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  م٢٠٠٩/ ٠٢/ ٠٥                                                                                                 محمدمعصوم هوتک 
  
  

  نواب عبدالجبارخان ديوه انګليسی مشاهد له نظره
  
  
 وهم به مجله آئينه آنالينجرمن  اندر ماه اگست سال پار مقالتی در مورد نواب محمدزمانخان نوشتم وآنرا هم به پورتال افغ[

افغانستان برای نشرسپردم و در پايان آن ياد آورشده بودم که نميدانم از اعقاب نواب زمان خان چکسانی باقی مانده اند ودرکجا 
چندی بعد  .زندگی ميکنند، اگر کسی از اين خانواده اطالعی داشته باشد نويسنده را ياری کند تا شجره اين خانواده تکميل گردد

دانشمند گرامی اقای معصوم هوتک، مطلبی را در مورد نواب جبارخان وبقايای خانواده نواب زمانخان تهيه کرده برای من 
فرستادند، در آغاز من تصور می کردم که اين مطلب حتمًا درسايت بينوا ويا سايت  لروبرافغانستان به نشر سپرده خواهد شد، 

زدخود محفوظ داشتم،مگر هر گاهی که به سايت بينوا ولروبرافغانستان سرميزدم، اين نوشته  درآن بنابرين آنرا در يک فايل ن
امروزيک بارديگر نظرم به اين نوشته افتاد وآنرامرورکردم، ديدم درضمن معرفی نواب جبار خان . سايت ها به نظرم نمی آمد

تجارتی هند با کابل وغزنی وقندهار ونيز روابط  او با برادرانش واوالده وی، نکات ديگری هم از قلم نويسنده در باره راه های 
وزيرفتح خان و اميردوست محمدخان وسياحان اروپائی آمده که برای درک شخصيت نواب مذکورولو از زبان يک انگليس هم 

. ستادم تا به نشر بسپارند جرمن آنالين فر-برای آنکه فيض اين نوشته عام تر گردد، آنرابه پورتال افغان.باشد کمک خواهدنمود
  ]٢٠٠٩/ ٢/ ۴سيستانی 

  
اغلي کانديداکادميسن اعظم سيستاني هغه يادونه وه چي د نواب محمدزمان خان ونقش اودرقيام "ددې ليکني انګيزه د

رصاحب هاشميان له خولې ويلي دي " کابل ې ده اوپه هغې کي يې دډاک :" په نامه يې په يوه تحقيقي مقاله کي ک
ې ده چي ...." نواده واعقاب نواب جبارخان معلومات کافی دردست نيست درباره  اميدوارم " ... اوورپسي زياته ک

برای اصالح وتکميل شجره خاندان نواب محمدزمان خان ونواب صمدخان ونواب جبارخان نويسنده راکمک ... 
ست ٢٠ــ ١٣٨٧ــ اسد١١١مجله آئينه افغانستان شماره مسلسل "(کنند   ).٢٠٠٨ا

ايي له  تونه سته چي  يني يادا زماسره دنواب عبدالجبارخان اودغه راز دنواب محمدزمان خان د اخالفو په باب 
ي  ه مرسته وک   . موضوع سره يو

توزياتره برخه د  پرهغه کتاب باندي (١٨٦٣-١٨٠١)Godfrey Thomas Vigne دنواب جبارخان په باب زما ديادا
ي ) A Personal Narrative of a visit to Ghuzni,Kabul & Afghanistan(والړه ده چي  ي اودلوم نومي
داچاپ يې دمنشي . ع کال نوی چاپ سته ٢٠٠۴ع کال په لندن کي چاپ سوی دئ خوزماسره يې د١٨۴٠ل لپاره په 

  .رام منوهرالل طباعتي موسسې له خواپه ډهلي کي سرته رسېدلی دئ 
مبرپراوله په لن١٨٠١اډفرې د ېدلی اودع کال دسپ  Wood(ع کال دجوالی پردوولسمه په ١٨۶٣دن کي زې

Ford,Essex(سوی دئ ۶١کي د خه نيويارک ته ٢۴ع کال دمارچ پر١٨٣١ده په . کالوپه عمرم مه له ليورپول 
ی دي  مياشتي تيري ک ی دئ . تللی دئ اوهورې يې شپ امريکاته دخپل دغه سفرداستان يې په يوه بل اثرکي بيان ک

ي )Six months in America(چي   Travels in Kashmir,Ladak,Iskardo,the countries(دی د.نومي
adjoining the mountain( په نامه يوه بله سفرنامه هم لري.  

