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 مخکښ،  پېر ریخي تا نګړي ځا یوه د

 
 ړنه ـڅې   نوې یوه  تړاو  په  هوتک خان  میرویس د

 
 برخه  ۳۱

 
 لپاره  زورواکي  او  واکمن  هر  د  خو  ځکه  نو  تاریخ،  لرغونی  یو  او  لري  جوړښت  جغرافیوي  ځانګړی  یو  کندهار  چې  دا
 .وه وړ پام د
  

 توکو  ترکي او ایراني  هندي، د کندهار غږېږو پرې موږ چې کې پېر تاریخي دغه  په
  
  یې   کندهار  وکړي  برید  هند  په   وړاندې  په  ابراهیم   لودي  د   چې   دې   تر  مخکې  بابر  خو  ځکه  نو  وه  هم  مرکز  مهم  یو 

  سوري  د  هند  د  یې  غوښتل   چې  کبله  له  مرستې  د  واکمنو  ایراني  د  همایون  زوی  بابر  د  ولې  کال(  ز ۱۵۲۲)  ونیو.
  پنځوس   د  کندهار  هم  بیا  خو  کال(  ز ۱۵۴۵)  پرېښود.  ته  پاچاهانو  صفوي  کندهار  یې  بیا  نو  ودرېږي  وړاندې  په  واکمنو

 صفوي  د  کې  شاوخوا  په  (۱۷۰۷  –  ۱۵۲۲)  کالو (۱۳۰)  دېرش  سلو  یو  او  ګورګانیانو  هندي  د  کې  شاوخوا  په  کالو
 . وو اوبریدونوالندې ګواښونو ترظلمونو،  واکمنو

  
 نه  لوېدیځ  جنوب له  کندهار   د  مشرانو  ابدالي  او  کندهاره  تر  نه   غزني  له   غلجیانو  مخه د   پېړۍ  څو  نه  دې   له  هم   ّڅه  که
 .چلوه واک څېر په  واکمنو ییزو سیمه د پورې ارغنداب تر
  
 مشران   ټبرونو  خپلو  د  خوا   له  پالر  او   مور  د  چې  وه  کورنۍ  خان  میرویس  د  هم  یو  کې  لړ  په  واکمنو  ییزو  سیمه  دغو   د

 صفویانو  ایراني  او  مغلي  د  هند  د  چې  یادوو  توخي  ملخي  سلطان  پالر  انا  نازو  د   ډول  په  ساري  د  موږ  چې  ول،  خانان  او
 ،.وو شوی پېژندل رسمیت په پورې که جلد  تر نه غزني  له  واک ده د لخوا

  
  قوم   خپل  د   چې   ته  بابا  هوتک  کې،  پېړۍ (۱۱)  یوولسمه  په   لخوا  دپالر  نیکه(  )میرویس  میرخان  حاجي   همداراز

 .ګڼلی نشو پېښه  ناڅاپي یوه کې پاڼو په تاریخ د ځواک او واک نیکه میرویس د خو ځکه نو مشروو،رسېږي
  
 چې  نومېده نازو یې ،مېرمن وه خان نامتو یو او مشر  هوتکیانو د  دی چې نومېده، خان عالم شاه پالر خان میرویس د

 . کېده ګڼل مېرمن توره با یوه
  

 .وه پېژندلې رسمیت په مشري او خاني ده د واکمنو هندي او ایراني چې نومېده توخی ملخي یې پالر
  

 ګواښ  تر  ګورګانیانو   هندي  د  او   صفویانو  د  افغانستان  چې  دی  مهال  هغه  دا  او  وزېږېد  کال ۱۶۷۳ په  خان  میرویس 
 .وو شوی وېشل مینځ تر اوددوۍ وو الندې
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 وګڼله غوره الندې سیوري تر پالر  خپل د ده نو شي  پام یې  ته چارو سیاسي هېواد د  چې دې تر پخوا میرخان حاجي

