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دا ځای د یوې کال پر ځای  ؛یوه عالقه داري ده او هم یو ښارگوټي دی هم دا: ۶۱ – ۳۷،  ۳۱ – ۴۳ :الش جوین

الش و : ـې جوین نومـېـدله. دا غبرگ نوم په څو څو ډولونو لیکل سوی دیئـې الش او دښته ئجوړ سوی دی چې کال 

حصار نوم ۀ ده. روایات وایي چې الش د یوۀ روښانه نـتسمیوي وجهه ۀ نامـۀ غـد دجوین. –جوین، الِش جوین یا الش 

وو چې د فراه د سیند په ختیځې غاړې کې واقع وو )د الش لغت د الښ یا جسد په معنی دی(. د جوین د تسمیوي 

لومړی وایي چې دا د وربشو )جـَـو( له کرلو څخه د خپل اهمیت په لرلو راغلی نوم دی : وجهې لپاره دوه روایات دي

دا نوم د اوبو لگولو له  نومولی دی؛ دویم روایت وایي چېۀ ـې دا ځای د "وربشو د سیمې" په نامـئدې کبله  نو له

ـې درلودل او دوه وو غوایانو دا ئاو څرخونه  ژ( –)ارهټ  اصطالحاتو څخه ده چې د اوبو د را ایستلو یوه وسیله وه

کلیو کې لري. دا  ۲۲تنه استوگن وگړي په  ۱۵۳۳۰ې دی. الش جوین د اټکل له مخ« گاوین»وسیله گرځوله نو دا 

کاه؛ ختیځ ۀ شمال کې قلعـ: عالقه داري د فراه په سویل لویدیځې څنډه کې واقع ده او دغه سیمې ورسره پوله جوړوي

 . کاه او د ایران یو والیت دیۀ برگ، چاه کیرته او تخت رستم او سویل کې میل کورکي؛ او لویدیځ کې قلـعـۀ کې چا

د ډېرو لروغونو پاتې شونو سیمه ده په ځانگړې توگه د پش آوران اري د لرغوني سیستان یوه برخه ده چې ا عالقه دد

د سید میر اقبال مقبره، د حاجي شمس الدین اسحاقزي مقبره او د محمـد نور : ې ځای مهم زیارتونه دا ديد دسیمه.

 صاحب مقبره.
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کاه کې یوه لرغوني څاه ده چې ۀ ـې خړوبوي. په کوئلري چې کانالونه جریبه کرنیزه ځمکه  ۱۴۶۰۰دا عالقه داري 

ـې کوالی سي له لسو تر ئکټ مټ نورو عادي څاه گانو ته ورته ده او تر اوسه کار ورکوي. دغه څاه گانې یوه 

ۀ اوبـ پینځلسو جریبو پورې ځمکه خړوبه کړي؛ دلته ارهټونه جوړ او په کار اچول سوي دي چې د اوبو لگولو لپاره

راباسي. د چارگاوک کلی د همدغو ارهټونو د لرلو په پار دغسې نوم اخیستی دی. دلته د غالتو بـېـال بـېـل ډولونه په 

 دي.  او نور کورني څاروي پسونه اوښان، پریمانه ډول سته؛ کورني څاروي ، وزې

 ه. لې ځای د ښارگوټي ډېـرۍ برخه سیالبونه ورانه ویجاړه کړد دز کال کې۱۹۷۱په 

 : ز کال کې په الندې ډول شرح سوی دی ۱۹۱۲الش جوین په 

چې همدا اوس هم  ـې هوکت سوی دیئوو او عربي جمع « اوک»یا « هوک»د الش او جوین دواړه لرغوني نومونه 

کې  سویل: پـېـژندل کـېـږي یا آشنا ده. د الش جوین د عالقه داري اوسنۍ پولې دا ديۀ نامـۀ دا عالقه داري په همدغـ

