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  ۲۶/۱۱/۲۰۲۰                          محمد معصوم هوتک
 

 صدراعظم 
 

 کندهاری  پښینی سید نور محمد شاه
 

 لومړۍ برخه 
  
 

کندهاري په باب څو پرله پسې لیکني خپرې کړې. ځینو   پښیني سید نورمحمد شاه صدراعظم ما څه موده پخوا د
 سي.   تمامه به  گټوره وغوښتل چي که دا موضوع یو څه پسي پراخه سي، ښایي راڅخه دوستانو 

 

کتاب په بڼه ترتیب کړه. که محترم  کي مي دا څېړنه د یوه   نېستي غوښتنه ومنله او د مدارکو په محسوسه دوی د ما
له   مهربانۍ وویني، د مکررات  حاضري لیکني او په دې باب د نورو خپرو سوو لیکنو ترمنځ دې د لوستونکي زما 

 او ما دي وبخښي. وگوري ورته سترگه  تکرار په احسن مخي دي د
 

  م. هوتک                          
 

 

د نونسمي عیسوي پېړۍ په لومړۍ نیمایي کي پر ټول هندوستان باندي د انگرېزي استعمار بشپړ تسلط ټینگ سو. دې 
تسلط د پر سیمه باندي د استعماري گټو د تامین پر څنگ ،د عالمه حبیبي په قول سیمي ته د نوي مدنیت او صنعت"  

ختیځ پوري هم راورسېدې. د نوي مدنیت لومړنیو   مبادي" هم ور سره راوړل او د هغو اغېزې زموږ د هیواد تر 
آثارو راتگ د خلکو پر ژونداو فکر، د حکومتو پر سیاست او کړنالرو باندي خپله اغېزه واچوله او یو راز فکري 

 خوځښت ته ئې الر اواره کړه. 
خرافاتو پر ضد ئې د   دغه فکري حرکت یو پیاوړی علمبردار سید جمال الدین افغان وو چي د استعمار، استبداد او د

راویښولو خوځښت له افغانستانه پیل کړ او تر هند، ایران، ترکیې او مصر پوري ئې ورساوه.په افغانستان کي ددغه  
 ۱۸۶۸استعماري ضد اصالحي حرکت د نسبي عملي کولو کار ته امیر شیرعلیخان د خپلي پاچهۍ په دوهمه دوره )

استعماري ضد فعالیتو او ریفورمونو کي دده د صدراعظم سید نور محمد   م( کي مال وتړله. د امیر په دغو۱۸۷۹ــ  
شاه پښیني کندهاري مثبت رول خپلو او پردیو مورخینو په اتفاق او یوه خوله سره تائید کړی دئ. د سید نور محمد  

ړونکي د  شاه کندهاري پر وطندوستۍ، سیاسي دوربینۍ او استعماري ضد روحیې باندي ددغه عصر ټول واقعبین څې
 نظر یووالی لري. 

زه پخپله دغه څېړنه کي د امیر شیر علیخان پر ریفورمونو لنډ مرور کوم او وروسته په هغو کي د سید نورمحمد شاه 
 پر نقش، د هغه پر سیاسي ماموریتو، د هغه پر کورنۍ او مسقط الرأس باندي نسبتاً تفصیلي خبري لرم. 

دارکو سربېره له موثقو محلي روایتو او خانداني اسنادو او شجرو څخه کار  ددې څېړني په لیکلو کي ما پر کتبي م
 اخیستی دئ.  

هیله ده زما دغه هڅه د افغانستان د تاریخ ددغه روښانه دوران او په تېره بیا د کندهار د یوې درنې روحاني او سیاسي  
 کورنۍ په پېژندلو کي گټوره تمامه سي. 

