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محمد معصوم هوتک

صدراعظم
سید نور محمد شاه پښینی کندهاری
لسمه برخه
ما څه موده پخوا د صدراعظم سید نورمحمد شاه پښیني کندهاري په باب څو پرله پسې لیکني خپرې کړې .ځینو
دوستانو راڅخه وغوښتل چي که دا موضوع یو څه پسي پراخه سي ،ښایي گټوره به تمامه سي.
ما د دوی غوښتنه ومنله او د مدارکو په محسوسه نېستي کي مي دا څېړنه د یوه کتاب په بڼه ترتیب کړه .که محترم
لوستونکي زما د دې حاضري لیکني او په دې باب د نورو خپرو سوو لیکنو ترمنځ مکررات وویني ،د مهربانۍ له
مخي دي د احسن تکرار په سترگه ورته وگوري او ما دي وبخښي.
م .هوتک
د سید درجمال نیکه اوالده په بلوچستان کویټه ضلع پښین کي میشته ده .او لوی لوی کلي ئې څنگ پر څنگ ودان
کړي دي.
د سید در جمال نیکه څلور نارینه اوالدونه پاته سوي دي:
۱ــ ښادي نیکه چي اوالده ئې د ښادیزو په نامه په سرانانو کي کلي ودان کړي دي .په څنگ کي ئې یاسینزي سیدان
هم اوسي .د ښادي نیکه مقبره په " آمندون" نومي ځای کي ده.
 ۲ــ حیدر نیکه چي اوالده ئې د حیدرزو په نامه کلي لري .مقبره ئې د زیارت په عالقه کي په " کواسته شریفه" نومي
ځای کي ده.
۳ــ ابراهیم نیکه چي اوالده ئې د ابراهیم زو په نامه څو کلي لري.
۴ــ مړو نیکه چي ډېر اوالدونه ئې پاته دي او ډېر کلي ئې په نومو ودان دي .مشهور کلي ئې دادي:
کښته او لوړ شنغری ،عجبزي  ،اسماعیلزي ،حاجزي  ،حرمزي ،کاکازي او نور .په کښته شنغري کي ملک خېل،
نیکه خېل ،بخیزي ؟ او نور قومونه اوسي.
د صدراعظم سید نورمحمد شاه کندهاري کورنۍ د "مړو نیکه" په ښاخ پوري تړلې ده او ډېره برخه ئې په کښته
شنغري کي او څو کهولونه ئې په کندهار ښار کي اوسي چي تفصیل به ئې وروسته راسي  .د پښین د سیدانو مشري
د شنغري ساداتو په واک کي پاته سوې ده
سید محسن اغا په مزارات کي د سید در جمال نیکه د اوالد په باب داسي کښلي دي:
دا قصه واوره امیره
ځما وروره بې نظیره
چي د دُر جمال اوالد دي
هغه واړه ئې احفاد دي
څلور ښه ښاغلي زویه
د حضرت وشوه خوشخویه
د پاڼو شمیره :له  1تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اول زوى د ده ښادي و
چي ولي و نوراني و
دویم زوى د ده حیدر و
چي شجاع لکه صفدر و
دریم زوى د ده براهیم و
چي مشفق و هم رحیم و
څلرم زویه مړو و
چي ښایسته په ښو خویو و
له ښادي نه ښادیزي شو
له حیدره حیدرزي شو
له براهیمه براهیم زي شو
له مړو نه مړوزي شو
اولیاء پکښي پیدا شوه
اتقیاء پکښي برپا شوه
تمام پښین ئې کړ گلرنگه
اې ځما یاره خوشرنگه
اولیاء که اتقیاء دي
که تجار که اسخیاء دي
که خانان که ملکان دي
د سیدانو نمایان دي
ټول اوالد د دُر جمال دي
هم ښایسته په ښه کمال دي
مړوزي هر گوره ډېر دي
چي پر پښین باندي چارپېر دي
تمام پښین په دوى آباد دئ
د مړو په ښه اوالد دئ
محلي روایتونه وایي چي د سید درجمال نیکه مقبره په کواللمپورـ سریالنکا کي ده .خو سیدمحسن اغا لیکلي دي چي
دی بیرته بخارا ته والړ او هورې وفات سو .د مزارات بیان داسي دئ:
شمع دین باطن ئې سپین دئ
موالنا جمال الدین دئ
چي روښانه په جمال و
درخشانه په کمال و
چي سید د اولیاء و
هم جید د اتقیاء و
په آخر د عمر جانه
شه رهي له خراسانه
بخارا ته ئې نیت کړ
د خپل ملک ئې عزیمت کړ
خپل اوالد ئې کړ ټول جمع
دى په میان کښي لکه شمع
نصائح ئې ورته وکړه
په وصیت سره ئې ښه کړه
تاسي ښه کوئ زامنو!
