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  4تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  و ھمکارۍ ته رابوليښت تاسنپه درافغان جرمن آن�ين 

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

        ٧/٢٠١٧/ ٧                        عبدا�حد سرتيپ                                                          

  تاريخی پټ پټانی
  )برخه اتمه(

 )د کندھارنا ليکل سوی تاريخی کيسی(

 

لبته غواړم په اتمه برخه کې د قاضي صاحب عبدالس$م بابا په ھکله خپله ليکنه را ټوله کړم ا
پدې برخه کې يوه ستونزه سته ھغه دا چې د مرحوم قاضی عبدالس$م بابا د ژوند په ھکله ډٻر کره 
مالومات �س ته رانغله کوښښ مي وکړی چې د کورنۍ سره يې اړيکي ټينګي کړم  د ھغه زوی مي 

ليدل خو ملګری  و د ھجرت په ديار کې به مو کله نا کله د چمن په ښاراو يا په ځينو مشاعرو کې 
اوس مي ھر څه کوښښ وکړ چې د ھغه د زوی شمس الطالع اخندزاده صاحب سره اړيکي ټينګي کړم 
له بده مرغه و نه توانيدم ، چا راته وويل چې د دوی کورنۍ اوس د چمن له ښار څخه وتلې ده  ، 

ه ټليفون اوس په خپل پ$رني ځای د کوږک د غره په يوه شيله ښاخه کې اوسيږي ، کٻدای سي چې ھلت
کار ونکړی او بله ھڅه مي دا وه چې د ده په ھکله په کتابو کې پلټنه وکړم او د ده په لوی اثر سوسن 

 څه نه دي ليکل سوي ، يوازي په اخري شعر هلکچمن  کتاب کې د ده پوره سوانح ژوند او مرګ په ھ
نيټې ښودلي دي خو د ځان کې او څو ځايه نور يې د خپلو شعرو او يا ځينو مھمو پيښو په ھکله ځيني 

په ھکله يې چندان سم مالومات �س ته نه راغله او ھغه وخت چې زه په چمن کې اوسيدم د مشرانو 
په ډيرو مجلسو کې د م$ عبدالس$م بابا د شعرونو او ځينو خاطرو يادونه کيده د ھغو څخه داسي 

ين  او د روحانيت  سره يې ډيره مالوميده چې نوموړی ډٻر د کلک ھوډ خاوند پر اس$م او آزادۍ م
ع$قه درلوده او ډير حاضر جوابه او پرھيزګاره  ښه ديني عالم و ، د ده خاطرې او شعرونه د اڅګزو 

لکه دلته يوڅو بٻلګې .  په قوم کې لکه د رحمان بابا او  داسي نور مشران په مجلسو کې ويل کٻده 
  :راوړم 

ه مجلس کې وويل چې قاضي صاحب زه ستا شعرونه وايي يو تن م$عبدالس$م اخند ته په يو
ډير ګورم خو په مطلب يې نه پوھيږم خو دا څوک چې د ده څخه پوښتنه کوله ده پيژندۍ چې 

  )خرھم سترګي لري موټۍ په خوري ( دانګريزانو جاسوس و ده په ځواب کې ورته وويل 

 دې تور چې ته د غازي امان م$عبدالس$م اخند انګريزانو په: بله خاطره يې داسي ويل کٻده 
S خان ملګري پريږده ؛ ده نه پرٻښوده ، نو انګريزانو ونيوی او ريل ګاډۍ ته چې يې خيژاوه او د 

پوليسو وړی  ده د اڅګزو مشرانو ته مخ راواړاوه چې کوښښ وکړی چې ما را ) جيل ( مچ زندان 
لته ګذاره نه سم کو�ی ، يوه مشر ايله کړی د مچ جٻل ډٻر زيات ګرم دی او زه د غره سړی يم ھ

ورته وويل خدای پاک به دي را خ$ص کې ، ده په ځواب کې ورته وويل تاسي ولی دومره بې غيرته 
  .ياست چې زما راخ$صيده ھم  و خدای ته حواله کوی 

م$ عبدالس$م بابا کوٻټي ته تللی و او د کوږک په غره کې يې : بله خاطره يې داسي ويل کٻده  
ټر چپه سو او د ده �س مات سو نور يې ھم پربدن ځيني ځايونه واړه ټپونه پيدا کړه ، د موټر يوه مو

