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  5 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، لي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوا: يادښت 

  

 ٢٠١٧/ ٢۴/۴                                                                             زلمی کرزی :ژباړن
  

   )افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ د تاريخ  د

  د څو ټکوتحليل او کره کتنه

  )مه برخهڅلور(

  دھزارو د ښورښت د علت په باره کي
  

   )کانديداکادميسين سيستانی: والليک(

  

  :يادونه

ما د ښاغلی کانديد اکادميسن اعظم سيستانی 

فرھنگ د تا ريخ د څوټکوتحليل اونقد ولوست په رشتيا  د

  .ډيره په زړه پوری کره کتنه ده

د فرھنگ د تاريخ منفی اړخونه يي خورا ښه 

روښانه کړی دی، دملی وحدت برخ>ف د پام وړ ټکو ته يي 

ليکونکی ر پښتانه ګوته  نيولی ده چي ښايی تر اوسه ډي

لوستونکي دغو مسايلو ته متوجه سوي نه وي، او

افغانانوته اړينه ده چي د فرھنگ په ناروا روايتونو او 

       انځورزلمی کرزید                                                     .جعلياتو ځان پوه کړي

نو او راتلونکی نسل ته بايد تاريخی زما په اند د افغانستان په دننه او د باندی کي، ځوانا

   . مستند حقايق وکښل سي او د دوی افکار بايد په جعلی ليکنو مغشوش نه سي

د سيستانی صاحب څخه مننه کوم چي د فرھنگ د کتاب پر مھمو ملی او تاريخی 

. موضوعاتو منطقی او مستدله رڼا اچولی ده، او د ده د تاريخ ماھيت يي افغانانوته څرګند کړ

د . نوموړی ھر وخت  د افغانستان دښمنانو او د پرديو ګوډاګيانو په مقابل کي ټينګ وLړ دی

ما د . لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنگی خدمت کي L زيات برياليتوب او سرلوړي غواړم

 ،دیليکل سوی او په روانه ادبياتو سره چی په دری ژبه ښاغلی سيستانی دغه کره کتنه 

او تحليل تو ژبه وژباړل، ھيلمن يم چي ګران لوستونکي دغه په زړه پوری نقد شپږبرخی په پښ

  .ولولي او دخپلو تاريخي مالوماتو په بشپړولو کی ګټه واخلي

  .محترم ليکوال ته دلوی خدای څخه روغتيا او س>متيا غواړم

   په  درنښت 

  2017/ 3 /30 زلمی کرزی



  
 

 

  5تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

  دھزارو د ښورښت د علت په باره کي،

  ؟او که فيض محمد کاتب شتيا وايیفرھنگ ر

  
و د خلګو دښورښت علت بيله $سوند څخه ، د سني مذھب قاضيانو پريکړی ھ  فرھنگ د ھزار

  : له مخي بيان کړی او کاږی ید حنيفی فق

ھزازه خلګ شيعه مذھبه د جعفری فقی تابع وه او د حنيفی فقه پلی کول يي دخپلی عقيدی «
عه دينی عالمانو او مځکوالو دغه کړه ني خپل حيثيت او ګټوته زيانمن ًاو مذھب مخالف ګڼل، طبعا شي

څنګه چي ھزارو د مذھب له مخي د مشھد د . بلل،خواشيني سول او دده پر ضد يي تبليغات پيل کړل 
  ]۴۶[ ».دولت په مقابل کي لمسول شيعه عالمانو سره تړاو درلود او دوی يي د سنی مذھب

و پاڅون د څو ھفيض محمد کاتب دواړو د روزګان د ھزارپه داسی حال کي چي غبار او 
اکتر خالق رشيد په ھندوستان کي ډ مګر ]۴٧[.ګنیپوځيانو جنسي تيری د يوی کورنۍ پر عزت باندی 