 
 محمد معصوم هوتک 

 ډا آشاوا ــ کانا 
 ع ۲۰۲۰مه د اکتوبر ۱۶
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 لومړی څپرکی 
 

 امیر شیرعلیخان او ریفورمونه
 

هـ ق ۱۲۱۴هـ ق( شپږم زوی او د سردار پاینده خان )  ۱۲۷۹ــ    ۱۲۰۹امیر شیرعلیخان د امیر دوست محمد خان )
هـ ق  ۱۲۳۷وفات( لمسی وو. مور ئې د حاجي رحمت هللا خان پوپلزي لور وه او" خدیجه بیگم" نومېدله. نوموړی په 

کال د محرم الحرام میاشتي پر لسمه زېږېدلی دئ. مولوي احمد جان الکوزي ) تاجر( ئې د زېږېدلو په اړه دا الندي 
   (۱)نظم ویلی وو:

 

 ود ــوجــد از عـــرصۀ عــدم بـــآم
 شاه عــــــــالی جناب منبع جــــود 

 

ــ تــهـخلـــــق ب  رین زمــــــــــــان ــ
 ار ودود ـمظهر لطف کـــــــــــردگ

 

 اکش ـت عالـــــــــــم ِز هستی پـیاف
 نی و ِعــز و نـمود ـ ق و روشـرون

 

 مون ـیـروز عــــاشوره سال بس م
 ن مسعود ـن چنیـد ایــود آمـه وجـب

 

 ر کــبیر ـیـه ام ـپـشـــــه انجــــــم س
 ود ـژده شد بسی خشنـ ن مـیـنـاز چ

 

 ( ۲) ِد احسان فشاند بر عــــــــالمـی
 روی خلــــق کشودـ شش بـخـدِر ب

 

 ش عشرت به زیر ران آوردـرخ
 فتم سودـتاج رفعت به چـــــرخ ه

 

 م بود چـون شب تار ـلـم از ظـالـع
 نمود ق  ـلـخـاء بـ یـصبح رویش ض

 

 دی بدین جـــهان خراب ـن ـور کــل
 ود ــلـاف و صـ اک و صـ ت پـساخ

 

 خش ـاریــدر خـــــیال تــشب انـیک
 عِت جلمود ـیـبـقاصر آمـــــــــــد ط

 

 ید هــــاتف گفت ـشـرم سر کــاز ک
 ( ۳)ت باد این مولود"ـب بخـاحـ"ص

 

سردار میر افضل خان لور " بي بي عایشه" وه. د د امیر شیرعلیخان مېرمن د کندهاري سردار پردل خان د زوی  
   (۴). سردار میر افضل بله لور د پښین د ساداتو په کورنۍ کي د سید محمد سعید اغا مېرمن وه

 

ع کال د نومبر پر څلرمه مکناټن انگرېز ته په کابل کي ۱۸۴۰د امیر شیر علیخان پالر امیر دوست محمد خان چي د  
ځان په ناڅاپي توگه تسلیم کړ، هغه سمدستي امیرله خپلي ټولي ورسره ډلي سره کلکتې ته واستاوه. په دغه ډله کي  
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پنځلس کلن سردار شیرعلیخان ) وروسته امیر شیر علیخان( هم شامل وو.ځوان شیر علیخان په دغه تبعید کي له  
 ېز څخه د نفرت روحیه واخیستله او دا نفرت ئې د ژوند تر پایه په زړه کي وساته.  انگر

 

دوه کاله وروسته، هغه وخت چي انگلیسي قواوو په افغانستان کي شرموونکې ماته وخوړه، امیر دوست محمد خان  
چهۍ پر تخت کښېنوست. د  ته له هندوستانه د وتلو اجازه ورکول سوه. دی له خپلي کورنۍ سره کابل ته راغی او د پا 

تخت تر نیولو وروسته ئې خپل زامن پر لوړو مقامو باندي مقرر کړل او په هغه کي ئې سردار شیرعلیخان ته هم د 
 حکومت وسپاره. سردار شیرعلیخان د پالر په ژوند دا الندي وظایف په ښه توگه سرته ورسول:   (۵) کورمي

 

