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 1۱/۲۰/۰۲1۸        زلمی کرزی: نړژبا
 

 کندهار کښي د سقاوی حکومت اعالن په
 

 یادونه
م کال په کابل کی د خپل نیکه سردار 1۱1۸د سر دار نظام الدین وکیلی پوپلزی زوی، په عزیزالدین وکیلی پوپلزی 

فقیر محمد خان شاغاسی په کال کي زیږیدلی دی. له نیکونو څخه یی محمود ولی خان پوپلزی د ستر ټولواک غازی 
هاره څخه کابل ته نه له کندتیمور شاه درانی پالزمی چېاحمد شاه بابا په سترواکي کی لوړ مقام درلود، هغه مهال 

 راولیږدوله، دغه کورنۍ هم ور سره راغله په کابل کی میشته سوه او پښت پر پښت یي د بیال بیلو واکمنیو سره مهم 
 دولتی او اداری کارونه تر سره کړي دي.

هڅو او هلوځلو د زیاتو پر له پسی  چې، د خطاطی هنر یی د ځان لپاره غوره کړ، استاد د پیاوړی حافظی څښتن و
ش کال د وخت د 1۱۳۱سید او ډیر ارزښتمن هنری آثاریي په یاد گار پریښودل. په په پایله کي د استادی مقام ته ور

حکومت لخوا د خطاط هفت قلمی، استاد قادر القلم، د خطاطی پالر، شهنشاه اقلیم خط په درانه لقبونو ویاړل سوی 
ثار او ډیر تاریخی کتابونه چاپ او خپاره سوي دي. له نیکه مرغه آ، هنری دی. په هیواد کي یی د خطاطی هنر بیلګي

همدا اوس د عالمه  چېاستقالل مجدد افغانستان(دی د ده د مهمو تاریخی کتابونو څخه یو )سلطنت امان الله شاه و 
د قدر او و زحمت رشاد اکادمی لخوا په کندهار کي چاپ سوي دي. د ده دغه تاریخی خدمت او د ډیرو کلنو زیار ا

ستایني وړ دی. دغه د تاریخ کتابونه زما ورور احمد ضیأ کرزی ته د ده دوست او همکار ښاغلی نقیب لطیفی له 
کندهاره څخه امریکا ته راوړل او بیایی ماته راولیږل، د دواړو څخه مننه، تشکر. همدارنگه د کندهار د فرهنگپالو 

 دغه فرهنگی چوپړ هم د ستاینی وړ دی.
 

 په درنښت 
 ۰۲1۸/ 1۱/۲۰زلمی کرزی 

 

 عزیزالدین وکیلی پوپلزی پخپل تاریخی اثر )سلطنت امان الله شاه و استقالل مجدد افغانستان( کي داسي کاږي:
کي مي بیان و کړچی د افغانستان ټول والیتونه او کلي په تیره بیا د احمد شاهی اشرف البالد  پاڼو د دغه کتاب په ډیرو

ه ومت ته د دغد امانیه خپلواکۍ او پاچهی ضد خاینانو یوه ډله د کندهار د ښار د نیولو لپاره سقاوی حک ښار شاوخوا،
د دین د خدمت په نامه یي بی خبره، سراښ او حریص ځنیی کسان تر خپل اغیزالندی راوستلی خدمت ژمنه کړی وه. 

په کسانو په مرسته  د احمد شاهی ښار دروازه ښار د باندي او د ننه د یو څو  وه، د سقاویانو لښکر د کندهار د
 دروه)فریب( خالصه کړه، د افغانستان لویه او تاریخی پالزمینه یي ونیوله. 

