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جوړښت او د دود نو ارزښت او روحاني مي، قوسي ياسکونړد   

يلخ ياد شاه محمود م  

نهيکل  

م کال ۶۱۰۶فروری مياشت  ۶۲د کنفرانس نيټه   

 دکونړواليت مرکز د اسعد آباد ښار
 

 ېالند ۍتر مشر يفراه يپوهنمل غالم نب ،لياه د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د مرستيټن ۰۱م کال د جنوری په ۲۱۰۲د 

ر جوړول سيمينا میعل يوپه هکله د  ميتد اه يتالو کونړې د يوه غونډه چې موخه يپه دغه وزارت کې 

 ميرش يو يوکونړشتو مېپه کابل کې  ،بللی وم زه هم يبفراهی ص چې ته ېغونډ ېدغ. وه ېو، جوړه شو

ر په سيمينااو پر محتوا  ييخمهم، تار ېوه چې د د ېواالنو، پوهانو او استادانوته هم بلنه ورکړل شويکل

 ېپه د .يلوکې مرسته وکړيکمقالو په لورته د و او يدر په جوړسيمينا ياد او د  يواخل ېمشور ېهکله تر

انځور هم برخه درلوده. ينزر وال ښاغلييکرئيس تکړه لن يزيواو تلو يوغونډه کې د افغانستان راد  

، ييختار ،يسياس په ييمد س کونړواالنو ته دنده ورکړه شوه چې د يکه کې اکثرو ليلپه پا غونډې د

م  ۲۱۰۲چې د  نارلپارهيخ په اوږدوکې د دغه سيميباندې د تار ميتاه يکژتياوسترا ي، قومييياجغراف

مقالې  ،ييږيرپه مرکز، اسعدآباد )چغه سرای( کې به دا يتوال کونړشتې په اخره کې د يام ۍکال د فرور

 ېم. ما دديکڅه وليوې د پورته عنوان الندې چلړ کې ما ته هم دنده راوسپارل شوه  ې په د .ييکول

ځکه چې د  واالنو، استادانو او پوهانو په اصرار سره زړه نازړه د دوی دا غوښتنه ومنلهيکمشرانو، ل

 ت وخت ته يايې  ز همه اويدپه ځان کې نه ل ما پوره توانلويکمضمون د ل يزنيړاو څ يمهم، علم ېداس

 وکوالی شم چې په په هکله وکړم تر څو  سيمېدکونړڼه ديړاو څ يقپوره تحق يدبادرلوده چې  يااړت

  می . په هر حال ما د دې مشرانوغوښتنه ومنله او دالنډه مقاله پوره رڼا واچوم.باندې نو واړخوټول

له.يکول  

ممانعت له  يااو  ېيرد و زمامدارانو د د وخت  يخاد افغانستان تاريومشکل دا دی چې زمونږ د ه ياصل

په نورو ژبو  يخاو اکثره زمونږ تار یل شويکلپه سمه توګه نه دی  خوا واالنو له يکو او ليند مورخ امله

مونږ د   کم معلومات يرژبو او خاصتا په پښتو ژبه کې ډ يتوګه زمونږ په مل ېنو په د یل شوي ديکل

مو  ېازيونه دی لوستلی او  يخپه مکاتبو کې مونږ هم خپل تار په هکله لرو. همدا شان يخخپل تار

لی دي يکپه خپلو ژبو ل يوښوفهرست لوستلی دی. زمونږ تاريخ اکثره پرديپ ييختارد ې عني يکرونولوژ

 ېرو درتينا خبره دي. که مونږ  څخه  يخد خپل تار يادتره وګړي ورسره نا آشنا ياچې زمونږ د ولس ز

وخت او ماحول  ا لرو چې د خپليګړتيمته نظر واچوو نو اوس هم مونږ دا ن يختار يژوند زوسيل وڅلور

واالنو نه دا ده يکه د ټولو افغاني ليل. زما هي يکزمونږ په هکله ل ييواو نور يکنه لپخپله  ېيښي پيختار

را برداشت نه خوي له خارج يوبرداشت د  دافغانانوي ځکه چې يکپخپله ول يدبا ېيښچې د خپل وخت پ

 يخپل راتلونکانځور يحصح يود خپل ځان په هکله چې توګه به مونږ وکړای شو  ې لري او په د يرتوپ

.کړو ېنسل ته وړاند  
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 ې دجل جالله په توګه ده اوخدای  ېمی مقديويادونه کوم چې دا مقاله د  ې په لومړي سر کې د دی خبر

ته  يوو، بانډو او ولسواليکل يتوال کونړواالن د يکچې په راتلونکې کې زمونږ ځوان او تکړه ل يوکړ

 واو خپل يرچ وکړيساو ر يقد پوره کولو په هکله نور هم تحق معلوماتو يګړيماو دا زما ن يفرونه وکړس

ې ټولن ې يود  د علم په اساس ېټولنپوهن يا یيژلياد سوس  کړي.ې ته با ارزښته معلومات وړاند ووطنوال

ه چې خپله مونږ ته په کار د لری.  زما په اند ميته انکشاف کې خورا اهپ ېټولن جوړښت او دودنه د

چې په سمه او سالمه توګه خپلې ټولنې ته د خدمت جوګه  شو و کړایڅو نو تريژوپ ټولنه په سمه توګه 

اشتباه  يهه لويومشرانو يوپخوان چې زمونږ د ږیتيته نظر واچوو نو دا جو يختارر تيشو. که مونږ خپل 

کول يي غوښتل چې زمونږ د  يپروګرامونو پل ېه او د داسلنديژهمدا وه چې دوی خپله ټولنه سمه نه پ

ې ته يي په درلودلو نوځکه زمونږ ټولن يرو سره يي خورا توپيطشرا يی او ذهنينع خپل وخت دد ېټولن

 ونو ديمرو رژتيمونږ د  ېي ورته ورواړول چې تراوسه پورنونه يياز يرډ يسوچې ګټه ور عوض د دې

 ېد د مونږز نو نويژونه پ په سمه توګه هم خپله ټولنه ياکړونو تاوان ورکوو. که مونږ ب داشتباهاتواو

چې زمونږ راتلونکې نسلونه به زمونږ په  ياشتباوی تکرار کړ په شان يود پخوان به هم )دور( مشرانيرپ

اوانونه ورکړي.په خاطردرانده ترو نسلولونو د اشتباهاتوتيشان د   

 ياسيی او سپه ادار سيمېدکونړد  برخه کې ۍلومړ ده چی په ېشو ليشپه څلورو برخو و مقاله اد

ده. همدا شان په څه رڼا اچول شوي  يوجوړښت باندی  میقوپه  کونړد  ه برخه کېيماو په دو جوړښت

او په څلورمه برخه کې د  نفوذ او جوړښتي يناو دروحانی  کې د هيمسپه  کونړه برخه کې د يمدر

په انکشاف او  سيمېد کونړچې د  ده ېشو رڼا اچولپه بعضی دودنو او رواجوانوباندی  سيمېدکونړ

رو دری څلور تيمحتوا په  ېپه اوږدوکې خورا مهم رول لوبولی دی. د دی مقال يخد تار ييپرمختګ کې 

او خلکو  دوسي( کې د اوکونړ)خاص  ۍسفرونواو د خپلې ولسوال يزما د کار ته يتوالکونړد  زو کېسيل

ونو په بهير يتواقع د» ي زما په دوه کتابونويته برخه ياه زيوچې  دی د پوښتنو او مرکو محصول هسر

چاپ شوي دي. همدا شان د  کې  «يرتو کې د انتخاباتوبهياجرګه او مشرقی په وال يهنې لويړب»او «کې

 میي د قويه يولی چې يکی ژبه ليزبرخه په دوه نورو مقالوکې چې ما په انګر ه بلهيودی معلوماتو 

 او اداره کې يتارزښت په امن ۍاوپښتونول جوړښت

The Importance of Tribal Structure and Pakhtunwali in Afghanistan: Their role in Security and Governance  په  چې

 داو يتد بشری امنمقاله او بله م کال کې  ۲۱۱۲په توت له خوا تيهند کې د موالنا عبدالکالم آزاد د انس

 تجربه تر عنوان الندید  : د افغانستانميتقانون حاک

Human Security and the Rule of Law: Afghanistan’s Experience)  ) مقاله ده  1کتابيو په نامه د ميتقانون د حاک د

 نوروميرش يوهمدا شان ما د برج پوهنتون له خوا خپره شوی ده.يمم کال کې د لندن د ک ۲۱۰۱چې په 

 ی ژبی د موخذونو نه هم استفاده کړی ده.يزانګر

 آول: د کونړدسيمې اداری او سياسي جوړښت:

له خوا د کوزی  يلځ او سهتيشمال خکې پرته ده د  برخهځه تيه چې د افغانستان په شمال خيمسکونړد 

ځ له خوا د لوی ننګرهار ييدده چی د لو تيسره نښ ۍسجني، باجوړ، او مومندو د ايرپښتونخوا د چترال، د

                                                           
1
 The Rule of Law in Afghanistan: Missing in Action, edited by Whit Mason and published by Cambridge University Press in 

2011. 
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ا د معلوماتوپه اساس په ييدی پيکو ده. د تيسره نښ ونويتسره او د شمال له خوا د نورستان او لغمان وال

مساحت  کونړرلس زره نفوس لری. د يااو دا څلور لکه يبه غرنی ده او تقريمس کونړد  ۲۸سلو کي 

په  کونړد خاص  اخستلی شوی دی چېد کلی نه  کونړنوم د  کونړد  .2دی ومتره مربعيلک ۱۳۳۴

ی برخه يودحاکمانو د  کونړ پخوا د کلیکونړد  د پخوانو مشرانو په قول، لری. يتموقع ولسوالي کې

شته خو د باغ اثاراوس نه  هلته باغ په نامه ځای اوس هم يپلوته د سرکار يلد کلی سه کونړد  و. مرکز

د  يي دا ځمکه او باغ درلوده نو يسره ورور زمان خانميرلوی خان دا چې امان هللا خان د . يښکار

ورکړی وه.  زما د مشر  تحفه کې يکپه ځوړو وه يازما دمور له خوا ن لورته چې ېزمان خان مشرمير

وفات شوی دی  کلونونوپه شاوخواکې يادات ش کاله پخوايرد دری ايبعبدالقادر په قول چې تقر يلتره، وک

نه څوکې ولسوالی ته، وروسته د کونړد خاص د کلونو په اوږدو کې مرکز يتوالکونړچې د  ی ويلوما ته 

مرکز  يتالو کونړچې اوس هم د  ينرنګ ولسوالي ته او بااالخره چغه سرای )اسعد آباد( ته انتقال شو

 دی.

د  يياو دوی  هليونه ونکافرو  د سيمېدغه د ه شنوارويمکوړک سيند ش کونړکې د  یيړپ میشپاړسپه 

لی يود کافرو نه ن سيمېچ دره د هغه د پي په همدغه وختونوکې همدا شان ساپو هم شمال خوا ته وتنبول.

 سيمېګل په مشری د چغه سرای او شيعلم خان  ميرکلونو کې د ماموندو قوم د باجوړد م  ۰۲۲۱ په  ده.

