعالن كړعام درب
د جرمني او تركيې د حكومتونو له خوا د امير څخـه وغوښـتل سـول،    

جګـړه كـي د انګرېزانـو پـر ضـد د دوي سـره ملګـرى سـي، خـو           چي پدې
نمائندګان لومړى ښه ونازول او بيا يې هغوي تـه خپلـه بـې     امير د دوي

  .طرفي وښووله
ــر ورو  ــان د اميـ ــراهللا خـ ــر زوى د   نصـ ــر مشـ ــان د اميـ ــت اهللا خـ ر او عنايـ

ــه، هغــوي غوښــتل چــي        ــوي كول ــره پل تركيــې د حكومــت او اســتازو ډې
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حبيب اهللا خان له دې موقعې څخـه ګټـه واخلـي او افغانسـتان خپلـواك      
اعالن كړي، خو حبيب اهللا خان په دې تمـه چـي لـه جګـړې وروسـته بـه د       

منــي مــاتولو نــاپېيلو او خپلــواكي بخښــونكي مجلــس غــړى ســي، لــه ژ  
  )1(.څخه ډډه وكړه

  

  :د امیر حبیب هللا خان په دوره کي الندي مهم کارونه وسول
  

كال د جبل السراج فابريكه ودان كړ او په همدغه كال ) ز ۱۹۰۷(ـ په ۱
يو تـن جيولوجسـټ لـه بهـر څخـه راوغوښـتل سـو، چـي د قيمتـي ډبـرو،           

  سروزرو، مسو، اوسپني او د ډبرو سكرو معدنونه ولټوي
كال د ملر كمپنۍ څخـه پـه ممبـى كـي مـوټر اخيسـتل،       ) ز ۱۹۰۹(په  ـ۲

ــه      ددې موټرانــو تــر راتــګ مخكــي د كابــل د ښــار د ســړكانو تــرميم او ل
  كابل سره د ننګرهار، لغمان، پروان، لوګر او غزني ښارونو نښلول

كلونو كي د د كابـل ښـار ټولـو اداري څـانګو     ) ز ۱۹۱۰ – ۱۹۰۹(ـ په ۳
ل او لـه هغـه وروسـته تـر جـالل آبـاد پـوري وغـزول         ته د ټليفون مزي غزو

  سوې
 كال د كابل د يتيم خانې جوړول) ز ۱۹۱۰(ـ په ۴

  كال د كابل ملكي روغتونونه جوړول) ز ۱۹۱۱(ـ په ۵
ــ پــه ۶ كــال د لــومړي ځــل لپــاره د وړيــن ټوكرانــو د اوبــدلو   ) ز ۱۹۱۳(ـ

  .فابريكې بنسټ ايښوول
هــم ايښــي دي، لكــه پــه  همدارنګـه يــې د ځينــو وداينــو د بنســټ ډبــري 

كابل كي د لكشاه ماڼۍ، ستوري ماڼۍ، قصر عين االمارت ماڼۍ، په 
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لغمان كي قلع سراج، په جالل آباد كي سراج العمارات، پـه جبـل سـراج    
  )1(.كي سراج االمصار او په هلمند كي نهر سراج

د اميـــر حبيـــب اهللا خـــان د واكمنـــۍ پـــه وخـــت كـــي روڼ انـــدو نهضـــت  
سو، ددې نهضت مشـر مولـوى محمـد سـرور      جوړ) مشروطي نهضت(

واصف و، ددې ډلي هيله دا وه، چي افغانستان دي يو خپلـواك هيـواد   
سي، امير په لومړي كي ددې ډلي سره مخالفت ونـه ښـود، خـو د دربـار     
چاپلوسانو او متملقينو هغه ته چوغلي كولې، څو اميـر عصـبي سـو او    

كـي د تـوپ او زنـدان امـر     كال په مارچ كي يې په جالل آبـاد  ) ز ۱۹۰۹(د 
صادر كړ، چي په هغه كـي مولـوى واصـف د هغـه ورور سـعداهللا او اكـا       
ــوزول ســول، همدارنګــه        ــوپ كــي ورســره وال ــه ت ــدالقيوم يــو ځــاى پ عب
كابلى لعل محمد خان، غوربندى جوهر شاه خان او محمـد ايـوب خـان    
كندهارى هم هغه كسان وه، چي د توپ الوزولو مجازات وركړل سول، 

بيا هم نهضت غلى نه سو او نوره يې هم وده وكړه، تردې چي د امير خو 
  )2(.هم ددې ډلي غړى سو) امان اهللا خان(حبيب اهللا خان ځوان زوى 

حبيب اهللا خان هم د امير عبدالرحمن خـان پـه شـان د انګرېزانـو د ګټـو      
ساتونكى و او د انګرېزانو لخوا حمايه كېده، دا مهال د خلكو له خوا د 

كۍ اخيستلو شعارونه پورته سول او د امير له پاليسـۍ سـره يـې    خپلوا
كـال د فبـرورۍ   ) ز ۱۹۱۹(د مخالفت څرګندونه كوله، همغـه و، چـي پـه    

نېټـه د لغمــان واليـت پــه كلـه ګــوش سـيمه كــي وويشـتل ســو او      ) ۲۰(پـر  
  .ځاى پر ځاى مړ سو

                                                             
ـ پوهندوى جان محمد پيغام، د شلمي پېړۍ لومړيو درېيو لسيزو كي افغانستان د سياسي او 1

   مخ ۵۲ه، فرهنګي بهير څېړن
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  :پاچاهي غازي امان هللا خانسرت د 
نېټه ) ۲(د جون پر ) ز ۱۸۹۲(په كال  )هلمندى(امان اهللا خان باركزى 

د كابل په پغمان كي وزېږېد، لومړنۍ زده كـړي يـې پـه شـاهي دربـار او      
كي تر سره كړې، په ) حربيه ښوونځۍ(نوري زده كړي په حربيه مدرسه 

كلنـۍ كـي عـين    ) ۱۲(پوځي زده كړه كي يې ځانګړى استاد درلـود، پـه   
پــه ډېــره صــرېحه او    الدولــه ونومــول ســو، نومــوړي ډېــر زغــم درلــود،      

څرګنده لهجه يې خبري كولې او كله به يې چي وينا كوله مقابـل لـورى   
به يې تر اغېز الندي راووست، كله چي د اميرحبيب اهللا خان د پاچاهۍ 
په دوران كـي روڼ انـدو د مشـروطيت غورځنـګ جـوړ كـړ، نـو امـان اهللا         

        )1(.تهخان د همدې غورځنګ په فعاليتونو كي هم بشپړه ونډه واخيس
ــان  ــان اهللا خـ ــار   دامـ ــالر پـــه دربـ ــيپـ ــه وال   كـ ــت او مينـ زيـــات محبوبيـ

 يادت لـه مخـ  په سفر والړ، نـو د خپـل عـ    يريامير چ يكله به چ درلودل،
 يبه يې خپل مشران زامن په نوبت سره ځايناسـتي ګرځـول او كلـه بـه چـ     
او  امان اهللا خان ته نوبت ورسېد، نو له درباريانو سره به يې خورا غوره

 يـې چلند كاوه، له بنديانو سره به يې ډېره نرمي كوله او ان كلـه بـه    نېك
همـدا   ،پټ ليده كاته هم ورسره كول او پر پوځيانو به يې ځانګړى پام و

 يله كـوم  يكله يې خپله پاچاهي اعالن كړه، نو په دربار ك يچ ،المل و
  .وسسره مخ نه  يستونز يځانګړ
نېټــه اميرحبيــب اهللا خــان د  ) ۲۰(كــال كــي د فبــرورۍ پــر  ) ز۱۹۱۹(پــه 

لغمان په كلـه ګـوش كـي ووژل سـو، هغـه وخـت امـان اهللا خـان د پـالر لـه           

                                                             
مخ ۱۲۵ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  1  
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خــوا پــه كابــل كــي د والــي پــه حيــث دنــده اجــرا كولــه، د كابــل د پــوځ او     
  .خزانې ټول واك دده په الس كي و

نصـراهللا  (كوم وخت چي اميرحبيب اهللا خـان وفـات سـو، نـو ورور يـې      
ــه پلــوۍ       او نــور شــهزاد ) خــان ګان پــه جــالل آبــاد كــي د نصــراهللا خــان پ

ودرېــدل او د نومــوړي امــارت يــې اعــالن كــړ، خــو پــه اخيــر كــي اړ كــړل   
  .سول، چي له امان اهللا خان سره بيعت وكړي

امـــان اهللا خـــان بـــاركزى د پـــالر لـــه مړينـــي وروســـته پـــه اوومـــه ورځ د 
كــل كلنــۍ د افغانســتان پاچــا وټا) ۲۷(نېټــه د عمــر پــه ) ۲۷(فبــرورۍ 

د افغانســـتان د  يوادپــال شخصــيت و، چــ   ييــو ځــوان ه   نومــوړى  ســو، 
وكــړې، خــو لــه بــده   يځلــ يهلــ يسمســورتيا او پرمختيــا لپــاره يــې ډېــر 

 ورتــه يــوه مكــار دښــمن يمرغــه چــې د پرمختيــا او سمســورتيا پــه الر كــ
تګ تـه   يكمين نيولى و او امان اهللا خان يې په دغه الر وړاند )انګرېز(

  .پرېنښود
 يورځ ملـت تـه پـه وينـا كـ      اوومـه  خان د خپـل پـالر د مـرګ پـر     امان اهللا

مــا د پـالر د شـهادت پــر   ! د افغانســتان معظـم ملتـه   ېا( ــ :وويـل  يداسـ 
ړه درلــود او اوس پــه هغــه  اپــر غــ يوخــت د ســلطنت وكالــت پــه كابــل كــ  

 يكلـه چـ   ،ړه اخلـم ااصالت د امانت دروند بار متوكالً او متعصماً پر غ
د  يچـ  ،له، ما عهـد وكـړ  وېښوښپاچاهۍ جوغه كستر ملت زما پر سر د 

 خپلـواك  هيوادونو پـه څېـر   خپلواكو نورود افغانستان دولت به د نړۍ 
او مستقل وي، د افغانستان خلك بـه د قـانون تـابع وي، بېګـار او نـور      

واد پـه  يـ ه يدلته بـه ډېـر اصـالحات راځـي، چـ      ،جبري كارونه به بند وي
 رپــ )شــاورهم فــى االمــر(ه د خپــل مناســب ځــاى ومــومي، زه بــ ينــړۍ كــ

واد په چارو يبه د خپل دين او ه يكوم، تاسء اجرا يواد چارياساس د ه
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زه تاسـو ټـول اهـل     ،ډېر هوښيار اوسئ او په بيدارۍ به وطن سـاتئ  يك
  )1().سالم او ټول بني نوع انسان ته خير او سعادت غواړملا

كــړه، امــان اهللا خــان پــه هــم هغــو ورځــو كــي چــي پاچــاهۍ يــې اعــالن      
سمدستي يـې د ارګ لـه زنـدان څخـه هغـه ځـوان راديكـال روښـانفكران         

آزاد كړل، چي د اميرحبيب اهللا خان پر موټر د فير په قضيه ) روڼ اندي(
  .ته يې مهم اداري پوسټونه وروسپارل يكي بنديان سوي وه او دو

هغه ځوان عناصر چي د عصـري تعلـيم او تعلـم لـه پلـوه مجهـز وه او د       
طي غړي بلل سوي دي، د كارونو په رأس كي ودرېدل او دوهمي مشرو

امان اهللا خان هم آزادي زمينې ورته برابـري كـړې، امـان اهللا خـان پخپلـه      
ــۍ او      ــتان د ودانـ ــيت و، ده د افغانسـ ــته شخصـ ــن دوسـ ــو زړور او وطـ يـ
پرمختيا لپاره ډېر فعاليتونه وكړل خو بدبختانه چي د هيواد په اړخ كي 

  .ېز خنډونه ورته پيدا كوليې يو محيل دښمن انګر
امان اهللا خان تـه د پاچـاهۍ پـه السـته راوړلـو او د هغـه څخـه وروسـته         
ډېر خنډونه مخي ته راغلل، خـو نومـوړي پـه ډېـره حوصـله حـل و فصـل        

قاتالنو ته يې سزا وركـړه او  ) اميرحبيب اهللا خان(يې كړل، خپل د پالر 
  .په اخره كي يې د خپلواكۍ قصد وكړ

ه چي ځـوان پاچـا د ملـت پـه نامـه پـه خپلـه لـومړۍ وينـا          وروسته تر هغ
كــال د ) ز۱۹۱۹(كــي افغانســتان آزاد او خپلــواك اعــالن كــړى و، نــو د   

پـه  ) الرډ چلمسـفورډ (نېټـه يـې برتـانوي هنـد د وايسـراى      ) ۳(مارچ پر 
نامه يو ليك واستاوه او په هغـه كـي يـې نومـوړي وايسـراى تـه د خپـل        

پاچاهۍ خبر وركړ او د ليك په پاى كي  شهيد پالر د مړيني او د خپلي

                                                             
http://ps.wikipedia.org/ 1ـ  
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نـه بايـد د هغـه ملګـري څخـه      :...يې دې كلماتو انګرېزان فكر جن كړل 
پټه وي چي د افغانستان مستقيل او آزاد حكومت ځان تيار بولي، چي 
هــر وخــت او هــر موســم د دوســتۍ د ايجابــاتو ســره تړونونــه د انګرېــز د    

داګري ګټـو پـه الر كـي    حكومت سره عقد كړي، داسي كارونـه بـه د سـو   
  ) 1(...زموږ حكومت او ستاسو حكومت ته په ګټه وي

) لمريــز ۱۲۹۸(نېټـه چـي د   ) ۱۳(كـال د اپرېـل د مياشـتي    ) ز ۱۹۱۹(د 
نېټـې سـره سـمون لـري، د افغانـانو لپـاره يـوه ډېـره         ) ۲۸(كال د اسـد لـه   

تاريخي او لـه ارزښـته ډكـه ورځ ده، امـان اهللا خـان پـدې ورځ د كابـل پـه         
ــ ار كــي يــو مجلــس راوغوښــت، چــي بهرنــى ديپلومــات، مشــران،       درب

ملكــي او نظــامي اشخاصــو پكښــې ګــډون درلــود، پــه يــادي نېټــې د         
افغانسـتان خپلـواك اعـالن    ) شاه امـان اهللا خـان  (افغانستان نوى پاچا 

زه ځان او خپل هيواد د كورني : (كړ او پخپلي وينا كي يې داسي وويل
ــه   ــه بشـــپړه توګـ ــه پـ آزاد او خپلـــواك اعالنـــوم، تـــر دې  او بهرنـــي لحاظـ

وروسته به زمـا مملكـت لكـه د نـړۍ نـور ممالـك او قدرتونـه خپلـواك         
  .وي

هيڅ يو قدرت ته به د سر د يو ويښته په انـدازه اجـازه ورنكـړم، چـي د     
افغانستان په كورني او بهرني چارو كي السوهنه او مداخلـه وكـړي او   

پـه  (تـوره ور غـوڅ كـړم     كه دغسي اقدام يې وكړ، سـر بـه يـې پـه همدغـه     
دغه وخت كي امير لوڅه توره په كمربند پوري تړلې وه او ددغي جملې 

، وروسته امان اهللا خـان پـه دغـه    )پر وخت يې هغه په الس كي پورته كړه
تـه اشـاره وكـړه او وې ويـل     ) نجـف علـي  (مجلس كي د انګرېـز نمائنـده   

                                                             
مخ ۱۷۰لنډه كتنه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه  1  
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واب كـي ورتـه   ته پوه سوې؟ نمائنده په ډېر احترام او عـزت سـره پـه ځـ    (
  )1().هو زه پوه سوم: وويل

امان اهللا خان خپلي دا خبري په عمل پسې تعقيب كړې، بخارا تـه يـې   
سفير مقرر كړ، د شوروي اتحاد سره يې اړيكي ونيولې او ايران ته يـې  

  .د سفير مقررولو الرښووني صادر كړې
د برتانوي هند وايسراى د ځوان امير مكتوب تـه يـو سرسـري ځـواب     

، ده په خپل مكتوب كي د حبيب اهللا خان مرګ هغه ته د يو دوست وركړ
  .ضايعه وبلله او امان اهللا خان ته يې مباركي وويل او بس

امان اهللا خان دې ته ونه كتل، سمدستي د اداري اصالحانو په لړ كـي  
كابينه تشكيل كړه، چي په هغه كي يې محمود طرزي هلمنـدى بهرنيـو   

ــور وزيــران يــې هــم     چــارو وزير،عبدالقــدوس خــان  يــې صــدراعظم او ن
  .وټاكل
كال د مې له پيـل څخـه امـان اهللا خـان پـه جنګـي سـوقياتو        ) ز ۱۹۱۹(د 

پيل وكړ، ختيځي خوا ته يـې جنـرال صـالح محمـد خـان، جنـوبي خواتـه        
يې جنرال محمد نادر خان هلمندى او كندهار ته يې عبدلقدوس خان د 

  .وسله بندو قواو په مشرۍ واستول
مې په لومړيو كي په يوه لويه غونډه كـي د جهـاد اعـالن وكـړ،      امير د

ــر          ــار ياســت وســلي راواخلــئ او خلكــو هــم امــين پ ــه تي چــي كــه جهــاد ت
  )2(.ووايه

نېټې پـوري ګـډوډ جنګونـه    ) ۲۴(څخه بيا تر ) ۴(د مې د مياشتي له 
نېټــه جنــرال ) ۲۶(شــروع وه، چــي وروســته تــر متفرقــو جګــړو د مــې پــر   

                                                             
مخ ۴۲ملى است، ـ كانديد اكاډمېسن محمداعظم سيستانى، دفاع از استقالل و شاه امان اهللا وجيبه  1  

مخ ۱۷۲ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  2  



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

406 
 

ندى د لس زره ولسي او درې زره منظمـو عسـكرو   محمد نادر خان هلم
او محدودو توپو سره د ټل پر نظامي كـال بريـد وكـړ، انګرېـزي عسـكر      
كلك جنګېدل او هـوايي بمبـارد هـم روان و، خـو د انګرېـز د قـواو پښـه        
هغه وخت وښوئېدله، چي قومي ملېشـې ورڅخـه بېلـي سـوې او څنګـه      

ې تسـليم كـړل او د انګرېـز    چي د جګړې توان ورتـه پاتـه نـه و، ځانونـه يـ     
دې تسلمۍ يوه ولولـه وپاڅولـه، افغـاني قـواو د ټـل كـال فـتح كـړه او د         
هغې له برج څخه يې د انګرېز بيرغ الندي راوغورځاوه او د افغانستان 
بيرغ يې هلته پورتـه كـړ، د ټـل پـه فـتح كوهـاټ او پېښـور هـم تـر تهديـد           

  .وهالندي سول، دا د افغان او انګرېز درېيمه جګړه 
پـدې وخـت كـي انګرېـز د متــاركې غوښـتنه وكـړه او كابـل هـم ورســره         
ومنلــه، اميــر امــان اهللا خــان افغــاني قــواو تــه امــر وكــړ، چــي د ډيورنــډ د  
كرښــي دې خواتــه راســي، كلــه چــي هغــه راپرشــا ســول، انګرېــزي قــواو   
بېرته هغه ځايونه ټول ونيـول، چـي افغـاني قـواو نيـولي وه او پـدې كـي        

دا د  كابــل د حاكميــت يــوه غټــه اشــتباه وه، البتــه پــدې ټــل هــم شــامل و، 
توګه يې په وروستيو خبرو كي چي د سولي لپاره كېدلې د انګرېز الس 

  .اوچت كړ
د هغه څخه وروسته چي انګرېزانـو د سـولي غوښـتنه وكـړه، پدغـه لـړ       
كي دوه واره مختلف افغاني پالوي پـه راولپنـډۍ او موسـوري كـي او     

په كابل كي ډېري اوږدې خبري سرته ورسولې،  يو ځل انګرېزى پالوى
كــال پــه ) ز ۱۹۱۹(لــومړۍ خبــري د والــي علــي احمــد خــان پــه رياســت د  

جــوالى كــي پــه راولپنــډۍ كــي پيــل ســوې، دوهــم ځــل خبــري د محمــود   
پـه ميسـوري كـي    ) ۱۴(او بـل پـه   ) ز ۱۹۲۰(طرزي هلمندي په مشرۍ د 
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ابل ته راغـى او دا  وسوې او درېيم ځل د انګرېز سياسي سكرتر بېرته ك
  .كال د جنورۍ په پنځم پيل سوې) ز ۱۹۲۱(خبري د 

نېټه يو پـالوى  ) ۵(كال د جنوري پر ) ز ۱۹۲۱(د برتانوي هند څخه د 
نېټې څخـه  ) ۲۰(د دابس په مشرۍ افغانستان ته راغى او د جنورۍ له 

نېټــې پــوري ډېــري اوږدې او ســتري خبــري  ) ۱(ددغــه كــال د دســمبر تــر  
  .وسوې

و ځـــل بيـــا غـــازي امـــان اهللا خـــان هلمنـــدي او محمـــود طـــرزي  دلتـــه يـــ
هلمنــدي د ډيپلوماســۍ يــو بــل شــهكار پاملرنــه جلبــوي، هغــه دا چــي د  
انګرېــز هيئــت و دې تــه حاضــر كــړي، چــي د زړه لــه كــومي د افغانســتان  
خپلواكي ومني، نو د همدغـه وخـت سـره چـي د دابـس خبـري د افغـاني        

ه يې په ماسكو كي د فبرورۍ په هيئت سره په كابل كي رواني وې، هلت
نېټــه د روســانو لــه نــوي حكومــت ســره د دوســتۍ تــړون الســليك  ) ۲۸(

ــو         ــه خپل ــز وارد ســو او هغــو پ ــر انګرې ــل فشــار و، چــي پ كــړ، دا هــم يــو ب
شرايطو كـي دا خبـره پسـې زياتـه كـړه، چـي كـه د افغانسـتان او برتانيـا          

ــ       ره د تـــرمنځ د دوســـتۍ معاهـــده كيـــږي، افغانســـتان بـــه د روســـيې سـ
  .دوستۍ معاهده باطلوي، خو افغاني ديپلوماتانو پرې وخندل

په نوامبر كي دابس له امان اهللا خان سره په پغمان كي وكتل، اميـر پـه   
مهرباني وكړئ هغه څه چي موږ غواړو او حق :(جدي لهجه ورته وويل

يې هم لرو تاسي يې راكړئ مـوږ بـه سمدسـتي لـه روسـيې سـره پـه ټولـو         
ر وكـــړو، خـــو تاســـي تـــر اوســـه ال افغانســـتان هغـــه د اړيكـــو بانـــدي نظـــ

  ).نولسمي پېړۍ په سترګو ګورئ
د افغان او انګليس تر منځ د افغانستان د خپلواكۍ معاهده څو ځلي 

ــه    نېټــه پــه كــال  ) ۲۲(مــادو، د نــوامبر پــر  ) ۱۴(معطلــه ســوه، بــاالخره پ
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كي د محمود طرزي هلمندي او دابس له خـوا السـليك سـوه    ) ز ۱۹۲۱(
م دابــس پــه همدغــه نېټــه د ســرحدي قبــايلو پــه بــاب يــو مكتــوب د    او هــ

  .محمود طرزي هلمندي په عنوان صادر كړ
په دې معاهده كـي د افغانسـتان خپلـواكي پـه رسـميت پېژنـدل سـوې        
وه، خو د ستونزو د حـل لپـاره يـې الري ال پـوره نـه وې خالصـي كـړي او        

نېټه اعليحضرت  )۱(كال د دسمبر په ) ز ۱۹۲۱(همدا وجه وه چي كله د 
اميرامان اهللا خان دغه معاهـده د انګرېـزى هيئـت پـه وړانـدي السـليك       

دا تـړون د افغانسـتان او انګرېـز تـر مـنځ د      :(كوله په وينا كي يې وويـل 
 )1().دوستۍ تړون نه دى، بلكې د حسن همجوارۍ تړون دى

دا وه د يـــو مېړنـــي هلمنـــدي افغـــان غـــازي كارنامـــه چـــي د وطـــن د        
ه يې سـر او مـال د دښـمن تـر چپـاو النـدي راوسـت، مګـر         خپلواكۍ لپار

هيــواد يــې خپلــواك كــړ، لــه خپلــواكۍ وروســته غــازي امــان اهللا خــان د   
 .افغانستان په كورنيو چارو كي د اصالحاتو لړۍ راپيل كړه

د افغانســتان د خپلــواكۍ لــه الســته راوړلــو څخــه وروســته سمدالســه 
لومړى له ګاونـډيانو او  يې ديپلوماتيكي چاري جوړي كړې، له هر څه 

بيا د نړۍ له نورو هيوادونو سره د سفارتونو په سويه د اړيكو ټينګـول  
يې وپتېيل، په همدې مناسـبت د ولـي محمـد خـان پـه مشـرۍ پـالوى د        
شوروي اتحاد ته واستول سو، هلته له روسانو سـره پـه سياسـي اړيكـو     

ــه ال      ــه ســفارتونو ســره د اړيكــو ل ــې ل ــران او تركي ــه دې ســربېره د اي ري پ
موافقه وسوه، چـي ذكـر سـوي هيوادونـه پـه افغانسـتان كـي سـفارتونه         
وپرانيزي او افغانستان هم په بالمقابل عمل اقدام وكـړي، يـاد پـالوى    

                                                             
مخ ۱۷۴صر تاريخ يوه لنډه كتنه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معا 1  
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اروپـــايي هيوادونـــو تـــه پـــه ســـفر ووت، تـــردې چـــي تـــر امريكـــا پـــوري   
ورسېد، ددغو لويو وچو د سترو دولتونو په وړاندي يـې د افغانسـتان   

فهــيم كــړه او لــه اروپــايي هيوادونــو ســره يــې د ســفارتونو د   خپلــواكي ت
پرانيستلو پـه سـويه مـوافقې تـر السـه كـړې، پـر دې سـربېره تجـارتي او          
فرهنګــي مــوافقې هــم لــه ځينــو هيوادونــو ســره الســليك ســولې، پــدې    
ترتيـب سـره افغانســتان كـابو د يـوې پېــړۍ د انـزوا لـه كــنج راووت او د       

  )1(.سې رهي سونړۍ د هيوادونو په كاروان پ
غازي امان اهللا خان د پاچاهۍ له پيل څخه د هغو ټولو كـارونو اجـراء   
تر الس الندي ونيوله، چي په خپله لومړۍ وينـا كـي يـې ملـت تـه وعـده       

) محمــود طــرزى هلمنــدى(وركــړې وه، د پاچــا لــوى مشــاور او همكــار 
رفورمونـه پـه ډېـر بصــيرت فورمولبنـدي كـړل او بيـا يــې پـه ترتيـب ســره         

چا پر هغه الر روان كړ، چي د هغه عصر رښتيانۍ غوښتنه وه، كه څـه  پا
هم د خپلواكۍ داعيه او د هغې كاميابه نتيجې د سياسي رفورم سريزه 
برخه وه، خو فرهنګي رفورم د امان افغان د اخبار له خپرېدو سره چي د 

) ۱۲(كـال د اپرېـل پـر    ) ز ۱۹۱۹(سراج االخبار پر ځاى يې لومړۍ ګڼه د 
دالهادي داوي پــه مــديريت خپــره ســوه، دا د فرهنــګ او عصــري      د عبــ

مطبوعــاتو يــوه هينــداره وه، چــي د ځــوان افغــان د دولــت غوښــتني او      
كړنــي يــې منعكســولې، ددغــه اخبــار خپرونــو پــه خلكــو كــي د معــارف   
ــه        ــه اعان ــه، چــي خلكــو داوطلبان ــه راوپارول ــوه داســي ولول غوښــتني ي

و معـارف يـې پخپلـه پـر غـاړه      دولت ته وركوله او د ښوونځي تأسـيس ا 
  .اخيستل

                                                             
مخ ۵۳۲د افغانستان تاريخ،  ستر جنرال ګلزرك ځدران،ـ  1  
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كله چـي د انګرېـز سـره د حسـاب تصـفيه وسـوه او افغانسـتان د هغـې         
په رسميت وپېژاند او دا د ) انګرېز او روسيه(ورځي دوو ښكېالكګرو 

رســميت پېژنــدني لــړۍ پــه اروپــا او اســيا كــي پســې تعقيــب ســوه، نــو د   
ندانه د نوي كولـو  ځوان افغان دولت دې ته فارغه سو، چي د ټولنيز ژو

لپاره په بېالبېلو برخو او ساحو كـي اصـالح راولـي، د رفـوم يـا اصـالح       
ډېر مهم اړخ د قوانينو طرح او تطبيق و، چي د قانون تر حاكميت الندي 

  .يو قانونمند دولت منځته راسي
نېټـه پـه جـالل آبـاد كـي د ملـت د       ) ۲۹(كـال د فبـروري پـر    ) ز ۱۹۲۳(د 
ډون پــه لويــه جرګــه كــي د افغانســتان لــومړى نمائنــدګانو پــه ګــ) ۸۷۲(

اساسي قانون تصويب او بيا د پغمان په لويه جرګـه كـي تائيـد سـو، تـر      
دغه اساسي قانون وړاندي چي يو شمير قوانين تدوين سـوي وه، هغـه   
د اساسي قانون سره همږغي او ورپسې په مختلفو چارو كي د قوانينو 

  .د تدوين لړۍ په چټكۍ روانه سوه
نګ په سطح كي معارف دومـره پراختيـا وموندلـه، چـي حتـى د      د فره

ــا او خوســـت خلكـــو هـــم   ــه  ) ۷(پكتيـ ــوه زره افغـــانۍ اعانـــه دولـــت تـ سـ
وركــړې، چــي ښــوونځۍ ور تأســيس كــړي او پــه همدغــه وخــت كــي پــه     
ګــدېر، خوســت، زرمــت او څمكنيــو كــي څلــور ښــوونځي جــوړ او زده        

  .كوونكو په زده كړه شروع وكړه
كي هم د معارف سره مينه په څپو كي وه، په كندهار  په نورو واليتونو

ــه وروســتيو كــي د         ــدوانو هــم ښــوونځي جــوړ كــړل او پ ــل كــي هن او كاب
مســتوراتو ښــوونځۍ هــم تأســيس ســوه، بهــر تــه د لــوړو زده كــړو لپــاره   

  .هلكان او انجوني واستول سول
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د مطبوعاتو په برخـه كـي پـه لـس ګونـو جريـدې او مجلـې او د ارشـاد         
په نامه هم يوه جريده خپرېده او په هر واليت كي يـوې جريـدې   النسوان 

  .خپروني كولې
په اقتصادي برخه كي اصالح په صنايعو له انكشاف سره پيونـد سـو   
او په بهرني سـوداګري كـي افغـاني پيـداوار د نـړۍ مـاركېټونو تـه الره        

  .پيدا كړه
پـه عمرانــي برخــه كـي نــوي ښــارونه جـوړ ســول، د كابــل ښـار لــه پخــوا     
څخـه څــو چنــده  پــراخ ســو، د واليتونـو تــر مــنځ الري او ســړكونه لــه ســره   
جوړ سول او په الره كي د مسافرينو د هوسـايني لپـاره هوټلونـه پـه كـار      

  .ولوېدل
د ټليفون او ټليګراف لين د كابـل او واليـاتو تـر مـنځ وغـزول سـو او د       
يوې فرانسوي كمپنۍ سره د يـوه قـراردار توافـق وسـو، چـي د جنـوب،       

مال او كابـــل د اورګـــاډي لـــين وتـــړي، ددې اصـــالحاتو پـــه وړانـــدي شـــ
كــال كــي يــو ســړى، چــي ) ز ۱۹۲۴(انګرېــز ډېــر خنډونــه وخورځــول، پــه 

ــده او ځــان يــې د پخــواني پاچــا     زوى ) يعقــوب خــان (عبــدالكريم نومې
بالــه، پــه خوســت كــي خلــك تحريــك كــړل څــو حكومــت او خلكــو هغــه   

  .وشاړه
ي هـم نارضـايتي وه، لكـه چـي مـال      په همدې توګـه پخپلـه پـه خلكـو كـ     

عبــداهللا او مــال عبدالرشــيد پــه پكتيــا كــي راپورتــه ســول او رفــورم يــې   
بدعت وباله، خو دا ټوله د هغه ځاى د حاكم چـي يـو هنـدى او د انګرېـز     
جاسوس و، خلـك خطـا ايسـتل او د حكومـت پـر ضـد يـې راوالړ كـړل،         

نــې او فتــور رفورمونــه خلكــو ښــه هــر كلــى كــړل، خــو پــه دربــار كــي د فت  
  .عناصرو فضا مسمومه كړه
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دا يو ډېر دقيـق او د جـدي احتيـاط مسـتلزم بحـث دى، احساسـاتو او       
ــر         ــه كــړل ســي، د ســالمو او غي ــد ځــاى ورن ــه باي ــديو ت شخصــي عالقمن

كي د ) بېلتون(تر منځ بايد په تفكيك ) اصالحاتو(سالمو رفورمونو 
  .قضاياو مختلف ابعاد په نظر كي ونيول سي

نېټې څخه شـاه  ) ۷(كال د جون له ) ز ۱۹۲۶(اهللا خان چي د  امير امان
امان اهللا سو، واقعاً يو وطن دوست پاچا و، خو د شهزادګي غرور هغـه  
تـــه ډېـــره لـــږ اجـــازه وركولـــه، چـــي د ســـالمو او پـــه مســـائلو كـــي د آګـــاه   

  .شخصيتونو مشورو ته غوږ ونيسي
وشـحاله  امان اهللا خـان چـي دا رفورمونـه پيـل كـړل ټـول خلـك ورتـه خ        

وه، خـو د دربــار محافظــه كــار عناصــر پـدې خــوښ نــه وه، ځكــه پــه دغــو   
  .رفورمونو كي د دوي ګټي له خطر سره مخامخ كېدې

د رفورم څخه د بدي استفادې زمينې ډېري زياتي دي او حتى په يـوه  
ساده او بې آزاره مسئله كي چي هغه ښوونځۍ وه، هم بده ګټنه كېدله، 

ــا ) ۳(داســي چــي د ښــوونځۍ څخــه     ــې    ) ۴(ي كــروه ليــري هلكــان بــه ي
ښوونځي تـه جلبـول، چـي هغـوي بـه هلتـه د رسـېدو تـوان نـه درلـود، نـو            
ددغو هلكانو د معافولو په بدل كي به سرمعلم رشـوت اخيسـت، يـا بـه     
ــه ور پــه غــاړه و، د       ــاغ او مځكــي كــار ب يــې ځــوان هلكــان چــي د كــور، ب

خوشـي كـول،    ښوونځي په نامه راكشول كېـدل او بيـا بـه يـې پـه رشـوت      
  .پدې توګه يې خلك له معارف څخه خوا توري كړل

د مثبتــو رفورمونــو پــه اړخ كــي د غيــر ضــروري او حتــى ځينــو مضــرو  
كارونو رواج هغه عوامل وه، چي رفورم او اماني دوره يې له بـن بسـت   
سره مخامخ كړه، پدې كي شك نسته چي د كـدرونو د روزنـي لپـاره پـه     

