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 2تر 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

  
  

 2۲/۲2/2۲1۲        اریرکیـځ یرحمت رب اکترډ
 

 ځیرکیار په خټه څوک دی؟
 

 1۲2۱:ارپوهچتاریخ  او د افغانستان د کلتوريــتروپولوجیست،دوپرې )ارکیالوجیست، ان لوئیسنامتو عالم  یکېد امر
ۍ کې په کندهار کې پـیـړ زییزه 1۱ځیـرک په  یـا زیرک لکه چې وینئ کړي دي. الندې معلومات وړاندې (1۲۹۲تر 

 یې ورستنیان وو. لیکو، اڅـک او بارکپوپل، ا   شتون الره، او
 

 : یولسمه زییزه پیـړۍابـدال
century) th11ca (Abdal  

: 
 ړۍـزییزه  پی ۵۱/زیـرک:ځـیرک

century) th(ca. 15 Zirak 
: 
                                                     : 
Popal   Aleko   Atsak*         Barak 
      : 
Sado(early 17th century)        Mohammad 
 : 
Mohammad Zaman( early 18th century)    Haji Jamal Kandahari 
      : : 
Ahmad Shah Durani(1747-72) : 
      : : 
 Timur Shah (1772-93)                                                                           : 

                                                                                                               : 
:                                                                                                                
:                                                                                                                

Rahamdel Khan                      Sultan Mohamad                       Dost Mohamad Khan 
:                                                      :                                                         :  
:                                                      :                                                         :  

Ghulam Mo Tarzi                   Yahya Khan         Sher Ali   Moh Afzal   MohamAzam 
                  :                   :                    :                                                         :  

Mahmud B. Tarzi                 Moham. Yusaf         Yaqo       Abdurrahman 
:                 :                                      :                                        :                             
Queen Soraya                      Moham. Nadar                        Habibullah 
:                                                        :                                        :                              
                                             Moham. Zaher                      Amanullah  
 

  *اڅــک
See Louis Dupree, Afghanistan. Princeton University Press, 1980-edition 

ه ل ينامعلوم علت ساالرز په وه. ږدېقوم ته به نمکان لري چې پوپل انومیدله، او « ساالرزی»زیرکو یوه څانګه د 
افغانستان  رــبرخه یې د ل ټهــورپسې غ دانګام( ته کډوال شول. برخې)اسمار او اخري کونړ والیت دهاره کند
په نوم مشهوره ده. په  دساالرزودغه دره چې رود پکې بهیږي  شوه. وا( د با جوړ په سیمه کې میشتهـونخـ)پښت
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 2تر 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 

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

 

او کړکیچونه په جرګو  او خبر لوڅ قوم مشهور دي کې په هوښیار شته. ساالرزي په باجوړ درانیان هم ساالرزو کې
ه او پالر پ مور  په واسطه وېشل شوي دي. زما   لعنتي تړون  د نــډډیورلکه نور پښتون ټبر،هغـوی هم د  .حل کوي

 دی.« رزیساال»نومیـږي او تخلص یې ورور مې مسرور وم ساالرزي دي. کشرق
په پیل کې د کندهار پوهنتون علمي  نومبر د 2۲1۲ګڼلی و. خو د  «زیرکیار» راهیسې ځانما له اوږدې مودې 

ا د هغه ی مخ کې هرچا په یوبل ته مخامخ ناست وواو د او میلمانهکوربانه  اتهسیمینار ته بلل شوی وم. د میزونو ش
« زیـرکیار»د  زما نوم یـژني.ل وپـوبـدې لپاره چې د بحث په مهال هر څوک ید  هغې نوم په غټو تورو لیکل شوی و،

  لیکل شوی و.« ځـیـرکیار»په ځای 
ره ک داسې برېښیدل چې د سمینار په تنظیم کې د کندهار پوهنتون پوهیدونکو او ډاکتر رشاد درنه برخه  لرله. زه د

ې)سټیج( ې وینا لپاره ویـنـادړاو ډاکتر رشاد تــر مـیـنځ د ګــډ  میز تر شا ناسست وم. زه  چې د خپل یمـاستاد صم پښــتو د
ړ ناست او والسـمیـنار پــه تـاالر کې نـیـولې وه. د  مې په خـپـل الس کې نوي نوم)ځیرکیار( پاڼـه خپل دختلم،  ته

په امریکا کـې زما د یو ارواښاد  ـــپـل نـوم څــه کووم!، په ځانګړي ډول مـیـرمنې، هـک پک وو چې زه په خخلک
ورغـبرګه کړه ټـول  میرمنې او ناریـنـه په خندا شول، او ما مې غوڼـډې ته واوراوه، « تکـلیـف»کابلي مــلګري یو 
 م تهوي نــوـو زما نـشوی یـم! ټول« کــیـارځـیـر»ځـاې  د زیـرکـیـار پــه کـړاو اختـه شــوی یـم: چــې زه د نـوم پـه

  ومانــه. «ځـیـرکیـار» او ما هـم ړېـوکچـکې چک 
پوهاند جرګې د مشرانو/موســسینو غوڼـډې ته چې زه د  لویې د می په میاشت کې د ممثـلې 1۲۹۲ په پیښور کې د

چې  :یلکندهاري ماته وو کلن( سپین ږیري ۹۱یا  ۹۲رپــیـژندل شوم، یو )په څیر و مشاوربهاالدین مجروح له خوا د 
اوس  کړه  چې پوهاند بهاالدین مجروح ورغـبـرګهارواښاد  د میروېس نیکه مشاوران وو.خو  ځیرک ،تاسې څه سوۍ

 زموږ مشاور دی. دی )ځیرکیار( هم
 

 پای
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