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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
۰۶/۱۰/۲۰۲۰                             کمحمد معصوم هوت

                       
  

 د صدراعظم سیدنورمحمد شاه کندهاري
 

 ئ له لقب )فوشنجي( څخه مراد پښین د
 

 ( برخهاو وروستۍ )دریمه 
 

  :ت د پښین سادا
 

د اوسني بلوچستان اوسېدونکي سیدان بېالبېل خېلونه، کهولونه او کلي لري چي هر خېل او ټبر ئې د اوسېدني د سیمي 
م کال تالیف سوی دئ او  ۱۹۰۷لوراالیي گزیټر چي په   د خلکو ژبني، کلتوري او ټولنیز خصوصیتونه اخیستي دي.

د   م کي د کتاب په شکل۱۹۷۷پښتو ترجمه او تلخیص ئې د فاروق سمایلزي په قلم د پښتو اکاډمي بلوچستان له خوا په  
نامه په  بوری، الراالئي"  بخاري،   " لرغونی  د  کي  خېلونو  په  سیدانو  اوسېدونکو  د  بلوچستان  د  دئ،  خپور سوی 

کربال، خوست  مودودي، بهلول زي،  بیدر  تارن،  ُحسیني، غرشین،  پیڅي،  ) لرغونی  يقریشي،  دي  نومونه راوړي 
    (مخ ۱۰۳بوری، لوراالئي ــ 

بخارا او عراق له الري د  دروایتونه وایي چي بخاري سیدان   يپه دوی کي بخاري سیدان په پښین کي اوسي. محل
ل، سید  الروڼه ول چي سید در جمال، سید درج ودوی مخور څلور تنه  د  . هندوستان پراخي سیمي ته راشیوه سوي دي

  .لدر کمال او سید در دلیل نومېد
د سید درجمال نیکه اوالده په بلوچستان کویټه ضلع پښین کي میشته ده. او لوی لوی کلي ئې څنگ پر څنگ ودان  

مال نیکه څلور نارینه اوالدونه پاته سوي کواللمپورـ سریالنکا کي ده. د سید در ج  په کړي دي. وایي چي دده مقبره
 :دي

 

یاسینزي سیدان   ئې ښادي نیکه چي اوالده ئې د ښادیزو په نامه په سرانانو کي کلي ودان کړي دي. په څنگ کي  ــ۱
  .د ښادي نیکه مقبره په " آمندون" نومي ځای کي ده .هم اوسي

 

. مقبره ئې د زیارت په عالقه کي په " کواسته شریفه" نومي زو په نامه کلي لريرـ حیدر نیکه چي اوالده ئې د حیدـ۲
  .ځای کي ده

 

  .ــ ابراهیم نیکه چي اوالده ئې د ابراهیم زو په نامه څو کلي لري۳
 

مشهور کلي ئې دادي : کښته او لوړ   . ــ مړو نیکه چي ډېر اوالدونه ئې پاته دي او ډېر کلي ئې په نومو ودان دي۴
د صدراعظم سید نورمحمد شاه کندهاري کورنۍ د "مړو نیکه" په   .، حرمزي او نور يشنغری،اسماعیل زي، حاجز

ښاخ پوري تړلې ده او ډېره برخه ئې په کښته شنغري کي او څو کهولونه ئې په کندهار ښار کي اوسي چي تفصیل  
  .د پښین د سیدانو مشري د شنغري ساداتو په واک کي پاته سوې ده .به ئې وروسته راسي 

 

ډونه او ثبتونه د گندمک تړون تر السلیک وروسته ، کله چي دا سیمه د قالت په ریاست دغو ساداتو نسبي ریکار  د
" په نامه  تبندوبس"پوري وتړله سوه، ددغه ریاست د قاضي جالل الدین په الس تنظیم او ترتیب سوي دي چي د  

. ددې سیمي ټول  یادېږي. د بندوبست ټول دفترونه او ریکارډونه د قالت ریاست په مرکزي دفتر کي خوندي دي
حقوقي اسناد، د مځکو د حقابې مسائل، د جایدادو د حدودو تعین د همدې بندوبست له مخي تصفیه کېږي. ما ) هوتک(  

  .ئله اسنادو څخه کار اخیستی د  د بندوبست او تحقیق کي د همدې لیکني په لیکلو
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سید موسی او سید دولت نومېدل. دسید دولت دوه زامن پاته دي چي   هم ریکارډ له مخي د مړو نیک۱۹۰۰د بندوبست د  
درې زامن دي چي بېگ محمد، عطا محمد او بوجم ؟ نومېدل. د بېگ محمد په ځینو اسنادو کي" بگی محمد" هم لیدل 
سوی دئ. " بگی" د ستر او لوی په معنا یو لقب وو چي د احمدشاهي عصر د اشرف الوزراء شاولیخان بامیزي لقب 

  .هم وو
د پښین ټول سادات د   .نومېدل سلیمان شاه، زمان شاه او حسین شاه د بېگ محمد ) بگي محمد( درې زامن سته چي

  .همدغو درو نیکه گانو اوالده ده
  .د سید سلیمان شاه لس زامن پاته دي چي پنځه ئې په کندهار کي اوسېدل او پنځه ئې په پښین کي