او . و پاڅون، دسردار ايوب خان لمسون بوليھد لعل نھرو د پوھنتون استاد دامير په مقابل کي د ھزار
  : ږيداسی کاماته په يوه ايميل کي 

و پاڅون د رښتونی Lسوندونو له مخي د سردار محمد ايوب خان ھزه د ھزار...«
دھند په .لخوا بولم، ھزارو ھيڅکله پاڅون د مرکزی دولت پر ضد نسوای کوL ی

سردار ايوب خان غوښتل د ھزاره جات له .آرشيف کي په دغه باره کي ډير ليکونه سته
انګريزانو او امير لخوا خنډونه د دی سبب Lری په کابل کي واک ته ورسيږي، خو د 

نو په دی ډول د جاغوری  . و د بغاوت په نامه جنګونه پيدا سيھسول څو د ھزار
ھزارو مشران، حسين علی خان او ورور يي مير علی خان د ايوب خان سره ھند ته 

  ».او ھزاره  صادق خان د ميوند په جنګ کي د ايوب خان سره ملګری وو. کډوال سول

د سراج التواريخ او د يوسف رياضي عين الوقايع د ھم  څيړونکی محمد تقی خاوری هزارھ
مھم علت د زبردست خان د «د ده پقول، .کتاب په روايت د ھزارجات د پاڅون علت بيان کړی دی

پوځ درو افغاني سپايانو د پھلوان د طايفی پر يوی ښځی جنسی تيری او دھغی ښځی د ميړه وژل 
وروسته د پھلوان طايفی بغاوت وکړ، د . تيری کوونکی ووژل) پاڅون کوونکو(دوی .کښلی دی

وسلو ټوله زيرمه باغيانوته په Lس وراغله ، ټول سپايان او افغان وسله وال تار ومار سول 
 زورور او قوی سړی محمد عظيم  د دايزنګیپه دغه بغاوت کي. اودعسکروسرونه ورغوڅکړل

 وو چي د کابل حکومت يي په رسميت وپيژاند او د سرداری لقب و لومړنی سړیه ھغه د ھزار.وو
  ]۴٨[».روپي ورته مقرره سوه) ١۶۶٩(اه ويی تر Lسه کړ او کلني تنخ

و ستانه مشر قاضی اضغرڅخه ھعبدالرحمان خان ھم د سردارمحمد عظيم بيګ ھزاره او دھزار
په کال «.نکي ګڼل جات د پاڅون لمسون کووه  او نالښت درلود، دوی يي د ھزارٔشکايت

ه ته مي د سرداری لقب ورکړی دی  ياغيان سول، محمد عظيم خان ھزارھزاره) م١٨٩٢/ق١٣٠٩(
او د ده رتبه زما د واکمنی کورنۍ سره برابره ده او ھغه مي حکمران مقرر کړ،په درغلنه د 

ه سړی په حقيقت کي د ھزاره جات د دوھم بغاوت لمسون کوونکي دغ. سرغړاندو سره يو ځای سو
دی، بل خاين سړی چي د ھزارو ستانه مشر دی ،قاضی اضغر دی په دغه بغاوت کي د محمد عظيم 

  ]۴٩[».خان م>تړی وو

 د فيض محمد کا تب په خبره، د دايکندی او دايزنګی د خلګو پاڅون او علت د مير يزدان
  ]۵٠[». د کورنۍ پر ښځي د يوه سپايی جنسی تيری ووبخش



  
 

 

  5تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  :  ليو فرمان وليږداسی ايکندی خلګو ته امير د دايزنګی او د

د ھزاره خلګو سره می دښمني نه درلوده او نه يي لرم ، که مي درلودای ،  «
د دوی په غمخواری کي مي زيار . ددوی يو سړي مي په افغانستان کي نه پريښود

ويوست، مسلمان او اھل قبله دي، دھلک او نجلی خرڅول او رانيول مي منع کړه، کله 
 روزګان ،اجرستان،او زاولی خلګو بغاوت وکړاو بيا ايل سول دولت د ټولوسره چي د