ثور په میاشت کي یعنی د سقاوی  د( 1۱۲۸و پ مرسته )کد سقاوی حکومت د هیأت دوه کسان د کندهار د الری د خل
خپل بیعت لیکونه سقاوی مامورینو ته  چېیي اړکړل  خلک حکومت په څلورمه میاشت کي کندهار ته راورسیدل،

د کندهار د مرکز او د یو څو ناحیو څخه د سقاویانو الس ته راغلل په دغو  چېوسپاري. هغه جبری بعیت لیکونه 
الس لیکونه کړي دي دوی مجبور وه او ځینی  چېپاڼو کي یی کاږم، خو دا خبره په زغرده کوم چی زیاترو کسانو 

مشران او ځواکمن ه کسان وه چی د سقاو د پلویانو تر اغیز الندی راغلی وه، مگر د کندهار د خاصو قومونو بیا هغ
د لوی احمد شاه بابا او لوی امان الله خان سره یو هډ او گډه وینه درلوده ډیر کم په دغو پاڼو کی الس لیک  چېخانان 

ل کیږی هغه کسان دي چی د مرگ گواښ ورته سوي دی، د ډیر کم لید چېکړی دي او یا د هغو کسانو الس لیکونه 
د سقاو تابعیت او اطاعت نه کوي  چېو ته وویل: هغه کسان خلک ېجایداد ضبط او بندی کیدل ورته ویل سوي دي، د

 د علی احمد خان او مولوی عبدالواسع په شوم برخه لیک به اخته سي.
زموږ لښکر کندهار  ېکندهار په مرکز کی اعالن خپور کړچ( د م1۱۰۱ش1۱۲۸-1۰سقاوی مامورینو)دغبرگولی پر 

 ونیوی د کندهار د اطرافو اوسیدونکی دي بچه سقاو ته بیعت راولیږي. 
په کابل کي د والی علی احمد خان تر وژلو ورسته، بچه الله او ملک محسن راتګ له کابل څخه وکندهار ته  حمید د

ه لقب یی ورکړی و د کابل والی ملک محسن په ملګرتیا د وسله وال د معین السلطن چېخپل ورور حمیدالله  سقاو،
په  چی د کندهاریانو مخالف وو له کابل څخه د کندهار خلکاو تازه لښکر سره د موټرانو په وسیله او نورزیات 
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 .دغه سفر مقصد د اجباری بیعت اخیستل، د وسلو را ټولول او د ځینو کسانو بندی کول وو د راوخوځیدلنیامت 
د دوی سره په دغه هیأت کی یو عریضه لیکونکی هم شامل  د جمعی په ورځ کندهار ته راورسیدل،1۱دغبرګولی پر 
د کندهار په ښار کی کال بند  چېعریضه ولیکله، یوشمیر کسان 1۱و په نامه یی د غبر ګولی پرخلک و، د کندهار د

لیکونه واخیستل او وی ویل: تاسی چی الس  وه دوی یی راوغوښتل او د وسله والو مخ ته یی  د دوی څخه الس
لیکونه وکړل ټول بخښل کیږی او که الس لیک و نه کړی سخته سزا در کول کیږی،.یوشمیر کندهاریان نا چاره سول 

سقاویانو څخه ۸۳۲په پټو سترگو سقوی کاغذ الس لیک کړی تر څو دوی د وږي په میاشت کی خپل غچ د چې
ه دوری د معاصرینو د ځینو کسانو د نومونو فهرست په تاریخ کي ثبت کوم. د سقاوی واخیست، په حقیقت کي د امانی

 نومونه یی په دی ډول دي. چېحکومت عریضه یو څو کندهاریانو الس لیک کړه 

 الس لیکونه:
کندهار مستوفی غوث  د خرقی مبارکی متولیان عبدالحمید آخوند زاده او عبدالرزاق آخوند زاده، د

ر ښاروال محمد هاشم، د کندهار قاضی غالم دستگیر، مال اختر محمد مفتی، مال محمد الدین، د کندها
عثمان، مال احمد، د شاه جامع خطیب احمد جان، سید حسن آغا، سید علی اکبر، مال نور محمد، سید 