ضروري كار و، خو د اروپا سـره دومـره پـه    بهر كي د محصلينو روزل يو 
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افراط عشق يوه لويه غلطي وه او دا يوه لوړه آرزو وه، چـي خپلـه ټولنـه    
په ظاهره د اروپا په شان جوړه كړي، خلـك يـې مجبـورول چـي دريشـي      
واغوندي او شپو پر سر كړي، د ښځو له سره په زوره چـادري غورځـول   

هـم د پاچـا آرزو بـه دا نـه وه،     دا يو غير ضروري او مضر عمـل و، كـه څـه    
چي په دغسي رسوايي دا كارونه وسي، خو پخپله په دربار كـي د پاچـا   

  .حريفانو دا كار كاوه، چي د پاچا موقف كمزوره سي
دا خو په داخل كي د رفـورم د سـقوط عوامـل وه، پـه خـارج كـي وضـع        

يـق  تردې ډېره درنه او خطرناكه وه، انګرېز يو منظم پالن طرح او تر تطب
چي له پخوا څخه د انګرېز ) پنجاپيان(الندي يې نيولى و، هغه هنديان 

پټ رپورټچيان وه، په اماني دوره كي يې بيا هم پر كارونو حاكميـت او  
لويه تخريبي برخه درلوده، كله چي د اساسي قانون د انفـاذ امـر صـادر    
سو، په پكتيا كي والي اميرالدين پنجاپى چي هندى و، په لوى محفل 

  .ي وويل اوس د شريعت وخت تېر سو، اوس د قانون وخت دىك
پــه مقابــل كــي انګرېــز ورو ـ ورو خپلــه نقشــه تــر كــار النــدي ونيولــه،       
ــف علــــى او نــــور        ــه ورور مولــــوى نجــ ــاپى او د هغــ ــي پنجــ ــر غنــ ډاګټــ
هندوستاني ماليانو او په پاى كي كرنيل الرنـس د رفـورم او شـاه امـان     

ي ونيولـه، پـه عامــه اذهـانو كـي يــې     اهللا د سـقوط سـناريو تـر عمــل النـد    
امان اهللا خان كافر او د وطن رسم و رواج ته د يو دښمن په توګه معرفـي  

  )1(.كړ
كــال پــه لومړيــو كــي منګلــو پــاڅون وكــړ، ســربېره پــر دې   ) ز ۱۹۲۴(د 

قبيلې د جنوبي ځينو نورو قبيلو لكه احمدزيو، ځاځيو او سلېمانخېلو 

                                                             
مخ ۱۸۰ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  
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ايــه يــې دوام وكــړ، ددغــه پــاڅون هــم ګــډون درلــود، چــي ددغــه كــال تــر پ
مال (چي په ګوډ مال مشهور و او د هغه ملګرى ) مال عبداهللا(بنسټګر 

د شــاه پــر خــالف د خلكــو د راپــارولو لپــاره دينــي  يو، دو) عبدالرشــيد
موضوع، په ځـانګړې توګـه د جـزا قـانون چـي نـوى پـه محـاكمو كـي تـر           

چي پـه يـوه الس    تطبيق الندي نيول سوى و، پلمه كړ، په داسي حال كي
كي يې قرآن مجيد او په بل الس كي د جزا قانون نيولى و، له خلكو يـې  

 څرګنـده خبـره ده، چـي ده چـي پـه دوي      پوښتنه كوله، چي كـوم يـو منـئ،   
پوري تړلو كسـانو بلكـې د افغانسـتان ټـول ولـس د       ينه يواځي په دو(

ن كريم د قرآ) قرآن كريم د منلو څرګندونه كوله، ځكه چي مسلمانان وه
د منلو څرګندونه كوله او بيا به دغه ماليانو، خلـك د امـان اهللا خـان او    

  )1(.د هغه د اصالحاتو پر خالف پاڅون ته راوبلل
ــوا د       ــوه ل ــاره ي ــو لپ ــو د آرامول غــازي امــان اهللا خــان د جنــوبي واليتون

په مشـرۍ واسـتاوه، پـاڅون كـوونكي لـه ګردېـز څخـه ور        ) سور جنرال(
ېداګ په دښته كي يې د جهان پناه په نوم لـوا لـه تلفـاتو    تېر او د لوګر د ب

سره مخامخ كړه، خو په پـاى كـي شـاه امـان اهللا خـان مـال عبـداهللا ونيـو،         
هغه ته يې د مرګ سزا وركـړه او د پكتيـا د قومونـو سـره يـې د تفـاهم لـه        

  )2(.الري روغه او جوړه راغله
كال پوري ) ز ۱۹۲۴(څخه تر ) ز ۱۹۲۱(د امان اهللا خان په دوره كي له 

د اصالحاتو لومړى پړاو و، چي په ښه ډول عملي سو، خو د اصالحاتو 
) ز ۱۹۲۸(دوهم پړاو چي د اروپايي هيوادونو د سفر څخـه وروسـته پـه    

كال كي پيل سو، خو عملي نسو او حتى د امان اهللا خان پـه سـقوط او د   
                                                             

مخ ۵۷۵ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  1  
مخ ۵۳۳د افغانستان تاريخ،  ګلزرك ځدران،ستر جنرال ـ  2  
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اڼو كـي  افغانانو په ستره تاريخي بدبختۍ ختم سو، چي په راتلونكو پ
  )1(.به پرې بحث وكړو

ــه كــال    ــه ســفر وكــړ، د خپــل     ) ز ۱۹۲۵(امــان اهللا خــان پ كــي كنــدهار ت
ورځنــي ســفر پــه تــرڅ كــي پخپلــه ښــوونځيو تــه والړ، د ښــوونكو   ) ۳۵(

ــه شــاګردانو څخــه يــې پوښــتني وكــړې، د       تعليمــي ســويه يــې وكتلــه، ل
حاضرۍ كتابونه يې وكتـل، د دايمـي غيـر حاضـرانو پـه بـاره كـي، چـي         

تنو ته رسېده، له حكومتي مامورينو څخـه تحقيقـات   ) ۱۸۹(شمېر يې 
وكــړل، شــاګردان او د هغــوي مشــران يــې ور وغوښــتل او د شــاګردانو     

پنځه افغانۍ جريمه كړل، هغوي ته يې د ښـوونځيو   -مشران يې پنځه 
د تأسيسولو او عصري تعليم و تربيې د موخو او ګټو پـه هكلـه مفصـله    

هم ورتـه وويـل، چـي كـه پـه راتلـونكي كـي د هغـوي         وينا وكړه او دا يې 
تــه بــه ســختې ســزاوي     دونــه ښــوونځيو تــه حاضــر نســي، نــو دوي     اوال

  .وركړي
شاه امان اهللا خان كندهار ته د خپل سفر په ترڅ كي تقريباً هـره ورځ لـه   
ــتي درلـــودې، د جمعـــې د     ــو خلكـــو ســـره ناسـ ســـلګونو او حتـــى زرګونـ

ــ      ه وينــا كــي يــې د نــورو ملــي     لمونځونــو امامــت يــې پخپلــه كــاوه او پ
ــدي، چــي د هــري        ــي بان ــر عصــري ښــووني او روزن ــر څنــګ پ مســائلو ت
ټولني د پرمختګ اساس دى، هر وخت ټينګار كاوه، هغه پـه خپلـه يـوه    
وينا كي وويل، چي ځيني ماليان او سپين ږيري په پټو سـترګو او پرتـه   
ه لــه دې چــي زمــوږ د ښــوونځيو پــه پروګــرام ځانونــه خبــر كــړي وي، هغــ   

  .چټي او بې ځايه بولي

                                                             
مخ ۲۲۰ـ عتيق پاڅون، مرور كوتاهى بر تاريخ افغانستان و قضيه پشتونستان،  1  
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سـره   -اعليحضرت امان اهللا خان د هيواد د سختو مالي ستونزو سره 
د ښووني او روزني خواته ډېره زياته توجه واړوله، ځكه نوموړى پدې 
پوهېــده، چــي د هغــه د پراخــو اصــالحاتو لپــاره پوهــو او تعلــيم يافتــه         

پـه عـامو   كسانو تـه ضـرورت لـري، هغـه ښـوونه او روزنـه جبـري كـړه او         
ځايونو كي يې اعالنونه وكړل، چـي ټـول خلـك مجبـور دي، چـي خپـل       
ماشومان ښوونځي ته واستوي او حكومتي مامورينو ته يې خبردارى 
وركړ، چي كه خپل ماشومان په ښوونځي كي داخل نه كـړي، نـو ښـايي    

  .جريمه سي او هم له دندي څخه به ګوښه كړاى سي
نو د پروپاګنــدو او تبليغــاتو پــه   امــان اهللا خــان د ماليــانو او حضــرتا   

خالف، چي ويل يې امير د هغوي ماشومان بهر ته استوي او هغوي پـه  
بهرنيو هيوادونو كي كافران كوي، بهر تـه د لېـږل كېـدونكو شـاګردانو     
ټول كړه وړه تر سختي څارني الندي نيول، كله چي بـه شـاګردان بهـر تـه     

چــي روژه بــه نيســي، اســتول كېــدل، هغــوي مجبــور وه، دا ژمنــه وكــړي، 
لمونځونه به كوي او د مسلمانانو په ټولو اخترونو او مقدسو مراسمو 
كي به برخه اخلي، كله چي عيسـوي شـاګردان كليسـا تـه ځـي او هلتـه د       
خپــل انجيــل پــه لوســتلو لګيــا ســي، نــو افغــاني شــاګردان بايــد د خپلــي  
 عقيدې د غښـتلي كولـو لپـاره قـرآن شـريف ولـولي، شـاګردانو تـه ويـل         
كېــدل، چــي د خــوراك او څښــاك پــه وخــت كــي د قــرآن كــريم احكــام پــه    
كلكه رعايت كړي، شاګردان د نڅا كولـو، د غيـر اخالقـي نمايشـونو د     
ــه ښــځو ســره د اړيكــو د ســاتلو څخــه منــع وه، كــه هــر         ــو او ل ننــداره كول
شاګرد له دغو مقرراتو څخه سـرغړونه كـړې واى، هغـه بېرتـه هيـواد تـه       

ګردانو د كــړو وړو د څـارلو لپــاره، لـه هــري وړې   راغوښـتل كېــده، د شـا  
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ډلګۍ سره يو تن استول كېده او هغه به وخت په وخت مقاماتو ته خپـل  
 )1(.رپوټ وركاوه

كال كي شاه امان اهللا خان يوه نوي نوښت تـه مخـه كـړه،    ) ز ۱۹۲۶(په 
هغه دا چي د افغاني روپۍ پر ځاى يې نوې پيسه چـي افغـانۍ نومېـده    

  )2(.راويسته
كال په وروستيو مياشتو كي چي د هيـواد سياسـي فضـا    ) ز ۱۹۲۷( د

كافي اندازه مكدره او د دولت د اداري فساد څخه غمجـن حالـت د هـر    
كور دروازه ور ټكولې وه، نهضـت غوښـتونكى پاچـا اراده وكـړه، چـي      
بهر ته سفر وكړي، امان اهللا خان د خپلو سفري ملګـرو پـه برخـه كـي ښـه      

يــې هــم لــه ځينــو ښــځو ســره  ) شــاه خاتمــه(ثريــا انتخــاب كــړى و، ملكــه 
بېــولې وه، ده البتــه دا كــار د احتيــاط لــه مخــي كــړى و، چــي دلتــه بيــا         
متعصب قشرونه پسې ونه وايـي چـي د پرنګيـانو ښـځو سـره يـې مېلـې        
كولې، خو محيل دښمن چي ورته په كمين كي و، د ملكې له تـګ څخـه   

  .يې دده پر ضد ډېر خطر ناك كار واخيست
ــا ــفر د  د امـ ــان دا سـ ــل او د   ) ز ۱۹۲۷(ن اهللا خـ ــي پيـ ــمبر كـ ــه دسـ ــال پـ كـ

كــال تــر جــوالى پــوري يــې دوام وكــړ، نومــوړى هنــد، مصــر،  ) ز ۱۹۲۸(
، )روسـيه (ايټاليا، فرانسه، بلجيم، آلمان، انګلستان، شوروي اتحـاد  

تركيه او ايران ته والړ، چي پدې هر هيـواد كـي يـې ډېـر درونـد هـر كلـى        
فر كـي نـه يـواځي د افغانسـتان لپـاره تبليغـات       وسو، ده په خپل دغـه سـ  

  .وكړل، بلكې استعمار يې هر ځاى وټكاوه

                                                             
   مخ ۲او سقوط، افعان جرمن آنالين، ـ عبدالباري جهاني مقاله، د اعليحضرت امان اهللا خان اصالحات 1
مخ ۲۵۷د بهرنيو اړيكو تاريخ،  د شلمي پېړۍ تر نيمايي د افغانستانلوډويك اډاميك، ـ  2  
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په تركيه كي د مصطفى كمال اتا تُرك او په ايران كي يـې د رضـا شـاه    
ــاه امـــان اهللا پـــه دغـــه ســـفر كـــي د     ســـره ډېـــري اوږدې خبـــري وكـــړې، شـ
افغانســتان لپــاره خــورا ډېــري فــابريكې او د صــنعت ســامان رانيــول او  
كوربه هيوادونو ددغه ځوان او اتل پاچا چي پـه آسـيا كـي د انګرېـز سـر      
ور ټيټ كړى و، خورا زيات عزت كاوه او ډېر امتيازات يې وركول، خو 
انګرېز سخت پرله تاوېده او په هم هغـه وخـت كـي چـي پاچـا ال پـه خـارج        

  .كي و، دلته يې په داخل كي د اور پيلوزى ورته كښېښوول
ن او بې حسـابه پاچـا نـه و، دى لـومړى پاچـا و، چـي       امان اهللا خان خاي

  .ملت ته يې د خپل سفر د مصرف راپور وركړ
  :پدې سفر كي مصرف او عوايد داسي وه

مېلمستياوي، اعاني ښارواليو او روغتونونـو تـه،   : لومړى ـ مصرف 
د غريبو افغانانو سره مرسته، ډالـۍ، د هوټـل خرڅونـه، د هوټـل كرايـه      

  .څونه نولس لكه او يو پنځوس زره افغانۍاو نور ټوله جيب خر
سوغاتونه، ډالۍ او بخششونه، يو سلو اته ويشـت  : دوهم ـ عايدات 

  .لكه او اته اتيا زره افغانۍ
ــه ســلګونو ماشــينونه، فــابريكې، عمرانــي، طبــي او      امــان اهللا خــان پ
نظــامي ســامانونه فرمــايش كــړل چــي ځينــي د امــاني دورې تــر ســقوط     

  .ګه افغانانو تر استفادې الندي راغللوروسته ورك يا د بدر
انګرېز خپل قـوي جاسوسـان قبـايلو او حتـى ښـارونو تـه ننـه ايسـتلي         
ــرې       ــه بهــر كــي مســلماني پ وه، دا آوازې هــره ورځ خپرېــدې چــي پاچــا پ

  .ايښې او هره ورځ كليسا ته ورځي
ــايلو كــي         ــه قب ــاژ ســوي عكســونه پ ــه د ملكــې مونت ــه طريق ــه خاينان پ

كې و او هغه به د يوې اروپايي لوڅي ښځي پـه بـدن   تيتېدل، سر به د مل
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پوري نصب سوى و او يو قبيلوي سړى په مشكل پوهـولى سـواى چـي    
  .دا ساختګي دى

كال پـه جـون كـي د اوږده سـفر     ) ز ۱۹۲۸(اعليحضرت امان اهللا شاه د 
څخه وطن ته راوګرځېد او ددې سره سم يـې د يـوې بلـي لـويي جرګـې د      

حتى دومره چـي د كنـدهار نائـب الحكومـه      جوړېدو فرمان صادر كړ او
  .ته يې وويل، چي شپږ تنه ښځي هم دغه مجلس ته راولېږه

كـال د  ) ز ۱۹۲۸(دا جرګه چي د اماني دورې درېيمه لويه جرګه وه، د 
نېټه په پغمان كي جوړه سوه، اعليحضرت د خپـل سـفر   ) ۲۸(اګسټ پر 

  .ګزارش هم وركړ او وروسته يې دغه شل فقرې تصويب كړې
  .ـ شوراى دولت په شوراى ملي تبديل سو۱
  .ـ د مجازاتو عفوه يواځي د پاچا حق دى۲
  .ـ د تفتيش عمومي دېوان تأسيس سو۳
  .ـ هر وزارت به د تفتيش يوه دايره ولري۴
  .ـ د مساكينو او مجانينو لپاره دي ځايونه جوړ سي۵
  .ـ د عسكري مكلفيت دوره درې كاله ده۶
  .دل ممنوع سوـ د عسكري مكلفيت نقد ب۷
  .ـ ټول نښانونه لغو سول۸
  .ـ ملكي رتبې لغو سوې۹
ـ ټول رسمي القاب لغو سول، يواځي د عزيز كلمه به د نومونو سره ۱۰

  .ليكل كيږي
  .ـ په نظامنامو كي دي د هر جرم سزا وټاكل سي۱۱
  .ـ نقدي جريمه دي هم د نظامنامې سره سمه اخيستل كيږي۱۲
  .كمې دي جوړي سيـ تجارتي او نوري عصري مح۱۳
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ــ تــدريس او وعــظ پــه شــهادتنامه پــوري مربــوط دى او د ديوبنــد    ۱۴ ـ
  .ماليان افغانستان ته نسي راتالى

ـ د افغانستان پنځلس كلني سالم خلك دي هر كـال پنځـه افغـانۍ    ۱۵
ــو     او مــامورين دي د يــوې مياشــتي تنخــوا د عســكرو د وســلو د رانيول

  .ى ملي جوړه كړيلپاره وركوي، ددې بسپنى اليحه دي شورا
  .ـ ملي شورا دي د رشوت د بندولو لپاره اليحې جوړي كړي۱۶
ـ كه مجرم محكمې ته حاضر نسي دده په غياب كـي دي سـزا ورتـه    ۱۷

  .وټاكل سي او د قانون جوړوني مرجع ملي شورا ده
  .ـ شهزاده رحمت اهللا وليعهد سو۱۸
و، چي پر ـ د افغانستان د بيرغ رنګ تور، سور او زرغون وټاكل س۱۹

اهللا (غرونو د لمر ختو منظر ولري او شاوخوا يې د غنمو وږي وي، لوړ 
  .پر ليكلي وي) ج ـ محمد ص

  .ـ پس له هر پنځو كلنو څخه دي لويه جرګه جوړيږي۲۰
دا جرګه تر يوه جبر الندي جرګه وه، پاچا په ډېر غـرور د مسـائلو سـره    

و موافقــه نــه برخــورد كــاوه، څــه چــي تصــويب ســوه، د هغــو ســره اكثريتــ 
مــادې د يــوه لــوى رســوب او عكــس العمــل ) ۱۴(او ) ۱۱(درلــوده، خــو 

باعث سوې، په جرګه كي ترمخـه ټولـو وكيالنـو تـه ويـل سـوي وه، چـي        
هيڅوك انتقاد نسي كوالى، كه كوم مطلب لري، نو هغه دي په ليكلـې  

  .ته وركړي) سردار شېراحمد خان(بڼه د شورا رئيس 
د مــاڼۍ پــه چمــن كــي يــوه جلســه جــوړه  پــه دې جرګــه پســې د ســتورۍ 

سوه، هلته لومړى عبدالرحمن خان لودين پر شاه انتقاد وكـړ، چـي لـس    
ــه يــې د صــدارت چــاري پخپلــه پــه الس كــي نيــولي دي او مســئول         كال
معلــوم نــه دى، ددغــو څرګنــدونو څخــه لــودين مجبــور كــړاى ســو، چــي   
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ح اصــال(اســتعفاء وركــړي، همدارنګــه نــور ټــول پخــواني رفورمســتان  
  .يو په بل پسې له ميدانه ووتل) غوښتونكي

بلـــي خواتـــه انګرېـــز هـــم پـــه منفـــي تبليغـــاتو زور ولګـــاوه او مـــذهبي  
قشرونو دا ډول نغاره سخته درباوه، چي اسالم په خطر كى دى او امان 
ــه شــاه امــان اهللا خــان څخــه الر وركــه ســوه،         اهللا خــان كــافر ســوى دى، ل

وخت كي د ښار پر څلورو الرو  نوموړي چي د سفر څخه د تازه راتګ په
لوحې نصب كړي وې، چـي دلتـه بقـره داره ښـځه نسـي تېرېـدالى، اوس       

  .يوه ټوله كړه -يې د شپې په پټه يوه 
امان اهللا خان چـي سـېل اخيسـتى و، هـر ځـګ تـه يـې الس وراچـاوه او         

) ۲۰(كال د دسـمبر پـه   ) ز ۱۹۲۹(وضع دومره ورته بحراني سوه، چي د 
هم شاته والړ او يوه اتلس فقره ييزه اعالميه يې صادره نېټه يو ګام نور 

  :كړه، چي لنډيز يې په الندي ډول دى
په مقـررۍ  ) مدعى العموم(د اعيانو مجلس په تشكيل، څارنوالي (

افغاني محصلين به له تركيې څخه راغوښتل كيږي، د ديوبنـد ماليـان   
او د افغانســتان تــه راتــالى ســي، ښــځي بــه خپــل الســونه او مــخ پټــوي     

سرويښـــتان بـــه نـــه لنـــډوي، د ماليـــانو پـــه تـــدريس كـــي بـــه لـــه هغـــوي    
شهادتنامه نه غوښتل كيږي، د نفوسو د تذكرې توزيع منع او د شـرابو  
څښــل بــه مجــازات كيــږي، پــه هــري ولســوالۍ كــي بــه يــو محتســب مــال  
مقرريــږي، د رخصــتۍ ورځ بــه لــه پنجشــنبې څخــه جمعــې تــه تبــدليږي،  

غوندي او چادري به پر سر كوي، نظاميـان  ښځي به اروپايي جامې نه ا
مريد كېداى سي او مرشـد نيـوالى سـي، د ښـځو د حمـايې انجمـن بـه د        
اعيانو د مجلس تر تأسيس پـوري معطـل وي، د پـور اخيسـتل آزاد دى     

  ).او د كاليو په اغوستلو كي به كوم قيد نه وي
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رخورد شاه امان اهللا له ډېرو درنو ټولنيزو مسائلو سره په احساساتو ب
ــمن      ــينه دښـ ــين نشـ ــل كمـ ــه محيـ ــت څخـ ــل او حركـ ــر فعـ ــاوه او دده د هـ كـ

  .استفاده كوله
ــي      ــه الس كـ ــو پـ ــدو اشخاصـ ــه او فاسـ ــې كفايتـ ــي د بـ ــز اداره چـ د مركـ
لوېدلې وه، نو په والياتو كي اداري فساد تر مركز په څو چنده زيات او 
ــه شــينوارو څخــه        ــار ل ــومړۍ شــعله د ننګره ــاك و، د اغتشــاش ل خطرن

  )1(.سوه، څو يې ټول واليت په خپله لمن كي راونغاړه راپورته
نېټه غـازي امـان اهللا خـان وليكـل،     ) ۲۲(كال د دسمبر په ) ز ۱۹۲۹(د 

چـي يـو ځـل بيـا د جګـړې تـور لـوګى راپورتـه كېـدونكى دى، افغـان لــه           
افغــان ســره جنګيــږي، مســلمان د مســلمان پــر وړانــدي درېــدلى او دا       

  )2(.كار دىيواځي د څو كسو غرضي شيطانانو 
كال د اكتـوبر پـه مياشـت كـي د شـينوارو د سـنګرخېلو د       ) ز ۱۹۲۸(د 

قبيلــي لــه كســانو ســره د الرويــو كوچيــانو يــوه كــوچنۍ نښــته رامنځتــه   
سوه، چي د ځايي حاكم د بې پروايي په نتيجه كي دلته د بغاوت اور بل 
ســو، شــينوارو پــه دې دليــل، چــي ځــايي حكومــت د هغــوي عريضــې تــه 

نــه ده كــړې، حكــومتي مركــز اچــين يــې چــور كــړ، خزانــه او د   هــيڅ اعنتــا
ســاتونكو وســله يــې لــوټ او تــاالن كــړه، وروســته يــې ډكــه هــم پــه خپــل    
كنټرول كي راوستله، د كابل او پېښور الر يې غوڅه كړه او د جالل آباد 

  .په لوري روان سول
ــيس    ــه   ) شــېراحمدخان(شــاه د عمــومي تفتــيش رئ ــيس پ د تنظيمــه رئ

او د ) خوږيـــانو(آبــاد تـــه واســتاوه، نومـــوړي د خوګيــاڼو    توګــه جـــالل  
                                                             

مخ ۱۸۴ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  
مخ ۲۶۴د شلمي پېړۍ تر نيمايي د افغانستان د بهرنيو اړيكو تاريخ، لوډويك اډاميك، ـ  2  
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حصارك د غلجيو له مشرانو سره خبـري پيـل كـړې او هغـوي تـه يـې يـو        
شمېر ټوپكـان او يـوه انـدازه مهمـات وركـړل، چـي د پـاڅونوالو مقابلـه         
وكړي، خو دغه ناسم سياست، يـو ځـل بيـا منفـي پايلـه وركـړه، چـا چـي         

ونــو تــه والړل او ځينــي لــه پــاڅون   وســله اخيســتې وه، ځينــي خپلــو كور 
كوونكو سره يو ځاى سول او په ګډه يې تنظيمه رئيس په جالل آباد كي 

پــه ) غــالم صــديق خــان (كالبنــد كــړ، پــه ده پســې د بهرنيــو چــارو وزيــر   
الوتكه كي جـالل آبـاد تـه والړ، نومـوړي، رئـيس تنظيمـه لـه محاصـرې         

يـر غـالم صـديق    څخه خـالص كـړ او لـه هغـه وروسـته د بهرينـو چـارو وز       
خان له ننګرهاري اقوامو سره د ستونزي د حـل لپـاره خبـري پيـل كـړې،      

  .خو هغوي په هيڅ ډول نه راضي كېدل او پاڅون ال جريان درلود
دغه مهال چي د هيواد په ختيځـه سـيمه كـي دغـو پېښـو داوم درلـود،       

چي پالزمېني ته يې نږدي موقعيت ) تګاب اخندزاده(يو بل مخالف د 
دولت ته يې يو بل خطر پيدا كړ، دا روحاني شخص هـم لـه هغـو    درلود، 

كسانو څخه و، چي په لومړي سر كي يې له امان اهللا خان سره همكـاري  
ــه هغــه څخــه يــې د     لقــب اخيســتى و، خــو   ) فخرالمشــايخ(كــړې وه او ل

وروسته بيا د نورو روحاني او ديني مشرانو په څېر د اماني اصالحاتو 
كـي يـې چـي دولتـي دسـتګاه د كمـزورۍ پـه        مخالف سـو او پـدې وخـت    

حال كي وه، نو هغې په خالف يې خپـل مخالفـت پـه ډاګـه كـړ او پـر ضـد        
يې تبليغات پيل كړل، نوموړي كابل ته د راتګ لپاره د شاه د امر څخـه  
سرغړونه وكړه او هغه پوځي ډله چي د هغه د راوسـتلو لپـاره وراسـتول    

ه منځه يـووړل سـوه، دا ناڅـاپي    سوې وه، د يوه ناڅاپه بريد په واسطه ل
بريد د كوهدامن او كوهستان د هغو الر شكوونكو غلو له خوا تر سـره  
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سره يې ) د سقاو زوى(سوه، چي مشري يې حبيب اهللا چي په بچه سقاو 
 .شهرت درلود، كوله

ــه قطعــه كــي چــي د امــان اهللا خــان د روزل      حبيــب اهللا پخــوا د نمــونې پ
و څخــه وه، ګــډون درلــود، نومــوړى ســوي تعليمــي نظــام لــه غــوره قطعــ 

وروسته بيا د ناڅرګندو داليلو له كبله برتانوي هنـد تـه تېښـته وكـړه او     
ــل مشــهور غــل       ــوه ب ــر مهــال د ي ــه د راســتنېدو پ ــه ) ســيد حســين (بيرت پ

ملګرتيـا چــي د چاريكـارو اوســېدونكى و، د غلـو او لوټمــارانو د ډلــي    
و او قـافلو لوټـل   مشر سو، چي دنده يـې د كابـل پـه شـمال كـي د مسـافر      

 .وه
كله چي د اروپا له سفر څخه د شاه له راستنېدو وروسته لـه هغـه څخـه    
د خلكو د خواشيني كېدو په وجه امنيت ګډوډ سو، نو د غـل حبيـب اهللا   
كار هم د دولت د نورو مخالفينو په شان ترقي وكړه، د تګاب اخندزاده 

ه وكـړه، پـه   د دولتي ځواكونو پر خـالف لـه هغـه څخـه د مرسـتي غوښـتن      
دې وخت كي د ټيټي درجـي يـو شـمېر فيوډاالنـو، لكـه د كلكـان د كلـي        
ملك محسـن، خواجـه بـابو او خواجـه ميـر علـم لـه خـوا يـې چـي د نـورو            
ــړ        ــه مخالفــه ليكــه كــي وه، مرســته او مالت ــر د دولــت پ ــه څې ــو پ فيوډاالن

  )1(.كېده
د ســقاو زوى بــاالخره پــر حكــومتي پوســتو او عســكرو بانــدي حملــې  

كړې او يوه ورځ يې پر هغه حكومتي خزانه چي له مزارشريف څخه  پيل
كابل ته وړل كېدله حمله وكړه او ټوله خزانـه يـې غرونـو تـه پورتـه كـړه،       
حكومتي پوځيان د هغه په نيولو بريالي نه سول، باالخره خبره دې ځاى 

                                                             
مخ ۵۸۶يو كي، ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړ 1  
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ــه         ــو ت ــه هغــه ســره د مــذاكرو كول ــه ورســېدله، چــي مركــزي حكومــت ل ت
اهللا كلكــاني د مركــزي حكومــت لــه خــوا د تنظيمــه    مجبــور ســو، حبيــب 

سـره خبـري وكـړې او لـه هغـه سـره يـې        ) احمد علي خـان (هيئت د رئيس 
يــوه موافقتنامــه الســليك كــړه، پــدې موافقتنامــه كــي راغلــي وه، چــي   
حبيب اهللا كلكانى به د خپلو شريرو اعمالو څخـه الس اخلـي او توبـه بـه     

لګرو ټول ګناهونه بخښي، حبيب كاږي، حكومت به د هغه او د هغه د م
ميله ) ۸۲(اهللا او سيد حسين ته به د جنرالۍ رتبه وركوي، هغوي ته به 

ــه دېــرش زره         ــه د كال ــه ب ــر يــوه ت ټوپكــان او مرمــۍ وركــوي، نومــوړو ه
افغانۍ او د هغوي سره ملګـرو تـه بـه د مياشـتي دېـرش افغـاني تنخـوا        

  .وركوي
ته د كابـل خلـك يـو څـه     د سقاو له زوى سره تردې موافقتنامې وروس

بېغمه سول او اعليحضرت امان اهللا خان هغه ته پيغـام واسـتاوه، چـي د    
يــوه جنــرال پــه حيــث د مشــرقي د ښــورښ پــه ځپلــو كــي برخــه واخلــي او     

  .سره يو ځاى كړي) على احمد خان(خپلي قواوي د والي 
پاچا غوښتل چي پدې توګه يو دښمن په بل ووهي، خـو د سـقاو زوى   

ر و او لـه دې فرصـت څخـه يـې بشـپړه ګټـه واخيسـتله، هغـه         پوره هوښيا
پـوه سـو، چـي مركــزي حكومـت دومـره كمــزورى دى، چـي د ښـورښ پــه        
ځپلو كي له ده څخه مرسته غـواړي، نـو د امـان اهللا خـان د ليكلـي پيغـام       
پــه اســاس يــې پــه قــانوني توګــه د عســكرو پــه غونــډولو او د حكــومتي   

يې خپـل قـواوي پـه وسـله سـمبال      وسلو په وېشلو پيل وكړ، كله چي ښه 
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كړې، نو خپلي پاليسۍ ته يې تغير وركړ او پر كابل باندي يې د حملې 
  )1(.لپاره حركت پيل كړ

د خيرخــانې لــه كوتــل څخــه راواوښــت او د كابــل پــه شــمال لوېديځــه     
پـه راتلـو سـره دولتـي      ې په جګړې پيل وكړ، كابـل تـه د دوي  سيمه كي ي

ال ولي محمد خـان چـي پـه وكيـل بانـدي      چارواكي زړه نا زړه سول، جنر
يې شهرت درلود، په كابل كي د پاته سوي پـوځ پـه ور سـوق كولـو سـره      
يې بچـه سـقاو تـه ماتـه وركـړه او د خيرخـانې تـر كوتـل پـوري يـې پسـې            

  )2(.واخيستل
سره بيا هم په كراره كښېنناسـت او د   -حبيب اهللا خان ددې ماتي سره 

نېټــه د شــپې لــه تيــارې څخــه پــه ګټــه  ) ۱۴(كــال د جنــورۍ پــه ) ز ۱۹۲۹(
اخيســتلو ســره د خيرخــانې پــه كوتــل كــي يــو ځــل بيــا د دولــت پــر مــدافع  
ځواكونو يرغل وكړ، ويل كيږي، چي ددې بريد سره يو ځاى د جبهې له 
شا څخه هم ډزي واورېدل سـوې او د پـوځ پـه كسـانو كـي دا آوازه خپـره       

ــ      ــو خل ــاغي قبيل ــوبي او مشــرقي ســمت د ب ــه  ســوه، چــي د جن ــل ت ك كاب
رارسېدلي او د كابل په لوټ او تـاالن بوخـت دي، ددې افـواه او آوازې    
پــــه خپرېــــدو، بلكــــې د مــــدافع پــــوځ د افســــرانو د ادارې او ارادې د      
كمزورۍ له المله پوځ د خيرخانې په كوتـل كـي خپـل مزبـوت موقعيـت      
پرېښود، ځيني افراد نېغ خپلو كورو ته والړل او ځينو خپل موقعيت لـه  

انې كوتل څخه ده كيپك ته بدل كړ، كلـه چـي دا خبـر پـه ارګ كـي      خيرخ
شا ته ورسېد، پرته له ځنډه يې هغه تصميم چـي ښـايي لـه مخكـي څخـه      

                                                             
ـ عبدالباري جهاني مقاله، د اعليحضرت امان اهللا خان اصالحات او سقوط، افعان جرمن آنالين، 1

  مخ ۱۵
مخ ۵۴۳د افغانستان تاريخ،  ستر جنرال ګلزرك ځدران،ـ  2  
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يې نيولى و، عملي كړ، شاه د بچه سقاو له لومړي حملې څخه وروسته 
ــه         ــر ل ــد د خب ــوي بري ــه اســتولي وه، د ن د خپلــي كــورنۍ غــړي كنــدهار ت

داسي حال كـي چـي د خپـل اسـتعفاء ليـك پـه       اورېدو څخه وروسته، په 
د راتلــونكي شــاه پــه  ) ســردار عنايــت اهللا خــان (واســطه يــې خپــل ورور  

