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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
  

 ۱۲/۰۴/۲۰۱۶          زلمی کرزی
 

 !ته یوه کتنه ۍنرکرز او د کرزیانو کو
 لمړۍ برخه

 

 لیکونکی یی ولی احمد ،نومیږینامها در افغانستان(  نجینه  گړ کتاب ) یو دوست می له پاریس څخه یو کتاب راو
)کرز( نام محلی است در والیت کندهار که » :په ردیف کی د کرز او کرزیانو په باره کی لیکی «ک» نوری دی. د

ایکاش   حاب مقرب حضرت پیغمبر اسالم بوده،صاز ا یگویند همچنین )کرز بن جابر( یک (باشندگان آنرا )کرزی ها
با کلمه کرز پښتو که نام یک قریه است چی ارتباطی )کرز( عربی  ند که کلمه  بجویندگان درین راه بکوشند تا دریا

دارد؟ آیا نام کرز کندهار که قبیله مسکون در آنجا از کرزی ها میگویند از کجا آماده است؟ چه ممکن است از قرن 
خاک ما آورده باشد. حامد کرزی جمهور افغانستان هم منسوب به کرز  فتوحات اعراب در یانماول هجری از ز

 «.است
چی ما په کتاب کی دغه مطلب ولوست نو مجبور سوم د کرز او کرزیانو په باره کی څوکرښي ولیکم ځکه د کله 

ه یوه موضوع کی پکه دی ی ړیی ده. خدای تعالی انسان ته عقل او فکر ورکړیر کعبلیی اوتڼکرز کلمه یی بل ډول ګ
ړل اوڅیړل پی موضوع ځانته سمهره پیچوځکه یږنه وکړی واو ګرنه ټپلدی چې معلومات ونه لریی نو انسان اړه 

 . غواریی
بیان الخیبرپه ان ښیروپ یی )کرل( دی د رمطالب په لنډون لیکم. کرز په پښتو کی د کښت او زراعت په مانا، مصد

 :یی. خوشحال خان خټک واییاه او بزګری ته ولیکه، کښت وکر، کرڼده یعنی کره يکی دغه کلمه )کرله( راغل
 

 کرله شيهرله السه خپله   بيېهغه به ور ریيوک ېهرڅه چ
 . رحمان بابا هم وایی

لی ده، چی وی ښواسی کی د )زی( کلمه دنرښتو ډګشپڅیړونکی )بیلو( پخپله  .کر دګلو کړه چی سیمر دي ګلزار شي
شی  خاصو افغانی نومونو سره یوځاید  ډول،ه رکوی، خو کله چی د الحقي پوالد مانا او قله توګه د زوی اوتپه مس

 ه کوی. د )زی( پښتو الحقه فارسی میرزایانو )زاي( جوړه کړي ده د فارسی د زاییدن اودافنو )طایفه( یا )قبیله( ا
  او نورزی... بارکزی یوسفزی، :ډوله اشتراک پیدا کوی. د ساری پ یومفهله مشتفاتو سره څرګند م زاد

ري، کرز په عربی ژبه الوبالو ته واي او کرز بن جابر ه هیڅ پیوند او تړاو نه لرد پښتو د کرز کلمه د عربی کرز س
په  تحتي ډیر پښتو کلما يوخت کی شهید سوی دی. په افغانستان کی ډیر نومونه پښتو ده ضرت محمد)ص( پحد 

 ی. ږکی موندل کی اوستا
 :مخ کی لیکي( ۳۸خپل کتاب په ) وال دیکحیات افغانی ل محمد حیات خان د

خوا)کرز( کی ژوند  ی. او ډیر پوپلزی د کندهار په سهیلږيمشهورو ځایونو څخه شمیرل کیکرز په کندهار کی د 
خلکو  لس اوو   د وخوایی د انګورو باغونه دي.ا سپین اوسمسور کلی دی ښا )کرز( یو خړوب، ېه چګکوی، څن

 .یږبهیان ویاله پکښی جنوشی پاتاو او ،باتور  ه او شغل یی باغداري ده د رڼوره
 لل دري زامن درلودپه پوپلزی )اسمعیل زی( دي، پوټکرزیانو کوړمه )کورني( په خ جرو له مخی دی شتروای د

خپل کتاب ه الدین پوپلزی پز. عزیویی )اسمعیل اوبامی(  مشهور ېحبیب څو زامن درلودل چ (ایوب و او)حبیب، باد
 :کی لیکی( ۳۱۹)تیمورشاه درانی، 

