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 3تر 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

  
  

 ۱۴/۰۴/۲۰۱۶          زلمی کرزی
 

 !ته یوه کتنه ۍنرکرز او د کرزیانو کو
 برخه دویمه

 

 :د مخ لوڅی بلوا

کی ( ۱۹۵۹اګست  ۲۱ـ ۱۳۳۸ـ  یمړول وږید جشن په ورځ د ) ۍنستان کی د ښځو لوڅ مخی د خپلواکپه افغا
 ینه مخ لوڅی کړه. ندسردار محمد داود خان خپله ماپه جشن کی شهید  ۍ. د خپلواکعملی سوه
محمد صدیق وزیری و، حکومت په لوی الس مه الحکو دغه دوره کی د کندهار نایبه باید وویل سی. پ ڼپه غورچا
، مځکوال او بل پوړ مالیان مورین او منورین اوولس پر دو پوړو سره بیل کړ. د حکومت ماانه او لټود کندهار 

ښارونو ته هم نقل سوه. د کندهار والی  مخالفت کی سره ولویدل، د ښځو مخ لوڅی له کابله نورو ه پهړانګوال. دواپ
دغه کار او  ېسره دغو مجلسو او میلمستیاو ته ور وبلل چ وله ښځیې مجلسونه جوړ کړل او ما مورین او مخور 

 کړنه د خلکو د مظاهری او بلوا سبب وګرځید. 
السه وزیری کابل ته مد خان )پوپلزی( دغه بلوا خاموشه کړه.سمدد کندهار فرقه مشر ستر جنرال خان مح

بلی سر  . خو ديکسانو پوری تلفات ورکړی د( ۶۰تر  ۵۰یوه خبر له مخی، ) کی د دغه بلواه ښتل سو. پووروغ
اوخوا کی شمیلیونو افغانانیو په ( ۵، او زیان اټکل، )يکسانو پوری وژل سوی د( ۲۵۰تر  ۱۵۰چینی له مخی د )

  وی دی.ټاکل س
نه کولو د ت ښبیا ښور کسان هم بندیان سول چی د جنرال خان محمد خان په ښه نیت او مرسته د( ۳۰۰)د کندهار 

څخه اصلی مطلب  نیاب بلوا د لنډ ، دوروسته له بندیخانی څخه خالص سولو تیاشم ورضمانت واخیست. بندیان له د
 ته راځم. 

د  له هغو څخه کی بندیان کړل. چی یوهمزنګ په بندیخانه د کابل د مشران هحکومت یوڅو نامتو او سر شناس
، بندیان ده خسر و پلزی چی دشریف ملک شکور پو )کرز( ملک صالح محمد خان پوپلزی )سمیلزی( و، او د ذاکر

وزیری سره جنګ  ، صالح محمد خان په والیت کی دې. وایی چک شکور د کابل په دهمزنګ کی مړسو. ملسول
دغه حرکت خنډ  ځینی کسان د ۍکورن مدسی دسسره د ښار پر لور را وخوځید. خو  وسله والو او بیا د کرز دوکړ 

( ۶عسکری شوبله )ټانک( د صالح محمد خان پرکور ودراوه . په پایله کی نو موړی ) ې،فرقوګرځیدل. په کرز کی 
له ( ۱۳۴۴هیچا سره خبری ونه کړی. په )دهمزنګ په محبس کی بندی سو. د بند په موده کی یی د  کاله د کابل د

بند څخه آزاد سو څو میاشتی یی په کابل کی د نظر بند په توګه تیری کړي خو دوهم ځل بیا حکومت بندی کړ ځکه 
 . په هرځای کی یی شاهی رژیم ته ښکنځل کول

غښتلی ) ېپه بدلو کاو مسلیانو صالح محمد خان په باره کی شعر جوړ کړی و چی غزلچیانو د ر عد کندهار یوه شا
( ویل، خلکو )خان آغا( باله. په همدغه وخت کی د کرزیانو اکا ارواښاد فضل محمد کرزی زمری صالح محمد خان

