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 یې ېکارنام ېحقایق اوهیر ينالوست -او پکیتکا والپکتیکا 
 

 هش، کابل ۵۹۳۱جوزا،   ۵۱  داکتر امیرمحمد منصوري،

 خالصه

ډیور   چوېکارنوامو یادونوه د    يتواری  ېسود میشتو ولسونو د یوو شومیر دا کېپکتیکا  په جغرافیی  ۍدغه لیکنه  د اوسن
. لیکنوه تور ډیور   ود  د یوشومیر م ودودو پی وو او يد ۍزونودال  کوې وو پوه یوادونو نه  ثبت شو  کېد تاریخ په پاڼو یې 

ل د پی وو شواهد وو اوریودل شوو  او را نقو چوېپه اوله ، دوهمه او یا دریمه  وله لوه هغوه چوا   وه  چې قایقو بیان د  
لګوه یوواز  د دغوه وو دا چوی لوه م وی لیکول شووید .   برو اسونادو او اوانی مشواهد تعبیا د م یېیر نور شوید . یو شم
د ولس او مربوطه جغرافیی د وولوو نوا لیکول شوویو کارنوامو او  م دود  د ، نو ېاو  لقو  پور يربتج يلیکونکی تر اان

او زورو لیدنو  دغه لیکنه به نورو  یړنو چېهیله کیږ  بیا هم له دغو وولو سر  یواز  یو  نمونه بلل کیدا  شی.  پی و
 او اوان لیکونکی او  یړونکی به دغه کار ته وه و .  ته الر هوار  

تو  سر  سم په مقتضیا له م دواړواو یا ه  ،تاریخ ، کار  د پکتیکا میشتو ولسونو د جغرافیو  موقیعیت چېلکه 

کارنامی  ېلوی ېه بر ه لرلی و  او تر ډیر   د  یاراد  توګ هم غیریا ارادي په   کېمعضلو  ډیرو ناغو تل شویو

هیوادونو سر ،  وډی، په  اصه د ګاونلپار  بین الدولی معاملو کړ . ډیر  له دغو سر  ندنو   ه کیدا  شی د هیواد  د

ی او یا لږ تر شوا ستل  ګوه اینید هیواد د منافعو لپار  د شواهدو په توګه په توګه ثبت شی او  ی پې ود معتبرو تاری 

 تږ  له نورو )همسایه ګانو( سر  د معاملی لپار  د هیواد او پکتیکا والو په ګوه وکارولی شی.

د  د پکتیکا والو چېبله دا . باید د سبا لپار  په یاد و  چېد   هد عبرت ا یستنله ماضی   ه مهمه نتیجه  دلیکنی

د ثبتیدلو له الر  په بین الدولی معامالتو  کېدغه  قایق د تاریخ په پاڼو  چېدا هم مهمه د   پر اا  شی.و  ق ینقربا

عی او علمی د ستوناو د  ل لپار  د هغو  واقاو هیوادوالو په ګوه و کارول شی.  د هیواد هکې د معتبروشواهدو په توګ

 مرسته کوال  شی.کې ت لیل هم یو  لزومه د  چی د پکتیکا والو د ستوناو په  ل 
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 یې نالوستی حقایق اوهیری کارنامی - پکتیکا او پکیتکا وال
 

     مقدمه

یوو اوایی او یوا  کوېم لی او ملی سط ه د هیواد په ډیرو تاری ی پی و او کارنوامو  پهد هیواد ولسونو او م تلفو اقشارو 
و . د   وطوون او ولوس  ووق ادا کووړ  دیوون، د یوېهوم انفووراد  توګوه  پوول مسووسلیت تور سوور  کووړ  او د قربواینیو لووه الر  

سر  تر سر  کړ  د .  استعمار  قوتونوو   ۍمیشتو ولسونو هم دغه کار په پور  امانتدار کېپکتیکا په موجود  جغرافیه 
د استعمارچیانو لوه  ووا د نقشوی پور موخ   چېهغه ولسونه  چېاو له استعمار   ه د را پاته نا والو یو  ستوناه هم دا د  

. د پکتیکوا سویمه او ولوس لوه يو هوم ېپیچلو ېاوږمهاله او کلوه ډیور یې ېنو ستونا يد  ط ایستلو په وسیله سر  جدا کړ
د ږدغوه او.يکیلوو متور  اوږ سور د لور ۹۳۳تقریبو   کوېپوه اوږدو  ېکر و ېپاکستان سر  د ډیورند د پوه الس ایسوتل شوو

توناو تور  نوی یوو شومیر   لرلی، نو د ولسونو لپار  یوې د سوهم منل شو  نه  او د عمل جامه یې ندسر د چی هی کله 
  ګوور فرصتونه هم لرلی د . 

تل اهمیت درلودلی وو. د  ېاما د و ت  اکمانو ته ی ينلروا د په توګه د پکتیکا والیت اوږد  سابقه  يد ادار

او د او اورګون( و ) کووازیلویو ولسوال وود دوا دونو په  یث  يد ادار کېدورو  ېوالیت په  یث تر تشکیل م ک

 کومت یې مرکزي لږ تر لږ   چې يکو يد ستراتیژیک اهمیت  کارندوی ېسیم ېد دغ يمنظوریوې  اکی )ګومل( 

د پکتیا د  یېد والیت او بله بر ه  يسر  لدې چې د موجود  پکتیکا والیت نیمه بر ه د غزن .اهمیت درک کړ  وو

په ادار  وا دونو کې وی لو نشو سر   چېیت مربوطی و ، اما پکی میشت ولسونه دومر  سر  ګډ او نزد  وو وال

 ينژدجوړ ت،  يم تلط منطقو ګډ  ستونای، ،ېګو ېیو شان معشیت، ګډ ،ګډ مهارجتونه ،ېالر ېګډ -جال کوال 

اغیز او رول  يد نزدیوال یېوا د  يرتر ادا چې  د ېاانګړتیاو يطبع ېیې داس اونور روابط، تر یو   د  ګډ  ګومل،

 ډیر زیات د .

پالیسیو  ې، د دو من د تیریو،  پر دو من د  غلبو، د دو من د مکر او تیر ایستن کېدغه سیمه د تاریخ په اوږدو 

برم   ه را پا ته  غرور په وجه کله کله د انګریزانو په الس د لو  ایستل  يولسونو د پ وان ېسیم ېد دغ شاهد  د .

 ېډغرفاع لپار  یې د دو من له دو من سر  هم دد  ې اور ياسالماو د دین د دفاع او  يو ط وجود هیر کړ   يشو

 . يد ېوهل

د یو  قوم  چېسر  لدې  چېکارنامو غږیږو والو په یو شمیر داسی  پکتیکااو د  ېپکتیکا د سیمد  ېو کڼپا ېپه الند

 قایق او هیرې  يد قرباینو  ې نمونی د  او باید ور باند  وویاړل شی اما تر ډیر  د تاریخ له پاڼو پاته، نالوست

 ۍپه یادونو کې ال زوند ۍاو قربان ېاو ولسونو دغه ډول کارنام سیمېد  چې. له دغه اایه   ه دا يبلل کیږ ېکارنام

لږ تر لږ  د  او يامتیازاتو لپار  وکارول ش يو ملا يد م ل او يش ي قایقو په  یث معرف يزمه د  د تاری دي نو ال

  .يعبرت ، ویاړ او اهمیت له اړ ه کار اینی وا ستل ش

 د دغې لیکنی اساسې هدف د پکتیکا او پکتیکا والو د  ې پېزندنی لپار  معلومات نشرول دي. هیله کیږ  چې د

په م لی او ملی سط ه د  یر او ګوی رسونی لپار  وکارول شی. هیله  یو مسثق معلومات بهنونو د قرباسیمی او ولس

 کیږ  چی د دې لیکنی مناپانګه به نور م ققین هم زورو  یړنو ته و ه و  او پدې هکله به نور  لیکنی هم وشی.  