مومندو، شنوارو او ساپو . همدا شان ېليدد اسمار د خانانو له خوا اداره ک سيمېچې مخکې دا  ېليوون

بابا يرن د پياد پشد پاچ .ورته ورکاوه ييعت درلوده او باج به يدان و بسيقومونو به د پشد خانانو ته چې 

ی د يږدياپه نامه  بابا عباس ياعباس له خوا چې په پشد کې د مميری کې د يړو چې په شپاړسمه پ سيلم

د خپل  هللايدد عبسيعباس زوی، مير. ورسته د ګ کړينه کې روحانی نفوذ ټيملومړی ځل لپاره په دغه س

ه ده يمس يتوالپوری چې اوس د ننګرهار سيمېد يکوه تنګ ياد پ  کونړحکمرانی قلمرو تر کوز 

حاکمان و.  سيمېد کونړف د يد نظسيف او د هغه نه وروسته يد لطسيهللا نه وروسته يدد عبسيوغځوله. د 

مرکزو. د پشد  د حکمرانی ييو چې پشد  انحاکمکونړکلونو پوری د ۰۲۲۱ـ۰۱۱۱د  دانسيد پشد 

د خلکو نه باج اخسته او د دوی رابطه کونړد پۍرو ۲۱۱۱۱نه تر  ۸۱۱۱۱ا د يبحاکمانو به د کال تقر

د جنګونو په  ييبه  ازی کله کلهيوحاکمانو سره صرف په نامه وه او  يياومحمدزا د سدوزايې دافغانستان

څو اسپونه ورکول يووخت کې   

وکړاو د شاه  مالتړ يف د شاه زمان د ناسکه ورور شاه محمود سره فوځد نظيسيم کال کې ۰۲۱۱په 

دشاه زمان سکه ورورشاه شجاع په خو کله چې  ف مالتړمهم رول ولوباوهد نظيسيزمان په شکست کې د 

خت د دغه شنا يف شخصد نظيسيړخوديوغل ير ييه يمپه س کونړه نو د يوم کال کې قدرت ون ۰۲۱۳

 پۍپنځه زره رو ييګی اکرم خان پوپل زايی سره د دی باعث شو چې هغه ته قواو د قوماندان، عرض بي

م کال کې د قدرت په سر  ۰۲۰۲په کله چې  شوله. تيالندی پا ه د هغه د کنتروليماو دغه سرشوت ورکړ

په دغه وخت نو او شاه محمود د قدرت نه لری کړی شو لشو يلپ مشرانوتر منځ ييزاکشمکشونه د محمد

دل. کله چې محمد اعظم خان په کابل سيخپلوان په جالل آباد کې او ميرش يودوست محمد خان  ميرد اکې 

 پهاو ف سره فوځی مقابله وکړهد نظيسيه نو د هغه وراره، سردارنواب محمد زمان خان د يوکې قدرت ون

                                                           
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Kunar_Province  
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دی ته مجبوره کړ چې  ييف د نظيسيته ورغی او  سيمې کونړم کال کې محمد اعظم خان پخپله د ۰۲۲۰

د هغه نه  ييپوری وتړله او هم  دوالي د جالل آباد ييه يمدی اودغه سيږه پريمس (کونړ)کوز یيود خ

  باج واخسته. ۍروپ ۲۱۱۱۱

 

د مشرانو تر منځ د قدرت په سر  م کال کې محمد اعظم خان مړ شو نو د محمدزو ۰۲۲۳کله چې په 

ه کې د باجوړد خان يمف په سد نظيسيلو ته واوخته خو يوشوی او د دوی توجه د کابل ن ياتيجګړی ز

ی )خپلوی( وکړی يخعلم خان سره ښميرعلم خان له سخت رقابت سره مخامخ و او مجبور شو چې د  مير

، عباس او شهباز مير، ايرفق زامن وشول چې څلوز ييواده وکړ چې ددی ښځه نه  ييهغه خور سره  داو

په  انخميرا علم خان  او د ناوګې دخان، ميرف دی زامنو غوښتل چې د خپل ماما د نظيسيل. د يدمنو

ت کړي ياه کې نفوذ زيمپه پرتله په س نسي، هاشم او حين، بهاوالدينمالتړ د خپل ناسکه ورونو، محی الد

د ناوګې  يف د نظسي م کال کې ۰۲۲۱قدرت ترالسه کړی. په  تر څو د خپل پالر د مرګ نه وروسته

سره دشمنی ختمه  خانميرعلم خان په دې قانع کړي چې د ا ميرته د خپلو زامنو سره ورغي ترڅو  سيمې

په چاقو وواهه او هغه  ينخپل ناسکه ورور محی الديرد فقسيځوی  يف د نظسيکړی خو په جرګه کې د 

او د هغه سکه ورونه د پشد د مرکز نه لری کړل  يرد فقسي، يف د نظسيمړکړ. ددی نه وروسته  يي

 ييځکه کمي ځمکي  ېو يمېس تيو کې چې وروسته پايمپه س ييل، سرکاڼو او دونايګاودچغه سرای، ش

د سي. د دی کار نه وروسته وسپارهور قدرت کونړد ټول  يي ته يناو بهاوالد حاکمان مقرر کړلدرلودي، 

 ميرخپل ماما  يي سيمېل يګپه مقابل کې بغاوت وکړ او د چغه سرای او ش پالر په ښکاره د خپل يرفق

 ودی تر څو د هغه سرهيښپرخان ته  ميرد ناوګی خان، ا يي سيمې ييو او دونااو د سرکاڼ علم خان ته

 سره په خپلو يرد فقسيد اوګی خان د ده ماما او د نکه څه هم  .ييسمرسته وکړی اوخپل پالر نه قدرت ون

م  ۰۲۲۱په وشوکړای چې په خپل امکاناتو يرد فقسيوفا ونه کړه خو وعدو چې مرسته به ورسره کوي 

خو د  ييسه )پشد( ونيممرکزی س کونړاو دنی ووژ يياو وروسته  ييسون يف د نظسيکال کې خپل پالر 

 ۰۲۳۱تر  يت. داوضعهشو تيتر کنترول الندی پا ينهاوالدد بسيد  (کونړ)خاص  هيمس ځهييدلو يلسهکونړ

دوست محمد خان جالل آباد د خپل وراره، نواب محمد زمان خان نه  ميرم کال پوری دوام وکړ تر څوا

هم د قدرت نه لری کړ او د  ييد نواب محمد زمان خان پلوی و نو هغه  يرد فقسيه. څرنګه چي يوون

او ددی  شو تيپا کونړی حاکم د يناځيو يند بهاوالدسيتوګه دی  ه چې په يږول ييته  سيمېلغمان چارباغ 

.دوست محمد خان ته ورکوی ميرا باج روپي ۰۴۱۱۱وکړه چې په کال کې به  ييوعده   

 

 دسي د جالل آباد والي ته چې محمد اکبر خان و امر وکړ چې خان دوست محمد ميرکاله وروسته اڅو 

نی يکه )دلدور سره مراويمجاسوس ته چې د شهزاده ت يو يسد انګل دی بهانه چې ګوندې  په ينبهاوالد

د ته لشکر کشې وکړه او  کونړ. هماغه وچې محمد اکبرخان ييسارتباط( درلوده ځای ورکړی، ون

حاکم مقرر کړ  کونړد  يياو د هغه ورور، هاشم  قبضه ې يدک يپلک رو يوا يبچې تقر ييدارا ينبهاوالد

غل وکړ، د يرانو په افغانستان يزومانه. کله چې انګر رې پ ييباج  ۍنه زره اضافه روپ د پخوا په پرتلهاو

ه په خپل کنترول يمس کونړم کال پوری د ۰۲۳۴د هاشم  ترسيکه څه هم . اره شويدب يابخت ب ينبهاوالد
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په الس کې  ياب ګې وا کونړانو په مرسته د يزد انګر يند بهاوالدسيم کال کې  ۰۲۱۱کې وساتله خو په 

تنخواه ومنله. ازې  مستمره يو انو له خوايزد هاشم د انګرسيلی او يوون  

 

نه  هغهشو تر څو چې د  تيحاکم پاکونړد  ينبهاوالدد سيه دوره کې، يمدوست محمد خان په دو ميرد ا

په دغه وخت کې د  حاکم شو.کونړد محمود د هغه په ځای د سيم کال کې د هغه زوی  ۰۲۸۸وروسته په 

محمود پاچا  دسي پۍسو نه به شپاړس زره روياټکل شوی وه چې ددی پ پۍش زره رويرا ديبتقر يهمالکونړ

د سي. ېکورنۍ ته ورکول يوزاسدود  په کابل کې يي به ې يسپ ېتپا یاو نور ې د خپل خرڅ لپاره اخستل

 ې درلود ييکاړ ې نږد ييحاکم و او د محمد اکبر خان سره  کونړم کال پوری د  ۰۲۲۳محمود پاچا تر 

د  په کابل کې کلونو تر منځ م۰۲۸۲نه تر  ۰۲۸۸واده  هم کړی و. کله چې د  يياو د هغه د لور سره 

علی خان و او په  يرشميرپلوی د اسخت  يرد محمود پاچا ډسينو  ې وې روان ې قدرت په سر شخړ

د سيجرګه جوړه کړه نو  تيزه مشورسيرلس کياخان خپله د  يعل يرش ميرم کال کې چې کله ا ۰۲۱۱

 ميراو باجوړ د خانانوسره د ا يرد محمود پا چا د دسيهمدا شان  محمود پاچا د دغه جرګه غړی و.

و په يمې د سرحدی سعلی خان په دربار ک يرش ميررابط په توګه رول لوبوه او ده د اعلی خان د يرش

دونه شوی ياعلی خان سره يرش ميراځنی مشکل چې د ايوکې خورا نفوذ درلوده خو  لويون يموند تصماړ

او  ړیته ورک ينه برخه خپل مشر ورور حسام الديو اتويدد عاکونړد محمود پاچا نه غوښتل چې د سيهغه 

و  يدچې د حکومت ځانګړی برخی عا يدد غربی برخی عا کونړعلی خان د  يرش ميرا کې  په عوض د

د مهو  کونړقلعه د  پادشاهی یيخد پشد تار .3هغه ته ورکولي ې ليدکلنی ک پۍا دولس زره رويباو تقر

شته چې د پشد د کلی نه تاو شوی وه. څهيود دغه قلعه اثار ی قلعه ګانو نه وه چې اوس هم يختار  

 

 يهم چې څوک لټ او ناراسته و کې خورا مشهوره ده او اوس کونړه په يسد محمود پاچا د لټانو کسيد 

د محمود پاچا په سيد  ييوه چې وا سي. قصه داييد محمود پاچا لټ سيچې ته خو د  يينو خلک ورته وا

ورځ په  مير. بااالخره د دی لټانو شنه کاوه يي هيڅ کار به ه پراته و اويشماره کسان هيکدربار کې به ب

که دوی په  ،اره پراته دیيکب سيی و چې دا لټان هيلد محمود پاچا ته چا وسيوخت يو و نودياتيزورځ 

لټ وی هغه  يالټان وی او کار نه شی کولي نو د دوی په شاوخوا کې اور ولګوه که څوک په رښت يارښت

و يرپه دی توګه به د اصلی لټانو او غ .تيپه لټی ځان وهلی وی نو وبه تښ سيا هاو که چ تيبه ونه تښ

 څهيودل او تيتښو يي تياز ميرش يونو  ولګاوهلټانو فرق وشي. کله چې د دی لټانو په شاوخوا کې اور 

د هم نه شو کولي يای چې مونږ فريلو ييدومره لټ و چې خپل ملګرو ته به  يي ميرش يو ل چېشو تيپا

چې وسو کوي سيد هم تايازمونږ له خوا فر او  

د خپلی کنترول  سيمېاو نورستان  کونړم کلونو کې د ۰۲۴۸-۰۲۴۱عبدالرحمن خان په کال ميرکله چې ا

عبدالرحمن خان د ميرد ا کونړاو ختمه شوله  ېباند کونړپه   ينوحکمرانياد پشد د پاچنو ې راوستل ېالند

ي هم يمنورستان س ياومرکز يواحد شو چې شرق يادار په وخت کې د کابل د مرکزی حکومت ۍپادشاه

 کونړه، د خاص يم)اسمار( س کونړچې د بر هل شويشحصو وو يوه په دريمسکونړد  .ېو ېپه کې شامل

                                                           
3 State and tribe in nineteenth-century Afghanistan: the reign of Amir Dost Muhammad Khan (1826-1863). By Christine 

Noelle 
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نه  غنډ و چې وروسته په لوا او د ثور د کودتاهيوه کې يمه. د اسمار په سيمه( سيو)خ کونړه او د کوزيمس

کې هم فوځي قطعات د سرحد سره پراته وو. کونړو او خاص شان په سرکاڼ وروسته فرقه شوه. همدا  

مشر( به په جالل آباد  سيمېه )د مشرقی د يمتنظ يسر .ه برخه وهيوه د لوی ننګرهاريمس کونړد وروسته 

دولت له  يه د مرکزيدديا، لغما ن او شنوارو کې به حاکم آعلی چې د حکمران په نامه هم کونړکې او 

په توګه  يتد لوی ننګرهارنه جدا شو او مستقل وال ،کونړکې  م کال ۰۴۱۱په خوا حکمروايي کوله. 