اډفرې دسفراوپه الرکي دهغه دمشاهداتوپه باب  ی به د   )١(زه به مخکي له دې چي اصل موضوع ته ورننوزم ،لوم
م  ه وږغې خه لودهيانې ته ستون سو، دکابل دسفرتياری يې پيل ١٨٣۵ په اډفرې چي.  يو ع کال له کشمير

. دسفردتياري په ترڅ کي يې په لودهيانه کي دافغانستان له دووپخوانيوپاچهانو،شاه زمان اوشاه شجاع سره وکتل .ک
  :دی ليکي 

خه زما دسفرملګری بارن هګل) Captain Wade(کپتان وې"  شاشجاع اوشاه ) Baron Hugel(زه اوله کشمير
ه دوه قطاره مالقات . شاه شجاع دخپل کورپه شاه نشين کي پريوه چوک باندي ناست و. زمان  ته وروستلو و ه  ل

کارېدئ . کوونکي ورته ناست ول  وس کلن  کلې وه . دی پن ېره يې  ه وړه يې ديوه داسي . قديې ميانه و خو ک
لمن ايسېدله چي خپله هستي اوشتمن ې وي ،نه ديوه داسي پاچا چي سلطنت دي يې بايللی وي جن . ي يې له السه ورک

لې وه  ۍ يې ت مو دستکشي يې په الس وې .توربخونه چپنه يې پراوږو او سپينه بګ حکومتی بيان يې ...دسپينو ورې
ان وې سره و وله موده کي يې. ول له کپ ه او دمالقات په  ېنستلو اجازه را نک وورته والړ موږته يې دک  پر پ

دليدني په وخت کي موږ . موږ د ده ليدوته ورغلو. وروريې شاه زمان د ودان په يوه بله برخه کي اوسېدئ . وساتلو
که ناست  ووالړ وو اودی پرم کارېدئ . پرپ سربه يې تل .ېره يې ژړوشمه وه، په تن ډنګر او په زړه مات 

تني وک.وراوه  ه چي اوس دکشميرشالونه د پخواپه شان نازک او دکشمير په باب يې ډېري پو ې اوزياته يې ک
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وتم تېرېدالی: ده وويل . نفيس نه دي  کاليې .سوای ) وتالی(دده په ياد دي چي اولني سنګين شالونه به تر دکشمير 
وړوند شهنشاه وويل  کلی دئ ! هو: (وستايله خودې بېچاره او په ستر ې هوا او ا. کشميرپه رشتيا سره  وبه يې 

کله اورېدلی نه و، وويل ) .دي وراوه اوله داسي يوه اسوېلي سره يې،چي ما هي : خوپه افسوس سره يې سرو
کله هم  بياونه وينم    ." کابل،کابل، کشميرترکابل پوري هي نه دئ خوزه به يې هي

ن په نومو دو وامريکايي مسيحي  رولسن اونيو ی و، چي دمس وون ی وپه لودهيانه کي يو په دې . مبلغينو تاسيس ک
ردانو سربېره دنواب عبدالجبارخان زوی عبدالغياث خان ،درنجيت سنګهـ دلوی  ي کي پرنورو شا وون

اډفرې دحرکت په . جمادارکوشيل سنګهـ زوی بسن سنګهـ او ديوه سکهـ وکيل زوی کيشن چندهم درس لووست  د
ي د ازموينی وخت و وون د درجې په لحاظ .  دزده کوونکواستعدادته حيران پاته سودی ليکي چي. وخت کي ددغه 

ۍ درجه، دجمادارزوی دوهمه درجه اود وکيل زوی دريمه درجه و ی . وان نواب عبدالغياث خان لوم وون دا 
وونه هم پر زياته  ني وايستل چي زده کوونکوته دمسيحيت  ل سو او پلرونه خپل زامن په دې خاطر وروسته وت

وونه تردغه وخت يوسل اوياکاله وروسته بيا روانه ده افغان. (سوه    )هـ.م . ي زلميوته دمسيحيت 
اډفرې د خه د ملتان پرلورمخ ونيو او دخپل سفرتګلوری يې دسليمان ١٢ع کال دمارچ پر١٨٣۶  مه يې له لودهيانې 