متفق اوسئ مېمونو
ځما عمر والړ آخر شو
موت مي راغى ښه ظاهر شو
چي فراق ځمونږ په میان دئ

د پاڼو شمیره :له  2تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

توکل مو پر منان دئ
شریعت کوئ زامنو!
طریقت کوئ ښادمنو!
له گناهه اجتناب کړئ
ځان نزدې تر لوى جناب کړئ
اوس زه ځمه بخارا ته
په تعجیل و خپل ماوا ته
قبرستان مي د اجدادو
د اجدادو نېک نهادو
ځما هلته دئ دلبره
رب دي تا کړي بهروره
انتقال چي له دنیا کړم
و دې سپۍ دنیا ته شا کړم
نور به دفن شم جانانه
د پلرو په قبرستانه
بخارا ته نو روان شه
په سامان او په جوپان شه
هورې ورغى دلبره
د خپلوانو تر کِنډُره
ټول اقوام ئې شوه خوشحاله
مېلمستیا ئې کړه فى الحاله
نر و ښځي کړه شکرونه
په دیدن د ده موزونه
څو مدت خوښ و خوشحال شو
په آخر کښي تن مالل شو
په امراضو مبتال شو
هم مریض په واویال شو
څو روان شه و جنان ته
د جنان و ښه غلمان ته
له دنیا څخې رحلت کړ
و ښه خداى ته ئې وصلت کړ
نوراني و هم روحي شو
په انوارو کښي فاني شو
شه مدفون په بخارا کښي
د دیدار په تمنا کښي
هلتې قبر اوس معلوم دئ
هسي نه چي دى معدوم دئ
ټول عالم ترې فیض یاب دي
خوارق ئې نایاب دي
په رحمت د حق دي غرق شي
درخشان دي لکه برق شي
پرې دي فیض د رب اوري
په فردوس کښي [دي] دى ښوري
ښه رحمت دي پر نازل شي
مجلس دي جبرائیل شي
اې ښه خدایه متعاله
متعال و ذوالجالله
خوار محسن کړې بهره یابه
د غفران د لوى دریابه
د پاڼو شمیره :له  3تر7
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هم مفیض ئې د فیضان کړې
هم انیس ئې په غفران کړې
کالم ختم په دعا شو
د خپل قوم په مدعا شو
گوندي یاد مي په دعا کړي
او دعا ځما تر شا کړي
سید محسن اغا په مزارات نومي کتاب کي د سید دُرجمال نیکه د نسب په باب داسي ویلي دي:
ځما وروره گلعذاره
د ښه خداى په نزد روى داره
ځمونږ جد جمال الدین و
په سیدانو کښي تعین و
د پالر نوم ئې سید حضرت و
د خالق پر ده رحمت و
سید حضرت د سید زبیر و
چي په شرع کښي زمرى و
د ساداتو شجر گوره
د گمانه دي خداى ژغوره
د ده ورور سید جالل و
چي اوالد ئې میر کالل و
هم مرید ئې نقشبند و
د امیر کالل دلبند و
په توران کښي لکه نمر و
و اوزبکو ته اظهر و
په خپل ملک کښې خانقاه وه
د هر شخص آرامگاه وه
هم ئې شغل د باطن کړ
هم ئې نفس شیطان ساکن کړ
نازورداره د سبحان و
هم رویداره د منان و
په ظاهر په باطن پور و
پر آسمان د عزت نور و
همېشه و په اذکار کښي
د اذکارو په انوار کښي
بخارا په دوى گلرنگه
تمام خلق ئې کړه خوشرنگه
دیارلسم پښت ئې علي و
ټول عالم ته منجلي و
ابن عم د مصطفى و
په نامه دى مرتضى و
پښتانه په مجموع کي سیدانو ته ډېر درناوی لري او د افغانستان پاچهانو تر دا وروستیو وختو(دنادرخان تر پاچهۍ
پوري) د دوی جایدادونه له مالیې څخه معاف کړي ول .محلي حکومتونو هم ددوی جایدادونه ( )tax freeبللی دئ.د
پښین د ساداتو جایدادونه د  ۱۸۷۹م کال تر می میاشتي پوري د همدغو پاچهانو له خوا له مالیې څخه معاف ول .په
دغه کال چي گندمک معاهدې له اسیته پښین دهند د برتانوي حکومت په ولکه کي راغی ،نور نو د مالیاتو له پاره
نوي قوانین جوړ سولو خو د یو لړ سیاسي مصلحتو له امله له ځینو مشکوکو قضیو پرته د ساداتو مځکي د پخوا په
شان له مالیې څخه معاف وگڼل سوې)۱۰۶( .