  .و د پښین اوسېدونکي ئې د پښین وروڼه نومېږيد کندهار اوسېدونکي ئې کندهاري وروڼه ا
، گل محمد شاه، احمد شاه، امان هللا شاه او سید  مصدراعظ هد کندهاري وروڼو نومونه ئې دادي : سید نور محمد شا 

  .بیگ شاه
  .د پښیني وروڼو نومونه ئې دادي : محمد یوسف، کریمداد، صاحبداد، رحمت هللا او یارو

دراعظم زوی محمد شاه نومېد، دهغه زوی عبدالرسول، د هغه زوی عبداللطیف او د هغه  د سید نورمحمد شاه ص
ئې اوس هم   دد عبدالودویزامن سید عبدالرؤف او سید عبدالودود نومېدل چي ټول په کندهار ښار کي اوسېدل او س

  .ژوندی دئ
شجره ټوله  دا  پوري  عبداللطیف  سید  تر  چي  سي  وویل  قالت   باید  د  بلوچستان  په   ریاستد  الدین  جالل  قاضي  د 

ي په دوهمه برخه کي ن ړهمدې څېد زما  ریکارډ کي هم ثبت ده. د سید عبداللطیف او د هغه د زامنو یادونه  بندوبست
  .راغلې ده

  :درې زامن پاته دي سید زمانشاه بېگ محمد د زوی د
  .سید تاج محمد، سید پایند شاه او سید امیر محمد

د هیواد د مشهور خطاط او د   ئې ورنۍ چي په کندهار ښار کي اوسېدلې یوهکاوالده کي هغه    په د سید تاج محمد
کورنۍ ده. سید عطاء محمد شاه د سید تاج محمد زوی، د سیدزمانشاه  ينستعلیق خط د استاد سید عطاء محمد شاه قندهار

  .لطان" نومېدله" بی بی کشور س  لمسی وو. مور ئې د سردار مهردل خان " مشرقي" لور وه چي
 

 
 

  .د سید عطاء محمد شاه قندهاري نیکه او د سید نورمحمد شاه صدراعظم پالر سکه وروڼه ول
  :د سید عطاء محمد شاه قندهاري څلور زامن پاته سوي دي 

  ا حمد عثمان اغا، سید محمد اغمحمد جان اغا،محمد فاروق اغا، م
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د محمد جان اغا زوی سید عبدالمجید اغا نومېدی چي کور ئې د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کي د مال فرح الدین  
سید عبدالوحید اغا او سید عبدالعلي اغا ئې زامن   .اخند په کوڅه کي د خطیب اخندزاده د مسجد پر مخامخ واقع وو

غا فهمیده او مخور سړی وو. ادبي او تاریخي مطالعه ئې  ول چي له دواړو سره ما )هوتک( پېژندل. سید عبدالوحید ا
  .درلوده. اوس وفات سوی دئ. خدای دې وبخښي

د سید عطاء محمد شاه قندهاري د بل زوی سید محمد فاروق اغا زوی سید عبدهللا نومېدئ چي د سردار محمد داود د  
د داود خان د ریاست جمهورۍ په وخت کي د  صدارت په وخت کي داخله وزیر وو. د سید عبدهللا زوی سید عبداالله 

  .رئیس جمهور دوهم معاون او د مالیې وزیر وو
  .د سید عطاء محمد شاه بل زوی سید محمد فاروق اغا یو وخت د معارفو په وزارت کي د تفتیش رئیس وو

نومېدی. په کندهار ښار د دوهم زوی او د سید تاج محمد د ورور سید پایند شاه زوی سید محمد اکبر   د سید زمانشاه
صوفی مشربه سړی وو. وایي چي له امیر حبیب هللا سره ئې کتلي وه خو د هغه جاگیر او  کي اوسېدی. متدین او
  .منصب ئې نه وو منلی

په  کندهار  د  وو.  کوڅه  کاروان  په  ښار  کندهار  د  ئې  کور  نومېد.  اغا  نبي  سید غالم  اغا زوی  اکبر  محمد  سید  د 
یو زوی سید محمد امین پالیال   ۍ شهرت ئې ټولو منلی وو. ددهسد مدیر په توگه کار کاوه. د پاکنفانحصاراتو کي ئې 

نومېد چي زما ) هوتک( ټولگیوال او صمیمي دوست دئ. پالیال صاحب د افغانستان د علومو اکاډمۍ په پښتو ټولنه 
ار کړی دئ. د حدودالعالم کتاب چي د کي غړی وو. څه موده ئې د آریانا مجلې د چلوونکي او مرستیال په توگه ک

مرحوم پوهاند میر حسین شاه په سریزه او څېړنه خپور سوی دئ او د ارواښاد عالمه رشاد د" څمکنو میا عمر"  
  .کتاب د ښاغلي پالیال په اهتمام تهیه سوي دي. پالیال صاحب اوس په کوټه کي اوسي

  .او یوه پراخه کورنۍ ئې جوړه کړې ده د سید غالم نبي اغا نور زامن په پښین کي ژوند کوي
  د سید نورمحمد شاه د کورنۍ په باب د یوې رسالې د لیکلو کار تر الس الندي دئ. له پاک خدایه د    هوتک(زما )

  .دې رسالې د بشپړولو توفیق غواړم
 پای 
 

 ا آشاوا ــ کاناډ
 ع ۲۰۲۰مه د اکتوبر ۶
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