خه غزنی اوکابل و ان يې دراب. غروله الري  خه د اپرېل پراوولسمه ووت او ده د دغه سفر . ته ورساوه له ملتان 
خه( يوه برخه  يو) له دراب  يو(له لوها رو سره په يوه قافله کي وهلې ده ) لوا روبه په دغه . سودا يو سودا ) ٢(لوا

خه دمالونو درې قافلې غزني کابل اوکندهارته بېولې  ۍ قافله کي به خچره مالونه .وخت کي هرکال له دراب  په لوم
خه داپرېل په سرکي حرکت کاوه . ېده اومالګه استول ک دوهمه به دهمدې مياشتي په پای کي . دې قافلې به له دراب 

ه قافله به وه،دمی په پای کي کوچ کاوه ولوغ رهرکال له حيدرآباد،. روانېدله اودريمه يې چي تر ی سودا  کلکتې، لوا
خه کيمخاوي  ارو وکران،)خابکيم(بنارس،ډهلي،جيپوراودهندوستان له نورولويو او نورنفيس   او دتوپو ، بنارس

له هغې خوابه يې له کابل . توپکوسامانونه اونورورته مالونه کابل ، غزني ،کندهاراووروسته بيا تربخاراپوري رسول 
م اونورمالونه وړل  البتون، ورې خه به يې اسونه،  خه انار،بادام ، کشمش اورواش، له بخارا   .اوکندهار

تم کېدووروسته د اپريل پراډفرې په ملتا مه له ١۵ع کال داکتوبرپر١٨٣۶مه مخ پردراب روان سواود١٧ن کي له لن
ېد يوپه دريمه قافله کي دغزني اوکابل پرلوروخو خه دلوا خه مخ پرملتان ،غزني .دراب  دی چي له لودهيانې 

خه يې يوسپا اوکابل رارهي کېدئ، ت ليک دلوی نواب په نامه دنواب عبدالجبارخان دزوی عبدالغياث خان  ر
ې له .راخيستی و وک دبدر تل چي يو خه ويې غو غزني ته له رسېدوسره سم يې داليک نواب ته واستاوه اوور

ي ه . پاره ورته راولې اډفرې ترغزني . نواب عبدالجبارخان خپل پخوانی نوکرمرتضی خان قزلباش ورته راولې
وونه پيل  اريې وکوت اودميدان له الري دکابل په چهاردهي کي . کوروسته سفردمرتضی خان په الر دغزني 

خه درې ميله ليري ،دنواب کالته ورسېد ار   :نوربيان به دده په خپلوالفاظوباندي ولولو. ،دکابل له 
لورکونجه دي "  ودي .په هرکونج کي يې يوبرج والړدئ .دچهاردهي کالوي  په .يوه دروازه لري اودېوالونه يې دخ

ي هم کارسوي دي برجان کلي زامن .کورن دلته اوسي )عبدالجبارخان(دنواب . و،فرش اوزينوکي يې لر لورډېر
په  ان وې ه زماخواته راغلل اوسمدالسه يې دخپل ورورعبدالغياث خان په باب ،چی په لودهيانه کې دکپ يې په من

ي کی درس وايه، ې  وون تني شروع ک نومي  روپايانوپه شان دنواب مېلمه وم ،ا زياترو رنګه چي زه دنورو.پو
لوروزامنوکي يې مشرعبدالغني خان دئ .له دغو زلميوسره زياته ليدنه کتنه درلوده  ورانده اونجيب .په دې  يرک،

ه،. هلک دئ  ه چي که يې انګليسي الفبې زده ک يلسکوپ په انعام کي ورکوم  ماورسره وعده وک دريمه ورځ .بيايو
هيې زماپه شان را که چي زمادسوغاتوزېرمه يې راسپېره کوله  .ته تکرارک ې  دوی .خونورمي بايدنه وای په زده ک

وکي په مردکولوبي کولې  م .به پخپلومن ي يې هم ماته راوستلې چي تصويريې وررسم ک يوه . دنواب دوې کوچن لو
ه نجل وه، ه من خه نه آرامېدله يې چي غون کودابله يې.يوه شيبه هم له ژړا ويې داو   په مرګ بېرېدله اوله ستر

ېنستله  شورسو، ی واستاوه . خونيم ساعت قدرراته ک ارته س په کالکي يې ماته چای اومېوه راوړه اوسمدالسه يې 
ه  راننوت . چي نواب زماپه رات باندي خبرکاندي  غ مازيګروچي نواب راغئ اوبې له مخکين خبرتياپه کو