ــو شــمېر همكــارانو لكــه، محمــود طــرزي         ــه د ي ــه خپل ــاكلى و، پ توګــه ټ
هلمنـدى، غــالم صــديق خــان او د دربــار د وزيـر محمــد يعقــوب خــان پــه   

ــ    ــور روان سـ ــه لـ ــطه د كنـــدهار پـ ــه واسـ ــوټر پـ ــا د مـ و او د الري د ملګرتيـ
ويجاړتيـــا او د شـــپې د يخنـــۍ او نـــورو ســـتونزو لـــه ګـــاللو وروســـته        

  )1(.نوموړي ښار ته ورسېد
امان اهللا خان چي كنـدهار تـه ورسـېد، هلتـه كنـدهاريانو تشـويق كـړ،        
چي بېرته پالز ونيسي، نوموړى هم له يو لښكر سره د كابل په لور روان 

امــان اهللا خــان د كاميــابۍ  ســو، پــر غزنــي د ســقاو الوتكــو بمبــارد وكــړ،
  )2(.چانس درلود، ځكه وردګ او هزاره جات يې همكارۍ ته چمتو وه

دلته د مقر او غزني تر منځ داسي خلك ونيول سـول، چـي د انګرېـز د    
اسناد ورسره وه او غوښتل يې ) پولېټېكل ايجنټ(سياسي جاسوسۍ 

 چي غلجي او دراني پښـتانه سـره واچـوي، دغـو سياسـي جاسوسـانو د      
فراه شل تنه دراني يې نيولي او بيا يـې وژلـي او د ټليفـون سـتنو تـه يـې       

  ).دا د غلجو مېلمستيا ده درانو ته(خېږولي او ليكلي يې وه، 
امان اهللا خان چي دا حالت وليد، نو كندهاريان او دوستان يې راټـول  

تاســو ! زمــا ګرانــو هيوادوالــو وروڼــو (ـــ :كــړل او داســي وينــا يــې وكــړه 
چي داسي صحنې كتلى نه سم او نه غواړم، چي زما د پاچا  يقين ولرئ،

                                                             
مخ ۵۹۰ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  1  
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كېدو لپاره داسي زړه ماتوونكي كارونه ووينم، زه بويه ستاسو له ډلي 
ووځم، چي په داسي وژنو كي زما الس او موجب نه وي، زما ګران ملت 
بــه ژونــدى او افغانســتان بــه تــل پاتــه وي، زه نــه غــواړم د تــل لپــاره مــخ    

وړه حــاالتو مســئول و اوســم او نــه غــواړم داســـي      تــورى او دداســي نــا   
حاالت زما په نامه ثبت سي، په داسي حال كي چـي د خپلـي پـاچهۍ پـه     
لــومړۍ ورځ مــي ژمنــه كــړې وه، چــي زه بــه د خپلــواكۍ د ســاتلو لپــاره     
ستاســو د يــووالي او نېكمرغــۍ لپــاره خــدمت وكــړم، تاســي وګــورئ،    

وه، چــي شــهزادګان د زمــوږ د خلكــو بــدمرغي د تــاريخ پــه دورو كــي دا  
شاهي مقام د السته راوړلو لپاره يو له بل سره په جګړه اختـه وه او ددې  
مطلب دا پيره يې تاسي خلك دښمنۍ ته رابللي، چي قـوم پـه قـوم سـره     
ووژنئ، زه غواړم داسي پاچهۍ ونه كړم او نه مي داسي غوښـتل، چـي   

نېكمرغي،  خلك يو له بله جګړې ته وبولم، زما غوښتنه افغان ولس ته
  .يووالى او دوستي ده

اوس زه وينم، چي كورنۍ او قبيلوي جګړې پيل كيـږي، دا دى، چـي   
افغانســتان خپلــو دوســتانو او مخــالفينو تــه پرېــږدم، چــي زمــا لپــاره پــه  
جګړه نه وي، تاسو په خپلو كي جوړ سئ، زه واكمني نه غواړم او د هغه 

و تـه داده، چـي خپـل    لپاره كورنۍ جګړې ته نسم كتالى، زما وينـا تاسـ  
هيــواد بهرنيــو غليمــانو تــه مــه ســپارئ، زه ستاســو يــو فــرد يــم كــه تاســو  
نېكمرغــه و اوســئ، زه نېكمرغــه او خوشــحاله يــم، كــه تاســي داســي پــه   

  ).وينو كي والمبۍ، زه به د تل لپاره خواشينى او غمجن يم
امان اهللا خان پـه داسـي حـال كـي چـي اوښـكي يـې بهېـدلې د الهـوري          

  :دوه بيتونه يې ولوستل او د خداى په امانى يې وكړه واقف دغه
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  جنــگ تــو صــلح و صــلح تــو جنــگ اســت      
ــ   ـن بــــــــــــم   ت؟ـقربان ايـــن چـــه نيرنـــگ اسـ
  مـــــــا تـــــو نشـــــنوى نامـــــــــــــــــى روم تـــــــــــم

ــ ــرا نن ـاگــ ــن تــ ــام مــ ـــر از نــ ــتــــــــــ   )1(گ اســ
  

  

كـال  ) ز ۱۹۲۹(امان اهللا خان له دې وروسته كنـدهار تـه سـتون سـو، د     
په مې كي يـې افغانسـتان د تـل لپـاره پرېښـود او ايټاليـا تـه والړ، هلتـه         

نېټه د دوشنبې په ورځ د زورېخ په ) ۲۵(كال د اپرېل پر ) ز ۱۹۶۰(يې د 
ښــار كــي لــه دې نــړۍ ســترګي پټــي كــړې، د وصــيت لــه مخــي يــې جنــازه  
افغانســتان تــه راوړل ســوه او پــه جــالل آبــاد كــي د پــالر د قبــر تــر څنــګ    

  .ورو ته وسپارل سوخا
  

  :د عنایت هللا خان پاچاهي
عنايت اهللا خان د حبيب اهللا خان مشر زوى، د عبدالرحمن خان لمسى 

كوســـــى و، نومـــــوړى پـــــه  هلمنـــــدي او د اميـــــر محمـــــد افضـــــل خـــــان 
مشاومتوب كي له هغو ښوونكو څخه، چـي د نيكـه لـه خـوا ورتـه مقـرر       

        .سوي وه، زده كړي وكړې
اچــا ســو، نــو هغــه مهــال دى ځــوان و، د هنــد كلــه چــي حبيــب اهللا خــان پ

وايسراى حبيب اهللا خان ته بلنه وركړه، تر څو هندوستان ته ورسي، خو 
عنايـت  (حبيب اهللا خان ددې پر ځاى چي خپله ور سي، خپـل مشـر زوى   

يې د يوه پالوي په مشري هند او بيا انګلسـتان تـه واسـتاوه،    ) اهللا خان
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نه وكـړه، چـي د هـر څـه پـه وړانـدي       حبيب اهللا خان خپل زوى تـه سپارښـت  
  ).يعنې موخه يې دا وه، چي تړون مه ورسره كوه(چوپ اوسه 

او د ) ويكټوريـا (عنايت اهللا خان انګلستان ته والړ، هلته يـې ملكـې   
هغې افسرانو په ښه توګه هر كلى وكړ، خو په دې سفر كي چي د دواړو 

  )1(.لورو كومه موخه وه، هغه پوره نه سوه
ي په مخكنيو پاڼو كي مو يادونه وكړه، چي له حبيب اهللا لكه څنګه چ

خان وروسته د افغانستان واكمني امان اهللا خان تـه ورسـېده، نومـوړي    
څخه خپلواك كړ، خو پـه وطـن كـي    ) انګرېز(هيواد له بهرنيو يرغلګرو 

دننه نوموړي ته ډېر خنډونه پېښ سول او په پايلـه كـي شـاه امـان اهللا پـه      
نېټه له خپلي واكمنۍ څخـه اسـتعفاء   ) ۱۴(جنورۍ په كال د ) ز ۱۹۲۹(

وركړه او عنايت اهللا خان يې د راتلونكي پاچـا پـه توګـه معرفـي كـړ، لـه       
عنايت اهللا خان سره په لومړۍ ورځ په دربار كي بيعت وسو او د پاچا په 
توګه وټاكل سو، ده لـه واكمنېـدو سـره سـم د محمـد صـادق مجـددي او        

تــه د ) بچــه ســقاو(يــو پــالوى حبيــب اهللا  محمــد عثمــان خــان پــه مشــرۍ
ســولي لپــاره ور واســتاوه، نومــوړي پــالوي ددې پــر ځــاى چــي لــومړى    
حبيب اهللا ته ورسي، پوځيانو ته ورغلل او هغوي ته يې د امان اهللا خان 
د مستعفي كېدلو او عنايت اهللا خان د پاچا كېدلو وويـل، پوځيـان چـي    

  .نګېدل، تيت و پرك سولتر اوسه پوري د امان اهللا خان لپاره ج
محمد صادق مجددي او عثمان خان، حبيب اهللا ته ورغلل، نومـوړي  
ته يې وويل، چي امان اهللا خان له واكمنۍ څخه الس پر سر سوى دى او 
خلكو عنايت خان ټاكلى، نو تاسو له هغه سره بيعت وكړئ، خـو پـه دې   
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 مجلــس كــي محمــد حســين د كلكــاني د دفــاع وزيــر هــم ناســت و، هغــه     
دا چي د بيعت خبره ده، نو ولي يې له :(چيغي كړې، او داسي يې وويل

  ).سره ونه كړو) حبيب اهللا(خپل امير 
پدې توګه د حبيب اهللا خان لپاره بيعت وسو او محمد صادق مجددي 

عنايت اهللا خان درې ورځي هم مقاومـت ونكـړاى    )1(ناكام راستون سو،
ــر ښــار   ســو او د حبيــب اهللا كلكــاني لښــكري لــه شــمال    ــل پ ي څخــه د كاب

  .راخپرې سوې
دا د بدوي كلتور نمائندګانو په ډېر هول او سخته بـې رحمـۍ د كابـل    
د (ښاريان وټكـول او پـه چـور و چپـاو يـې الس پـوري كـړ، درې كسـانو         

) او پــردل) ملــك محســن(، د كابــل والــي )حميــداهللا(حبيــب اهللا ورور 
ې او د خلكــو چــي وروســته ســپه ســاالر ســو، پــه كابــل كــي دولتــي دايــر   

كورونه چور كړل او خال ـ خال يې عفتيو ته يې هم الس وراچاوه، خو په  
كلي صورت يې دا كار نه كاوه، ځكه پـه بـدوي كلتـور كـي دغسـي كـار       

  .هم ښه نه ګڼل كيږي
حبيب اهللا هم دا د چور او چپاو كـار چنـدان بـد نـه بالـه، بلكـې ويـل بـه         

ى، بچه سقاو كابل ته پـه  يې، دا د ښار شتمني زموږ د اوږې محصول د
چـي  (نېټـه پخپلـه د مهمانخـانې قصـر تـه      ) ۱۶(داخلېدو، د جنـورۍ پـه   
والړ او هلته يـې خپلـه تـاريخي وينـا كـي داسـي       ) اوس آرشيف ملي دى

مـا د پخـواني حكومـت الټـي ګـري، كفـر او بـې دينـۍ اوضـاع          (ــ  :وويل
 د ديـــن د خـــدمت لپـــاره مـــي د جهـــاد مـــال) ص(ولېدلـــه او د رســـول اهللا 

وتړله، تر څو تاسي وروڼه له كفر او الټي ګرۍ څخه وژغورم، وروسـته  
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ونـه  ) مكتبونـو (له دې به زه د بيت المال پيسې په تعميراتو او مدرسـو  
لګــوم او دا پيســې بــه خپلــو عســكرو تــه وركــړم، چــي چــاى، قنــد او پلــو  
ووهـي او ماليـانو تـه بـه يــې وركـړم، چـي عبـادت وكـړي، اوس نــو والړ         

ه دې هميشـه خپـل سـاعت تېـر كـړئ، چرګـان وجنګـوئ،        سئ وروسـته لـ  
  )1().مړزان وجنګوئ او ساعت تيرى وګړئ

ــوده،       حبيــب اهللا ګــردى، ســخوټ، تــوربخن ســړى و او لنــډۍ ږيــره يــې درل
كليوال كالى يې اغوستل او پر واسكټ يې د مرميو لوى كتارونـه راپېچلـي   

لــه فرانســې څخــه  وه، د حبيــب اهللا قــدرت هــم تــر ډېــره دوام ونــه كــړ، نــادر خــان
راغى، د قبيلو د مشرانو او خپلو وروڼو په ملګرتوب نوموړي تـه د لـوګر پـه    
ســيمه كــي ماتــه وركــړه، چــي نــور بــه د نــادر خــان پــه دوره كــي تــر بحــث النــدي  

  .ونيسو

  :د محمد نادر شاه پاچاهي
د يوسف خان زوى، د يحيى خـان لمسـى، د    هلمندى محمد نادر خان

ــاركزي    ســلطان محمــد خــان كړوســى    ــده محمــد خــان ب او د ســردار پائن
نېټـه د هنـد   ) ۹(كال د اپرېل پـه  ) ز ۱۸۸۳(كوسى و، چي په )هلمندي(

ــرون كــي زېږېــدلى دى او زده كــړي يــې هــم پــه هنــد كــي د اردو او       پــه دې
        .انګرېزي ژبو له زده كړي سره وكړل

كـــال كـــي د نـــادر خـــان كـــورنۍ بيرتـــه كابـــل تـــه راغلـــه،  ) ز ۱۹۰۱(پـــه 
ه پوهي په سبب چي په نظـامي چـاور كـي يـې درلـوده، پـه       نوموړى د هغ

ــو د      ) ز ۱۹۰۸( ــا كــي د منګل ــه پكتي ــه ورســېد، پ ــۍ رتبــې ت كــال د جنرال
ــه      ــو وروســته پ ــه غلــي كول ــاڅون ل ــده   ) ز ۱۹۱۱(پ ــب ســاالر دن كــال د نائ
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كال كي د حبيب اهللا خان لخوا د دفاع د وزير ) ز ۱۹۱۳(وركړل سوه، په 
  .سو په توګه وټاكل) سپه ساالر(

د امير حبيب اهللا خان تر مرګ وروسته چي كله د غـازي امـان اهللا خـان    
له خوا د خپلواكۍ اعالن وسو، يو مهم كس يې نادر خان هم و، چـي پـه   
جنوبي جبهه كي يې جګړه وكړه، پدې جګړه كي يې په ډېره مېړانه د ټل 
ي كال ونيوله او د فاتح په توګه د خپلـواكۍ لـه تـر السـه كولـو او د سـول      

  .وروسته كابل ته راوګرځېد
كال په فرانسه كي د افغانسـتان  ) ز ۱۹۲۴(سردار محمد نادر خان په 

كـال كـي يـې د سـفارت څخـه      ) ز ۱۹۲۵(د سفير په توګه وټاكـل سـو، پـه    
  .استعفاء وركړه او هلته د نيس په ښار كي پاته سو

 كوم وخت چي امان اهللا غازي ته د نا ارامـۍ اور بـل سـو او حبيـب اهللا    
كلكاني ته د هيواد چاري ورسېدلې، نادر خان له فرانسې څخـه هيـواد   
ته راغى او لښكر يې برابر كـړ، د حبيـب اهللا كلكـاني لـه ملګـرو سـره پـه        

) شاه ولي خـان، شـاه محمـود او محمـد هاشـم     (لوګر كي د خپلو وروڼو 
په مرسته جګړه وكړه، له نادر خان سره قبايل هم ملګري وه، چي د نادر 

  )1(.كاميابۍ كي يې غوره رول ولوباوه خان په
بچـه  (نادر خان د لوګر له الري كابل محاصره كړ، حبيـب اهللا كلكـاني   

ــقاو ــه    ) سـ ــان پـ ــادر خـ ــتېد، نـ ــه وتښـ ــدامن تـ ــوبر د ) ز ۱۹۲۹(كوهـ د اكتـ
نېټه كابل تـه ننـوت او سـيده د سـالمخانې ودانـۍ تـه       ) ۱۵(مياشتي په 

د كابـل ښـار او د شـاوخوا    والړ، د جنوبي او وزيرو د لښكر د مشـرانو،  
سيمو د مخورو، سپين ږيرو او د اماني حكومت د غړو په وړانـدي يـې   
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چـــي رابلـــل ســـوي وه، وينـــا وكـــړه، نومـــوړي پـــه دې وينـــا كـــي د نـــورو   
موضوعاتو په لړ كي څرګنده كړه، چي هيواد تـه دده د بېرتـه راسـتنېدو    
ره موخــه، لــه غلــو څخــه د هيــواد ژغــورل و، اوس چــي دغــه موخــه تــر ســ   

سوې ده، پخپله د پاچهۍ ادعا نلرم، غواړم چي د هيـواد د نـوي پاچـا د    
ټاكني لپاره لويه جرګه راوبلل سي، تر څو د هيواد راتلونكى واكمـن د  

  .ملت د استازو لخوا وټاكل سي
د قبايلو مشرانو او وګړو ځـواب وركـړ، چـي د لـويي جرګـې جوړولـو       

و ټـول در سـره موافـق دي،    ته هيڅ اړتيا نسته، ځكه ته پخپله پاچـا يـې ا  
محمد نادر خان له لږ څه فكر او سوچ وروسته دغه وړانـديز ومانـه او د   

  )1(.سلطنت دروند بار ته يې اوږه وركړه
محمد نادر خان چي پر وران ويجاړ كابل پاچهي پيل كړه، نو پدې ښه 
پوهېـده، چـي دده پـه وړانـدي سـاده چـاري نـه دي پرتـې، بلكـې غرونـه ـ            

  .ايد وكړي او هر قدم بايد په ډېر احتياط كښيږديغرونه كار ب
محمـــد نـــادر خـــان د امـــان اهللا خـــان نـــږدې همكـــار او د رفورمســـتانو 
سرحلقه عبدالرحمن خان لودين چي په اخيره كـي د امـان اهللا خـان څخـه     
خوابدى و، د كابل د ښاروال په حيث مقرر كړ، دغه مهال چي پر كابل د 

ره سـوې وه، نومـوړي ښـار پـه يـو داسـي       سقاويانو غلو لنډه واكمني تېـ 
حالــت كــي قــرار درلــود، چــي دغــو غلــو دولتــي دفترونــه لــوڅ كــړي وه،   
غــالۍ يــې وړي وې، چــوكۍ او نــور ســامانونه يــې يــا وړي وه او يــا يــې 

  .تخريب كړي وه، د كابل ښكلى ښار په كثافت دانۍ اوښتى و
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برېښاوه، عبدالرحمن خان لودين هم په لږه موده كي كابل يو ځل بيا و
د ښار سـړكان او كـوڅې ورغـول سـوې، د ارګ ودانـۍ هـم تـرميم سـوه،         
  .چي تر هغه وروسته پاچا د خپلي كورنۍ سره هلته استوګنه غوره كړه

د نــادر خــان د دولــت پــه ســر كــي پخپلــه نــادر شــاه او پــه هغــه پســې يــې  
ورور ســردار محمــد هاشــم خــان ډېــر بــا انضــباط او پــه اداره كــي ډېــر          

وه، ورپسې نور دولتي اراكين يې هم ساده خلك نه وه سختګير خلك 
او هر يو يې په خپـل چوكـاټ كـي د صـالحيت خاونـد و، ده كـه څـه هـم د         
خپل ورور محمد هاشـم خـان پـه صـدارت حكومـت جـوړ كـړ، خـو د كـار          

  )1(.ټولي جدي كيلۍ يې په خپل جېب كي ساتلې
ښتل چي څخه وغو) بچه سقاو(محمد نادر شاه له حبيب اهللا كلكاني 

حكومت ته ځان وسپاري او دا وعده يې هم ورسره وكړه، چي كـه كابـل   
ته ورسي نو وبه بخښل سي، حبيب اهللا هم له خپلو ملګرو سـره كابـل تـه    
ورغى، محمد نادر خان په خپله ژمنه وفا ونكړه او بچه سقاو يې له څو 

  )2(.تنو ملګرو سره په دار را وځړاوه
اصـالحاتو پـه برخـه كـي منفـي چلنـد        د هغه څخه وروسته يې د اماني

غوره كړ او په دې برخه كـي يـې د خپـل دولـت كـړنالره پـه يـوولس فقـره         
ييزه ابالغيه كي اعالن كړه، كه څه هم نوموړي په دې سند كي د ولسي 

كــال اساســي قــانون او د ) ز ۱۹۲۳(شــورا د جوړېــدو ژمنــه وكــړه، خــو د 
محكمو واك يې بېرتـه  اماني دورې نور قوانين يې شاته وغورځول، د 

  .ديني عالمانو ته وسپاره
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د يوې منظمي اردو د رامنځتـه كولـو لپـاره يـې مټـي راونغښـتې، پـه        
باالحصار كي يې د حربيې نوې ښوونځۍ جوړه كړه، په داسي حال كي 
چي د جنوبي قبايل، د كندهار او مشرقي د يو شمېر قبيلو خلك يې له 

و خلكـو يـې د قرعـي لـه     عسكرۍ خدمت څخـه معـاف كـړل، خـو پـه نـور      
الري په ټينګه د عسكرۍ خدمت كول عملي كړل، په ډېره لږه موده كي 
يې د امان اهللا خان له اردو څخه ډېره پياوړې، ځواكمنه او منظمـه اردو  

  .رامنځته كړه او دغه اردو يې په عصري وسلو سمبال كړه
ږدې په اداري برخه كي نوي دولت مركزي اداره او د والياتو ادارې نـ 

هماغه د اماني دورې په بڼه فعالي او را ژوندۍ كړې، پـه دې تـرڅ كـي    
سره له دې چي د پوهني وزارت يې بيا تشكيل كـړ، خـو د انجونـو د زده    
كړو مخه يې ونيوله او د هلكانو زده كړي يـې هـم پـه لـومړي سـر كـي پـه        

  .مركز او په يو څو سترو ښارونو پوري محدودي كړې
پتمبر كـي د قومونــو او قبــايلو لــه مشــرانو، د  پــه ســ) ز ۱۹۳۰(پـه كــال  

سيمو او ښارونو له مخورو سپين ږيرو څخه يوه لويه جرګه په كابل كي 
تنـه غـړي د نـوي اساسـي     ) ۱۰۵(جوړه كړه، د نوموړي جرګـې څخـه يـې    

ــه   ) ۱۰۵(قــانون د تصــويبولو لپــاره وټاكــل، دغــه     كســيز پــالوى چــي پ
اكتوبر په مياشت كـي يـې   كال د ) ز ۱۹۳۱(ولسي جرګه ونومول سو، د 

پـه نامـه   ) اصول اساسي دولت عاليه افغانستان(نوى اساسي قانون د 
مادو كي تصويب كړ، دا اساسي قانون كه څه هـم د تركيـې او   ) ۱۱۰(په 

كـال پـه   ) ز ۱۹۳۲(ايران له اساسي قوانينو څخه پـه اسـتفاده كولـو او د    
د سـوى و، پـه   اساسي قانون كي د اړينو الس وهنو په نتيجـه كـي تسـوي   

څرګنده داسي برېښېده، چي په هيواد كي مشروطه نظام ټينګوي، خـو  
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په حقيقت كي دغه اساسي قانون مطلق واك د شاه او د ديني علماو او 
  .روحانيونو د كړيو تر منځ وېشه

د اساسي قانون لـه تصـويب څخـه لـږ وخـت وروسـته د مشـرانو شـورا         
دا ټــول د شــاه لخــوا  تنــو پكښــې ګــډون درلــود، ) ۲۷(جــوړه ســوه، چــي 

كــال كــي نــوې شــورا    ) ز ۱۹۳۲(انتخــاب ســوي وه او پــه دې پســې پــه     
رامنځته سوه، چي د مركز او والياتو څخه پكښې يو ـ يـو تـن او د كابـل     
ښار دوه تنو پكښې د څرګنده او شفاهي رايي وركولـو پـر بنسـټ ونـډه     

  )1(.درلوده
ونه هم وسول، د محمد نادر خان د واكمنۍ په دوران كي ځيني پاڅون

چي ده بيا ژر غلي كړل، لكه د شمالي قومونو بغاوت، د خوست پاڅون 
  )2(.او نور

نادر خان او وروڼه يې د سياست په رمز اګاه وه، ځكـه پـه امـاني دوره    
كي په بهر كي يـې ديپلوماتيـك ماموريتونـه سـرته رسـولي وه، خـو تـر        

ه د محمـد  ټولو مهم اصل چي دغه وروڼـو هغـه تـه جـدي معتقـد وه، هغـ      
  .نادر شاه قيادت او رهبري وه

ــه        ــري ښــې اړيكــي درلــودې، ل ــو ســره ډې ــادر خــان د انګرېزان محمــد ن
شوروي څخه هم بې تشويشه نه و، خو په ډېر ځراكت يې هغوي په خپل 
وجود قانع كړل، له تركيې او ايران سـره يـې د نـږدې دوسـتۍ لپـاره ډېـر       

  .دقيق او سياستمدارانه پالنونه عملي كړل
مد نادر خان پخپله يو با فرهنګه شخص و، نو ځكه يـې د سـقاوي   مح

په دوره كي چي فرهنګ ته كومه صـدمه رسـېدلې وه، د هغـې د جبيـرې     
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روشن (لپاره ډېره پاملرنه وكړه، د اماني دورې هغه يو شمېر روڼ اندي 
چي له زندان څخـه دبانـدي پاتـه وه، هغـه يـې پـه يـوه ټولنـه كـي          ) فكران

بل ادبي ټولنه يې جوړه كړه، دې انجمن د كابل په نامه راټول كړل، د كا
ــې د يــادوني وړ          ــاريخ و ادبيــاتو كــي ي ــره كــړه او پــه ت ــوه مجلــه هــم خپ ي

  .كارونه سرته ورسول
نادر خان فرهنګي كارونو ته پخپله توجه كوله، په على آباد كـي چـي   
د استقالل د لمر نښان څخـه پنځـه سـوه جريبـه مځكـه وركـول سـوې وه،        

ې روغتون او پوهنتون ته وقف كـړه، دده پـه امـر ډېـري ښـوونځۍ      هغه ي
فعالــه ســولې او پــه كنــدهار كــي وزيــر محمــد ګــل خــان د كنــدهار ادبــي   
ټولنه جوړه كړه، چي د هغه ځاى ليكـواالن او روڼ انـدي پكښـې راټـول     

  .وه او د پښتو په نامه يې يوه مجله هم خپروله
كار كي په كـار درول او  نادر خان د هري حرفې او شغل خلك په خپل 

ده به ويل ډېر بد حالت هغه دى، چي خلـك بـې كـاره سـي او د بـې كـاره       
  .د شيطان كارخانه ده) سر(سړي كله 

اعليحضرت محمد نادر شـاه پـه ظـاهره ډېـر آرام او خـاموش سـړى و،       
خبري يې ډېري نه كولي، خو په دننه كي سخت انتقـام جويـه شـخص و،    

ښيار او مـدبر سـړى و او وطـن تـه هـم دغسـي       دا بله خبره ده، چي دى هو
ــه ځينــو مــواردو كــي يــې خپــل قهــر هــيڅ         ــي پ ــه كــار و، ول جــدي ســړى پ
تېرولى نسواى او لكه افعى مار پر خپل ښكار به يې حمله كوله، لكه د 
عبدالرحمن خان لودين سره پر ډوډۍ ناست و، خبره يـې سـره واوښـته،    

سـره يـې غـدر كـړى دى، خـو      ده هغه ته غدار وويل، چي د امان اهللا خان 
هغه هم عصبي سـړى و، ده تـه پـه ځـواب كـي د غاصـب خطـاب وركـړ او         

  .نادر خان هم نارې كړې، چي دغه سړى الندى تير باران كړئ



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

439 
 

همدا راز د څرخي غالم نبي خان وژل هم يـو انتقـام جويانـه حركـت و،     
كېداى سواى چي دغـه كـورنۍ يـې لـه ځانـه راضـي سـاتلې واى، پـدې         

هم عصيبتونه او فشارونه زياتېدل او هري خوا تـه د انتقـام دو   ډول نور 
نېټــه ) ۸(كــال د نــوامبر پــر ) ز ۱۹۳۳(جانبــه اور بــل و، څــو دا و، چــي د 

عبدالخالق نومى د نجات د لېسې شاګرړ اعليحضرت محمد نادر شاه 
  .د تفنګچې په مرمۍ مړ كړ

پله دغه د محمد نادر شاه لخوا د فرهنګ د قدر دانۍ يوه نښه يې پخ
ده، چي ده پخپله د معارف مډال د يوه شاګرد پر ځيګر وټومبه، خو هغه 

  ).د الندي لخوا د تفنګچې مرمۍ پرې ور خوشي كړې
پدې توګه محمد نادر شاه د افغانستان په واكمنـانو كـي ځـاى لـري،     
نوموړي بې له پيسو په داسي حال كي چي د ناروغۍ رنځ هـم پـه پـوري    

او خپل شهادت هيواد ته نجات وركړ، چـي  و، صرف په خپل شخصيت 
د اسـتبداد تـر لغتـو النـدي     ) بچـه سـقاو كلكـاني   (د يو غاصـب او ظـالم   

زهيرېـده، نـادر خــان هيـواد لـه يــوې دورې انارشـي څخـه چــي ښـايي يــو        
نسل يې په غېـږ كـي نيـولى واى، نجـات وركـړ، نومـوړي لـه هغـه وختـه          

  .ينې برابري كړېچي پر تخت يې تكيه وكړه د ملي يووالي لپاره زم
د اعليحضرت محمد نادر شاه تر وفات وروسـته هغسـي چـي انتظـار     
كېده په انتقام كي به يې ډېري ويني توى سي، د پاچا وروڼو او د دولت 
امنيتي مقاماتو الس لنډ وساته، خو د نادر شاه نه شتون واقعاً يوه غټه 

            )1(.ضايعه وه
  

                                                             
مخ ۲۲۸عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه، ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم  1  



 تاريخ                                         )                                                         هيتومنت(هلمند

440 
 

  :د محمد ظاهر شاه پاچاهي
نېټـه  ) ۲۲(لمريـز كـال د تلـي پـه     ) ۱۲۹۳(د  هلمندى محمد ظاهر خان

پــه كابــل كــي زېږېــدلى دى، پــه وړكتــوب كــي يــې د كابــل د حبيبيــې او     
كــال د پــالر ) ل ۱۳۰۲(اســتقالل پــه لېســو كــي يــې زده كــړي وكــړې، پــه   

سـره فرانسـې تـه والړ او هلتـه يـې پـه زده كـړو پيـل وكـړ، پـه           ) نادر خان(
ه هيــواد تــه راغــى او پــه عســكري  كــال بېرتــه د فرانســې څخــ ) ل ۱۳۰۹(

        )1(.څانګه كي يې خپلو تعليماتو ته دوام وركړ
محمد نادر شـاه پـدې پوهېـده، چـي محمـد ظـاهر خـان دده تـر حضـور          
الندي بايد دلته په افغانستان كي زده كړه وكړي، چي د وطـن پـه خـوى    

ــا د زوى     ــل اكـ ــته يـــې د خپـ ــال وروسـ ــو كـ ــد ســـي، يـ ــردار (او بـــوى بلـ سـ
لور حميرا و شهزاده محمد ظاهر خان ته په نكاح كړه او ) احمدشاه خان

پدې پسې يې په نظامي اكاډمۍ كي داخل كړ، چي هغه يـې هـم عاجـل    
  .ولوستله او په دا بل كال د حربيې د وزارت مرستيال سو

محمــد نــادر شــاه يــواځي خشــك عســكري مســلك تــه نــه ورخوشــي    
و ځـل هـم د پـوهني    كاوه، بلكې د پوهني د چارو سره يې هم آشنا كړ او ي

د وزارت مرستيال سو، دى د يـوې لـويې حوصـلې خاونـد و او پـه دنـده       
  .كي هم نه ستړى كېده

د اعليحضرت محمد نادر شاه تر وژل كېدو وروسته چي محمد ظاهر 
پخــوانى صــدراعظم محمــد  (شــاه پاچــا ســو، هغــه سمدســتي خپــل اكــا   

كال د نوامبر ) ز ۱۹۳۳(بيا په صدارت وګماره او هغه هم د ) هاشم خان
  :نېټه خپله كابينه په دې توګه پاچا ته معرفي كړه) ۱۲(په 

                                                             
مخ ۱۴۸ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  1  
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  سردار شاه محمود خان حربيه وزير -
  فيض محمد خان بهرنيو چارو وزير -
  محمد ګل خان كورنيو چارو وزير -
  فضل احمد خان مجددي عدليه وزير -
  احمد على خان د پوهني وزير -
و وزيــر او د مــاليې د وزارت ميــرزا محمــد خــان د ســوداګريزو چــار  -
  كفيل
  اهللا نواز خان د فوايد عامې وزير -
  محمد اكبر خان د طب خپلواك مدير -
  رحيم اهللا خان د ُپست، تلګراف او ټيلفون خپلواك مدير -

ــه پــه اونــۍ كــي يــوه ورځ د صــدراعظم پــه مشــرۍ       پــورتنۍ كــابينې ب
ړنــو پــه بــاب غونــډه كولــه او پــه هغــه كــي بــه هــر وزيــر د خپلــي ادارې د ك 

صدراعظم ته ګزارش وركاوه او د كار په مربوطه ساحه كي به يې د يوه 
نوي انكشاف په باب نظر څرګنـداوه، صـدراعظم سـخت دقيـق شـخص      
و، ده د مجلــس جريانــات پخپلــه ديكتــه كــول او بيــا بــه د مجلــس مُنشــي 

  .هغه د تصويباتو كتاب ته رسول
والــه جګــړه، پــه كــال   د ظــاهر شــاه د پــاچهي پــه دوران كــي دوهمــه نړي  

كــي پــاى تــه    ) ز ۱۹۴۵(كــي پيــل ســوه او وروســته پــه كــال      ) ز ۱۹۳۹(
ورسېده، ددې جګړې لمبې چي لـه اروپـا څخـه پورتـه سـوي وې ډېـر ژر       

  .آسيا او د نړۍ نورو برخو ته ورسېدې
د يادي جګړې دوې لوري د محور او متفقينو پـه نامـه يادېـدې، چـي     

ــور كـــي   ــا كـــوچني  آلمـــان، ايټاليـــا، جاپـــ (پـــه محـ ان او د ختيځـــي اروپـ
انګلسـتان، فرانسـه،   (پكښـې شـامل وه او پـه متفقينـو كـي      ) هيوادونه
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شــوروي اتحــاد، د امريكــا متحــده ايالتونــه او يــو شــمېر نــور اروپــايي    
ــه چــي    ) هيوادونــه شــامل وه، دا يــوه خطرناكــه جګــړه وه، هغــه هيوادون

رسـېدل او  مستقيماً پكښې ښكېل وه، ډېر مـالي او ځـاني زيانونـه ور و   
  .چي شامل نه وه هغه هم بې زخمه پاته نه سول

ددې جګړې په دوران كي چي د افغانستان په شمال كي شوروي، پـه  
لوېــديځ كـــي ايــران او پـــه جنــوب او ختـــيځ كــي برتـــانوى هنــد پكښـــې      
رانســكور ســول، پــه افغانســتان كــي محمــد ظــاهر شــاه پاچــا او ســردار    

