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  د سقويانو حکومت په کندھار کی څنګه ړنګ سوو؟

 

د ډير وخت راھيسی زما سره دا فکر وو چي يه کندھار کی د حبيب هللا کلکانی حکومت 
 ولی د خلکو دغه پاڅون و او ليکواIنو ھغه وخت دکندھار تاريخ پوھانڅرنګه نسکور سو، او د

 .ی ، څو د افغانستان په عمومی تاريخ کی ثبت سوی وايلليکڅرنګوالی ندی 

د کندھار د ځوانانو، روښانفکرانو او ليکوالو څخه ھيله لرم چی په دغه تاريخی موضوع کي 
 .تلونکی نسلونوته ښه ترا روښانه سيڅيړنه او پلټنه وکړی څو دغه د تاريخ پاڼه  را

دغه نيمګړی او لنډ مالومات ما د خپلی کورنۍ د مشرانواو نورو مخورو سپين ږيرو څخه 
 ما  تير کال ی؟ ليکلدیولی د کاغذ پر مخ ن خو دغه زموږ غفلت وو چی  دغه واقعات مو. اوريدلی دي 

 ښاغلی سيستانی صاحب ته دکندھار ی  مږکال او س،وه  ته اشاره کړیموضوعدغه د کرز په مقاله کي 
نوموړی استاد . لدپاڅون د مشرانو او رھبرانو په باره کی يو څه مالومات د تليفون له Iری ورکړ

 و موضوع ټولغهزه ګومان کوم چی د. اره کړی دهشله کی زما پحواله دغه موضوع ته ا نوی مقاهپخپل
 پلرونو څخه ارويدلی وی چی وکړی وی، دخپلی ندته چی په کندھار کی زوکړی او ژوکندھاريانوھغو 

ی اوکندھاريانو ته څومره آزار او سپکيی  او وروسته ننوتلسقويان څرنګه او څه ډول کندھارته ور
رکی نرنه ښای پدی نه ورکول چو خلکو اودکاندارانوته پيغورواھيانپچی سقوی س هھغه ځايتر.کړی دی

نو سره د ړوکندھاری  ميو راوIړ سو او د نوريونرسړی ه خڅانو کندھاريو له دغو څپيدا کيږی ، تر
  .ر څخه وشړلښاسقويان له خپل يی  کی و په پایڅ،حکومت د نسکوريدو بند وبست وکړسقوی 

 ش ١٣٠٧: کی کاږي) د افغانستان پيښ ليک (ارواښاد ع�مه عبدالحی حبيبی پخپل کتاب 
 . سره يی د جنګ فتوا صادره کړهدهنه ،او د امارت نه وه ما م د کندھار علماوو د بچه سقاو١٩٢٩،

يوه ورځ د سقاويانو يو سپاھی :ماته زما نيکه  اروا ښاد عبد هللا خان کرزی دغه لڼد بيان وکړ
وپوښتل  سپاھی د دکاندار څخه.  د دکان پرسر يو کنري ځړيدی ريزيی کاوهمخی ته ودريد،دکان يود 

 په دغه ښار ،سپاھی ورته وويلنر دی ، : رته وويل چی دغه کنري نر دی او که ښځه ، دوکاندار و
  سته ؟ھمکی نر

په دغه وخت کی مھر دل خان ھم د دکاندار څخه سودا رانيسي ، دغه د سپاھی خبره يی 
، تر څو چي می سقاويان تار و مار کړی نه وی لستونی کړھوډځان سره واوريده نو سمد ستی يی خپل 

د پاڅون موضوع يی د حاجی خير محمد خان سره اورز ته راغی  سيده کد دکان څخه.نه راکښته کوم
دواړو دنورو قومی مشرانو سره يو ځای : مطرح کړه ، ځکه مھر دل خان د خير محمد خان اخښی وو

 .په فعاليت پيل وکړ

  :  په حواله د آيينه افغانستان په مجله کی کاږيد ع3مه پوھاند رشاد  نصير ھنرپښتونښاغلی

 :» د پيل نيټهد ملی ژغورنی«

 حبيب :د ملی ژغورنی له پيل په اړوند د تاريخ يوه پاڼه د لوستلو څخه پاته ده ھغه دا چي 
تر ھغه چی له کندھاره بيعت را نه سی زه «: هللا کلکانی د ځواک پر ګدۍ تر ناستی وروسته وويل 
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د ولس سخت غبرګون خو مامورينويی ھغه ناتار، چور چپاو، او نا دودی وکړی چی » پاچھی  نه کوم 
د کندھار اکثره قومی او با نفوذه مشران آرام ناست نه وه ، دوی په دی لټه کی ووچی . يی راوپارا وه 

دلته . کی پيل سو) کرز(د سقويانو پر ضد پاڅون لومړی د کندھار په . کندھار د سقويانو څخه وژغوری
 :دوی دغه کسان وو.  وکړلد کندھار د قومونو مشران راټول او پر Iرو چارويی بحثونه

ارواښاد حاجی خيرمحمد خان پوپلزی، ارواښاد مھر دل خان بارکزی ، ارواښاد قاضی 
سردارعبدالوھاب خان، سردار محمد ھاشم خان، ) مشاور(شکور خان بارکزی، سردار سيدخان 

ارواښاد سدو خان الکوزی، ارواښاد سيد اشرف خان، زقوم خان اڅکزی او حيات خان اڅکزی 
 )دعصمت مسلم پ3ر(