 .شي بوخت چارو سوداګریزو په چې
  

 .راتلل او تلل ته  ایران نه هند  له یې به کاروانونه چې لیدل سره ګرو سودا هغو له   به ځله ډېر
  

 د  چې  وګڼله،  یې  غوره  نو  دی  ښکېل  کې  منګولو  په  زورځواکو  د  یې  هېواد  چې  شوه  څرګنده  دا  ته  ده  چې  کله  ولې
 زربریاوې   ډېر  یې  تړاو  دې  په  او  کړ  پورې  الس  هلوځلو  سیاسي  په  یې  بیا  و  هغه  وکړي  فکر  ته  ستونزو  هېوادوالو

 :اخلو را سره لنډیز په یې الملونه بریالیتوبونو څو د چې ، کړې السه تر
  
 .خواخوږي او  چلند ښه ده  د سره وګړو له او اوښیاري سیاسي نیکه میرویس د لومړی- 
  
  د   خسر   ده  د   چې  ځکه  یادېده  هم   زوم  ابدالیانو  د  خوا  بلې  له   خو  وه  مشر  غلجیانو  د  خوا   یوې  له  نوموړی  که  دویم- 

 .و اوسېدونکی صفا شهر د چې نومېده جعفرخان مشر قوم د سدوزیو
  
 په   ګرګین  د  هم  دوی  ځکه  نو  شول  ووژل  لخوا  چارواکو  صفوي  د  مشران  نامتو  ډېر  ابدالیانو  د  چې  دا  خبره  هدریم- 

 .شول مالتړي  نیکه میرویس د وړاندې
  
 خان  دولت  د  لکه  وو.  نه  وړ  ځغم  د  ته  افغان  هېڅ  نور  چې  ول  رسېدلي  ته  کچې  دې  ظلمونه   بهرنیو  د  پخپله  څلورم- 

 بېرحمۍ  ډېرې  په  هم  خان   رستم  زوی  بل   خان  دولت  د  ګرګین  وروسته   چې  وژنه  محمد  نظر  زوی   د  هغه  د   او  ابدالي
 .یووړ مینځه له  هم یې هغه نومېده فقیر چې خواخوږی بل یو دوی د سربېره دې له وواژه.

  
  رونو  افغانستان  د   چې  دا  وټاکه.  مشر  خپل   خان  میرویس  غلجیانو  او  ابدالیانو  چې  وه  هم   نور  الملونه  واړه   واړه  ځنې

 چې دې تر پخوا دا، هغه  او وو. څرګند هم المل دې د وتړله  مال نیکه میرویس  د چې  بلوڅانو کې لړ دغه په  قومونو
 وه  نیولی  کندهار  بلوڅ  میرسمندرخان  راشي   ته   کندهار  نوم  په  بېګلربېګي  د   کندهار  د   سره  لښکر   زره  شل  له  ګرګین

  بلوڅو   هم  بیا  ولې  وتښتېد.  ته  بلوچستان  بېرته  ډاره  له  شو(   مسلمان  کې  وخت  په  حسین  سلطان  د  )وختنګ  ګرګین  د  ،خو
 بیلګربیګان  «۱۳»  مهال  په  واک  د  حسین  شاه  صفوي  د  کتل.  سترګه  په  دښمن  مشترک  او  ګډ  یوه  د  ته  ګرګین  پښتنو  او

 . ه کېد ګڼل منصب دولتي یو دا وواو موجود
  

  دې   په  هم  دی  او  دی  خان  دولت  بل  یو  ته  ده  خان  میرویس   چې  وه،  رسېدلی  ته  پرېکړې  دې  کې  پای  په  رګین  ګو
  خپل   بیا  ځایه  هغه  له  او  راغی  ته  زابل  نه  کندهار  له  خو  ځکه  نو  نلري،  نیت  ښه  ته  نوموړي   ګرګین  چې  وه  پوهېدلی

 .الړ  ته »سیوري« ټاټوبي پلرني
  

  نږدی  پرې  او  د  ګواښ  یو  ته  سلطنت  صفوي  میرویس  چې  واستوو،  ته  دربار  صفوي  مکتوب   یو  السه  له  ده  د  ګورګین
 .ووځي نه اصفهان  له چې