ان پـه ډېـر لـوى تـدبير نـه      محمد هاشم خان صدراعظم و، محمد هاشم خ
يواځي افغانستان د جګړې له لمبو څخه وژغـوره او وطـن تـه زيـان ونـه      

ســره يــې حتــى د ســپما څخــه    -رســېده، بلكــې د اقتصــاد د ننګيــو ســره   
كافي ډالر هم ذخيـره كـړل، چـي وروسـته پـه پراختيـايي پـروژو كـي كـار          

  .ورڅخه واخيستل سو
كــي محمــد  ) ز ۱۹۴۶(د دوهمــي نړيــوالي جګــړې وروســته پــه كــال      

هاشــم خــان د صــدارت څخــه اســتعفاء وكــړه او پــر ځــاى يــې كشــر ورور    
ــه توګــه وټاكــل ســو، د نومــوړي د     ) شــاه محمــود خــان  ( د صــدراعظم پ

صــدراعظمۍ پــه لــومړي كــال افغانســتان د ملګــرو ملتونــو د ســازمان    
  .غړى سو

صدراعظم شـاه محمـود خـان چـي پـه افغانسـتان كـي د ديموكراسـۍ         
ــل  ــه ويـ ــالر ورتـ ــه      پـ ــديان لـ ــي بنـ ــه سياسـ ــمېر هغـ ــو شـ ــومړى يـ ــږي، لـ كيـ

محبسونو خوشي كـړل، چـي د نـادر خـان او يـا هـم محمـد هاشـم خـان لـه           
  .خوا بنديان سوي وه، هغوي يې په لوړو پوسټونو مقرر كړل

لــه هغــه څخــه وروســته د ظــاهر شــاه د واكمنــۍ پــر مهــال د پوهنتــون د   
اغلـــل، د محصـــلينو اتحاديـــه جـــوړه ســـوه، آزاد مطبوعـــات منځتـــه ر     
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ښارواليو د قـانون سـالم تطبيـق پيـل سـو او ملـي كلـوپ منځتـه راغـى،          
چي د كابل د لويو دولتي اراكينو، سـردارانو او اشـرافو يـوه ټولنـه وه،     
چي د ديموكراسۍ تر عنوان الندي راووتله او سردار محمد داود خان 
هلمنــدى يــې مشــر و، پدغــه وخــت كــي ســردار محمــد داود خــان د ملــي  

  .كورنيو چارو وزارت سر ګروپ هم ودفاع او 
كـال كـي صــدراعظم شـاه محمـود خــان امريكـا تـه ســفر       ) ز ۱۹۴۷(پـه  

وكړ، مخكي تردې چي صدراعظم دا تاريخي سـفر پيـل كـړي، امريكـا     
يې وپوهوله، چي په افغانستان كي پانګه اچونه لوى ګټور كـار دى او  

انسـتان كـي   افغانستان تر هر چا په امريكا خوښ دى، چـي دلتـه پـه افغ   
  )1(.پانګه په كار واچوي

كال چي كله انګرېزان د هندوسـتان واك پرېښـوولو تـه    ) ز ۱۹۴۷(په 
اړ سول، نو افغانستان د پښتنو مسئله را پورته كړه، د خان عبدالغفار 
خان سره يې په دې غوښتنه كي مالتړ وكړ، چي د هندوستان د وېش پـه  

د هند يا پاكستان سره  ي پښتنو ته خوښه وركړل سي، چي دويوخت د
پاته كيږي، آزاد اوسېدل غواړي او كه لـه افغانسـتان سـره بېرتـه ګـډون      

كي د ډيورنډ په كرښه انګرېزانو ) ز ۱۸۹۳(طلبي، له كومه چي په كال 
رابېل كړي وه، خو انګرېزانو دا لويه پړه وكړه، چي پښتنو ته يې خوښه 

  )2(.ورنكړه
ســردار محمــد (خپــل وراره كــي صــدراعظم ) ز ۱۹۴۸(پــه دا بــل كــال 

چــي د افغانســتان پــه بهرنيــو چــارو وزارت كــي د پــوره مطــالعې  ) نعــيم
                                                             

ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ باندي يو لنډه كتنه، ۱
   مخ ۲۳۲

مخ ۳۸۲ ـ ډاكټر باقي درانى، پښټانه د تهذيب په څپو كي، 2 
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خاونـــد و، امريكـــا تـــه د ســـفير پـــه توګـــه وپېژانـــد، نومـــوړي ســـردار         
لپــاره د بنــدونو،  سســاتو تــه دا ور وفهمولــه، چــي د دويامريكــايي مؤ

ويـــالو او ســـړكانو جوړولـــو لپـــاره خـــورا ډېـــر كـــار ســـته، نـــو دا و، چـــي  
امريكايانو لومړى د خپلو متخصصانو په وسيله سيمه مطالعه كـړه او  

كـال كـي يـې يوويشـت ميليونـه      ) ز ۱۹۴۹(كله چي ډاډمن سـول، نـو پـه    
ــور    ــومړى پـ ــره لـ ــه(ډالـ ــړل او د   ) قرضـ ــاره وركـ ــو لپـ ــدونو د جوړولـ د بنـ

موريسن نودسن په نامه كمپنۍ په كندهار كي كار پيل كړ، د نومـوړي  
) ۴۰(پــه وســيله د كنــدهار د ښــار شــمال ختــيځ پــه   كمپنــۍ د انجنيرانــو 

كيلو متـرۍ كـي د ارغنـداب پـر سـيند يـو بنـد جـوړ سـو، چـي كـار يـې د             
  .كال تر اپرېل پوري دوام وكړ) ز ۱۹۵۲(كال د جون څخه د ) ز ۱۹۵۰(

د ارغنداب د بند څخه وروسته په دوهم پور اتلس نيم ميليونـه ډالـر د   
هلمند پـر سـيند يـو بنـد جـوړ سـو،       امريكا څخه واخيستل سو، دا ځل د 

  .كي افتتاح سو) ز ۱۹۵۳(چي په كال 
كال په سپټمبر كي ) ز ۱۹۵۶(د امريكايانو امريكن هوايي كمپنۍ د 

ميليونــه ډالــره افغانســتان تــه پــور وركــړ، چــي پــه هغــه د كنــدهار    ) ۱۴(
  .هوايي ډګر او د ديپلوماټانو د روزني چاري سرته ورسېدې

نېټه امريكا پنځه ميليونه اووه سـوه  ) ۳۰(په  كال د جون) ز ۱۹۵۷(د 
ــوه    ــه اتـــه سـ ــا او دوه ميليونـ پنځـــوس زره ډالـــر د هلمنـــد وادي د پراختيـ

  .شپېته زره ډالره يې د پرسونل د روزني لپاره پور وركړ
ــه  ) ۳۰(كــال د جــون پــه  ) ز ۱۹۵۸(همدارنګــه د  نېټــه يــې اووه ميليون

ندهار، كندهار او كابـل د  اووه سوه اته زره ډالره يې د سپين بولدك، ك
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اســفالت لپــاره پــور وركــړ او دا ټــول كارونــه د امريكــايي انجنيراتــو پــه   
  )1(.الرښوونه سرته ورسېدل

د داود خـان د  نېټـه سـردار محمـ   ) ۷(د دسـپتمبر پـر   كال ) ز ۱۹۵۳(په 
صــدراعظم پــه توګــه وټاكــل ســو، نومــوړي د هيــواد د پرمختــګ لپــاره    

لوى سړك، له كابل څخه تـر كنـدهاره    غوره كارونه پيل كړل، د سالنګ
لويه الر او بيا له كندهار څخه تـر هراتـه لـوى سـړك، درونټـې، نغلـو، د       

  .ننګرهار كېنال او د هلمند ودانۍ ټولي په همدغه وخت كي وسوې
داود خان غوښتل چي پـه هيـواد كـي بـدلون راولـي، پـه دې لـړ كـي لـه          

پاكســتان ســره روس څخــه پــوځي او اقتصــادي مرســته هــم وغوښــته، د  
سياسي مسئلې افغانستان ودې ته اړ كړ، چي په نظامي توګه پر روس 
تكيه وكړي، خـو دغـه پريكـړه وروسـته د افغانـانو پـه لـوى زيـان تمامـه          
سوه او شوروي ته د افغانستان په پوځ كـي د السـوهني موقعـه پـه الس     

  .ورغله
سـي  كـي افغانسـتان د دواد خـان پـه مشـرۍ دا پالي     ) ز ۱۹۵۵(په كال 

ــه دي يــو آزاد ټــاټوبى د پښتونســتان پــه نامــه       ــه كــړه، چــي پښــتنو ت خپل
وركړل سي، خـو ظـاهر شـاه د پاكسـتان سـره د اړيكـو د خرابولـو پـه حـق          
كـي نـه و او نـه يـې پـه افغانسـتان كـي د روس السـوهنه خوښـه وه، ځكـه           

  )2(.كي له خپله منصبه استعفاء وركړه) ز ۱۹۶۳(محمد داود خان په 
كــال پــه مــارچ كــي لــه صــدارت څخــه اســتعفاء  ) ز ۱۹۶۳(د خــان داود 

وكړه، ظاهر شاه ډاكټـر يوسـف د صـدراعظم پـه توګـه وټاكـه او هغـه پـه         
  .نېټه خپله كابينه اعالن كړه) ۱۳(كال د مارچ په ) ز ۱۹۶۳(

                                                             
مخ ۲۳۸ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  

مخ ۳۸۲ـ ډاكټر باقي درانى، پښتانه د تهذيب په رڼا كي،  2  
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نېټـه د دوهـم ځـل    ) ۲۴(كـال د اكتـوبر پـه    ) ز ۱۹۶۵(ډاكټر يوسـف پـه   
ي د لوسـتلو لپـاره وغوښـتل    لپاره ولسي جرګې ته د كـابينې او كـړنالر  

سو، خو هلته بې بندو باري او د ننـدارچيانو د ډېـر بيروبـار لـه املـه يـې       
كابينــه ســبا تــه وځنډولــه، ســبا يــې تــر ځــانګړي حفاظــت النــدي كابينــه   
اعالن كـړه، ولـس پـدې ډېـر خفـه سـو او مظـاهر يـې وكـړه، خـو د سـردار            

املـه يـې څـو تنـه     ولي خان په امر پر مظاهرچيانو فيرونه وسول، چـي لـه   
ژوبل سول، ملت په دې نور هم په قهر سـو، ظـاهر شـاه ددې لپـاره چـي د      

نېټـه لـه دنـدي    ) ۲۹(ملت قهر غلى كړي، ډاكټر يوسف يې د اكتوبر پـه  
  .ګوښه كړ

ــد اعتمـــادي       ) ز ۱۹۶۷(د  ــي نـــور احمـ ــال د نـــوامبر پـــه مياشـــت كـ كـ
ده كــال يــې اســتعفاء وكــړه، لــه  ) ز ۱۹۷۱(صــدراعظم وټاكــل ســو او پــه  
نېټه صـدراعظم  ) ۱۶(د مې پر ) ز ۱۹۷۱(وروسته ډاكټر عبدالظاهر په 

كال د دسمبر په مياشت كي استعفاء وركړه، ظـاهر  ) ز ۱۹۷۲(سو او په 
شاه سمدستي موسـى شـفيق تـه چـي د بهرنيـو چـارو وزيـر او د مصـر پـه          
االزهــر، د امريكــا پــه كولمبيــا او هــارورد پوهنتونونــو كــي يــې زده كــړه 

نېټــه صــدارت وركــړ، تــر څــو د داود خــان پــه  ) ۷(دســمبر پــه  كــړې وه، د
  .كودتا سره پاى ته ورسېد

كــال كــي د افغانســتان نــوى اساســي قــانون  ) ز ۱۹۶۴(ظــاهر شــاه پــه 
جوړ او توشيح كړ، ددغه اساسي قانون له مخـي سياسـي فعاليتونـه پـه     
هيــواد كــي ازاد ســول، چــي پــه پايلــه كــي يــې يــو زيــات شــمېر سياســي      

نځته راغلل، خلكو تر يوې انـدازې پـوري د خبـرو او ليكنـو     ګوندونه م
  .ازادي پيدا كړه
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د اعلحضرت محمدظاهر شاه پـه وخـت كـي لـه شـوروي اتحـاد سـره د        
افغانستان اړيكـي د پخـوا پـه شـان سـړې او رسـمي، خـو لـه دښـمنۍ او          
تاوتريخوالي څخه پرتـه وې، پـه ځينـو برخـو كـي د دواړو هيوادونـو تـر        

ــه     مــنځ يــو شــمېر معا  ــړ كــي پ او  ۱۹۴۶(هــدې هــم وســوې، چــي پــه دې ل
كلونو كي د دواړو هيوادونـو تـر مـنځ د سـرحدي اوبـو پـر سـر        ) ز ۱۹۴۸

تړونونه السليك سول، چي د لومړني قرارداد له مخي د آمو د سيند پر 
غاړه د اوبو تر ټولـو ژوره ليكـه د دواړو هيوادونـو د ريښـتيني پولـه پـه       

رارداد پـر بنسـټ افغانسـتان د كشـك د     توګه وپېژندل سوه او د دوهم ق
سيند په اوبو كي د شوروي دولت د حق درلودلـو تصـديق وكـړ، لـه دې     
وروسته د دواړو هيوادونو تر منځ د څلورو كالو لپاره سوداګريز تـړون  

پنبـې  (السليك سو او موافقه وسوه، چي شورويان د اومو موادو لكه 
  .ن افغانستان ته وركويشيا) تېل، بوره او نور(په بدل كي ) او وړۍ

له انګلستان سره د اړيكو په باب بايد ووايو، چي د هند او پاكستان 
لــه خپلــواكۍ وروســته تــر ډېــره وختــه، د افغانســتان سياســي چــارواكو   
ددې نظر له مخي چي د نړۍ د ټولو چـارو د مـزي سـر د برتانيـا د دولـت      

ــدن كــي لټو       ــې پــه لن ــه الس كــي دى، د هيــواد د ســتونزو حــل ي ــه او د پ ل
برتانيــا لــه دولــت څخــه يــې تمــه درلــوده، چــي لــه پاكســتان ســره بــه د            
پښتونستان مسئله هم د افغانستان په خوښه حل كـړي، خـو انګرېزانـو    
له دې كار څخه ډډه وكړه، نو د افغانستان چارواكي پـه ځـانګړې توګـه    

دولت سره سخت مخالف سول، ځكـه   د شاهي كورنۍ غړي له نوموړي
ونــه د برتانيــا ســره دوســتي درلــوده، احســاس كــړه چــي چــي ډېــر كل دوي

نوموړي دولت ورسره ژمنه ماته كـړې او پـه يـوه حسـاس تـاريخي پـړاو       
كي يې يواځي پرېښي دي او په مقابل كي په هره كچه چي لـه پاكسـتان   
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ــې د         ــدلې، پــه هماغــه كچــه ي ســره د افغانســتان اړيكــي ســړې او خرابې
ره اړيكــي تــودې او ځالنــده ســ) هندوســتان(پاكســتان لــه ســيال هيــواد 

  .كېدې
ــي        ــره سياسـ ــو سـ ــت لـــه خلكـ ــين د جمهوريـ ــي د چـ ــه همـــدې دوره كـ پـ
مناسبات ټينګ سول، خو نوموړي دولت تر دغـه مهالـه پـه افغانسـتان     

  )1(.كي كوم فعال رول نه درلود
ــه  ) ل ۱۳۵۲(چــي د ) ۱۷(كــال د جــوالى پــه  ) ز ۱۹۷۳(د  ) ۲۶(كــال ل

 ۱۹۶۳(چـي د  ) داود خـان (ظم نېټې سره سمون لـري، پخـواني صـدراع   
كال د صدارت څخه مستعفى سـوى او دا لـس كالـه يـې پـه ګمنـامۍ       ) ز

كــي ژونــد كــاوه يــوه كودتــا ســرته ورســوله، چــي پــه دې توګــه يــې پــه           
افغانستان كي د شاهي نظام كمبله ټولـه او جمهوريـت يـې اعـالن كـړ،      
د ظــاهر شــاه چــي د داود خــان د كودتــا پــه وخــت كــي پــه ايټاليــا كــي و،     

نېټه يې داود خان ته يو ليك راواستاوه ) ۲۱(كال د اسد پر ) ل ۱۳۵۲(
  .او نوى رژيم ته يې بيعت وركړ

كال سره سمون لري، د امريكـايې  ) ز ۲۰۰۱(كال چي له ) ل ۱۳۸۰(په 
پوځيــانو پــه مالتــړ جــوړي ســوي ادارې ظــاهر شــاه تــه بلنــه وركــړه، چــي  

لقــب ) ملــت بابــا(ه د افغانسـتان تــه راســي، هغــه هــم راغـى او دلتــه ورتــ  
نېټـه پـه كابـل كـي     ) ۱(كال د اسد پـه  ) ل ۱۳۸۶(وركړل سو، نوموړى د 

  .مړ او د مرنجان د غونډۍ په هديره كي ښخ كړاى سو
  

 

                                                             
مخ ۷۳۱ـ مير محمد صديق فرهنګ، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي،  1  
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  :د محمد داود خان جمهوریت
د سردار محمد عزيز خان باركزي زوى، پـه   هلمندى محمد داود خان

كي وزېږېد، نوموړي  نېټه په كابل ښار) ۸(كال د جوالى په ) ز ۱۹۰۸(
خپل منځني تحصيالت په اماني لېسه كي سـرته ورسـولې، پـه فرانسـه     

پـه څانګـه كـي تحصـيل وكــړ او د     ) مهندســۍ(كـي يـې د كـور جـوړوني     
  .كابل په حربي پوهنتون كي يې نظامي زده كړه وكړه

ــه   ــه    ) ز ۱۹۳۴(داود خــان پ كــال د مشــرقي واليــت نائــب الحكومــه، ل
ــال څخــــه تــــر   ) ز ۱۹۳۹( ــال پــــوري د مركــــزي قــــواوو    ) ز ۱۹۴۷(كــ كــ

كال د كورنيو چـارو وزيـر، د څـه مـودې لپـاره      ) ز ۱۹۴۸(قوماندان، په 
كـال  ) ز ۱۹۵۳(كـال څخـه تـر    ) ز ۱۹۴۹(په پاريس كي افغـان سـفير، لـه    

پــوري د صــدراعظم شــاه محمــود خــان پــه كابينــه كــي د دفــاع وزيــر، پــه   
او په همدغه كال د كال د كندهار د واليت د نائب الحكومه ) ز ۱۹۵۳(

كال كـي يـې   ) ز ۱۹۶۳(محمد ظاهر شاه صدراعظم وټاكل سو، چي په 
  )1(.له صدر اعظمۍ څخه استعفاء وركړه

نېټه، چـي د كابـل ښـار سـهار تـود      ) ۱۷(كال د جوالى په ) ز ۱۹۷۳(د 
ــه      ــه اشــنا ږغ، ل او شائســته و، د افغانســتان ولــس د محمــد داود خــان پ

ووه بجو او شلو دقيقو د افغانستان راډيـو  خوبه راپاڅېده، د سهار په ا
 ۱۹۶۳(د افغانستان د پخواني صدراعظم پيغام، چي يوه لسيزه يې په 

كال كي له خپلي استعفاء څخه وروسته په هيواد كي د حوادثو بهيـر  ) ز
څاره، د خلكو غوږونو ته ورساوه، د پېژندني په خاطر د راډيو خبريال، 

اره د سردار محمد داود خان په نامـه  محمد داود خان د وروستي ځل لپ

                                                             
مخ ۱۵۱و لنډ ژوند ليك، ـ بشير احمد ريان، د افغاني پاچاهان 1  
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يـاد كـړ او داود خـان د راډيـو پـه څپـو كـي د خپـل پيغـام پـه لوسـتلو پيــل            
ــونكي      ــه كـــي د راتلـ ــوه برخـ ــه يـ ــا پـ ــي اوږدې وينـ ــړ، نومـــوړي د خپلـ وكـ

  :كړنالري د لويو ټكو د توضيع په هكله وويل
ــر غــاړه      (( ــه د خــدمت لپــاره د بېالبېلــو مســؤليتونو د پ خپــل هيــواد ت
ستلو په الر كي زه د يوې موخي په لټون كي وم، چي په هغه سـره بـه   اخي

د افغان ولس او په خاصه توګه د محرومو طبقو او د هيواد ځوان نسـل  
لپـاره د مــادي او معنـوي ژونــد رښـتنې او مثبتــه فضـا رامنځتــه ســي، د     
وطن د نېكمرغۍ لپاره ما كوم بل بديل نه ليد او نه يې ليدلى سم، بېله 

ادقانه ديموكراسي پلې سي، چي د هغه بنسټ د افغانستان دې چي ص
د خلكــــو اكثريــــت تــــه د خــــدمت پــــه اســــاس والړ وي، د افغانســــتان د  
جمهوريت بهرني اړيكي به په ناپېيلتوب او پوځي ډلو كي په نه ګـډون  
او په نړيوالو قضاياوو كي د افغانستان د ولس په ازاد قضاوت باندي 

  .والړ وي
و موخــو تــه ورســيږو، مــوږ تــه تــر هــر څــه نړيوالــه    ددې لپــاره چــي خپلــ 

سولمنه فضا ضروري ده، هيڅ هيواد هم بېله نړيوالي سـولي خپـل ملـي    
ارمانونه تر سره كوالى نسي، پداسي حال كي چي په افغانستان كي به 
پدې هڅه بوخت يو، چي خپل هيواد ودان كړو، موږ د نړيولي سولي او 

لـه د افغانسـتان د بهرنـۍ كـړنالري     سلم لپاره تودې هيلي لرو، لـدې كب 
لومړۍ ستنه به د نړۍ له ټولو هيوادونو او ملتونو سره له هـر هيـواد او   
ولــس ســره كــه كــوچنى وي او كــه لــوى، كــه نــږدې وي او كــه ليــري، بېلــه  
توپير او تبعيضه په سوله او دوستي والړه وي، له پاكسـتان سـره زمـوږ    

ــه بـــه، چـــي يـــواځنى هيـــواد د   ى، چـــي ورســـره مـــوږ د  د اړيكـــو پـــه هكلـ
پښتونستان د مسئلې په اړه يو سياسي اختالف لرو او تـر اوسـه د هغـه    
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پر حلولو نه يو بريالي سوي، موږ به ددې مسئلې د حل موندلو پـر لـور   
  )).خپلو هڅو ته دوام وركړو

له دې وينا سره د افغانسـتان پـه سياسـي تـاريخ كـي يـو نـوى څپركـى         
اكثريت، چي د زاړه سوي شاهي رژيم  پرانيستل سو او د افغانانو غوڅ

ــوښ او د         ــه خـ ــه رښـــتني توګـ ــي وه، پـ ــه راغلـ ــزي تـ ــګ او پـ ــه پـــه تنـ څخـ
  .راتلونكي هوسا او ښېرازه هيواد هيلي يې غوړېدلي وې

كــال اساســي قــانون  ) ز ۱۹۶۴(د ســرطان د كودتــا پــه لــومړۍ ورځ د   
ملغا اعالم سو او يوه مركزي كمېټه وټاكـل سـوه، چـي پـه خپـل وار يـې       

مد داود خان د افغانستان د جمهوريـت د لـومړي جمهـور رئـيس او     مح
  .مؤسس په توګه انتخاب كړ

پــه افغانســتان كــي ددې بــدلون پــه اړه نړيــوال غبرګــون پــه تېــره بيــا د     
پاكستان لخوا ګړندى و، د داود خان د حكومت پر ضد د كږو تبليغاتو 

وې، ژرندي، چي هـدف يـې د افغانسـتان بـې ثبـاتي وه، پـه څرخېـدو سـ        
اسالم آباد د افواهاتو پـه خپرولـو پيـل وكـړ، چـي داود خـان كمونيسـت        
دى او په افغانستان كي د اسالم دين له خطر سره مخامخ دى، پـه لنـدن   
كـي د لنـدن ټـايمز ورځپـاڼي وليكـل، چـي د پښتونسـتان مسـئلې تـه پـه           
ــدې پســې د        ــا راســپخولى دى، پ ــو زوړ زخــم بي اشــاره ســره داود خــان ي

انــس راپــور وركــړ، چــي د افغانســتان نــوى رژيــم لــه        فــرانس پــريس اژ 
افغانستان څخه د ټولـو پاكسـتانيانو د سمدالسـه ايسـتلو امـر وركـړى       

 ۱۹۷۱(دى، پاكستاني چارواكو پدې بحث الس پوري كړى و، چـي پـه   
ــړ او    ) ز ــه دېـــش غـــوڅ كـ كـــال كـــي هندوســـتان لـــه پاكســـتان څځـــه بنګلـ

  .ان تجزيه كړيافغانستان غواړي چي د روسانو په مرسته پاكست
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د افغانستان د جمهوريت له جوړېدو سره سم پاكستاني مشـرانو تـل   
خپل هيواد د يوه كوچني او سوله خوښوونكي هيـواد پـه توګـه نـړۍ تـه      
معرفـي كــاوه، چــي د غليمــي نــړۍ لخــوا احاطــه او د بربــادولو نيــت يــې  
درلود، د پاكستان د مشرانو پدې سـاندو كـي لـه صـدراعظم ذوالفقـار      

ټهــو څخــه نــور دمخــه كېــداى نــه ســوه، نومــوړي پــدې اړه، چــي   علــى بو
بهرنۍ نړۍ ته، پاكستان د يوه محاصره سوي او مظلوم هيواد په توګه 

  .معرفي كړي، ماسټر و
كــال پــه نــوامبر كــي د يــوې اعالميــې پــه تــرڅ كــي ) ز ۱۹۷۳(بوټهــو د 

افغانســتان د پاكســتان پــه كورنيــو چــارو كــي پــه الســوهني تــورن كــړ او 
يې وركړ، چي ځيني كسان ده ته سال وركوي، چي د افغانستان اخطار 

ــه وركــړي، چــي د پاكســتان    ) محمــد ظــاهر شــاه  (پخــوانى پاچــا   ــه بلن ت
  .قبايلي سيمو ته سفر وكړي

ــه    دې پــــارونكې اعالميــــې د افغانســــتان د حكومــــت ســــخته غوصــ
كال د فبرورۍ په پيل كـي  ) ز ۱۹۷۴(وپاروله او د هغې په ځواب كي د 

ن جمهـــور رئــيس محمـــد داود خــان، فرانســـوي ورځپـــاڼي   د افغانســتا 
ته وويل، چي په اصطالح د پاكستان شمالي صوبه سرحد تل ) لومند(

د افغانستان د خاوري نه بېلېدونكې برخه وه او برتانويانو د نامساوي 
تړونونو په تحميلولو باندي، چي دده حكومـت تـه د اعتبـار وړ نـه دي،     

  )1(.ميت څخه بېلي كړېهغه سيمي د افغانانو له حاك
داود خان سمدالسه داخل په هيواد كي دولتي تشكليالت جوړ كړل، 

  :چي په الندي ډول وه

                                                             
مخ ۳۲۰ـ غالم محمد زرملوال، افغانستان تر وروستي افغانه، لومړى ټوك،  1  
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ــر حســن شــرق مُنشــي او غــړي يــې دا        ــيس، ډاكټ محمــد داود خــان رئ
ــرور نورســـتانى،   : كســـان وه ــرال غـــالم حيـــدر رســـولي، ډګـــروال سـ جنـ

ــتانى   ــدير نورسـ ــرمن عبدالقـ ــر (ډګـ ــو افسـ ــرمن م)د ترافيكـ ــد ، ډګـ حمـ
يوسف، جګړن موالداد، جګـړن خليـل اهللا، ډګـروال خليـل اهللا، ډګـروال      
غــوث الــدين فــايق، جګــړن فــيض محمــد، جګــړن پاچــا ګــل وفــادار،          

  .جګتورن ضيا مجيد، جګتورن عبدالحميد محتاط او سيد عبداهللا
  :همدارنګه حكومت او كابينه په دې توګه وټاكل سوه

راعظم، دفـاع وزيـر او د   محمد داود خان عالوه پر رئيس دولت، صد
بهرنيو چـارو وزيـر هـم سـو، ډاكټـر حسـن شـرق د صـدراعظم مرسـتيال،          
فيض محمد خان د كورنيـو چـارو وزيـر، عبـداهللا د مـاليې وزيـر، غـوث        
الدين فايق د فوايـد عـامې وزيـر، پاچـا ګـل وفـادار د سـرحداتو وزيـر،         
ــتانى د     ــدير نورســ ــر، عبدالقــ ــابراتو وزيــ ــاط د مخــ ــد محتــ عبدالحميــ

يســو او ژانــدارم عمــومي قومانــدان او پــه نظــامي برخــه كــي مهمــي  پول
قوماندانۍ هغو كسانو ته ووېشل سوې، چـي پـه كودتـا كـي يـې برخـه       

  .درلوده
كـــال د جمهوريــت بيـــرغ د جمهـــوري ارګ د  ) ز ۱۹۷۳(داود خــان پـــه  

ماڼۍ مخ ته پورته كړ او د كابل پـه لـس ګونـو زرو خلكـو پـه دغـه وخـت        
  .كي السونه ورته وټكول

د بيــرغ رنــګ هــم هغــه تــور، ســور او زرغــون و، خــو پــه نښــان كــي يــې    
بــدلون راغلــى و، پــه نښــان كــي د محــراب او منبــر پــر ځــاى د يــو عقــاب   
تصوير ځاى سوى و، چـي پـه خالصـو وزرونـو هـوا تـه د الوتلـو پـه حـال          

  .كي معلومېده
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داود خان د هيواد مشهور شاعر، اديـب او ليكـوال عبـدالرؤف بېنـوا     
ته دنده وركړه، چي د جمهوريت لپاره ملي سرود جوړ كړي  )هلمندي(

  :او دلته د هغه ملي سرود بشپړ متن ليكل كيږي
  څو چي دا مځكه آسمان وي
  څو چي دا جهان ودان وي

  څو چي ژوند په دې جهان وي
  څو چي پاته يو افغان وي
  تل به دا افغانستان وي 

  تل دي وي افغان ملت 
  تل دي وي جمهوريت

  ملي وحدت تل دي وي
  تل دي وي افغان ملت، جمهوريت
  تل دي وي افغان ملت، جمهوريت

  ملي وحدت ـ ملي وحدت
دا ملي سرود په دسـته جمعـي ويـل كېـده، د اردو پـه موزيـك كـي هـم         
ځاى سوى و او په ټولو تشريفاتو كي كه په كور كي وه او كه په بهر كي 

  )1(.كېدهد داود خان د ورتګ او يا راتګ په وخت كي ورته ويل 
كال ) ل ۱۳۵۵(د داود خان په دوره كي ډېر قوانين نافذ سول، لكه په 

كــــي نــــوى اساســــي قــــانون، د جــــزا قــــانون، مــــدني قــــانون، د ارضــــي  
د ســروې،  ) ارضــۍ (كــو  ځاصــالحاتو قــانون، د بــانكونو قــانون، د م    

تصــفيې او ثبــت قــانون، د كــورنۍ او بهرنــۍ پــانګي اچــوني قــانون، د    

                                                             
مخ ۲۸۱ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  
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ــ  ــانون، د ســ ــف قــ ــانون، د  كوپراتيــ ــاقونو قــ ــنايعو د اطــ وداګرۍ او صــ
استهالكي موادو د ماليې قانون، د سياحت قانون، د ټرانسپورټ او د 

  )1(.جادې د ټرانزيټ قانون او د بېسيم دستګاه قانون
  

fنا لپاره الندي د ولسمرش محمد داود خان په دوره کي د برې
  :پروژې عميل سوې

  .برېښنا دستګاهـ د كونړ په واليت كي پر سيند د اوبو ۱
ـ د هرات په واليت كي د چشت شريف سره نږدې د هريـرود پـر سـيند    ۲

د برېښنا بند، چي كار يې د هلمند د ساختماني دستګاه لـه خـوا پـه مـخ     
  .روان و
ـ د هلمند پر سيند د كمال خان د برېښنا بند، چي د جوړېدو كـار يـې   ۳

  .د هلمند د ساختماني دستګاه له خوا تر سره كېده
د باميانو د اوبو برېښنا دستګاه، چي د باميان په واليت كـي يـې د    ـ۴

  .اوبو او برېښنا د وزارت له خوا د جوړېدو چاري پر مخ بېول كېدې
  

سربېره پردې دا الندي پروژې تر طرح ريزۍ او فني مطالعاتو الندي 
  ـ:وې
  .ـ د پنجشېر د تنګي پروژه۱
  .باال پروژهـ په تالقانو كي د فرخار پر سيند د ورسچ ۲
ـ د كوكچې پر سيند د كوكچه عليا پروژه او د كوكچـه سـفلي پـروژه    ۳

  )2(.او نور

                                                             
مخ ۱۵۷ـ بشير احمد ريان، د افغانى پاچاهانو لنډ ژوند ليك،  1  

مخ ۴۲۳افغانستان پېژندنه، اد، اورنګزېب ارش ـ 2  
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محمد داود خان د واكمنۍ په لومړيـو كـي د كمونيسـتي افسـرانو او     
لوړ رتبه چارواكو په مرسته حكومت كـاوه، خـو وروسـته متـوجې سـو،      
چي ملت كمونيست او كمونيست پلوه حكومت نـه غـواړي، لـه همـدې     

له يې په حكومت كي تصفيه پيـل كـړه، هغـه اشـخاص چـي د روسـيې       ام
  )1(.سره يې اړيكي درلودې، له حكومتي دستګاه څخه وايستل

كال پـه كابـل كـي د امريكـا د سـفير پـه       ) ز ۱۹۷۴(محمد داود خان په 
وسيله د هغه هيواد څخه د مرستي غوښتنه وكړه، چي دده له اقتصادي 

مريكــا چنــدان عالقــه ونــه ښــووله   پالنونــو ســره همكــاري وســي، خــو ا  
بهــانې يــې وكــړې، خــو اصــل حقيقــت دا و، چــي امريكــا، افغانســتان د   
شــوروي يــوه ســپوږمۍ بللــه او د پاكســتان ســره د اخــتالف پــه وجــه يــې   

  .افغانستان ښه نه ليده
لكه څنګه چي مخكي داود خان په خپله وينا كي د پښتونستان چي د 

تـه خـاوره ده، يادونـه وكـړه، چـي دا      ډيورنډ ها غاړي ته د افغانستان پر
نــوى جمهــوري حكومــت بــه د هغــې پــه هكلــه او د هغــې ســيمي د الســته  
راوړلو لپاره اقدامات وكړي، بلي خواته ذوالفقار على بوټهو په داود 
خان پسې پروپاګند شروع كړ، چي دى د روس د الس سـړى دى او هغـه   

  .څه كوي، چي روس يې غواړي
ــه   ــو پــ ــى بوټهــ ــار علــ ــام د    ذوالفقــ ــوري نظــ ــي د جمهــ ــتان كــ افغانســ

نسكورولو لپاره په يوه لړ عملي ګامونو پورته كولو الس پـوري كـړ، د   
پـه نامـه لـه يـوې بلـي      ) سـتم ملـي  (مجيد كلكاني په مشرۍ يوې ډلـي د  