فراه د ـې ئ(؛ شمال وي ـې د خاش دښته )ښایي خسپاس ته نـېـږدې یا د سیند ختیځ یا لویدیځ خوړئنی زار؛ ختیځ ته 

او په اوږدو  سر پورېخاشرود تر د  ـېئپورې رسـېـږي؛ ورپسې لویدیځ لور  «توجک»روډ خواته غځـېـدلې او تر 

ې سیمې د د دې سیمې لویځ او سویل لویدیځ حد دی.د دېچدی افغان سرحد  –ـې هاروت روډ او بیا د فارسو ئکې 

فیټه ده حال دا  ۱۸۱۰فیټه لوړ دی، )الش ته نـېـږې( پنج ِده  ۱۶۸۰فیټه دی. تخِت رستم  ۱۸۰۰منځنۍ کچې لوړوالی 

ـې تر ډېـره ئفیټه لوړوالی لري. میتلند وایی چې اقلیم  ۱۹۱۲چې خاش رود چې د هرات سړک ورڅخه تـېـرېـږي 

 د سیستان اقلیم دی.  هماغه

ې شاهدي ورکوي چې دا سیمه یو مهال سمسوره او گڼ د د گام کې د لرغونو پاتې شونو شتون ې ځای په هرد د 

 ي.جوړوـې جوړ کړی عجیبه مقایسه ئوگړې سیمه وه او له اوسنیو فلک وهلو له خټو جوړو جونگړو سره چې دا کلی 

ـې د پـېـړیو پـېـړیو په ئونونو له کبله رامنځته سوی چې دا سیمه دغه تدریجي زوال د پرله پسې یرغلونو او اوښت

اوږدو کې له خاورو سره یوه کړې ده. دا لرغوني پاتې شونې د پش آوران او زاهدان د پاتې شونو کټ مټ 

ـې داسې پاتې ئـې ښکاري چې دا ځانگړتیاوې عربي منشاء لري؛ خو په منځ کې ئځانگړتیاوې لري او له ظواهرو 

 لري او د معاصرو جوړښتونو د پاتې شونو کم ارزښته ځانگړتیا لري. ۀ ې هم سته چې چندان هنري خصوصیات نـشون

د هرات، فارس او کندهار په اړوند د الش جوین موقعیت تل یو ستراتیژیک موقعیت گڼل سوي دی ځکه دې ځای د 

، د پرمختگ الرې دهرې په مجموع کې لیرې راتلونکو لښکرونو ته چې د هرات له ال کندهار پر لور له فارس څخه

 ې ځای مشر تل د ډېـر سیاسي نفوذ خاوند اوسـېـدلی دی. د د تیا ورکوله؛ د همدې دلیل له کبلهوړ

د کندهار او هرات تر منځ لرغونی سړک فراه او سبزوار ته د سیستان او هوکت له الرې تل هغه الره پاتې سوې چې 

راغلي دي ځکه دې الره کې تل د اړتیا وړ د توکو پریمانتیا وه او هم مخکې له دې  ځواکونه ورباندې« ژ –یرغلگر »

ـې لومړی استوگن وگړي اطاعت کولو ته اړ ایستلي دي تر ئې الرې په اوږدو کې د دچې د گرشک نیغه الره ونیسی

او ویجاړۍ بشپړې  تیمور یرغلونو او تاړاکونو هغه ورانۍ« ژ –گوډ »څو ځانونو ته د تگ الره خوندي کړي. د 

تیریو یو ځل بیا هغه نیمگړي ژ(  –)افشار کړې چې د چنگیز خان یرغلونو پیل کړې وي او ورپسې د بابر او نادر 

ز کال کې د هوکت یا ۱۵۲۲له خاورو سره یو کړل. بابر په  کارونه چې له دغو یرغلونو وروسته بیا رغول سوي ول

ژ( د  –ـې یو کړ. څه دباندې دوه پـېـړۍ وروسته نادر )افشار ئور سره اوک تر ټولو مهم باالحصار ونیو او له خا

