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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

ولی احمد نوری اهتمامبه   

  

 01/11/2017         عالمه عبدالحی حبیبی
 

 پاڼي دوېتاریخ  د

 سیستانی حمزه امیر

دغه سیستان چي اوس وچ ریګستانونه یا د اوبو ډنډونه دي یو وخت د ایشیا د مدنیت لوى مركز او د مشهورو سیاسي، علمي  

پكښي پیدا كېدل، او د سیستان د عظمت دغه دوره او فكري حركاتو زېږنتون ْو، دلته لوى لوى ښارونه ودان وه، لوى لوى خلك 

 .دوه درې زره كاله د مغولو او تېمور تر تاړاكو پوري اوږده سوه

په اسالمي دوره كښي چي عربي فاتحان دغي سیمي ته راورسېدل ددې ځاى لوى پایتخت زرنګ ْو، چي عربو زرنج وباله، او 

ى حركتونه پیدا سول. او یو ددغو حركاتو څخه د حمزه سیستاني خروج ْو، وروسته د خراسان د آزادۍ لپاره  دلته ډېر لوى لو

حمزه كري حركت شورو كړئ ْو. هـ كال ئې خپل مهم ملي او ف 1٨0چي د عربو مْورخانو دى خارجي بللئ دئ، او د هجرت په 

او دالور سړى ْو، دده د پالر د عبدهللا زوى د زوطهماسپ له نسله د سیستان په رون او چول كښي پیدا سو، دى لوى او پوه 

 .اصلي نوم د طبرى په قول  اترك = آذرك شارى ْو،  چي د غرستان  د شارانو خاندان ته به منسوب وي

هـ په سیستان كښي د عباسیانو حكمران وواژه، او د حج په سفر رهي سو، ده په عربي سیمو كښي د خوارجو  1٨0حمزه په 

راغئ، نو ټولو خارجي خلكو چي د خلف خارجي څخه پاته سوي وه، تر پنځو زرو تنو پوري  سره آشنایي پیدا كړه او چي بیرته

 .دده سره بیعت وكى او په امارت ئې ومانه

د عباسیانو د خراسان حكمران على بن عیسى خپل زوى عیسى د حمزه مقابلې ته راواستاوه مګر حمزه اوس غښتلي ملګري 

ن ته وتښتاوه، او د زرنج ښار ئې ونیو، او ټول سیستانیان ئې سره متحد كړل، دوى ته هـ ئې عیسى خراسا 1٨2درلوده، او په 

هـ تر بادغیس او پوشنګه  پوري پر مخ والړ، او د هرات عربي حكمران عمرویه بن 1٨٥مالیات او خراج وبخښل او په  ئې

 .یزید ئې په جنګ كښي وواژه

ې وموندل چي ټول خراسان ئې د عباسي دربار كاردارانو ته سور اور تر دې وروسته حمزه دوني قوي سو، او دوني ملګري ئ

كئ، او په هر ځاى كښي دده جنګونه د عباسي لښكرو سره جاري وه، او د تاریخ سیستان په قول د خراسان او سیستان او كرمان 

ئې پنځه سویځ ْو، او دې شپېتو درلودل، چي هر غونډ ، او حمزه دېرش زره غښتلي ملګري مالیات د بغداد خزانې ته نه رسگېدل

او د خالفت عباسي لویو سپه ساالرانو د حمزه په مقابل كښي  یا ماته راسان او سیستان كښي خورا تكړه مقابله كوله، غونډو په خ

و په ن دلته نو هارون الرشید د بغداد خلیفه پوه سو چي د حمزه مقابله باید په خپله دى وكي،ه، یا ئې سرونه بایللي وه. كړې و
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هـ كال رى )اوسني تهران( ته راغئ، اوخپل حكمران على ئې مصادره كئ، او هغه مالونه چي دې حكمران په خراسان  1٨٩

كښي راټول كړي وه پر یو نیم زرو اوښانو باندي د هارون الرشید حضور ته ورسېدل. او دى څلور كاله دلته د حمزه مقابلې ته 