 ، ع پوري۱۸۴۵ع څخه تر  ۱۸۴۲د کورمي حاکم له 
 

 ، ع پوري۱۸۵۸ع څخه تر ۱۸۴۵د غزني حاکم له 
 

 ، ع پوري ۱۸۶۳ع څخه تر ۱۸۵۸د کندهار حاکم له 
 

 . ع۱۸۶۳د هرات حاکم  
 

امیر دوست محمد خان د خپل سلطنت په سر کي وار د واره خپل  مشر زوی سردار غالم حیدر خان د ولیعهد په 
هـ ق کال د ذیقعدی میاشتي پر شلمه په کابل کي دسرسام په  ۱۲۷۶توگه ټاکلی وو او کله چي نوموړی سردار  د  

علیخان ته ورکړ. سردار شیر علیخان او سردار  ناروغي مړ سو، امیر دوست محمد خان د ولیعهدۍ مقام سردار شیر  
 ( ۶). غالم حیدر خان سکني وروڼه ول

 

امیر دوست محمد خان له خپلو وروڼو سره تر یو لړ جنگو او پر هغو باندي له بریالیتوب وروسته د افغانستان د 
خان د زوی سردار سلطان  تمامیت په نیت د هرات د نیولو فیصله وکړه. هرات په دغه وخت کي د سردار محمد اعظم  

احمد خان سرکار په الس کي وو. کله چي امیر دوست محمد خان کندهار د سردار رحمدل خان او د هغه د ورېرونو  
هـ ق کال په  ۱۲۷۳له السه وایست او پخپل تصرف کي ئې راووست ،سردار سلطان احمد خان ایران ته والړ او د  

ه مرسته د هرات پر حکومت کښېنوست. خطبه او سکه ئې د ناصرالدین  روژه کي د ایران د پاچا ناصرالدین شاه پ
شاه په نامه جاري کړه. له ده سره د رحمدل خان زوی سردار محمد علم خان، د کندلخان زوی سردار سلطانعلي خان  

 هم یوځای سول.  
 

د سردار پردلخان  د امیر دوست محمد خان دغه تصمیم هغه وخت جدي بڼه غوره کړه چي سردارسلطان احمد خان  
د زوی میرافضل خان په تحریک او تشویق پر فراه لښکرکشي وکړه او وې نیوله. امیر دوست محمد خان په دغه 
وخت کي په جالل آباد کي وو او پر کندهار باندي دده د زوی سردار محمد امین خان حکمراني چلېدله. امیر د فراه  

ه کي له جالل آباد څخه مخ پر کندهار رارهي سو. کندهار ته تر  هـ ق کال په روژ ۱۲۷۸د تصفیه کولو په نیت د  
رسېدلو وروسته ئې سردار محمد امین خان له ځانه سره د فراه او هرات پر لور ملگری کړ او په کندهار کي ئې د 
  سردار محمد امین خان زوی سردار محمد اسماعیل ځان د حکمران په توگه وټاکه او سید نورمحمد شاه ئې دده د 

نائب په حیث ورته مقرر کړ. امیر فراه له سردار سلطان احمد څخه ونیوله او مخ پر هرات وروړاندي سو. هرات 
ئې کالبند کړ او له اوږدې کالبندۍ وروسته چي د هغې په ترڅ کي سردار سلطان احمد او د هغه مېرمن چي د امیر  

ل افغانستان باندي د امیر دوست محمد خان واکمني  ، وفات سول او هرات د امیر لښکرو ونیو او پر ټو (۷)  لور وه
ټینگه سوه.له امیر سره په دغه لښکرکشي کي سردار شیرعلیخان هم ملگری وو او د هرات په کالبندۍ کي ئې د  

 جگړې پر ډگرونو ښه مهارتونه له ځانه ښوولي ول.  
 