  
  توګه   په  پوه  سیاست  او  دیپلومات  پیاوړي  یوه  د  میرویس  هم  بیا  ده  شوې  اشاره  ته  ټکي  دې   مخه  د  چې  څنګه  لکه  خو
 بیا ندی  چې ته  چا هغه نو ندی. ته چا  او دی  نږدې  ته چا کې  دربار په بېلګربېګي کندهار د  چې  کړه څرګنده ځانته دا

 .کړل ډاګه په ورته وړه کړه ناوړه ګرګین د او ستونزې ولېټ کندهار د یې
  

 .شو  ستون را ته کندهار وروسته نه ادا له مراسمو د  او الړ ته حج  مخې له باور همدې د نوموړي
  

 ورسېد؟ ته واک څرنګه نیکه  میرویس
 ستونزو راز راز له ق( هـ ۱۱۱۰ –  ز ۱۶۹۸) مهال  په واک د ګرجي خان عبدهللا د چې څنګه لکه وګړي کندهار د

 .وو مخ سره ګواښ ډول هر له  هم کې وخت په حکمرانۍ د ګرګین د رنګه دا ول. ګرېوان او الس سره کړاوونو او
  
  اورنګ   د  دوی  بیا  کړه.  ونه  پاملرنه  ورته  دربار  صفوي  خو  وکړ  شکایت  السه  له  خان  عبدهللا  د  ځله  څو  وګړو  سیمې  د

 له   صفویانو  د  یا  ته  غوښتنو   خلکو  د  هم  ده  ولې  وه(  واکمن  کابل  د  مهال  هغه  )دی  ورغلل  ته  عالم«  »شاه  زوی  زېب
 .کېنښود غوږ ورنکړه اجازه ورته چارواکو هندوستان د خو یا وېرې
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 . نکړل ترالسه څه  کوم هم پاڅون ابدالیانو  د کې صفا ښار په
  

 .کېنښود ټکی پای د یې ته واک صفویانو د  ولې وکړ یرغل کندهار په بلوڅانو کال  ز ۱۷۰۳ په
  

 نو  پوهېدل،  ارزښت  په  سیمې  دې   د   او  څارلې  څخه  نږدې   له   پېښې  کندهار  د   چې   حسین  سلطان   او  چارواکو  صفوي
 .ولېږه ته کندهار سره پوځ یوه له ق( هـ  ۱۱۱۶ –   ز۱۷۰۴) ګرګین یې خو ځکه

  
 مینځه له یې خان دولت مشر دالیانواب د بلکې کړل مخ سره ماتې له یوازې نه پاڅونونه،  بلوڅانو  او پښتنو د نوموړي

 .واستوو توګه په یرغمل د  ته دربار صفوي یې خان میرویس او یووړ
  

  ابدالیانو  د   چې  دې  تر  ان  او  ووهي  لمن   ته  نایووالي  مینځ   تر  افغانانو  د  چې  وکړ،  کوښښ  ډېر  ګرګین  چې  دې   د  سره
  ده  یوازې  نه  شو  ستون  را  ته  کندهار  بېرته  نخا  میرویس  چې  کله  هم  بیا  ،خو  ووېشلې  باندې  غلجیانو  په  یې  ځمکې

 .ګڼل کوونکي تېري دوی هم غلجیانو همغو بلکې کتل، کرکه په ته صفویانو یرغلګرو
  

 واکمنۍ  ایرانیانو د  ټبر  غلجي  هم   بیا  شول  کډه  ته  هرات  نه  کندهار  له  امله له  غلجیانو د ابدالیان  چې دې  تر  وروسته»
 ([1ګڼل.«)] یرغلګر یې دوی  او کتل سترګه په شک د ته
  
  درناوی   نوموړي  د  ښکاره  په  ګرګین  هم  څه  که  وکړ.  هرکلی  تود  ډېر  نه  نیکه  میرویس  له  ولسونو  شاوخوا  کندهار  د