ې مسې وواره يې توده اودزړه. ه پخوان زړې ِسکې .راته وويله )خوش آمديد(  له کومي ست لورپن بيايې نو
وولې  ې ه په الس کي راک وس کلن...نواب جبارخان . دسوغات په تو ه پن ېرې له مخي پن کارېدئ ،قديې ) ٣(د

ی و ه ج ، نسبتًا چاغ س ه اعشاريه نهه فو ه . تقريبًاپن ډېرماليم .يهودوته پاته کېدله يره يې توربخونه اويو
نواب ته په زلميتوب کي دمحمدعظيم خان توجه .... کي سريته وه )زنانه وو(موريې دپاينده خان په .طبيعت يې درلود

ه يې مقررک.زياته سوه  هورې يې .دخپل سکه ورورچلنديې ورسره کاوه او د ډيره اسماعيل خان دوالي په تو
ه خوددې وطن دنو ا ای سوډېرشهرت و ان خالص نه ک کله چي دکابل .رواليانوپه شان يې داختالس له توره 

ت ) هـ. سدوزی (محمودشاه  . سندهـ ته دمالياتو دراغون ولوپه نيت والړ،نواب يې دحساب ورکولو له پاره راوغو
وړندوم ورته وويل چي يابه د درو لکو روپوکسرتاديه کوې، يابه په )هـ . مرادوزيرفتح خان دئ(فتح خان  دي په ستر
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وکي يې ورولوېد. ه او په پ ې اوپه پای کي يې يوه سره بخملي خېمه محمود ته ورک . نواب عذر و زارۍ ورته وک
ه سوخو د ډيرې له حکومته ليري سو ه وباخ فتح خان پر نواب باندي د ده د . دی ډېرژرد کابل والی سو.په دې تو

خه کشميرته محمدعظيم خان ته پناه  ور وړه او هورې يې نوموړی شهرت له امله  شکمن سو او نواب له بيري 
اوه    .بغاوت ته وه

تنه يې  په کشميرکي دوزيرفتح خان قوت ماته وخوړه خودی په زړه ورتيا سره دمحمدعظيم خان کمپ ته ورغئ اوپو
ه چي دجنجال سبب سي  رنګه نواب ته اجازه ورک ه چي ده   خونواب دوزيرفتح ددوی ترمن سوله وسوه. ترې وک

ي په وخت کي محمدعظيم خان له کشميره پرکابل باندي مارش . خان دړندولوتروخته په کشميرکي پاته سو ددغي پې
وو ه پرې يوکال وروسته نواب دبرياليواوفاتحو سکهانو په واسطه . وک اونواب جبارخان يې دکشميرد والي په تو

ل سو . يوحکومت وروسپارل سوچي دکاله يې نوي زره روپ ماليات درلودل په پای کي دغلج. دکشميرله واليته وش
خه دمحمدعظيم خان د زوی عبيداهللا شايی حبيب اهللا وی، خکه محمدعظيم خان دعبيداهللا په نامه (خوله دې مقامه 

 په دغه وخت کي دوست محمدخان اونواب جبارخان سره متحد سول اوعبيداهللا. په واسطه ليري سو) س.زوی ندرلود
نی واخيست او . يې له کابله وشاړه نواب ته بيا دغلجيوحکومت ورسېد خو دوست محمدخان اميردا حکومت بيرته 
وچی زه په کابل کي يم ، تاته به دکاله اويازره روپ ماليات درکوم  ورته ويې ويل ، پردې مالياتو سربېره دنواب . تر

ه ويشت زره روپ کېدئ کوعايدهم چي شل پن ه دخپلو م زره پن ول عايد تقريباً دشپ ، پر ورزيات سو او دکاله يې 
ومعادل سو   .سوه پون

دنواب اغېزه ډېره ستره وه خود ده د وروردوست محمدخان لياقت ترده زيات و اود يوزيات شمېرخورو ورو مخالفتو 
کارېدئ ) دوست محمد خان(سره سره بياهم دی  دسيسه جوړوونکي په نواب ته د يولوی . دپاچه له پاره مصمم 

کله هغوخائنانه پيغامو او بلنوته ،چي ده ته رسېدلې وه، پاملرنه نه کوله  ه هم ده هي ه کتل کېدله که  هي . ستر
خه چاره نلري  يا ډېرله دسيسو  ی چي ده له شاشجاع ) نواب(دده . مسلمان واکمن په هي وطن کي ل په باب ويل کي