حکمرانۍ ته بیرته کندهار واستاوه.    امیر دوست محمد خان د هرات تر نیولو وروسته سردار محمد امین خان خپلي
ع وفات او د  ۱۸۶۳جون    ۹مه =  ۲۱هـ ق کال د ذیحجې پر  ۱۲۷۹دده تر روانېدو وروسته امیر ناروغه سو او د  

زامن او  ۲۷کاله وو او  ۷۲خواجه عبدهللا انصاري په زیارت کي خاورو ته وسپارل سو. د امیر عمر په دغه وخت 
 لوڼي ئې پاته سوې.  ۲۵

 

د امیردوست محمد خان تر وفات وروسته ئې زوی سردار شیرعلیخان د امیر شیرعلیخان په نامه په هرات د افغانستان  
څه موده ئې په هرات کي تېره کړه او وروسته ئې خپل څورلس کلن زوی    .(۸)  تخت کښېنوستد پاچا په توگه پر  

 سردار محمد یعقوبخان د هرات حکمران وټاکه او  
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 شیرعلیخان  امیر  

 

کي   هړهم په ز  هڅ خان که   نیورور سردار محمدام ې سره مخ پر کابل رهي سو. په کندهار کي ئ وڼله خپلو ورو ید
 . ړېورته وک ېئ اويیلمستېم ېاو درن ړوک ېئ یراضي نه وو، خو تودهرکل

 ل ی پ  ې م(ئ۱۸۶۶ــ  ۱۸۶۳دوره )    ړۍلوم  ۍاو پاچه  دېم کال کابل ته ورس۱۸۶۳هـ ق =  ۱۲۸۰په    خان ی رعلیش  ریام
هـ  ۱۲۸۲. په  ړدوام وک  ېکاله ئ   ېسوه او در  رهېکي ت وړسره په جنگو او جگ  وڼ. دده دغه اول وار پاچهي له وروهړک

محمد افضل   ریام  و ڼورو  ېه او د کابل تخت ئړاباد په جنگ کي ماته وخو  دید س  ېمه ئ۲۸پر    ېالحج   یق کال د ذ
 . دېورس ېپه بل پس ویمحمد اعظم خان ته  ری خان او ام

محمد اعظم خان او د هغه وراره سردار عبدالرحمن    رید شش گاوپه جنگ کي ام خان ی رعلیش ریکاله وروسته ام دوه
 نوځی کي د    وادیپه ه  ې . دا وار ئنوستښېم(او دوهم وار د کابل پر تخت ک۱۸۶۸)اوومه سپتمبر  هړخان ته ماته ورک 

برخو کي دغو اصالحاتو په افغانستان کي د    دارياصالحاتو له پاره فرصت وموند.په نظامي، فرهنگي او ا  اديیبن
خپله اراده او  ریکي خو د ام لوړته راو ځ. ددغو اصالحاتو په منوولښېښک ادونهیله پاره بن سیدولت د تاس متمدن وهی

  ی دالېک  لڼگ  زمني ېهم اغ   تنيښافغان سپار نیجمال الد دیبرخه کي د س  ېلري خو په د  هډون  هټمتمدن افکار هرومرو غ
دوست محمد    ریوو چي د ام  تیاو نابغه شخص  ارښیفوق العاده هو  ویپه ساداتو کي    ړافغان د کون  نیجمال الد  دیسي. س

محمد اعظم خان(    ریسردار محمد اعظم خان ) وروسته ام  ید خپل زو  ید  ر یهم نفوذ درلود. ام  ېخان په دربار کي ئ
محمد اعظم خان تر ماتي وروسته   ریپه دوهم وار پاچهي کي چي دده ورور ام  خانیعل  ریش  ری. د امړاستاد مقرر ک

محمد    رید ام  ېاو هغه ئ  اوهړنظر وا  ریافغان په باب د ام  نیجمال الد   دید س  انویدربار  خانی رعلید ش  د،ېتښوت  رانیا
  ن یجمال الد  د یاو س  هړوک  زهېخبرو اغ  ېد  انویباندي د دربار   خانیرعلیش  ری. پر امړورته معرفي ک  یاعظم خان پلو