 

 1د پکتیکا او پکتیکا والو په اړه

شمال   ه د له  ېمیالن ی يارض بر ې  د لویې  ېد سیم پروت  د . ېک ځ تی د پکتیکا والیت د هیواد په جنوب

ې )د کوواز ه نیمه  وا یا و لویدی ،ېل و غرونو پوونگلونو پا يه نیمه  وا په طبعا تی . د والیتجنوب  واته د 

پرا ه  ې وا ی يتنگ  مرتفعات او جنوب  ېسرک يپه شمال چېهوار  سیمه د    یو ځد غرونو د سلسلو تر من سیمه( بیا 

یو بل   ي" په نوم یادیژۍپه یو  نوم  "د غومبر  ول ې  یړدوا ې، چ ېوک  ړي.  د غرونو دو  لويوړهوار  سیمه جو

متر  زیات د .  د   0033تر  ېجگوالی ی ېچ ي،واقع د ېک وپه ولسوالی ېد اومن هاو بل ېته م امخ،  یو  د سروض

  ږي،رسی ي تی د ریگویدا تر سرودونو پور ېدو کږرک د تاریخ په او نومونو د واز واورگون او د کپکتیکا،  گومل، 

 .يو  ياو د مهاجرتونو الر ي،  ړاایونه لېمد موسمي اوسیدو و اریایانو ړد ز دغه سیمي به   چې  يرگندو دا  ېچ

                                                 
له « په کنډوالو کی خزانی او که کنډواله شوی خزانی –پکتیکا »کال  د  (هش ۲۹۳۱) امیر محمد منصوری»د دغی لیکنی لومړی برخه د  11

 مضمون  څخه را اخیستل شوی ده.
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 یېولسونه او تاریخ  سیمې
 ولسي کیسه ایز روایت له م ې، لومړي در  وروڼه او یو  یې  ور و ، چېد یو  « برمل، زرمل ، فرمل او ګومل»د 

میشت شو  وو او له دغه  کېرمل )اوسنی اورګون(، برمل او ګومل په سیمو فهر یو یې د زرمل )اوسنی زرمت(، 

دراڼ، م تلف قومونه، لکه ګیان یل، وزیر، ا کې.  د پکتیکا  په سیمه يپه دغو نومونو شهرت لر سیمېاایه دغه 

. ياو سلیمان یل  د ي روو یېلویی قبیلی  چېنور میشت د    او ي، سیدان، پیرکوتیی، دیګان، اندړ، فورموليسلیمانا

وو نو  ي،   ه را کوچیدلسیمېد غور له  ې، یعنيکله له  پل اصلی واووب چې ېاکثریت دغه قبیل چې ي کار ېداس

د والیت په  تیاه  چې يمیشت شو ېداس  کېد و  ت په تیریدو سر  د پکتیکا په سیمه  چېدرلود  یېژوند  کوچیانی

 .يد يد سلیمان یلو قامونه میشت شو یې کېاو نور قامونه او په لویدیاه هوار  سیمه  ي روو کېبر ه  ۍغرن

 کې 2ریگوید  سرودونو. په  يږلیدل کی ېترلر کې روایاتو يپه م تلفو تاری   رک د نوم او جغرافیی  د گومل 

همدغه سند  ياو د م قیقینو په نظردغه د گومات ېنه شوویاد ېړد جگ ځقبیلو تر من ي  د اریایړد "گوماتی" د سند په غا

، مرکز  يافغانستان جنوب ي)د اوسن « راسان»د  کېدو ږنوم د . د گومل در  د تاریخ په او يد گومل د سند  تاری 

ال تر اوسه هم د  چې  د تلو راتلو الر  و ځک د سند  وز ( تر منو)د ا «دمان»او  سند  وز ( او هلمند د ېبر 

د   کېد کوچیانو په  ولو  سیمېنومونه ال تر اوسه هم د «  راسان»او « دمان»د  د . رمسیکډو  کوچیانو د  يموسم

د گومل د  مه ېکر غزنو  لد سلطان م مود   چې. وایی ياطالق کیږ یې ياو په همدغه پورته یاد شویو سیمو باند

 د :  ېغلادونه رای ېداس یې کې ۍډلن يیو  تاری  په چې. لکه ېاو راتل ېهند ته تل ېله الر ېدر

 مهاز  به گومل ته د  پل یار دیدن ته  ېراغل ېکر که د  انو ل

 وو ر مشر کد غلجیو د یو  ل کېکرو  په ل يغزنو دود سلطان م موو،  ان م مد  یېنوم  ياصل چېملک  انو 

 . 3 یاداو کېیو ډلو به په لنغشهرت موندلی وو چه پی ېداس یې ېله الر ېانړمی ېاو د  پل

د  "ې" اوبه د ژوب نوم د گومل  چې، مثآل دا متل د هم یاد شو   کېکیسو  يد ګومل نوم په ډیرو متلونو او ولس

 چېهمدا راز دا متل    له ډیرو مشهورو نومونو   ه وو. سیمېهم د  کېګومل په تاریخ  چې  د ئدې  قیقت بیانوونک

د جامع او  منل شویو عنعناتو د قوت  کارندو  د .  دا متل  سیمېد دې   "که ګومل وچه د   و دود یې روان د  "

د مړ  پور له ګوملی "او پدې متل کی چی  . يهم م تلف تعبیرونه لر ه د " ی گومل  "تر وزلی ورور پر  ای چې

مړ یې توراڼئ کړ په ګومل یې  " ر  دا متل چی باال ول اانګړو عنعناتو رازونه پټ د .هم د دې سیمی د یو ډ "د 

د بی  وو   او یو طبعی مسیر  برمنو، سوبمنو الر دا بیانو  چی که ګومل د  "کډ  ای،  دایه زور غواړ  بد 

 د غمجنو کډو الر هم و . مرکز  وولنو د ناسالمو رواجونو له السه 

 یر یو ډبیا  یېاو نور  ڼگ کېینو سیمو اه پ چې، وغرون يل ونو نیمه پو يپه طبع ېیر  پورډد گومل در  تر 

  ه د .مناسبه او یر  ډدارو ونو لپار   د باغونو او میو  یېیر   اصل  یز  او هوا ډ یېدو  د ، تشکیلو .  اور  

 يمه میالدود ریگویدا تر سرودونو را وروسته په او یېیادونه  چې، ينوم او سیمه هم یواوږد تاریخ لر اورگوند 

د هیواد  ږزمو چې، هم راغلی د . هیون تسانی کېتونو  ن تسانگ" په یاداوزایر او سیاح "هی يد چینای کې ړۍپی

د اورګون د  ،ېو ېتر السه کولو لپار  لیدل د وړزد  ک يدین د مراکزو او دین يمعابدواو بودای يد بودای یې سیمېیر  ډ

نوم یاد کړ   «او  رګونه»د  کېهیون تسانی په  پلو یادا تونو  .د  ېراوړ کېهم پ پلو یادا تونو  یېیادونه  سیمې

نوموړ  سیاح ور   ه لیدنه  چېمعبد او مرکز موجود وو  يکوم بودای کېاورګون په سیمه  يد  او غالب  به  د اوسن

  . يو ېکړ

  ېینااو مبا ثو ته ضرورت لر .  ونړی  و ژورونور چېد اورگون د نوم په هکله یو شمیر روایات موجود د  