نـوم وركـړل   ) سـازمان ملـي مـردم افغانسـتان    (ډلـي سـره پـه ګـډه، چـي د      
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الندي نيولې وه  سوى و، په پاكستان كي د بوټهو حكومت تر خپل وزر
او د افغانســـتان پـــر ضـــد پـــه فعاليـــت بوختـــه وه، بوټهـــو ددې ډلـــي پـــه  
راټولولو او مـنظم كولـو الس پـوري كـړ او ورتـه يـې پـه پاكسـتان كـي د          

مشهوره يـوه بلـه   ) اخوان المسلمين(پوځي روزني كمپونه پرانيزل، په 
 جوانــان(ډلــه هــم بوټهــو پــه غېــږ كــي ونيولــه، دا ډلــه چــي پــه ســر كــي د      

پــه نامــه يادېــده، د كابــل پوهنتــون د ) اســالمي نهضــت(او د ) مســلمان
ــرعياتو پــــوهنځۍ د رئــــيس   ــازي (شــ ــد نيــ ــري د ) غــــالم محمــ ــه مشــ پــ

  .كمونستانو پر ضد په څرګند فعاليت الس پوري كړ
كال كـي كـه څـه هـم د كميـت لـه       ) ز ۱۹۷۴(د جوانان مسلمان ګوند په 

حكومـت پـر ضـد پـه يـوه      خوا دومره پياوړى نـه و، د محمـد داود خـان د    
پاڅون كي برخه درلوده، خو مقاومت يې ژر وځپل سو او د هماغه كـال  

او څـه نـا څـه    ) پوهاند نيـازى (د جون تر مياشتي پوري ددې ګوند مشر 
دوه سوه نـور غـړي يـې ونيـول سـول، د برهـان الـدين ربـاني، احمـد شـاه           

ان تـه  مسعود او ګلبدين حكمتيار په شمول د هغه ځيني فعالين پاكست
  )1(.وتښتېدل

داود خان د ايران له پاچا څخه د افغانستان پـه اقتصـادي پـالن كـي د     
ــه توګــه دوه         ــو كــل پ ــه، ايــران د ي ــه وكــړه او هغــه هــم ومنل همكــارۍ هيل

كـال كـي قـرارداد وسـو، نومـوړي      ) ز ۱۹۷۶(مليارده ډالره ومنـل او پـه   
ــوي وې او     ــيص ســ ــاره تخصــ ــو لپــ ــپني د الري د جوړولــ ــې د اوســ پيســ

د اسـالم كـال هـرات،    : كيلو متره الره پـه دې توګـه سـروې سـوه    ) ۱۸۱۰(
ــپين      ــوري، كنـــدهار، سـ ــرحد پـ ــر سـ ــران تـ ــكرګاه د ايـ ــراه، لښـ ــرات، فـ هـ
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، كابــل، )مــس عينــك(بولــدك، كنــدهار، كــالت، مقــر، غزنــى، لــوګر   
كـار تكميـل سـوى و، دا كـار د اووه كلـن      ) د اوسـپني كـان  (حاجي ګك 

كـال كـي پـاى    ) ز ۱۹۸۴(ېـده او پـه   اقتصادي پالن په لومړي كال پيل ك
  .ته رسېده

دا يوه لويه پروژه وه، چي داود خان زيات ورته هوسېده، خو شوروي 
په ډېر تشويش ورته كتل او پـه كابـل كـي پرچميـانو پـه داود خـان پسـې        

  . ډېر بد تبليغات كول، چي لوېديځ ته يې ځان ورنږدې كړى
داود خـان مسـكو تـه     كال پـه اپرېـل كـي د شـوري پـه بلنـه      ) ز ۱۹۷۷(د 

سفر وكړ او دا د داود خان وروستى سفر و، د داود خان اصلي موخه دا 
مطلب (وه، چي ځانته معلومه كړي، چي آيا په دغو روانو ګډوډيو كي 

  .روسيه الس لري او كه نه) يې د خلق او پرچم تخريبونه وه
 داود خان په مسكو كي په يوه غونډه كي له برژنيف سره وكتل، خو د
دواړو تر منځ خبرو زور واخيسـت، برژنيـف داود خـان تـه وويـل، چـي د       

جاسوسان راځي، پخوا دغسي  )1(افغانستان په شمال كي د امپرياليزم
ــه كيــږي،         ــه ورت ــه، خــو اوس چنــداني توجــه ن ــه كېدل ــه پاملرن مســائلو ت
: ددغــي خبــري پـــه اورېــدو داود خـــان ســخت عصـــبي ســو او وې ويـــل     

تــه لــوى ارزښــت وركــوي، خــو دا ددې   افغانســتان د شــوروي دوســتۍ  
معنــى نــه لــري چــي افغانســتان بايــد خپلــه آزادي لــه الســه وركــړي، دا د  
افغانستان انحصاري حق دى، چي پخپله خاوره كـي څـوك پريـږدي او    
څوك نه پريږدي او پـه دې برخـه كـي د ښـه ګاونـډيتوب ټـول شـرايط پـه         

ېښـود او والړ  نظر كي نيول سوي دي، له دې سره يې قلم پر كتابچه كښ
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سو، د سر په اشاره يې رخصت واخيست او روان سو، برژنيف تر شا پـه  
پســــې و، پــــه دراوزه كــــي وحيــــد اهللا، داود خــــان تــــه وويــــل، چـــــي د        
ديپلوماسۍ له مخي بايد پـه ښـه طريقـه رخصـت واخيسـتل سـي، داود       
خــان ودرېــد او كلــه چــي برژنيــف ورتــه راورســېد، نــو پــه خنــدا يــې ورتــه  

څخه د يوه شخصي دوه په دوه مالقات غوښتنه كړې وه،  تا زما: وويل
دا وخت ستا په الس كي دى، چي هر وخت الزم بـولې زه پـه خـدمت كـي     

  .يم
نور هغسـي مالقـات   : داود خان هم هغسي تريو و او ځواب يې وركړ

ته ضرورت نسته مسائل حل سول او له دې سره راووت او په هغه پسې 
اود خان دا مالقات ډېر ترخه عواقب له مسكو څخه را رخصت سو، د د

درلودل، شوروي چي پخوا د دواد خـان د چپـه كولـو كـوم پـالن درلـود،       
هغه يې دستي تر الس الندي ونيو، دا ټكر شوروي په دې قانع كړ، چي 

  .داود خان نور د شوروي په كړۍ كي ځان نه مقيدوي
د مســكو تــر ســفر او د برژنيــف ســره تــر ټكــر درې مياشــتي وروســته        
شوروي په كابل كي د خلق او پرچم اتحاد راوسـت او دا د داود خـان لـه    
منځــه وړلــو يــو مقــدماتي حركــت و، پــه اردو كــي د شــوروي درې ســوه    
مشاورين ددغه پالن د پلي كولو لپاره په كار ولوېدل، داود خان په دې 
پوهېده چي شوروي نور دده د منځه وړلو لپاره د هـيڅ عمـل څخـه درېـغ     

  .نه كوي
نېټه مير اكبـر خيبـر پـه قتـل ورسـېد      ) ۱۷(كال د اپرېل په ) ز ۱۹۷۸(د 

او دا مــرګ د ډېــرو تبــاه كوونكــو پېښــو ســر آغــاز ســو، نومــوړى د خلــق   
ديموكراتيـك ګونـد د پــرچم د ښـاخ يــو ډېـر مهــم غـړى او يــو سـر ســخت       
كمونيست و، د خلق او پرچم ډلو يې جنازه په سترو مراسـمو خـاورو تـه    
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پر ضد يې ويناوي وكړې، داود خان يې مـتهم كـړ،   وسپارله او د دولت 
نوموړى هم عصبي سو، د خلق او پرچم د مشرانو د نيولو امر يې صادر 

  .كړ
غـړي يـا مغـروره بـې     ) كـي ـ جـي ـ بـي     (د داود خان په شاوخوا چي يا د 

عقــالن راتــاو ســوي وه، هغــو داود خــان دې تــه وهڅــاوه، چــي شــديد         
ر اور د تېلــو د تويولــو حكــم  عكــس العمــل وكــړي او دغســي يــو كــار پــ   

  .درلود، د خيبر مرګ هولناك عواقب درلودل
د خيبر قتل او په ناحقه د هغه په قتل د داود خان متهمول او د خيبر پر 
جنــازه او فاتحــه د دولــت پــر ضــد جنايــت كارانــه شــعارونو وركولــو،         

) ۲۵(كـال د اپرېـل پـر    ) ز ۱۹۷۸(محمد داود خان سخت عصبي كـړ، د  
ې په كابل كي راډيو اعالن وكـړ، چـي د خـاينو عناصـرو اووه     نېټه د شپ

نور محمد تركـى، ببـرك كارمـل، ډاكټـر     : تنه په دې شهرت ونيول سول
شــاه ولــي، دســتګير پنجشــېرى، عبــدالكريم شــرعي جوزجــاني، ضــمير 

، پـر دې كسـانو د وطـن    )چي په سبا ونيول سـو (ساپى، حفيظ اهللا امين 
په محبس كي واچول سول  ى و، دوياندي د خيانت تور لګول سوپه وړ

او په دا بله ورځ د هيواد په مركز او واليـاتو كـي جشـنونه ونيـول سـول،      
چــي وطــن د كمونيســتو خاينــانو څخــه پــاك ســو، دا شــعارونه شــوروي  

  .اورېدل، خو پالن يې د تطبيق په حال كي و

او  ۴(ورځ سهار وختي د حفيظ اهللا امين په اطالع د ) ۲۷(د اپرېل په 
زغره لرونكي قوا او هوايي قوتونو له خوا د داود خان پر مقر ارګ ) ۱۵

حملــه وســوه، لــومړنى ټانــك د اســلم وطنجــار و، چــي پــر ارګ او دفــاع   
وزارت يې فيرونه وكړل، داود خان په دغـه وخـت كـي د كـابينې غونـډه      
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ه تصميم ونيسي، البته د راغوښتې وه، چي د نيول سوو كسانو په هكل
م پــه نظـــر كـــي نيــول ســـوى و، د زغــره لرونكـــي قـــوې    لپــاره اعـــدا  دوي

ټانكونو پـر ښـار هـم حملـه وكـړه، خـو ډېـر زور يـې پـر ارګ و، داود خـان           
كابينه رخصت كـړه او د خپلـي كـورنۍ سـره د ارګ پـه يـوه زېرخانـه كـي         

  .كښېناست
وزيــر دفــاع رســولي او دده لــوى درســتيز عبــدالعزيز د صــحنې څخــه     

ړل، چـي هغـه راوبـولي، خـو هلتـه هـم       وتښتېدل او د قرغـې فرقـې تـه وال   
وضع بدله وه، څو ريشخور ته راوخوځېدل بيا په الر كي ونيول سول او 

  .ووژل سول
بجو لومړى فير د دفاع پر وزارت وسو، په دې پسې ) ۱۱(د ورځي پر 

په ارګ كي د ساعت برج والوزول سو او بيا پر ګارډ فيرونـه پيـل سـول،    
چي لـه ارګ څخـه دودونـه آسـمان تـه      پنځلس دقيقې نه وې تيري سوې، 

  .پورته سول
بجو د هوايي قواو افسر قادر پس له ډېر قتـل و قتـال   ) ۴(د ورځي پر 

څخــه لــه بګرامــه پــه ميــګ جيټــانو پــر ارګ حملــه وكــړه، دا حملــې تــر          
ماښامه جاري وې، د شپې د ګارډ مقاومت خـتم سـو او هغـه قومانـدان     

وطنجـــار او قـــادر د   ونيـــول ســـو او ووژل ســـو او بيـــا   ) صـــاحب جـــان (
  .جمهوريت خاتمه اعالن كړه

په سبا يې د امام الدين پـه نامـه يـو افسـر ډګـرمن ګـل آقـا د دوو نـورو         
افســرانو ســره هغــه صــالون تــه ورننوتــل، چــي هلتــه محمــد داود خــان د    
خپلي كورنۍ سره پكښې ناست و، امام الدين داود خان ته وويل، چي 

ن پر هغه د تفنګچې فير وكـړ، چـي   وسله كښېږده او تسليم سه، داود خا
امــــام الــــدين پــــر الس زخمــــي ســــو، پــــه دې پســــې دغــــو افســــرانو پــــه  
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كالشــنكوفونو داود خــان او كــورنۍ يــې قتــل كــړل، پــه دې كــي محمــد  
داود خان د هغه دوه ځوان زامن عمر او خالد، مېرمنـه يـې، د داود خـان    

ردار ورور محمــد نعــيم خــان، د داود خــان مږنــدي او د هغــو اطفــال، ســ   
تنــه پــه قتــل ورســېدل، پــه دې ) ۱۷(نظــام الــدين غــازي او عبــداهللا ټولــه 

فاجعه كي د ارګ په سلګونو خلك ووژل سول، همداسي په نـور كابـل   
  )1(.كي په زرګونو خلك په شهادت ورسېدل

د شــهيد ســردارمحمد داود خــان او د هغــه د كــورنۍ د مــړو مونــدلو      
حامــد (ان نـوي ولسمشــر  كــال كـي د افغانســت ) لمريـز  ۱۳۸۷(لپـاره پــه  
يو فرمان صادر كړ او يو كمېسيون يې موظف كړ، چي د محمد ) كرزي

داود خــان مــړى ولټــوي، د كمېســيون غــړو د څلــورمي زغــره والــي لــوا    
شاته كار پيل كړ، هلته له سهار څخه تر مازديګر پوري پنځوس، شپېته 

د ورځي  تنه كارګرانو د كمېسيون تر نظر الندي كار كاوه، هر كارګر ته
درې سوه افغانۍ وركول كېدې، خو په كومه ورځ چـي د شـهيد محمـد    
داود خــان او د هغـــه د كــورنۍ مـــړي ومونـــدل ســول، پـــر يــاد مـــزد ســـل     
افغـانۍ نــوري هـم د انعــام پـه توګــه ور زيـاتي ســوې، كمېسـيون اعــالن      

د ښــخېدو ځــاى  ) انداود خــ(وكــړ، كــه هــر چاتــه د پخــواني ولسمشــر      
بر وركړي، كمېسيون د پخـواني رژيـم لـه لـوړ     ته دي خ معلوم وي، دوي

پوړو چارواكو څخه پوښتني وكړي، خو ګټه يې ونكړه، ځكه هغو ويل 
نه پوهيږو او خبر نه يو، ځينو افغانـانو لـه بهـر څخـه ټليفونونـه كـول يـو        
ځاى او بل ځاى يې ښوول او كمېسيون به هـم ځايونـه پلټـل، يـوه اونـۍ      

ــه پكتيــا څخــه د پخــواني   وروســته ســردار نــادر نعــيم خبــر وركــړ   ، چــي ل

                                                             
مخ ۲۹۲ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، د افغانستان پر معاصر تاريخ يوه لنډه كتنه،  1  
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ټليفـون كـړى او ادعـا كـوي، چـي د      ) پادشاه مير(څلورمي لوا يو افسر 
  .ښخېدو اصلى ځاى ور معلوم دى

پادشاه مير يوه اونۍ وروسته كابل ته راغى، د كيندلو ځاى چـي يـې   
وليد، ويې ويل چي خطا وتلي ياست، تقريباً درې كيلو متره وړاندي د 

وروښـوول، چـي د څلـورمي لـوا شـمال كيـږي، كلـه        صافي غره لمنه يـې  
چي د كمېسيون غړي ور ورسېدل، نو پادشاه مير ورتـه وويـل چـي دغـه     
ځاى دى، خو تر لږ شېبې وروسته داسي وبرېښېده، چي هغه هم ځاى نه 
پېژني، هري خواته يـې كتـل، بيـا يـې پـه عـاجزۍ وويـل، وروڼـو دېـرش          

وره نــه پــوهيږم، چــي  كالــه تېــر ســوي د مځكــي مــخ اوښــتى، نــو ځكــه پــ    
قبرونه به چيري وي، همدغه مهال يـو الروي د كمېسـيون لـه غـړو څخـه      
پوښتنه وكړه، چي په څه بوخت ياست؟ كله چي وپوهېده، په منـډه والړ  

يـې خبـر كـړل،    ) حميـداهللا او مـوال ګـل   (او د نږدې كلي څخـه دوه كسـان   
متــره  دې دواړو كســانو ســره كــره معلومــات وه، موالګــل تقريبــاً شــپېته 

قبرونــه دادي، نــږدې ســل : شـاته والړ، پــر يــو ځــاى ودرېــد او ويــې ويــل 
متره ها خواته والړ او په ګوته يې اشاره وكړه، دوهم قبـر دا دى، معنـى   
دا چي دا مړي په دوو ډله ييـزو قبرونـو كـي پـه جـال ډول ښـخ سـوي دي،        

مړي ټـول  ) ۱۶(مړي او په بل كي ) ۱۳(تر كيندو وروسته په يو قبر كي 
  .تنه مړي، ښځي، كوچنيان او نارينه وموندل سول) ۲۹(

د شهيد سردار داود خان او د هغه د كورنۍ مړي د كابل پـه پلچرخـي   
نېټه د سكاټ په ) ۱۷(كال د مارچ په ) ز ۲۰۰۹(كي له موندلو وروسته 

غونډۍ كي، چي د داود خان په نـوم ونومـول سـوه، خـاورو تـه وسـپارل       
  .سول
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پــاى تــه رســېدل او د يــوه نــوي سياســي نظــام    د داود خــان د واكمنــۍ  
مينځ ته راتګ سره د هيواد سياسي وضع بدله سوه، په دې مـوده كـي د   
اختالفونــو پــه وجــه نړيوالــو قــدرتونو تــه د مســتقيم تېــري لپــاره زمينــه    
برابره سوه او تـر اوسـه پـوري زمـوږ هيـواد د يـوه قـوي مركـزي سياسـي          

ــو    ــو او حوادثـ ــو، ددې پېښـ ــه سـ ــد نـ ــام خاونـ ــان د   نظـ ــه د داود خـ الملونـ
  )1(.واكمنۍ سره ټنګي اړيكي لري

محمد داود خان يو رښتنى وطن دوسته شخص و، چي د وطن لپاره 
يې سر، كورنۍ او مال قربان كړ، د داود خان په قتل سره د هلمنديانو 

كال كي په لومړي ځل ) ز ۱۸۳۵(واكمني خاتمه وموندله، چي په 
مند يو بچي د افغانستان پالز په اميردوست محمد خان د لرغوني هل

كال پوري ) ز ۱۹۷۸(كال څخه تر ) ز ۱۷۴۷(الس كي ونيو، له 
هلمنديانو د افغانستان په معاصر تاريخ كي ډېر رول درلود، په يادو 

تنه پاچاهان، په لسګونو ) ۱۲(كلونو كي د هلمند د لرغوني سيمي 
معلمان،  وزيران، سفيران، جنراالن، سالكاران، دولتي مامورين،

استادان، روڼ اندي، واليان، ښارواالن، رئيسان او نور ډېر لويو ـ لويو 
دولتي چارواكو او ستر عالمانو د افغانستان په دولتي تشكيالتو كي 

 .ځاى درلود او پر ټول افغانستان يې واكمني كوله

                                                             
مخ ۲۵۷ـ پوهندوى مستعلي نيازي، د سردار محمد داود خان د واكمنۍ سياسي ستونزي،  1  
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 لومړى څپركى

  

 )عرف او عادات(دود 
  

دود او دستور، رسم او رواج د يوه ولس په ژوندانه كي ډېر دخل لري 
او هيڅوك يې له تاثيره بيخي نسي وتالى، كوم تغيـر او تحـول چـي پـه     
عرف او عاداتو كي پېښيږي، هغه ډېر ځنډنى دى او زموږ د نـن ورځـي   

سـل  دودونه او رواجونه له ډېري زړې زمانې يادګار دي، چي نسل پـه ن 
  .موږ ته رارسېدلي دي

ځيني پخواني دودونه اوس هم په ځينو متمدنو او مترقي ملتونو كي 
سته، چي څه مادي يا معنوي كټه پكښې سـړى نـه وينـي، مګـر ددې لـه      
ــي         ــې نسـ ــوك يـ ــولى دى، څـ ــې نيـ ــاى يـ ــادت ځـ ــق او عـ ــي د ُخلـ ــه چـ املـ

  .پرېښووالى
ډېــره د يــوه ملــت ذهنــي او روحــي پېژنــدګلوى لــه دود او دســتور ســره   

ټينګه اړيكه لري او همدغه شى يو ملت له بل ملـت څخـه پـه معنـوي او     
  .كلتوري لحاظ بېلوي

د انســـان ناســـته والړه، تـــګ راتـــګ، خنـــدا او ژړا، غـــم او ښـــادي،       
دوســتي او دښــمني پــه هــر ځــاى كــي يــو څــه مخصــوص اداب او رســوم     
لري، چي څوك ورسره مخالفت نسي كوالى او ښه سړى يا بد سړى پـه  

  .هنداره كي ليدل كيږي همدغه
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څوك چـي د يـوه ملـت حـال مطالعـه كـوي او غـواړي، چـي معنـوي او          
حقيقي څېره يې ځانته معلومـه كـړي، نـو د هغـه ملـت پـه دود او دسـتور        

  .كي دي ژوره مطالعه پيل كړي
پــه يــوه ملــت كــي هغــه كســان پــه نــورو بانــدي ډېــر تــاثير او نفــوذ پيــدا  

دودونـه او رواجونـه ورتـه ښـه      كوالى سي، چي د قوم عـادات، اخـالق،  
معلوم وي او له دغـي الري څخـه د خلكـو لـه روحيـاتو او نفسـياتو سـره        

  )1(.ښه اشنا سوي دي
  

نو پدغه منظور موږ هم تاسو تـه د هلمنـد د لرغـوني سـيمي هغـه مهـم       
  :دودونه وړاندي كوو

  

  :د کورن! جوړsت
اكـا   هلمنديان عموماً كورنۍ په نږدې تربرو كي تشـكيلوي، يعنـې د  

زوى بايد لومړى د اكـا لـور وغـواړي او كـه هغـه نـه وي، نـو د عمـه لـور          
غــواړي او د پــالر پــه سلســله كــي د ښــځي غوښــتل د كــورنۍ پخــوالى     
بولي، تردې را وروسته كـه د پـالر پـه خـوا كـي ښـځه ونـه غـواړي، نـو د          
مــور لــه خپلوانــو څخــه ښــځه ټــاكي او داســي بېرتــه هغــه پلرنــۍ اړيكــه      

  .او پالر بيا سره د اكا لور او زوى ويټينګوي، چي مور 
تــردې چــي راتېــر ســو، نــو پــه دغــه ترتيــب ســره نــورو تربــرو كــي ښــځه     

  .غواړي او ډېر لږ داسي پېښيږي، چي له بل قوم څخه ښځه وغواړي
دا سلسله په هغو كورنيو كي پالل كيږي، چي اقتصادي وضعيت يې 

د داســي  ښــه وي او هلتــه چــي فقــر او مســكنت غلبــه كــړې وي، نــو لــږ        

                                                             
  1ـ پښتني دودونه، ا مخ
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رســوماتو پيــروي كيــږي، د كــورنۍ پــه جوړښــت كــي مــور او پــالر لــوى  
  .غړي دي، مشر زوى د پالر اوږه او مشره لور د مور د الس لكړه ده

  

  :د کورن! غAي
مور او پالر د كـورنۍ مشـران دي، پـالر ددې مسـئول دى، چـي خـرڅ       
ه برابر كړي، ستونزي وګالي او د كورنۍ لپاره ډوډۍ پيدا كړي، مور ب

  .د كور انتظام برابروي، ډوډۍ به پخوي، اوالدونه به روزي
ــور تــر پــالر او مــور النــدي د كــور مشــران ګڼــل       مشــر زوى او مشــره ل
كيږي، مشر زوى له پالر سره يو ځاى كار كوي او په عمومي ډول يې د 
پلرنــي كــورنۍ ســره تــر هغــه وختــه اړيكــه ټينګــه وي، چــي تــر څــو واده      

ه تـر كـور پـوري لـه پـالر او مـور سـره اړيكـه         كوي، همـدا ډول لـور د مېـړ   
  .لري

كليوالي يا وطنوال خلك عموماً د اقتصادي شرايطو د كمزورۍ په 
وجه لويي كورنۍ نه سي تشكيلوالى، دا سبب دى، چي نيكه او انا يـا  
ــه او مامــا يــواځي د هغــو كورنيــو د غــړو پــه شــمېر كــي       اكــا، عمــه، خال

  .، يعنې ماړه ويداخليږي، چي اقتصادي وضعيت يې ښه وي
  

  :د هلمندیانو کورونه
وطنوال هلمنديان ډېـر مختصـر كورونـه جـوړوي، اكثـره پـه خټينـو او        
لرګينـــو كورونـــو كـــي ژونـــد كـــوي، چپـــرۍ دروي او پـــر ســـر يـــې نـــالن   

كورونـه   خلـك يـې پـه كـالوو كـي اوسـيږي، د دوي      وراچوي، خـو مـاړه   
پـه بلـي   داسي جوړ سوي وي، چي په يـوه برخـه كـي پخپلـه ژونـد كـوي،       

ــه بلــي برخــي څخــه د تحويلخــانې كــار       ــات دروي او ل برخــي كــي حيوان



 دودونه                                                         )                                      هيتومنت(هلمند

469 

نـه لـري او كـه ځينـي كورونـه يـې هـم        ) صـحن (اخلي، دا كورونـه غـولى   
ولري، نو هغه پر كوډلـو د كېـړو دېوالونـه راګرځـوي، خـو اوس مهـال د       
ګچ، سمينټ، ډبرو او سيخو كورونه په ښار كي او څه هم په اطرافو كي 

  .رواج دي
يــو ) چــت(ژونــد پكښــې كــوي پــر ســر    ه اطــاق يــا خونــه چــي دوي هغــ

كولك لري، چي دود تر وزي، اور د خوني په يوه كونج كي بلوي يا يې 
ــوال مــوږى         ــر دې ــه مــنځ كــي نغــرى جــوړ كــړى وي، د خــوني پ د خــوني پ
ټكوهي پر هغه باندي د ضرورت وړ شيان لكه د غوړو من او داسي نور 

  .شيان ځړوي
كي اوسيږي او هر يو تر خپل وس پوري پخې او  ماړه خلك په كالوو

كلكي كالوي جوړوي، كالوي برجونه لري او دېوالونه يې خورا جـګ  
وي، په منځ كي يـې پـر لـوى غـولي شـاوخوا خـوني راګرځېـدلي وي، د        
كالوو خوني په ضربۍ د اومو خښتو څخه جوړيږي، د كالوو خلك يا 

د اړخ ســره ځــاى ورتــه  پــه كــالوو كــي دننــه حيوانــات دروي او يــا د كــال 
ځاى د كال بيت الخال هم لري، خو په عمومي ډول د حيواناتو د درېدلو 

په ) تنبې(بولي، د اوسېدلو په خونه كي د ) خونهشا(يې د  وي او دوي
نامه يو ځاى جوړوي، چي پر هغه د كور ټولي كمبلي او نور شيان وډي 

  .او هغه ته كور هم وايي
كــي پاخــه تعميرونــه زيــات جــوړيږي او اوس مهــال پــه لښــكرګاه ښــار 

خلك پكښې اوسيږي، دا تعميرات په ښو وسـائلو سـمبال وي، د كـور    
اطاقونه دننه په تعمير كي وي، ځيني خلكو په كور كي دننـه آشـپزخانه   
او حتى بيت الخالوي هم جوړي كړي وي، د مېلمنو سـرايچه جـال وي،   
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ه ونـه لـري او   ځكه داسي كـور پـه هلمنـد كـي نسـته، چـي هـر وخـت مېلمـ         
  .هلمندي ولس ډېر مېلمه پاله خلك دي

  

  :د هلمندیانو کايل
د وطنوالو بزګران چي ددې سيمي لوى اكثريت تشكيلوي، كالي يې 
ــوه كمــيس، پرتــوګ او لنګــوټې څخــه وي، كوســى هغــه د        ــه ي ــارت ل عب
كراستي څخـه جـوړ سـوى لبـاس دى، چـي هـم پـه ګرځېـدلو كـي پـر اوږو           

ني كـــار وركـــوي، ځينـــي بزګـــران ســـدرۍ كيـــږي او هـــم د شـــپې د بړســـت
اغوندي او د كرباس پټـووان پـر اوږو كـوي، كمـيس يـې تـر       ) واسكټ(

زنګنو ال تېـر وي، اوږده او لـوى خـالص خـولې لسـتوڼي لـري، پرتګـان        
يې ډېر چوڼ لري، پايڅې يـې تـر زنګنـو څلـور ګـوټي را النـدي وي او د       

څوكــه او د  پــايڅو خــولې يــې ډېــري لــويي وي، اكثــراً د كمــيس د لمنــي  
  .پايڅو خوله سره يو ځاى وي

د بزګرانو ښځي اوږد تور كميس اغوندي او پرتوګ يې د سـره الـوان   
وي، لور تور پوړنى پر سر كوي او پر هغه سربېره يوه توره ريښكۍ څو 
وله پر سر پېچي چي لكه لنګوټـه داسـي ايسـي، سـپين سـري ښـځي يـې        

ت كـي مهمـه داده، چـي    مال هم پـه يـوه بـل ټـوكر تـړي، د كـالو پـه جوړښـ        
كميس او پرتوګ چي هر څـومره ډېـر چـوڼ ولـري، پـه هغـه انـدازه پـه زړه         
برابر كالي بلل كيږي، د بزګرانو نر او ښځي تـر هغـو بلـه جـوړه كـالي نـه       

 ۍ جـوړه پـر ځـان نـه وي تـوى سـوې، دوي      كوي، تـر څـو يـې هغـه مكنخـ     
وي، كــالو تــه د پينــو پــه ايښــوولو كــي د رنــګ تــوپير تــه اهميــت نــه وركــ 

هلــك چــي واده وكــړي او زوم ســي، د هغــه د كمــيس غــاړه او لســتوڼي     
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، كه د كميس ټوكر تور وي، نو سـپين خامـك پـر كـوي او     )چكن كوي(
  .كه ټوكر سپين وي، نو تور خامك پر كوي

سدرۍ عموماً له ښار څخه رانيسي او ډېري غوټي پر ټكوهي، همدا 
ي او د كمـيس  ډول انجلۍ چي ناوې سي، هغې ته خامكي كـالي وركـو  

پــر ځګــر ســپيني روپــۍ ټكــوهي، د وطنوالــو مــاړه خلــك ســپين كــالي      
اغونــدي، پټــووان پــر اوږو كــوي او مــوچڼي پــه پښــو كــوي، د لنګــوټې  
ــا        ــر ســر كــوي او د ســدرۍ پــه ســربېره جېــب كــي ســاعت ي ســره خــولۍ پ
مســواك اچــوي، د خانــانو خلكــو ښــځي هــم تــور كــالي اغونــدي، خــو      

ن وي، د پرېوتلو كالي يې ډېـر مختصـر   پوړنى چي پر سر كوي هغه سپي
وي، بزګران خلك په كوسي كي بيديږي او ښـځي ټـولي پـه يـوه تلتـك      

  .كي د خپلو كوچنيانو سره پرېوزي) بړستن(
  

  :د هلمندیانو خوراک
خوراكونـه هـم يـو     لكو د طبقاتي اختالف په وجـه د دوي د وطنوالو خ

ه ډوډۍ، غـوړي او  له بله تـوپير سـره لـري، مـثالً بزګـران عمومـاً جورينـ       
  :خواړه په الندي ډول دي خوري، په عمومي ډول د دويداسي نور څه 

  

  :کورت او غوړي
دا غــذا داســي تيــاريږي، چــي كــورت وزدويــي، بيــا يــې وايشــوي،         
ډوډۍ په كاسه كي وړه كړي، دا تاوده كورت پر توى كړي، سربېره سره 

خلـك   هم وايي، مسـكينان ) كله جوش(كړي غوړي پر واچوي، دې ته 
بې غوړو كورت خوري، د كليوالـو خلكـو كـورت او غـوړي ډېـر خـوښ       
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كـورت دي وي غـوړي دي وي پـه غـم او پـه سـوټي       : وي، نو ځكـه وايـي  
  .دي وي

  

  :نخAي
دا خــواړه كليــوال يــا وطنــوال خلــك پــه هغــه ورځ خــوري چــي كــوچي    
ــه غــوړو اړوي، نــو         ــږي، چــي كــوچي پ ــي كــوي، نخــړى داســي پخي ويل

چي ويلي سوه، كوچي صـاف كـړي، نـو د دېـګ     كوچي سره كړي او كله 
په تـل كـي د كوچـو څخـه د شـلومبو او مسـتو غټـري پاتـه سـي، پـه هغـو            
النده اوړه ولړي، چي غواړي ښه يې خوشمزه راولي نو څه نوي مسـتې  

  .هم په ولړي بيا يې نو خوري
  

  :خرېAی
د غوا يا مېږو د لنګون په وخت كي وطنوال خلك د شيدو څخه ډول ـ  

ړه جوړوي، چي يو يې خرېړى دى، دا خواړه له شيدو او مستو ډول خوا
څخه جوړيږي، خټه مستې په دكۍ كي واچوي، سربېره غوا پر ولوشي 

  .د شيدو او مستو ګډ شي ته خرېړى وايي
  

  :شیدې او غوړي
د غوا خټـه شـيدې وايشـوي، سـره كـړي غـوړي ورسـره ګـډ كـړي، بيـا           

نــو شــيدې او غــوړي  ميــده كــړې ډوډۍ پــر تــوى كــړي او خــوري يــې، دا
  .بولي
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  :اورږه
د تازه لنګي سوي غوا كنډياتي شيدې اخلي او ګوړه ورسـره ګـډوي   

  .دې ته اورږه وايي
  

  :الندی
د پســه يــا د غــوايي وچــي كــړي غوښــي چــي ښــوروا ورڅخــه جــوړوي   
الندى نوميږي او په ژمي خوړل كيږي، نور نو ليپړى، د شلومبو شـكنه  

 .خواړه دياو داسي نور د وطنوالو خلكو 
  

  ):شوربا(sوروا 
اوس مهال هلمنديان هم د نورو واليـاتو پـه څېـر ځينـي نـور خـواړه هـم        
پخـوي او خـوري، لكــه، پلـو، غورمـه، كبــاب، بينـډۍ، ښـوروا، منتــو،       

  ...سبزي جات او داسي نور
 

  :د هلمندیانو واده
  :مرکه

يو ځوان ته بايد ښځه په لومړي سر كي د مـور او پـالر لخـوا انتخـاب     
او كه هغه نه وي، نو نور خپلوان مشران يـې ښـځه ورتـه غـواړي، د      سي

ولور تعين د زوم او ناوي د خپلوانو تر منځ كيږي او د هغه درېيمه برخه 
بايد د دسمال په ورځ د ناوي پالر ته وركړل سي، دلته د ناوي د كور لـه  
خـوا هغـو خلكـو تـه كـالي وركـول كيـږي، چـي پـه دغـه مركـه كـي ګــډون             