 د کابل ترفتحی  يوه ١٧لمريز کال د تلی په ١٣٠٨سپين بيرغونه در لودل ،د) ٢٣(دغو ټولو 
لسی لښکر په کندھار کی د ښکاپر بازار او کابل بازار لخوا پر حکومتی ځواکونو چی  ُاوونۍ د مخه، و ٔ

وړ، دوی يی ک�بندی کړل تر مسلح وه ، يرغل ور د ک� نظامی ځايونه يی په ولکه کی وه او په توپو
پوځيانو ماته وکړه، ھمدغه  جګړی وروسته د ښار دروازی يو په بل پسی ماتی سوی او د سقاو د زوی

د دغی »په کندھارکی چی مات سوم ، نو زما د پاچھی وار سره تير دی«: ماته وه چي حبيب هللا وويل
 ما رشاد دغه څلی ليدلی وو خو دکندھار د څلی جوړسو،)د منار نجات( سوبی له امله په کابل کی
  . فاتحانو نومونه می و نه ليدل

 : کی کاږي) د کندھار ياداشتونه(ع3مه پوھاند رشاد په خپل کتاب 

ق کال  د دريمی . ه ١٣۴٨د کندھار ښارتر يوی مياشتی ک� بندی وروسته د شنبی په ورځ د 
ن بارکزی  او زقوم خان اڅکزی په مشري  له  شمسی، د مھر دل خا١٣٠٨ د ميزان ٩خورپه اتمه ،

 .[خ�صه کړله سوه]دروازه[سقاويانو ونيول سوو، تر ټولو د مخه په ښکاپر دروازه راغلل،ھغه ور

حاجی خيرمحمدخان دخپلو مسلح خلکو سره شکارپوردروازی ته :ماته زما مشر اکا وويل چی 
 ّ[.نګ کی دخيرمحمدخان Iس ټپی سو سو او پدغه ج شروعجنګ وا یاو دلته مورچل ونيو.راغلل

 ګڼه کی د اڅکزو د پاڅون او پورته ٢٩ ش کال د سنبلی په ١٣٠٨نوموړی زياتوی، د طلوع افغان د 
 . کيدلو خبر خپور سوی دی

ته پنځوس کاله د مخه د کندھار پخوانی سناتور، ارواښاد سردار عبدهللا جان ) زلمی کرزی(ما 
د کندھاريانو او : کندھار ښاروال وو او قوی حافظه يی درلوده وويل د  طرزی چی په امانيه دوره کی

: ده وويل. سقاويانو په جنګ کی غښتلی او تور يالی مھردل خان وو،ځکه دی نظامی منصبدار وو
 . کندھار د سقاو د حکومت سره جوړ نه وو، موږ موقع ته کتله

په : څو ټکی ليکی ) اخيرافغانستان در پنج قرن ( مير محمد صديق فرھنگ پخپل کتاب 
کندھار کی د کابل د فتحی پر مھال ، درانی قبايل او نظامی ځواکونه په ګډه پر کندھار بر Iس او مسلط 
سول، سقاويان تار ومارسول، محمد ھاشم خان د نادر شاه ورور په دی وتوانيد څو د قومونود مشرانو 

 . پام ځانته راواړوی

مشرانو د ھاشم خان سره زيات : مد خان کرزی راته وويل زما اکا  ارواښاد حاجی باز مح
،يوازی مھردل خان د پوخيانو مشرصاحب مدعا منصبدار وو او د غازی امان هللا نکړ ښکاره مخالفت 

په دغه اړوند ارواښاد عبدهللا . کندھار د کندھاری مشرانو په واک کی وو. خان غوښتونکی او پلوی وو
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ازی موږ کندھار د غ: مھر دل خان په کندھار کی ھاشم خان ته وويل :ړخان کرزی دغه بيان راته وک
پر دغه موضوع به په کابل کی خبری :ھاشم خان په غبرګون کی وويل! یامان هللا خان لپاره نيولی د

مھر دل خان بيا  دوی له کندھاره د کابل په لور راوخوځيدل ، کله چی سيد آباد ته راورسيدل.وکړو
که دي بيا دغه : ه کړه ، ھاشم خان له جيبه تومانچه راويستله مھردل خان ته يی وويل خبره ورته تکرار

خبره تکراره کړه په دغه تومانچه دي وژنم ، د ه زياته کړه ، لومړی په ھيواد کی امنيت مھم دی قدرت 
؟ په پايله اوس زموږ او ستاسو Iس ته راغی، څه توپير لری که امان هللا خان پاچا وي او که نادر خان 

کی نادر شاه مھردل خان ته د نايب ساIر رتبه ورکړه، او ھم يی تر نظارت Iندی ونيو، تر څو ژوندی 
وکندھار ته د تللو اجازه نه درلوده، ھاشم خان د مھر دل خان کندھاری څخه دار او ويره درلوده که دی 

رانو ته مقامونه او منصبونه کندھار ته وIړ سي ھلته ښورښت جوړ نکړی ، نادر شاه ھم نورو مش
ورکړل ، په تيره بيا دا د ھاشم خان سياست وو چه دغه قومی مشران د خپلو قومونو او ؤلسونو څخه 

  پای.ليری او ګوښه وساتی

  زلمی کرزی

 ميونشن

 