ځ( نورستان تيجوړ شو نو شرقی )خ يتم کال کې چې کله د نورستان په نامه وال ۰۴۲۴. په 4ندل شويژوپ

نه جدا  يتوال کونړي( د يمپارون س ل اويګټال ولسوالي( او هم مرکزی نورستان )ويماو برګ يش)کامد

ه چې د لغمان يم( نورستان سيځ )غربييدلي. په دی توګه د لويدبرخي وګرځ يتشولي او د نورستان وال

وتړل شوله. ېپور يتولسوالي وه د لغمان نه جدا او د نورستان د وال يتوال  

لري. دغه  ۍعني ولسواليواحدونه  يادارد مرکز )اسعد آباد( په ګډون پنځه لس  يتوال کونړاوس مهال د 

ل، يګچ، چپه دره، شپي، سرکانو، نرنګ، مروره، وټه پور، کونړ، خاص ۍ د نورګل، څوکۍولسوال

ي.يږدياومونوپه ن 5او غازی آباد ۍاسمار، دانګام، ناړ  

چه باندی د حملولپاره خورا ه ويمله خوا د هند په ن يوامپراطور يوه د لويمس کونړپه اوږدو کې د  يخد تار

لکه  خپلو حملو ته دوام ورکاوه ييه وچه باندی به يمهند په نداو ليدرتينه به  سيمېمهمه وه چې د دی 

رلنګ هم د ومياو ت 7بابر ينهمداشان ظهرالد6واته او ېنه باجوړ ته پور سيمېد کونړد  يسکندر مقدون

ته دوام ورکړی دي.ه وچه باندی خپلو حملو يمد الری د هند په نکونړ  

ه يشمدرلودلی دی او د کابل مرکزی حکومت ه ميتخاص اه سيمېکونړکې هم د  يخپه معاصرتار

او هغه خنډونه چې د  ييساتو مخه ونيدنه د حکومت پرضد د تهد سيمېد  کونړکوشش کړی چې د 

کال کې د  سيهجری شم۰۳۲۱د  ييګي يلچی څو ښي ب يوسيل له منخه يدپرضد به احساس کحکومت 

د خلکو پاڅو ن د حکومت پرضد  کونړکال کې د ثور د کودتاه نه وروسته د  ۰۳۱۱او په ساپوانقالب 

کې د  کونړي هم شوي چې په خاص يښپ میکې نور مه يخپه تار کونړهمدا شان د  ښي نموني دي.

ده چې البته ددي دونه ضروری يا وجګړد باجوړ داو انقالب د ګالپړي سيمې، د پشد د انقالب انويزننګر

په  غواړم لييدونو ته ضرورت دی. هغه څه چې ما د مشرانو نه اوريړتوڅياو د عواملو په هکله زيښپ

ومت پرضد پاڅونونه په عوامو په کونړکې د حک دونه وکړم.ياڅه يوو په هکله يښد دي پ دلته اجمالي توګه

ضرورت دی  ېاو د د يشو ېنيکل ېمکي يرو په هکله ډيښد دغه پورته پ ي.يږدياکې د انقالب په نوم 

ګړي معلومات غني شي.يمتر څو دا ن يوش ېنيړڅ ېنور ېتياچې ز  

                                                           
4http://books.google.com/books?id=tp5IrLhWbTkC&pg=PT459&lpg=PT459&dq=Kunar+province+become+part+of+nangarhar+province+in+197

7&source=bl&ots=p8-

a35Mjfh&sig=W_7dfV7AU1ponWodZSbx7PQdmk8&hl=en&sa=X&ei=isMmT7LWFeLHsQKQmOiMAg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=fals

e  
5
دغازی اباد ولسوالی چې پخوا د اسمار د ولسوالي برخه وه دڅونک د غازی خان چې اصلي نوم يي محمد غازی چوپان و، ونومول شوه. غازی  

ا له خوا چې ده چوپان په خټه نورستاني واو د جهاد په کلونو کې د سين دره د مجاهدينو مشروچې په ورستيوکلونوکې د ځنګلونود قطع کولود مافي

يي مخ نيوي کاوه د ديراو چترال ترمنځ چې کمين يي ورته نيولی و شهيد کړي شو. غازی چوپان چې زما نږدی ملګری و خورا زړه ور، ميلمه 

 پاله او په وطن مين شخصيت و. روح دی ښاد وي.
6http://books.google.com/books?id=95qY0qz93ZUC&pg=PA121&dq=Alexander+great+in+kunar&hl=en&sa=X&ei=RskmT8PbHu-DsgK_-

OyMAg&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=Alexander%20great%20in%20kunar&f=false  
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Babur  

http://books.google.com/books?id=tp5IrLhWbTkC&pg=PT459&lpg=PT459&dq=Kunar+province+become+part+of+nangarhar+province+in+1977&source=bl&ots=p8-a35Mjfh&sig=W_7dfV7AU1ponWodZSbx7PQdmk8&hl=en&sa=X&ei=isMmT7LWFeLHsQKQmOiMAg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=tp5IrLhWbTkC&pg=PT459&lpg=PT459&dq=Kunar+province+become+part+of+nangarhar+province+in+1977&source=bl&ots=p8-a35Mjfh&sig=W_7dfV7AU1ponWodZSbx7PQdmk8&hl=en&sa=X&ei=isMmT7LWFeLHsQKQmOiMAg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=tp5IrLhWbTkC&pg=PT459&lpg=PT459&dq=Kunar+province+become+part+of+nangarhar+province+in+1977&source=bl&ots=p8-a35Mjfh&sig=W_7dfV7AU1ponWodZSbx7PQdmk8&hl=en&sa=X&ei=isMmT7LWFeLHsQKQmOiMAg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=tp5IrLhWbTkC&pg=PT459&lpg=PT459&dq=Kunar+province+become+part+of+nangarhar+province+in+1977&source=bl&ots=p8-a35Mjfh&sig=W_7dfV7AU1ponWodZSbx7PQdmk8&hl=en&sa=X&ei=isMmT7LWFeLHsQKQmOiMAg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=95qY0qz93ZUC&pg=PA121&dq=Alexander+great+in+kunar&hl=en&sa=X&ei=RskmT8PbHu-DsgK_-OyMAg&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=Alexander%20great%20in%20kunar&f=false
http://books.google.com/books?id=95qY0qz93ZUC&pg=PA121&dq=Alexander+great+in+kunar&hl=en&sa=X&ei=RskmT8PbHu-DsgK_-OyMAg&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=Alexander%20great%20in%20kunar&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Babur
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 د ساپو پاڅون:

 يهمال او بل د ناروا نه منل ۍسکرع يجبر يا د نفوسو يي يوو چې  دوه ونهيلمهم دل پاڅون دد ساپو

عبدالرحمن خان په ميرد ا چې ورکول نه د مخه هشت نفری وه نفوسوي معمو ې دد وې  ېو مسلاخستل

ل خود يدک ليږخدمت ته ل يکس د عسکر يوه نه به ينوه چې د هرو اته نار ېوخت کې په خلکو منل شو

عنی هر څوک يعامه کړي  يعسکر يجبرحکومت غوښتل چې  سردارهاشم خان دصدارت په وخت کې

خو د داود  خدمت دوه کاله و يعسکرکې ابتدا  په  .وکړيخدمت  ۍعسکرد يدت کلن شي بايشچې دوه و

کال او چا چې فاکولته  يودوه کاله، دولسم پاس به  ی يلچې مکتب نه وو خان په وخت کې هغه چا

که څه هم د نفوسو مسله اصلی عامل   روله.تيد عسکري خدمت دوره  تيشيا)لسانس( درلوده نو شپږم

د  ولس تر سپنګمو)پوزي( رسولی واو ددی يهظلم او ناروا مال محلي چارواکود  کې ه خو په اصليدګڼل ک

.د خلکونه نفوس هم غوښته ييپاسه   

 

يډه هم ماړه نه و خو په ګ په وچه ډوډۍ  تياوح کم يرډ يداو د خلکو عا ه غرنۍ يمڅرنګه چې د کونړ س

وه چې  يهمال ياخستله. په هغه وخت کې سه کوټ يهت باج او مالياسره د وخت حاکمانو د خلکو نه ز ددې 

او  يهه حصه حکومت اخستله. کله به چې د درمند وخت شو نو مامورماليوحصو د حاصالتونه به  ېد در

شوی  )وزن( تلل يدنه لومړی مهروالک کړل او دهغه په مخ کې به درمند با موظف کسانو به درمندو

په خپل وخت نه  ييبه وخت نه درلود اوټول درمندونه به  يهل چې مامور د ماليدهم ک ېسدا تیوی. ح

او  خلکو د خوله رزق به د له منځه تلهدل او يددتره درمندونه به خرابياشوتللی نو که باران به وشو ز

 يهچې دا د مال ېيلو ييداروته به مينز اندازه معلومه شوله نو ېد ورکړ يهد مال يا. کله چې به بهيدخراب

په کوز کونړ کې و  ييپه اسمار او بل  يي يو)حاصالت( د حکومت په ګودامونو کې چې  ېدان بوس او

حاصالتو انتقال خورا ګران کار و  ېسند واخلي. لومړی د د يداو د ګدامدارنه با يکړ( يل)تحو ي داخل

او هم به مجبور و  ېانتقالول ېدا دان (يو)څارواناتويودارو به په حميننه و او ز يطځکه ترانسپورتي وسا

به کړی وړی )هغه دغه( کول چې  يبوت ورکړی ځکه ګدامدار صو رشوليلچې ګدامدار ته د دانوپه تحو

په  دچهل يک په نوم چې خلکوبه ورته چيلک ويل يهمال سيکړي. همدا يلتحو يدبا ېلومړی درجه دان

 ونه په پکو)تنګ( شي اوځکم وخپلدپه غوړو هم وه. نو ولس مجبوره و چې  تی بزو، غواګانو او ح

ل.يدستلو ته به مجبوريخپر  

 

شتي دوام وکړچې د يامشپږ . داپاڅونخلکو د نفوسو د ورکولو پرضد پاڅون وکړکونړد  هماغه و چې

 .او په سل ګونوکسان د حکومت له خوا ووژل شول خوا بمباري شولې ي د حکومت له يمس ې يرکونړ ډ

و. ت تاوان اوختیياحکومتي عسکروته هم خورا ز  

 

د دی  .شول يدو ته تبعيمنه فرار او د افغانستان نورو س کونړت مشران د ياد ساپوزد جنګ نه وروسته 

نور د  ميرش يوته، او  د شولګره ولسوالۍ يتاو امان الملک د بلخ وال یيمانقالب مشران شهسوار، سل

( شول يدلعلو جان د بلخ ولسوالي ته فرار )تبع او شبرغان ته ،پيچساپو مشران لکه سلطا ن محمدخان د 
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 نوری مشهورې  کورنۍ  ميرش يود کونړ ږي.سيت غړی اوس هم هلته اويازميرش يو يوچې د دی کورن

 مينهرات ته، د وټه پور د محمد ا ه وخت کېد ساپو د پاڅون پ زمان خان کورنۍ  ميرلکه د لوی خان 

 زې پورې سيتر ل سۍ وکرايمد د رخان کورني شبرغان ته فرارکړی شوې  چې خان، جمدر خان او اکب

ږي. د سياو خپلو کورونو کې واو د دې  اجازه نه وه چې کونړ ته راشي  دوی ته م کال پوری( ۰۴۸۱)

ه نښځېانه کې او يخرلس کاله د کابل په دهمزنګ بندياد لومړی  ييه ينټول غړي نار زمان کورنۍ مير

ښځو د د روسته چې دغه قلعه و نې  وې ياه کې د دوی په کور کې بنديمپه س د کابل د قالچې  ييغړي 

او د دوی قلعه د  يې  هم د دوی کورته راوستلې به  نې ياه بندنښځې له ځکه نورې يدديامحبس په نامه 

 يدهرات ته تبع زمان کورنۍ ميرنه وروسته، د  انې يخبند و د محبس په نوم شهرت وموند. د دې ښځ

ملنګ په هغه وخت کې  يلعبدالجل يلزما مشر ماما خدای بښلی وک شوله او اته کاله نوره هم هلته وه.