لور دوه نور ثلثـه چـي كلـه د زوم لـه خـوا تاديـه سـي، نـو زوم پـه          لري، د و
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خالصه پښه د خسر كره ورتالى سـي، يـو شـى چـي پـه هلمنـد كـي رواج        
لري، هغه بابېړى دى، دا هغه مبلغ پيسې دي، چي د ټاكل سوي مهر يا 
ــه         ــه نامـ ــوراكې پـ ــي خـ ــالر د خپلـ ــۍ پـ ــې د انجلـ ــېوا يـ ــه ماسـ ــور څخـ ولـ

  .غوښتونكى سي
ولـور د دوهـم او درېـيم قسـط پـه وخـت كـي ودريـږي او         اكثره وګړي د 

طاقـت يــې نــه لــري چــي ټــول ورســوي، دا نــو هغــه مرحلــه ده، چــي كلونــه  
يـږي، د بزګرانـو   نيسـي او ځينـي ـ ځينـي بيخـي لـه ښـځي څخـه محـروم ك         

د غالمۍ او بند سبب ګرځي پـه دغـه وخـت كـي      پيش خوري چي د دوي
  .منځته راځي

بـازو اصـطالح ډېـره كـاريږي، دا      هلمندي ولس كي د پښـه خـالص او  
په دې معنى ده، چي كله زوم د ولور پيسې ژر نسي ادا كوالى نو د زوم 
قريبــان د نــاوي پــر دوســتانو مركــه ســي او د نــاوي پــه كــور كــي د زوم او 
ناوي د ګډ ژوند پر پيل سره راضي سـي، خـو تـر واده او ولـور ادا كولـو      

ه لري، يواځي زوم اجازه لري، پوري ناوې د زوم كور ته د ورتلو اجازه ن
  .چي د ناوي كور ته والړ سي

  

  :واده
په هلمند كي د ښار او كليو د خلكو رسوم هـم څـه نـا څـه تـوپير كـوي،       
موږ دلته لومړى كليوالي واده او وروسـته ښـاري واده تـر بحـث النـدي      

  .نيسو
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 :کلیوايل واده
سـي، نـو زوم   په كليو كي تر هغه وروسته چي خسر ته ټول ولور تاديـه  

تر واده دمخه د ناوي كره ځي او شپه د ناوي سره تېروي، دې ته ولسـي  
وايــي، كلــه چــي زوم بــازيو تــه ځــي، نــو  ) بــازۍ يــا پښــه خــالص(خلــك 

خلك له ځان سره بيايي په دغه شپه هم خرڅ په زوم پوري اړه لـري، زوم  
چي د بازيو په اوله شپه هـر څـومره ډېـر خلـك پخپـل مصـرف د خسـر پـر         

  .يې سر لوړى بولي يمېلمانه كړي دو كور
لـه هغــه وروســته د واده پــه شـپه د زوم ټــول خپلــوان، د كلــي مشــران او   
مال او د هغوي ښځي د ناوي كره ورځي او دا شپه چي د ناوي كـره تېـره   
كړي، نو ناوې سهار د زوم كور ته راولي، د واده په شپه ښـځي د نـاوي   

  .سره او نارينه د خسر سره ناست وي
دې مجلس كي د مځكو خاوندان په كوټه كـي لـوړ يـو ځـاى ناسـت       په

وي د ناوي او زوم د كليو ماليان د هغو خبرو ته غوږ نيسي يـا پخپلـه د   
كتابو خبري كوي، د كلي مزدوران او بزګران په مجلس سـره اختـه وي،   
زوم چي د هر څومره كښتي طبقې وي د واده په شپه د خانـانو خلكـو پـه    

كښېني، همدا ډول ښځي د ناوي په كور كـي پـر نـاوي    منځ كي پر تخت 
راګرځېدلي وي، ناوې پر تخ ناسته او په پوړونو كي پېچلې وي، څوك 

ځاى د ناوي ) د مال ماينه(دريې وهي، څوك مجلس كوي، خو د مورا 
د تخــت تــر څنــګ وي، د دريــو دربــى، د ښــځو غالمغــال او د كوچنيــانو   

چي آواز يې كله كله د ډېر ليـري   كړكچو يوه لويه ولوله جوړه كړې وي،
  .څخه اورېدل كيږي
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او د غنمــو ډوډۍ خــوري،   ) ښــوروا (د واده پــه شــپه عمومــاً شــوربا     
غوښي د پسه يا غوايي پخوي، د لوى مجلس په منځ كي يوې خوا ته د 
كمبلو سترخانونه او بلي خوا ته بيخي هيڅ شى نه هواروي، چي ډوډۍ 

ــه ود    ــه ووېشــي، د مــړو خلكــو پ ــه د   خلكــو ت ــانو ت ــانو او مالي و كــي خان
  .ډوډۍ سره وريجي هم وركول كيږي

د ډوډۍ وروســته د نــاوي ســره چــي زوم يــو ځــاى كيــږي هغــه خــاص        
مراسم لري، اكثراً چي د بازيو په شپه د ناوي سره نه وي يو ځاى سوى، 

  .نو د واده په ماښام د خسر په كور كي د ناوي سره يو ځاى كيږي
پرېولو پـه لوښـي كـي خپلـوان او دوسـتان       هغه وخت چي د زوم د الس

پر ځاى كړي، نو زوم د نارينـه وو لـه مجلـس څخـه د نـاوي       )1(سيالداري
كور ته وروستل سي او هلتـه تـر آينـه مصـحف وروسـته پـه خاصـه خونـه         
كي پرېـوزي، سـهار چـي د نـاوي څخـه راوالړيـږي، بايـد د هغـې پـه پلـو           

  .پوري يو څو پيسې ورغوټه كړي
د زوم او نـاوي د كـور نــوي   (اوخيـژي د نـاوي كلنـګ    سـهار چـي لمـر ر   

ــه كــور څخــه        ) كــالي ــاوې ل ــړي، ن ــې ت ــدي ي ــر بودګــانو بان راباســي او پ
راباسي او دلته زوم ته په نښان هګۍ يا بـل شـى ايـږدي، زوم بايـد هغـه      

  .وولي او كه نه تر خسرخېلو پوري يې سر كښته كيږي
ي، بيـا نـاوې او   دا مهال د سيالدارۍ پيسو څخه مال تـه يـو څـه وركـړ    

زوم پر يوه آس يا اوښ زوم تر مخـه او نـاوې تـر شـا سـپره سـي، دا وخـت        
  :ښځي په دريو كي دا بدله وايي
                                                             

ـ سيالداري هغه رسم دى، چي كله زوم د واده په شپه په يو لوښي كي تر ډوډۍ وروسته الس  1
دلته خپلوان هر يو، يو څو  پرېمنځي نو د هغه لوښي څخه اوبه توى كړي او بيا يې ميدان ته راوړي،

  .پيسې پكښې اچوي او په دې پيسو ناوې د خپلوانو څخه هر يوه ته يو ـ يو شى جوړوي
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ــېل دى  ــر ګرمســــــــــــ   زمــــــــــــــوږ واده پــــــــــــ
  نـــــــــــــــــــــــــــــاوې ژر ژر جوړويـــــــــــــــــــــــــــــه 
ــيل دى  ــپرو ســـــــــــــــ   راســـــــــــــــــره د ســـــــــــــــ
ــږي  ــوره نړيـــــــــــ ــره ګـــــــــــ ــور ســـــــــــ   د كـــــــــــ
  نــــــــــــــاوكۍ مــــــــــــــو ځنــــــــــــــي بوتلــــــــــــــه
ــږي  ــوك ور والړيــــــــــــ ــه څــــــــــــ   اوس بــــــــــــ

  

خسر ته ورتېر سـي او الس يـې ورمچـوي،     په دې وخت كي چي زوم     
  :نو ښځي دا وايي

  

ــى    ــل كـــــــ ــل كـــــــ ــو كـــــــ ــهار چرګـــــــ   د ســـــــ
ــى  ــه دى راغــــــــــ ـــان دغــــــــــ ــا جــــــــــــ   زمــــــــــ
ــى   ـــوكل كــــــــ ــې تــــــــــ ــر يــــــــ ـــر خســــــــ   پــــــــــ

  

ناوې چي د آس خوا ته راتېروي نو هغه د مور پـه غـاړه كـي الس ور          
  :واچوي، ښځي په دريو كي دا مسرۍ واخلي

  

  لــــــــــــــــــور او مـــــــــــــــــــور ســــــــــــــره والړي  
  لــــــور اوښــــــكي يــــــې را تــــــوى ســــــوې   د

  ددې مـــــــــور پـــــــــر ګـــــــــــــــرېوان بانـــــــــدي 
  

  

كلــه چــي نــاوې د مــور څخــه راخالصــه ســي او آس تــه خيــژي خلــك         
  :پټوان ونيسي او په دريو كي دا بدله ويل كيږي
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ــئ لـــــــــــــــــــــنګيه   ـــېورو ونيســـــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــ
  د اللـــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــاوې رابــــــــــــــــــــــــاسو  
  مــــــــخ يــــــــې لمــــــــر شــــــــا يــــــــې ســــــــپوږميه

  

ــاوې چــي       ــو دا       ن ــر آس ســپره كــړي او زوم هــم ورســره ســپور ســو، ن پ
  :وروستۍ مسرۍ پسې ووايي

  

ــوه  ــره ســــــــ   لمــــــــــر راوخــــــــــوت اوره ســــــــ
ــان وه      كــــــــــه ورابــــــــــاڼې زمـــــــــــــــا د جــــــــ
ــوه    ـــله ســـــ ــې تـــــــ ــه دود يـــــ ــنا پـــــ   د برېښـــــ

  

  

د ناوي د تګ په وخت كي د پلرګنۍ له خوا يو دسمال ناوي ته    
  :پوري غوټه ويوركول كيږي، چي دا الندي شيان يې په كونجو 

  د ناوي د كارنده توب په شګون: يوه دانه ستن
  د ناوي د خوږوالي او شيرينۍ په شګون: يو غټى مسري
  د ناوي مړتوب او رزق مينۍ په شګون: درې دانې غنم
  د ناوي د دروندوالي په شګون: يو غټى سرپ
  د ناوي د نورو په نظر كي د محبوبيت په شګون: يوه دانه وڅكه

  د ناوي د خوشبويه په شګون: لونګ اووه دانې
  د ناوي د مالداره كېدو په شګون: يوه دانه د پسه پچه

  

ناوې چي د زوم كور ته ورسي، نو د هغـه عـام دود پـه حكـم چـي د ډېـر       
پخوا څخـه د هيـواد پـه ټولـو منـاطقو كـي يـو عـام شـكل لـري، نغـري يـا             

يـا د اوړو  تنور ته ور وستل كيږي، په درېيمه ورځ ناوې جـوال يـا كنـدو    
ښــانك تــه والړه وي، كلــه چــي نــاوې ډوډۍ پخــه كــړي، نــو مــاړه خلــك  
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او مسكينان وچه ډوډۍ يا د جوارو سوړسـك پـه   ) غوړه ډوډۍ(غړي 
  )1(.كلي وېشي او خوشحالي كوي

  

  :sاري واده
د كوزدې خبري اتري په هلمنديانو كي زياتره د هلـك د مـور او پـالر    

پالر نه وي ژوندي، نـو د هغـه د    لخوا شروع كيږي او كه د هلك مور او
  .كورنۍ د نورو مشرانو لخوا تر بحث الندي نيول كيږي

د كوزدې لپاره په عمومي ډول وار د واره د مركې پـه نامـه څـو ښـځي     
له كوره وځي، پر شاوخوا او نږدې كورو كي ګرځي، پـه كـورو كـي چـي     

پـه   پېغله يا پېغلي پكښې وي ګوري، د يوه كوره بل كور ته ورځي، څـو 
هر كور كي چي يې خپله مطلوبه پيدا كـړه، يعنـې د كـور پېغلـه چـي يـې       
خوښه سوه د ځانه سره يې وټاكي، په سبا يا څـو ورځـي وروسـته پـه دې     

يـې خـوښ وه، بيـا هغـه      راضـي وه او دوي شرط كه د انجلۍ كورنۍ هـم  
ښځي چي دمخه ورغلي وې، څو ښځي نوري هم ورسره ملګري سي او 

دا ورتــګ د مركــې پــه ډول نــه وي، بلكــې فقــط د  د انجلــۍ كــره ورســي،
انجلۍ د كړو وړو، قد، قوارې، خوى او اخالق د كتنـي لپـاره وي، څـو    

  .يې ورښكاره كړي او په پخو سترګو يې وويني
پــه ســبا د هلـــك د كــورنۍ لخـــوا دوه يــا درې تنــه د انجلـــۍ كــور تـــه       
ي ورځي، د انجلۍ د پـالر يـا د هغـې د يـو بـل مشـر سـره د دوسـتۍ خبـر         

كوي، كه د انجلۍ د كورنۍ غړو سل په سله كي رضايت ښكاره كړ، نو 
په دغه اونۍ كي بېرتـه د   خپلوان بلي ورځي ته راغواړي، دوي د هلك

                                                             
مخ ۹۳ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1  
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انجلۍ كور ته ورځـي، يـو شـمېر د هلـك د كـورنۍ لخـوا او يـو شـمېر د         
انجلۍ د خپلوانو څخه د انجلۍ كـور تـه ځـي، هلتـه وروسـته د چـاى تـر        

كيـږي او تـر نكـاح وروسـته د مجلـس هـر غـړي تـه يـوه          چښلو نكـاح تـړل   
يـو دسـمال چـي يـو څـه چاكلېـټ او خـواږه         -جوړه كالي او د شرينۍ يو 

پكښې وي وركول كيږي، د زوم د كور لپاره په يوه لوى پتنوس كي چي 
ــه خلكــو چــي       ــه راوړل كيــږي، د مجلــس پ خــواږه پكښــې وي، مجلــس ت

دسمال كـي د زوم د كـور    شيريني ووېشل سي، د پتنوس شيريني په يوه
او كهــول لپــاره تــړل كيــږي، هغــه كــورنۍ چــي اقتصــادي حالــت يــې ســم  
وي، د نوي زوم لپاره په يو پتنوس كي كالي او نور سامان هم وركوي، 
په دغه حال كي د زوم او ناوي د كورني د مشرانو تر منځ ولور هم ټاكل 

  .كيږي
ي، پـر الري بـه د   دسمال چي د انجلۍ د كـور څخـه د زوم كـور تـه راوړ    

زوم د كوچني ورور يا د يوه بل كشر پر اوږه وهل كيږي، هغه به پر الري 
پــه مــخ او نــور بــه تــر شــا پســې روان وي، چــي كــور تــه دســمال راوړي، د  

  .دسمال په ليدلو سره د كور ښځي د دريو په وهلو شروع كوي
د دســمال لــه راوړلــو ســره نــو د زوم او نــاوي د كورنيــو تــر مــنځ ځينــي     

ء كيږي، لكه د زوم د كورنۍ لخـوا نـاوي تـه او د نـاوي د       رسومات اجرا
ــه         ــو بـــل تـ ــالي يـ ــه ډوډۍ وراســـتول، ډول ـ ډول كـ كـــورنۍ لخـــوا زوم تـ
استوي، په هلمند كي دغه وخت چي ناوې ال د پالر په كور كي وي، تـر  

ور استوي او ځيني كـورنۍ د   )1(هغه چي واده كيږي، نو زوم ته ګنډونه
تــر هغــه چــي د نــاوي مــور ژونــدۍ وي، خپــل زومــانو تــه      واده وروســته

                                                             
اتو هغه خامكي كالي دي، چي پر ځګر يې په ورېښمو كار سوى وي، په نورو واليـ ګنډ يا غاړه  1

  كي كندهارۍ غاړه بلل كيږي
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ــه      ــه او كــالي ور اســتوي او دغســي پــه روژه كــي د نــاوي او زوم ل ګنډون
كورونــو څخــه يــو بــل تــه روژه مــات اســتوي، د ډول ـ ډول مېــوو لېــږل او     
داسي نور، خو د يادولو وړ ده، چي دا دودونه چي هر څومره ډېـر اجـراء   

ادي وضعي پوري اړه لري او الزامي جنبـه  كيږي، دا د كورنيو په اقتص
  .نه لري

د هغه څخه وروسته د واده لپاره تيارۍ شروع كيږي، د واده د ورځي 
او شپې تر ټاكلو وروسته يوه شپه مخكي له واده څخـه د زوم د كـورنۍ   
غړي سره له زوم، د ناوي كور ته په داسي حال كي ورځي، چي د ماښام 

  .ه د نكريزو شپه واييډوډۍ خوړل سوې وي، دې شپې ت
نكريزي د زوم د كور له خوا په يو پتنوس كي وړل كيږي، د نكريزو پر 
پتنـــوس د ښايســـت لپـــاره ډول ـ ډول ګـــالن او شـــمان پكښـــې لګـــوي،       

  .پداسي حال كي، ښځي او انجوني ډول ـ ډول سندري او بدلي وايي
ي په لومړي سر كي زوم او نور نارينه د انجلۍ د كور په مېلمستون كـ 

كښيېني، د مېلمنو لپاره ډول ـ ډول، وچي او لندې مېوې د چاى سره پـر   
سـتر خــان پرتـې وي، يــو څــه وخـت وروســته د كــور لـه داخــل څخــه د زوم     

  .كشر اخښيان راځي او زوم د كور داخل ته بيايي
كلــه چــي زوم كــور تــه داخليــږي، نــو دلتــه د انجونــو لخــوا بــدلي ويــل    

او ناوي لپاره په يو مخصوص ځـاى  كيږي او دريي ټكول كيږي، د زوم 
ــر  كــي، كــوچ او يــا هــم نــالۍ ايښــوول ســوې وي، زوم او نــ     اوې څنــګ پ

ــېنوي، د دوي  ــره كښـ ــه د زوم    څنـــګ سـ ــځي، لكـ ــوري ښـ ــاوخوا نـ ــر شـ پـ
خويندي، د زوم د اكا ښځي، د ماما ښـځي، عمـه ګـاني، خالـه ګـاني او      

  .نور خپلواني ښځي سره د ناوي له خپلوانو سره راټولي سوي وي
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زوم او ناوي السونه دلته په نكريزو ور سره كوي، تر هغه وروسته د  د
مجلس ټولي ښځي او ماشومان له هغه پتنوس څخه چي د زوم له كـوره  
د ناوي كور ته راوړل سوى دى، نكريزي اخلي او خپـل السـونه پـه سـره     
كوي، دا محفل تر ډېره دوام كوي او بيا چي ښه ناوخته سو، بيا نـو زوم  

  .نۍ غړي يې خپل كور ته ځياو د كور
ددې شپې په سهار چي د واده ورځ ده، د ډوډۍ تيارۍ شروع كيږي، 

بجـو  ) ۱۱(كه واده د غرمـې لخـوا وي، نـو مېلمانـه معمـوالً پـر يوولسـو        
راغوښــتل كيــږي او كــه د شــپې لخــوا وي، معمــوالُ د ماښــام تــر لمانځــه  

  .وروسته د مېلمنو ډوډۍ شروع كيږي
كـي ودونـه كيـږي او كـه پـه ولسـواليو كـي، تـر         اوس مهال كـه پـه ښـار    

ډېــره حــده د زوم د كــورنۍ لخــوا كوښــښ كيــږي، چــي ښــه خــواړه، لكــه، 
غوښي، وريجي، سالته، كوك، پيپسـي او داسـي نـور شـيان د واده پـه      
ــه لښــكرګاه ښــار كــي       شــپه او يــا د واده پــه غرمــه مېلمنــو تــه وركــړي، پ

ي، هغـه خلـك چــي   اوسـمهال دوه، درې د واده صـالونونه جـوړ سـوي د    
اقتصــادي وضــع يــې څــه نــا څــه جــوړه وي، پــه هغــو هوټلونــو كــي خپــل     

  .ودونه نيسي
د واده د شپې د ډوډۍ وروسـته يـو څـه خلـك كورونـو تـه ځـي، د زوم        
خپلوان نارينه په كوټه او يا دباندي ځـاى ورتـه جـوړ سـوى وي، ناسـت      

ورېـدل  وي، په كور كي دننه د ښځو د بدلو ږغونه تر ډېـرو ليـرو سـيمو ا   
كيـږي، پـدې تـرڅ كــي زوم كـور تـه دننـه راوســتل كيـږي او د آينـه مســپ         

  .په نامه مراسم اجراء كيږي) آينه مصحف(
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ناســتي وي، پــدې ) ښــځي(پــه كــور كــي دننــه د زوم او نــاوي خپلــوان  
وخت كي زوم هم راوغوښتل سي او ددې په څنګه كي، چي مخصـوص  

  .د ناوي او زوم لپاره جوړ سوى دى، كښېنول كيږي
ــه پرانيــزي، زوم او       لــومړى د كــور د يــوې غــړي لخــوا قــرآن كــريم ورت
ناوې دواړه پكښې ګوري او يو څه ځني لولي، پدغه وخت كي د نـاوي  
مخ لڅ وي او پلو يې له مخ څخه پورته وي، خو سترګي يـې بيـا هـم پټـي     

  .وي، په قرآن كريم پسې زوم او ناوې په هنداره كي سره ګوري
كي دا رواج دى، چي د واده د شپې لپـاره كيـك   په پرمختللو كورنيو 

جوړيږي، چـي وروسـته يـې د زوم او نـاوې پـه الس پـه يـو چـاقو پـر مـنځ           
  .ماتيږي او وروسته يې زوم د ناوي او ناوې يې د زوم په خوله وركوي

دلته ماليده هم جوړه سـوې وي، چـي لـه كيـك سـره ټولـو ښـځو تـه ور         
مدغـــه ځايـــه پـــوري وي، وېشـــل كيـــږي، د واده د شـــپې رســـومات تـــر ه

وروسته نو هر څوك آزاد او اختيار يې خپل وي، نـاوې او زوم پـه خپلـه    
خونه كـي سـره يـواځي كيـږي، خـو پـه ولسـواليو كـي رسـومات بـل ډول           
دي، ډېر وخت زوم د واده په لومړۍ شپه دباندي له خپلوانو سره وي او 

  .حتا هلته دباندي بيديږي
درېيمـــه ورځ چـــي د تخـــت جمـــۍ  د واده تـــر شـــپې وروســـته د واده پـــر

ورځ ده، د زوم خپلــواني ښــځي د زوم كــور تــه تشــريف ) تخــت ټولــوني(
راوړي، هلته د ناوي د كور لخوا چي څه سامان راوړل سوى وي، ټولـو  
ته ښكاره كيږي، پدې سامان كي د زوم د نـږدو خپلوانـو لپـاره كـالي او     

تحفـې پـه    نور سامان آالت ايښـوول سـوي وي، چـي وروسـته ټولـو تـه د      
  .شكل وركول كيږي



 دودونه                                                         )                                      هيتومنت(هلمند

484 

د واده د ورځي په لسمه يا پنځلسمه د زوم خپلواني ښځي د زوم كور 
ته ورځي، تر څو نوې نـاوې د كـور كـار تـه لـه تختـه راوالړه كـړي، پـدې         
وخــت كــي نــاوې نغــري يــا تنــور او يــا آشــپزخانې تــه ور وســتل كيــږي او  

  .هلته يوه څه په پخوي
پر نـر او ښـځو، لـوى او كـوچني د      په دې پسې ناوې د خپل خسر ګنۍ

خسر څخه نيولې بيا د كور تـر دوه كلـن هلـك او انجلـۍ پـوري نومونـه       
ايږدي او د خسرګنۍ لخوا پر ناوې نوم ايښـوول كيـږي او بيـا يـې ټولـه      

  .پدې نامه بولي
له واده څخه چي څو ورځي تېري سـي، نـو د زوم خواښـې خپـل زوم او     

څخـه نـو د مېلمسـتياوو لـړۍ پيـل      لور پـه مېلمسـتيا راغـواړي، د هغـې     
كيږي او هر نږدې خپلـوان زوم او نـاوې خپـل كـور تـه د مېلمسـتيا لپـاره        

  .راغواړي
  

  :د کوچیانو واده
په عمومي صورت كوچيان يوه ښادي لري، چي هغـه عبـارت لـه واده    

 په وطنوالو كـي چـي رواج دي، پـه دوي   څخه ده، نوري هغه ښادۍ لكه 
  .كي چنداني نسته

مومـاً پـه هغـه موسـم كـي ودونـه كـوي، چـي د وړيـو پيسـې           كوچيـان ع 
او كليوالـو   يواخلي او دا واده پر يخـه مځكـه كيـږي، پـه واده كـي د دو     

چنداني توپير نسته هلك چي ځـوان سـي، ښـځه د مـور او پـالر لـه خـوا        
كـي   )1(ورته انتخاب كيـږي، پـه واده كـي ورسـره وي، ډوډۍ پـه ښـانكو      

                                                             
  ښانك هغه لويه كاسه ده، چي له لرګي څخه جوړه سوې وي ـ1
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ناوې د كار څخه استراحت لـري، خـو د   خوري تر اوو شپو پوري زوم او 
مالقات يواځي د شپې له خوا سره كيږي، د پېغلي ولور په وطنـي   يدو

  )1(.په ترتيب تاديه كيږي) واج(ډول د 
  

  :جر[ه او مرکه
جرګه او مركه په افغاني دودونو او عنعنو كي ډېر ارزښت، لوړ ځاى 

و هــم دا ډول او لرغــونى تــاريخ لــري، د څېړنــو لــه مخــي لرغونــو آريايــان 
دود درلود، چي له نيكه مرغه تر اوسه پـه افغـاني ټولنـه كـي تـر سـترګو       

  .كيږي
په هلمند كي چي كله هلمندي ولس د لويو ستونزو سره مخامخ سي، 
نو د همدغو جرګو له مخي يې حلوي، جرګه په هلمنـد كـي ډېـر ارزښـت     

ګې له لري، د جرګې پرېكړه د قانون حكم لري، هر كله كه يو جانب د جر
پرېكړي سـر وغـړاوه، هغـه كـس پـړ بلـل كيـږي او الزمـه سـزا هـم وركـول            

  .كيږي
ــراً ســيمه ييــزي جرګــې كيــږي، چــي هغــه د خاصــو         ــه هلمنــد كــي اكث پ
مشــرانو لــه خــوا جــوړيږي او همــدا مشــران يــې پرېكــړه هــم كــوي، چــي     

  .داوړو جانبو ته يې پرېكړي د منلو وړ دي
ايو، چي د غړيو شـمېر يـې لـه    د مركې د غړيو د شمېرې په اړه بايد وو
ډېـر وختونـه د كورنيـو شـخړو      يپنځو څخه تر لسو تنو ته رسيږي او دو

او خپل منځي اختالفاتو د له منځه وړلو او يا له يو تن څخه بل تـن تـه د   

                                                             
مخ ۱۱۳ـ كانديد اكاډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي،  1  
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خــور او لــور د غوښــتلو لپــاره هلتــه ورځــي، چــي دا هــم د جرګــې يــو ډول  
  .دى
  

  :پدې اړه خوشحال بابا وايي
  

ـــه خـــــبر  ـــت   كــ ـــې پـــــه بــركـــــ   وي د جرګــ
  بې جرګې نه به هيڅ كـار پـه الس وانخلـي   

  

  

   :مېلمه پالنه
مېلمه پالنه په هلمندي دود كي يو غوره دسـتور دى، چـي د سـخاوت    
يوه ښه بېلګه شمېرل كيږي، هلمنـديان مېلمـه تـه د هـر كلـي لپـاره ډېـري        

كي وايي، ښكلي او خوږې كلمې لري، لكه مېلمه ته د هر كلي په وخت 
او پــه ځــواب كــي بايــد داســي ورتــه وويــل ســي،        ) خــداى دي راولــه (
  ).خداى دي مي په ښه درولي او يا خداى دي ښه درولي(

هلمندي ولس مېلمه په ورين تندي منـي او ډېـر عـزت يـې كـوي او پـه       
ځـانګړې توګــه د مســافرو، بېوزلــو او محرومــو كســانو ســره لــه هــر ډول  

  .مرستي څخه درېغ نه كوي
، دېرې او جوماتونه د مېلمنـو ځـانګړي   )حجرې(منديانو كوټې د هل

مركزونه دي، چي له خپل توان سره سم يې پالنه پـه وريـن تنـدي تـر سـره      
كوي او كه مېلمه د كومي ورپېښي ستونزي له املـه ورتـه پنـاه راوړي،    
نو د سر په بيه يې ساتنه او پالنه تر سره كوي او د بېرته تلو په وخت كـي  

خطر په ځايونو كي ملګرتيا هم كوي، چي بدرګه ورتـه وايـي،   ورسره د 
  .تر څو چي دده له سيمي څخه په سالمتۍ تېر سى
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Ãننوا:  
ننواتي د هلمنديانو يو منلى دود دى، چي د يوې ګناه د بخښلو لپاره 
د جانب مقابل لوري كور ته ورتللو ته وايي، كله چي د دوه قبيلـو او يـا   

پېښه سي، نو ددې شخړي د پاى ته رسېدو او  كورنيو تر منځ يوه شخړه
له منځه وړلو په خاطر د مقابل لوري عـذر كـوي او عفـوه غـواړي، چـي      

  .دا عذر په دې الندي بڼو تر سره كيږي
دا چي ميا، مال او سپين ږيري د مقابل لوري كور ته د عـذر  : لومړۍ

  .لپاره استوي، تر څو يې عذر ومنل سي
يې كور ته استوي او پسـونه يـې   ) سريتور (دا چي ښځمني : دوهمه

  .د كور په دروازه كي حالولوي
دا چي پخپله مجرم د جانب مقابل كـور تـه ورسـي او بخښـنه     : درېيمه

  .ورڅخه وغواړي او د راتلونكي بدۍ د ختمېدلو هيله وكړي
ننواتي په هلمند كي د بديو د له منځه وړلو تر ټولو سـتره او اغېزمنـه   

ننــواتي صــورت ونيســي، ضــروري خبــره ده، چــي  وســيله ده او كلــه چــي 
مقابل لورى به يې مني او كه چيري يې ونه مني، نو ټول خلك پـرې بـد   
وايي او ډېر شمېر دوستان يې د همدې بدۍ په تر سره كولو كي مرسته 

  .ورسره نه كوي او په تېره بيا چي د ښځمنو ننواتي رد كړي
  

  :د مسافرت دودونه
ل مخكي، يو ډول دود لري، چي د سـفر او  هلمندي وګړي د سفر تر پي

مســافرت پــر وخــت تــر قــرآن كــريم ځــان باســي، دا دود پــه داســي ترتيــب   
كيږي، چي قرآن مجيـد پـه څـادر كـي ايـږدي او څـادر د دوو تنـو لـه خـوا          
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چي يو د شمال خوا ته او بل د جنوب خوا ته والړ وي، قرآن كريم چي پـه  
سو نيسي او درې ځلـي يـې   څادر كي پروت وي، مسافر يې په دواړو ال

موچوي، په سترګو پـوري يـې مـوږي او النـدي تـر تېريـږي، چـي تـر تېـر          
سي، له هغې خوا بيا مخ پر راوګرځوي او بيـا يـې مـوچ كـړي، چـي دغـه       

        .عمل درې ځله تكرار سي، نو له كوره وځي
مســـافر چـــي لـــه كـــور څخـــه ووځـــي او د خپـــل كـــور تـــر دروازي پښـــه   

ــور واال  ــې كـ ــتي يـ ــې   واړوي، سمدسـ ــه ورپسـ ــدي اوبـ ــر دروازې دبانـ  تـ
پاشي، دا ددې لپاره كوي، چي اوبه د پښتنو مېرمنو په نظر رڼـا ده، نـو   

  .د رڼا په خيال اوبه پسې پاشي
  

  :د مAیني دودونه
په هلمند كي مړي ته يا په خپل كور او يا په مسجد كي د مال صـاحب  

ته، له خوا غسل وركـول كيـږي، د مـړي د تجهيـز او تكفـين څخـه وروسـ       
مــړى يــو ځــل كــور تــه دننــه وروړي، چــي نــږدې خپلــوان يــې ووينــي، نــو   
جنازه دننه كور تـه د محرمـو اقربـاوو پـر اوږو وروړي، د كـور ښـځي پـر        
راټولي سي، مخ يې په كفن كـي ورښـكاره كـړي، دلتـه د ټـولي كـورنۍ       
غلبلې او نارې والږيږي، سمدم د قيامت ورځ وي، اوښـكي پـرې تـوى    

ينـي خلـك پـه هـديره كـي د قبـر پـه كښـلو لګيـا          كړي، پدې وخـت كـي ځ  
وي، مــړى چــي هــديرې تــه د كــور او كلــي د خلكــو او نــورو دوســتان پــه   
ګـــډون راوړل ســـي، بـــس سمدســـتي د جنـــازې لمـــونځ شـــروع كـــوي، د   
لمانځــه وروســته يــو مقــدار پيســې چــي د اســقاط پــه نامــه يــاديږي، پــر     

وايـي،   خلكو يې ګرځوى، د پيسو وركوونكى د پيسو اخيستونكي ته
چي دا پيسـي دي قبـولي دي، نومـوړى وايـي، هـو قبـولي مـي دي، څـو         
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واره پر ټولو دا پيسې ګرځي، تر څو چي يې حسـاب پـوره سـي، لـه هغـه      
وروسته مړى له چارپايي څخه پورته او قبر ته يې كښته كوي، چي ښخ 
ســو او خــاوري يــې پــر راواړولــې، نــو د ماليــانو لــه خــوا دعــاوي ورتــه     

څخـه پـس ګـډون كـوونكي لـه هـديرې څخـه كورونـو تـه           كيږي او د هغـه 
  .ځي

په وطنوالو كي تر ټولو غمجن هغه مـړى دى، چـي كـورنۍ پـه نړيـږي      
پــه ترتيــب ســره د ځوانــانو مــرګ د زړه زخــم پرېــږدي، د زړو او لوېــدلو       

  .په جمله خالصيږي) خداى دي ښه ورسره وكړي(خلكو مرګ د 
وك مـړ سـي پـه هغـه     وروسـته كـوم څـ   ) مړانـي (په هـر كـور كـي چـي تـر      

څخه دى چي پسـه يـا   ) سري(پسې خيرات كيږي او هغه عبارت د هغي 
غويى بايد حالل سي، كله چي مړى هديرې ته واخيستل سـي د غوښـو   
تر دېګو اور الندي سـي او خلـك چـي لـه هـديرې څخـه راوګرځـي بايـد         
ټوله د هغو غوښو ښوروا وخوري چي د مړه د سر پـه صـدقه پخـه سـوې     

  .هم خلكو ته وركوي) څپټي(غوښو سره وي، له دغو 
دلته اكثره خلك د ښځي فاتحه نه اخلي او په عمومي صورت د هغـه  

كالــه لــږ وي، د فــاتحې ) ۱۵(چــا فاتحــه رواج نــه لــري، چــي عمــر يــې تــر 
ــه درونــدوالي پــر ځــاى كيــږي، ماليــان، كليــوال او       ــر پ مراســم خــورا ډې

ځي د هغه چـا سـره   شاوخوا نږدې او ليري دوستان بايد دوې يا درې ور
  .غم شريكي وكړي چي په كور كي يې مړى سوى وي

دا غمشريكي عبارت له دې څخه ده، چي د كور د خاوند سره يو ځاى 
ــه اقتصــادي واقعــه ده او كــه      اوســي او د هغــه ډوډۍ خــوري، مــړى لوي
څوك دا مراسم پر ځاى نه كړي نو وايي چي هاى ـ هاى يوه زردكه وه په  

