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 تاريخی پټ پټانی
  )ليکل سوی تاريخی کيسی ناد کندھار(

  ) برخهمهیدو(

   

 نورو د خوا شاو سو نږدی ته سمينی موږدجګړې چې  کله ويل خان عبدالروف حاجی مرحوم
 ماته سخته سقاويانوته و لښکرو عليزی خان امين محمد د وه اوازه ھلته  ورسيدې را لښکری قومونو

 صفا ښار او ارغستان معروف د لښکری سقاويانو د. و اخته جګړه په ھلته موږ ورځی څو وه ورکړې
 د وروسته څوورځی موږ ، و7ړې شاته يی پاته او مړه نفريی زيات ، وی محاصره خوا دخلکوله
 کلو دنږدی څوکسان مو ته 7رو راتګ د سقاويانو د او جوړکړی لښکر ګډ يو ارغستان او معروف

 سقاويانو د ، کوی ور خبر  به مشران اومعروف ارغستان د راتله ته مخه سقاويان که چی وټاکل څخه
  ويله هغاړ ولسواليومالدارنواوشپنيانوداکاکړی اومعروف دارغستان به ھکله په ناخوالو د

 زموږشپنيان غروکی په وژنی              سقاويان کی ورک دی خدای

 يوه بارکزو د ارغستان یسيک دشپنيانودوژلواودمالونوتښتولو دښتوڅخه ّجګړوله دې د
 کوريی چې خان الکوزی حاجی پوپلزومشرمرحوم د او خان محمد دوست صاحب وکيل  مشرمرحوم

 سره سقاويانو د کولی، اومسجد پرکوټه زموږ و نږدی ليکوته جګړی د  کی برخه شرقی په دارغستان
 دی نه چا ولی چۍ دا  .دی ډيری ولسواليوکی اوارغستان معروف په ھرځای تربل کيسی جګړو د

 نه داکيسی ، وی شتون  نه کسانو نالوستو د سيموکی دی په ھم يی به علت لوی خيال په زما ليکلی
 لمنی غره د اوکوږک چمن ، بولدک دسپن بلکه تاووی را کی غرو په معروف او ارغستان د يوازی

 ډيری د څخه زندانه له خلقيانو د او وکړه ياری بخت کله چې سره) ليکونکی (زما  .وی ډکی په
 په بلوچستان د وم ديارکی په مھاجرت د  ونيوله می 7ره مھاجرت د او ووتم را کی حالت په ناروغی
 د او  شخصيت د خان D امان غازی د ما ترينانوکی سيدانو، ،کاکړانو اڅکزو، خصوصا پښتنوکی

 مFعبدالسFم د کی څوکه په غره د کوږک د .اوريدل څه ډير کی ولس په ھکله په غورځنګ امانی
 په يی خلک چې و تيرسوی عاشق دومره خان D امان غازی د و اوسيدلی مF يو پنامه اشيزی
 يو اشعارو د يی ھکله په غوريو بی د خان نادر محمد سردار او رناموکا سقاود د او مړيدل نه داستانو

  .  وه سوې چاپ  پنامه) چمن سوسن (د مجموعه

 لخوا انګريزانو د واره څو تور په مينی ډيری د سره خان D امان غازی د اشيزی مFعبدالسFم
 او کيسی ھلکه پدی يکوا7نول او شاعران تکړه ډير کی کاکړانو په ھمداسی . و سوی اچولی ته زندان

 مFتړپه د ظاھرشاه داعلحضرت بيا موږ .درلودۍ نه توان راټولو د يی موږ خو درلودی تبصری
 ادا رول استخباراتو د پاره د الحقء ضيا د اکثرو کې وخت ھغه په تنظمونوچې اخوانی افغان د خاطر

 حاجی د ميلمستونوکی او مسجدو کلو، په اڅکزو تاو را لمنو دغره كوږک د ، و 7ندی  ترتعقيب کاوه
 پرآڅکزو دواړه اودوی يادٻده ډول درانه ډير په نومونه ادوزی خان اوحيات غبيزی خان ]زقوم[زوکوم

 کس يوبل ترڅنګ ددې خو ، وه کړې ميړانه کی پاڅون ضد پر سقاويانو د دوی چې وه ډيرګران ځکه
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 د کې ښاخ ادوزوپه ټيبرد څکزودا د شاغاسی مرحوم يادٻدۍ، ډير ھم غاسی شاه حاجی چې
 يی پرضد سقاويانو د او و تجار نوموړی چې کيده ويل ھکله په ده د و، مشرتيرسوی مشکزوڅانګی

 نيولی را پيسو پخپلو لښکروته خان اوزکوم خان حيات د اومرمۍ توپک اصل وخت د سوه څلورپنځه
 پيښی دخپلی ھم اوس خان دشاهاحم ، پFردی خان شاه احمد حاجې د غاسی شاه حاجی مرحوم.  وی

 انډوالی ډيره ورسره ليکونکی ما او و وکيل جرګی ولسی د کی دولت په کرزی حامد مشراود تکړه
 بيخی داخبره اڅکزوکی په .کولی کيسی ھکله جګړوپه د سقاويانوسره د مو به ناوخته وخت او درلوده