 .لیدی نشوه به د ب د  هغه د یې کې زړه په ولې کاوه
  

  ګرګین  له  وکړي  خیرات  کې  کلي  پلرني  پخپل  غواړي  دی  راغلی  نه  حج  له  ګني  چې  پلمه  په  دود  یوه  د  خان  میرویس 
 .الړ ته کلي خپل بیا او ومنله هم هغه  او واخسته اجازه نه
  
  موخه لیدلو او ناستو دغو  د  خو راتلل  ته  لیدو خان میرویس حاجي د مشران  ډله ډله  قومونو بېالبېلو د سیمو بېالبېلو د
 .پرانېزي الر ته بري سیاسي یوه چې وه دا
  

 خان   میرویس  د  چې  وکړه  پرېکړه  یې  ځکه  نو  څارل  څخه   نږدې  له یې  څه  هر  دا  ،وه نه  انسان  ساده  هسې  هم  ګرګین
 .کړي کمزوری کې مینځ په خلکو د ځواک او واک

  
 .وکړل  هم یې همدغسې او وغواړي لور ښایسته او ښکلې هغه د لپاره زوی  خپل د چې وپتېله نوموړي

  
  خېښۍ   د  ګرګین  د  چې  ویل  وې  ورته  او  وبلله  را  جرګه  لویه  یوه کې  کوکران  په  لپاره  مشورې  او  سال  د  نیکه  میرویس 

 ګورګین  د  نجلۍ  بله  یوه  نوم  په  لور  د  میرویس  د  چې  وشوه  پرېکړه   نو  ګڼي،  نښه  وفادارۍ  د  زما  لپاره  ځان  د  شرط  دغه
 .ولېږي ته کور

  
  وبلله  را  جرګه  بله  یوه  مشرانو  د  بیا  ځل  یو  خان  میرویس  ورکړ.  دوام  ته  ظلمونو  خپلو  ګرګین  هم  بیا  وروسته  دېنه  له

 .شوه جوړه کې سیمه مانجي په ختیځ کندهار د چې
  

  خان   سیدال  وو:  شوي  غونډ  را  مشران  الندې  کې  جرګه  دې  په  چې  دي  راوړي  کې  نامه  محمود  په  مومند  خان  ریدي»
 ،خان  یحیی  هوتک،  خان   یوسف  نورزایي  عزیزخان  میاجي،  محمد  پیر  مال  اندړ،  بهادرخان  بابي،  بابوجان  ناصر،
 .وه راغلی نه ژوب له  چې کاکړ خان یونس وه، مشهور انګو  په چې خان محمد نور حاجي

  
 ([2وه.«)] اخستې برخه کې جرګه دویمې  دغه په هم استازو قومونو نورو او ګانو هزاره بلوڅو، د رنګه همدا

  
 باید  قومونه  نور  او  رینت  وګړي،  کاکړستان  د  بلوڅان،  چې  وه  دا   یې  یوه  وې  شوې  پرېکړې  کومې  چې  کې  جرګه   پدغه

 .وکړي  ډډه نه  ورکړې له مالیې د
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 ډاډه  دې  په  هم  ګرګین  وګڼله  غوره   الره  دوستۍ  د  سره  دښمن  له  مخې  له  اوښیارۍ  سیاسي  خپلې  د  میرویس   هم  بیا  ولې
  او   پشین  ژوپ،  د  لښکر  یو  لپاره  سزا  د  ته  سرغړوونکو  مالیې  د  یې  ځکه  نو  دی   شا  تر  یې  میرخان  حاجي   چې  وه

  میرویس   د   کې  ډله  دغه  په  چې  واستوله  ته  پلو  کوټ  شال  او  مستنګ  د   یې  ډله  بله  پوځیانو  د  او  ولېږه  ته  خوا  يبور
 .و هم خان محمد یار زوی خان  یحیی د وراره خان

