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 تاريخی پټ پټانی
  )ليکل سوی تاريخی کيسی ناد کندھار(

  )برخهلومړۍ   (

   

  !  بری دی غواړم ،ډيرګران استاد سيستانی صاحب س�م

ترعنوان 'ندی ) برګی افتاده ازتاريخ (  می دښاغلی زيرکيارصاحب  دستاسی مقاله:قدرمنه 

  دغه معلومات .موليکلی وه  ولوستله چې  د سقاويانو پرضد پاڅون د کندھار لخوا شروع سوی و
رښتيا ھم د تاريخ له پاڼو لويدلي و خو کوم څه چې د يادولو وړده ھغه دا ده چې د لرغونی کندھارد 

سواليو کی ډيرڅه اوس  ھم ورک دی ، علت يی دا وچې يو خو د کندھارپه ښارليری کلو او ول
کلواوليری ولسواليو کی پخوا د ليک او لوست اندازه ډيره کمه وه ،دوھم دکندھار اوليری 

 ھجری کال د ١٣۵٧ولسواليوترمنځ دتلواو راتلو وسايل ډيرکم وه 'ری خرابی وی ، دبيلګی په توګه د
 دارغستان په ولسوالی  کی دولس کسه د دولسم ټولګی فارغان وه چې ډير لږ ثور تر اومی نيټی پوری

يی د کابل درحمن بابا او ابن سينا ليسی اونوريی د سپين بولدک د غازی عبدH خان ليسی څخه وه  په 
کال د ثورد کودتا څخه څو تنه خلقيانو په زندانوکی واچول اوڅو يی د حزب ١٣۵٧ھغه فارغانوکې د

مجاھدينو پدی نامه ووژل چې ولی د خلقيانو په دولت کی دښوونکی يا ليکونکی دندی ترسره اسIمی 
او د شلوکالو دپاره بيا د . کولی  دھغوفارغانو له جملې څخه به دری ياڅلورتنه ژوند پاته سوی وی 

 . په ځينوځآيوکی حتی تراوسه ھم ښوونځۍ بندی دی . ونی اوروزنی دروازی  وتړله سویښو
سپورت په ھکله ارغستان اومعروف يوه زړه 'ری درلوده چې په ھفتوبه خرابه و'ړه وه دتران

  .  خصوصا په ژمی به اکثره وخت په خټوکی بنده وه 

 د  خاکريز ، نيش ، غورک ، شاوليکوت ، سپين بولدک اوتخته پل اونوروولسواليو ھمداسی  
د ثورترغوبله وروسته  .ی ھم پراخی وی حال و، د اروزګان ، ھلمند ، زابل او فراه ستونزی ترد

بله خبره دا وه چې د کلو او ليری . ھٻواد دجګړو، وژنو، مھاجرتونو، زندانو او زولنو ښکارسو 
ولسواليواوښارترمنځ تګ راتګ ډيرستونځمن و، ليکوا'نو او لوستی کسان اکثره په ښارکی اوسيده د 

اوډيری پيښی به  .ناوخته نيمګړۍ تر'سه کاوهاتره ھغوی معلومات دښارد ليری پرتو سيموڅخه زي
بيخی ورکٻدې  دبيلګی په توګه دکندھاردشرقی ولسواليو لکه دامان ، معروف ، ارغستان ، ښارصفا 

  يو وارکله چې غازی .خلک څو واره د سقاويانوسره جنګيدلي دې اوڅو واره يی قربانی ورکړيدې
 د غزنی او قIت کی د سقاويانو مIتړو کندھارته د امان H خان کابل پريښودۍ  کندھارته راغلی

ننوتوھڅی کولی ، دوھم ځل چې کله غازی امان H خان  له ھٻواد ووتی سقاويانوپرکندھاردواکمنی 
دپاره لښکری وليږلې ، څنګه چې  ددغه سيموخلک په 'ره کی وه د جنجالوښکار وه ، دريم ځل چې 

قومی لښکرولخوا کI بند سو سقاويانو خپلی قواوی په کندھارکی کله دکندھار ښارد سقاويانود مخالفو
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دخپل حکومت  دحمايی لپاره دغزنی اوقIت د 'ری کندھار ته د ليږولوته وھڅولی بياھم دکندھارپه 
شرقی ولسواليوخلک مجبور وه چۍ مقاومت وکړی ، په کندھارښارکی دسقاويانوترماتی وروسته کله 

ه حال کې وی د خپل خIصون دپاره يی حتما د زوراو سIح څخه چې دسقاو لښکری د تيښتی پ
کاراخيستی ځکه دتيښتی ته مجبوره سوی  بيا يی ھم 'ره ھمدغه شرقی ولسواليو سپره وه  ، د دغه 
ټولوجنجالو، جګړو ، مړواو تلفاتواو د سقاويانو سره د مقابلی د مشرانو او لښکريانو د ميړانی او 