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دغه استثنایي سیسټم ته د سیاسي ملحوظاتو له اسیته د برتانوي حکومت تر وخته ال هم ادامه ورکول سوې ده او د
بخاري او چشتي ساداتو مځکي مالیه نه لري .د خلکو په منځ کي ددوی نفوذ او قدرت د یادوني وړ دئ خو د پخوا په
شان ډېر زیات نه دئ .ددوی ځیني مشران په جرگو کي د درناوۍ وړ مقام لري.
د کوټي کیراني ( ) kirāniسادات او هغه سیدان چي په ترینانو کي اوسي په ډېر و ښو امتیازاتو کي دي .د پښین
جمالي ،کربال او چشتي سادات او د شوره رود مشواڼي په زمینداري او تجارت مصروف دي .د کوټي کیراالن،
غرشین او تارڼ او چشتیان زمیندارۍ لري...
بخاري سادات په سیمه کي تر نورو ټولو په شمېر کي زیات دي او د ۱۹۰۷م کال د احصائیې له مخي  ۵۵۲۸تنو ته
رسېږي چي د ټول جمعیت په سلو کي یو اویایمه برخه کېږي او د عمده څانگو شمېر ئې په الندي ډول دئ:
سمایلزي (شمالي و کوز شنغری)  ۷۴۵ ....تنه
شاهېزي (شینغري)  ۶۸۸ ....تنه
حرمزي  ۵۲۸ ....تنه
ښادیزي  ۵۰۰ ....تنه
ابراهیم زي  ۴۵۰ ....تنه
گنگالزي  ۴۳۱ ....تنه ؟؟
حاجیزي  ۳۷۷ ....تنه
یاسینزي  ۳۶۸ ....تنه
حجابزي (عجائب زي)  ۱۶۴ ...تنه
البته په دې شمېر کي اوس ډېر زیات بدلون راغلی دئ.
بخاري سادات وایي چي دوی د سید دُرجمال اوالده ده .سید دُرجمال پښین ته له خپلو وروڼو سید دُرجالل ،سید دُر
کمال  ،او سید دُر دلیل سره له مکې معظمې څخه په څورلسمه میالدي پېړۍ کي راغلی وو او دلته ئې د هارون ترین
له لور سره واده کړی وو .وایي ترینانو وروسته د سید دُرجمال اوالدې ته د خپلو مځکو څلرمه برخه ورکړې وه.
د ښادیزو ټولنیز موقف تر ټولو نورو څانگو ډېر لوړ دئ دا په دې چي ددوی نیکه د سید دُرجمال مشر زوی وو .د
بلوچستان گزېټر د لیکلو پر مهال (  ۱۹۰۱م) ئې په بخاري ساداتو کي د نامه کسان سید محمد جان اغا،سید محمد
حسن شاه او سید شاه عالم بللي دي...