ي خو کله ه چې د ورونو احوال ورته راوړيږهرات ته ول يازما ن نوتازه د شپږم ټولګي نه فارغ شوی و

يي  بندي  ، شپږ کالهکوي  يتد حکومت پرضد فعال چې حکومت ددې نه خبرشو په دې  پلمه چې ګوندې 

محمد هاشم زماني د ارواښاد ته دوام ورکړي. د وړو زده کړول و نه شو کړای چې خپل ييکړ او و 

.ولولي يدهر افغان يي با چې  ه ښه نمونه دهيود ظلمونو اني خاطرو په نوم کتاب د دغه دورې زند  

 

 داچې تاسې  د پادشاه پر ضد اغتشاش کړی  ي ويلمشرانو ته ونو د ساپويای چې د وخت ماليږک يلو

 سيچې ستاشاه وټاکئ هم د خپل ځان لپاره پاد ان نه دی نو ښه به داوي  چې تاسې يدمړي شه سيستانو

سره وي. هماغه و چې  جګړه به دبلې  پادشاهۍ  سيستا ياب ځکه انو په قطارکې حساب شييدمړي د شه

په توګه وټاکل. امان يرد صدراعظم او امان الملک د دفاع د وز ی يمشهسوار د پادشاه، سل مشرانوساپو

په  يي به وځي کرتۍ  او خولۍ لی وچې فيدور کې ليښما پخپله په پ چې په ملک ساپي مشهورو ملکال

دي. د ساپو د  شوي  يلو ياتې  لنډۍ  او سندرې ز دغه او نورو جنګونو په هکله محلي  د سر کوله.

دونه راته پوهاند ډاکټرمحمد قاسم جمدرپه دی توګه وکړه:يا ې  لنډۍيوجنګ په هکله د   

 

و یيمو کې سلپپه سا  

 د توری زمری و

8رباط پهڅوکۍ د ډاکې  به يي اچولې   

د عسکر يي کړل بربا  

 

. هغه وخت چې جنګي شوي دي د سا پود جنګونو په هکله ويل ۍ  او سندرې يکي ټيرډ سينوری دا 

. لې يديادبه په نومونو( الوتکوجهازونو) لکئ يننو د سورلکئ او ش ې  پر مخ تللې  نه وې يرډ الوتکې 

 يلو ۍ يکټ و په هکله دايدد راغورځ ددې  الوتکې  وه نو لې يدالوتکونه غورځ ه ددې يوي چې يږويل ک

:ده شوې   

 
                                                           
88

د څوکي ولسوالي مرکز اوس هم هلته دي او پخوا د رباط په نو ياديده چې د مسافرو تم ځای او عسکري قشله به چې  نوم دييڅوکي رباط د ځاد 

 هلته وه.
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دی حکمت ته ګوره يمي د سل  

 جهاز يي راکوز کړلکه زرکه په ټوپونو

 

معلومږي چې ولس هم د  نه يکۍ ټ نوددې  الندې  ي ديکسان د ساپوپه جنګونوکې وژل شو يردا چې ډ

و:  جنګ نه ستړی  شوی  

 

يه روغه وکړهيمسل  

د ګټو په سرونو ساپۍ  دي لنګې  شوې   

 

د تنر په کلي کې  يي هيو ويادونه کوم چېنمون دري يوسوالي کې د ساپود کال د بمبارد خاص کونړ په ول

ووژل شول چې د  پکې هيناو نار ښځېلس کسه يوپه کوروه چې  خانيززا عزميرد  د اخوندزادګانو

خپل مړي د  ی ه کې ښخ کړي نو دويرهد خپله دوی ونه شو کړای چې خپل مړي په ېيرو د يوريابم

تنرسره  له خوا ښخ کړل چې د دوی قبرونه اوس هم هلته شته دی. همدا شان د ې پقلعه نه بهرد ش ې خپل

نه مشره وه او هم د  ې وه چې په هغه کې زما د مور خور چې دد يبمبار ې نډه باندنو په باياپاچ د ې نږد

ه بمباری د منګوال سره يمدر ووژل شول. پکې نور کسان ميرګڼ ش يومور او  9عصمت هللا روحانی

حکومت  دکسان د هغه په قلعه کې راټول شوي و او ميرش ڼپاچا په کور وه چې ګ يف د حنسيد  ې نږد

 يا د قاهرعاطف په قول چې هغه وخت کې د دولسسيوه. د داکټر  ې کړي اربمپری بجنګي الوتکو

 یان کړيدان شهه او ماشومين، نارښځې کسه تيشلس کلونو په عمر و، په دغه بمباری کې څلورويادر

 شول.

 

ک تر کنډخاص کونړدسره مقاومت يي هم کاوه او  تلفات درلودل خو ددې يرقواو ډ تيکه څه هم حکوم

يي  ۍيکي نودا ټيسون ۍک چوڼکنډ لښکرو ونه شو کړای چې د خاص کونړد سيوکړاوولاخره مقاومت 

:ښه نمونه ده  

 

 خلک دی داسي زامن راوړي

هيند يراوړ 10لکه کوچي چې کندکي  

 

لکه  يکړي د يماو خپله خوښه يي ځانونه تسل عسکرومقاومت نه دي کړیميرش يوهم شوي چې  سياو دا

عسکر هلته و او  ټولی  يوچې  ۍ  نه معلوميږي د خاص کونړد غونډۍ  دپاسه چوڼۍ يکچې د الندي ټ

و: دلی تيوه او تښ ودلې يښټولي قوماندان پر درلوده ددې  يي ميتاهي يشمهم سوق الج  

 

ودهيښيي په سازه ورله پر چوڼۍ   
                                                           
9
 عصمت هللا روحانی دا مها ل په کانادا کې اوسيږی 

10
احمدزی و يای چې د دی کندک قوماندان اصال کوچې ميږکندکي مخاطب ددی قشله کندک مشر ته خطاب دی او دا معلو   
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جامې  د جنکواغوستې  وې  11يرفق  

 

 دګالپړي جګړه:

نه  و د قوميلي د اډوخيمچې د ګالپړي د ستن  يونامه ور په يماصلي عامل دا و چې د ت ګالپړي جګړې  د

ل چې دا يدوهد په کلی کې غال کوله خو خلک نه پله خوا به يي د پشپې د ش کې (دوبي) اوړي په  و،

 يي او په ځان به ې تليسو )جامي( کاليخپل د شپي له خوا  چې ښه معززسړي ووريمڅوک دی ځکه ت

ميخونه به پکې  و په الس کولې . څرنګه چې په خنډ داره څپلي چې  يياوپه السونو به  دلې ينشګي ش

پکي نشته دی او  ه(ين)نار ه چې ښه معلومات به ورته و چې سړیکې بلد و نو هغه کورته به ورتل کلې 

ه دی . نو پنه شو لی يواوچا ن د څپلی ګذارکاوه يي نوپه هغه بهل يدک يښراو به پرې که د کور څوک 

 ا شوي يدپ بي جامونفر( يا)لوڅ پوڅي ه کې برباڼويمچې د پشد په س توګه د ولس ترمنځ اوازی شولې 

سره مخامخ کړی  يشه يي د تشويماوټوله س ی دیيراو چا به ويلی چې پ دی ی چې انسانيلاو چا به و يد

لپاره دبي ځکه د کلی  ييسخامخا ون يدچې دا برباڼو باووه. بااالخره د کلی ځوانان سره راټول شوی 

اوازه شوله چې و چې مصلحت کې  په همدی دوي .ييږچې د کلی د کورونونه غالوی ک خبره ده عزتۍ 

لی دی. ترڅو چې دا يواو برباڼو يي ن شوي  دي  سيپه کوم کور ورغلی او د کلی ځوانان ورپبرباڼو

نه يي مشرانو ته اوعذرو ندلی دیيژځان ورپ ورخپليمنوت يي تړي  او چې وهي  ييوری نی د ونی پيژپ

. د کلی او ويي شرمولم کولې  می و ووهلم چې غالوې يااولاو زه خدای او د پشد  کړي چې ما مه وهۍ 

لوڅ د خاص  سيهمدا وريييمتکړی وه نو تيد دوی د کورونو بی عز ده همشران چې سخت په قهرو ځک

 تيپوری مربوط وه راوسلي  هم د خاص کنړ د ولسوالۍ ي ته چې هغه وخت د سرکانو ولسواکنړ ولسوال

د خاص کنړ  يياو لوڅ  شوې چې د دوی د مشر بی عزتي  يلهډوخ سيمېګالپړي دعمل د دغه و. په

و له يلچې د پشد ډاګ ته مالونه )څاروي( وړي و د هډوخ ښځېدوه نو و په قهريرډ لی دیيوته ب ولسوالۍ 

خلک  ږي نو د کلي سيښخو د تښتولو خبر د پشد کلی ته ر دوه ي. څنکه چې ددیيږخوا تښتول ک

چې بااالخره د جالل  ا کوييداو جنګ د دوی ترمنځ دوام پ خالصوي ښځېو نه يللښکرکوي او د هډوخ

ي  او جنګ ټکوسخت  يرډي خلک يماو د ګالپړی د س  ځيته ور سيمېآباد نه د حکومت قواوی د پشد 

ي ا و هم دولتي قواو ته يږک يلد ښځو د تښتولو نه پ چې دا جګړه ييږمنه معلو ۍ يکد الندي ټ .ختموي

ت تلفات اوښتي دي:ياز  

داري تللي نه وي 12که کجکي  

ليدعسکربه ولی رژ غوټۍ غوټۍ   

 

نه معلوميږي چې د ګالپړي جګړه د ساپو د پاڅون نه د مخه شوي ده: ۍ يکد الندي ټ  

 

 د ګالپړي جنګ يي ال څه و

ليدوچې ګلونه رژ يلجنګ د باډ  
                                                           
11

 فقيرد دی ټولي قوماندان و 
12

 پخوابه ښځو په پيکېوکې کږي وږي کوڅي کولي چې کجکي به يي ورته ويلي نو دلته اشاره هغه دوه ښځو ته ده چې د پشد ډاګ ته وتلي وي 
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 دباجوړجنګ:

داود خان د سفربری امرورکړ او وشو چې سردار شت کېيام کال د سپتمبر په م ۰۴۸۱د د باجوړ جنګ  

ږيری په دغه جګړه کې  ينمشران او سپ ميرش يرحمله وکړه چې دکنړاو مشرقی ډ ييه يمد باجوړپه س

ه و او په چغه يمتنظ يسر چې غالم فاروق خان د مشرقي عبدالقادر قصه کوله يلزما تره وکووژل شول. 