 .كښي  مړ او همدلې ښخ سو هـ په طوس 1٩٣ناست ْو، څو چي په 

هارون ډېر كوښښ وكئ، چي حمزه په مال او جاه و جالل راضي او د ځان مطیع كي او ده ته ئې یو مفصل خط وكیښ، او دده 

ټول ګذشته اعمال ئې ور وبخښل، او هر څه چي ده په دغو جنګو كښي ګټلي وه هغه ئې ده ته د بخښلو وعده وركړه، مګر حمزه 

: "زه د دنیاوي جاه وجالل یا شاهۍ لپاره ستا سره ه، او دا ئې ورته ولیكل چيقابل كښي ځان امیرالمْومنین وبالددې فرمان په م

نزاع نه كوم، مګر ستا د كاردارانو اعمال داسي دي چي خلك ئې تر پزي رارسولي دي، خو سره د دغو خونرېزیو او د مالونو 

ا خلكو ته اجازت نه دئ وركړئ چي دوى په بغاوت ابتداء وكي او ښایي چي د اباحت او فواحشو چي ستا كارداران ئې لري، م

 .ستا د كاردارانو بد اعمال به په خراسان او سیستان او كرامان كښي له تا څخه پټ نه وي

ښې زه له تا څخه څه نه غواړم، مګر ستا كارداران له خلكو څخه په ناجائز ډول پیسې او مالونه اخلي، او په ناروا ځایو ك

 ".خرڅوي، نو ما له خدایه سره عهد كړئ دئ، چي خلك به د خداى الري ته رابولم، كه څه هم زما سرپكښي والړ سي

د حمزه له دې جوابه ښكاري چي دى كلك او غښتلئ او دالور سړى ْو، او د ظلم او ناروا د دفع كولو لپاره ئې قیام كړئ ْو، او 

پنځه زره سپاره وګمارل چي په خراسان او سیستان كښي وګرزي او د مظلومانو څخه كله چي هارون الرشید مړ سو، نو ده خپل 

د حمزه د اقتدار سیمه له كرمانه تر سنده پوري او شماالً  جنګ او خونرېزي هم ونه كي. د ظالمانو السونه لنډ كي، مګر بې سببه

هرات، زرنج، بست، نشاپور ئې لوى مركزونه وه، او د آمو غاړي وې، د افغانستان اوسني ښارونه  اكثره دده په الس كښي وه، 

غزني، كابل ئې هم نیولي وه، او د تاریخ سیستان په قول ئې په ګردېز كښي  د خپلو پېروانو لپاره یوه ټینګه  كال جوړه كړې وه، 

د حمزه عقاید ئې د كتاب  هـ  پوري ال هم په ګردېز كښي دده  پېروان موجود وه، او ٣72چي د حدود العالم د مْولف  په قول تر 

او سنت په پېروي سره خپرول، او د دوى عزم خورا كلك او نه ماتېدونكئ ْو، ځكه چي په وارو وارو ئې فتح كړى او بریالى 

سوى دى، مګر دې بري دوى مغروره كړي نه دي، او كه ئې شكستونه خوړلي دي خپله حوصله ئې نه ده بایللې،  او بیا ئې د 

 .انونه تیار كړي ديعمل میدان ته ځ

د حمزه د پېروانو څخه یو شاعر په عربي څو بیتونه ویلي وه، چي د تاریخ سیستان مْولف ئې رانقلوي، او له دغو بیتو څخه د 

حمزه د پېروانو كلكه اراده او د دوى د سیاسي مسلك اصالت ښكاري، دا شاعر وایي چي هارون او دده ملګرو خیال كاوه چي 

طل خرڅ كو، ده موږ ته لیك راواستاوه چي و مو بېروي، مګر حمزه داسي سړى نه دئ، چي اوسنى باطل پر موږ به حق په با

آینده حق باندي غوره كي، دى یو داسي امام دئ، چي هر كوږ سمي الري ته راوړي، او پر دغه خپل پیمان باندي ټینګ والړ 

 .دئ

نګ جې سببه د دنیاوي غرضونو له پاره ستایني وړ دئ، ځكه چي ده بد حمزه اعمال او شخصیت د تاریخ په رڼا كښي د كتني او 