ـې عمده او لویې کالگانې د فراه او سیستان او گرمسیل تر ئکندهار پر لور مارش وکړ او د خپلې الرې په اوږدو کې 
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ماغسې ورانه ویجاړه ز کال را په دیخوا تر نن پورې دا سیمه ه۱۷۳۷بُست پورې له خاورو سره یو کړې، او تقریباً د 

و زکال( خبره ده چې دا سیمه د سمسورتیا ا۱۸۷۲ژ( شا ته پرې ایښې وه. د بیلو ) –پاتې ده چې نادر )افشار 

ـې په واک کې دي خو د کلونو ۀ ئې سیمې خاوره حاصلخیزه ده او پریمانه اوبـد د ښـېـرازۍ ټولې ځانگړتیاوې لري؛

ـې ډېـر زیاته یبره وره یا حاصلخیزه ئلعنت له السه کړېـږي. کرنیزه ځمکه  د دکلونو په اوږدو کې د انارشیو او استبدا

دي او د  ېپریمان ېډېر ېـې زښتۀ ئده، او د کورنیو څارویو لپاره فوق العاده عالي مالڅرځایونه په وفرت لري. اوبـ

ول سي، پخوانۍ لرغوني نښي راوړۀ اوبو لگولو د موخو لپاره دا ډېـره آسانه چاره ده چې له سیند څخه ورته اوبـ

دا کار کړی دی خو اوس ټول له یوې مخې له زوال سره مخامخ دي دا ویالې له همدې  خلکو څرگندوي چې پخوانیو

د سیستان د گاونډۍ سیمې له سمسورتیا او صنعت سره سیمې تـېـرېدلې. پر دې سیمې د غفلت او زوال خپور سیوری 

کړو وړو او چار چلند ته نسبت ورکړل سوی دی چې ډېري  رسي سیستان د واليدا ټول د فا په متقابل تضاد کې ده.

نویو الس ته راغلو سیمو کې ځایونه  ـې سیستان کېئـې په غال له ځان سره یوړل او هغوی ته ئفارسي نژاده بزگران 

ـې له تللو سرغړونه ئـې چپاو او بریدونه وکړل چې فارسي سیستان ته ئورکړل او د هغو خلکو پر ځمکو او کورونو 

د استوگني کلي درلودل او د ژمي او پسرلي په  ۱۲ي. هوکت پخوا کډه وکړسیمو ته ۀ د د چې ـېئ غوښتل ځکه کولهو

، خو پر سیستان باندې د فارس له وهموسونو کې به دا سیمه د افغانانو )نورزیو او اسحاقزیو( کوچیانو په کـېـږدېو ډکه 

ده کړې او پینځه کلي خو ال بیخي متروکه دي. واقعیت دا دی ۀ ځای ته مخه نـۀ دغـ برېدونو وروسته دغو خلکو بیا

 چې هوکت اوس تقریباً له خاورو سره یو دی." 

ـې ئز کال کې د افغان سرحدي تحدید کمیسیون تـېـر سو او له شرایطو او حاالتو ۱۸۸۴له دې عالقه دارۍ څخه په 

یادېـږي )الش یوازې د ۀ انه ویجاړه سوې وه. هغه دښته چې د جوین په نامـښکارېـدل چې سیمه ال نوره پسې بدتره ور

مایلو پورې ارته ده. دا دښته له سره تر پایه د بیالبیلو لوړو سطحو په  ۷تر  ۶مایله اوږده ده او له  ۹یا  ۸کال نوم دی( 

غو لوړو سطحو ژۍ شخې او د ده.دۀ فیټو پورته لوړه نـ ۸۰ـې له ئلمنو کې راچاپـېـره ده خو تر ټولو لوړه سطحه 

له شمال لویدیځې څنډې ننوځي او مخ په  ،دي او په عام ډول السرسی ورته سخت دی. دې دښتې ته فراه روډ ېستوغ