مشترک نیکه )دری نیکه( دی، چی د ستر سوبمن ټولواک  يدو ، ديدزی او بامیزی یو ښاخ او یو ټبر  اسمعیل»
ری نیکه ډیر زامن درلودل چی . د  يخانانو څخه شمیرل کید وهورشپاچهی په لومړیو وختونکی د م احمد شا بابا د

 «.مشهور زوی یی )محبت خان( نومیده
محبت خان پوپلزی د » :پوپلزی زیاتویکرزیانو نیکه و،  همدغه مځکوال محبت خان درانی د خپلی تپي مشر او د

 «ختونو کی د سپاساالر رتبه درلوده، او د کوټوال په نامه هم یاد سوی دی. وغازی احمد شاه بابا د پاچهی په لومړیو
 و کړ.یخو وروسته د احمد شاه درانی د مخالفینو سره الس 
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ان پوپلزی د احمد شاه درانی په پاچهی محبت خ» :مخ کی لیکی( ۶۳ محمود حسینی پخپل کتاب )تاریخ احمد شاهی
کی د ممتاز سپا ساالر رتبه درلوده، ځینو دراني سردارانو د احمد شاه درانی د حکومت د ړنګیدو هڅه درلوده. نور 

و د کندهار واکدار و، په پایله کی نور محمد خان او میان اوخت د درانیانو مشر ه محمد علی زی چی د نادرشاه پ
 «.تر پښو الندی مړه سول او محبت خان یي بندی کړ هاپتیانو داد د

   :مخ کی لیکی( ۴۵ –داکتر ګندا سنګ پخپل کتاب )درانی احمدشاه 
ښاروال  لوړ احساس په درلودلو سره د پخوانی )کوټوال(محبت خان، لوی سوبمن ټولواک غازی احمدشاه بابا د»

)کدوخان( په مغرضانه فعالیتونو باندی سترګی پتي  قومانداننور محمد خان او د نادر لخوا په کندهار کی د پوځ 
کاره توګه زیان ښه یی په تد دولت وټنګیښت  ېکړه چ مجازاتو لپاره اړتیا پیدا د يکړي او هغه وخت یی د هغو

  «پیښ کړ.
او نوی دولت د ( ۱۷۴۷کوم وخت چی د افغانستان د سیاسی برخه لیک )سرنوشت( )» :تاریخ یوه غبار لیکی

کی لویه جرګه  تاکلو لپاره د سورشیخ یا )شیر سرخ( په مزار کی د نادر آباد په پوځي کالد پاچا  ښت او دړجو
  «ي نوماند )کاندید( کړی و، محبت خان پوپلزی وو.یچی ځان  ،خانانو څخه وو د قومی مقتدریجوړه سوه. 

د پښتنو د ملی مشر حاجی میرویس خان  ېکهول بل سرغنه )محاذ نیکه( نومیده. چ په ارغسان کی د کرزیانو د
 ژغورنی او کندهار د ده پر بورجل یی د نیکه سره پیژندګلوی درلوده او د ذهوتک هم مهال و. میرویس نیکه د محا

 نیکه او محمد نیکه د )سدوونیکه ذمحا . دهیل مشهور وذخونه کول، هغه مهال کرزیان په محاثلپاره پټ بح ۍخپلواک
 .ارغسان کی څنګ په څنګ موجود دي ( قبرونه پهمعاصر
  «له کوم ځای څخه راغلی دی؟» :یا خبره ده ښاغلی نوری لیکیتد حیران

هیل په کرز ، او بیا د کندهار س  کاوهکی ژوند ژواک )ارغستان غلط دی کرزی( کرزیانو کهول لومړی په ارغسان  د
رانیانو د   د :ن لیکیوانګریز سیاستوال الفنستاوبه وی  ی مځکی اوڼکره واري دآمیښته سول، ځکه دلته  او کی ګډ

فا صښاری  ، دامان، جلدک اوزرخیزه سیمه معروف ان پراخهارغس )ابدالیانو( اصلی ټاټوبی او تاریخی بورجل د
دوی  جوړښت لومړنی ټاتوبی دی، چی دلته له پخوا څخه د ه بیا ارغسان او معروف د ابدالي حکومت درده. په تی

 مځکی او اوبه شریکی وي.  ينریکرن
  :پوهاند عبدالحی حبیبی لیکی

مشهور نیکه  د پښتنی قبیلی ،په نامه یاد سوی دی (ابدال یا اودل)ی نامتو سړی د ړد اسالمی پیر په تاریخ کی لوم»
. ند کړوسی وړبس شرخبون لمسی او د دی د ترین زوی د ه،وسیدادی چی د خپل کهول سره د سلیمان په غره کی 