نو ونجه)کرز( کی د پدرلوده، ژر تر ژره  ېنکی دنده یوښو دارالمعلمین څخه فارغ سوی و او د چی د کابل د
نځی ونکی تنخوا منظوره کړه او ښوود آغا د ښوچه کی جوړه کړه او د پوهنی مدیر میر محموینځی پخپله سراوښو

نهضت او مخ لوڅی سره  د ښځو د ۍدی په مانا چی د کرزیانو کورن سو دا د رپوخخبر هم د کابل راډیو له الری 
 .مخالفت نه لري

ړکړ. د کندهار والی ظریف مخپل زوی سردار محمد سره خلقی حکومت یرتوب کی د ږصالح محمد خان په سپین 
وخت کی د صالح محمد ه نه می ظاهر شاه مني او نه داود خان او نه نور محمد ترکی منم. د مقاومت پ :ته یی وویل

 ووړل. یځه منکرز ټول خلقی سربازان یی له  خان لمسی خپل د نیکه غچ واخیست د
 

 :قربانیان ۍکورن په خلقی حکومت کی د کرزیانو د

  :د کرز بخوله )فاجعه(
زده  دا، د نرو او ښځو لپاره یی د سوش( کال د کندهار والی و۱۳۵۷د خلقیانو په حکومت کی ظریف توتاخیل په )

مشران حاضرو، د ښځو سواد او  تنځی ته ورغی او د کرز، ذاکر او کلچاباوکړی کورسونه جوړکړل. د کرز ښو
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کی د  . هغوی د ښځو له سواد زده کړی او په کورسوو وړاندیز یی مشرانو ته وکړکی د هغو د شاملول وسپه کور
 شاملولو سره مخالفت وکړ. 

نځی څخه راووت څو کسان مشران او کشران یی هم له ځانه سره د وظریف په خورا پرغز )قهر( د کرز له ښو
، یو به یی راوغوښتل . یو،یی چیی. واللی ولړات غیتل او ماښام یی د هغو په ماغزو د والسکندهار ښار ته را و

. په وینو او ، ماغزه به یی تاش په تاش سوهاههد توپک په قنداق به یی پرسر وو لېښي به یی ورتړپسونه او ال
 . يوللیکی پرسین غنداو په را ي غالی یی دلماغزو لړ

دغه ه ی دی. پلوکسان ښو( ۴۰دغو مړو شمیر) صدیق فرهنګ پخپل کتاب )افغانستان درپنج قرن اخیر( کی د
 .يیښه کی د کرزیانو دغه کسان وژل سوی دپظالمانه  وحشیانه او

 

 د جرنیل امیر محمد خان زوی حاجی عبدالصمد )وکیل(، - ۱
 د جرنیل امیر محمد خان زوی حاجی عبدالواحد - ۲
 لیسي مدیر د عبدالواحد خان زوی د کرز د عبدالخالق - ۳
 محمد خان زوی فضلد  نکیواحمدهللا ښو - ۴
 زوید صالح محمد خان سردار محمد  - ۵
 صالح محمد خان د کرز پخوانی ملک - ۶
 .خان زوم او دوستصمد د کلچابات ملک راز محمد خان پوپلزی د وکیل  - ۷
 

ه بمباری بات سختاچکی روسانو پر کرز، کل وځره شوه، او بیا په هغو وښش( کال په اسد کی پی ۱۳۵۷)دغه پیښه د 
ننوتل  دغو کلیوه پلي روسی پوځیان پکی اټکل سل کسان وژل سوی دی. تر بمباری وروسته  يوکړه او پدغه بمبار

ه برید وکړ چی پ وبلهژ سی کرزی په کندهار کی د روسانو پرعیور او چپاوي پیل کړ. همدا رنګه مجاهد احمد چ
ه کی شهید سو. د ړروسانو په جګ تر منځ دبزیکار دغه جنګ کی احمد شهید سو. مجاهد بسم هللا کرزی د کرز او س