 ېداس .يږاوسی ېپک ېطایف ېم تلف چېکه ااو دا  يیکه لرړسر  ا يد "هر گوند" له کلیمنوم د اورگون  چې يوای

د  .ي)او ( )رگونه( د یېمعنی  چې،  يوول شو  شکل ړا ېاو  رگونو"د  کلم "  کلمه دچه د اورگون لکه   ي کار

ویل   الر  یا چینل معنی لر .تګسیر،  اصطالح اوس هم معمومله د  او تر ماکه الند  د اوبو د« رګ»اوبو د 

له اوو  واوو به د غرونو  چېلکه  يکار  ېاو داس يمنابع لر ياوبو غن يد سط  ېالند ېکادا سیمه تر م چې يږکی

  شهرت موندلی و . یېپه نامه شو  و ،  «اورګون»بیا به  چې «رگونو» «واو» ، د ږولیوالند  اوبه دلته سر  را 

                                                 
   یخی رادیو افغانستان. مجموعه مقاالت تار -افغانستان در پرتو تاریخ ( شه ۶۲۹۱) حمد علی ا کهزاد 2
 .کتاب په حواله« کتابونه دریابونه » هش( . د  ۲۹۳۶حبیب هللا  )رفیع ).  3
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لږ تر لږ  تر لسمی میالد  پیړ  پور  لیدل شو  د . منهاج الدین سراج  کېد کوواز د نوم  رک  په لیکلو اثارو 

د دوو پهلوانانو  سیمېدسیمی نوم ا لی او دهغی « کته واز»د  کې 4بقات ناصر جوزجانی په  پل مشهور کتاب ط

مهم رول درلودلی  کېدغزنی د  ار د نیولو په و ت  یې کېد سلطان عالو الدین غور  په ل کر  چېنومونه یادو   

د نوم اصل به له دوو « کوواز»د  چې ي کار ېسر  داس جوړ ټ او نوم  ته په کتو يرافیوجغ سیمې. د کوواز 5وو

 يلر ېبر  ېد کوواز سیمه هوار«.  ک ته  واته فرا ه شو  سیمه»سوچه پ تو کلمو   ه را مناته شو  و  یعنی  

دې سبب شو  چې   جوړ ت یې د يدغه ډول ارض چې، يد ېد  تیځ او لویدیځ ل وا د غرونو د لړیو تر منځ پرت چې

 ېسم۵۹۱۳په  چې ېو ېکشف شو ې.  د کوواز په سیمه کې د نفتو زیرميو لر ېترماکی الند  د اوبو  ې  زیرم

نه شو او د شورویانو غوبل هر  يته د است راج قرارداد ورکړل شو  وو، عمل ۍکمپن يفرانسو  ېکوم یېکې  ېلسیز

  ه سر  ګډ وډ کړل. 

 ۍیو معبد ته ورته غونډ ېدور يودایپه نوم د ب ۍد غونډ يد پتن ېپه سیمه ک ېیکا د والیت مرکز  رند پکت

د ګردیز په   چې ي کار ېد جوړ ت او شکل له م   وپاته،  يد معبد کوم اثارپکی ند چېموجود  د  ، سر  لد  

روایتونه هم د د   يولس ې.  اینيلر ېسر  اړیک ېباال صار د غونډ  په شان به د  زنبیلشاهانو له دور د کېسیمه 

ته نژد  د موا ان په سیمه کې دې ته ورته دو   سیمېمعبد وو. دغی  يبه یو بودای ۍ بر  اشار  کو  چه دغه غونډ

 چېوایی روایتونه  يولس. يد ولسی روایاتو په  واله د زمبورکشا هانو په دور  پور  اړ  لر چېنور  غونډ  شته 

فرمان  یېسیمه  پل م ل جوړ کړ  او په  ېپه دغو غونډیو باند یې ېیو ېهر چې ېو ې وند ېد هغه و ت در

غالب  به د دغو دریو غونډیو غوند   چېهم و   کې.  دې ته ورته یو  بله غونډ  د یوسف  یلو په سیمه کوله يروای

غونډ  شپږ اوو  کاله م کی،  ظاهرآ د  ېیاد  شو چې. له بد  مرغه  و  ېلپار  کاریدلاهدافو لپار  او یا د بودایی معبد 

مقاوت نه وو مات  یېد زمانی تر و  چېسر  لد   چېاکی سر  داسی هوار  شو   ې، له مآمینتی مل وظاتو له م

 چا د ژړا آواز هم وا نه ورید . یې کېکړ ،   و د بی ر مه عسکر  بلدوزرو په غوغا 

د ډیرو لپار  د ژوند یو ارمان بلل   یېاو  ایسته  پاکه هوا او اوبه   کال يطبع ېپه زړ  پور سیمېد پکتیکا د 

نه وا ،   و  هیڅ څهوا  او نو ر مې  سره وزهوایی: یو  مې د   کېپه یو  نیمه  منظوم م لی متل  چېشو ، لکه 

 وا !  سروضهکور مې په  چې

و دیر  له واڼه ا ېله الر يسر ، د سروب ېله کویو ې)د وازی وا له الر ېالر  يسر د ېمهم ېد پکتیکا  والیت در

یو و ت د والیت وول  یېګمرکی عایدات  چېله میرانشا او پی ور سر ( لر   ېاسماعیل  ان سر  او د اورګون له الر

مصارف پور  کول او د هیواد د ملی عایداتو لپار  یو مهم عایداتی مدرک کیدا  شی. له بد  مرغه پد  ا یر  لسیز  

مرکز   اکمان  و ال ور  چېداسی  کار  او  اراد  هم نه  کار د تنظیمولو لپار  کومه یې ال تر اوسه هم  کې

 ترانزیتی اسیا او هند د ب ر  )د کراچی له الر ( تر منځ تر وولولنډ  يمرکزد  ې باند   بر هم نه د . برسیر  پرد

   ه شمیرل کیږ . ېد پکتیکا له الر  کېالر  هم په افغانستان 

نعمت په نسبت د  يور کړ ج زیرمو او  دا  يد طبع سیمې، د ډیرو نا والو برسیر  د پکتیکا د ولس په

د راتلونکی نسل لپار  د یو بد مرغه  طر د زنی  چېعامل د   مهم  مانه چلند د ولس د بدب تیو یواوسیدونکو بیر

د  سیمېپه بیر انه ډول له مناه وړل کیږ . د  ېد بی مثله  کلو طبعی انګلونو ون سیمېآواز اینی اوریدل کیږ .  د 

په  کمت سر  د طبعی  جد هند د سمندر مرطوب تاود   بادونه ور سر  لګیږ  او د هللا  چېغرونوارتفاعات داسی د  

د  چېیو شمیر داسی ونی لکه منای او شنی پیداکید   کېانګلونو د را شنه کیدو سبب شو  د . په دغو انګلونو 

وزګار  او تر نه  کار . له بد  مرغه دغه انګلونه د ولس د لوږ ، بی ر کېد نړ  پر بل هیڅ اا   یې کیفیت نمونه

 ې. داسيد يشو ې تم ېپک ېله امله پاک  واپاکی جارو شول او تقریب  دغه ډول ون ۍ/نا برۍډیر   د  د نا آګاه

د غچ  ۍر م ېد ب  له  لکو   ه د دو یېه او یا ب يو يرا ا یست ياقلیم هم له  لکو سر  دو من چې ي کار

غم او نیت   ېاو ساتن ې، نو د پالنيهم ش ېاو که شن يکیږ ېنه شن ېنور ېدغه ډول ون چې، يو ېا یستنی اراد  کړ