 ھم ده ويل نوخلکوبه کٻده ښکاره لوی تهور ځان به يا او کوله خبره غټه يوه به چا وچی ګرزيدلی متل
 خان اوحيات خان زکوم د ياداوه نوم خان زکوم د بيا به بادينزو .دی جوړکړی خان حيات څخه دځان

 پښومشران لويو دواړو د اڅګزو د .   ياديده ډول په لنډيو د کی اټنو په لخوا ښځو د ھم اوس نومونه
 او خان حيات د او مرستی مالی غاسی دشاه چې وه لهخو يوه پردی ټول وه دبادين يا وه دکجن که

 حيات .کړی ورټولی لښکری سقاويانو د يی خوا له بولدک او ريګستان د چې وه ميړانه خان زوکوم
 مسلم عصمت د او معتبر ډير دربارکی په ظاھرشاه اعلحضرت د وروسته ماتی تر سقاويانو د خان
 محمدخان اوحاحی داروخان حاجی يو ھر زامن مشھوره ھغه د پرمينه خان زوم حاجی د او .و پFر
 په جھاد د کی مقابل په روسانو د او مشر کورنی دھغه اوس زوی داروخان حاحی د چې وه پاته

 . دی ژوندی ھم اوس دی څخه مFتړو ډيرغښتلو د ظاھرشاه محمد داعلحضرت اوھمدارنګه ليکوکی
 په سره سقاويانو د اکثره مشران نور ادوزو د وا زوی غاسی شاه حاجی مرحوم د خان احمدشاه حاحی
    .وه خبر پوره جګړو

 اصلی يوداچې ،ښودل ډول ھغوبل شيان دوه خو تايدوله ليکنه صاحب زيرکيار د دغه ھغه
 د خبره دا چې ) باله پFر خپل ( شاغاسی حاجې کی ښاخ په کوجن د داڅګزو جګړی ددغه محرک
 چې ويل ھکله په خان مھردل مرحوم د مشرانو اکثرو اڅکزو د دوھم ، منله ھم مشرانو نورو اڅکزو
 ويل ځينو7داسی ،و مشرنه وتلی ډيرمشھوراو خو لرله ونډه فعاله کی پاڅون پرضد دسقاويانو نومړی

 وتخته داڅکزولښکر چې کله و ولئسم پوستی سرحدی ديوی ولسوالی دتخته خان مھردل مرحوم چې
 ووتی د7سه سقاويانو د کندھار چې کله 7کن سوه ملګری رهلښکرس ددې نومړی ورسيدۍ را ته پل

 پايتخت او يم زه پاچا چې ويل  درلوده دعوه دپاچھۍ ھغه ګاڼه پاچا افغانستان د ځآن خپل خان مھردل
 نادر محمد سردار کابل چې ويل ھغوی کاوه مخالفت خبری دې د خلکو اکثرو کندھار د .دی کندھار

 ورسره قومونه اوجنوبی مشرقی د او دی اوجنګيالۍ جنرال يوتکړه]ننادرخا[ ھغه دی نيولی خان
 سردارمحمد کی مخاليفنو په سقاو د مشر مناسب دې شړلی کابل له ھغه کلکانی D حبيب  .دی ملګری

  .غوښتی قدرت ته ځانته ھغه ،مانه نه مشرتوب نادرخان سردارمحمد د خان مھردل .دی نادرخان
 و تشويش دا اونورومشرانوسره خان حيات ، خان زکوم دحاجی چې مشرانوداويل اکثريت داڅکزو

 دويش ترمنځ اوکابل دکندھار يا او جګړی کورنۍ بلی ديوی چې نه داسی غوښتنه خان دمھردل چې
 د بارکزی خان مھردل د قومونو نورو او اڅکزو او باکرزو نواکثره ځکه کړی  ته رامنځ لهئمس

  .ونيوی يی طرف خان نادر د او واخيست :س م8تړڅخه

 کوله زغونځيده قوله له ملګرو خان ? امان غازی د اکثرو چې خبره مرموزه ډيره خويوه
 کندھارکی لرغونی په يوتلګرام خان ? امان غازی وباله پاچا ځان خان نادر کله چې  داوه ھغه
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 ته منوری نیيمد  تاريخ پ8نکی هپ زه چې  کړيوه څرګنده ھيله يی کی ھغه په  راوليږۍ خپلوملګرو
 داسی  ،وليږی را احوال يو پ8س وی وړ باور د ټولو ملګرو د زما چې څوک داسی تاسی راځم
 ځکه کړو، و:ړ تخته له زور يا جرګه په نادرخان چۍ سو کو:ی څنګه چۍ ورکړی :س په يوپ8ن

 اوس رسوم ته قدرت خان ? امان غازی به زه چې ورکړيوه وعده مشرانوته او ته قومونو و ده
  . وکړی وعدوعمل پرخپلو بايد کښنستی پرګيدۍ قدرت د پخپله