غورځي. پیکاک دا دښته په الندې ري هامون ته ورصبسیستان  د لویدیځ ځغلي او د دښتې له یوې پراخې خولې څخه

 ډول شرحه کوي :

د لوړې  وروستهاوترایي گانو  ۵په  ۱تر شلو تر  ۱څخه یو نیم مایل سړک په څو آسانو له « تمله تخِت رس" » 

ته له ختلو وروسته  سطحېفیټه لوړه ده. دې  ۲۵۰د جوین دښتې ته ورخـېـږي چې له هامون څخه یعنې سطحې دښتې 

د ې د جوین دښتې ته کوزېـږي.ک چړایي ېنرم په یوې ې لوړې سطحې شمال لویدیځې ژۍ کېد دالرهپه اتم مایل کې 

په قاعده برابره  چې هله یوې ژۍ څخه تر بلې له ختیځه تر سویله او له لویدیځه تر شماله دۀ ې لوړې سطحې پراتـد

که تاسو ـې کرار کرار دښتې ته شیوه سوې ده. ئـې پورتنۍ پټه او بله ئلږ چاوده لري. دا سطحه دوه پټې لري یوه  خو

 ۷د جوین ټوله دښته لیدالی سئ. د لوړې سطحې دغه دښته  وگورئ نونۍ پټې له سره زکو د همهم د لوړې پټې او 

له دښتې ۀ مایله اوږده ده او په شمال لویدیځه برخه کې د پنجد ۹مایله پلنه له شماله تر سویله او له ختیځه تر لویدیځه 

د نیزار خواته خالصه ده مخه ـې ئځ لوري ته او له سویل او ختیځ لوري د جوین له دښتې سره نښتې ده او سویل لویدی

  چې د هامون په لویدیځ کې واقع دی.
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د  جال کړې ده. د جوینڅخه یوې درې له شمالي برخې  رخه په خپلې ختیځې ژۍ کې ظاهراً ښتې سویلي بد د د جوین

دفاعي موقعیت ۀ ښـمایله پراخه وي له پوځي اړخه  ۵سي  کــېــدایښتې د یوې ژۍ له پاسه لویه لوړه سطحه چې د

ـې له لویدیځه د شمال لور ته ده. دغه دفاعي موقعیت د جوین د دښتې له پاسه له خپلې لوړې څنډې ئلري چې مخه 

ې لوړې سطحې له پاسه بله کومه د د فیټه لوړه ده؛ ۳۰کې  کښتنۍ کرښې پراخې فیټه لوړه ده او په خپلې ۸۰څخه 

ې د د محافظتي ځای ورکوالی سي.ۀ سر ښـ ونو ته د لوړې سطحې پرسته او احتیاطي ځواکۀ لوړه مسلطه سطحه نـ

دفاعي  ۀـکښتـنۍ برخه د پلي ځواک لپاره ښـځای ې د د موقعیت لري؛ۀ خانې ځواک لپاره ښـلوړې سطحې څوکه د توپ

مایله  ۷ې لوړې سطحې خاوره روښانه شگلنه د رس خاوره ده چې لږ جغل هم لري. دا لوړه سطحه د دکرښه ورکوي.

ده ۀ ـیا د اوبو لگولو ویال ي ديټکي څخه چې لږ د اوښانو د خوراک بوټۀ او خالص مخ لري او یوازې له یو ه دهراخپ

 –اساسي کرښه چې د تخِت رستم « عقب نشینۍ»دا ځای نیغ په نیغه د بیرته شا تگ  لري.ۀ بل دفاعي پوښښ نـ

او بیا  1ره بل سړک هم سته یعنې الش څخه تر چالباگيابراهیم آباد سړک دی تر پوښښ الندې نیسي. د بیرته شاتگ لپا

موقعیت کیڼه جناح په خاص ډول پر هامون باندې سپره ده او اړول ۀ غـد د سړک دی.پورې تر خاش یا چخانسور 