  
 .ولېږه ته خان عبدهللا میر مشر بلوڅو د هم لیک یو الس  په وراره خپل د خان میرویس

  
  ګورګین  پخپله  لپاره  ځپلو   د  پاڅون  د  کاکړو  او  بلوڅو  د  چې  دي  کښلي  محمد  لطانس  لیکوال  سلطاني«  »تاریخ  د  څه  که
 .شي الړ ته سیمې چې وکړه پرېکړه دا
  

  سره  سورو  ګورجي (۱۰۰۰)  زر  یو  له  ګورګین  چې  انګېري   هم  څېړونکي  نور  شمېر  یو  پرته  نه  لیکوال  نوموړي  له
 .وځېږيوخ پسې ده چې وویل هم یې ته میرویس او شو روان ته سیمې

  
 .وخوځېد سره ځوانانو (۳۰۰۰زره) درې له  هم  دی چې وو هغه

  
  هلته   باید  پوځونه  ګرجي  چې   وه  دا   یې   موخه  و  استولی  ته   خان  میرعبدهللا  مشر  بلوڅو  د  میرویس  چې  پیغام  کوم  ولې

 .کړي تم
  
  پرلپسې خپلو د وګړو  کاکړستان د  خو  شو. وساتل کې  سیمه په  تمه  په سبا او  نن  د  »سندل« میرزا مشر پوځ ایراني  د

  ته   کوټ«  »شال  تېښته  په  او  کړه  شپه  توره  ورځ  رڼا  ګورجیانو  په  الرښودنه  په  یونس  مشر  خپل   د  امله  له  بریدونو
 .شو ستانه

  
 :دي کښلي کې نامه محمد  په  اړه دې په مومند خان ریدي

  
 ګرګیـن په وکړیرغل کاکړ یونس

  
 ناوریـن ګرجیانو په کړ جوړ پښتنو

  
 وو ګرجیان ډېر کې کندهار په»
  

 وو افغانـان یــــې رعیت چـــــې
  

        شــــرابیـــــــان واړه )وو( دوي
  

 «ظالمــــان  حـــده بـــې  ډېـــــــــر
  

  ځان   چې  کاوه  کوښښ  یې  خوا   بلې   له  او  وساتي  باور خپل  سره   ګرګین  له  خوا   یوې  له  چې  کاوه  کوښښ  خان  میرویس
  دي   پیاوړي  ډېر   بلوڅان  او  کاکړان   چې  کړه  تېره  خبره  دا   غوږه  تر   ګرګین  د  یې  بنسټ  همدغه   په  نو  کړي.  پیاوړی

 .کړي جوړ لښکر لوی یو نه قومونو بېالبېلو له سیمې د چې دی پکار
  

  سف یو  کړي.  ټول  را  لښکر  یو   نه  سیمو   شاوخوا  اټغر  د  او  شي  الړ  ته  زابلستان  چې  وسپارله  دنده  ته  بابي  بابوجان  ده
 یحیی  ناصر،   خان  سیدال  رنګه  همدا  او   شي   الړ  ته  سیمې  سیوري  د   موخې  همدغې   په  چې  وګماره  ته  دې   هم   یې  خان
  ځلې   هلې  لپاره  جوړولو  د  پوځ  ځواکمن  او  پیاوړي  یوه  د  چې   وهڅول  دېته  هم   یې  مشران  قومي  نور  شمېر  یو  او  خان

 .کړي ګړندۍ
  

  رڼا  په   یووالي   ملي  د   او  وګوري  سره  ټبرونو  نورو  او   غلجیو  کرالڼیو،  له   هلته  چې  الړ   ته   واڼې  خان  میرویس  پخپله
 .پاڅي را وړاندې په ظلمونو او بریدونو د ګرګین د کې
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 چمتو  لښکر  زموږ  چې   وکښل  ته  ګرګین  یې  بیا  نو  وه   مله   جنګیالي  زرګونه  سره  نوموړي  له  چې   کې  حال   داسې   په
 وکړو؟  باید څه دی شوی