 له چا سر  نشته. یې

بله لویه بدمرغی د ماکی الند  اوبو   ه بیر مانه او غیر اقتصاد  ګوه ا یستنه د . په ووله ،  و په  اصه د 

 ېد زورو  اګانو کیندل او د هغو له اوبو   ه د کروند ې لور لسیزو را هیس ې، له درکې وپه سیماو سروبی کوواز 

 ېله تل   ه را باسی او کروند ېولسونه اوبه د زړ  په وینو د ماک چې ېلپار  ګوه ا یستنه شروع شو  د . سر  لد

                                                 
 دری )د یوولسم ټولګی درسی کتاب( د  طبقت ناصری د  منهاج الدین سراج جوزجانی  په حواله. 4
 د نوموړی پیښی تفصیل الندی ولولی.  5
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ګوه ا یستنه د  ،  يله منابعو   ه غیر فن یې یو  وجه .يبیا تر مصارفو کم و یې،  و م صوالت ي ړوبو ېورباند

؛ لکه يد ېمیو ېاو شن ېوچ یېد م صوالتو لپار  د بازار نشتوالی د . عمد  زراعتی م صوالت  ېبل دلیل ی  و

او  يلر ېاو نه د هیواد نورو مارکیوونو ته الر ينه بازار لر ې. داچ، سبزیجات او نورې، مڼېهندواڼ زنغوز ، انګور،

اکثر  چېنه مرسته شته او نه مشور ، نو دغه م صوالت اکثرآ په ډیر نازل قیمت  ر یږ ،  یېد صادرولو لپار  

 . و تونه د ولسونو لپار  د نور اقتصاد  تاوان عامل هم و 

که له دغو اوبو   ه  په دغه ډول بیر مانه ګوه ا یستنه دوام  چېبله اساسی ویر  دا د   یې کېپه اوږد مهال 

تر ماکی الند  د  ال د  چېکیدا  شی  کېړ ، نو یو و ت به دا هم  تمی شی  او د وچکالی د دوام په صورت وک

 د لو  بشر  ناورین د رامناته کیدو ویر  هم اینی کیدا  شی. چېرا پیداکیدو سبب شی 

  

 د پکتیکا مشاهیر، مفاخر او تاریخی اماکن  
له اړ ه د هیواد یو تر وولو غریب او له نظر  لویدلی والیت  ېاو هوساین ېود ېد وولنیز چېد پکتیکا والیت سر   لدې 

په کارنامو  چې ياو لو  کړ يهم روزل کېپه  پله غیږ  ينومیال ېداس یې کېتاریخ  ېاو لر ېږ ، اما په نزدیبلل ک

 د اینو یادونه کوو. یې کېه الند  کر و . پيویاړ کیدا  ش یې

وڼډ  لرله او وروسته بیا د شا   کېد ګرګینیانو په ضد پا ون  یېد میرویس نیکه سر   چېسیدال  ان ناصر  (1

په  یېهیوادوال  چېم مود هوتکی د و ت مشهور سپهساالر شو،  یو با تدبیر  افسر او پیاوړ  جنګیالی وو 

 سیمېی وا د واز ۍد پکتیکا  والیت د اوسن  یې. سیدال  ا ن په قوم ناصر وو او پلرونه يکارنامو ویاړ

هلته   یېوو. د وازی وا  ناصرو د میرویس نیکه اواز ته لبیک ووایه او کندهار ته ورغلل  اوبیا  ياوسیدونک

د کابل  ۍکورن  ي. د ایران تر نیولو او بیا د هوتکیانو تر سقوط وروسته د سیدال  ان ناصر6استوګنه غور  کړ 

یو  مشهور  لیسه د سیدال  کېد  ار د  یر  انی په سیمه  ته والړل او هله میشت شول. د کابل سیمېشاو وا 

  ان ناصر په نوم نومول شوید .  

د غچ ا ستلو لپار  له غور   ه په غزنی د  ېسلطان عالو الدین جهانسوز د  پلو وروڼو د وژن ېکله چ يوای (2

له   چېهیئت ور ولیږ   ته سیمېکولو لپار  راغی، نو د غزنی واکدار پاچا، سلطان بهرامشا ، د ګیالن  ې مل

عالوالدین «. ، ز  لو  ل کر او فیالن لرمېته زما زور نلر»  چې. بهرامشا  اواب ور ولیږ  ي  ه واوړ ې مل

ز  به د  پلو وروڼو انتقام  ام ا ا لم. «. که ته فیالن لر ، ز   رمیالن لرم»  چېورته وویل  کېپه اواب 

ما بهرامشا  ته  چېد ل کرو مشران هم وو، را وغو تل او ورته ویی ویل  چېعالوالدین  پل دو  پهلوانان، 

 یېسام  سین او بل  یېیو  چېله فیالنو سر  مقابله کو . دغه پهلوانان  ې، اوس به نو تاسيد ېکړ ېالف ېداس

د دغو  جنی و نی ت، نو هر یو چې  ه وو. کله  سیمېسام پنجی نومیدل، د اوسنی پکتیکا د والیت د کوواز له 

دوو پهلوانانو   ه له یو  یو  فیل سر  م امخ شول. دو  هر یو د فیالنو تر ال الند  ور ننوتل او د هغو په 

سام پنجی تر فیل الند  شوو او له فیل سر  یو اا  ومړ، او سام  سین په فیل تور    ی کړ .  یې کېزړونو 

عروس »  کېپه اسالمی ادب  چېغزنی  کلی  ار،  بریالی شو. د بهرامشا  ل کر ماتی و وړ  او عالوالدین د

 .  7سوااوو ېبلل کید ، ونیو او وی« ېد  ارونو ناو ېالبالد یعن

د هیواد له ډیرو نوم ورکو عالمانو او د پ تو ژبی د ادیبانو او په پ تو ژبه د لیکواالنو   ه یو هم نواب ګوملی   (0

بیا د  چېعظیم الشان د  و سورتونو یو تفسیر لیکلی وو  د . نواب ګوملی په پ تو ژبه د  لقت په نوم د قرآن

در  ېو   و را   ه ب و  او را سر  ېچاپ شو  وو. د  لقت یو  نس ه ما لیدل کېهند د ډیلی په مطبعه  يانګریز

د  یېپه کاکا مشهور وو، پشان  چېد سید ا مد لودین،  چېکه شو .  نواب ګوملی له لومړنیو لیکواالنو   ه وو 

د هیجا په طریقه د  کېرواجول غو تل. نواب ګوملی د  لقت په سریز   ېطریق يپ تو د لیک دود لپار  د هیجای

یو عالم او  چې ې. نوموړ  برسیر  پرد8يد ېبیان کړ ېاو نورو کلیمو د لیکلو طریق ي رف ې، دريدو   رف

    هم لویه وڼډ  لرله. یې کېلیکوال وو، د انګریزانو پر ضد په جهاد 

اوس هم هلته اوسی او د نواب  یېذوذات  چېنواب ګوملی د پکتیکا د والیت د ګوملی د ولسوالی اوسیدونکی وو 

 کلی په نوم شهرت لر .