رڅه په ليکونوکی ندې ليدلې خوکله چې څوک ھلته اوسيدلې وی کو'ی سی سرښندونوپه ھکله ما ډي
و، اوډيروپخوانيوسپين لتچې دھغه وخت ځينی پيښی اويا دځينوميړنوکارنامی  دلنډيو،کاکړی غاړو ، م

ږيروله خولې چې کله ناکله به يی دشپی لخوا په ځينوبانډارو کی کولې پيدا کړی د بيلګی په ټوګه کله 
 د معروف د . لښکری  د لومړی ځل دپاره دکندھارشرقی سرحد ته رانږدی سوی دیچې د سقاو

ولسوالی بارکزو اوعليزو ډيره سخته مقابله کړيده چې ددی مقابل ډيرغښتلی مشرمرحوم محمد امين 
  .حاجی عبدالکريم خان عليزی پIر و دی د .خان عليزی ياديږی

په دوران کی د پخوانی پاچا اعلحضرت  حاجی عبدالکريم خان عليزی د جھاد او مھاجرت 
محمد ظاھرشاه د ډيروتکړه پلويانوڅخه و چی پرھمدی خبره د پاکستان دولت بندی کړی اوس ھم 

د کابل په خوشحال مينه کی د ناروغی ورځی شپی سبا کوی ، د مرحوم محمد امين خان اوئ ژوندی د
دمعروف ( ټنوکی له ځوانانواوريدله  په ھکله دا کاکړی غاړه ما د ارغستان په جشنواوميلو په ا

پدی ھکله ډيری نوری لنډۍ اوکاکړی غاړی وی چې )   مړه که بی حده سقاويان -- مادامين  خان  
پيغلواوځوانانوبه په ښاديواواخترکی ويلی متاسفانه چې ھغه وخت چې د ميلواو خوشحاليو ورځی چا 

  . ی دی يا له وطنه ورک دی رو'ندودې کار ته فکرنه کاوه اوس ھغه سينی يا ترخاو

 مرحوم حاجی عبدالروف خان د سردارحاجی عبدالقدوس خان زوی دسقاويانوسره د مقابلی يوه 
ھغه ويل چې کله د سقاو لښکری د معروف ولسوالۍ پرسر د ھوتکو سيمو ته :قصه ھميشه کوله 

ې سقاويان ډيرپه راورسيدې د معروف خلک يی مقابلی ته ور ووته اوارغستان ته اوازه راغله چ
زوری را روان د خلکو کورونه لوټوی ، ظلم کوی ، خلک وژنی نوپه ارغستان کی دبارکزو لښکر 
دری سوه کسه دسردارحاجی عبدالقدوس خان دسرتيپ محمد اسلم خان زوی دسرتيپ محمودخان 

ول سو لمسی په مشرۍ  دارغستان دولسوالۍ څخه دشرقی خوا ته  د محمدزو د کلی پرمسجد سره راټ
، دارغستان په با'ژړه کې دالکوزو لښکردتوردلبرخان په مشرتابه ھمدارنګه دشريی بو'کی دکلی نه 
دحاحی سلطان علی خان اځکزی کورنی اودمعروف دبازمحمدخان عليزی سره په ملګرتيا اوپه سپنه 

تان قومونه ګاره کی دپوپلزو دمشرانولښکراوجرګی دحرکت په حال کی وی کله چې دمعروف اوارغس
  "سره يوه سوه دسقاويانوپه لښکروماته ګډه سوه لکه په دې کاکړی غاړه کی وايی 

     دسقاوپه لښکرګډ دماتی لوسو           و  معروف اوارغسان چې سره يوس

مرحوم حاجی عبدالروف خان محمدزی ويل چې دسردارعبدالقوس خان په مشرتابه دبارکزو 
کزڅخه دشرق په لوردصادرګی کلی پرمسجد يی دکوروڅخه ډوډۍ خلک راټول سوه اودولسوالی دمر

ورته راټوله کړه دپسرلی موسم و، چا پراسانوچا پراوښانواوچا په پښوحرکت وکړی ، دځينوسره 
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توری راواخيتسی اودشرق خواته روان سوه اودالنډۍ  چا،  چادمپوره توپک درلوده ،با'زن توپک وه
  ځوانانودځان سره زمزمه کولې ،

  بوی راځينه وچه دښته دګ�نو ونده بيا دی پسرلې کی            دخا

نومړی ويل زه دخپل پIرسردارعبدالقدوس  خان سره پراس سپوروم اوپه عمرپنځلس کلن وم 
کله چې لښکرد کلی څخه ووتی د سقاويانو د وحشت آوازی خوری وی او تر ټولو دا خبره پرخلکو 

لته رڅه چې په 'س ورځی دځان سره يی وړی ، ددې ويری ھبده ليګيده چی دوی کورونه چوروی ھ
 د دې متل » خوکونډی له خپلولمسيانو ،ويريږی  خلک له سقاويانو«يومتل تراوسه ويل کيږی وايی 

اوازی راغلی چې سقاويان د خلکو کورونه لوټوی ھرچا  قصه به ھغه داسی کوله چې ارغستان ته دا
 يوی کوڼډی يومنګۍ غوړی . به يی يو پټ ځای خوندی کاوه یچې ھرشی درلودۍ نود کورڅخه دباند