 «یدا سول.پر پکښی ییر مشاهډدوی پوری اړه درلوده او وروسته په  بد پښتنو مشرتو او
 و چی د پښتنو یوه قبیله د ابدالی په نامه دخه څابدال یا اودل د پښتنو له نامتو مشرانو » :داکتر ګندا سنګ هم لیکلی

  «ږته منسوبه ده
د سلطان محمود هم  تالملوک په السوند بایده ابدال د تذکر :کی لیکی (ارواښاد عبدالروف بینوا په)د افغانستان نومیالی

 په شاوخوا کی(  هجری۴۲۰مهال وی )
ولو ټدال تر بابدالی په پښتو)اودل( بولی، دا د درانیانو زوړ نوم دی. ترین دری زامن تور، سپین او ابدال درلودل، ا

وب او په جګرو کی تو، ابدال په زړورڅښتن  مقام وه او د لوړاای کښینځو چی پالر یی پخپل ژوند کی یی پرکشر 
ده زوی ځیرک پښتانه قبایل د  کړل او د ډوخت کی پښتانه قبایل پرځان راغونه بریالی وو. ابدال د مشرتوپ پ

. د ځیرک تر وګانو او سیمو کی مشیت او استوګن کړلشیلی او ختیځو ورهکندهار په سو د خهڅسلیمان له غر
په  م۱۵۹۱ده زوی )پوپل( د قوم مشر سو او په وروستیو کی)د  وصیت سره سم د ده د مشرتوب وروسته او د

، درانی قومونه د و او اخیرنی ځواکمن مشر دولت خان ابدالی و مشرلک سدو حکمران او د کندهار کی م   انارغس
 )ابدال( زوزات )اوالده( ده.
کی ګدون کړی  ولنیزو چاروټملی او  ،ر په امند کندها نی اورژغو رانو تل د هیواد دشد کرزیانو نیکه ګانو او م

 کی یی تل ګدون کړی دی.  یودد خلکو په غم اوښا رلود.خلکو اوولس سره یی محشور ژوند کړی د دی. د
نیکه حاجی عبدالحکیم خان ورور حاجی اکبر خان پوپلزی د میوند په جنګ کی د خپلو جنګالیو وسله د د کرزیانو 

سوبمن سردار محمد ایوب خان سره یو ځای سرښندنه او توره کړي  اڅون کی د میوند دپیزی ضد گوالو سره په ان
 سو دی. هیدشکی له ځانه سره تورلحد ته یووړ. نووړي په جګړه یی ده. د میوند فتح ویاړي 

کابل کی د  هی کی پهچپا پهمځکوال عبدلحکیم خان په سپین بولدک کی حاکم و، د پوالدی امیر عبدالرحمن خان 
هولناک زندان څخه ژوندی  دی امیر دالسره د پو ضیدوستانو په عری یرو اوږسپین  و، د کرز دله بندی کا(۸)
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

زامن یی ( ۸(باله. ()ی باباجی مځکی او کاریزونه یی درلودل. خلکو )حاڼکرهید ، خپل کلی او قوم مشرو راووت. د
 درلودل.

.فضل محمد ،عطا محمد خان ،باز محمد خان ،اختر محمد خان ،سید محمد خان ،امیر محمد خان ،خیر محمد خان
 . او جان محمد خان ،خان

  :د کندهار بلواکی د امیر حبیب هللا خان سراج په پاچهی 
ینو لپاره د پیسو ربډي خوړونکو مامو د اناو مالدار ،د کندهار د والیت مځکوال، سوداګران» :بار لیکیغتاریخ پوه 

  «ډیره ښه سرچینه وه.
 خبار کی خپره کړه. ق( کی په سراج اال ۳۳۱ګنه / ۴۱جه په حی الذمحمود طرزی خپله مقاله د ) عالمه

خوش آوازی  دی او وایی چی په کندهار کی ډیریسردار عثمان خان د کندهار والی کابل ته راغلی » :دی ډوله پ
لیانی کابل سسردار عثمان ته وویل. یو څو میوه شهزاده واده و، د شهزاده مور  کی د دوغو وختوه ، پیانی ستهسلم

ځي کابل ته ښړی دي سبډای  وکړ چی هر شتمن او ري امی، کوټوال ته ه، عثمان خان کندهار ته راغیږته را ولی
 یی په بدل کی پیسی اخستی.یا ی او ږولی
خواجی خلک خرقی شریفی ته ننوتل او داي  هد او د تباا کلچ ،بی په ورځ د ښار، کرزن، د یکشکال و( م۱۹۱۲)

د  ښدغو بلوایانو مشر او مخک سلیانی غوښتي دي، دمخه یی ږڅی کړی دی او زموسپکاو ږکوټوال زمو :وویل
 و. (کرز )زمان خان پوپلزی