نه كاوه، او كله چي هارون الرشید مړ سو، او دده لښكر هم والړل، نو حمزه هم خپل لښكر د سند او هند خواته د اسالم تبلیغ ته 

ظلم السونه كوتاه كي. داسي ښكار  وګمارل، او فقط پنځه زره سپاره ئې په خراسان كښي ددې لپاره پرېښوول چي د ظالمانو د

چي حمزه خو یو دالور او جنګي سپه ساالر ْو مګر د كتاب او سنت هم سخت تابع ْو، او دا ئې نه غوښتل چي حاكمان له مظلومو 

ره هخلكو څخه اضافه ستانى وكي، یا مظلوم خلك د ظالمانو تر كوتك الندي په عذاب ژوند تېر كي. دده دا عقیده وه چي باید په 

سیمه كښي د مسلمانانو د حفاظت لپاره یو امید وي، او د مظلومانو حمایت وكي، نو ځكه ئې ځان هم امیرالمْومنین باله، او په 

سیستان او خراسان كښي ئې یو راز سیار حكومت جوړ كړئ ْو، او په یوه ځاى كښي نه كښېنوست، او هر ځاى ته به ئې د 



  
 

 

 7از ٣

 .دفاعي جهاد ئې پر ځان فرض ګاڼهمظلومانو حمایت ته ځان رساوه، او 

د امیر حمزه د جنګونو او هنګامو داستانونه د خلكو په اذهانو كښي  پاته سول،  او د هغو څخه ئې عجیبي پهلواني قصې جوړي 

ې د ئكړې، او دى ئې لكه رستم یو خارق العاده پهلوان وګاڼه، او وروستنیو مْولفانو په درى ژبه  دغه داستانونه ولیكل، چي دى 

بن عبدالمطلب سره خلط او ګډ كئ او دغه عجیب داستانونه ئې تر اوسه هم په  )رض(له اكا حضرت حمزه  )ص(حضرت رسول 

 .خلكو كښگي شهرت لري

د ملل او نحل علماء هم د حمزه دغه فرقه په خاصه توګه پېژني او شهرستاني مشهور د عقایدو او فرقو عالم په خوارجو كښي 

"حمزیه" په نامه راښیي، چي دوى خاص عقاید درلودل، شهرستاني حمزه د سیستان د اوق له خلكو څخه ګڼي، چي د یوه ډله د 

حصین بن رقآ له ملګرو څخه ْو، او د خلك خارجي سره ئې په ځینو عقایدو كښي مخالفت درلود، ځكه چي حمزیه فرقې د دوو 

شر په مسئله كښي هم دا دوې فرقې سره مخالفي وې. د حمزه د وفات امامو وجود په یوه وخت كښي جایز ګاڼه، او د خیر او 

 : هـ( په حوادثو كښي وایي 1٨٥تاریخ طبرى نه دئ معلوم كړئ، د )

وفیها عاث حمزه الشاري ببادغیس" عاث په عربي د پرېشان سو معنى لري چي ځینو مْورخانو به دغه كلمه مات یعني مړ سو "

: چي د على بن عیسى په حكمراني كښي  خپل تاریخ كښي لیكي غه بللئ دئ، لكه یعقوبي چي پهویلې، او دده د مرګ كال ئې د

حمزه په بادغیس كښي حركت وكئ مګر على دى تر كابله تعقیب او مړ كئ. نوكه موږ د یعقوبي دغه قول ومنو، باید چي حمزه 

 .پوري  چي د على د خراسان د حكمرانۍ دوره ده وژل سوئ وي 1٩0تر  1٨0د 

هـ په هرات كښي ْو، او لكه چي  1٩٤هـ حمزه د عبدالرحمن نشاپوري سره جنګ وكئ، او په  1٩2مګر ابن اثیر وایي : چي په 

 .هـ  ده ته خپل مشهور لیك  استولئ ْو، نو د یعقوبي قول په دغو اسنادو ضعیف دئ 1٩٣وویل سوه هارون الرشید په 

سیستان هـ كال په هرات كښي وژل سوئ دئ، او دغه قول د  21٣عبدالحى ګردیزى پخپل زین االخبار كښي وایي : چي حمزه په 