پرمختگ مخه چې له بیرجند، زکین او یا  تعرضي دا موقعیت د هلمند له ښۍ غاړې څخه د هر ډول سي.ۀ کـېـدای نـ

وي. خو هغه سړک چې د تخِت رستم او چالباگي له الرې له فراه څخه راځي باید له الرې راځي بندۀ پنجـدفراه څخه د 

تقویت سي او که ونیول سي دلته باید یو ځواک واچول سي چې په خپلې ښۍ جناح کې سړک په خاص ډول تر څار 

ن ختیځ لور ته شا تگ وکړي او بیا د الندې ونیسي. که دا جناح ټینگه سي دا امکان برابروي چې ځواکونه د هامو

  غاړې ته د کمال خان د بند له الرې الړ سي. يهلمند سویل

د « ژ –بابا »ـې د تیمور شاه ئد الش جوین بنسټ ایښودونکی یا مؤسس اسحاقزی درانی کمال خان وو چې الش 

ۀ و نـلگوله اۀ مدل له چا سره ډډه نـیو زوی پاتې سو، رحۀ ه د رحمدل په نامـخـې ونیو. له کمال څئسلطنت پر مهال 

معتمد او د خوښې « محـمود»د زوی « ژ –شاه بابا »زوی، صالح محـمد د تیمور ۀ د د ـې چنداني نفوذ درلود، خوئ

په  په بیالبیلو برخه لیکونو کې ورسره ملگری وو. کله چې محمـودۀ ـې د هغـئد کلونو کلونو لپاره  او وړ سړی وو

ـې هوکټ په تیول کې ورکړ او څنگ ته ئخدمتگار ته تاج پر سر کښـېـښود نو خپل وفادار نتي ز کال کې سلط۱۸۱۰

ران ویجاړ حالته ـې د شاه پسند خان لقب هم ورکړ. په دې وخت کې دا عالقه داري په ډېرې سختۍ له فلک وهلي وئ

 اني قومونو د ژميزیو او نورو کوچییوازې د نوردا ځای  بیرته ورغول سوه، د گوډ تیمور د یرغل له ورانیو وروسته

ې عالقه دارۍ نوي څښتن په چټکۍ سره د الش کال د هغې د ورانیو د پاتې شونو پر سر له سره د د تیرولو ځای وو.

مایله لیرې واقع  ۳ـې د جوین حصار په دښتې کې جوړ کړ چې د سیند د مقابل لوري غاړې څخه ئودانه کړه او هم 

 کاه او څو نورې مهمې کال گانې له سره ورغولې. ۀ قلعـهمدا شان نوموړي د  ده.

چې د وزیر فتح خان په نیولو او ۀ صالح محـمد خان د خپلې خیر ښـېـگڼې شیطاني نبوغ هغه مهال په اثبات ورساو

پاکه ـې ئد اقتدار وروستۍ کرښه « بابا»ـې مشوره ورکړه او په دې سره د احمد شاه ئکولو کې ټوټه مثلـه کولو یا ټوټه 

ـې ئکړه. په دې پسې صالح له محـمود څخه زړه تورن او خوابدی سو او له شاه شجاع سره یو سو، خو په دې پسې 

د  ـې غوره کړه.ئوخته پورې بې طرفې او گوښي توب ۀ خپله مخه خپلې کال ته واړوله او الش ته راغی او تر یو

ـې الش جوین تر خپلې سلطې ئهرات والي وو او غوښتل بل زوی حاجي فیروز الدین دا مهال د « شاه بابا ع»تیمور 
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دوست محـمد خان، چې په قوم پوپلزی وو، الش ، ـې خپل له سر او ځان تیر عقیدتمند ئالندې راولي نو له دې کبله 

ته دې اجازه ۀ چې دۀ چې الش جوین ونیسي. صالح محـمد خان ځان جوین په دې شرط ورته وسپارۀ جوین ته ولـېـږ

سي چې په الش کې پاتې سي. خو کله چې هرات ته د دوست محـمد خان پوپلزي د ستـنـېـدلو وخت راغی نو ورکړل 