مھربانی وکړه اوس د دايزنګی او دايکندی ميرانوبغاوت کړی دی، چي د خپلو 
  ]۵١[.»ل به د وژلو او لوټولو سره ووينيکړونوبد

  :د دايزنګی او دايکندی مشرانو، د امير په غبرګون کي دا سی وکښل

 فرمان صحيح دی، مګر د نظام منصبدارانو،قاضيانو،او مامورانو د امير صاحب«
د ښځو په نيولوا و د مالونو په لوټولويي . د ھزارو زوی، ښځه او مالونه ح>ل بللی دی

  .ونکړه)  اکتفا(بسنه

په لومړی سر کی چی طأيفی ايل نه وي سردار عبدالقدوس خان د لښکر سره 
ود ،مالستان ،جاغوری ،غزنی، دای چوپان، د دايزنګی، دايکندی، بھس. مامور سوو

سردار سره د خدمت م> وتړله کوښښ يی وکړ څو ھزاره سرکښان چي د مشرانو څخه 
ستم ليدلو و،  فرمان ته ايل کړی ، خپلي ک>وی يي ويجاړی کړی او خپله وسله يی 

 مګر کله چي د دولت لښکر د دوی ځايونه ونيول، ھغه نجونی چی حضرت.تسليم کړه 
حتی د مړو ښځی يي ھم له  واL د دوی خرڅول معنی کړی وه ،دوی يي په ظلم ونيولی

  .ځانو سره بوتلي

د بغاوت په وخت ) م>يانو(د ملت عالمانو.خلګو اطاعت پريښود، بغاوت ي وکړ
کي دښه او بد توپير ونکړ ټول يي کافران وبلل، خپل ځان يی مرګ ته ورکړی ،بغاوت 

   ]۵٢[».پوری به فرمان ته اطاعت ونه کړی ځی يی پيل کړ د مرګ تر ور

په دغه ځواب کي د ھزاره جات په محاکمو کي ھيڅ ډول ادعا د جعفری فقه تر سره کول 
دحنفی فقه پر ځای نه ليدل کيږی، نو د فرھنګ يادونه دسراج التواريخ او د غبار د تاريخ په حقيقت 

  . لری امونهغپي دری ويلو سره  د فرھنگ خبره حقيقت نه لری او دغه

و خلګو په استاذی توب پخپل کتاب ه  فرھنگ په پوھاوی سره دغه جمله د ھزار:لومړی دا چي
کي راوړی ده، څو د ھزاره جات ښورښت ته د امر پر ضد مذھبي بڼه ور کړی، ھغه پوھيدی چي 

ری فقه امير عبدالرحمن خان د لويديځو ھيوادو په شان يو دموکراتيک دولت نه دی، کاشکی د جعف
احکام چی نن ورځ د ھيواد په اساسی قانون کي تسجيل سوی دی او د ھزارجات په محاکمو کي 
مراعات او پلی کيږی  د پو$دی امير په وخت کي ھم د پلی کولوامکان درلودای ،څو فرھنگ د 

  .توکميز، مذھبی او سياسی مين ايښودلو ځای نه درلودای 

 فرھنگ غوښتل چي دھزارو په خلګوکي دغه ذھنيت پيدا کړی، څنګه چي دوی د :دوھم دا چي
 فيصده خلګو پلی کيږی ، بايد و نه ٨٠جعفری فقه پيرو دی ، دحنفی فقه احکام چي د افغانستان پر 

م آيا دايران په ١٨٨٠/١٩٠١منل سی ، خو فرھنگ نه دی ويلی چي د امير د واکمنی په وخت کي 
لوڅانو،کردانو او ايرانی ترکمنانو دخلګو په حق کي دخنفی فقه له مخي قضاوت محاکمو کي د سني ب