                                                 
 .له بینوا ویبپاڼی څخه په مننه 6
 .ناصری څخهددولسم ټولګی د دری په کتاب کی له طبقات  7
 نواب ګوملی، خلقت د قرآن کریم د څو سورتونو پښتو تفسیر. 8
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، هم شته؛ لکه: يد ډیرو  لکو د توجه وړ د چې ،یو شمیر متبرکه اماکن او زیارتونه کېد والیت په مربوطاتو  (4

هر  چېآبا، دیوانه بابا،  یات آکا، شا  بیک آبا ، باباجی صا ب، او نور،  ياسماعیل ګړند ، ماما ګړند ، غن

 .ي  تنان بلل کیږ او بر ود مرتبو یتوب یویی د ملنګی او قلنګی تر  نی د ول

انګور پرکمشر شاشی کمرانی،  ان فتح  ان، بیرګټ نعمت، با جان پرکمشر،   کېد ولس په مړو او تیر نسل 

کوواز ، ریس  مارالدین، عالقه دار جمه ګی، ملک منصور، ملک سیف الدین، صا ب  وزیر، جنرال عبدال کیم

ملک دوست م مد  جان  ان، مولو  م مداعظم، ت صلدارعبدالکریم، کاکا مبارک، د شاوز   لیفه صا ب،

، ين، میړياو ولس یو شمیر مدبر، بزرګان، زړ  سواند سیمېاو یو شمیر نور د  د ګیان مولو  صا بزاولی یل، 

. د يد قوم له مشاهیرو   ه شمیرل کیږ چې يدالوران، س یان او د قوم او ولس د  ادمو مشرانو نومونه د

شهیدانو نومونه لکه  شهید قاضی د لومړنیو  کېیواز  د شورویانو د تهاجم په و ت  کېموجود   نسل په مړو 

او  ، د سلیماناو مال صا بغاز  مرجانشهید جګړن شیرعلی، شهید معلم  ولی م مد، شهید انجنیر جمعه ګل،

د والیت، سیمې او  تی هیواد په سط ه یوازینی اوان  اوانیمرګ داکتر عید م مد چېد شهید  نور یادوال  شو.

( لرله، هم PhDد طبابت په  انګه کې یې دوکتورا )پی ا  ډ    ،وو یو  هستید سیمی او  مت صص داکتر

پنالس کاله م کی چی کله د دوکتورا له ت صیالتو سر  هیواد را شتون شو .ډاکتر عیدم مد یادول الزمی بولم.

سر  لدې چی په مرکز)کابل( کی یا ش صی سکتور کی د هر ډول امتیازاتو او مقام بیشنهاد ورته کید   و د  د 

د زموږ د بدقسمتي له امله د ولس او هیواد   پل ولس د  دمت لپار  په پ پل والیت کی  دمت شروع کړ  و

 . دمت ارمان د پور  کولو په اا   اورو ته ور سر  یوړ

ال  یادو نوم  استاد ګلمیر رسام او د قرآن عظیم الشان د  کلی  طی نس ی تیاروونکی بیا د پیاوړ  کېو په زوند

او غالب  چا یې نوم هم ورکی رسام او  طاط د   نومډیر هنر  کارونه تر سر  کړ   و که  ه هم  ،شو.استاد

 ند  اوریدلی. 

 

 ۍاو قربان ېکارنام ۍزوند کېخو په یادونو  ېد پکتیکا والو نالوست

 کېپه جګړه  يد آزاد
چاوڼۍ م اصر  ول او د  دینو واڼه ونیومجاه میشتو د پکتیکا چې کې ال  ېپداس ېالند ي ان تر مشرد سپهساالر نادر 

د کابل ل وا د انګریزانو د سولی د  برو وړاندیز ومنل شو او پدې  چې و  کېاو د انګریزانو ل وا د ت لیی په درشل 

مجاهدینو ته د متارکی او  تی د په  اتی الر ونی اعالن شو . که  ه هم ولسونو د جهاد د دوام نار  وهلی  ترتیب

د وزیرستان مجاهدینو انګریزان  چېکله  چې يهش( لیک ۵۰۳۱ید رسول ) و مرکز   کومتی یې غږ نه اورید . س

او په اصطالح لور  یې اینی ورک کړ  وو،  و د کابل  اکمانو له انګریزانو سر  د سولی معاهد   يا یست ېپس

دغه ه پد جهاد دوام یې غو ت.  چېجلسه جوړ  کړ  ملک هفته  ان د مال  مزهللا په مشور  یو   کېکوله. په واڼا 

 یلۍ او ګیلی په شکل داسی ویلی وو:د نا همشر سیمېد  کېجلسه 

 میکشند غوغائیست بجرم عشق تو ام 

  9تو بر سر بام ا  چه  وش تماشائیست                         

 مخ( ۰۱)

په سیمه  ېګوشتلعل پور  او د کېنزدیو  د تور م په انګریزانو سر  د لهوروسته بیا فت ه شو  سیمه  د واڼه

 شو . تبادله 

 

 ! يد دولت په ځای د ولس ذمه وار د سرحد ساتنه: پکتیکا وال او
سر دونه د  کېد پکتیکا په سیمه  .يد يد هیواد سر دات په  پله ساتل یرمه د پکتیکا  کېاریخ تولسونو په  سیمېد 

کوم  اص  کېه سر د  سیمو پکتیکا پ د دولتی آمینتی قواو  ولسی مشرانو په وسیله د قومی ملیشو ل وا ساتل کیدل.

  ه  ېد ډیورنډ له کر قواو  ینتی آمی او ایواد فوهد  کېوالیت په سر د  سیمو  دم هتر اوسه ال وجود نه درلود. 

ینتی او مد هیواد ا کېپه ګومل  . د مثال په توګهاو ډیر کمزور  موجودیت لر  تهارد ننه پ ا ومر  رلپه شلګونو کی

له ت  ضور همداراز د وازی وا په سیمه د دولد .   متر  نشته  و سر د ارام ساتلی شوکیلو  ۰۳ادار  وا دات تر 

                                                 
 مخ(. ۰۱هش(. نظر  به عهد سلطنت آمانی، ) ۵۰۳۱سید رسول ) 9
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د ولسونو د تاری ی ذمه وار  له  کې. لدې سر  سر  بیا هم په دغو سیمو نشته ال ومتر لنه کیګولش ېسر د   ه لر

د سر د  شاید عیت تاری ی عوامل واقد دې  .ووااړولو جرآت هم نه ک رواو دو من د سترګو  برکته سر دونه په آمان

به ور باند   چېد  لکه لویه کال  داسی په امانبرکته ت د ولسونو له سر دا کېپه دغو سیمو  چې   ملیشو وجود و

ولسی مشران د سر د  قومیپ وانیو  کومتونو د اوسنی پکتیکا د ګومل او برمل د سیمو یو شمیر   را ګرزیدلی و .

 ند  ذکر کیږ :الد اینو قومی مشرانو نومونه یې  چې  وو کړ توظیف  رساتلو لپا

صوبه دار  پرکمشر باجان،، رګووی اوسیمه یې په نوم د (اد انګور اډ    چې) وزیر انګور پرکمشر برګټ نعمت،

 نور.ن، ببرک  ان او م ن رډ، اکبر جان، کامران، سیف الرنعمت  ا  واجه ګی،

د طالبانو د واکدارۍ په مهال یو و ت د وازی وا سر  نزدې د ډیورنډ د کر ې ها  وا د دو قومونو تر منځ د 

ماکې په سرالنجه پیدا شوې و  او یو شمیر کورنۍ د پکتیکا د کوواز سیمې ته را نقل شوې وې. د النجې د  ل لپار  

و  و مشرانو او عالمانو په شمول با رسو ه مشران او اینی یې افغانی  وا یو  جرګه وواکله چې غړي یې د پکتیکا د ی

د دولت غړي هم وو. له جرګې   ه وغو تل شول چې د ډیورند د کر ې ها  وا سیمې ته ورشي تر  و د منازعې 

. سیمه په  پله وګوري. کله چې د جرګې غړي هلته والړل نو د پاکستانی دولتی مامورینو ل وا یو  دفتر ته و بلل شول