: " و حمزه خارجي روز ادینه دوازده روز ګذشته از جمادى االخرى سنه ثلث عشر ومائتى ببهیش د تاریخ مْولف هم تاییدوي

 ".فرمان یافت

حمزه وژل سوئ نه دئ بلكي پخپله مړ سوئ دئ مګر د نهیش كلمه د تاریخ سیستان په خطي  له دې بیانه داسي ښكاري چي

واحده نسخه كښي واضحه نه ده، او ښایي چي نهیش وي چي نېش تر اوسه د كندهار او زمین داور تر منځ د غور په جنوبي 

 .غرو كښي واقع دئ

بن عمیدالجاشني سره بیعت وكئ چي خورا ښه سړى ْو، مګر حمزه د حمزه تر مرګ وروسته دده پېروانو له ابو اسحاق ابراهیم 

خپلو پېروانو ته وصیت كړئ ْو چي تهلیل كوونكي مسلمانان به نه ازاروئ، او ځكه چي دده پېروانو دغه وصیت پر ځاى نه كئ، 

ئ چي دغه سړى د سیستان هـ( كال ابو عوف بن عبدالرحمن  خپل امیر ك 21٥نو جاشني له امارته استعفاء وكړه، او دوى په )

د كرنګ د كلي ْو. په دې ډول حمزه لومړنى سیستاني قاید او مفكر دئ، چي په دیني دالیلو او د اسالم او كتاب او سنت د حفاظت  

په نامه د عباسي دربار  په مقابل كښي درېدلئ، او د افغانستان د خلكو د حقوقو په حمایت كښې تر خپله مرګه جهاد كړئ دئ، 

یوه داسي ملي حركت اساس ئې ایښئ دئ، چي وروسته ددې ځاى خلكو د همدغه حركت  په دوام كښي خپل ملي استقالل  او د

 .موندلئ دئ

(2) 
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 د خلکو پالنه

زموږ دوهمه مركه د تاریخ پر یوې خورا دلچسپي پاڼي باندي ده، چي پخوانو مشرانو څنګه د خلكو اكثریت او د مملكت كرونكي 

 .دوى ته دا ښكاره سوې وه، چي د مملكت اصلي خدمتګاره طبقه  همدغه بزګران او دهقانان دي ډله پاللـه؟  او

په پخوانۍ افغاني ټولنه كښي  دې ډلي خورا اهمیت درلود، او كله چي آریایي خلك د پوند ګلوۍ له ژونده څخه په كلو او 

جهته د دوي په قدیمو دیني كتابو كښي د مځكي د  اورشوګانو كښي استوګن سول، نو دوى زراعت ته توجه وكړه او هم له دې

 .كرلو او آبادولو  او د غویو د پاللو  او ستایلو له پاره ډېر امرونه او تشویقونه موجود دي

پادشاهانو او د سیاست او ادارې خاوندانو او رهنمایانو چي اجتماعي او اداري كارونه ئې په الس كښي وه او اقتصادي منابع هم 

ـه تل به ئې د كلو د بزګرو په آرامۍ او خوشحالۍ كښي كوښښ كاوه، او د دوى تكلیفونه به ئې ایسته كول، او د ژوند دوى پالل

  بارونه به ئې ور سپكول. چي زه دلته ځیني تاریخي واقعیتونه په دې

 

 : خبره رانقلوم

لومړى پال په خراسان كښې مستقل سلطنت اهان دي، چي په اسالمي دوره كښې كهول زموږ په تاریخ كښي لومړني شد طاهریانو 

په پوشنګ كښي درولئ ْو، چي اوس هـ كال د استقالل بیرع د هرات  20٥جوړ كړئ، او ددې خاندان لومړى پادشاه طاهر په 

 .ئې غوریان بولو

تح كئ، او خلك ئې د عدالت او امنیت په سیوري كښي پخپله طاهر یو هوښیار او دالوراو ضابط پادشاه ْو، چي ټول خراسان ئې ف

هـ كاله پوري اولس كاله شاهي  2٣0څخه ئې تر  21٣آرام كړل. او تر ده وروسته ئې زوي عبدهللا پر ځاى كښېنسوت، چي له 