 .  هړوک هیوتلو توصد  وادهیله ه ېئ هت
 

 ېطومار وسپاره او په هغه کي ئ   دږاو  ی کلیل وید اصالحاتو    ې ته ئ ریله کابله ووت، ام  نی جمال الد دیکله چي س  يیوا
  ی آماده سو  خهڅ   وځ له شپو ور  دیذهن ورته ال پخوا په هندوستان د تبع  ریوه چي د ام  ړېهم ک  ادونهید هغو اصالحاتو  

او اقتصاد د   استید مواصالتو، معارف، مطبوعاتو، س  ول،ړجو  ېنیاصالحاتو کي د عصري کاب  ېپه د.  (۹)  وو
کي   منيښ دئ، خو په د منښ مشرق د ولټد  زېسوي ول چي " انگر کلی. دغه راز ورته لېراغلي و ادونيیسمبالولو 

د خرافاتو په   خهڅ   ۍدي او خلک له ناپوه  ړوال ټنظامونه د استبداد پر بنس  ولټدئ چي په شرق کي    ابهیکام  ېپه د
  (۱۰)د پاچهانو پر عهده ده." فهیدي او دغو ملتونو ته د نجات ورکولو وظ پراتهکنده کي 

 

تنه منظم عسکر   ۵۶۱۷۳. ده پخپل منظم اردو کي  ووښېښپه افغانستان کي د منظم اردو تاداو ک  خانیرعل یش  ریام
   ( ۱۱)زره توپک درلودل.  وسځ او پن  وپونهټ  ۳۷۹اردو    ېرسالو کي منظم سوي ول. د  ۱۵او    نوټپل  ۷۲درلودل چي په  
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 5تر  5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  د لومړۍ برخي لمنلیکونه:
 

ــ دا نظم مولوي نور محمد " نوري" پخپل کتاب " گلشن امارت" کي راوړی دئ او ما ) م . هوتک( ددغه کتاب له  ۱
 مخ څخه را واخیست.  ۳ش ــ انجمن تاریخ ــ کابل( ۱۳۳۵لومړي چاپ )

مولوي احمد جان دآزادخان الکوزي زوی  او په )تاجر( سره مشهور وو، دامیر عبدالرحمن خان د پاچهۍ پروخت په  
کابل کي اوسېدئ اودخپل عصر له وتلو عالمانو په ډله داحترام وړشخصیت وو. امیر ورته په درنه سترگه کتله مولوي  

هـ ق کال  ۱۳۰۳حمدجان داساس القضاة په نامه درونداثر د همدغه امیرپه غوښتنه کښلی دئ . اساس القضاة په  ا
دصفرالمظفرپر یوولسمه دکابل دارالسلطنة په مطبعه کي چاپ سوی دئ. مولوي احمدجان تاجر په فارسي ژبه شعر 

 هم وایه او مردف دېوان ئې درلود چي اوس لږ موندل کېږي.   
ي احمدجان تاجر درې زامن )مولوی محمدسرورخان واصف، سعدهللا  خان او عبدالرحمن خان( او یو وراره  د مولو

 عبدالقیوم خان په افغانستان کي دلومړي مشروطیت دمخکښانوڅخه ول. 
 

ــ دغه بیت د گلشن امارت په دوهم چاپ کي نسته. باید وویل سي چي په دوهم چاپ کي دغه نظم نوري گډوډۍ هم  ۲
 ي. لر
 

ــ په دې نظم کي د مصرع د سر له تورو څخه د امیر شیر علیخان نوم راوزي او د توشیح صنعت پکښې دئ.  ۳
کېږي. له دې عدد څخه د " کرم" سر یعني )ک =   ۱۲۵۷وروستۍ مصرع د زېږېدو تاریخ دئ چي ابجدي قیمت ئې 

 اځي. هـ ق الس ته ر۱۲۳۷د " کشید" په قرینه تفریق سي، د زېږېدو کال ( ۲۰
لیکل سوی  ۱۲۳۸ش( کي د امیر شیرعلیخان د زېږېدو کال ۱۳۷۲مخ ) چاپ  ۸۰په سراج التواریخ ـ دوهم ټوک ــ 