من په غرض کندهارته ١٨٣٢وموړی په سره هغه وخت اړيکي درلودې چي ن خه د د ع کي له لودهيانې 
ي چي پخواني شاه .ورسېد تله  چي ده ته اجازه ورک خه وغو ته  ورسي ) شاه شجاع(نواب له دوست محمدخان 

ي  ي چي که يې خپلي . اوستونزي ورسره حل ک ) ۴(خواميردوست محمدخان ورته وويل داکاربه هغه وخت وک
ورنر و،دی دتګاو غرن سيمي ته ننوتلی و. سوې قواوي ماتي  هورې بريد پرسوی و او . کله چي نواب دغلجيو 

ې وه  په دا بل کال دوست محمدخان پخپله پسي والړخونواب دتګاوغرنيو اوسېدونکوته . توپونه يې له السه  ورک
ي او دی به پخپله هم د مرستي س ي وليکل چي د ده پر ورور باندي سخته حمله وک ته وک ده داکارصرف په دې . ر

چي وروريې د ده دپخوان ماتي له امله ورباندي ونه خاندي  ه سينه . خاطر وک يرسول او په س دده ليکونه پرالري 
ه سول  کله چي دوست محمدخان هغه سيمه ونيوله ، يومازيګريې دخپلو .يې دخپل وروردوست محمدخان له خوا ورک

ې او وېويل افسرانو په مخ کي دخپلو ت و تيروني وه : وپونو ميلې مچ ک له .... دا توپونه ماته ترخپلو ورو
ې برخه ده  انګ ر يوه  ماته ويل سوي دي چي په تېرو شپاړسو کلونوکي دده . انګرېزانوسره دنواب مينه د ده دکرک

يا کمپن دي کابل ترخپلي حمايې الندي ونيسي  ه هم.زياته هيله داوه چي ايست ان ه سوی نه که   ده ته زيات ډاډورک
ه پرمخت ته په ډيري دلچسپ سره غوږنيول سوی وای  د ده . دئ خوشک نسته چي په دې باب به زموږ لخوا ل

وکلونو راهيسي په لودهيانه کي و ي په مقصد له  ما يو يا دوه تنه . مشرزوی عبدالغياث خان دانګرېزي ژبی دزده ک
ای سي خو د نواب مشروروردوست محمد به تل پرده باندي په دې نورونه موندل چي له ده سره دي  سيالي وک

ول خرڅ  ويا دده زوی  ئ او ی چلند نه وک انګ خاطرخندل چي دهندوستان حکومت دده له زوی سره دمېلمستيا 
ه... وخراجات يې نه ورکول  تينې شرقي تو  زه ډېرخوښ وم چي دنواب له خولې مي د تعارف اومهربان په ر

تل،کوالی مي  ه چي مي زړه غو ويازماخپل وـ هر ه چي ده درلودل ،هغه زماوه ـ پخپله وطن هم  اورېدل چي هر
ای نقشه مي اخيستالی سوای اوپه دې  تل ،دهغه  ای چي مي خوښ و،تلالی سوای ـ چي زړه مي غو سول ـ هر

ان بالکل په خپل کورکي باله  ولوهغو اروپايانو نومون. ډول مي  ه ل وډېر اخيستل چي پخواکابل ته راغلي ول ده د
ول خپل ملګري بلل . اود ده مېلمانه به ول  ده ليک لوست نسوکوالی او د زياترو شرقيانو په شان دخپل هيواد په . ده 
خبرو ي دي؟ په جواب کي يې راته وويل .تاريخ هم ل تل چي دغزني منارونه چاجوړک خه وپو ه په ( ماور زه 

ي خو و) خبريم ان په دې جواب قانع )Mrs.Shandy(روسته يې لکه مسيز شېن چي دسقراط په باب ويلي و،ده هم 
ه چي  ا   )....".داودان ډېري پخواجوړي سوي دي(و

رمېسن ياکمپن دخبريال مس په ملګرتيا )Mr.Masson(اډفرې وروسته دنواب جبارخان او په کابل کي دايس ان
ارپه ي اوددغه  ارته  ار او .  باب بېالبېل معلومات وړاندي کوي دکابل  ايو د  دآب وهوا،کرني ، تاريخي 