 مال نظر، محمد مفتی، عبدالغیاث اخند زاده، مال عبدالولی، داود شاه، جمعه خان مفتی، سید ولی محمد،
سید محمد اکرم علوی، عبدالحکیم قریشی مجددی، سید غالم جان علوی، سید عبدالرؤف، سیدمیر 
احمد شاه علوی، سید سکندر، عبدالکریم قاضی، سید عبدالقیوم علوی د غلجای قبیلی وکیل عبدالله 
 جان هوتکی، سید عبدالقدوس، سید عبداشکور، سید عبدالرؤف، مال سلطان محمد، سید محمد عیسی،
سید محمد انور د محاسبی مدیر عبداالحمد شاه، محمد آخوند زاده، عبدالجواد سر کاتب، خیرمحمد 

حاجی غالم نبی سودا ګر، حاجی عطا محمد سودا ګر، محمد شعیب بارکزی، د موی  آخوند زاده،
مبارک د جامع خطیب مال غالم عمر، محمد اعظم بارکزی، سید وهاب شاه، سید شیرین، دین محمد 

علی گوهر بلوڅ، عبدالقیوم اخندزاده، حاجی محمد هوتکی، عبدالوهاب،  ه کی، محمد عالم توخی،تر
 محمد قاسم او میرزا غالم حسین.

موږ د شاهانه ذات د امارت څخه راضی یو، او د هغه سره مو بیعت کړی دی او د ده اطاعت فرض بولو د غبرګولی 
ویی هر خلکڅو ورځو وروسته دواړه د غزنی په سیمه کی هغو  حمیدالله او ملک محسن په کندهار کی د یو(.۰۲)

 د امان الله خان پر ضد والړ وو. پوپلزی زیاتوی: چېکلی او مالتړ وکړی کوم 
مالیان، د ښار د ناحیو سیدان او یو څو د جوماتونو  ضه الس لیک کړی ده په زیات ګومانهغو کسانو چی دغه عری

 چېځینی کسان د دفترو مامورین وه  چېرانیان چی د دوی په اسارت کي وو، خو دا هم باید په ډاګه ووایم کسان د  
 هغه مهال د کندهار په زندان کی د سقاویانو تر ظلم او وحشت الندی وه.

 

 :و بعیت لیکخلک د کندهار د شکار پور بازار د
 

لنډ بعیت لیک سقوی حکومت ته ۸/1۱۲۸/1۱۰۱شکار پور بازار ځینو اوسیدونکو د غبرګولی پر  د کندهار د
وکیښ.دوی خپل بعیت لیک د خادم دین رسول الله امیر حبیب الله خان ته په دی شرط ورکوي چه شرعیه احکام به 

 تر سره کیږی او د ؤلس امن او ساتنه به وي.

 الس لیکونه: 
مد محسن، میرزا عبدالرزاق، نور محمد آخوند زاده، درمحمد، مال حاجی محمد ګل، حاجی مح

 عبدالغفور، شمس الحق او میرزا علی.
 

 و بعیت لیک:خلکد کندهار د نهر کاریز د 
 

خپل بعیت لیک د کندهار د سقاوی حکومت مامورینوته ورکړ. 1۳کندهار د نهر کاریز اوسیدونکو دغبرگولی پر  د
 حبیب الله خان امارت په ژبه او زړه منو او بعیت ورکوو.پر موږ واجبه ده د پاچا امیر 

 الس لیکونه: 
غالم دستگیر مجددی، عبدالرحیم مجددی، فضل صدیق مجددی، فضل احمد مجددی، محمد الدین، امدادی مدرس، 
غالم مجددی، شربت اڅکزی، د حضرت جی صاحب متولی، دین محمد نورزی، محمد نعیم ساکزی، مهرخان 

محمد نورزی، محی الدین بارکزی، نظر محمد اندړ، ملک جمعه ساکزی، سید توکل علوی، سید تاج ساکزی، لعل 
لدین اخند زاده، عبدالقدیر مجددی، محمد اسحق مجددی، عزیزالله مجددی، غالم احمد، سید احمد مجددی، مال بها
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اندړ، محمد امین ساکزی، حاجی  محمد بارکزی، ولی خان تره کی، عبدالله خان ردستگیربارکزی، اقبال ساکزی، می
 میران بلوڅ، سید محمد او عبدالغفور.