هلته یو لوړ رتبه فوز  افسر پیشنهاد ور ته وکاوو چې که د دو  رضا وي نو دو  )د پاکستان لور (  اضر دي چه 

د ډیورنډ کر ه شل، دیرش یا  لوی ت کیلومتر  له اوسنی موقیعیت   ه ها  وا ومنی. افغانی مشرانو په چل سر  اان 

 دولت نمایند  او د معضلی د  ل لپار  راغلی د . اینی  الص او ورته ویلی چی دو  مصل تی جرګه د  نه د

دغه سیمې تر ډیر  و ته ال د کومت  د پا کستان  چېپی ی او شواهد شاید ددې واقیعیت یو دلیل و  دغه تاری ی 

کومه  اصه مدا له نه کوله. داسی هم ویل کیږ  چې پدې  کې یې په سیمه رېتر دغو ا رو پو اان نه بللې او

ی منلایله زړ  و  او بیا نو شاید د پاکستان  ورکړ  10شهقنبله )نو ( د ډیورنډ د کر ی  پاکستان تهامریکایانو ا روکی 

 هم ورکول غواړ .امریکایان یې  اوو   دو  ته ور کړل شو  سیمېدغه  چېو  

 

 کېه ورد شورویانو د تهاجم په د
او د هیواد د  ېو ېپک ېموتر رو الر چېسیمه و   ۍد پکتیکا والیت د هیواد یوازین کېد شورویانو د تهاجم په دور  

لیت د ا ساس سر  ساو مس يهمکار ياسالم ېولس د بشپړزیات، د  ېوولو  لکو په مخ د بشپړ آمنیت سر ، او تر د

لکه په  پل کلی او کور  او د هیواد هر وګړ  اان پکی داسی باله ېو ېله تبعیضه او ازار  د هر چا په مخ  الص ېب

د بشپړ امن او د  ېو . د مهاجریدونکو وطنوالو، مسافرینو، مجاهدینو او نورو لپار  د پکتیکا د والیت الر چې کې

اسالمی او وطنی ا القو او ا وت یو  ډیر   ه نمونه و  او ولس بیله هیڅ ډول تبعیض او ازار   ه د وولو په  دمت 

د دې لپار  چې بی وزلی مسافر وطنوال د کلیوالو له  وا د میلمنو په  یث باله.  یېسلیت پور  ا الص درلود او مس کې

وپالل شي، په هغه و ت کې په اینو سیمو کې  تی د لویو الرو په سر د پرتو کلیو سر  نزد  د هوول جوړیدو اجاز  

 .او نورو کلو کی( )سروبی( ، پاسنی)اومنه( )مثآل سپینه نه ورکول کید 

یکا سیمه  د شورویانو له تهاجم سر  د م الفت او مقاومت لومړنئ سنګر وو. د هیواد له آزادو شویو والیتونو د پکت

، مثآل اورګون او سروبی کی په بی   ه لومړنی والیت وو. همدغه وجه و  چی شورویانو د پکتیکا په اینو سیمو

یې د هیواد په م دودو سیمو کی ولیدل شی. د  شاید نمونیچی ومر  ډول ډول بمونه استعمال کړ  وو ر می سر  د

پکتیکا په لویو سیمو کی اوسیدونکی د بیر مانه بمباریو له وجی  تی ووله سیمه په یو  ورځ او شپه کی له کورو وتلو 

. د دغی )مثآل د اورګون او سروبی ولسونه( چی د پ لی دیګونه یې په نغر  پاته شو  د وو مجبور شو  داسی ته 

 ه یې هم چا ونه کړ .نبی  د  قربانیو یادودغسی نا والی شته  و د ولسونو د   ډیر  دور

د دغې دور  یو بل مهم اړخ داد  چی سر  لدې چی د هیواد د نورو سیمو په شان د پکتیکا وسلونه هم په م تلفو 

 پل منای ا تالفونه یې هیڅ  ا زابو کی ویشلی او بسیج شو  وو او وول یې  پلو ا زابو ته متعهد او وفادار وو، اما

و ت هم د جګړو تر سر د  نه وو رسیدلی. سر  لدې چی د وولو جهاد  ا زابو م ور مشران، طرفداران او مسلح 

ر  کی، د یو دوو وپدې ووله دبیا هم  افراد او ګروپونه پکی وو،  تی د کلیو په سط ه ولسونه السر  ویشلی وو، اما

 پل منای جګړو کی نه د  وژل شو . سر  لدې چی د هیواد  ووله سا ه کی یو تن هم پهد والیت په  پی و په استثن ،

                                                 
څو کاله مخکی چې کله پاکستانی قواوی د ننګرهار والیت سرحدی سیمې ته څیرمه په سیمه کی د امریکایی قواو له خوا په تخلیه شویو  10

ی په ځای کیدل او په سر یې شخړه وشوه، یو دلیل یې هم داسی ښودل کیده چې پاکستانیان یوه بله نقشه لری چې امریکایانو ور مراکزو کی ځا

 کړی ده.   
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ولسوالیو کی لسګونه  )غزنی( او شلګر)پکتیا( یت  یرمه زرمت والیتونو او سیمو که ال  ه چی د پکتیکا والپه نورو 

 وژل شو  وو. مسلګونه کسان په یو  او بل نو یاو  ت

 

   يناد پکتیکا والو قرب کې يد کشمیر په آزاد
د هند او پاکستان تر منځ د کشمیر په سر جنګونه وشول، نو د پاکستان  کېم کلونو ۵۳۱۱وم ا۵۳۰۰په چې کله  

ست. د اوسنی پکتیکا میشتو ولسونو یو  یا ساس   ه د اان په ګوه  ه کار وا  ي اکمانو د سر د ولسونو له اسالم
مثال، دوتاڼی،  -لر کوچی زوند د او  تی یو م دود شمیر یې ال تر اوسه هم بر ه کوچی او نیمه کوچی زوند درلو

، په په عمومی توګه ولسونوعلی یل(.  تارو یل/ اوسلیمان یل )  (، امند یل)زاولی  یل سلیمانای، کم شمیر  رووی
د معنی نلر  او د سر د ها  وا هم د  پل هیواد بر ه ور ته  کار .  ته د ډیورنډ کر ه هیڅ اصه کوچی ولسونو 

پدې ترتیب   هویت ورکړ  وو او په نوم« لیډر پوند »مشرانو ته د  د دغو ولسونو یو شمیرپاکستان پ وانیو  کومتونو 
په  چېکله  . 11يواوسیږ يوغواړ چېچیر   ېواکداران د  او  ق لر  چ سیمېدغه ولسونه د دغی  چېیې منلی و  

د دغو کسانو   ه د جنی لپار  مرسته په ډیر چل سر  یې  ېله م  يورورول ينو د اسالم ېاکستان س ته راغلپ
 . نی ا یستی د ی او کار یې ایغو تل

کشمیر هر وخت زموږ د هیواد یوه برخه وه نو داسی به پخوا  چېولسونو د ډیورڼد کرښه نه منله او دا   چېدا  بله

لی ته ئچی د کشمیر مس دهر اوسه هم ت وه او حتی ال مخبره دا ه همهبله   لپاره جګړه کوی.واد د خپل هی چېیې بلله لکه 

د  چی  سئلی و یمهمدغه  ورکول کیده او حتی ال ور کوی کیږی. څخه د دفاع رنګ او مسلمانوری واد اسالمی خ

د وو.  کېپه مقدمه کرښه  کېد پاکستانی کشمیر په نیولو  هولسون تکې پکتیکا میش وم کال په جکړ ۲۳۶۱م او  ۲۳۱۱