سي کوالی په دې والیت کې د پاتې کـېـدلو ۀ ـې په سپینه او ډانگ پییلې توگه وویل چې دی نور نـئصالح محـمد ته 

صالح کندهار والي پناه یوړه. کامران په بـېـړه د کندهار ته کړاو پر ځان ومني او له دې وروسته صالح محـمد خان 

او په دې موقف کې تر نهو یا لسو کالو پورې پاتې سو. ۀ محـمد خان د خپلو چارو د عمومي مدیر په توگه وټاکـ

خپلې ۀ یادېـدۀ مهال کې د هرات والي سو او صالح محـمد خان چې دا مهال د شاه پسند خان په نامـۀ کامران په دغـ

وایستل. له کامران سره د صالح کسان ـې د فیروز الدین ئـې بیرته الس ته راوړي او له دې ځایه ئمینې پخوانۍ 

 وځپل سو. په دې پسېۀ ماتـېـدونکې وه. خو بر عکس یو ځل دی په هرات کې ونیول سو او ښـۀ دوستي او انډیوالي نـ

ځای ته څو څو ځله لښکرې راوستې او د ۀ زاړ ـې خپلئنوموړی د فارس خاورې ته وتـښـتـېـد او له هماغه ځایه 

ۀ ـې کول. خو له دې سره سره نوموړی هیڅکله په دې بریالی نـئجوین، فراه او نورو ځایونو نیول او له السه ورکول 

ـې خپل وزیر ئسو چې الش ونیسي او ځان هلته ټینگ کړي. په دې پسې کامران بیا ورباندې عنایت وکړ او دا ځل 

په پای کې شاه پسند خان نور ستړی ۀ. ـې الش ځان ته وساتـئـې ورته ورکړل خو په حسادت ئراه او جوین او فۀ وټاکـ

ـې کړي، په لیک کې غوښتنه سوې چې تصدیق ئـې د کامران مخې ته یو کاغذ کښـېـښود چې السلیک ئاو بیا  سو.

چې خپل عزت او درنښت په خپل قوم کې ې لپاره کړې چې غواړي د د ده او نوموړي دا غوښتنهۀ د دکړي د الښ کال

 وساتي. 

کله چې یو ناڅاپه د شاه پسند پیام  له دې یو کال تـېـر سو، په دې مودې کې کامران یاد سوی کاغذ هـېـر کړی وو،

راغی، نو دا لیک مهر سوی او نوموړي شهزاده السلیک  سره لیک له د والي په عنوان د خان رسوونکی الش ته

ټاکل ۀ د دښتنه سوې وه چې کال دې ور وسپارل سي، د لیک عمومي فحوی او معنی دا وه چې کال دېکړی وو او غو

کال ته  کې کال وسپارل سوه او شاه پسند د سترگو په رپ: سوي تن ته وسپارل سي. والي دا کال په بشپړ ډول ونیوله

 ـېئ مقاومتۀ پر وړاندې کارول کـېـدۀ د د اقدام پر ضد چېۀ کړ، او د هر هغــې بغاوت پیل ئورغی او له دې ځایه 

  ـې په خپله کوښښ وکړ چې جوین او الش محاصره کړي.ئځله او دوه ځله ۀ یا اتـۀ وکړ، له دې سره سره کامران اوو

 

ډېرې آرامۍ په  شاه پسند خان او بې تکلفه پاتې سوي هوسا څخهۀ او له هغـه نزول پد کورنۍ « ژ –بابا »د احمد شاه 

ۀ د د ځایناسیۀ د د ز کال کې مړ سو.۱۸۵۰د وکړ او په تر ډېر زړښت پورې په الش جوین کې ژون عمرد خپل 

آرامو او منقلبو کلونو په اوږدو کې د ناز ۱۸۶۰او  ۱۸۵۰ز کال کې مړ سو. د ۱۸۸۱احمد خان سو چې په ۀ ورار