  .مځكه يې چخ كړه
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) ختمه(اوومه يا څلوېښتمه ورځ كه مړى شتمن وي، په مړي پسې  په
پــوخ خيــرات كيــږي، طالبــان او ماليــان رابلــل كيــږي، كلــه چــي ختمونــه  
وسي، نو وروسته تر هغه د ډوډۍ ترتيبات نيول كيږي، كه ختمه پراخه 

  .وي، نو ټولو بېوزلو او خوارانو ته هم په ماړه نس ډوډۍ وركوي
ته تــر فــاتحو د خپلوانــو او اقربــاوو لخــوا     د مــړي كــورنۍ تــه وروســ   

دعوتونه وركول كيږي، كه د مړي خپلوان ډېر وي، نو مېلمستياوي هم 
ډېري وي او كه لږ وي، نو مېلمستياوي هم لږي وي، خو داسي هم وي، 

  .چي ټوله مياشت په دغه قسم مېلمستياوو تېروي
د  همدارنګه پر كوچيانو لـوى غـم د كـورنۍ د ځـوان غـړي مـرګ دى،      

مرګ غـم كوچيـانو تـه لويـه حادثـه ده، مخصوصـاً چـي د كـورنۍ د كـار          
خپــل مــړى پــر هغــه ځــاى ښــخوي    وركــړى وي، دويغــړى يــې لــه الســه  

چيري چي يې مېنه كړې وي، د مړي په كفن كي بندوبست نه لري، د هر 
  .ډول ټوكر څخه چي كفن وركړي هغه درست دى

  

  :میراث
حوادثـو منبـع د ميـراث وېـش     په كليوالي ژونـد كـي د لويـو شـخړو او     

ده، اكثره وختونه چي بروز كوي د هغو علت ميراث دى، سـړى چـي مـړ    
) زوى، لور، ماينه او نورو تربـرو (سي، دده ميراث د وروسته پاته كلو 

دا (ته رسيږي، كه زوى ځوان وي، نو ميراث په هغه پوري تعلق نيسـي  
، )ترجيح وركويوجه ده، چي كليوال خلك په اوالد كي تر لور زوى ته 

لور چي د زوى نيمايي حق لري ډېر كم وركول كيږي او د مـاينې پـه حـق    
كي نو د كونډي موضوع منځته راځي او تربرونه كوښښ كوي، چي پر 

  .كونډه نكاح وتړي، تر څو ميراث بلي كورنۍ ته نقل نه سي
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د مړيني په وخت د وصيت كول يو اړين امر دى، چي د مړه په ټول پټ 
ټاكل هم دغومره ضـروري كـار   ) وصي(خپلوان خبر سي او د  او ښكاره

دى، هر څـوك چـي وصـي سـي، د ميـراث سـاتونكى هغـه بلـل كيـږي، د          
يتيمانو او كونډي ساتنه هم د هغه پر غاړه ده، خو اكثراً يا وصي پخپله 
كونډه كوي يا چي تر اختيـار يـې وتلـې وي بايـد كونـډه نـورو تربـرو تـه         

  .پر وتړيخوشي كړي، څو هغه نكاح 
  

  :ناجوړي او عالج
دلته په وطنوالو كـي ټولـه نـاجوړي پخپـل تصـنيف كـي تـر دوو نومـو         
النـدي كيـږي، چـي هغـه ژړى او بـاد دى، د نـو وتـل، ټـوخ او نـور داسـي           

  .امراض دي چي وطنوال خلك په اخته كيږي
اختــه كيــږي، يــا  ) ســيل(يــا ټــوخ ) مالريــا(ځوانــان اكثــراً يــا پــه ژړي  

څخه شكايت لري، خو باد دوه ډوله دى، ) روماتيزم(ځيني خلك د باد 
يـو مــړ بـاد او بــل ژونـدى بــاد، مـړ بــاد هغـه دى، كلــه اوږه، كلـه زنګــون،       
څنګل يا ټوله بـدن او بندونـه درد كـوي او ژونـدى بـاد هغـه مـرض دى،        
چي اكثراً پر پزه كښېني او د يو لوى زخم پـه شـكل راپورتـه كيـږي، څـو      

  .پزه ګرده وخوري
 يغلبــه وكــړي، نــو دو ) كرينــك مالريــا(مخصوصــاً چــي د نــس درد 
څخـه   )1(مي وتلى دى، باقي نـوري نـاجوړۍ ټـول د اثـر    ) نو(وايي، چي 

بولي، بل نو د سپي داړل يا د مار چيچـل او داسـي نـوري نـاروغۍ چـي      

                                                             
يوه كليوالي اصطالح ده، كليوال خلك داسي نابلده ناجوړي ټوله د پريانانو څخه بولي) اثر(ـ  1   
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كليوال خلك په اخته سي، پخپـل كليـوالي ترتيـب د هغـو سـره مجادلـه       
  .كوي

په وحشي دښتي بوټو يـا زيـارتو او يـا    د ناروغ معالجه په كلي كي يا 
يـو وحشـي دښـتي بـوټى دى، چـي د هغـه       ) ترخـه (خاصو ټوټكو كيږي، 

ــو كــي         ــه اوب ــري، د نــس د درد لپــاره دغــه تخــم پ ــد ل ــريخ خون ــر ت تخــم ډې
خيشتوي او ماښام يې ستورو ته ايږدي او سهار يـې اوبـه تـر يـو ټـوكره      

ښــي، د ژړي صــافي كــوي، دغــه ترخــي اوبــه نــو درې ورځــي پــه نهــاره چ 
لپاره پر زيارتو هم ګرځي او ځيني خاص خلك ژړى پرې كوي، ژړى په 

  .ژړ پياز هم پرې كيږي
زيـارت دى، چـي   ) ولي كـرم ـ لېـوني كـرم     (د لښكرګاه پر شمالي سر د 

خورده يې پرهېز نه لري، نور نو د ټولو زيارتونو خورده چـي نـاجوړ يـې    
وكـړي، پـه ژونـدي بـاد     خوري بايد تر ټولو دمخه له مالګي څخه پرهېـز  

كي د زيـارتو خـورده څلوېښـت ورځـي پرهېـز لـري، د هلمنـد پـه شـمالي          
  :برخه كي خلك خپل ناروغان دغو زيارتونو ته ورولي

ــه      ــانو نيكـــه، خواجـ ــكندر نيكـــه، مـــال جـ ــا، مـــال سـ ــد بابـ ــه خالـ خواجـ
روښنايي اخندزاده صاحب، كشمش خان، سيد شېر بابا، سير مير قنـد  

بابا، امام يحيى صاحب، سيد ګلـزار شـاه آغـا او    شاه آغا، خواجه غيب 
  .داسي نور

  :د هلمند په جنوبي برخه كي الندي زيارتونه مشهور دي
جيلدګ بابا، مال كبلى صاحب، امير بلند آغا، مير سالم بابا، خواجه 
ماش بابا، فقير سرتور بابا، صالح جان آغا، شېخ حسن نيكـه او داسـي   

  .نور
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ي د سيد تاج دار آغا، سيد سياه پـوش آغـا   د هلمند په منځنۍ برخه ك
او مير داود په ګرشك كي مشهور زيارتونه دي، چي په زنانه امراضـو  
ــاد لپــاره پــه ســنګين كــي د       مبــتال ښــځي هلتــه وروســتل كيــږي، د مــړه ب

چينې ته هم خلك ځي او هلتـه لمبيـږي، دا   ) ګرماو ـ ګرم آب  -كرماب (
  .يې نسبتاً سمه معالجه ده

 څخــه بــولي، دوي) اثــر(عمــومي صــورت د اروغي پــه د كوچنيــانو نــ
ــالوو كوچنيــان ډېــر خــوښ دي، هغــوي چــي كــوچني تــه          ــي چــي د ب واي
وګوري، نو ناجوړي ورپېښيږي، بل دا چي كـوچنى سـترګه اخلـي د هـر     

ې نـاروغۍ  چا تـر نظـر چـي ښـه وايسـي نـو كـوچنى ناروغـه سـي، نـو دد          
او بيــا چــي  د هغــه ســړي پرتوګــاښ اخلــي    لپــاره ټوټكــه پــه كــوي، دوي  

كوچنى ناروغه سي، نو ورته دود يې كـړي، پـه يـخ كـي چـي كـوچني تـه        
زكام پېښ سي او پزه يې بنـده سـي، نـو پـالر يـې بايـد يـوه وڅكـه لـه بـل           
ځايه څخه غال كړي او هغه چي كـور تـه راوړي نـو د كـوچني پـر پـزه يـې        

  .ومښلوي
لــــويي  بيخــــي نــــه پېژنــــي او د دوي) مالريــــا( كوچيــــان خلــــك ژړى

دى، ددې ناروغيو سره ) سينه بغل(او ټوخ ) محرقه(ۍ لويه تبه ناجوړ
  .د غرو په بوټو او تخمو تداوي كوي، ډېر لږ ټوټكې او تاويزات كوي

په تبه كي ناجوړه په پوست كي اچوي، كله چي د تازه پسه يا وزګـړي  
پوست وګاږي په هغه كي ميده لوانده وپاشـي او د نـاجوړه څخـه كـالي     

ــ   ــت پـ ــاږي، دا پوسـ ــي     وكـ ــه داسـ ــه كلـ ــردې وروســـته كلـ ــي، تـ ر را وپيچـ
 ه تڼاكي داسـي دانـې پورتـه كـړي، دوي    پېښيږي، چي د ناروغه بدن لك

هغــه دانــو تــه پوســت دانــې وايــي، پــه اكثــرو مــواردو كــي چــي د نــس           
  .ناروغۍ ور پېښي سي، ويلي كړي غوړي چښي
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خو اوس مهال په لښكرګاه ښـار او ليـري پرتـو سـيمو كـي ډاګټـران او       
ــان پ ــږي او د       طبيب ــداوي كي ــره حــده د ناروغــانو ت ــر ډې ــدا ســوي دي، ت ي

معالجې لپاره درمل وركوي، په ولسواليو كي هم همـدا شـان ډاكټـران    
يا نرسان كـار كـوي، د كـومي كـورنۍ چـي اقتصـادي وضـع جـوړه وي،         
كوښښ كوي چي يو ښه ډاكټر ته خپل ناروغ ورولي او كه په هلمند كي 

، كابل، كوټي، هرات او نـورو بهرنيـو   يې درملنه ونسوه، نو تر كندهار
هيوادونو ته بيايي، تر ډېره خلك دلته په اقتصادي ستونزو كي را ګير 
دي، هغه اشخاص چي اقتصاد يې نه وي سم، نو په كور كي يې درملنه 
په هغه پخواني شكل صورت نيسـي، زيـارتونو تـه بيـول كيـږي، تـر څـو        

  .شفاء وركوي) ج(اهللا 
  

  :انو لوÅد کوچنیانو او rوان
د هلمنــد ځوانــان او هلكــان د كــال پــه هــر موســم كــي ډول ـ ډول لــوبي       

 خه رواج لري، پـه عمـومي صـورت د دوي   كوي، دا لوبي له ډېر پخوا څ
ب لمبه، غېږه، ډبره اچول، پټ پټاني، دُره، د بابو صاح(ارت له لوبي عب

چناغ مـاتول، اړوونكـى، جفـت او طـاق،      خوسى، كبډي، غرچ، االداد،
نګوټـه غورځېـدل، مردكــي يـا شـتلې، جــوغ جـوغ، بجلـي، د هــاګيو       تـر ل 

لوبـو څخـه   ) او نـورو ) قطـار (كتـار   جنګول، خرې په خري يا شا په شا، 
دي، چــي خلــك يــې د خوشــحالۍ پــه وختــو كــي كــوي، مخصوصــاً د        
پسرلي په موسم كي داسي لوبي ډېري كيږي، هغه ځايونه چي سيند ته 

غــه ځــاى د خلكــو لويــه لوبــه ده او   د ه) آب بــازي(ور نــږدې وي، المبــو 
لـوبي كـوي، داسـي چـي كــالي     ) نيـونكي (اكثـره د سـيند پـه اوبـو كـي د      

وكاږي سيند ته ور ولويږي، نـو د مسـابقې پـه ډول يـو مـخ تـه لـوېږي او        
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نور په آب بازۍ په اوبو كي پسې ځغلـي هـر ځـاى چـي يـې ونيـوى بايـد        
  .هغه سړى يې تر ساحله په شا راوړي

په موسم كي هغه وخت چي كال وچ وي، باران نه وي هلكان د پسرلي 
اورېدلى او وطن د احتكار تر چپاو الندي راځي، نو كله چي اوريـځ پـر   

پــه نامــه يــوه لوبــه لــري، ) بــاران بــو(آســمان پيــدا ســي، د كلــي هلكــان د 
رځـي بـاران بـو    داسي چي يو تر مخه سي او نور په پسې وي، پر كورو ګ

ګي، غنم او خـوږې وركـوي، دا چـي يـې     ته لر كوي، د كورو ښځي دوي
  :كړي او پر راټول سي دا بدله واييټول كړه، نو پر يوه ميدان لمبه و

  

  بــــــــــــــــــــــــاراني بــــــــــــــــــــــــاران بــــــــــــــــــــــــو
  شـــــــــــــــــــــېلې ډكـــــــــــــــــــــي د اوبـــــــــــــــــــــو  
  د حـاجـــــــــــــي غـنـــــــــــــم النــــــــــــــده كـــــــــــــې
ـــه ايـــــــــــكي كــــــــــې    خــــــــــروار يـــــــــــې پــــــــ
ــې   ـــي كـــــــــ ـــدي نېستـــــــــ ــي بانــــــــــ   ايكـــــــــ
ـــو   ـــاران بــــــــــــــــــــ ـــي بــــــــــــــــــــ   بـارانــــــــــــــــــــ

  يږيهـــلــمــنــــــــــــــــــــــــد دي ډك بــــــــــــــــــــــه 
ـــږي  ــه اوبــــــيـــــــــــــــ ـــن دي پـــــــــــــــ   وطـــــــــــــــــ
ـــږي  ـــه ښـــاديـــــــــــــ ـــي دي نـــــــــــ   حــــاجــــــــــــــ
  بــــــــــــــــــــــــاراني بــــــــــــــــــــــــاران بــــــــــــــــــــــــو
  اوريــــــــــځ چـــــــــي پــــــــــر ښــــــــــكاره كــــــــــې
  كــــــــــــــــندو يــــــــــــــې غــــــــــــــــراره كــــــــــــــــې
  غــــــــــــــــنم تـــــــــــــــرې را ايـــــــــــــــله كــــــــــــــــې
  بــــــــــــــــــــــــاراني بــــــــــــــــــــــــاران بــــــــــــــــــــــــو
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  د حــاجــــــــي پــــــــر كــــــــور غــوبـــــــل كـــــــې    
  ډوډۍ ور پـــــــــــــــوري شـــــــــــــــول كـــــــــــــــې

ـــښ ــه الس او پــــــ ـــې پـــــ ـــل كــــــ ـــې شــــــ   و يـــــ
  بــــــــــــــــــــــــاراني بــــــــــــــــــــــــاران بــــــــــــــــــــــــو
ـــي  ـــله ســــــــــــــــ ـــاران دي را ايــــــــــــــــ   بــــــــــــــــ
  حـاجـــــــــــي دي پــــــــــــه سـپـېــــــــــــره ســــــــــــي 
ـــي   ـــكاره ســـــــــ ـــور ســـــــــ ـــم دي تـــــــــ   غـنـــــــــ
ـــو  ـــاران بـــــــــــــــــــــ ـــي بــــــــــــــــــــ   بـارانــــــــــــــــــــ

            

همدا ډول هغه كوچني واړه چي له كور څخـه نـه سـي راوتـالى، پـه             
وبكـو  اك(كورو كي كوچنۍ ـ كوچنۍ لوبي لري، چي مشـهور يـې هغـه     

  .ده، چي په ټولو پښتني مناطقو كي رواج ده) دمبالكو
  

 
 

  :په هلمند کي د خلکو احرتام او اصيل نومونه
د هلمند هلكـان او ځوانـان پـالر تـه د نـورو پښـتني سـيمو د خلكـو پـه          
ډول بابا وايي، كه پالر حج كړى وي، نو د حاجي لقـب هـم د بابـا د نامـه     

وايي، مور تـه ادې يـا دادا وايـي،    مخ ته وراچوي، ځيني كاكو هم ورته 
مشــري خــور تــه دادا يــا بــي بــي وايــي، مشــر ورور تــه الال وايــي، خــو پــه  
ځينو ځايونو كي پالر ته هم الال ويل كيږي، انـا او نيكـه پـه قطعـي ډول     

  .ادې او بابا بولي
اكا ته كاكو وايي، پـه كشـر او مشـر اكـا كـي د لـومړي د نامـه د مخـي         

زيــاتيږي، د ورور ماينــه ) لــوى(د نامــه تــر مــخ  او د دوهــم ) نــاني(ســره 
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ورېنداره، د خور مېړه اخښى بولي، مېـړه او ماينـه پخپلـو نومونـو يـو د      
) ژړۍ يــا ژړو(بلــه خطــاب ســره كــوي، زړې ښــځي ځوانــانو ښــځو تــه       

  :وايي، د ښځو نومونه اكثر په الندي ډول دي
، ژړو، مالله، خماره، رنګينه، بادامه، مستانه، مسته شېرينه، سپينه

پسته، ُګله، ګالنه ښايسته، مرغلره، ګل بشره، زليخـا، جمالـه، چنـاره،    
  )1(.بله نسته او داسي نور

د نارينه وو نومونه هغه چي په عربى وي په تلفظ كي يې د پښتو تابع 
، محمـد عيسـى   )اودال(، عبـداهللا  )نورمـاد (ګرځولي، لكه نـور محمـد   

ر ډېـره ځايـه پـه خطـاب     بولي او ت) ابدروپ(، عبدالروف )ماد عيسى(
  .بولي) ماد(كي نوم خلصوي، مثالً محمد يواځي 

  

  :د اخرتونو دودونه
لكه څنګه چي ټول پـوهيږو، چـي مسـلمانان پـه كـال كـي دوه اخترونـه        
لري، چي يو د كوچني اختر او بـل د لـوى اختـر پـه نامـه يـاديږي، دا دوه       

د روژې  اخترونه په كال كي يو ځـل راځـي، ډېـر وګـړي كـوچني اختـر تـه       
اختر او لوى اختر ته د قربانۍ اختر هم وايي، كـوچنى اختـر ځكـه پـدې     
نامه بولي، چي د روژې مباركي مياشت تر ختم وروسته نوموړى اختـر  
لمانځل كيږي او لوى اختر ته ځكه د قربانۍ اختر وايي، چي پدې اختر 

 په ټولو مسلمانانو د پسه او يـا غـويي د قربـانۍ امـر كـړى     ) ج(كي اهللا 
  .دى او مسلمانان هم پدې اختر كي صدقې او قربانۍ كوي

                                                             
مخ ۱۰۰ډمېسن محمد ابراهيم عطايي، هلمند د كلتور په ساحه كي، ـ كانديد اكا 1  
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ــې دوديــزه او        دا دوه اخترونــه مــذهبي دي، خــو پــه افغانســتان كــي ي
كلتــوري بڼــه خپلــه كــړې ده، كــه څــه هــم چــي پــه ټــول هيــواد كــي د وګــړو    

  .دودونه يو شان دي، خو د سيمي په لحاظ يو څه توپير سره كوي
سـوى دى، نـو دلتـه لـومړى     زموږ بحث چي خاص هلمند تـه ځـانګړى   

مـوږ تاســو تــه د كـوچني اختــر دودونــه او وروسـته د لــوى اختــر دودونــه    
  :وړاندي كوو

  

 :د کوچني اخرت دودونه
لومړى پر ټولو مسلمانانو دا فـرض ده، چـي د روژې ټولـه مياشـت بـه      
روژه نيســي، د روژې پــه وروســتيو شــپو كــي چــي اووه ويشــتمه يــا اتــه    

ــو تــراويح خت  ــول     ويشــتمه وي، ن ــراويح د خــتم پــه شــپه كــي ټ ميــږي، د ت
هلمنــديان مســجدونو تــه خــواږه او نــور خــوراكي تــوكي لكــه كشــمش،  
چاكلېــټ، خورمــا، بــادام، نخــود او لنــدي مېــوې لــه ځانــه ســره وړي، د     
ــو ګــډون         ــر ټول ــولي تــوكي ســره ګــډيږي او پ ــه خــتم ســره، دا ټ ــراويح پ ت
، كوونكــو وېشــل كيــږي، مــال صــاحب اوږدې اوږدې دوعــاوي كــوي      
ــو د       ــه ختمېــدو دي، ن ــر خوشــحاله وي، چــي روژه او تــراويح پ خلــك ډې

  .اختر په مېلو كي به ښه مزې او چړچي وكړو
كــوم وخــت چــي اعــالن وســي، چــي ســبا اختــر دى، نــو پــه هــر كــور كــي  
ــاتره        ــږي، ماشــومان او ښــځي خپــل الســونه ســره كــوي، زي ــزي كي نكري

ې سـيمي د  هلمندي وګړي، سهار په مسجد كي سره يو ځاى كيږي، دد
خلكو دا رواج دى، چي سهار وريجي پخوي او پر هغه بوره پاشي او يا 

مسجد ته وړي، چي دا د اختـر كاسـه بـولي    ) شيربرنج(د شيدو وريجي 
  .او تر لمانځه وروسته ټول پر راټوليږي او هلته يې خوري
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د اختر په سهار وختي نوي كالي اغوستل كيږي، هري خواته چـي ګـورې د   
مي په تن وي، ځينـي خلـك د خپلـو خپلوانـو قبـرو تـه د زيـارت        خلكو نوي جا

  .لپاره ځي، مړو ته دوعاوي كوي او د مړو پر قبرو اوبه پاشي
د هغه څخه وروسته ټول خلك چمتو والى نيسي، چـي عيـدګاه لمانځـه تـه     
والړ سي، په كوڅو او سړكانو چي ګورې خلك عيدګاه لمانځه ته په ډله ډلـه  

كي له ډېر وخت راهيسي، د اختر لمونځ ) لښكرګاه(كز راځي، د هلمند په مر
پــه نامــه ) كــرزي ســټډيوم(د فوټبــال پــه ميــدان كــي كېــده، چــي دا لوبغــالى د  

د لمنځونــو لپــاره د عيــدګاه جــامع   نــويــاديږي، خــو پــه دا اخيــرو كــي د اخترو 
جومــات جــوړ ســوى دى، چــي پــه زرو تنــه پكښــې ځــايږي، اوس يــو دوه كالــه   

  .كيږي ونهلمونځ ونوسوي جامع كي د اختركيږي، چي په يادي 
د اختر له لمانځه وروسته ټول خلك دعاوي كـوي او لـه هغـه وروسـته ټـول      

  .يو له بل سره روغبړونه او ستړى مسي كوي
د اختر تر لمانځه وروسته ټول خپلو كورونو ته ځي، كله چي خپلو كورونـو  

كي كــوي، لــه هغــه تــه والړل، نــو هلتــه د كــورني لــه ټولــو غــړو ســره اختــر مبــار  
وروسته نو مېلې شروع دي، ماشومان مېلو ته ځي، مشران او نـور ځوانـان د   

  .خپلوانو پوښتني لپاره د يو او بل كورونو ته ورځي
عموماً په هلمند كي په ټولو كورونو كي وچه مېوه او چاى د مېلمنـو لپـاره   

لمنـو تـه   تياريږي، په ځينو كورونو كي لـه وچـو مېـوو سـره النـده مېـوې هـم مې       
راوړل كيږي، دا تګ راتګ تر درو ورځو پوري دوام كوي، خـو د ښـځو رفـت    
و آمد تر ډېره دوام پيدا كوي او ځيني وخت تـر يـوې مياشـتي پـوري ښـځي د      

  .خپلو خپلوانو كورونو ته د اختر د مباركۍ لپاره ورځي

 :د لوی اخرت دودونه
خـو پـه كـوم شـي     د لوى اختر دودونه هم همداشان لكه د كوچني اختـر دي،  

كي چي توپير كوي، هغه داسي، چي د كوچني اختر تر مخه يوه مياشت روژه 
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نيول كيږي، خو د لوى اختر لپاره كومه روژه نسته، په لوى اختر كي قربـانۍ  
كيږي، چي په ټول افغانستان كي يو شان وي، هره كورنۍ چي اخترى كوي، 

پسه پـه انفـرادي ډول د يـوه    يا به پسه خيراتوي او يا به په غوايي شريكيږي، 
  .تن لپاره او غوايي د اووه تنو لپاره خيراتيږي

هلمنديان قرباني ته اخترى وايي، ډېر وګړي يې د اختر تر لمانځه وروسته 
چي خپلو كورونو ته راسي، نو د اختر قرباني كوي، د اختر دا لومړۍ ورځ په 

غوايى، تر قربـانۍ  هر كور كي چي وګورې يا به پسه حالل سوى وي او يا به 
وروسته دا غوښي پر غريبانو او خپلوانو ويشي، نور نـو بيـا هـم د خپلوانـو د     

  .اختر مباركۍ لپاره د يو او بل كور ته ورځي

  :خامک دوزي
ــانې څخــه دود دى او پــه          ــري پخــوا زم ــه ډې ــد كــي ل ــه هلمن خامــك دوزي پ

عنعناتو ښځينه طبقه كي د ډېري پاملرني او توجه وړ صنعت ګڼل كيږي او د 
ــار پــه الس            ــوالي كــي ســتن او ت ــر كوچني ــه پــه ډې ــۍ ت ــه مخــي كــوچنۍ انجل ل
وركوي، چي په دستمالونو باندي ګالن وګنډي او يا خو د رنجو كڅـوړي او  
يــا نــور څــه پــرې وګنــډي، تــر څــو وســي كــوالى، چــي ښــه ګنــډل او دوخــت زده   

  .كړي
 هلمنــدي مينــدي هڅــه كــوي، چــي لــور يــې بايــد خامخــا پــه دوخــت او ګنــډ   
جوړولو كي پوره مهارت ولري، ګنډ او خامك دوزي چي په كور كي څومره 
ارزښــت لــري، هغــومره د ښــځي پــه ژونــد كــي هــم اهميــت يــې ډېــر دى او ددې   

  .كسب او كار له الري هلمندي ښځي پيسې او سرمايه السته راوړي

  :په هلمند کي د و[Aو کارونه او ¹ولنیز طبقات
كـار پـه عمـومي    ي ژونـد كـوي، د دوي   ، چي پـه كليـو كـ   د هلمند هغه وګړي

ډول بزګــري ده، دا خلــك كښــتونه كــري او د هغــو لــه حاصــل څخــه د مځكــي    
مالك او بزګر د وطنوالو نور طبقات ژوند كوي، دا وطنوال خلك په اكثـرو  
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ځايو كـي بـاغواني كـوي، ځينـي ژرنـدي ګرځـوي، ځينـي كارېزونـه كـاږي او          
ه طبقات چي په عنعنوي ډول په ددې قبيلې نور كارونه كوي، د وطنوالو هغ

  :هلمند كي اوسيږي په الندي ډول دي

  :بز[ران
ه ډېـر كـار كـوي هغـه بزګـران دي،      كومه طبقه چي ډېر زحمـت باسـي او زښـت   

مځكــي كــري او د حاصــلو پــر وخــت خپلــه پنځمــه برخــه اخلــي او څلــور       دوي
او كر لپـاره وسـائل پخپلـه مالـك     برخي مالك ته وركوي، د مځكي د كښت 

پـه انـدازه پـر مځكـه يـو خـروار       ) چنګـول (ته برابـروي، بزګـران تقريبـاً د     دوي
ــرش خــرواره حاصــل اخيســتل          ــه اوســط ډول د هغــه څخــه دې تخــم پاشــي او پ
كيږي، چي د مال تر لسمي وروسته پنځه نيم خرواره بزګر ته رسيږي او له دې 

  .څخه بزګر بايد ټوله كال د خپل كور اعاشه وكړي

  :کfتmران
ه ډوله دي، يو هغه چي د كښت وسائل پخپلـه ولـري او بـل دا    كښتګران دو

چي د كښت وسائل د مځكي د مالك يا بل چا څخه اخلي، دا خلك د مځكو 
د خاوندانو څخه مځكه په كښتګري اخلي او د حاصل اخيستلو پر وخت نيم 
ځانته ګرځوي او نيم د مځكي مالك ته وركوي، د تخم برخه د وېش پر وخت 

  .خه جال كيږيد اصل حاصل څ
كښتګران هلته پيدا كيږي چيري چي ډېري مځكي د محدودو مالكانو پـه  
ــاره رســيدګي نــه ســي         ــو او كــار لپ ــرو د وســائلو د چمت الس كــي وي او د بزګ

  .كوالى

  :انمزدور 
كوټلو پر ) درمند(يا ) لو(مزدوران عموماً هغه لوېدلي بزګران دي، چي د 

هغـه بلـوڅ كـوچي مالـدار      ي، دويانو سره كار كـوي او مـزد اخلـ   وخت د بزګر
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دي، چي يو څو مېږي لري او سياه بند ته نه ځي، پـه دوبـي خپلـي مېـږي نـورو      
خلكو ته د رېګـو پـر څهـانو پرېـږدي او پخپلـه النـدي وطنـو تـه راشـوه سـي او           

  .مزدوري كوي، مزدوران د ګرمسېل په سيمه كي ډېر دي
لسـمه جـال سـي بيـا     د مزدور مزد هم د حاصـل پـر وخـت بېلـه هغـه چـي د مـال        

مستحق هـم دي  ) خوشه(ږو وركول كيږي، مزدوران د عرف له مخي د هغو و
 .ټول كړي دي كوم چي دوي

  :مال
عبـــادت، ) ج(كــار د اهللا تعـــالى   ان پـــه كليــو كـــي جماتونــه لـــري، د دوي  ماليــ 

طالبانو ته درس ويـل او مقتـديانو تـه لمـونځ وركـول دي، هـر څـومره حاصـل         
پخپله حوزه كي مال د لسمي برخي مستحق دى،  چي د كښت پر وخت راوزي

ماليان ډېر آبات دي او داسي ماليـان پكښـې   ) تاغز(د هلمند په سيمه كي د 
) لسـمه (خـرواره پـوري عشـر    ) ۱۰۰(څخه تـر  ) ۵۰(سته چي په يوه كال كي له 

  .اخلي

  :د مکي خاوندان
 كومي مځكي چي يو مالك ته د پالر او نيكه څخـه پـه ميـراث رسـېدلي يـا     
يې پخپله رانيولې وي، د هغو خاوند بلل كيږي، د هلمند په جنوبي برخه كي 
داسي مالكان سته، چـي تـر پنځـه او شـپږ سـوه پـوري بزګـران لـري او د خپلـي          

  .مځكي سر او پاى يې هم نه وي ليدلى

  :د کار وسائل
خپله موټه او غويي هغه لومړني وسائل دي، چي بزګر يې د توليد په برخه 

څخــه اخلــي، هلتــه چــي مځكــي لــږ وي، بزګــران د مــوټ څخــه كــار  كــي كــار ور
ــران          ــد كــي داســي بزګ ــه هلمن ــه كــوي، خــو پ ــار هــم پخپل ــي او د غــوايي ك اخل

  .چنداني نسته
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پـه هلمنـد كــي چـي پخـوا هــم د كرهڼـي شـرايط برابــر وه او اوس هـم زراعــت        
مخته تللى، نو د بزګـرو د كـار وسـائل مترقـي سـوي دي، د موټـه پـه كـار كـي          

 –چارښـاخه  (هغه آالت دي، چي بزګـران ورتـه اړتيـا لـري،     ) بېلچه(او ) يوم(
پـه كــوي، هــم د مــوټ د  ) بــادي(يعنــې د لرګــي هغــه لـو پنجــه چــي  ) چهارشـاخ 

  .آالتو له جملې څخه شمېرل كيږي
  :د غوايي په ذريعه په كښت كي دا الندي آالت اړين دي

ى وسـائل دي او  لـو ) رخت، تېش، جغ، چرمينه، زمبر او مالـه (د يوي لپاره 
هغه مهمه آله ده، چي غنم په كوټي او ميده كوي، ) څپر(د غوبل په وخت كي 

د اوړه كولـو لپـاره د كليوالـو    ) ژرنـده (د دانو د پاكولو او ) چوغل او غلبېل(
د مځكــي د څپرولــو، مــالې او ) غــويي(خلكـو لــومړني او اړيــن وســائل دي،  

ــورو  ) خــر(غوبــل لپــاره پــه كــار لــويږي، پــه دې پســې لــه      څخــه د غــوايي او ن
حيواناتو د خوراكې راوړلو او مځكي ته د امبار چلولو كار اخيستل كيږي، 

او نور لوى او كوچني شيان سته، چي د ) واښكى او وندر(د حيواناتو لپاره 
  .بزګرانو په كاريږي

  :د ټكټر په ذريعه په كښت كي دا الندي آالت اړين دي
د نـورو پخوانيـو وسـائلو لـه كـارولو       په دې وروستيو كـي د هلمنـد بزګـران   

ــه نــوو وســائلو څخــه هــم كــار اخلــي، لكــه ماشــين آالت او هغــه        -ســره  ســره ل
  .ماشينونه چي په تېلو چليږي

د اوبــو  (ســره د مځكــي د كــار لپــاره دا وســائل لكــه      ) تراكتــور(لــه ټكټــر  
واټرپمـــپ، د بـــار لپـــاره ټېلـــه، د مځكـــي د مـــاتولو لپـــاره دوپـــال او نوپـــال، د  

د اواركــارۍ لپــاره زمبــر او دغــه رنګــه جــوه كښ او د پنــډلو جوړولــو   مځكــي
  .لپاره په كار وړل كيږي
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  :په هلمند کي د ملکیت رواجي مقیاس
د هلمنــد پــه ولســي خلكــو كــي د مځكــو انــدازه او د كښــت او كــر د ملكيــت 
مقياس په غولبـه، پايګـاو، چنګـول او پنجسـېره رواج لـري او پـه النـدي ډول        

  .ږيسره جال كي

  ):قلبه(غولبه 
غولبه دوه ډوله ده، يو يې احمدشاهي ده، چي په شل بزګـرو كـرل كيـږي او    
اوس له رواجه لوېدلې ده، بل دفتري غولبه بولي، چي په څلـورو بزګـرو كـرل    

        .كيږي او په عمومي ډول څلور خروراره تخم پرې پاشل كيږي

  :پایmاو
        .د غولبې نيمايي پايګاو بولي

  :چنmول
  .ورمه چنګول دىد غولبې څل
  :پنجسېره

  .د غولبې اتمه يا د چنګول نيمايي ته پنجسېره وايي

  :هلمند سیند دودیزه مشاعره
 ۱۳۸۴(هلمند سيند مشاعره هغه دوديزه او كلتـوري مشـاعره ده، چـي پـه     

) ۱۱(كـال كــي يــې بنســټ كښېښــوول سـو، د يــاد كــال د ثــور د مياشــتي پــه   ) ل
لـومړي ځـل لپـاره جـوړه سـوه، چـي پـه         نېټه په هلمند كي د مشـاعرې غونـډه د  