د دغو دوی د جمو کشمیر لویه برخه نیوی وه.  چېم کال د کشمیر د جنګ د یوه تن له خولی می اوریدلی دی  ۲۳۱۱

واحده قومانده او نه  نه یې قیادت وو،  چېوژل شوی هم وی، خو دا  یېر مشران وو او شاید ډیر ولسی لښکرو شاید ډی

کس له خولی می ګډون کوونکی  د یوهړی ګجم کال د  ۲۳۶۱د نو هیڅ کره معلومات نشته.  ،وونه یې څوک د پوښتنی 

کله چې د هند او پاکستان تر منځ اوربند وشو نو پاکستانی فوځیانو ولسی لښکری محاصره او په زور  چېاوریدلی وو 

) د اورګون د سیدانو ( چابک آغا  ناندامیوه کنډک قو دوی د د یې له صحنی څخه را لری کړی . راته ویلی یې وو چی

کله  چېحاصره شول، نو تر هغو یې مقاومت کاوو دوی د پاکستانی فوځیانو لخوا م چېکله  چېویلی  وړی را تهوو. نوم

ه وخت ن، چابک آغا، په الس ټپی شو. تر هغه وروسته بیا دوی ټول د فوځیان پالس بندیان او تر یو څااندمیې قو

  ل شول. ړڅخه را وش سیمېاو له  ېوروسته بیا خوش

 

 قتل عام ځوانانوتیکاوالود پک کېکستان )بنګله دیش( پا يمشرق
را نیولی بیا تر غزنویانو، ابدالیانو او حتی محمدزایانو  ېته د افغانانو تګ را تګ د غلجیانو له زمان ېوچ ېلوید هند 

د حکومتی نظم  کېلومړنی افغان پاچا او په سیمه  کې. محمد غلجی زر کاله پخوا په بنګال ياوږده سابقه لر ېپور

ال پخوا  کېهند  يولسونو  په برطانو وپکتیکا میشت يد اوسن، او بیا په خاصه و.  افغانان12سس بلل کیږیجوړولو مؤ

په  کېکاروبارونه لرل. د هند او پاکستان د جال کړون څخه وروسته هم ډیر شمیر افغانان د بنګال او هند په ډیر سیمو 

تابعیته زوند هم کم شمیر یې په پخوانی نوم دوه  فغانی پاسپورتونه لرل خو یوتجارت او کاروبار مشغول وو. اکثرو یې ا

 درلود.

د بنګله دیش د جوړیدو په سر جګړه پیل شوه نو د پاکستان حکومت بیا هم له یوه نیرنګ څخه  چېم کال ۲۳۱۲په  

جنرال نیازی او جنرال ټیکه خان  -پښتانه جنراالن د جنګ د ګټولو په هیله ور ولیږل یېبنګال ته  چېکار واخیست  ېداس

د هند  کېکه په خټه هر څوک وو خو نومونه یې پښتنی ښکاریدل. د بنګالیانو د بیلتون په جګړه  چېدوه نومونه  وو 

اکثرو یې افغانی  چې) پښتانه چېمداخله د جګړی بی رحمه شکل نور هم تند کړ. بنګالی عوامو دا نشوه درک کوالی 

په غیرتمنو او قوی  چېانی حکامو هم غوښتل پاسپورتونه لرل( د پاکستانی فوځیانو سره تمیز کړی. په غالب ګمان پاکست

په توره اومیړانه ښه پیزندل  کېپخوانی تاریخ یې هم له میړانو او سوبو ډک دی او په سیمه  چېهیکله پښتنو پوری، 

 شوی وو، ځان تیر کړی.

ډیر  سیمېیکا د کا والو( شمیر که څه هم معلوم نه وو خو ډیر وو. د پکتیتد افغانانو )او په خاصه پک کېپه بنګال 

د  کېد ځینو مصاحبو په حواله په ډاکه او نورو سیمو  کاروبارونه کول ورک او نادرکه شول. یېهلته  چېځوانان 

                                                 
او په   یو له دغو پوونده مشرانو څخه خلیفه محمد اسلم نومیده چې د کویټی د حضرتانو مرید، خلیفه او په ولسی معضلو کی یې مشاور بلل کیده 11

 .پکتیکا کی د سپینه د کلی اوسیدونکی وو
 هش( تاریخ مختصر افغانستان. ۲۹۱۶عالمه حبیبی  ) 12
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هلته اوسیدل، د  چېعبدالخالق سلیمانخیل او محمد جان لنډیزی تر مشری الندی د اوسنی پکتیکا میشتو ولسونو ځوانان 

ځوانان  ېتنو پور ۹۲۲-۱۲۲. که څه هم کره شمیر یې ندی معلوم، خو تر ځان د خالصون لپاره سره بسیج شوی وو

لومړی به یې وینه ځینی  چېسره داسی وژل کیدل  يرحم ېدغه ځوانان په ډیره ب ېورک شول. د ځینو کیسو له مخ

اورګون( داسی تیکا میشتو ولسونو )په خاصه کټواز، سپینه، پکاوسنی  ا به یې دسند اوبو ته الهو کول. دایستله او بی

حال  چېنه یې دولت پوښتنه کوله او نه یې بل څوک وو  چې. دا څو تنه یې ال درکه او وزل شوی وو چېهم وی  کورنی

تر د راتلو په هیله وی،  کی والړل. کورنی یې تر ډیره د غم په حال کېپه حساب « بیستو»ې واخلی، نو په اصطالح دی

له دوی سره یې  چېوژل شوی  کېځوانان یې په داسی یو جنګ  چې هزړونو ومنلکاله وروسته یې لس پنځلس  چېهغو 

لرلی، هم هیڅ و نه هم ښی اړیکی  له هند سره یې چېد وخت حکومت،  چېهیڅ اړه نه درلوده. د خپګان خبره دا ده 

     شاید خبر شوی به هم نه وی! -کړل 

 

 طریحاکمانو ځینی خاوخت د له پکتیکا میشتو ولسونو څخه د 
د پکتیکا د والیت له تشکیل څخه را پدیخوا د دولت حاکمانو یوه هم له ولس سره اشنایی نه درلوده او زړه یې هم نه ور 

باندی خوږیده. داسی حاکم به ډیر کم تیر شوی وی  چی ولس ورسره شناخت یا دوی د سیمی او ولس سره شناخت لرلی 

معامله ور سره کړی ده. سره لدی چی میشتو ولسونو له دولت سره وی. مرکزی حکومت همیشه د شپږمی ګوتی په شان 

 همیشه مرسته کړی خو دولت یې هیڅکله نه په غم او نه په خوشحالی کی شریک شوی دی. په الندی کرښو کی  د

    امیر عبدالرحمن خان یو څو خاطری چی له پکتیکا میشتو ولسونو څخه یې  لرلی، را نقلوم. سپهساالر نادر خان او 

د هغه د کله چی سپهساالر نادر خان د آزادی په جګړه کی د سروضی سیمی ته راغلی وو نو مشرانو وایی چی 

ته درولی وو. وایی چی نادر خان له وړو جنکیانو څخه د دوی د نوم پوښتنه او احترام لپاره واړه ماشومان ورمیلمه پالنی 

نادر خان ور ته «.  بله نسته»لین په پای کی یوی ماشومی ور ته وویل: کوله او هری یوی به خپل نوم ور ته بیاناوو. د 

بله »نیست، میګم نامت چیست؟ هغی به یې په ځواب کی په معصومانه زبه بیا بیا ور ته ویل  که دیګه وویل: میفامم،

 !په مطلب پوه کړپاچا صاحب  بل چا یې  تر هغو چی «. نسته!