  
 .ورسوه را ته شیخ ده ارغستان د  ځان مه، ۲۹ پر الحرام یقعدةذ د ولیکل ورته ګورګین»
  
  کړه...   جوړه  جرګه  پنځمه  مشرۍ   تر  قاید  ملي   د  مشرانو  ناصرو   او  هوتکو  د  کې...   کوتل  شنه   په  غره   سره  د   سیوري  د

 شپه  نیکه  خان  میرویس  رسوي...  ته  کندهار  ځان  الرې  له  ترنک  د  به  لښکر  کسه  زره  درې  چې  وسوه  فیصله  داسې
  زر  ګرګین  د  ونیول...  یې   ځایونه  مهم  ورسېدی...  شپه  په   ته  شیخ   ده  کړ.  ټال   ځان  هم  یې   ورځې   د  او  کړه  تېره  الره  په

 ([3کړ.«)]  مړ ګذار یو په خان  مراد سو... ګرفتاره ژوندی ګرګین سو... نس تس پوځ کسیز
  

  په  شپې   د  اوښیارۍ   ډېرې  په   او   ړې ک  تن  په   جامې  پوځ  د  ګرګین  د  ته  جنګیالیو  خپلو  خان  میرویس  وروسته   هغه  له
 .شول ننه د ته کندهار کې تیاره

  
 چې شو بریالی دې په  سره اسانۍ په  خو ځکه نو وه کړې  جوړه مخه د نخشه  نیولو د  کال  د کندهار د چې مشر افغان
 .کړي ترالسه واک

  
  طالوې  څلور   ډول   ځانګړي  )په   نه  افغانانو  یې  الرې له  مالیې  د   چې  پیسې،  او  وسلې  ګرجیانو  نواو  پارسیا  د  نوموړي

 .کړې ګروته  تر وې  کړې ټولې را لېږلې( ته پارس یې ورځ هره چې قبه یوه
  

  او  کاکړستان  په  کې  شاوخوا   په  تنو  زرو  شپږو  د  کال،  په   کندهار  د  کې  شاوخوا  په  زره  دولس   د  چې  پوځیان  ایراني
 یې   مټ  په  چې  شوې  ترالسه  وسلې  درنې  او  سپکې  هن  ټولو  دې  له  وو  سره  ګرګین  له  خپله   په  چې  تنه  زر  او  بلوچستان
 .کړ جوړ پوځ پیاوړی یو نیکه  میرویس

  
 بله   یوه  څخه  مشرانو  له  افغانانو  د  یې  بیا  نو  ونیولې  سیمې  شاوخوا  او  کندهار  نیکه  میرویس   چې  وروسته  نه  دې  له

 .شو وټاکل توګه په ولسمشر د  لخوا جرګې همدې د بیا چې کړه جوړه جرګه
  

 جرګې او خان میرویس
  دغو  پورې  مهاله  تر  خان   میرویس  د  واخله  را   نه   افغانستان  لرغوني   اوله   لري   تاریخ  اوږد  جرګې  کې   افغانستان  په

 .درلود ارزښت ملی وړ پام د جرګو دودیزو
  
  کې   وخت  پداسې   جرګه  مهمه  یوه  افغانانو  د  کې  میل( ۳۰)  مانجه  ملي   دېرش  په   ته  لور  ختیځ  شمال   ښار  د   کندهار  د

 .واستوه ته کندهار ګرګین ګرجستانی کال  ز ۱۶۹۴ په حسین شاه صفوي  مخه د  دېنه له چې شوه هجوړ
  

 شکایت  دې  له  ګرګین  خو  رسېده،  نه  و  ولې   ولېږه  ته  دربار   صفوي  یولیک  وړاندې  په  ظلمونو  د   ده  د  خان  میرویس
 .ولېږه ته اصفهان یې بیا او کړ ګوښه کاره له وه مشر او کالنتر کندهار د چې یې خان میرویس او شو خبر نه لیک