 و بعیت لیک: خلکزمینداور د  د
عبارت متن یي  پل بعیت لیک د سقاو مامورینوته د کندهار مرکز ته ولیږی، دخ ۸ و د غبرگولی پرخلکد زمینداور

 په دی ډول دی.
 

ختر جان ورور په قوم علیزی، شاه بیک خیل، محمد محمد رفیق ولد محمد افضل خان ولد محمود خان د الغازی ا
قاسم خان ولد عبدالرحمان خان، ولد محمود خان د زمینداور د موسی کال د نهر شهرک اوسیدونکي، د دغه قوم نور 

اوسیدونکي سقاوی سپین ږیری د نهر الخواجه داد، نهر سلیمانی، نهر حاجی قلی، نهر ریګی او د لوړ نهر ریګی 
اعت کوو، او د امیرالمسلمین امیرحبیب الله خان غاورالدین رسول الله د پاچهی څخه راضی او حکومت ته اط
 خوشحاله یوو.

 الس لیکونه: 
د رفیق، محمد یوسف، ممح ،گل، گل محمد، نیاز الله، محمد سلیم، محمد سعیدمحمد قاسم، حاجی یار

 خواجه نور، مال محمد حسین، جیازنۍ او عبدالقدوس.
 

 و بعیت لیک:خلکیش د د غورک او ن
 خپل بعیت لیک په دغه عبارت د سقاو مامورینوته ولیږی.1۱د غورک او نیش اوسیدونکو دغبرګولی پر

امیر المسلمین امیر حبیب الله  ءموږ د نیش او غورک سپین ږیری او اوسیدونکي اقرار کوو چی موږ پخپله رضا
موږفرض بولو او امر یی منوو، دغه خط د بیعت په  خان غازی د شرع شریف خدمتګار منلی دی،او د هغه هر امر

 شکل وکښل سوو.
 

 الس لیکونه:
ملک محمد اسلم، محمد سلطان  ،خلیفه عبداقیوم، مال عبیدالله آخند زاده، مال راز محمد، محمد ایوب

 ملک عثمان خان او محمد ظریف خان  ،خان، ملک پیر محمد خان، حاجی نیک محمد خان
 لیک: و بیعتخلکد ارغنداؤ د 

 عت و خپل تأیید او بیخلکد کندهار دښار د سپین ږیرو بیعت کفایت کوی، مگر موږ د ارغنداؤ د مزرعی او خیشکی 
د امام اعظم رحمت الله علیه د مذهب شرعیه احکام جاري  چېامیر حبیب الله خان خادم دین رسول الله ته کړی دی 

 کړي.
 

 الس لیکونه: 
د مزرعی محمد هاشم الکوزی، حاجی شمس  خیشکی اوسیدونکی،عبدالحکیم مجددی، نور محمد د 

 الدین، آخند حیدر، عبداحکیم، ولی محمد آخند زاده، محمد عثمان، دوست محمد خان او فیض محمد.
 و بعیت لیک: خلکدگرشک د 

 د ګرشک سیدانو او نورو پاڼه ترتیب او السلیکونه یی پر وکړل. لنډیز یی په دی ډول دی. 
 موږ د ګرشک د حکومت اوسیدونکي د دین مالتړی، امیر حبیب الله خان غازی په امارت راضی او ممنون یوو. 