 دئ چي چاپي تېروتنه به وي. ) م.هـ(  
 

ــ سید محمد سعید اغا د امیر شیر علیخان باجه وو او د همدې خپلوۍ له اسیته ددغه امیر په دربار کي مهم سړی ۴
محمد سعید اغا پر افغانستان باندي د انگرېزانو د دوهم یرغل پر وخت د غزني والي وو. د هندي گڼل کېدی. سید  

آرشیف د اسنادو له مخي،ده د انگرېزانو پر ضد د افغانانو د ملي قیام پر مهال منفي رول ادا کړی دئ.)د دوکتور 
 عبدالخالق رشید له ناچاپ اثر" مالدین محمد)مشک عالم(" په حواله( 

 

( په پښتونخوا کي یوه سیمه ده چي شمال ته ئې سپین غر، جنوب ته ئې خوست،ختیځ ته ئې kūrmaـ کورمه )ـ۵
 ۱۱۷اورکزي او بنگښ، لویدیځ ته ئې د منگلو غرونه دي. مرکز ئې پاړه چنار ) توتکۍ( ده. پاړه چنار له کوهاټه  

 مخ( ۴۰۹میله لیري پروت دئ. ) جغرافیایي یاداښتونه  ۱۶میله او له پیواړه 
 

ــ چاپ اول کي لیکلي دي چي امیر دوست ۱۲۹ــ ارواښاد احمد علي کهزاد په " رجال و رویداد های تاریخی" صــ  ۶
محمد خان د هرات د محاصري په وروستیو شپو ورځو کي ، کله چي ئې د سالنډۍ ناروغي مخ پر زیاتېدو سوه، نو 

زوی سردار شیرعلیخان د نورو شهزادگانو او مشرانو په حضور کي د خپل ځای ناستي په توگه اعالن کړ     ئې خپل
 او د سلطنت چاري ئې ور وسپارلې.  

 

 ــ دا ښځه د سردار شیرعلیخان او سردار محمد امین خان سکه خور وه. ۷
 

هـ ق = د جون ۱۲۸۰ش( کي دغه ورځ د محرم الحرام لومړۍ پنجشنبه  ۱۳۸۲چاپ    ۷۱ــ په گلشن امارت ) صـ  ۸
ع کښلې ده. ) افغانستان در قرن  ۱۸۶۲جون  ۱۲هـ ق = ۱۲۷۸ذی الحجه  ۱۲م ده خو سید قاسم رشتیا ۱۸۶۳مه ۱۸

 ش(  ۱۳۸۴چاپ  ۲۱۷نزده ، صـ 
 

مخ کي د غازي    ۱۸ (A Political and Diplomatic History of Afghanistan)ــ ډاکټر حسن کاکړ په  ۹
سردار محمد ایوب خان د مشر زوی عبدالقادر افندي د لیکني له مخي کښلي دي چي د ځینو پوهانو د نظر پرخالف  
دا سید جمال الدین نه وو چي امیر ته ئې د اصالحاتو راوستلو مشوره ورکړې وه ، بلکي دا قاضي قادرو وو چي  

ادر یوسفزی مشهور په قاضي قادرو دپېښور اوسېدونکی وو او امیر امیر ئې دغو ریفورنو ته هڅاوه.  قاضي عبدالق
 له پېښور څخه کابل ته له ځانه سره راوستلی وو.  خو ځیني محققین قاضي قادرو ته ښه نظر نه لري.  

 

 ش، کابل  ۱۳۸۳مخ، ۹۹ــ عطایي، محمد ابراهیم ، د افغانستان پر معاصر تاریخ یوه لنډه کتنه، ۱۰
 

 مخونه. د ډاکټر حسن کاکړ او  رازقي نړیړال مقالې   ۱۸۷، ۱۸۶،  ۴۲اپي آثار ــ ــ وگ : پښتو چ ۱۱
 

 نور بیا
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