 ه خو خلکو برید پر وکړ، دږلپاره د محکمی قاضی ورولید دوی د نصیحت  الحکومه عثمان خان د د کندهار نایب
ارګ ټکان  راو بیا بلواګرانو پ .ووژلده زوی حمیدهللا په کډوانو د کی یی قاضی امیرهللا او  قی شریفی په انګړخر

ه بندیان سول. ښورښیان قوی وسله څ، په پایله کی ډیر خلک مړه، ژوبل او یو بیا ونیولهوځی تاپوکړل. حکومت هم 
 «.رو د بلوا اور مړ سو،وروویرو او مالیانو منځګړتوب وکړ او ږل، سپین والړارګ څخه شاته  نه درلوده د

 !پامه لویدلی پاڼه تاریخ یوه د د
( تر کی د )ملی ژغورنی د پیل نیټه( ۲۰۱۴بولیتن  ۲۶ه )پښاغلی نصیر هنر پښتون د آینه افغانستان د مجلی 

 :سرلیک الندی لیکی
حبیب هللا کلکانی د ځواک  :. هغه دا چیلوستلو څخه پاته ده د ملی ژغورنی له پیل په اړوند د تاریخ یوه پاڼه د»
)تر هغو چی له کندهاره بیعت رانه سی زه پاچهی نه کوم( خو ما مورینو یی هغه  :تر ناستی وروسته وویل ۍرګدپ

اکثره قومی او  وه. د کندهارارګون یی را وپاربي چی د ولس سخت غړناتار، چورچپاو، ناراوي او نادودي وک
سقاویانو پر  کندهار باید د سقاویانو څخه وژغورل سی. د ېچ دی لټه کی وه مشران آرام ناست نه وه دوی پ مقتدر
پر الروچارو یی  اڅون لومړی د کندهار په )کرز( کی پیل سو. دلته د کندهار د قومونو مشران راټول اوپضد 

 بحثونه وکړل. دوی دغه کسان وو. 
ښاغلی حامد کرزی  ( باله. خان بابا دچی خلکو)خان بابا ،پوپلزی یا معین خیروجاناد حاجی خیر محمد خان ښاروا

زت او حتی د آسانو ساتل د خیر عمیلمنو  ده په سراچه کی د مشرانو او . په کرز کی دش وفات( ۱۳۲۶نیکه و. )
 «.محمد خان د مشر زوی په عبدهللا خان کرزی اړه درلوده

 کی لیکی. ( ۲۰۰۹ګڼه ګال  ۱۱۴آینه افغاستان د مجلي په )داکتر سید خلیل هللا هاشمیان د 
انو سو او مشهورو کذکی د بانفو دیځو پښتنی سیمویارواښاد خیر محمد خان پوپلزی د افغانستان په سویلی او لو»

، خیر محمد خان د کندهار فراه او ادر خان د پاچهی تر اعالن وروسته. په کابل کی د سپا ساالر محمد نوڅخه و
 .بیعت الس ته راوړلو کی مهمه ونډه درلوده هلمند د والیتونو د
ال کار او وروسته د محمد ظاهر شاه په پاچهی کی د محمد سپاچهی په لومړی سرکی د صدارت  د محمد نادرشاه د
 «، د مشرانو جرګی معین و.داخلی وزارت معین وخت کی ده ظم پعهاشم خان صدرا

ال کی زما پالر آغا محمد کرزی په هلمند کی د مطبوعاتو مدیر و، د سرکار او ل( ک۱۳۳۷، په )یاد ديښه می په 
د فعالیت لپاره هلمند ته  د محمد نادر شاه په پلوی توب ستا اکا خیر محمد خان ې:یرو ورته وویل چږک سپین شګر

 .ری دهصو. د مال عبدالسالم بابا د کرز د شاعر د نظم یوه مراغلی 
 

 پر پوپلزی خیروجان، صد آفرین و صد رحمت
 انهـه د ځـولـه کـرڅـ، خیـه یـسو تـي زرو کـچ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

کله  :کال کی د شهید میرزا مهدی خان زوی ښاغلی آصف آهنګ له کاناډا څخه په تلفن کی راته وویل( ۲۰۱۴په )
محمد . حاجی خیر کی د مامور په توګه دنده پیل کړه( په مشرانو جرګه )سنا له زندان څخه خوشی سو، ما ږچی مو

 ستان وو.یټول امان ږی او زړه سوی درلود، ځکه موږخان د سنا معین زما سره خواخو
  :خپله مقاله کی لیکیه داد پح قدرت هللا دښااروا
چی  :وخت ولید، ما ورته وویل لمانځه پرد کی زه هلک وم چی ما حاجی خیر محمد خان د بابا خودی په جومات »