انستان فوالدی پاچا، له خپل تره محمد اعظم خان سره یو ځای د امیر کله چی امیر عبدالرحمن خان، د افغ

شیرعلیخان تر دوهم ځل پاچاکیدو وروسته تیښتی ته اړ شو نو د اوسنی پکتیکا  له الری له هیواد څخه ووت.  امیر 

وسته مجبور عبدالرحمن خان په خپلو خاطرو )تاج التواریخ( کی لیکی چی د زنه خان په سیمه کی تر اخری ماتی ور

. امیر مرغی سیمی ته والړ( له الری سروضی، پیرمال )اورګون( او بیا په وزیرستان کی د ذرمت )زرمتشوو چی د 

سفر کی مو هر څه تمام  په وروسته لیکی چی د سروضی، پیرمال اود مرغی ولسونو مو ښه میلمه پالنه وکړه. تر هغه 

وښه وخورم ، غوښه، څه پیاز او غوړی مو واخستل او په اوسپنیز شوو او یوه روپی می درلوده. زړه می وشو چی غ

دیګ کی می په اور بار کړل. کباب ته می شوق شوی وو نو نیمه غوښه می په یوه رسۍ  او د لرګو په څو ټوټو، وپییله 

ناب و یک سګی به ګمان اینکه ط»او د اور له پاسه می ځوړند کړه. خو کله چی می له دیګ څخه خواړه را ایستل نو 

رودهُ حیوانی میباشد طناب را به دهن ګرفته کشید و طناب را با خود برد. سوارها دویدند نګذارند، ولی تمام مطبوخ 

 مخ(. ۲۱۶)یعنی کباب سپی یووړ او په دیګ کی پاخه خواړه په خاورو کی چپه شوی و(. )تاج التواریخ، « ریخته بود

خه د کاکړو سیمی ته ی د دغه سفر په جریان کی چی له وزیرستان څلیکی چکې بل ځای په امیر عبدالرحمن خان 

حالل کړ، څښتن یې وویل چی پښیمانه دی او بیرته پسه یی له یوه  سړی څخه پسه واخیست او چی کله می  والړ نو هلته

ته ور ته را په کرامت یې بیراو ویل یې چی شوی دی، هغه ټینګار کاوو  لیې خپل پسه وغوښت. ما ور ته وویل چی حال

زوندی کړم...... څه وخت وروسته د هغه پسه خاوند د احترام لپاره راغی او په ډیر تعظیم سره یې  کباب شوی ورئ او 

چرابه بهانهُ ګوسفند می خواستی نزاع نمایی؟ جواب داد محمد سرور خان در »مستي را وړی. ما ځینی وپوښتل چی  

 مخ(.    ۲۹۲مخکینئ مآخذ، «. ) می خواستم در عوض از شما تالفی نمایمقندهار با من بد سلوکی کرده بود، حاال 

 

 ېتناو سپارښنتیجه 
  

لکه چی لیدل کیږ  چی د پکتیکا سیمه او میشته ولسونه یې لکه چی د دو   ق د ، هغه ډول نه پیزندل شو  او نه 
قربانی چی تر بل چا به کمی نه و ،   تی یاد  شو  هم نه د . د سیمی ډیر  معرفی شو  د . د پکتیکا د ولسونو 

اوولسونو د مسایلو او ستوناو د نه رفع کیدلو اساسی عامل د ستوناو نادرست او سط ی ت لیل بلل کیدا  شی. د اهل، 
  متقی او زړ  سواند  قیادت او  اکمیت نه لرل یې د سیمی او ولسونو د بدب تیو بل لو  عامل د .
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د سر د په ساتنه کی د ولسونو رول او له هیواد   ه د باند  منازعو کی د پکتیکاوالو د قربانیو تاری ی شواهد 

کیدا   پدې ترتیب شاید له ملی  کومت سر  مرسته وکړ  چی په بین الدولی منازعو کی یې دهیواد په ګوه و کارو .

 شی  پکتیکا والو ته یې هم کومه ګوه ورسیږ !

و له پار  د م صوالت ، دماکی الند  اوبو   ه مناسبه فنی استفاد  انګلونو پالل، ا یا او ساتنه، تر د سیمی د

او په عمومی توګه د ستوناو علمی ت لیل به د ولسونو د زوند د  ت نیکی او فنی مشور  ور کول، بازار میندل،

   سط ی د  ه والی او سوکالی لپار  ډیر  مرسته وکړا  شی.

ل زړور، کسبګر او ز مت کښ  لک د  او د مزدور ، کاروبار او تجارت لپار  هر اا  او هر ډول پکتیکا وا

دسیمی او منانی  تیځ په وولو هیوادونو کی  له السی مزدور  نیولی تر لویو  تکلیف ګاللو ته تیار د . پکتیکا وال

کی د کاروبار کولو اوږد   په هند، پاکستان او بنګله دیش لویو تجارتونو پور  په دالور  او میړانه تر سر  کو .

په هیوادونو کی او تر یو  منانی  تیځ  ډیر یې دډیر زیات د ،  ونودغو هیوادونو ترعمر دتاری ی سابقه لر  چی 

 ډیر . برسیر  پردې تجارتونه او کاروبارونه لر  هیوادونو کی  ه پرم تللیو صنعتی  د  د جنوبی اسیا په نورو

بل  -مو لکه هوول داسی د  کلي»وایې چی اوانان هم په ایران کی په ډیرو شاقه کارونو کی مشغول د .  پکتیکاوال

پدې ترتیب سر  د پکتیکا والو ونډ  د  ملی اقتصاد په لوړولو کی هم  «!مصرفوو ېی کور کې چیر  یې ګوو او په کلی

او منل ایجابو  تر  و د سیمی او ولس  ونینابع هم دولتی تنظیمیداتی مادغه ډول عایدات او ع و تر نورو کمه نه د . 

 په  یر  یګڼه کی کار اینی وا ستل شی. 

 

 په درن ت

 يداکتر منصور

 

 مآخذاخځلیکونه/

 کتابخانه.. پیښور: سبا تاریخ افغانستان -تاج التواریخ  .هش( ۲۹۱۹امیر عبدالرحمن خان )

   .هش نشریات ۲۹۳۱ میاشت،د حمل  سایټ ییریښنابه بینوا ویبپاڼ

 په حواله.کتاب  ت ناصریاطبقمنهاج الدین سراج جوزجانی  ی )د یوولسم ټولګی درسی کتاب( د در

 پیښور: د صافی د موقوفاتو اداره. .هکتابونه دریابون هش( .  ۲۹۳۶. )بیب هللارفیع، ح

 وه فرهنګی ات اد اسالمی. یم: کپی ور .نظر  به عهد سلطنت آمانیهش(.  ۵۰۳۱سید رسول )

 .تاریخ م تصر افغانستانهش(  ۵۹۰۱ل ی  بیبی  )اعبد

 مجموعه مقاالت تاریخی رادیو افغانستان. -افغانستان در پرتو تاریخ  ( هش ۲۹۱۶)حمد علی کهزاد، ا

 خپرونه. ۱۲کتاب چاپولو مؤسسه،  د .همطبع کابل: دولتی

 . ډیلی:په پښتو زبه د قرآن کریم د څو سورتونو تفسیر خلقت  . وابن ګوملی،

 .په کنډوالو کی خزانی او که کنډواله شوی خزانی. تاند بریښنایی سایټ –هش  پکتیکا  ۲۹۳۱) میر محمدمنصوری، ا

  .له یو شمیر افرادو څخه مستقیمي اوریدلې کیسی او مصاحبې

 د لیکونکی خپل ځانی مؤثق مشاهدات او لیدنی.

 

 