ًتر سره کيږی او يا جعفری فقه؟ طبعا جعفری فقه تر اوسه ترسره کيږی، ھر څوک چي د جعفری فقه 

  . بر خ_ف ادعا وکړی د قانونی چلند سره مخا مخ کيږی

ن د شيعه روحانيونو په لمسون تر سره  فرھنگ وايی د ھزاره جات پاڅون د ايرا :دريم دا چی
لمسون کوونکی د مشھد اخوندان وه ،ښه نو په دی ډول د ھزارو دپاڅون څرګندول حنفی فقه د .سوو



  
 

 

  5تر 4  له:د پاڼو شميره
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ان خان د ھزارجات د عمومی بريد اميرعبدالرحم. جعفری فقه پر ځای ، بی ځايه $مل ګڼل کيږی
ږی ، په دغه فرمان کي نصحيت ، بخښنه  قبيلو او پا څون کوونکو ته فرمان ولي۴۵مخه  دھزارو د

  :دغه فرمان داسی دی .او زاری سته

زه اميرعبدالرحمن يم، د ټولو مؤمنانو خير غوښتونکی يم او د لوی خدای « 
واکمنی کوم، بايد د مسلمانانو خيرغوښتنه وغواړم  پر ټولو مسلمانانو لخوا د دغه ھيواد

و رسول د امر څخه سرغړونه و نه کړی، ، لومړی خيرغوښتنه دا ده چی بايد د خدای ا
او که د خدای او رسول نا فرمانی وکړی، ما ته اړينه ده چي نصحيت در ته وکړم او که 
زما پر نصيحت غوږ ونه نيسي نو د خدای په امر چي په قران مجيد کي راغلی دی بايد 

وښتنی Lندی پ سترګی پټی کړم زه ھم تر ٔو څخهه واجبی پوښتنه وکړم، که د خلګو د ګنا
  . راځم

نو غواړم  چي تاسی لکه د ھزارجات نور ميران د افغانستان په دربارکی عزت 
. ولری، زه نه غواړم چي خوار او زبون اوسي، خدای او رسول ته بی باوره اوسی

د دين مخالف دی ) ص(تاسي ته وايم د دغه شيطانی کړونو څخه چي د حضرت محمد 
که زما . منی او د شيطان له فرمان څخه ګوښه سي،Lس واخلی، د خدای فرمان و 

نصحيت ته غوږ و نه نيسي،زه د خدای حمد وثنا وايم ،ټول د دينداری اسباب چي د 
پاچاھانو لپاره اړين دی ماته راکړه سوي دي او د اس>م په لکونو خلک زما فرمان 

  .مني

 د  وګوريزه د غمخوری لپاره تا سو ته ليکم ،تاسی ھم د خدای او قران روی
سي او د سردارعبدالقدوس خان س>م ته ورسي خبره وجنګ ته مه  جھالت څخه تير

خ>صه ده ، د  رسوي، که تاسی زما نصيحت وا نه وری خدای او رسول ته زما غاړه
ځکه ! افغانستان خلک نه بلکی ټول مسلمانان به ستاسو پر کفر او بغاوت حکم وکړی 

دی د قوم م>يان راوغواړی، قران وغوړوی چي د په قران شريف کي دغه آيت راغلی 
زموږ ټولو خلګو پر قران ايمان .بغاوت په باره کي يي څومره سخت حکم کړی دی

راوړی دی ،د خپلو ځانو څخه ياغيان مه جوړوی ،دغه څو کلمی مي د خوا خوږی 
لپاره وليکلي خدای دی تاسو ته Lرښوونه وکړی او تاسو نيکی Lری ته سم 

  ]۵٣[».سی

د دغه فرمان څخه څرګنديږی چي اميرپه پيل کي غوښتل چی خلک د جنګ او وينی تويولو 
ه د مھربانۍ او بخښنی غوښتنه  يو عاجز سړی چي د يوه زورور سړی څخهڅخه راوګرزوی،لک