په دغه وخت کي د نورو ساداتو او سیدانو ته د منسوبو ډلو شمېر داسي ښوول سوی دئ:
گیالني یا جیالني ۳۳ ....تنه
کیرال یا کرال ۱۷۶ ....تنه
کربال  ۸۸۵ ....تنه
غرشین  ۳۱۲ ....تنه
مودودي یا چشتي  ۳۱۱ ...تنه
قریشي  ۵۱ ....تنه
تارڼ  ۴۵۸ ....تنه
مشواڼي  ۳۳۱ ....تنه
گیالني یا جیالني د شیخ عبدالقادر جیالني (  ۱۰۷۷ــ ۱۱۶۴م) ته منسوب دي.
کیرال یا کرال د افغانستان د امیر سند په الس کي لري چي دوی ئې علوي سیدان بللي دي .ددوی مځکي د افغان
پولي ته څرمه واقع دي چي نیمایي ئې په افغاني خاوره کي او نیمایي ئې په برتانوي ساحه کي راځي .په پښین کي د
کاکړو د توبې ژړ کڅ کلی ددوی په تصرف کي دئ.
د کربال سیدان وایي چي دوی د هغه سید ماشوم اوالده ده چي د سید دُرجمال خسر هارون ترین لوی کړی وو .دوی
د پښین د سرخاب حلقې په کربال نومي کلي کي اوسي او په تجارت مصروف دي .په پښین کي دوی تر ټولو ماړه او
شتمن خلک دي.
غرشین وایي چي دوی د سید اسحاق د شېراڼۍ مېرمني اوالده ده .دوی د پښین په کاریزات کاکړي حلقه کي د کودین
کلي په چشمۀ غرشین کي مځکي لري .دغه راز د لوراالیي په موسی خېل تحصیل کي هم جایدادونه لري .مشر ئې
خانصاحب سید مهر شاه دئ.
د پاڼو شمیره :له  5تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د چشتي ساداتو لوی نیکه خواجه مودود نومېږي چي د هرات په چشت کي په ۱۰۳۹م کي زېږېدلی او په ۱۱۳۳م
کي وفات سوی دئ .خواجه معین الدین چي په دوولسمه میالدي پېړۍ کي د شهرت څښتن وو او زیارت ئې په اجمیر
کي دئ ،هم چشتي وو .ددوی یو څو کورنۍ د پښین تحصیل په منځکۍ کي اوسي او الیزیو ترینانو د خپلو مځکو په
شپږمه برخه کي شریک کړي دي .د کوټي په تحصیل کي د کیراني چشتي سادات وایي چي ددوی مشر نیکه خواجه
نصرت الدین چي زیارت ئې د کوټي کال ته نزدې واقع دئ ،دوه سوه کاله پخوا له منځکۍ څخه کوټي ته راغلی وو.
لمسی ئې ولي په کراني کي اوسېد .دوی وایي چي د افغان انگلیس په لومړۍ جگړه کي ئې برخه اخیستې وه او په
هغه وخت کي ئې مشر مبارک شاه نومېده.
په ضلع کي د ساداتو د هغه وخت تخمیني شمېر داسي وو (:)۱۰۷
پیڅي  ۸۲۲ .......تنه
حسیني  ۳۶۱....تنه
غرشین  ۳۶۰ ...تنه
تارڼ  ۲۷۶ .....تنه
بخاري  ۱۴۰ ...تنه
بیدار  ۱۳۱ ...تنه
بهلولزي  ۵۷ ...تنه
مودودي  ۱۷ ....تنه
کربال  ۱۳ ....تنه
خوستي  ۱۲ ....تنه
قریشي  ۱۱ ....تنه
متفرق  ۶۲ ...تنه
په دوی کي مودودي ( چشتي سادات) او کربال سادات په دُکۍ کي او خوستي سادات د بوري تحصیل په ژیړ کارېز
کي استوگن وو.
پیڅي سادات د سید بالل اوالده ده .دی د هغو څلورو وروڼو څخه وو چي له بخارا څخه پښین ته راغلي ول .د سید
بالل په باب محلي روایت داسي دئ چي له سید بالل څخه به مراد سید بلیل ( سید دُرکمال) وي)۱۰۸( .
د ۱۹۰۱م کال د احصائیې له مخي پیچي سادات  ۸۲۲تنه شمېرل سوي ول او تقریبا ً ټول په سنجاوۍ کي استوگن ول.
