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 د پښین او فوشنج په باره کي یوه لنډه یادونه
 

 دغه عنوان تر هر څه مخکي باید یادونه وکړم چي زما مسلک جغرافیه او په تیره بیا تاریخي جغرافیه نه ده او په
لیکنه هم یو څه زیات کار راڅخه غواړي. دونه ویالی سم چي ما پخپله په ځینو تاریخي کتابونو کي د پښین لپاره، 
ځای ځای، فوشنج لیدلی دی. مګر دا التباس په ډیرو پخوانیو متونو کي راغلی دی. وروسته که د چا مطلب پښین وو 

زه په دې باره کي یو مثال د ابوالفضل د آیین اکبري د انګرېزي ترجمې نو فوشنج نه بلکه پشنګ یې ورته لیکلی دی. 
 د دوهم ټوک څخه راوړم چي د کندهار سرکار یې معرفی کړی دی.

 12،۰۰۰خرواره غله،  1،۸۰۰د کندهار ختیځ مربوطات: د ډوکی عالقه د اومو خښتو یوه قال لري. شپږتومنه؛ 
 یل پکښی اوسي. پنځه سوه سپاره او زر پیاده عسکر ورکوي.بلوڅي آسونه. ترین او کاکړ قبا 1۵پسونه، 
سپاره او  1،۵۰۰پسونه، پنځه سوه خرواره غله،  ۳،2۰۰تومنه پیسې،  ۳۸یوه د اومو خښتو زړه قال لري  پشنګ

 پیاده عسکر لري.  1،۵۰۰
یاده او حاصالتو او  پکه دا سیمه، چي په آیین اکبري کي یې پشنګ ورته لیکلی دی، د نن ورځي پښین وبولو نو له 

سپرو عسکرو څخه یې معلومیږي چي هغه به څلور پنځه سوه کاله مخکي هم یوه پراخه سیمه وه. څرنګه چي په 
 عربي ژبه کي د پ او ګ توري نسته نو په عربي متونو کي دا نوم په فوشنج تبدیل سوی دی.

ال کي تالیف کړی دی، دا ځای د پشین په ک 1۷۷۰شهید حافظ رحمت خان، چي خپل کتاب خالصته االنساب یې په 
ډول لیکي او نور نو د پشنګ د نوم استعمال، چي دا هم معلومه نه ده له کومه وخته یې رواج میندلی وو،  لیري سوی 

دوی دواړه چانچه تور ترین او سپین ترین ډېر خېلونه او ټبري لري خو د اوږد والي له کبله اونه لیکلی شو » دی. 
 «په ملک کښی آباد دی ...  پشینیاد کړی شول. دوی ټول د  او مختصراً 

دا چي په خالصته االنساب کي دا نوم د پشین په شکل لیکل کیږي د دې معنی دا ده چي دا نوم به ډېر پخوانی وي، 
چي وروسته یې متونو ته الره کړې او حافظ رحمت خان وایي چي تور او سپین ترین، چي د پښتنو ډېر ستر قبایل 

 و حتی د قبایلو سرچینې دي، پکښي آباد دي.ا
له دې څخه وروسته ښایي نورو ډیرو افغاني او خارجي لیکواالنو د دغه ځای نوم د حافظ رحمت خان په شکل لیکلی 
وي، چي زیات تفصیل او مثالونو ته به ضرورت نه وي. انګرېز لیکوال، سیاح، پلټونکی او سیاستمدار صاحب 

کال پوري په روسیه، منځنی اسیا او افغانستان کي پټ سفرونه  1۸۳1کال څخه تر  1۸2۹ه منصب آرتر کانلي چي ل
کال کي له ماسکو څخه حرکت کړی،  1۸2۹کړي او خپل قېمتي یاداشتونه یې هم ترتیب کړي او خپاره کړي دي؛ په 

کال کي هندوستان  1۸۳1ه کال کي د مرکزي آسیا له الري هرات ته رسېدلی او د کندهار له الري یې ځان پ 1۸۳۰په 
کاله پخوا  ۴۵ته رسولی دی. هغه څو ځله د پښین نوم یادوي؛ چي د امیر شیرعلي خان له زمانې څخه څه باندي 

 خبره ده.
د  نپشیسیدموهین شاه، ) په نامه کي به حتما غلطي وي جهاني ( چي اوس یې نو باید نوم یاد کړم، یو پیرخانه یا د 

اکټوبر نونسمه وه چي موږ د سید موهین شاه په ملګرتیا له هراته حرکت وکړ. او زموږ سره سیدانو مشر دی. ... د 
 دوولس تنه نور راسره وه چي اکثر یې د پشین سیدان ول.

بل ځای لیکي چي ډېره تیاره وه موږ غله نه سوای تعقیبوالی نو سید موهین شاه په غلو پسي ناره کړه تاسي چي د 
  کوی د هغوی له ښرا څخه نه بیریږی پشین له سیدانو څخه غال

له ډیرو چیغو او نارو څخه وروسته سید موهین شاه غلو ته وویل چي غوږ ونیسی زه سیدموهین شاه او د پشین سید 
 یم. 