اریخ كښي داسي البدْو و الت درلوده، دى مقتدر او عالم او رعیت پالونكي لوى پادشاه ْو، او مطهر بن طاهر مقدسي پخپل كتاب

خلك ئې راوبلل او پر یوه غونډۍ وخوت او چا سو نو ددې مملكت په سرحد كښي : " كله چي عبدهللا د خراسان پاكاږي

 : داسي ئې ورته وویل

 ".اې خراسانیانو! تر هغه وخته چي تاسي ونه ساتم، نو مالیه نه در څخه غواړم"

و هغه وخت د مالیې اخیستل یفې فلسفه  ښوولې سوېده ، چي هره اداري ډلهپه دې وجیزه كښي د حكومت مسئولیت او د خلكو د وظ

، چي د خلكو ځان او مال او حقوق وساتي، او دا لنډه خبره د یوه پادشاه له خولې  د خراساني سیاسي روایاتو قدیم حق لري

 .اصالت راښیي

: " په اسالمي فقه كښي د كارېزو د زراعت چيپه زین االخبار كښي لیكلي دي  دغسي هم د وطن بل مْورخ عبدالحى ګردېزى

احكام نه وه او ځگكه چي د خراسان زراعت اكثر كارېزي ْو، نو عبدهللا د خلكو د مشكالتو د ایسته كولو لپاره د خراسان ډېر 

ي  لومړى د فقیهان او عالمان سره راټول كړه چي دوي د كارېزو پر احكامو باندي یو كتاب وكیښ." او دا په اسالمي دروه كښ

 .خراسان زرعي قانون ْو، چي د عبدهللا په حكم دلته د بزګرانو او خلكو د هوسایني لپاره ترتیب سو

عبدهللا د خراسان لوى او دانشمند پادشاه د بزګرانو د پالني او روزني لپاره  ښه كارونه كړي دي، او دغه ګردېزى مْورخ لیكي 
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 : راسان كښي داسي یو فرمان صادر كړئ ْو چي پښتو ترجمه ئې دادهچي  ده خپلو ټولو كاردارانو ته په ټول خ

مملكت دبزګرانو سره ښه ! او درګى پرېږدئ، دځان ښېګڼه وغواړئ! او خپله خیته اخطار دركوم، له خوبه ویښ سئزه تاسي "

تاسي ته ډوډۍ ! دوي هغه خلك دي، چي وت سئ، او بیرته ئې پر پښو ودروئهغه بزګر چي ضعیف سي، تاسي ئې قكوئ! 

 ".داسي خلكو باندي ظلم كول حرام كار دئسالمونه هم كوي، نو واورئ چي پر دركوي، او تاسي ته هركله

 .دا وه د عبدهللا بن طاهر د سیاست او ادارې دوه مثالونه چي ما دلته له دوو رښتینو مْورخانو له قوله رانقل كړل

ابونه ګورو، نو دوي وایي چي خراسان د دنیا خورا آباد او زرغون او معمور كله چي موږ د قدیمو مْورخانو او جغرافیاوالو كت

ځاى ْو. او ددې ودانۍ او پراخۍ او سمسورتیا علت هم دا ْو چي حكمرانانو او مشرانو ئې دغسي پاخه او درانه فكرونه درلودل، 

 .وْ او د خپل مشرتابه اساس ئې  هم پر عدالت او انصاف او رعیت پالنه باندي ایښئ 

دا خو د دوي قول او خبري وې، مګر دا هم ښكاره ده، چي په جهاندارۍ كښي یوازي خبري او نصیحتونه  او سپارښتونه كار 

باندي نه كوي، بلكي د مشرتابه له اهمو شروطو څخه  دا هم ده، چي یو مشر باید خپله خبره عملي هم كي، او یوازي پر وینا 

لو یوه رڼه هنداره ده، او دا راښیي چي د پخوانو اقوامو او ټولنو  په لوړتیا یا ځوړتیا كښي تاریخ د بشر د اعما ویسا ونه لري.