  . د خدای او رسول روی وويني دجھل څخه تير سي،خپله دنيا او آخرت مه خرابوی ،کوی

يځ يو اس_می او سياسی دريځ دی چي خپل ځان  د امير المؤمنين په دغسی حالت کي د اميردر
په مقام کي شميری، د e او شرعيت له مخی خپل ځان مجبور ګنی چي د محمدی دين دفاع وکړی او 
خلک قران لوستلو ته راوبولی څو د ښورښت څخه $س واخلی، خو له بده شامته د ھزاروخطيبانو ، 

څو خپل خلګ  امير فرمان د خلګو غوږو ته ونه رساوه ، دوی يي  پريښودلسيدانو، م_يانو،ميرانو، د
  .د دولت د وسله وال لښکر په زور لکه واښه وريبل سي

و د کفر د اع>ن وروسته چی د عالمانو لخوا ھحضرت واL د ھزار« :فيض محمد کاتب کاږی 
 ، ھلکان او مالونه دی د جاری سوه، ټولو ته يي فرمان ورکړچي د کافر قوم نارينه، ښځی،نجوني

اولجی په ډول واخيستل سي، او د مبين دين له مخه د ھغو پنځمه برخه د حضرت واL او پاته يی 
   د باندنيو ستاسو وي، ډيری ښځی،نجوني او ھلکان يرغمل ونيول سول او په ټول افغانستان او



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  ]۵۴[».ھيوادو کي وپلورل سول

ظلم اوستم زيات کړ او ) کافر قوم سره جنګ(سره دد دولت لښکر ددغه فرمان په اخيستولو 
کرنيل فرھاد خان د ښورښيانو پر ضد ھولناک قھر او غضب زيات کړ ، دوه برمتی کسان يی د توپ 

او بيايی سپيانو ته واچول، دوه کسان يي چانماری کړل او يو  خولی ته وتړل ،دوه کسان يی ټوټه ټوټه
  ]۵۵[.ن م_خيلو خلګو ټوټه ټوټه کړتن يي په نيزه سوری سوری کړ او يو ت

څو په پای کي ښورښيان دامير دقوی لښکر له $سه چي د ھزارجات  دګاونډيو  و$يتونو 
قومونو څخه جوړ سوي وو،په سختي وټکول ، څنګه چي امير پخپل ليک کي دوی ته ګواښنه کړه وه 

ل، زيا ترو فيودا$نو د دغه ، مالداران ،بزګران او ځني روحانيون په دغه ښورښت کي تارومار سو
  . مبارزی څخه $س واخيست او د خپلو ګناو بخښنه يي وغوښتله 

دغبار په خبره ،اميرد عظيم بيګ لور خپل زوی حبيب e خان ته په نکاح کړه،اع_نونه خپاره 
امير امر وکړچي د خلګو د کار او کښت دپاره . سول ،چي شړلي ښورښيان دي خپلو ځايوته راسي

مو تخمونه د تقاوی په ډول ورکړه سي، په کاختی ځايوکي دخوړو توکي ورورسيدل، امير په دغن
ھزارجات کي دھزارواو کوچيانوپه منځ کی دڅړ د ورشوګانو ټک وټاکه او امريي وکړ پر ھغو ځمکو 

او له .چي د بزګرانو او فيوډا$نو شخړه وی د فيودال څخه واخيستل سي او بزګرانو ته دي ورکړه سي
دی وروسته د ھزارومينځی او مريان خرڅ نه سي، خو ھغه ھزاره چي د ننه په افغانستان کي خرڅ 

څو د ټولواک امان e خان په پاچاھی کي د دوی آزادی  ]۵۶[».سويدی د مريانو په ټوګه پاتی سول
ت کی تر اع_ن سوه او ھزاره خلګ امان e خان ته وفادار پاتی سول او د بچه سقاود ښورښت په وخ

  . وروستي سوګلۍ پوری د پاچا امان e خان پلويان وه
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