ونیوله. احمد خان تر خپل مرگ  ـې د فارس خوائاحمد خان د هرات د وزیر یار محـمد خان خوا ونیوله او ورپسې 

مخکې ټولو کلونو کې د برتانوي دولت جیره یا مقرري تر السه کوله او کله چې برتانوي ځواکونو کندهار ونیو دی 

تنه راټول کړي  ۳۰۰۰چمتو وو چې د ایوب پر ضد زموږ ترڅنگ د جگړې ډگر ته راسي. ویل سوي چې نوموړي 

د او کله چې له کندهاره  ی وو. دا د برتانوي ځواکونوله ایستلو مخکې پیښ سولځایه ال مخکی راغلۀ ول او ان تر یو

 ژ( –د وتلو پریکړه وسوه نوموړی په یاد راوړل سو. )مننه ورڅخه وسو برتانویانو 
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پټ تحریک یا ۀ دویم زوی غالم حیدر د یوۀ د د مشر زوی شمس الدینۀ د دد نوموړي له مړینې ډېـره لږ موده مخکې

وو. وژونکی ۀ ، باور دا دی چې دغـه محرک یا پاروونکی محـمد حسن د احمد خان ترۀې په لړ کې وواژپټې پارون

ځای نیولو ته پـښه وړاندې ۀ دد همدا مهال مړ سو او محـمد حسنهم تهران ته وتښـتـېـد او احمد خان « ژ–غالم حیدر »

  کې شهرت درلود.کړه. له ظواهرو ښکاري چې غالم حیدر د الش جوین د خلکو په منځ 

ـې ئامیر ورڅخه گټه پورته کړه او په الش جوین کې  چې گډوډۍ رامنځته سوې داسېله مړینې وروسته  2د احمد خان

ې سرتیرو د دز کال کې۱۸۸۴سرتیري ځای پر ځای کړل او له هماغه وخته راوروسته دلته دا سرتیري پاتې دي. په 

د محمـد حسن په الس ۀ اداره تش په نامـ« ژ - قضایي»و ملکي او جنایي وو ا حاکمبولندوی په ځانگړې توگه د سیمې 

  کې وه.

خان د گلزار خان زوی ډېـر وړ « ژ – د د م»د کورنۍ په ځوانو غړو کې محـمد مدت ویل سوي چې " : ِمرک وایي

ود او تر هغو درلۀ سته چې محـمد حسن خان د خپل سلف په اندازې چنداني نفوذ نـۀ او کاري سړ وو. هیڅ شک نـ

ً ۀ د چې حاالتو الندې په  وخپل قوم او وگړۀ د دـې ال نور هم ضعیف کړ. ظاهراً ئموقف ۀ د دمشري ترالسه کړه طبعا

 پر وړاندې سوړ نظر درلود."ۀ د دعام ډول

ز کال کې له دې سیمې لیدنه ۱۹۰۴ – ۱۹۰۳ز کال کې مړ سو. کله چې د سیستان مأموریت په ۱۸۸۵محـمد حسن په 

محـسن خان په خپل قوم کې تر ټولو ډېر نفوذ « درگ»د اکا زوی د ۀ د دخان د الش جوین حاکم وو. دی او ددموکړه 

 لرونکي کسان ول خو د یو بل وینو ته تږي ناست ول. 

 

 نوربیا
 

 :وگړي
 

او الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی  لینک دغهقدرمنو لوستونکو! تاسو تر  یادونه:
 برخي لوستی شی.دوېم ټوک ټولي 
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ـې لیکلي ئل یوه ډېـر لویه تـېـروتنه کړې ده. په انگلیسي متن کې د احمدشاه له مړینې وروسته گډوډۍ د ژباړونکي یادونه : دلته لیکوا -  

 ۀ احمد خان له مړینې وروسته گډوډۍ دي. او نیغ په نیغه احمد خان ولیکـۀ ـې د هماغـئدي حال دا چې موخه 
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