  
  د  یې  لومړی  شو.  راستون  ته  کندهار  بیا  او  الړ  ته  حج  کړ،  ترالسه   ژر  ډېر  باور  دربار  د  اصفهان  د  خان  میرویس

 .کړې تینګې اړیکې سره مشرانو له قومونو ټولو د یې بیا او کړ ترالسه باور ګرګین
  

 ښه  یوه  د  کې  مینځ  په  سردارانو  او  مشرانو  پښتنو  او  بلوڅ  هزاره،  ازبک،  تاجک،  د  کې  وخت  لږ  په  خان  میرویس
 .شو وپېژندل توګه په رهبر او مشر

  
  او   شي  الړ  مینځه  له  باید  پلویان  ټول  ګرګین  د  چې  وکړه  پرېکړه  کې  جرګه  په  »مانجې«  د  مشرانو  نورو  او  نوموړي

 .شي  ازاد هېواد
  
 :دي شوي کښل حواله په تاریخ مسیر در  افغانستان د کې کتاب په افغانستان«  ملی های های  »جرگه د
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  کړ.   اعالن  حکومت  ملي   خپلواک  یو  کې  کندهار  په  او   وکړ  برید  سرتېرو  په  ګرګین  د  ځنډه  له  پرته  خان  میرویس»
 وړاندې  په  بهرنیو  د  پښتنو  او  بلوڅانو  ازبکانو،  ګانو،  هزاره  تاجکانو،  یانې  ګډه  په  ټولو  او  کال(  ز ۱۷۰۹ -  هـ ۱۰۸۸)
 ([4وکړ.«)] څونپا
  

  په   یې  لومړی  چې  وې  کړې  جوړې  هم  جرګې  نورې  موخه  په  ازادۍ  د  هېواد  د  نیکه  میرویس  پرته  جرګې  دغې  له
  وختونو  بېالبېلو  په   مخې  له   اړتیا  د   هم   جرګې  نورې   رنګه  همدا   او  کړل.   ټول   را  سره  مشران   مخور  قوم   د   کې  کوکران

 :دي مهمې ډېرې یې جرګې درې خو  رسېږي ته جرګو شپږو شمېر ټولو د  چې دي کړې جوړې کې
  

 په  بهرنیو  د   مخې   له  فتوا   د  شي  کولی   څنګه  چې  شوه،  جوړه  کې  کوکران   په  غاړه   په  درود  ارغنداب  د  جرګه  لومړۍ
  وثیقه   خپلواکۍ  د  او  شوه  جوړه  کې  مانجه  په  چې  وه  پاڅون  وړاندې  په  ګورګین  د  جرګه  دویمه  ودرېږي؟  وړاندې
 .الړ مینځه له پوځ هغه د او ګرګین بېګلربېګي مالتړ په قومونو ټولو د کې پایله په چې شوه السلیک

  
 یې   سره  کوچنیانو  او  ښځو  له  او  واخست  مړی  هغه  د   میرزا  »الکسندل«  وراره  ګرګین  د  او  ونیو  یې  ښار  کندهار»

 ([5وتښتېد.«)] ته هرات
  

  درېږي   پایه  تر  ژوند د  به   شا  تر  ده   د  چې  وکړه  ژمنه  سره  نیکه  میرویس  له  مشرانو  ولس   د   چې  وه  هغه   جرګه  دریمه
 ( نوربیا ) کوي. ساتنه خپلواکۍ د به سم سره الرښودنې د  مشر ملي خپل د او
  
  
 .پودې مخ ۱۱۱ تر نه مخ ۹۵ له صفویه  سلسله انقراض لکهارت [1]- 
  
 .مخ  ۴۸ څرک لمر خپلواکۍ د  خان هللا امان هوتک [2]- 
  
  مخونه ۵۸ او ۵۷ اثر همدغه [3]- 
  
 .مخونه ۲۹  – ۲۸ ملي بزرګ ای جرګه علم  محمد زاده فیض [4]- 
  
 .مخ  ۲۶۷ تاریخ لنډ افغانستان  د عبدالحی پوهاند حبیبي [5]- 
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