 کی کندھار په چې کوله  خبره دا شمول په خان عبدالروف پFرحاجی د زما حتی مشرانو ځينو
 او کندھار  ، ھلمند د کې ھغه په چې و جوړسوی مجلس کی کور په خان عبدالرشيد سردار د

 حج کال پدغه ملګروڅخه د دوی د چې ورکړی پFس چا دھغه ليک يو مشرانو قومی مھم اروزګان
 کندھارمشرانوته د خط بل کی جواب په ھغه ورسيدۍ ته خان D امان غازی خط دا چې  اوکله تلۍ ته

 راوليږلې لست سراسری يو د پلويانو خپلو د کې ھٻواد ټول په  خان D امان سره ھغه د و ليکلی
 چې سوه لڅه داخبره چې خوورسته ،سوه پاته ګونګه سرکی اول په داخبره وی ليکلی څه به ده داچې

 پFن يوسم يوسی سره ټول کی افغانستان ټول په بايد مFتړی زما وه ليکلی يی  خپلوټولوپلويانوته ھغه
 تقدر چې کړو قانع دې په نادرخان سردارمحمد د چې سو وکو7ی څنګه چي کړی جوړه اوستراتيژی

ه ښه بوخ ،وسپاریموږ ته را ید کړې يی مشرانوسره او قومونو دافغانستان چۍ سم سره وعدو ھغو د
 کړی اوکه انتقال موږته قدرت ډول ايز سوله که وليږۍ جرګه غټه يوه ته نادرخان محمدداوی چی 

 زمينه به ته نپاڅو ملی يوه او سم داخل ته افغانستان 7ری بلی د زه به بيا نکړه قبوله يی جرګه دايی
  .کړو برابره

 کراچې په کی وخت په راتګ بيرته د و وړی  خط ھم خوايی ددې چې لخوا کس دھغه لست دا 
 و انګريزانو ورغلی ته انګريزانو7س د سند دا چې ،کله و سپارلی ته وايسرای انګريزانو د کی

 او و7ياتو خپلو له يا ، کړه دنظربن يا  مشران ټول دا شامل کې لست په نادرخان  راوليږۍ ته نادرخان
 غازی د چې مجبورکړه يی ځينی ، شړل و سره کورنيو د يی و7ياتوته ليری او کړه تبعيد قومونوڅخه

 امان دغازی نه چې سوه پاته ځای پرخپل ډله وړه خوډيره ،پرسرسی 7س څخه دملګری خان D امان
D چې  کښيناسته ځای پرخپل او کړه خوښه ندهد کی دولت په يی اونه منکرسوه څخه ملګرۍ د خان 

 يی ترپايه ژوند د او ورغله نه ته مبارکۍ حتی کړی ونه مFتړيی نادرخان د چې کی ډله پدغه
 د ،خان عبدالرشيد سردار  دکوھک دکندھار  جملی له دھغوی  ساتل نه اړيکی سره دحکومت
 او و مشھوره خان حنيف محمد لکرني په ګزاو د چې اڅکزی خان حنيف محمد کرنل څخه اروزګان

 وه اخستی ونډه فعاله ډيره جګړه په استقFل د ھغه ځکه ويريده ډير څخه ھغه له نادرخان سردارمحمد
 ارغستان د يوتن او ھلمند د تن يو ھمدارنګه او  ياديده پنامه زمری د غرو د او ليکرن زړور ډير .

 اوسخت درلودۍ نه ځای کی دولت په ورونو د ھغه د يا او خان نادر د ترمرګه چې ياديده څخه
 شکونه ډير کړيدی تسليم انګريزانوته و يی لست چی کی باره په کس دغه د او وه 7ندی ترتعقيب

 مرحوم د و وزير دپوھنی اداری موقتی د کرزی حامد د چې امين رسول پوھاند مرحوم د ، موجودوه
 تبعيد دخپلی ھميشه به ده و کی لست لويانوپهدپ  خان D امان غازی د ھم پFر صاحب امين رسول
 پښاورکې په چې تفاھم شورای د زما خو يو  ،کولی وه شړلی يی ته ھرات او شبرغان چې کيسی
 زه سره دھغه بل  ،وم زه څخه جملی دغړوله بلوچستان کويټی د ځکه و ملګری وه سوې جوړه
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 څخه ھغه د ما ھکله په ليک دغه د ورځ يوه .وم يسئر عمومې داستخدام کې وزارت په دپوھنی
 کورنۍ يوه بچو، ويل ھغه ؟ وی ورکړی انګريزانوته کې کراچی په چا به لست دغه چې وکړه پوښتنه

 په بله او دی ترھغوورسولی ژوندی يی برايدن  ئکړيد يې خدمت ډير انګريزانو د چې ده غلجوکې په
 دوې دا به دپاره دتل کاروکړی وس انګريزانو د چې دی، ورسپارلی يی لست دا چې ده درانوکې

 يی ھغه دی کورنۍ کومې دا چې پروکړۍ نګاريټ ھرڅه ما وساتی کی قدرت په دافغانستان کورنۍ
  .ښوده ونه نومونه

  نوربيا     
 