په دغه ډول شپږ اووه ځله د پشین نوم یادوي او د دې معنا دا ده چي د ا نوم ، له ډېره وخته د پشنګ او فوشنج ځای 
  نیولی وو.

کال کي چاپ سوی دی. یعني د امیرشیرعلي خان له دوهم ځل پاچا کېدلو څخه څه کم  1۸۶۵حیات افغاني، چي په 
په افغانستان کي د پشین سیدان په تجارت او » درې کاله مخکي خپور سوی دی هم دا نوم د پشین په شکل لیکي. 
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زوري، بې باکه دي او کورنۍ شخړي پکي سوداګری کي مشهور او د کلکي ارادۍ خاوندان او شته من ، خو سر
 مخ ۴۵۵پښتو چاپ « ډیري دي. د پشین په سیمه کي ډیر سیدان اوسي....

کال کي، د ګندمک په معاهده کي هم دا نوم د پشین په شکل لیکل کیږي نو معنا یې دا ده چي همدغه  1۸۷۹دا چي په 
 نوم رواج سوی او رسمي سوی دی. 

انګرېزانو ته وسپارل سي. د برټانیې حکومت به دا عالقې په خپل کنټرول کي  عالقې بایدد کورم، پشین او سیوی » 
وساتي.... د ګندمک د معاهدې په اساس د کوټي موقف او له هند سره د هغه ښار د ارتباطاتو خطونه، د پشین او 

 (11۴سایکس دوهم جلد ص )سیوی له اشغال سره، یقیني سول. 
یخي شواهدو او متونو برسېره ال مرحومینو غبار، کهزاد، کهګدای او یا بل کوم لیکوال اوس نو که پر دې ټولو تار

بیا هم د پښین لپاره فوشنج لیکلی وي دا یا د سیمي له جغرافیې څخه د هغوی مطلقه بېخبري ښیي او یا یې مطلب هغه 
شنجي له نامه سره یې شهرت فوشنج دی چي د هرات له ښار سره نیژدې پروت او د طاهر ذوالیمینین یا طاهر فو

نور هم زیات سوی دی. زه یقین لرم چي د نوموړو مورخینو مطلب همدغه د هرات په ګاونډ کي د فوشنج ښار یا 
ونه د سیمه ده. ځکه چي د امیر شیرعلي خان د رسمي فرمان له صادرېدلو څخه وروسته بیا هم پښین ته فوشنج ویل

انتظار نه سي درلودالی. په تېره مره لویو او مشهورو مورخینو څخه له دوسړی یې  لویه تاریخي بې خبري ده چي
مخ کي لیکي:  12۶کال کي یې جغرافیای تاریخي افغانستان لیکلی او د خپل کتاب په  1۳۵۵بیا مرحوم غبار، چي په 

الیسي لوچ در اثر پبلوچستان شرقي در قرن نوزده عیسوي بالتدریج از طرف انګلیز ها استعمار شده و عالقه های ب» 
مسیحي از  1۸۸1( در سال پشین و سوی رابرټ سندیمان معروف متعلق به حکومت هند بریتانوي ګردید. و حتی ) 

 «ان مجزا و ضمیمه حکومت هند شد...افغانست
 له دې متن څخه څرګندیږي چي مرحوم غبار د سیمي له جغرافیې سره ښه بلد دی او د پشین پر ځای فوشنج نه لیکي.

در فاصله یک منزلي هرات واقع بوشنګ یا فوشنج مخ کي لیکي چي شهر  ۷1مرحوم غبار د خپل همدغه کتاب په 
و در قرون وسطی شهر مشهوری بوده که اکنون به قریه ای تحول یافته. این شهر وطن خانواده معروف آسیا، ال 

ریف بساتین و میوه های او میګوید: تنها انګور . حمدهللا قزوینی در تعبسی شاداب و معمور بود فوشنجطاهر است... 
 او بالغ بر یکصد و چند نوع میشود. 

سړی نه پوهیږي چي مرحوم غبار به د پښین او فوشنج په باب له دومره معلوماتوسره سره څرنګه پښین ته فوشنج 
 ویلی وي. 

ښین او فوشنج دواړه پېژندل او چي د دې متونو په استناد، زما قضاوت دا دی چي زموږ نوموړو مشهورو مورخینو پ
مطلب یې همدغه د هرات په یو منزلي کي پروت فوشنج  اه یې د فوشنج اوسېدونکی بللی دیش صدراعظم نور محمد

دی. دا چي په نونسمه پېړۍ کي د امیرشیرعلي خان په فرمان کي د دومره صراحت او بیا وروسته د ګندمک په 
اه ش دلو سره سره، چي یقیناً ټولو به لوستې وي، زموږ مشهور مورخین نورمحمدمعاهده کي د پښین او سیوی د یادې

 مسوولیت به هغوی ته پریږدو. سوال د جواب ویلو پښین وي؛ د دې ته فوشنجي وایي، او مطلب به یې بیا هم
 

 ایپ
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