غزا  نه د اصحاب کرامو غوندې  سيچې د تا و ييلو اوورته د لښکر د مشرانو نه وغوښتل سرای کې

د اصحاب کرامو غوندې  نه مونږ  د چې ي ويلو يياو ورته  ی وی ورجګ شويرږ ينتن سپ يوواړم. غ

و. ته په جالل آباد کې  سې غمبر مخکې و او صحابه به ورپپينو د اصحابو په وخت کې به  غزا غواړې 

 سې نوته مخکې شه او مونږ به درپ جنګ غواړې  واو مونږ نه په تش الس د صحابه وکرام ييناست 

ونو ته ضرورت دی.يړتو څياپه  هکله زد عواملو ددي جنګ  .يو  

 دويم: د کونړواليت د قومی جوړښت يو څوبيلګې:

مشواڼي،  ساالرزي، قومونه لکه ساپي، مومند، ماموند، واړه او لوي يلبيالب ديارلس ه کېيمدکونړ په س

چې په  پشه يي )شاړي او )اپريدي(14افريدي  نورستاني،، 13الکوزي دان،سي يوسف زي، ،يشنوار ګجر،

او کسبه کارلکه جالوانان، ترکاڼان )نجاران(، مسګران، (، بعضي ځايونو کې د ديګان په نامه هم ياديږي

او  ، سرکاڼو ،ت د خاص کنړياي. مومند او ماموند زيږسينور قومونه او سياو دا يلشاخجوالګان، 

او ناړی په  شيګل، دتره د اسمار، دانګاميامشواڼی او ګجر زساالزي،مروره په ولسواليو کې، 

دان د پشد، سرکاڼو، شونکړک، خاص کونړ او کوز کونو سيه کې، يمل په سيګد ش يکې، شنواريوولسوال

د نورګل، څوکۍ، نرنګ،  يي يتت دي اکثرياچې د تولو قومونو په پرتله ز پۍسا ږي.سيو کې اويمپه س

 ږی.سيو کې اويمپه س ۍاو شونکړ دره پيچوټه پور، 

، عبدالحی خان قاضی عطاوهللاولکه خوشحال خان خټک، ينواالنو او مورخيکپښتنوليری پښتنو او غيرډ

 يف ،حافظ رحمت خان، افضل خان، راورټی، سراوليلد بهادرشاه ظفر کاکاخسيکهزاد،  ی، محمد علیيبحب

نو  يد يکړ ېنيکی ليرډ باندی نوو،  قومي جوړښت، کلتور او دوديخنورو د پښتنوپه تار سيو او دايرکا

ي وخت سره سر خوری هغه داد يڅه چې د اوسنيوت کړم. خوياه وی چې نورڅه ورزنادلته به ماته ګر

د يادي ځکه چې د دغه جوړښتنو په بن يل ضرور يدافغانانوپه قومي جوړښت باندی پوه يا چې د پښتنو

واصولونه يکوکراتيمد دد اوسنۍ نړۍ وی او ددوی دا اصول يندګان تعيندوی ګټه او تاوان، مشران او نما

اصولو  په سۍ وکرايمد جوړښت د مي شم چې د پښتنو محلی قوی يلاو دا و ييسهم په ښه شکل صورت ن

 يلاو ټول مسا او مرکو کې هر څوک برخه اخستلی شي لت دی چې په جرګو تم دی او همدا عوالړ سيس

عدالت  نه کې ثبات راولي  او اجتماعي او دا ډول تفاهم چې په ټول بل سره په تفاهم حل کوي  يود 

عدالت په نړی کې  يمي ی چې ترميږدياعدالت په نامه  يمي ترم يا Restorative Justiceوي د مينتا

 .ده ې جه ورکړتيښه نجزايي عدالت په پرتله  يا Punitive Justiceد 

ی خو د يږله الری نه حل که وړه مسله په کلونو کې د محاکمويره ډيوګی په توګه مونږ ګورو چې يلد ب

ازې  په مجرم حکم يو عدالت کې قاضي  يي. په جزاي يږه کمه موده کې حل کيرپه ډ جرګو له الرې 

او که نه.  دواړو خوا ترمنځ به دا حکم دښمني په راتلونکي کې ختمه کړي  چې د کوي خودا نه ګوري 
                                                           
13

 الکوزي د سرکاڼو په ولسوالي کې اوسيږي 
14

 د ميرزمان خان کورني اصآل افريدي دي 
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اصولو کې  مي په اسالي يږل ساتل کياهم خ ي يوعدالت کې د راتلونکي دښمنی د مخ ن يمي اما په ترم

قانع  دې په  ی چې دواړه خواوې يږکنتقام نه بهتره ده او عفوه د جرګو  او مرکو له الرې هم عفوه د ا

محاکمو او  مي د رس لرو چې ګې يلب ې يرډ سيو کې دايممونږ په خپلو س تی بل وبښي. ح يوکړي چې 

 .ي ديمحول کړ موضوګاني يينه دي نوجرګو ته  حل شوي  يلادارو دالری مسا تيدول

الي )مساوات( ښې يوي د عدالت او يږت استعماليادوه متلونه په خاصه توګه په کونړکې چې زد پښتنو دا 

 يوعنی ساپي ټول سره دي ي دي چې وايي په زور کلي نه کيږی او يا وايي چې ساپي سم سمکي ګې يلب

  .پر بل برتری يا لوړوالی نه لري  يوشان حقوق لری او 

، یيزلکه ساپي په ګربز، ودير او قندهاری او يا مومند په ب ونويلاوخدا چې د کونړ هر قوم په څو خپو

 يوخو  ا کولی شئيدنو کې پيکد نورو په ل دا ډول معلومات م شوی دیيتقس زي  او ترکزي يمی، حليزخو

 داو تر کومه حده چې ما د افغا نستان کې هغه په هره ولسوالي د کونړ نې  شوي يکل مې کڅه چې پرې 

 جوړښت تر څنګ نور محلی جوړښتونه میرچ کړي دي هغه دا ده چې د قويسپه هکله ريونورو ولسوال

مقالی  ژبې په مقاله کې چې ددې  ييسانګل خپلي ما د .حل کوي  يلمسا هم شته چې ولس پری ورځني 

په  يا Non-Recognizable Governance Structureد  دا ډول جوړښت دونه شوې ياپه سرکې 

توګه نه  میه رسپ ييد کړی دی چې حکومت ياپه نوم  جوړښت میرسيرغ ولسوالي کې د حکومتدارۍ 

 . په دې ييسنسستم په اساس د همدې  ړييکاو پر يممتصا ټولو په هکله يلورځني مسا ولسني خويژپ

 ستم شته دی.يتوګه د افغانستان په ټولو ولسواليو کې دا س

دونه په کونړ کې او د افغانستان په نورو ياڅو نمونو يود  سستم د دی، ددی لپاره چې لږوضاحت وشي

د مشرقي په انتخابات مونږ د کونړاو  نۍ لويې  جرګې يړسستم په اساس د ب و کې کوم چې د همدې يمس

 ده. دونه شوې ياڅه  يوستم يجرګه په کتاب کې د دی س يهلو نۍ يړتو کې وکړل او زما د بيانورو وال

د مشرتابه تړه ګټه او تاوان،  مي ولس په قو لۍ قوم اوسيږي نو د هغه ولسوايو چې کې يوپه هغه ولسوال

نو دوی خپل  ږي سيساپي او ازې يوکې ولسوالۍ  پيچپه توګه د  ګې يل. د بټاکنه، جرګې او مرکې  کوي 

ږي سيچې مختلف قومونه او کوی خو د خاص کنړ په ولسوالۍ  باندې  ساپوپه قومي جوړښت د ماتيتقس

 ه د افغانستان پهات لری. دا ونډونيمهر ونډ خپل تقس يامات په ونډونو کوي چې بيدوی خپل تقس ،

د فراه د کې د منطقه،  ولسوالي په د هزاره جاتو د جاغوریي. يږدياو نومونو يلبيالب په  کې يوولسوال

ي.همدا يږدياپه نومونو  کې د تګاو ولسواليپه  ان يوب د ګرزيااو د فار هيلکې د قب ولسوالي په ګلستان

ګه په توګه د ننګرهار د کامي ولسوالي يلپه شکل دی د بيوات د قريمکې دا تقس يوشان په بعضی ولسوال

 ده.تقسم شوی  يوقر په سلو او د کابل د بګرام ولسوالۍ  ۱۲په 

نه کړی ده او يړڅدونه کوم چې ما پکي پوره ياي يلد پوره وضاحت لپاره د خاص کنړ د ولسوالي تفص

په پنځه  د خاص کنړ ولسوالۍ .چارت کې په ګوته شوی دی ۍ  ټول جوړښت په الندې ولسوال ددې 

 شوی دی. يمسهم تقس ياهر کلی په پلرني  ياشوی او ب يمه کلو تقسهر ونډ پ ياشوی ده چې ب يمونډونو تقس

نه لکه جبه )د يوعامه ځا تيخوټوله ګټه او تاوان او ح يواتو کې دوه مهم ټکي دا دي چې يمپه دی تقس

شوی او د هر ونډ ساحه او  يممزرعی ځکمه(، ډاک او ځنګلونه ټول په همدی شکل تقسيرند په غاړه غسي

ت کې دا د يقڅ معلومات نشته دی. په حقاتوپه هکله هييماسنادو کې ددی تقسمي ځای معلوم دی خو په رس

مي  رسچې نو د دولت په حساب کوم ځای  مي  اسناد نه لري دا چې دوی رس دی اما يتونډونو ملک دې 
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کې بدلون  يتات د خلکو په ملکيرستم کې تغيځمکه او ځای دی. په دی س تيهغه دول سند ونه لري 

د هرې  ولسوالۍ   يدنومحلی چارواکې باجادوی.  و کې اييمات تازه جنجالونه په سيرول تغراولي  او دا ډ

 ترڅو د ولس د مشکالتو په حل کې ورسره مرسته وکړي. ا ډول معلومات راټول کړيپه هکله د

چې  شوی دی يمری ونډ په دوه کلو تقسياچارت ته نظر واچوو ګورو چې د منګوال او چم الندی که دغه

په  ياب ده. همدا شان د منګوال کلی ری د کلي ياه برخه د چميود سهم په حساب دوه برخي د منګوال او 

ه سهم ارجل ينه پلريومومند او  يلي اتمرخينو کې شپږ پلرينشوی دی. په دغه پلر يمو تقسيناوه پلر

 ږي ورکړل شوی دی.سيکې او ته چې په کلي  يو)متفرقه( کورن

و کې د اجتماعی عدالت يمږی چې د افغانانو او په خاصه توګه د پښتنو په ستياتو نه دا جويمد پورته تقس

لکه کسبه کاروسهم هم په ټولنه کې خوندي دي او يود کمزورو کورن تيشوی دی چې ح ساتلل ياخ تياز

په ني لوې  جرګې يړم کال د ب ۲۱۱۲د  تو قومونوپه منځ کې مساوی حقوق لري.يشمدوی د نورو 

ری، ياډونود منګوال او چمون يواستازي پخپله په در يادګان ينهر ونډ خپل نماکې  دخاص کونړانتخاباتو

 يمجه کې او په دوه ونډونود شامکاراو حکتيتفاهم په ن يااولوټان، کونړاوتنرکې په اتفاق د آرا او داراوچن