خدایی تعالی دي زموږ ملت مدام د شرعي اصولو سره سم د دین د مالتړی تر سیوری الندی آرام او سوکاله وساتی. 
 الله خان بیعت کوو، موږ تسلیم یوو. موږ د امیر المسلمین حبیب

 

 س لیکونه: ال
سید معصوم شاه، سید قوام الدین د سید محمد تاجدار ولی علی الرحمه زوزات)اوالده( سید داد الله، 
مال اخترمحمد مفتی، سردارګل خان مفتی، مال عبدالحمید، محمد سرور خان، محمد عظیم کپتان، 

 محمد عمر خان بارکزی، میر عبدالغفار خان بارکزی او عبدالعزیزبارکزی.
 

 د دغه تاریخی کتاب دغه ځانګړی دوره او بیعت لیکونه په لڼد ډول ژباړه کړل.ما 
 آریانا دایره المعارف پنځم ټوک د قاضی بهرام اڅکزی په باره کي داسی لیکي:

ش کال د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ملیدی په کلی کي زیږیدلی دی. د 1۰۲۱بهرام د محمد صدیق زوی په 
 ه، فو د زده کړي لپاره هندوستان ته والړل، د دیوبند په مدرسه کی یی د دینی علومو تر څنګ فلسدینی او ادبی علوم
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

منطق، او د فقهی په څانکه کی لوړی زده کړی وکړې، کندهار ته راغی او په خرقه شریفه کی یي د دینی علومو 
 شاگردانو ته د تدریس چاري پیل کړی.
ژوند کړی دی او د انگریزی ښکیالک خالف د هند د آزادۍ د الری د ملی  بهرام اڅکزی ډیرکلونه په هندوستان کی

مبارزینو له سیاسی هلو ځلو سره پوره آشنا سوی وو. نوموړی د مشروطه نظام غوښتونکی و، کله چی هیواد ته 
 ه ر خالف کورنۍ ښورښت پیل سوی وو، او لمنه یی تر کندهارپراستون سو او د اعلحضرت غازی امان الله خان 

راورسیده، کندهار د سقاویانوپه الس کی و، نو د سقاویانو پرضد یی په ملی پاڅون کی ونډه واخیستله، د کندهار تر 
 نیولو وروسته بهرام خان د قومي مشرانو په ډله کی شامل و او د دوی سره یو ځای کابل ته راغی. 

ه سو، قاضی بهرام د دغه غورځنګ غړیتوب په کندهارکی د ویښ ځلمیانو ملی اصالحی غورځنګ رامینځ ت چېکله 
ش 1۱۳1 ش کال له نورو ویښ ځلمیانو سره یو ځای کابل ته بندی راوستل سو او تر1۱۱۲تر السه کړ. بهرام په 

کاله د کابل د دهمزنگ په محبس کی زندان وگاله. بهرام د دینی علومود تدریسی چارو سر بیره د 11کال پوری 
ت افغانستان د جمعیډیر کلونه خدمت کړی دی. د  ګهد کابل د مرافعی د قاضی په توبیا کندهار د مرافعی قاضی او 

 یی هم درلود. العلما غړیتوب
ر ته تشریف راوړی وو، کندها ر خان )پاچا خان( او مولوی صداقتش کال خان عبدالغفا1۱۳۱ښه مي په یاد دي په 

هر نو کی پخپل کور کی میلمستیا کړی وه، کرزی پاچا خان ته د قبایلو لوی مدیر آغا محمد کرزی په ش د هغه مهال
 د کړأو ډک ضل او ټنیگ ملګری وودی زموږ د ویښ ځلمیانو په ملګرو کي عالم، فا چېقاضی صاحب معرفی کړ، 

ش 1۱۱۳زندان یي تیر کړی دی. خو قاضی صاحب وویل، نارینه خدای سختی ورځی ته پیدا کړی دی قاضی په 
  له دی نړي سترگي پټی کړیپه عمر کالو ۸۱کال د 

 
 په درنښت
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