كوم كوم عوامل دخیل وه؟ او د دوي د ژوندانه الري چاري څنګه وې؟ حاكم او محكوم څنګه ژوند سره كاوه؟ او كه كوم فكري 

 د حتمیت او فلسفې پر اساس څنګه كېداى سي؟یا مدني او اجتماعي حركتونه پېښ سوي وي، د هغو تحلیل د تاریخ 

داسي ښكاري چي په اسالمي دوره كښي هم د خراسانیانو د اجتماع اساسي ډله كرونكي او بزګران وه، چي دوي په كلو او دهكدو 

دي عایداتو كښي  اوسېدل، او د خلكو د ژوندانه بیخي لوى مدرك او منبع هم كرنه او زراعت ْو، چي د دولت د مالیاتو او اقتصا

سرچینه هم هغه څه وه چي دهقانانو به دولت ته د مالیې او خراج په توګه وركول، یا به د زراعتي محصوالتو څخه  د خوړلو 

یا خرڅولو یا صنعت او حرفت لپاره مواد تهیه كېدل. نو ځكه بزګران او دهقانان  د خراساني ټولني  د شمزۍ  په څېر وه، او 

او انقالبي حركتونه هم په دوي كښي پیدا كېدل. او كه به چا د آزادۍ له پاره  غورځنګ كاوه، نو به ئې اكثر اجتماعي او فكري 

ضرور له دې ډلي څخه كومك اخیست، ځكه چي په طبقاتي لحاظ هم دغه ډله یوه متشكله او منظمه ټولۍ بلله كېده. نو حكم داران 

اداري  او انظباطي  كارونو كښي ددې طبقې فكر له ځانه سره ولري، او  او پوه امیران هم ناچاره وه چي په خپلو اعمالو  او

 .ددوي د آرامۍ او هوسایۍ لپاره خاصه توجه وكي

وګورو، یا د دوي پالنونه او پروژې مطالعه كو، نو به ضرور د زراعتي د دولتو بودجې او مصارف كه موږ د اوسني عصر 

علم او پوهني بركت وګڼو، وینو، او ښایي چي دا دنوي عصر د، غټ غټ مبلغونه وكارونو  او زارعینو د پالني او ساتني لپاره

 .مګر په خراسان كښي دا كار زر كاله پخوا هم دغسي د دولت له خوا كېدئ، او دا كار یو نوى تجویز نه دئ

له، او د دوي حمایت به ئې پخوانو حكمرانانو او جهاندارانو لكه پخپلو خبرو او فرمانو كښي چي زارعه طبقه په ښه سترګه لید

كاوه، دغسي هم په حكومتي مصارفو كښي د كرني او زراعت لپاره یوه غټه برخه ټاكله كېده، او ډیري دولتي پیسې به د زارع 

 .د كار د ښېګڼي او سموني لپاره مصرف كېدې

پخپل كتاب كښي را نقل كړئ دئ، او   دلته زه د تاریخي اسنادو په رڼا كښي یو مثال راوړم چي د تاریخ سیستان نامعلوم مْولف

 .دا د افغانستان د یو قدیم والیت یعني سیستان كالنۍ بودجه ښیي

ملیونه  1٥دا مْولف ددغه والیت د یوه كال ټول مالي عایدات  پنځه ملیونه او درې سوه اوه نوي زره درهمه ګڼي چي ټول نژدې 
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 .مصارف او درې ملیونه پس انداز وْ افغانۍ كیږي. او له دې مبلغه څخه دوولس ملیونه 

همدغه مْولف د سیستان د بودجې ټول  مصارف قلم په قلم  ښگیي، او وایي چي د زراعتي چارو  یعني آبیارۍ او بند تړلو  او 

دئ، ېولو كینلو او پلونو جوړولو  لپاره دوه ملیونه یو سل او نه دېرش درهمه یعني په اوسنى حساب  شپږ ملیونه افغانۍ مصرف ك

 .چي د ګرده بودجې نیمه برخه كیږي

وګورئ چي د بزګرانو د زراعت لپاره پخوانو خلكو څوني ډېره توجه كوله؟ په دې بودجه كښي د اداري چارو او قضا او پولیسو 

ر د او دیني امورو او جنګي چارو او دفاعي  او امني كارو او حتى د حكمدارانو د معاش لپاره  هم مبالغ ټاكل سوي دي. مګ