 ايوه د ايکلووټاکل. دا نوع انتخابات د امرميرپه ش يورايوګانوکې دمستقيوآباد )کلی ګرام( او اراض

(Iowa) لت کې د کاکسياپه ا  (Caucus)  غونډه ته وايي چې د هر  يای. کاکس ګروپ يږدياپه نامه

ون غړي د ټولو په مخ کې د يسمالت د انتخاباتو دکياد ا ياي بيږه ځای کې راټول کيوطرف دارپه  يدکاند

د وټ اچول او يا وټ چاپول نه وي او هم د  کېانتخاباتاتودغه پلوي کسان شماري. په  يدهر کاند

انتخاباتاتو ټول مصرف د مشرقي په  ې جرګې لو نۍ يړم کال د ب ۲۱۱۲کم وي. د  يرانتخاباتومصارف ډ

انتخاباتوپه اړوند چې  سيډالرونه کم وي اما هغه انتخابات د په پرل ييايکلک امريوونو کې د يتڅلورو وال

 شو. کولی ييوب يتاو د ولس ښه استازت مشروع وياو د خلکوپه نزد ز ميلونونو ډالرلګښت پرې  شوی 

ي او پارلماني انتخاباتو يتکمو پيسو مشروع انتخابات په خاصه ټوګه وال په کې ددی لپاره چې په راتلونکي

په اساس  سيي شفافي پرويودګان د ينخپله خوښه نماستم وړانديز کوم چې خلک په يس زه د پورته ته

 سيل شي نه دايومخه ون يوپه هماغه ورځ معلومه وي تر څو د درغل يدجه باتيوټاکي او هم د انتخاباتو ن

 دي. ل الندې اوس هم د سوا ې يله کاله پوری ال معلومه نه وه او پايوجه تر تيانتخاباتو ن يوچې د وروست

کم او د حکومت په وسه به پوره وي چې د انتخاباتومصارف ورکړي نه  يرد دا ډول انتخاباتو لګښت به ډ

ت بحث او ياه مسله ده چې زيله بيونوته اوږده وي. دا ياچې د انتخابات لپاره هم زمونږالسونه بهرن

رامنځ ته شي او ولس په  يتلري چې ترڅود افغانستان په انتخاباتي پروسه کې شفاف ياسي اراده ته اړتياس

 کې فعاله ونډه وراخلي.
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 دريم: د کونړپه سيمه کې روحا نی نفو  ذ اوجوړښت:

منګوال او د

   ری ونډياچم

، يلخ سيمو ملوک بابا
جالوانان، او 

 ترکاناڼ

داز بابا يند
 او دله زاک

جنګی 
 بابا

باباميرا سادات  
 بابا

وحدت 
 بابا

 د خاص کونړولسوالي

دراو او د چن

ونډلوټانو   

داراضی ګانو او  د کونړ او تنر ونډ

  بانډه ونډ

اباد )کلی  يمد حک
ګرام( او 
 شامکارونډ

يتدکونړ وال  

ری کلیيادچم  منګوال کلی   

، ولسوالي، وڼد، کلی او پلرنۍ ترمنځ ارتباط ښايييتد والپورته چارت   
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 ميته کې د دوی په حکمرا ني او حاکيمنو په نفوذ او په دغه سيااچدانو يا پسيه کې د يمد کونړ په س

 دې  بحث کې غواړم چې په نورو روحاني  خو په ې مفصله رڼا اچول په لومړي بحث کې باندی ما

وکې د يمت کې د افغانستان په ټولنه کې او د پښتنو په سيقپه حق اچوم.وتوګه رڼا  اجمالي  پهباندې  يوکورن

دي.  ميتروحاني حاک يا يني حکومت، قومي جوړښت او د ل شوې  دي يشبرخو و قدرت ستنې  په درې 

 يوقوو ترمنځ لکه څنګه چې د دولت د در يودر کې ثبات وی نو د دې نو ددی لپاره چې زمونږ په ټولنه 

ته ضرورت د ه ضرورت دی، د دوی ترمنځ هم همغږي  او همکارۍ او ثبات ت قواو ترمنځ همغږي   

چې د صاحب حق  روحاني کورنۍ ګان او نوری ياره اخوندزادګان، صاحبزادګان، مسيدانو نه برسيد 

توځکمو يازدتره د ياز داخوندزادګانو کورنۍ  ږی.سيه کې اويمی د کونړ په سيږديا هم په نوم يبص

چې مشر اخوند زادګان  يک. د کوز کونړ د ګوروی د جالجال قومونو پوری تړاو لريد خاوندان دي او

 د چندراو اخوند زادګان چې مشر اما د خاص کونړ .دی يلپه قوم بابوکرخ هيدماخون زاده نويريي عبدالقد

. همدا شان د دي سف زي يوپه قوم  ، دویو يتخورا مشهوره شخص هيدمنومحمد معظم اخون زاده  يي

سف زی يوه، هم په قام يدمنو اخون زاده خان يزعز يي اخوندزادګان چې مشر خاص کونړ د تنر دکلي 

 د دې .طان محمد خان پالر و، په قوم ساپی دید سل پيچاخون زاده چې د  يندره طلب الد پيچخو د  دی

هغه داخوندزاده په نوم  ر شوي  ويتي يتشخص په هر قوم کې که کوم ښه او روحاني چې  ي يږمنه معلو

داخوندزادګانو په نوم شهرت موندلی دی. ی  کورنۍ هغو ددشوی او وروسته يا  

 ياپه توګه د پشد د م ګې يلد ب دان هم دي سي ييميرش يوخو  پوری تړاو لريم په مختلفو قومونو ګان هيام

په  يبص ياه د منګوال ميکاو زما نيو لمسی يبص علي  ياچې د م زمونږ کورنۍ  يااو عباس بابا کورنۍ 

د محمد نعمان و. صاحب حق کلمه هم د اخوندزادګانو په توګه سينوم يي  نوم شهرت درلوده چې اصلي

او هم  يبصاحب حق ص سيمېد  ته استعمال شوې ده چې په کونړ کې د څوکۍ يتحاني شخصښه اورو

زامن په صاحب حق شهرت لري. يبد انځری مالص سيمېد شونکړی د   

د کونړ او خاصتا د مشرقي  او موذنانوانويرپګروپ  يهقادرد نه برسره د تصوف يود پورته روحاني کورن

 حاکمانو نه د دې ت يي درلودل چې د وخت ديالمنظم تشک يراو ډ و کې خاص نفوذ درلودهيمپه س

چې  15اخوند زاده يند مال نجم الد ه مهمه کړۍ يو . د دې  سلسلې ت وياخورا زونورول او نفوذ يتشخص

د  ،و سيمېد شلګرد  اصال د غزني  ينمال نجم الد وان دي.ير، پلري شهرت هم په نوم يبد هډه ص

 او حتي په لکهاوپه زرهاو يب. هډه صت و او هلته يي لنګر درلودهيشمه کې يمه په سډننګرهار د ه

شهرت  ييد سوات په نوم  يبپخپله د مال عبدالغفورچې د اخوند ص ينان يي درلود. مال نجم الديدمر

د بت خاک،  يبحضرت ص ،يبص ياو مد کونړ د سرکاڼ مشهوره موذنان يبډه صذن و. د هدرلوده مو

رګړو تي، د لغمان د يبص يخد بړو، دلغمان د سنګرش يبد چارباغ د سره رود، مال ص يبضرت صح

ګل جان آغا پالر  ياهللا( چې د ميدمد تګاو )مال ح يبمجروح پالرو، مال ص ينچې د شمس الد يبپاچآ ص

، د يبپړاو کې موذنان د ترنګوزو حاجي ص يمد بټی کوټ و. د دی سلسلي په دو يبو، او صوفی ص

، يبجان پاچا(، د کجوری مال ص يبص مير) يب، د کوز کونړ د سالم پور پاچا صيبمال ص رچکنو
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(Anthropologist) يد يوايي انتروپولوجست ديکامر يوم کلونوپه موده کې په پيښور کې د  ۰۴۲۱-۰۴۲۲روحاني کړي په هکله ما د  ددی

د وخت قهرمانان  يولی دي چې يکژبه ل يادواردز سره تحقيق کړی چې نوموړی په دی باره کې اوهم د افغانستان په اړوند دوه کتابونه په انګليس

ديږي.ياشجره په نوم  يالوجي ينياغانستان د جهاد جاو بل د طالبانونه د مخه د اف    
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مولوی احمدګل او مولوی محمدګل د په نوم يي شهرت درلوده او د هډه يباستاد صده محمد چې دينپامال

دونه يا يبص ياه د منګوال ميک، او زما نيبانځری مال ص سيمې، د کونړ د شونکړی د وروحاني پالر

 توياز انو په مقابل کې ديزو کې د خورا نفوذ خاوندان او انګريمونو په خپلو سيتکولی شم. دا پورته شخص

انو سره د يزو کې د انګريمپښتونخوا په س غزاګانو مشري د دوی په غاړه وه. د کوزې  او برې 

 او ترونګزوحاجي  يبواالنوخاصتا د سوات د اخون، د هډه صيکل ييسله کې انګلسپښتنودغزاګانوپه سل

او اوالدونه يي نه درل پخپله واده نه و کړی  يبهډه ص ده. دونه شوې يا تهياز يبص  

 يتننګرهاروالاصال د يبص ياپه هکله رڼا اچوم. د سرکاڼو م يبص ياازی د کونړ د سرکاڼو ميودلته زه 

 ياد سرکاڼو م .ی وه شويرپه امر په سرکاڼو کې د يبد قلعه اخوند د کلی و او د هډه ص ولسوالي کامه د

ت و. زما ياه کې د ده روحاني نفوذ خورا زيماو د کونړپه س و د مشهورو موذنانو نه يبد هډه ص يبص

دره حاکم و نو په هغه وخت کې موټري په  پيچد محمد نعمان چې د امان هللا خان په وخت کې د سيه يکن

ته تلل وريښپ يادتره وخت به چې د کونړ نه خلک جالل آباد ياو نوز او سرکونه نه يينشت کې حساب و

تلل. ند کې سيکې د کونړپه  16ه طرفه په جالويولرګو تجارت کاوه نو د کونړ د خوا به له  به يي د يااو 

په  و پورېيلثمر خد خاص کونړ نه  میوړوکی وم چې د پالر سره  يری چې زه ډيږدياځل  يوزما پخپله 

موتللي جاله کې   

کې کامه ته تله او په سرکاڼو  نه په جاله پيچه د يکوخت زما ن يوالقادر په قول يدع يلزما د مشرتره وک

ه يکندل ځکه زما نيژنوڅرنګه چې دواړو سره د پخوا نه پ وه ه کړې دم سره يبص يادسرکاڼو م کې يي

نوزما  ،اونه درلودليدځکمي او جا ييده او هلته سيه کې اويمي په سخوند د مستعلاد قلعه  هم د کامې 

 رکړه ځکه جنډې يات( اختيق)صوفي طري يرده اوفقيږدی پر ميي و چې دا حاکيلو يي ه تهيکن

سره  يبص ياه د سرکانو ميک. زما نانو والړې  دي يراو دا په فق ي  والړې غونه( په حاکمانو نه دير)ب

څه  وده.يښاو د همدی سفر نه وروسته يي حاکمي پر که( کوييوه )الس نيقچې دده نه به طر ومنلهيي دا 

دای پاک ذکر او عبادت ته پاره چې د خوغوستل ددې ل نه هيکزما د ن يبص ياوخت وروسته د سرکاڼو م

د مال يا نورو  کې ا خپل ځایي ځکه په وطن يديږچې خپل وطن کامه هم پر داوي  به نو ښه وزګار شي