و،دافغانانو داتنيکي مبداء، مېوو او نورو اړخونوپه باب  ارداوسېدونکو د اتنيکي ري ت اوشکل،د بازارونو دجوړ
خه چي دی وايي چي دافغانانو داصل ونسب په باب يې معلومات په تاريخ باندي د. تفصيلي بيان کوي  يوه  شخص 
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ي دي  ل چي . مالخداداد نومېدئ، ترالسه ک خه ورک دی وايي نوموړي مالخداداد ورته دغه معلومات له يوه کتاب 
،خوداخبره نوره . مجمع االنساب نومېدی  دمالخداداد نوم زما ذهن ته دمورخ فيض محمد کاتب دنيکه نوم تداعي ک

نه غواړي  نوپه ) ۵(په باب د بيان په ترڅ کي يوه خبره کوي چي اډفرې په کابل کي دکرني . ې ې ايي دکرنيزو
و ا خه د)کچالو(برخه کي په زړه پوري وي اوهغه داچي وايي کابل ته دپ  Captain(تخم واردواره له لودهيانې 

Wade( ل سو اونواب جبارخان پخپلو ې ده  لخوا راولې ه نتيجه يې ورک کوکي وکاره او ډېره  وي چي دی زيات.م
خه دسرجان مالکم د اتخم کشميرته . پرالس عام سوي دي ) Sir John Malcolm(کچالوپه فارس کي له پخوا

ل لپاره بېرن هګل  ي    ). مخ٧٨(وړی و) Baron Hugel(دلوم
ۍ شپه په بتخاک کي دنواب ٢١ع کال داکتوبرپر١٨٣۶اډفرې د ورپرلوررهي سوی دئ اولوم خه دپې مه له کابل 
ې وه په کالکي    .ويا نواب جبارخان پرچهاردهي سربېره په بتخاک کي هم کالدرلوده. تېره ک

ېدلی ١٧٨٢= هق ١١٩٧لرم زوی وچي د)ع١٨٠٠ ــ ١٧۵٨(نواب عبدالجبارخان دسردارپاينده خان  ع کال زې
ن ٧٣هق د١٢٧٠اوپه  سوی اودعاشقان وعارفان په مزارکي دخپل ورورنواب محمدزمان خان  ته کالوپه عمرم

  :  دوفات تاريخي ماده يې کابلي طبيب ميرزاعبدالواسع خان داسي ويلې ده . خ  دئ 
  

  برداشت ازميانه َسِرجان نخست وگفت                           جـــبـــــارخان نمـــود ميـان جـنـان مکان
  

ت يې  ي اوله دې١٢٧٣په دې بيت کي دوهمه مصرع تاريخي ماده ده چي ابجدي ارز خه چي دکي ) جان( عدد
ی اوداکال په قمري حساب دنواب " برداشت"د) ٣= ج (سريعني  په قرينه تفريق سي ،يوزرودوه سوه اويا پاتي

يني کال دئ  مرحوم غالم محمدغباردی .وه )سريته (دنواب عبدالجبارخان  مورکوهستان .عبدالجبارخان دم
ي وه چي )   مخ۵١۶تان درمسيرتاريخ ـ افغانس:وګ (وروربللی دئ "عاليی"داميردوست محمدخان  ده اته ودونه ک

،دوې يې پوپلزۍ،دوې يې بارکزۍ،اووروست يې کشميرۍ وه  ه يې قزلباشه،دوې يې هندوستان له دوی . يوه 
عبدالروف خان،عبدالرحيم خان،عبدالشکورخان، : خه يې ديارلس زامن پاته سول چي نومونه يې دادي 

ن خان،عبدالغني خان،عبدالغياث خان،شاه مردان خان،عليمردان خان،عبدالقيوم خان، عبدالغفارخان،عبدالرحما
  .محمداکبرخان ، محمدافضل خان اوحبيب اهللا خان 

اخ په کندهارکي ماته معلوم دئ  ار جنوب ته . دنواب جبارخان د ورور نواب محمدزمان خان دکورن يو دکندهار 
ه شرق ته مايل دميانجوی په . ه دي دترنک رودپرغاړوباندي دبارکزوکلي پرات ه باندي ل ن د ترنک رود پرجنوبي 

ې ميشته ده  ددغي کورن متاخر مشر . نامه يوکلی دئ چي دنواب محمدزمان خان د زوی شجاع الدوله اوالده پک
خ دئ  ونکي دميانجوی اوسني اوسېد. محمداکبرخان نومېدئ  چي د حاجي جمال خان نيکه د زيارت په محوطه کي 

  )۶. (دنوموړي محمداکبرخان د دوو زامنو محمدسرورخان او محمداسلم خان اوالده ده 
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