        .هم ګډون درلود) عبدالباري جهاني(دې غونډه كي د هيواد وتلى شاعر 
بجو پيـل سـوه، د هيـواد لـه ګـوټ ـ       ) ۵(مشاعره د يادي نېټې د مازديګر پر 

ګوټ څخه شـاعرانو تشـريف راوړى و، د غونـډي پـه لـړ كـي ډېـرو شـاعرانو،         
ل او وينـاوي وكـړې، لـه هغـه وروسـته      ليكواالنو او فرهنګپالو شعرونه وويـ 
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عبـدالباري جهـاني تـه نوبــت ورسـېد، نومـوړي څـه د پاســه يـو سـاعت داســي         
شـعرونه وويــل، چــي ټولـو خلكــو پــه چكچكــو، واوا او بيـا يــې ووايــه بدرګــه    

  .كول
وويـل، چـي   ) بريـالى هلمنـد  (له هغه وروسته د ُبست فرهنګي ټولني مشـر  

ند تر سر ليك الندي يـوه لويـه مشـاعره    هر كال به په همدې مهال د هلمند سي
  )1(.جوړيږي

له هغې نېټې څخه وروسته د هلمند سيند مشاعرې دوديزه بڼه خپله كړې، 
چــي پــه هــر كــال پــه همــدې يــادي نېټــې لويــه مشــاعره جــوړيږي او لــه ټــول             

  .افغانستان څخه شاعران دعوت كيږي
يږي، چـي   اوس د هلمند سيند د مشاعرې له لومړي ورځي څخه نهه كاله ك

بنسټ يې ايښوول سوى دى، خو ددې معنى دا نه چي په هلمنـد كـي مخكـي    
له دې څخه بل وخت مشاعرې نه دي سوي، بلكې د غوريانو او غزنويانو پـر  

به وخت پر وخت مشاعرې كـولې،   ل دلته ډېر شاعران اوسېدل، چي دويمها
ې هلتـه  په باغ ارم كي غوري شاهانو مشاعرې جوړولې او د شاعرانو مسابق

وهل كېـدې، همـدارنګ بـه ُبسـت كـي غزنويـانو ډېـر وخـت د ادب او شـعر پـه           
 .اړخ كي ډېر كار كړى دى او هر مهال به يې مشاعرې جوړولې

Æميل ات: 
 يزمـانې راهيسـ   يله ډېـر  يچ ،يو ډول دوديزه ګډا او د خوښۍ لوبه ده ڼتا
 يږي، چـ يته رس يټولن آريايي دود دى او تاريخي لرغونتيا يې يك هلمند په

لـه ډېـر    يكـ  هلمنـديانو  پـه ، د هغه مهال له مذهبي عنعنو څخـه سـرچينه اخلـي   
  .تهسپخوا څخه تر ننه اتڼ د رزم او بزم د يو غوره سمبول په توګه 

                                                             
مخ ۶۹ـ بګړۍ، د بُست فرهنګي ټولني درې مياشتنۍ خپرونه، شېر آقا صافى،  1  
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ږي او يـ سـره ترسـره ك   سـورنى  او ډهـول  دغه ملـي او ولسـي ګـډا معمـوالً لـه     
 پښـې،  كوونكي د وجود ټول غړي په ځانګړې توګه السـونه، ء ې د اجراښپك
د بـدن د بېالبېلـو    ،غاړه، اوږې، سـينه او نـور پـه مـنظم ډول حركـت كـوي       سر،

غړو دا حركتونه، كه له يوې خوا د ټول وجود او په ځانګړې توګه د دغو غړو 
ــه بلــې خــوا د يــو ځــانګړي جګــړه ييــز        د قــوت او پياوړتيــا ســبب ګرځــي، نــو ل

، ږييـ اخيستل كمهارت په توګه له دوښمن سره مقابلې پر وخت ورڅخه كار 
ددغــه هنـر، ورزش او لــوبې   يچـ  ،ږييڅرګنــد يداسـ  څخــهلـه تــاريخي څېړنـو   
پــر  جګــړې ځوانــان د يچــ كښېښــوول ســو،ددې لپــاره  يبنســټ پــه لومړيــو كــ

چلول زده كـړي او   ټوپك ، كوتك اوتوري په ځانګړي توګه د وسلې مهال د
ښـه   د دوښـمن مقـابلې تـه    يچ ،بدن ُچست، چاالك او غښتلى وروزي يد دو

  .چمتو وي
ه او هنر يو پ افغاني موسيقۍ ورو دا ملي ورزش د ـ  ورو د وخت په تېرېدو
د شـــور، جـــذبې او احساســـاتو د     يپـــه ځوانـــانو كـــ    ،وهســـ زړه پـــورې برخـــه  
ې دا ورزش د موسيقي له آلو، پـه ځـانګړې توګـه د ډهـول     يپيداكولو لپاره به 

  .او سورني له ساز او ُسرود سره يوځاى ترسره كاوه
، په يوس يونه، سروكي او لنډۍ هم جوړغسندرې، ږ يې لپاره ځانګړدد
ډلــه  يګــډ يهــم ددغــ يپــه ښــځو كــ وپــر نــارينو ســربېره يوروســته زمــانو كــ را
زياتره  وودونو او نورو خوښي وې او تر ننه دسنڅا او هنر زده كړه رواج  ييزي

  .وي ديسده ساتل ومحفلونه پرې تا
نڅــا يــا ګــډا بڼــه  ييــزيغــه ورزش د ډلــه ورو د ـ   د وخــت پــه تېرېــدو ســره ورو

ې كـم  يـ ميـت  هورزشـي ا  ،ږييـ خپله كړې او نن سبا په همـدې مفهـوم ترسـره ك   
دى، كه څه هم په عامه توګه ورته اوس لدې اړخه خلك نه ګوري، خو پر هنـر  

اتـڼ خپـل ځـانګړى ورزشـي ارزښـت او روغتيـايي ګټـې هـم لـري، خـو            بېرهسر
  .وىسر ندى اچول څكله د روغتيايي ګټو لپاره پكايه
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په هلمند كـي اتـڼ لـه ډېـر پخـوا راهيسـي دود دى، پـه ودونـو، محفلونـو او          
نورو د خوشحاليو په پروګرامونو كي ځوانان دا ملي نڅا تر سره كـوي، هـيڅ   
واده، عنعنوي مېله، ملي جشنونه او د خوښۍ نور مراسم بې اتڼه نـه تـر سـره    

  .كيږي
ــه ډول   ــي دوه تنـ ــي ده، چـ ــه داسـ ــڼ طريقـ ــڼ    د اتـ ــور د اتـ ــي، نـ ــورنى وهـ او سـ

ګډونوال په دايروي شـكل سـره راغونـډيږي، اتـڼ معمـوالً پـه شـريكه او ډلـه         
ييزه توګه تر سره كيږي، په پيل كـي د اتـڼ كوونكـو شـمېر لـږ وي او حركتونـه       
ورو او په منظمه توګـه تـر سـره كيـږي، ورو ـ ورو چټكتيـا مـومي او ځـانګړې         

ــو   ــڼ كوونكـ ــوي، د اتـ ــه خپلـ ــاتي بڼـ ــداره   احساسـ ــاتيږي او د ننـ ــم زيـ شـــمېر هـ
  .كوونكو له ډلي څخه د ذوق خاوندان هم په اتڼ ور ګډيږي

په اتڼ كي مشـر هغـه تـن ټاكـل كيـږي، چـي تـر نـورو يـې ښـه اتـڼ زده وي او            
  .نوموړى له نورو مخته كيږي، نور دده حركاتو له مخي اتڼ سر ته رسوي

  

  :هلمندي کوچیان او د هغوي دودونه
د هيواد د نورو كوچيانو په څېر همېشـه پـه نبـور كـي وي،     د هلمند كوچيان 

تل په موسم پسې رهي وي، د كوچيانو تودې ورځي پـه سـياه بنـد كـي وي او     
يعنـې د هلمنـد حـوزې تـه     ) پشـت رود (په ژمي كي د شمال لوېديځ خوا څخـه  

پشـتي  راكډه سي، هغه كوچيان چي د ژمي مېنه پـه هلمنـد كـي كـوي، هغـوي      
ــوى توليــد وړۍ ده او د هغــه د خــرڅالو    كيــږي، د دويرودي كوچيــان بلــل   ل

وړۍ د مېـږو پـر شـا د     وچ وي، نو دوي مركزونه په هلمند كي دي، خو كه كال 
سياه بند يخو مځكو ته خېژوي او په هغه كال نو د سكول مركـز پـه ليـرو پرلـه     
پېچلو غرونو كي وي، د هلمند كوچيـان د خپلـو سـوداوو لپـاره هـم پـه هلمنـد        

ي مركزونو ته ورځـي، هغـه كوچيـان چـي د هلمنـد څخـه سـياه بنـد تـه          كي ښار
ورخېژي، ډېره برخه يې نورزي دي، نور نو ساكزي او ځيني كوچني ـ كوچني  

  .قومونه دي
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د بلوڅو كوچيان چي د هلمند په جنوبي برخـه كـي پـر رېـګ اوسـي پـه ژمـي        
څاګـانو  باندي اوسي او په دوبي كي د رېګو ) تلو(كي د رېګ په منځ كي پر 

ته ځانونه رسوي او اكثره يې مالونه هلتـه پريـږدي او پخپلـه د خـوارۍ لپـاره      
  .وطنو ته راشوه كيږي

د هلمندي كوچيانو نر او ښځي د نورو ځايو د كوچيانو په څېـر د ګـډ ژونـد    
لپاره فعاليت كوي او خپل توليدات د هلمند ښارونو تـه رارسـوي او بيـا يـې     

  .خرڅوي
په وروستيو ورځو كي د تـودو سـيمو څخـه د سـياه      د هلمند كوچيان د ژمي

ده بند خوا ته حركت كوي او كډي په دسته جمعۍ د نـوزاد پـر تنګـي سـياه بنـ     
پورته كېدل د كال په موسـم پـوري اړه لـري،     ته ورخېژوي، سياه بند ته د دوي

د مـالو نـس مـړوالى     ي او د تـودو مځكـو واښـه د دوي   هغه كال چي بـاراني و 
  .عطلي كوي او كه كال وچ وي، نو ډېر وختي حركت كويسي، نو يو څه م

سـي، نـو د وريـو د سـاتلو      مېږي پر تودو سيمو لنګـي  هغه وخت چي د دوي
ډېر كوښښ كوي او همدا وجه ده، چي مېږي په يخه هوا كي سـياه   لپاره دوي

بند ته نه پورته كوي، چي د يخ وهلو خطر ورسـره وي، كوچيـان پخپـل بـدوي     
 )1(م بلـد خلـك دي او د خپـل كـوچ او بـار وختونـه پـر ټـاپي        ترتيب كي په موس

ګوري، حتى د مېږو د لنګون وخت د بـاران موسـم او د كـال وچ والـى تـر ډېـره       
  .ځايه پېشګويي كوالى هم سي

ښـتو  له سياه بند څخه راشوه كيـږي او د هلمنـد پـر د    د مني په منځ كي دوي
خوښـي   ېروي د دويسره خپاره سي، دا ورځي چي دوي په تودو مځكو كي ت

  .نه دي
كوچيان خپل د تګ راتګ حساب پر ستورو كوي، پـه سـتورو كـي پېرونـي     

او ســپوږمۍ او د هغــو فاصــلې دوى پــه نظــر كــي نيســي، د لــومړي  ) پــروين(
                                                             

   هغه وختونه دي، چي كوچيان يې د ستورو او سپوږمۍ په حساب پېشګويي كويټاپي  ـ1
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تـه د حركـت يـو     سـپوږمۍ او پېرونـي يـو ځـايوالى دوي     ماښام په وخت كـي د 
  .خبر دى

ــرى بــولي او دوه هغــ      ــاران زې ــر ســپوږمۍ شــپول د ب ه غــټ ســتوري چــي د   پ
ب پـر وخـت تـر لمـر شـا تـه سـي، نـو         شارحه عـالمي پـه ډول پـه ژمـي كـي د غـرو      

  .بايد مېنه بدله كړي دوي
د لويــو خطرونــو او تــاوانونو موســم   د تــوري څيلــې څلوېښــت ورځــي دوي 

لـې وروسـته چـي    بولي او د خپلو مالونو سره ډېر احتياط كـوي، تـر تـوري څي   
طـر هـم نـه هېـروي، زار     غيـر مترقبـه يـخ خ   ) ډزار خنـ (د  هوا توده سي، نو دوي

ري څيلې وتلـي وي، نـو   سپرليان وژني، هغه سپرلي چي تر تو خنډ يخ د دوي
هــوس دي نيمــه خــوا دى، چــي زار ! ســپرليه: (ورتــه وايــي مســتي كــوي دوي

  ).خنډ دي ال په خوا دى
بايد د سياه بند خوا تـه روان وي، اكثـره    وخت دى، چي دوي سره څيله هغه

ان كوچيان چي واښ او غوزى يې سره شلېدلي وي، نـو پـه سـره څيلـه     مسكين
  ).راباندي سره غرمه سوه: (كي حركت كوي او وايي

د هلمندي كوچيانو لوى توليد په عمومي صورت وړۍ ده او پـه دې پسـې   
غـــوړي، كـــورت، جولونـــه، تـــاګۍ او نـــور كـــوچني شـــيان دي، مـــاړه مالـــدار  

ومـره بـازار   وړي يـا بـل شـى صـرف د    كوچيان يواځي وړۍ توليدوي او نور غ
  .تر ضرورت اضافه وي ته عرضه كوي، چي د دوي

د هلمند كوچيـان چـي څـومره وړۍ توليـدوي، پـه هغـه انـدازه وړۍ او نـور         
شيان هم بازار ته د تجارت لپاره عرضـه كـوي او د خپـل خـوراك لپـاره ډېـر لـږ        

د د كالـه  دځان سره ساتي، پـه عمـومي ډول د هلمنـدي كوچيـانو د وړيـو توليـ      
  .منو ته رسيږي) ۳۰۰۰۰۰(

د كوچيانو د كار وخت د پسرلي څخـه شـروع كيـږي او تـر دوبـي پـوري ډېـر        
مهـم كـار دى، هـر كلـه چـي كـال       ) سـكول (سخت كار كوي، د وړيـو پـرې كـول    



 دودونه                                                         )                                      هيتومنت(هلمند

510 

پــه وروســتيو لســو ورځــو كــي ســكول   ) حمــل(آبــات وي، نــو كوچيــان د وري  
ې پــاى تــه رســوي، دا كــار نېټــه يــ )۱۰(پــه ) ثــور(شــروع كــوي او د غبرګــولي 

په وطن كي كـوي او كـه كـال وچ وي، نـو د سـكول كـار پـه سـياه بنـد كـي            دوي
كوي او په ګرشك كي د وړيو د شـركت لـه نمائنـدګۍ څخـه وړۍ د مېـږي پـر       

  .شا سياه بند ته خېژوي
كوچيان د كـور او كـالو پـه لحـاظ ډېـر مختصـر او سـاده ژونـد لـري، كـږدۍ           

پكښــې اوســيږي، د لــوى    خېمــه ده، چــي دوي  تــوره او ژغونجنــه  هغــه لويــه 
مالدار د كور فرش كراسته ده، چي لـه وړيـو څخـه جـوړيږي، د خـوراك لپـاره       
يو لوښى لري، چي ښانګ ورته وايي، نور نو ځيني لوى او كـوچني دېګونـه   

  .ساتي، چي د غوړو د ايستلو په وخت كي كار ورڅخه اخلي
ــه ډول كــالي ا    ــو پ ــه د وطنوال ــدي او د كوســي څخــه د   د كوچيــانو نارين غون

بســتر كــار هــم اخلــي، اوږد چــوڼ داره كمــيس، خــړ يــا رنګــه ليكــداره پرتــوګ     
اغوندي، لنګوټه ول ـ ول تړي او چاروغي په پښو كوي، ښځي يې تور كـالي   

  .اغوندي، اكثره كميس د يوې لمني څخه د پوړني كار هم اخلي
  

        ــــــــــــــــــــ    خيرالبتمت ــــــ 
  لي او ثبات په هيلهپه ګران وطن كي د تلپاتي سو

  افغانستان ـــهلمند ـ ــلښكرګاه ـ
۲۳/۱۰/۱۳۹۳ 
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  :اخلیکونه
ــ ۱  ۱۳۸۹، ، كانديــد اكاډميســن محمــد ابــراهيم، هلمنــد د كلتــور پــه ســاحه كــي    يعطــايـ

  لمريز، كندهار، د اطالعاتو او كلتور رياست
ــد عبدالشــكور، د كنــدهار ياداښــتونه     ۲ ــ رشــاد، عالمــه اكاډيميســن پوهان ــومړ(ـ ى او ل

  لمريز، جرمني، د افغانستان د كتلوري ودي ټولنه ۱۳۸۶، )دوهم ټوك
ـ سيستانى، كانديـد اكاډميسـين محمـد اعظـم، سيسـتان سـرزمين حاسـه هـا و هماسـه          ۳

لمريـز، اكـاډمى علمـوم جمهـوري افغانسـتان مركـز        ۱۳۶۹ها، دوهـم ټـوك، لـومړى چـاپ،     
  علوم اجتماعى

 ۱۳۴۳انى تاريخ، لومړى ټوك، لـومړى چـاپ،   ـ كهزاد، احمد علي، د افغانستان پخو۴
  لمريز، كابل، انجمن تاريخ افغانستان

ــه،    ۵ ــدهاري وروڼ ــ هوتــك، محمــد معصــوم، كن ــز، كنــدهار، عالمــه رشــاد    ۱۳۸۷ـ لمري
  خپرندويه ټولنه

ـ سيستانى، كانديد اكادميسين محمد اعظم، جغرافياى تاريخى و اقتصادى واليـت  ۶
  ، افغان جرمن آناليد او دانش خپرندويه مؤسسهلمريز ۱۳۹۲هيملند، لومړى چاپ، 

ـ لسترنج، ګى، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى، محمود عرفـان، درېـيم   ۷
  لمريز، شركت انتشارات علمى و فرهنګى ۱۳۷۷چاپ، 
كورنۍ  دسيستانى، كانديد اكاډميسن محمد اعظم، د وزير فتح خان او د هغه ـ ۸

 ۱۳۹۲، پوهنمل حاجي محمد نوزادي او رحمت اهللا، كيسدوزي دولت رول په تاريخي 
  لمريز، هلمند ادبي بهير

دوهــم چــاپ، شــهرهاى آريانــا، جغرافيــاى مختصــر تــاريخى  صــدقى، محمــدعثمان، ـــ ۹
  لمريز، كابل، انتشارات اميرى ۱۳۹۱
ــ ۱۰ ــارونه او    ــــ ــتان اســـــتحكامي كـــــالوي، حصـــ ــد رازقـــــي، د افغانســـ ــوال، پوهانـــ نړيـــ

  يز، ميوند خپرندويه ټولنهلمر ۱۳۸۳، باالحصارونه
ــ ۱۱ لمريــز، اكــادمى علــوم   ۱۳۶۱حبيبــي، پوهانــد عبــدالحى، اميــر كــروړ و دودمــان او،   ـ

  افغانستان
لـومړۍ او  ( ياداښـتونه  يرشاد، عالمه اكاډيميسن پوهاند عبدالشكور، جغرافيـاي ـ ۱۲

  لمريز، كندهار، عالمه رشاد اكاډمي ۱۳۸۹ ،)دوهمه برخه
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ــ ۱۳ ــومړى ټــوك   فرهــاد، قــدرت اهللا حــ ـ ــاريخ، ل دوهــم ) هـــ ش۱۳۹۰(داد، د افغــان ملــي ت
  ، د ساپي د پښتو څېړنو او پراختيا مركز)هـ ش ۱۳۸۶(ټوك
هــــ ش، كابـــل، دانـــش    ۱۳۸۷ــــ كهـــزاد، احمـــد علـــى، افغانســـتان در پرتـــو تـــاريخ،       ۱۴

  خپرندويه ټولنه
مريـز،  ل ۱۳۸۸، )جلد اول و دوم(ـ غبار، مير غالم محمد، افغانستان در مسير تاريخ ۱۵

  پېښور، خاور انټرپرائزيز
ـ افغان، سيد جمال الدين، تمة البيان في تاريخ االفغان، محمد رفيق حبيبي، لومړى ۱۶
  لمريز، كندهار، د اطالعاتو او فرهنګ رياست ۱۳۹۰چاپ،
 ۱۳۸۳، الحــاج شــېرمحمد كريمــي، دوهــم چــاپ،  )پټــانز(ـــ كــارو، ســراولف، پښــتانه  ۱۷

  لمريز، دانش خپرندويه ټولنه
  
ـ رشاد، عالمه اكاډيميسـن پوهانـد عبدالشـكور، ملـي اتـل غـازي وزيـر محمـد اكبـر          ۱۸
  افغانستان، عالمه رشاد خپرندويه ټولنه -لمريز، كندهار  ۱۳۸۵خان، 
ـ عطايي، كانديد اكاډميسن محمد ابراهيم، د افغانستان پر معاصـر تـاريخ يـوه لنـډه     ۱۹
  لمريز، ميوند خپرندويه ټولنه ۱۳۸۳كتنه، 
، پوهانـد  )لـومړى او دوهـم ټـوك   (الفنسـټن، مونـټ سـټوارټ، د كابـل سـلطنت بيـان       ـ ۲۰

لمريــز، پېښــور،  دانــش  ۱۳۸۷ډاكټـر محمــد حســن كــاكړ او نصــراهللا سـوبمن، دوهــم چــاپ،   
  خپرندويه ټولنه

ـــ كهــزاد، احمــد علــى، باالحصــار كابــل و پــيش آمــدهاى تــاريخى آن، جلــد اول و دوم،  ۲۱
  ميوند لمريز، بنګاه انتشارات ۱۳۸۷
ــاريخى      ۲۲ ــه ت ــد اكاډمېســن محمــد اعظــم، بيســت مقال ــ سيســتانى، كاندي تحقيقــى،  –ـ

  جرمن آنالين –ناچاپ اثر، پورتال افغان 
ـــ اتلــس قريــه هــاى افغانســتان، معرفــي واحــد هــاى اداري محلــي، جلــد ســوم، پــروژه  ۲۳

 –هجــري، كابــل   ۱۳۵۳مطالعــات ديمــوګرافي، اداره مركــز احصــائيه صــدارت اعظمــي،   
  انستانافغ

ــاوې دانشــور، د كنــدهار منــور، د زنګــاوات مخــور،       ۲۴ ــ هوتــك، محمــد معصــوم، د ن ـ
  افغانستان، عالمه رشاد خپرندويه ټولنه –لمريز، كندهار  ۱۳۹۱
لمريــز، كنــدهار، عالمــه رشــاد   ۱۳۸۸، )كنــدهار(نجيــب، عبدالقــدوس، اراكوزيــا ـــ ۲۵

  خپرندويه ټولنه
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ــد اكاډميســين محمــد اع   ۲۶ ــ سيســتانى، كاندي ظــم، دفــاع از اســتقالل و شــاه امــان اهللا    ـ
  ز، كابل، دانش خپرندويه ټولنه ۲۰۱۲وجيبه ملى ماست، 

  لمريز، صديقي خپرندويه ټولنه ۱۳۹۲ دوهم چاپ، ځلمى، محمد ولى، كندهار،ـ ۲۷
ـــ نړيــوال، پوهانــد رازقــي، د هيــواد لرغــوني ښــارونه او د تــاريخ پــاڼي، دوهــم ټــوك،    ۲۸

  ابل، ميوند خپرندويه ټولنهلمريز، ك ۱۳۸۶لومړى چاپ، 
ـ حبيبي، عبدالحى، د افغانستان لنډ تـاريخ، ژبـاړن، عبـدالرؤف بېنـوا، دوهـم چـاپ،       ۲۹
  لمريز، دانش خپرندويه ټولنه ۱۳۸۲
ــهنامه،   ۳۰ ــاهي شـ ــد شـ ــافظ، احمـ ــزى، حـ ــ مرُغـ ــاد   ۱۳۸۷ــ ــه رشـ ــز، كنـــدهار، عالمـ لمريـ

  اكاډيمي
 ۱۳۸۰، محمـد اصــف صــميم،  ــ كهــزاد، احمـد علــى، افغـان مېړنــي او تـاريخي پيښــي    ۳۱

  لمريز، دانش خپرندويه ټولنه
  لمريز ۱۳۸۳ـ عبدالغفور، زمينداور او عليزي، ۳۲
ز، پېښـور، يونيورسـټي    ۲۰۱۲ـ خان، قاضي عطا اهللا، د پښـتنو تـاريخ، درېـيم چـاپ،     ۳۳

  بُك ايجنسي
لمريــز،   ۱۳۸۰ـــ جهــاني، عبــدالباري، هــرات، پښــتانه او ســتره لوبــه، دوهــم چــاپ،         ۳۴
  لليكوا
ـ اډاميك، لوډويك، د شلمي پېړۍ تر نيمايي د افغانستان د بهرنيو اړيكـو تـاريخ،   ۳۵

  لمريز، پېښور، دانش خپرندويه ټولنه ۱۳۸۳ډاكټر نثار احمد صمد، دوهم چاپ، 
ز،  ۲۰۰۶ـ كاكاخېل، سيد بهادر شاه ظفر، پښتانه د تاريخ په رڼا كښـې، شـپږم چـاپ،    ۳۶

  پېښور، يونيورسټي بك ايجنسي
سيستانى، كانديد اكاډميسـن محمـد اعظـم، د نولسـمي مـيالدي پيـړۍ پـه لـومړي         ـ ۳۷

، ژبــاړه، ســرمحقق نعمــت اهللا انــدړ، نيمــايي كــي د افغانســتان دوه پــوځي او سياســي اتــالن
  لمريز، كابل افغانستان، داد محمد پښتون او محمد صديق سيملزى ۱۳۸۶
لمريــز،  ۱۳۹۱ومړى چــاپ، ، څېړنيــار ملكــه مشــتري، لــ كهــزاد، احمــد علــي، آريانــا ـــ ۳۸

  جالل آباد، همدرد كتاپلورنځى
لمريـز،   ۱۳۹۲ـ نړيوال، پوهانـد رازقـي، د افغانسـتان تـاريخي او فرهنګـي وياړونـه،       ۳۹

  دانش خپرندويه ټولنه
لمريـــز، پېښـــور، دانـــش   ۱۳۸۸ ، اورنګزېـــب ارشـــاد،پـــژواك، عتيـــق اهللا، غوريـــانــــ ۴۰

  خپرندويه ټولنه
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لمريز، لومړى ټـوك،   ۱۳۸۳فغانستان تر وروستي افغانه، ـ زرملوال، غالم محمد، ا۴۱
  دانش خپرندويه ټولنه

ـ فرهنګ، مير محمد صديق، افغانستان په وروستيو پينځو پېړيو كي، سيد عبـداهللا  ۴۲
  لمريز، ميوند خپرندويه ټولنه ۱۳۸۹پاچا، 
ــراق،   ۴۳ ــو سياســـتونو محـ ــتان د نړيوالـ ــېرزاد، پوهنـــدوى م، افغانسـ ــ شـ ــز،  ۱۳۹۱ــ لمريـ

  مدرد خپرندويه ټولنهه
لمريـز،   ۱۳۸۹ـ رښـتيا، سـيد قاسـم، افغانسـتان پـه نولسـمه پېـړۍ كـي، دوهـم چـاپ،           ۴۴

  دانش خپرندويه ټولنه
ز، كوټـه،   ۲۰۰۸ـ درانى، ډاكټـر بـاقي، پښـتانه د تهـذيب پـه څپـو كـي، لـومړى چـاپ،          ۴۵

  صحاف نشرياتي مؤسسه
 لـومړى چـاپ،   رنګـوالى، سنګروال، شهسوار، د افغانستان د تـاريخي جغرافيـې څ  ـ ۴۶
  لمريز، پېښور، يونيورسټي بُك ايجنسي ۱۳۸۴
ـ غبار، غـالم محمـد، پـه افغانسـتان كـي د اسـالم خپرېـدل او د عربـو نفـوذ، ګـل پاچـا            ۴۷

  لمريز، كندهار، صداقت خپرندويه ټولنه ۱۳۹۱الفت، درېيم چاپ، 
، د افغانسـتان د  لمريز، كابل افغانسـتان  ۱۳۸۷ـ آريانا دايرة المعارف، دوهم ټوك، ۴۸

  علومو اكاډمۍ د دائرة المعارف د مركز رياست
لمريــز، كابــل افغانســتان، د علومــو     ۱۳۸۹ـــ آريانــا دايــرة المعــارف، درېــيم ټــوك،      ۴۹

  اكاډمي د دايرة المعارف رياست
، كابـل افغانسـتان، د علومـو اكـاډمي د     ۱۳۹۰ـ آريانا دايـرة المعـارف، څلـورم ټـوك،     ۵۰

  دايرة المعارف رياست
ــپږم ټـــوك،    ۵۱ ــارف، شـ ــرة المعـ ــا دايـ ــتو آريانـ ــ پښـ ــتان، د   ۱۳۵۵ــ ــل افغانسـ ــز، كابـ لمريـ

  اطالعاتو او كلتور وزارت او آريانا دايرة المعارف ټولنه
ــوك،     ۵۲ ــارف، اووم ټـ ــرة المعـ ــا دايـ ــتو آريانـ ــ پښـ ــتان، د    ۱۳۵۵ــ ــل افغانسـ ــز، كابـ لمريـ

  اطالعاتو او كلتور وزارت او آريانا دايرة المعارف ټولنه
ز، صــبا  ۲۰۰۶ران، ســتر جنــرال ګلــزرك، د افغانســتان تــاريخ، لــومړى ټــوك،      ـــ ځــد ۵۳

  خپرندويه ټولنه
ـ پاڅون، عتيق، مرور كوتاهى بر تاريخ افغانستان و قضيه پشتونسـتان، چـاپ اول،   ۵۴
  ز، مركز نشراتى اينفورما پرنت ۲۰۰۹
  لمريز كال ۱۳۹۲ـ د افغانستان احصائيوي كالنى ۵۵
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لمريز، دانش خپرندويـه   ۱۳۹۰فغانستان پېژندنه، دوهم چاپ، ـ ارشاد، اورنګزېب، ا۵۶
  ټولنه
 ۱۳۹۱ـــ ځــل، پوهانــد ســيد نــوراهللا، د افغانســتان پېژنــدني لنــډه الر، درېــيم چـــاپ،          ۵۷

  لمريز، جالل آباد، مومند خپرندويه ټولنه
ــي        ۵۸ ــيزو كـ ــو لسـ ــو درېيـ ــه لومړيـ ــړۍ پـ ــلمي پېـ ــد، د شـ ــان محمـ ــدوى جـ ــام، پوهنـ ــ پيغـ ــ

ــي  ــتان د سياســ ــاپ،     افغانســ ــومړى چــ ــه، لــ ــر څېړنــ ــي بهيــ ــالل   ۱۳۹۰او فرهنګــ ــز، جــ لمريــ
  آباد،مومند خپرندويه ټولنه

ـ نيازى، پوهندوى مستعلي، د سردار محمد داود خان د واكمنۍ سياسي سـتونزي،  ۵۹
  لمريز، ګودر خپرندويه ټولنه ۱۳۸۹لومړى چاپ، 

لـومړى ټــوك،   ــ نړيـوال، پوهانــد رازقـي، د هيــواد لرغـوني ښــارونه او د تـاريخ پــاڼي،     ۶۰
  افغانستان، بنګاه انتشارات و مطبعه ميوند –لمريز، كابل  ۱۳۸۵لومړى چاپ، 

لمريـز، هلمنـد    ۱۳۹۰، لـومړى چـاپ،   ، د هلمند نوميـالي دوست ، شريف اهللا ـ سرواني۶۱
  ادبي ټولنه

، صـديقي خپرندويـه ټولنـه،    شريعتيار، الحاج محمد اسماعيل، هلمند پوله په پولـه ـ ۶۲
  زېږديز ۲۰۱۲
، دوهـم چـاپ،   ف، د افغانستان عمـومي جغرافيـه  يتڼيوال، الحاج پوهاند محمد ظرـ ۶۳
  لمريز، جالل آباد، مومند خپرندويه ټولنه ۱۳۹۱
، كوټــه، پښــتو ز ۲۰۱۰دوهــم چــاپ، ژواك، څېړنمــل محمــد ديــن، افغــاني حماســه،  ـــ ۶۴

  ادبي غورځنګ
لمريـز،   ۱۳۸۹چـاپ،   ـ ريان، بشير احمد، د افغاني پاچاهـانو لنـډ ژونـد ليـك، دوهـم     ۶۵

  صديقي خپرندويه ټولنه
، لــومړى چــاپ، )تــاريخ، ادب او جغرافيــه(ـــ ســرواني، شــريف اهللا دوســت، زينــداور  ۶۶
  لمريز، ننګرهار، مومند خپرندويه ټولنه ۱۳۹۳
  لمريز، د پوهني وزارت ۱۳۹۰ـ د لسم ټولګي جغرافيه، ۶۷
 ۱۳۹۰ېژندنـه، لـومړى چـاپ،    ـ وطنوال، عبدالصبور، د افغانستان د واليتونـو لنـډه پ  ۶۸

  لمريز، جالل آباد، حكمت خپرندويه ټولنه
 –لمريز، اسـد دانـش خپرندويـه ټولنـه، كابـل       ۱۳۹۲ـ د سمينار ګډونوال، زما هلمند، ۶۹

  افغانستان
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ــه   ۷۰  –غــــويي  –ورى (ـــــ بُســــت فرهنګــــي ټولنــــه، بګــــړۍ، لــــومړى كــــال، څلورمــــه ګڼــ
  لمريز ۱۳۸۴، )غبرګولى

لمريـز، جـالل آبـاد، مومنـد خپرندويـه       ۱۳۹۱ن، پښتني دودونه، ـ واسعي، ثابت، اتما۷۱
  ټولنه
        

        ::::پدې اثر كي ورڅخه ګټنه سوې دهپدې اثر كي ورڅخه ګټنه سوې دهپدې اثر كي ورڅخه ګټنه سوې دهپدې اثر كي ورڅخه ګټنه سوې ده    هغه ويبپاڼي چيهغه ويبپاڼي چيهغه ويبپاڼي چيهغه ويبپاڼي چي
  ـ افغان جرمن آنالين ټكى كام۷۲
  /http://www.elections.pajhwok.com/ps/contentـ ۷۳
 http://www.bbc.co.ukـ ۷۴

۷۵- www.afghana.com 

۷۶- www.fbcdn.net 

 www.wikimedia.orgـ ۷۷

 www.tolafghan.comـ ۷۸

 www.helmandnews.blogspot.comـ ۷۹

 www.graanafghanistan.comـ ۸۰

 www.helmand.gov.afـ ۸۱

 www.isec-society.orgـ ۸۲

 bokhdinews.comـ ۸۳

 www.khedmatgar.comـ ۸۴

  www.nce.co.ukـ ۸۵
  www. afghanistantoday.orgـ ۸۶
  www.wikipedia.orgـ ۸۷
  www.Googlemap.comـ ۸۸
۸۹  www.benawa.com



 
 

 