ه شه. زما يرنو راشه او د منګوال په کلی کې د ييښيږپ النجیه يشمه، هپراو ګوندي لکهپه سرويلمسا

د ه شو. يرکې د وده او خاص کونړد منګوال په کلييښآمر قبول کړ، کامه يي پر يبص ياه د سرکاڼو ميکن

دسرکنډ، شالی، ولي، شونکړي  يبص ياه قلعه جوړه کړه او سرکاڼو ميوکې  منګوال خلکو ورته په کلي

 ياګوال منهغه د م لهچې دوی سرکاڼو ته وړ)اړه(چې هغه لنګر يلخلکو ته ووو يماو خاص کونړ س

ذکرونه او  بهانويخش و،ه په نامه لنګريک. هماغه و چې په منګوال کې زمونږ د نرکويته و يبص

الم او حافظ د قران هم و نو د ع يينه ديکڅرنګه چې زما ن . هم کاوه يي عبادتونه کول او د لنګرخدمت به

نه ه يکد ن مامشرانوهم ز تی  بعضې اوح ورکولې هم  ی زده کړې ينو خلکوته يي ديمشاو خوا ساو  کلي

                                                           
16

يانو يا جاله به دغوايانود پوستکونه چې خيګ به يي ورته وايه جوړيده. خيګان به جالوانانوپه يوره مهارت چې کله به ودونه او خيراتونه و د غوا 

الون په شکل په او بو کې ودريږی. د دی خيګانو څو دانی چې غواګانونه نه ويستل او هغه به يي بيا دی ته تيارول چې هوا پکي پوه کړی او ب

ه څلور خيګه، اته خيګه، دولس خيګه يا شپاړس خيګه به و سره تړل او د کونړ د سيند نه د خلکوپوری وتل او راپوری وتل د همدی جالوپه وسيل

درلودل چې ولس به ورته د حاصالتو په وخت کې دانې وځکه په هغه وخت کې د کونړ په سيند پلونه نه و. هری سيمې به جالجال جالوانان 

 ورکولی. اوس جالی ډيری کمی دی او خيګانو په عوض د  موټرو ټوپونه استعماليږي.
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ی ينه نو ديدنو سره مخامخ کياد مال کله به مثال يي د منګوال ملک امانت خان وچې يوچې  ويلسبقونه 

ه نه ويلی و.يکڅه نورکتابونه زما د نورسره کاوه ځکه ده خالصه، کنزاو ييبحث به   

 

 ی وچې د ثور د کودتاه نه وروسته مړشو. کله چېيرږ يننامتو سپ يرډ امانت خان د خاص کونړ ملک

ه کې د مشرانو سره د کتلو په يمد خاص کونړپه س او کونړته راغی عارف خان دساپو په کالفرقه مشر

په  ويرږ يناو سپ وکړ يدترد یغوستن ه دو د ديرږ ينوخت د نفوس غوښتنه وکړه خو د خاص کونړسپ

د سخت  يرډ په سل ګونو لښتو عارف خان ملک امانت خان .وکړي استازيتوب ملک امانت خان خبرې 

 دې يږچې که اره راوخلي او زما په سر يي ک ي يلخو ملک امانت خان ورته وو وواههخلکو په مخ کې 

په قول امانت  او دا ټول کونړ درسره نفوس ومني زه يي نه منم. زما د تره مې  هم کړې  يهاو دوه ځا

ارف خان خبره يي ونه منله. وروسته د امانت خو د ع اهه چې خبرې  يي نه شو کولیدومره وو ييخان 

او کله چې عارف خان د دفاع وزير شو نو امانت خان به  الي شولهيوخان ملک او عارف سره پوره انډ

 کله کله هلته ورتله.

 

نګوال نه هره جمعه سرکاڼو ته تللو او هلته به يې به د مه يکوفات شو نو زما ن يبص ياکله چې سرکاڼو م

 يبصياکې وفات شو. د سرکاڼو م کال سيهجری شم۰۳۲۳چې دی هم په څولمونځ ورکاوه تر د جمعې 

کلونو په شاوخواکې وفا ت  سيهجری شم ۰۳۱۱وچې د  يبي انځری مال صيمبل موذن د شونکړي د س

 شوی دی.

و کې به يمه کې مهم عالمان هم و چې په مختلفو سيمد کونړپه سره سينه بر يوددی روحاني شبکو او کورن

 سيدرلودل. د تدر ت طالبان او چڼيان يادترو به زياچې زکړۍ  درلوديې  يسدل او هلته به يي د تدرسياو

ی ينښه د يرن چې ډتيو په لړکې د خاص کونړ د چندرا داخوندزادګانو په جومات کې مولوي عبدالميکړ

د  ماشود مزار دره د ش اصال نتين يي درلودل. مولوی عبدالمادت شاګرياز يرکاوه او ډ يستدر لم وعا

 يده کې شهيمي بابا په سيړز د وکړ او يلو چې د ثور د کودتاه نه وروسته يي په جهاد پ دونکيسيکلي او

 شو

به يي درلودل لکه د  ت شاګردانياعالمان و او ز سيهمداشان د کونړدکلی په جامع جوماتونو کې هم تدر

 يبآباد( مولوی ص يم. د کلی ګرام )حککاوه يسپه نامه مشهوره عالم هلته تدر يبچلس مولوي ص

ن چې وروسته په سيح يبحلقه درلوده. د کونړ مولوی ص ييستدر يهعبدالحنان او د هغه زامنو هم لو

نو د جمله نه وچې د جماعت سيل الرحمن شهرت وموند خورا فعاله و او د کونړد جهاد د موسميمولوی ج

ی علماواو ددوی د و. دد جوړکړی يمه جال تنظيدديانو په نوم يادعوت والقران الی السنه په نامه چې د سلف

 په مذهبی او فقهي  علماو رنګه چې دی ضرورت دی. څ رچ تهيساو ر يقت تحقياه هکله زپ يزاغ

 ليدا کيداو مشکالت هم پ ه په ولسونوکې النجې تالف په وجه بداخ دوید اختالف درلوده نوپه سرويلمسا

وهابی، پنج د حنفی، ه. دا عالما ن يدپه بعضی مواردو کې به د دوی اختالف د شر سبب هم ګرځ تياو ح

  .شوی و يملو تقسث په ډو او اهل حدييرپ

 

 څلورم: د کونړپه واليت کې د دودنو بيلګی:
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. د يو په شان دودونه لريمخاصتآ د پښتنو د س و اويمي خلک د افغانستان د نورو سيمدکونړد س

هم د کونړخلک د افغانستان څه  حل کوي. که مشکالت د جرګو او مرکوله الرې  يکونړخلک خپل ورځن

لمه پالنه يماو  ېاو حجر ېيردي خود کونړد خلکو د يبغر يرلحاظ ډ يو په پرتله په ماديمتوسياد ز

 يمراسم د کونړو خورا درانده و ۍاو د غم او ښاد يتوګه کوکارونه د اشر په يز. ټولنيت شهرت لرياز

 په دي برخه کې برخه اخلي. غواړم چې ه او محبت سرهمينخورا په  او د هر چا خپل او پردي په کې 

لږوضاحت وکړم.يوددی دودنو  

 

 ميلمه پالنه:

لمه ميد  هرکونړیلمه پال ولس دی. ميو په شان قدرمن او يمي خلک د افغانستان د نورو سيمد کونړ د س

. د وبونو نه دييتتو د لومړيالمه د ځای درلودل د هر کونړي د ضرورمياو د  ه لرياو حجر هدير لپاره

ې  او يرلمه ته ورکوي. د کونړدميلمه لپاره ساتي اود ټولو نه ښه خواړه ميکور ښه لوښي او اسباب د 

او هم د پښتونولي  يهچې ځوانان د خپلو مشرانو نه ادب او ترب لري يتثت کې د مکتب حييقپه حق حجرې 

او بنډارونو مرکزونه  ره دخوشالۍسيلمنو د پالونو نه برمياصول او نرخونه زده کوي. د کونړ حجری د 

بار نه  يابوج  ي کورنۍيووي او په دی توګه په يملمانه په حجرو تقسميهم دي. په ښه او بده کې د کلي 

 راځي.

 

 جرګي او مرکي:

ه ونو يفضع ه کېيمپه دغه س محلی حکومتونو نفوذ ياه د مرکزی يشمده ه ه غرنۍيمدا چې د کونړ س

 يتولس هم اکثر حل کړي دي. ه خپلې ستونزې  د جرګواود تفاهم له الرې يشمحکومتونو او ولس ه

 يهد قضه يشمه جرګه ځان ته اصول لري او د جرګوفيصلې حل کوي.  ستونزې  د جرګو له الرې 

د تفاهم په صورت کې جوړيږی. او هم و لس ته د منلو وړ وي ځکه جرګه د دواړو خوا اودواړو خو

اصول په الندي ډول دي: دجرګې   

دواړو خواته د منلو وړوي. يد. د جرګه غړي با۰  

غړوته واک ورکوي.چې جرګه جوړه شي نو دواړه خواوې د جرګې  . کله۲  

په اندازه جرګه مار د دواړو خوا نه  ميتخواو ترمنځ د موضوع د اه. د واک نه وروسته د متخاصمو ۳

 مچلغه )ګرنټی( اخلي.

شواهد  و ادعاوی اوي، د دواړو خوايړ.د مچلغه نه وروسته، جرګه مار د موضوع ټول اړخونه څ۱

.او د شاهدانو خبرې  اوري  د موضوع په ارتباط ټول اسناد مطالعه کوي او هم  

صله دواړو خواته اعالنوی.په اتفاق في يوي نه وروسته جرګه مار د رانيړ. د موضوع د ښه څ۱  

وي او دواړه يقصله دوی پخپله تطبهغه في يانو ب .که د جرګې فيصله دواړو خواته د منلو وړ وي ۸

سره دالسه )پخال( کوي. خواوې   

او هم که  ورکويرګه مار د هغه خوا مچغله نه خواته د قبول وړ نه وي نوج .که دجرګه فيصله کومې ۱

صله کوي.ي نو دلومړۍ  جرګې  د فيصله په رڼا کې فييږينبله جرګه تع ياب  
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د خپلي  ياصله نه سر غړونه وکړي، جرګه مار به خوا په راتلونکي کې د جرګې  د فيکوم يه.که د قض۴

( هيمجر ناغه )د خالف ورزي ياصله ماته کړي وي د هغه نه بدفاع وکړي او چاچې في يدنه با فېصلې 

 اخلي.

عدالت په  میرس يراو دا ډول عدالت د غ دی يقتطب مه مسله چې په جرګوکې د جرګه د فيصلې .مه۰۱

ي.يږديانامه هم   

 

توازن مراعات کړي او د ټولني دثبات  دا رقم عدالت ته چې په ټولنه کې ه شوې دونيا نګه چې مخکېڅ

ستم هم يس 17د جوری سستم کې ييپه عدل مريکې د ا .ييږدياي عدالت په نامه يموګرځي دترمسبب 

 ستميد جوری غړي د محکمه له خوا او دجرګه په سکې ستم يخود جوری په س جرګه ماروته ورته دی

ت کې د يقپه حق ي چې دویيږينپه توافق تع (يه)مدعی او مدعی علړو خواوغړي د دوا د جرګې  کې

او د خپل اړخ له خوا په جرګه کې دفاع کوي. اما د  يفه اجرا کوينو په توګه وظيالدواړو خوا د مدافع وک

کولو ته غوږ  انو او د شواهدو وړاندې نو ادعاګيالي غړي د دواړو خواو وکستم کې د جوريجوري په س

کس هم مخالف  يوصله وکړي که سره فيآرا په اتفاق  يدباد جرګه په شان جوري کې په اخره  او  ييسن

ستم د يوي. په دی توګه زمونږه د جرګو سيناو بله جوري تع کوي يلپقصه د سر نه  ياوي نو محکمه ب

لري  يفه ټکي او ضع يستم قويستم نه په مخ تللی دي. البته هر سيد جوری س ياد عدلي سستم  ې يکامر

مشکالت  يرستم په سمه توګه عملي شي نو زه فکر کوم چې زمونږ د ولس ډيخو که زمونږ د جرګو س

 حل کولی شي.