په روسان ورننوتل ځای پر ځای کرزیانو اکا )جان محمد( په ذاکرشریف کی پخپل باغ کی په کار بوخت و چی ناڅا
 د خان کرزی او شهید خلیل خان کرزی دحهید عبداالشوخت کی  هپیی وواژه. پاته دي نه وي د خلقیانو د حکومت 

 .محبس کی بندی و هګړن سردار محمد کرزی د کندهار پجزندان کی بندیان وو او څرخی پله په 
 

 :مشرانو ملی او رسمی مامورینوتهپه کندهار کی د کرزیانو 
 

رګه کی د پغمان په لویه جد ل په امانیه دوره کی زما نیکه مځکوال حاجی اختر محمد خان پوپلزی ل( کا۱۳۰۷په )
 .وټاکل سو. او په کالت کی حاکم هم وکیل په توګه و کندهار د ښار لخوا د

خدمتونو  ده د اجی امیر محمد خان پوپلزی ته دحل( کال د ټولواک محمد ظاهرشاه درسمی فرمان لخوا  ۱۳۱۸په )
ر محمد چی حاجی خی و. کلهد خان په سپین بولدک کی حاکم هم رنیل( اعزازی لقب ورکړ. امیر محمجپه بدل کی د)

 .وکلي مشر  ، امیر محمد خان د قوم اوخان په کابل کی ژوند کاوه
نځي د و، جرنیل امیر محمد خان دوه ابتدایی ښومه والحکو کله چی شهید سردار محمد داود خان د کندهار نایب

ه ش(  ۱۳۲۵په کال ) ر پاینده خان ذاکر شریف په نامه جوړ کړل. جرنیل امیر محمد خانادحاجی جمال کرز او سر
پوځی مامورینو او  ، حکومتی اوملی مشران ،د کندهار والی محمد قاسم خان کی ومړ، او د جنازي په مراسموکی

 لیو وطنوالو ګډون کړی و. کپه سل ګونو د ښار او 
د جرنیل د فاتحي  ه ش( کی کندهار ته تشریف راوړ ۱۳۲۵کله چی شاه محمود خان غازی صدراعظم سو، په کال )

د غمشریکی او همدردی د تسلیت له کبله  ۍکرزیانو د کورن د مشر ورور حاجی خیر محمد او د ده ا لپاره دعاو د
. همدارنګه د کرز او شاوخوا باغونو د اوبو ویش )میراو( د ( بالهته تشریف راوړ. خلکو )جرینل صاحبکرز 

 .حاجی باز محمد خان کرزی په الس کی و
وکیل  ارغسان لخوا د کی د هدور( ۷بدالصمد خان کرزی د ولسی جرګی په مشهوره )عشهید  ل( کال کی ۱۳۲۷)په 

 سو. دوره کی د ډنډ د ولسوالی لخوا د وکیل په توګه وټاکل ( ۸. او هم په )په توګه وټاکل سو
عالقه  د جلدکحد خان کرزی شهید عبداالوخت کی ه ب هالحکوم دوره کي د محمد یونس خان نایب ظاهر شاهیپه 

یس و. ئارغنداو حاکم و. او بیا د اطاق تجارت ر م ځل بیا دیحاکم او دو پنجوایی، د ارغنداو حاکم دار، وروسته د
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سرحداتو  ین و، د حضرت صبغت هللا مجددی په کابینه کی دعوکیل او لومړی مکی رګه جه ولسی پدوي دوري 
 وزیر و. 
ل(  ۱۳۴۳. او بیا په )ل( کال د میوي د کمیسون مدیر و ۱۳۳۷زی مشهور په )شیرآغا( په ) خان کربدهللاعمځکوال 