درلوده حيرانه وه چې داچيری پټ کړی تر ډيرو چرتو ورسته يی سھاروختی منګۍ پرسرواخيستی 
 يو لس کلن لمسۍ يی وشاته و'ړ و خو ،اوليری يی په کنده کی ښخ کړی ، کله چې دی دا کارکاوه

وه لمسۍ يی ھم کورته راغلی ،چې انا يی په کاروباره چې منګۍ يی ښخ کړی، کور ته را روانه س
اخته سوه پام يی په بله سو نولمسۍ يی وچه ډوډی دسترخوان څخه واخيسته اوچابک دمنګۍ خواته 

 کله چۍ يی د انا فکرسو چی ګوری لميسی يی دمنګۍ خواته روان دۍ  چابکه پسی روانه .روان سو
غوړی غIکول  اوس بيخی ورته دا غI آسانه وه دا چې سوه دې ته معلومه وه چې لمسی يې ھميشه 

 خواته را واخيستی په 'ره کی د کوڼدی  له خاوروايستيۍ اوپرسريی د کورورغله بيرته يی منګۍ
 دی ولی پرسر را اخيستی دی سھاردیپه مخه ورغله پوښتنه يی ځينی وکړه چې خوری دامنګې  خور

زما بدبختی ده   ته راکښلی دی ؟ کونډی ورته وويل دانوی پټ کړه اوس دی بيروويل چې ما خپل غوړ
   .چې دا قصه اوس په متل بدله سويده) خلک له سقاويانوويريږی کونډی له خپلولمسيانو( 

يوکال مخکی دا قصه دښاغلی عبدالنافع ھمت له خوا د لودين پنامه د يوځوان په اوازکی په ډيره 
ددی ترڅنګ  د سقاويانو د غIو په ھکله دا کاکړۍ .  خوږه لھجه او آواز په فيس بوک کی نشرسوه

  غاړی ھم يوه بله بيلګه بلل کٻدای سی ،

  سقاويان توری ب�وی       کوي دوی دکوروغ�وي

  ؟لکه  چې مړه دی دورانی      چې سقاويان مستۍ کوی 

چې په دی خبره خلک ډيرپه قھروه  چې دوی کوروته لويدل ،د ھرکلی او قوم خلک مجبوروه  
 د غازی امان H خان حکومت سقوط کړی و، اوسقاويانو يوازی د .خپل امنيت په خپله وساتی

 اولس ډيرسرګردانه اوپريښانه و د سقاويانوسره سIح ورسره و خو د ولس .چوراوچپاول کارکاوه
 سره سIوی کمي وې ، سقاويانوخپل ضرورتونه د چوراوچپاول د'ری پوره کول ، ولس او قومونو د

 .ميړانه ډيره د ستايلو وړ ده رول او مIتړ کومه منبع نه درلوده ، پدی وخت کی د قومود مشرانو
دوی ھم قومی لښکری راجوړی کړی اوھم يی د ھغودسIح اوخوراکی چاره ترسره کوله ، مرحوم 
حاجی عبدالروف خان به ويل کله چې دلومړی ځل دپاره د ارغستان ولسوالی ته خبرراغلی چې 
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يان د زابل و'يت څخه راتيرسوه او د کندھارو'يت شرقی سرحد ته داخل سوه او د معروف د سقاو
سره په جګړه اخته دی ، د ارغستان ميشت قومونوھم سره راټول سوه اوھرقوم خپل  قومونو

 ، ھغه ويل چې د لومړی اوناموس څخه د ساتلو تيارۍ ونيویلښکرجوړکړه او د خپلی ولسوالۍ، کلو، 
مرحوم حاجی الکوزی خان پوپلزی تر کلی ورسيدۍ او د پوپلزو  ه دارغستان دبارکزو لښکردځل دپار

روان وه په  ځينی مشران ھلته راټول سوی وه او د بارکزو د لښکرپه انتظار وه، ځوانان دمرګ پرخوا
  لنډۍ می يادده چې ويل يی ، ګډه يی لنډی ويلی خودا

  ان  ځوانان په جنګ مخ له  ورځينهارغست دپاسه ډيرسقاويان راغله         د

  شپه مو د سپنی ګاری په کلی تيره کړه د پوپلزو د مشرانوسره مو مشوره وکړه دوی ھم تياری 

نيوله  د الکوزو لښکرھم د با'ژړی حرکت راکړی و، سھاروختی له ھغه ځايه مو د ھوتکو سيمو ته 
و شاوخوا کندی په مړو ډکی وی   کله چې د معروف پرسرد ھوتکو سميوته ورسيد.حرکت و   کړی

  .داسی مړی پراته وه چې د مړو د بوی څخه ټولو خلکو پوزی تړلی وی او دا لڼدی يی زمزمه کولې 

  به دی رضا وی        چی له غاټول څخه د وينو بوی راځينه خاونده دا

  نوربيا

 