 

 اشراو بيګار:

 ،سرکونو ،لوياکارونه لکه د سربند، ويزټولن ه کېيمه کې او خاصتآ د کونړ په سيمد پښتنو په سپخوا 

 د کورونو تی ه، د جوماتونواوحيلاو ک د درمندونوغوبل اود ځمکوکر جوړول، او دولتي ودانۍومکاتب

ار د يګترمنځ فرق دادی چې بار يګار په توګه کول. د اشراو بيګ( ولس په اشر او بيل)کاګيړجوړول او اخ

حال کې دپورشکل هم  ينده. اشرپه ع برخه  اخستنه په توګه زور او جبر شکل لری او اشر د خوښی

د اشر  کس دچا سره اشر وکړی نو هغه هم مجبوره دي د دي کس په اشر کې برخه واخلي. يولري که 

ه کې د درمندونو يمکړي. په خپله سه کوشش کوی چې د اشرګډونوالو ته ښه خوراک برابر يشمکوربه ه

ی په وخت کې به چې مونږ په اشرونو کې برخه اخسته خورا په زړه يلدځکمو د کرک ياپه غوبلونواو

ه به د ډوډي خوراک خورا يکه او محبت سره کارکاوه اوپه شرمينپوري وه چې هم به ټولو په خورا 

په  يم دلی سياو ياورته کړي او ونه ما سفر په لس ګونو ملکونوچې ياخوند کاوه چې هغه خوند ماد دن

سوچه ندل اودغوړو او خصوصآ ديژلي. هغه وخت کولسترول چا نه پيدی لخوراکونو کې نه د

ګاني نه وي يوه نه درلوده. همداشان په هغه وخت کې انجيرد خوراک نه چا و يوغوا د غوړعني دييوغوړ

مې  ک ې يسسترګې په الر و نو ټول کارونه به ولس پخپله کول. پخوا پ او نه بهرني کمکونه ته عام ولس

زو کې چې مونږ سيرو دری لتيل خو په يوخو همت د خلکو اوچت و او چا ته يي السونه اوږده نه ن وې 
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چې نور زمونږ د کور  يو يدما ېپه د تیدی هغه زمونږ سترګي نورو ته دي چې ح یلوی تاوان کړ يو

زمونږ د حکومت نه هم سوال  تیټولو نه او ح شکل مونږ يوپاکه کړي او په  ديمخه راته هم با

د سيمونږ ته هر څه وکړي او په اصطالح د مونږ نه د  چې نور دې  يوطمعه  او په دې  ګرجوړشوی

څلورعلتونه زه په ګوته کوالی شم چې  د غربي نړۍ د پرمختګ اصلي محمود پاچا لټان جوړشوي دي. 

:مي اصولونه اخستلي ديدا د اسال دوی ت کې يقپه حق  

 يهت حده حکومت مالياټولوي او تر ز يهحکومت د خپل ولس نه مال يستم دی چې س يې مال يا.د ټکس ۰

ستم کې زکات او عشر هم د يڼو لپاره مصرفوی. په اسالمي سيګته په شفافه توګه د خپل ولس د ښيرب

ه نو يدنت نه کياالمال کې خ يته او په بيده توګه راټولستم دی او کله چې زکات او عشر په سميس يوټکس 

 اسالم هم پر مخ روان و.

رو نسلونو که څه کړي د هغه نه تيعني نسل بل نسل ته کارکوي. ي يوه کې شعار دا دی چې يک. په امر۲

 نسل ګټه پورته کوي. دا عمل د هغه هغه نه به زمونږ راتلونکینو د مونږ ګټه اخلو او مونږ چې څه کوو

و د ا کوه چې هيڅ نه مرې  سيکار دا ياچې وايي د د ن مقوله مفهوم دی چې علی )رض( ته منسوبيږی

. خوافسوس زمونږ په منځ کې دا رواج اوس دی چې د کوم کار نه اخرت کار داسي کوه چې سبا مرې 

ترڅو  يوالس تر زني ناست  ياا کړونه بيدده اوړه په ژرنيوکه  يازه تری ګټه نه اخلم نو ماته يي څه او 

دونه په موجوده پرمختګ قانع نه ايومګرپر مخ تللي ه مو چې هغه نه وی خالص کړی نور کار نه کوو.

وکړي.   يدهڅه کې دی چې نور پر مختګ هم با دي اوپه دې   

سترګې په  به  او بل چا ته چې دوی به خپل وطنونه پخپله جوړوي ه په دی فکر ده يشم.غربي نړي ه۳

. په پښتو کې متل دی وايي چې ته ه هر څه وکړيمونږت يدچې نوربا يوفکر  الرنه دي خو مونږ په دې 

فکرپه خپل السونو  ويدد وطن د جوړو ياحرکت وکړه خدای به په کې برکت واچوي. که مونږپه رښت

په کې برکت اچوي. خدای يااکړونوبيدپ  

ادو کې قدرت يول دي. کله چې په اسالمي هيدکوب يتاثمير نه قدرت د يلپرمختګ بل دل د .غربي نړۍ۱

د د هغوی  ياشي او يامنابع د پادشاهانود ع فت هم ختم شو ځکه چې د حکومت ټولې ريشاثي شونوپمير

ادونه چې يوه مي اساليراو غ مي نه د ولس د خدمت لپاره. نوځکه اسالې يدقدرت ساتلو په مقصد مصرف

دي. اثي  دی وروسته پاتې ميرهلته قدرت   

 

 موسقی او لوبي:

چې په حجروکې ځوانان تارلري سياو  قي لکه منګیسيلپاره محلی مو يرتيد کونړخلک دخپل ساعت 

عني زړه پوري ي. که د چا کوم نازولی ييسپه مراسمو کې ورته غوږن يوښاد يا تۍ ي او درخصيږراټول

کم و نوچې کله  يرډ يلوسا قۍ سيل محفل جوړوي. پخواچي د موسيلمه وي نو هم ورته په حجروکې د مي

راوستي و نو  يي په اوسنی اصطالح هنرمندان( به ياان )سازنده يسبه د چا واده په کوم کلي کې و او مجل

ه يي په ديروکې ب 18ونهيسورتل او ګ نونه به ځوانان او حتی مشران ډلې  ډلې يوو لرو لرو ځايرد ډ

 لږولي و او ترسبا تر اذانه به يی د سازتماشا کوله.
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، د سیل، خويونو نياوښکار، د ماهسيسيږه اچول، پټ پټوني، د زرکواو تيمختلفی محلي لوبي لکه ډنداس، 

 اخرو پسرلي پهد يا او پې  وې . د مني له خورا دلچسسيل په ځنګلونواو توپان جال په ويون يومرغ

ند په غاړه به د سيي چې د کونړد يږدياو. زما  په زړه پوري تياښکار خورا ز يووختونو کې به د مرغ

شو نونفر به موظف و چې چې وخت به  يود مرغ ي او د من لوښو په ځنګلونو کې خلکوکوډي ګانې وهلې

 يااو ب يينلونه هلته کسيو)چوغکو( چونچوڼد تر څو چې ل په غاړه څوک تګ او راتګ ونه کړيد ځنګ

ته چې به خلکود لوږو يرچ ېبه د ځنګله بل اړخ ته الوتل ېتناب وهه او دا چونچوڼڅوکسو ماسختن به

استلي نو په السونو به ينګانوک ا مرغۍ  په دۍ  کوډۍ . کله به چې دې  وې کړ ۍ ګانې  جوړې وډک

او  جوړکړي و اوپه هغه کې به يي اچولې او هرچا به ورته د څادرنو نه بوجونه )کڅوړي(  يليوخلکون

هغه کسانوبه چې  لې.يون نو مرغۍوه هره شپه په سل ګکړه او ماهر کسانو بيي حاللوې . ت وروسته به

جدا  يو و به ليون يومرغ ددې .کاوهتناب واهه نوخلکوبه هغوي ته هم په نيول شوی مرغيوکې سهم ور

له خوا د الټن  و کې د شپې يرره به په دسينه بر لی. د دې ديو کې نه دی ليمخوند درلود چې ماپه نورو س

چې دا ځانګړی ډول د  تلې يشو دو باندې  هم ځوانانو مرغۍ ينڅراغ( په رڼا په ل سيچرباتي )ال يااو 

او شامتوروښکارخورا خوندور و او زما به د کونړ  يليوند په غاړه به د اسيد کونړد  په ژمي کې ښکارو.

 می)دوازده بر( د ګل چاپ  يزچره  سيد ورتګ په موقع همدا کار وچې روکې  يورختصو په ميته د ژ

ه به مي ښکار کاوه. شوقي کسانو به مړه يشمبادي ټوپک درلوده اوه ييسانګل میاو هم  تيراته پالر اخس

په کونړ کې  ال لوبې يبد ول ار له خويګخاصتا د مازد نوري عصري لوبې  زان اوتازي سپي هم ساتل.

خوښ و  يرډ ال د هغویيبد طالبانو په وخت کې هم ول تی چې اوس هم رواج لري. ح ې  عامې  وې يرډ

د ځوانانو لپاره وه. يحی لوبه د تفريناځيواو دا   

 

ه کې به د اخترونو مراسمو خورا خوند کاوه او يمه کې او خاصتآ د خاص کونړ په سيمد کونړ په س

وکې چې به يي دندي درلودي نو يمنورو س ياو د کابل او ين، شاګردانو او محصلوينمامور تيدول يتاکثر

او اختر لمونځ د خپلو  يکوښښ به يي کاوه چې د اختر په ورځو کې خپلو کلو او بانډو ته ځان ورسو

ه يدنو کې کيوپه محدودو ځا يود اختر لمانځه ته به چې د ولسوال ځای وکړي. يوانو سره يزخپلوانو او عز

تلل او په کلو او باڼدوکې د دي  ېو ېبه يي اغوست ېډله ډله مشران، ځوانان او ماشومان چې نوي جام

نچي، يانه، ميوو چايدو )قطارونو( خورا خوند درلوده. د اختر د ورځی خواړه پراټي، د شيکخلکود تګ ل

. په خاص کونړ کې د نه معلوم ويولو ځاميجي  او کبابونه و. د ا ختر د ورځو د لي، پشدی ورييشوچي ا

رت کې ياله به د ګورګوری بابا په زميله د تنر د کلی سره اود دوهمي ورځی مياختر د لومړی ورځی 

رت کې وه ياری د کلی د سلطان بابا په زياله به د چمميي ورځي يمه هلته ا و ددريسچې اوس د منګوال ل

ي شم يلخواړه هلته وړل اوخرڅول به يي. دا ون ا و ياد اخترد لوبوشدوکاندارانو به  يتاکثر سيمېچې د 

 يره درلوده او هم صداقت ډمينبل سره خورا يوته وه او خلکود يانو خوشحالي ز کمې  وې  ييسکه پخوا پ

نه محروم  يوزو د جنګونو له امله زمونږ ځوان نسل د پورته خوشالسيرودری څلور لتيت و. مګر د ياز

 يتاد کې امنيولي. خدای وکړی چې زمونږ هيديي نه دي ل وښي خاطریيماو د خپلو س پاتې  شوی

شي راتازه ياري ښي خاطری بتيبرقرارشي چې   