 خان د کال ټولواک محمد ظاهر شاه کندهار ته تشریف راوړ، عبدهللا( ۱۳۴۴)یس و. په ئکال کی د شرکت میوي ر
کال د کندهار مځکوالو او  (۱۳۵۰ )کی استقبالیه وینا وکړه، په تاالر خوانینو په استازیتوب د فرقی په  کندهار د

  .ته سفر وکړ ېیبرګرانو په استازیتوب ترک
ولسوالی لخوا د وکیل په توګه وټاکل سو.  د ډنډ د( ۱۳۵۵خان د جمهوریت په دوره کی ) دد شهید سردار محمد داو

کال ( ۱۳۴۴تر  ۱۳۳۹)کال پوری د مطبوعاتو مرستیال و، بیا د ( ۱۳۳۶)تر  (۱۳۳۳محمد کرزی د )ارواښاد آغا 
وسف خان یکال کی ( ۱۳۴۱، په )د قبایلو لوی مدیر و پوری ۱۳۴۷تر ( ۱۳۴۵مطبوعاتو مدیر و. د )د پوری 
په باغ کی وینا او تقریر سردی  مرنجان دکرزي د ټول کندهار په استازیتوب د  ظم کندهار ته تشریف راوړ،عصدرا
یس او سرپرست معین و. د کندهار یاداښتونه کتاب ئخري ماموریت یی د سرحداتو په وزارت کی اداری رآوکړ. 

 حزف کړی وي. نویبصتعکی د طلوع افغان د مدیرانو په لیست کی یی نوم هیر سوی دی او یا به تنګ نظرو او م
، اخری عمومی مدیر و کال پوری د کندهار د زراعت( ۱۳۴۸تر  ۱۳۴۳د زراعت متخصص علی محمد کرزی د )

 .یس حفاظه نباتات وئي د کرنی او اوبولګولو په وزارت کی ریماموریت 
د عالی دارالمعلمین استاد، ( ۱۳۴۷لتحصیل )ا  کرزی د کابل پوهنتون د ښوونی او روزنی د پوهنځی فارغنعمت هللا

 .نا په لیسه کی د تاریخ استاد واني مسلکی مرستیال او د زرغو
 .الحاج عبدالودود کرزی د اساسی او عالی دارالمعلمین اداری مرستیال و

 .جګړن سردار محمد کرزی د کندهار په قول اردو کی په لوژستیکی اداره کی منصبدار و
 دار و. صبنپوښ )تانک( تخنیکی مهجګتورن شهید غالم محمد کرزی د زر

همکاری  يدو روښانه کولو لپاره په افغان جرمن انالین کی خپره کړه. د هانو دذکسانو د ا نوځیما دغه لنډه لیکنه د 
 .او مهربانی څخه تشکر او مننه کوم

کرزیانو د مشرانو ملی او رسمی  ر کی د( په کندهاکی شاد صاحب د )کندهار یاداښتونهرسفانه ارواښاد پوهاند متا  
خپل په ی څخه هیله لرم چی د )کرز( کلمه نورښاغلی ولی احمد . همدارنګه د دي نه هیر کړیوتوظیفی او ماموری

څیړنه  ا  ومونو او تاریخی کورینو لیکی لطفښتنی قپلیکنه پر کومهکتاب کی اصالح کړی او که په راتلونکی کی 
 .اوپلټنه وکړي

 

 درنښت په
 کرزیزلمی 

   مونشن
 

 نسب او شجره لنډه کرزیانو د
او  بادو )پوپل دری ځامن درلودل حبیب، پوپل -ځیرک -زختر –)درانی( ابدال  -ترین  -میانه  -شرخبون  -سړبن 
 (ایوب

 .قلندرزی –بوسعید  –حسن  –ی مـ با اسمعیل: حبیب ځامند 
 کرزیانو موروث اعلی )اسمعیل زی( درانی قومونه په سړبنی ګروپ اړه لري. د
 

 پای
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