نګ کی ژوبل سوی دی. خیر جراته وویل چی . زویه زما الس د سقایانو په کاکا الس دي ولی ټپی سوی دی، ده 
  «و.ال غښتلی، وطنپال او ولسی شخصیت محمد خان میلمه پ
 ارواښاد مهردل خان او ارواښاد قاضی شکور خان  :د بارکزو مشران

خان.ارواښاد سدوخان عبدالوهاب خان او سردار محمد هاشم ،ارواشاد سید جان )مشاور( :د محمد زو مشران
 الکوزی، ارواښاد سید اشرف خان.

سپین بیرغونه ( ۲۳( دغو ټولو )اښاد حیات خان د )عصمت مسلم پالرروا ارواښاد زقوم خان او :د اڅکزو مشران
د کابل تر فتحي ( ۱۷لمریز کار د تلی په)(۱۳۰۸د )» :ر د پوهاند رشاد صاحب په حواله لیکیهنښاغلی  درلودل.

او کابل بازار لخوا پر حکومتی ځواکونو چی د کال  رازر باپه کندهار کی د ښکارپ   رښکل ی، ولسمخه د اوونۍیوه 
، تر جګړي وروسته د ، دوی یی کال بندی کړلړیرغل ورو نظامی ځایونه یی په ولکه کی وه او په ټوپو مسلح وه،

 وکړه.بل پسی ماتي سوی او دسقاو د زوی پوځیانو ماته په ښار دروازي یو 
دغی سوبي  سره تر دی(. د پاچهی وار و زما دن، )په کندهار کی چی مات سوم :همدغه ماته وه چی حبیب هللا وویل

فاتحاتو  څلی لیدلی و خو د کندهار د له امله په کابل کی د )منار نجات( یاد ژغورنی څلی جوړ سو، ما )رشاد( دا
ورو سره برابرکړ.خو ایبو کی د خشده چی خلقی حکومت په څو  نومونه می ونه لیدل، او بیا د خواشنی خبره دا

ډیره سطحی لیکلی ده، یوازی  عمخ کی دغه موضو( ۲۰۹خپل کتاب د)کندهار یاداشتونه( په )ه رشاد صاحب پ
کزی کندهار له سقاویانو څخه ونیو. د د نورو قومی مشرانو څمهردل خان بارکزی او زقوم خان ادومره لیکی چې 

 نه یی نه ده کړي. والیتونو او نومونو یادع، فد سرښندونو
ده  واک پر ګدی کښیناست. د د پکتیا له الری کابل ته ننوت او د( ۲۳کال د تلی )( ۱۳۰۸محمد نادرشاه د) شهید

د  دستی سم ، نودهاری مشرانو په واک کی وورور محمد هاشم خان د کویټی له الری کندهار ته راغی. کندهار د کن
مشرانو سره یوځای د کابل پر لور راوخوځیدل، درانی قومونه پر پوځی قوتونو برالسی سوی و. توریالی مهردل 

 ږمو :ه کندهار کی یی هاشم خان ته وویلپلوی و، پ غازی امان هللا خان غوښتونکی او خان د پوځیانو مشر د
به په کابل کی خبری  عپر دغه موضو :کی وویل کندهار د غازی امان هللا خان لپاره ونیو، هاشم خان په غبرګون

هاشم خان له جیبه تومانچه راوستله،  هخبره ورته تکراره کړ یاردل خان بهوکړو، کله چی سید آباد ته را ورسیدل م
ل کی نادرشاه بکه دي بیا دغه خبره تکراره کړه پدغه تومانچه دي وژنم . په پایله کی په کا :ردل خان ته یی وویلهم
ندهار ته د تللو ي تر نظارت الندی ونیو، ترڅو ژوندی و کیل خان بارکزی ته د نایب ساالر رتبه ورکړه او هم ردهم

مهردل خان یره درلوده که واو جنګیالی مهردل خان کندهاری څخه ډار او  ر. هاشم خان د زړواجازه نه درلوده
کړل په تیره بیا ربونه وصمشرانو ته مقامونه او من. نادرشاه هم نورو جوړ نه کړی ښتورښ کندهار ته والړشی هلته

ګوښه وساتل شی. دغه پورتنی بیان ماته  ری اویهاشم خان سیاست و چی دوی د خپلو قومونو او ولسونو څخه ل دا د
 .زما د مور لخوا نیکه ارواښاد عبدهللا خان کرزي کړی دی

 نوربیا
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