د همدغه کال احصائیه را ته وایي چي حسیني سادات  ۳۶۱تنه وو .دوی ته ( خوندي) سادات هم ویل کېږي او د
محلي روایاتو له مخي ئې اصل وطن ( ُخجند) دئ)۱۰۹( .
تارڼ ځانونه د سید ابو طاهر اوالده بولي چي له بخارا څخه راغلی وو او د سیوۍ ضلع په خوست کي ئې څه موده
استوگنه وکړه او بیرته بخارا ته والړ خو کورنۍ ئې دلې پاته سوه .د ۱۹۰۱م کال په احصائیه کي ئې شمېر  ۲۷۶تنه
ښوول سوی دئ .دوی په سنجاوۍ او بوري کي میشت دي .د سنجاوۍ د هغه وخت معتبره مشر ئې کوندل او د
سنجاوۍ دا مالسیف الدین نومېد.
په  ۱۹۰۵م کال کي ئې د گزیټر د لیکني له مخي مشران رحمت هللا ،مالبختیار،مال حمید ،مال مقیم ،مال لطف هللا،
عبدالغفور او سید لعل محمد نومېدل.
بیدار په بوري تحصیل کي په بیدار شاه کارېز ،بیدار چینه کي اوسي.
بخاري سادات د سید جالل اوالده ده او له همدې اسیته ئې جاللي سیدان هم بولي .سید جالل د هغو څلورو وروڼو په
جمله کي دئ چي په څورلسمه سدۍ کي پښین ته له بخارا څخه راغلي ول .ترینان د دوی ډېر زیات عزت کوي او
ددوی غټ استوگنځی د داراالیمن حیثیت درلود .د شاوخوا قبایلو به په دغه بست کي پناه اخیستله .دا ځای ورو ورو
د ډاکوگانو او داړه مارانو په مرکز بدل سو .برتانوي جرنیل مک گریگر پر هرنایي باندي د قبضې پر وخت پر دغه
مرکز باندي پوځي برید وکړ او کلی ئې وران کړ .ددغه ځای مشر ئې چي سید میرافضل شاه نومېده ،جېل ته واچاوه.
()۱۱۰
احمدوني سادات د سیدانو یوه بله څانگه ده چي وایي د سید دُرجالل بخاري په اوالده کي یو تن سیداحمد نومي ته
منسوب دي .سید دُرجالل په احمدون کلي اوسېد او په دغه کلي کي د گزیټر له بیان سره سم ،اوس هم د هغوی اوالده
استوگن دي .دوی د کاکړانو دود دستور اخیستی دئ او د هغو رسم و رواج پالي.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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د لسمې مې برخې لمنلیکونه:
۱۰۶ــ وگ Baluchistan District Gazetteer Series:Quetta- Pishin, pp260 :
 ۱۰۷ــ دا ارقام او ورپسې تشریحات ئې ما له " بلوچستان کې قبائل" چاپ ۱۹۸۹ع څخه رااخیستي دي .دا کتاب د
گزېټر څخه په اردو ژبه ترجمه سوی دئ او مترجم ئې پروفیسر انور ُرومان نومېږي ( .م.هـ)
۱۰۸ــ د بلوچستان کې قبائل په ۱۶۵مخ؟ کي ئې پیڅي سادات د سید دلیل اوالده بللې ده.
۱۰۹ــ د کندهار په پښتنو کي دوه کوچني قومونه سته چي گاړي او خوندي ئې بولي .خوندیان هم ځانونه ُخجندیان
گڼي .د خوندي په باب دا متل وشمه وراشه سته :
" خوندی بېخونده ،نیازی بې نیازه ،تره کی هم د خدای بنده دئ مگر د عالم رنگ په زنده دئ".
د کندهار په احمدشاهي ښار کي د گاړیانو په نامه کوڅه هم سته چي اوس د ښار په دریمه ناحیه کي شامله ده .د کابل
ــ کندهار پر لویه الر د جنډې ( اغوجان) رباط جنوب ته د ترنک رود پر غاړه د "گاړو" په نامه یو کلی هم سته.
(م.هـ)
۱۱۰ــ د گزیټر د بیان له مخي میر افضل شاه په ۱۹۰۵م کال کي ال ژوندی وو.
نور بیا
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