زارع او دهقان  د كارو لپاره  د والیت نیمه بودجه تخصیص سوې وه، او همدغه سبب ْو چي په هغه وخت كښي سیستان د ایشیا 

یوه ودانه او سرسبزه او سمسوره سیمه وه. او دا ښایي هغه وخت ْو، چي یعقوب صفاري د سیستان د كلي والو او عیارانو په 

 .كړئ وْ همت، دلته آزاد ملي حكومت  جوړ 

په تاریخ كښي داسي ډېر نور مثالونه هم لیدل كیږي  چي د خلكو د اړتیا  او لوږي  او نادارۍ  پر وخت  به له دوى سره 

حكمدارانو او بډایانو كومكونه كول، او حكومتونو به دا خپله وظیفه ګڼله چي اړ خلك  له محتاجۍ څخه وژغوري، او د دوى 

هـ كال په بست كښي د هلمند اوبه وچي سوې او سخته  220اریخ سیستان مْولف لیكي چي په دردونه ور درمل كي، مثالً  د ت

كاختي وه، او په سیستان كښي د هلمند د اوبو د لږوالي په سبب ډېر خلك له لوږي مړه سوه، ددې ځاى حاكم  دغه احوال عبدهللا 

 .بن طاهر ته وكیښ

ه درهمه له بیت الماله یعني د حكومت له خزانې څخه  راوباسئ، او هغه د عبدهللا داسي یو فرمان صادر كئ، چي درې سوه زر

 .یوه هیئت په وسیله  په خوارانو او دهقانانو كښي ووېشئ

په شاعري كښي هم اجتماعي احوال انعكاس كوي،او شاعر د خپل محیط بیخي ښه ترجمان دئ، ځكه چي په ټولنه كښي د عامو 

ضرورت موجود ْو، نو د اكثرو شاعرانو په كالم كښي  هم حكمدارانو او خلكو  ته ددې لپاره خلكو سره د ښو كولو  لپاره ډېر 

سپارښتونه  سوي دي، چي دوي د خلكو سره  تل مدارا او شفقت او مهرباني ولري، او ظلم و ستم پرېږدي زموږ اكثر شاعران 

زړونو دارو كول د "مردانو" یو بشري ښكلى خوى داسي نصایح لري،مثالً  خوشحال خان خټك د نورو خلكو خدمت او د خوږو 

 : ګڼي او وایي

  

 ل كاه خپــناروـړي واړه كـوګ

 ـل كاكار د بهغه دي چي  مردان

 څوك چي آرام ګټي، د نیكو نام ګټي

 كال نو، دارو به تد خوږو زړو

  

 : موالنا عبدالرحمن جامي د خراسان لوى شاعر داسي ویلي دي
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 كه تاءنیست درین كار صواب     شتابخلق  در كششـن انـمك

 ذارــګ كار حاجت طلبان زود     تاجان دارـصه محـق ګوش بر

 چندان نیست خوش، طاعت دیګر     مندانـتـت حاجـود حاجــا بـت

 تو این نكته فراموش مباد بر     كله از عدل وقبا جوى ز داد

 استآزادي ملك ازعدل وزغم      عدل است زانكه آبادي ملك از

 اد نشدـبآى وى ـك از سعـلـم    ك شاد نشدــلـیت ز مـا رعـت

د جامي له كالمه ما دا یو مثال ددې لپاره راوئ چي زموږ په وطن كښي د عامو خلكو د رفاه او هوسایي لپاره  د پوهانو او 

مفكرانو له خوا هم یوه دایمي  سعیه جاري وه، او دوي به همېشه د خوارانو او بې وزالنو  او بزګرانو  حمایت اوكومك ته نور 

ي د نوى عصر افكار ال نه وو پاخه سوي، د خلكو د روزني او پالني مدني او عصري قوانین تشویق كول. او دا هغه وخت ْو چ

 (1)ال نه ْو موجود سوي، مګر زموږ په وطن كښي ددې كار لپاره زاړه عنعنات موجود وه

 1ل كال د حمل او ثور ګڼه ص  1٣٤٨وږمه مجله، د  (1)

 

 

 