بل سوارلي ورته وويل چې قاضي صاحب کورته و�ړسه خيرات وکړه خدای د مرګه وژغورلی ؛ ده 
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 په جواب کې ورته وويل چې دا څنګه بې انصافه قوم ياست ھم می ځان تاواني سو او ھم غواړی د
  .مال تاوان را ورسوی 

  د قاضي صاحب بل کتاب چې طلب مذھب نوميږي Gس ته نه دی راغلی چې د ده د ژوند په 
يوازي په يوه کتاب کې چې د کندھار د وتلو او زړه سواندو  ھکله به څه پکښې وي او که نه ؟ 

 په يوه ډيره لڼده توګه د په نامه چې) د کندھار مشاھير ( ليکواGنو ؛ مرحوم محمد ولي زلمي اثر دی د 
 پاڼه کې  د م�عبدالس�م ٣٢٣نوموړي څخه يادونه شويده ، مرحوم محمد ولي زلمي د خپل دې اثر په 

  :اڅګزي تر عنوان Gندي داسي  ليکلي دي 

څخه پنځه ميله د شمال خوا ته اوسيږي خو ) شاله باغ(م� صاحب که څه ھم د کوږک د شېلې د 
 چمن کې زيات  شھرت لري ھغومره يې په کندھار کې ھم زيات خلک پيژني ، دومره چې په  کوټه او
په عمر نری وچکی م� دی چې د مروجه علومو  تر تحصيل ورسته يې په ) ٩۵(دی د پنځه نوي کالو 

شعر او شاعری کې نوم ايستلی دی ، زياتره اثار يې منظوم دي مشھور اثار يې سوسن چمن او طلب 
  .  ھجري کې چاپ سوي دي ١٣۵۵ھجري او ١٣۵٣مذھب دی چې په 

  : م� صاحب د خپلو ديني تأليفاتو په خصوص کې داسي وايي 

  ـاني زمـب ديني منصف کــــتـکه څوک ووي

  ــل ثاني زما بـــــزام مثال به پيدا نه کــــــــې

  :م�صاحب د اورنګزيب او اعلحضرت امان هللا خان ډير قدر دلود لکه چې وايي 

  يې پــــــه بحرو بر دی رآني معاني وړیقـــ        ـدي مقتدي ايــسیـب ھم د مھــــــاورنګزي

  ګيری په څومـــره زر دی عالـــمــوایفـــتــ         سـتـه ارزانهــــــکــــل امــت لره يې راووي

  . م�صاحب خپل ھستوګنځی په دې فارسي بيت کې ديوه سايل په ځواب کې په دې توګه داسي ښيي

  زاد و بوم و خـــــانه دارم در جـــبـــــــــال

  .پـــنــج مـــيـــــــل از شـــاله باغ سـمت شــــمال 

په کويټه کې د حافظ خان محمد کتابخانه د ع�مه عبدالعلي اخندزاده ، مولوی سيد محمد يعقوب 
  .Gجوری اخندزاده محمد غوث د م�عبدالس�م د علمي مجلس مرکز و

  )د کندھار مشاھير                                                                                 (       

د يادوني وړ ده چې د ع�مه عبدالعلي اخندزاده  په ھکله ھم ډيرو مشرانو ويل چې نوموړی د 
لی زلمی د کندھار ډير تکړه ملګری و او ډير ښه طبيب و  د ده په ھکله مرحوم محمدو اماني غورڅنګ

 کاله مخکي د ژوپ کاکړستان د کېسی د غره څخه يو ۵۵  پاڼه کې ليکي چې٢١٨مشاھيرو کتاب په 
يې د  کاکړ زلمی چې حساس زړه او روڼ د ماغ سره کندھار ته راغلی او د ارغنداو په کلستان کې

ځای کاکړستان ته وGړ  لیځوانۍ دوره تېره کړه  کله چې د زمانې  د يارانو بڼ تاG کړ بيرته خپل اص
ھغه ليکي چې دی پر ازادۍ مين او ډٻر سخی او خوش طبيتعه او ډوډۍ مار مشر و ځينو مشرانو ويل 

يو کس ورته راغلی چې زما غاښ درد کوي غواړم دا غاښ وباسم  عبدالعلي اخندزاده پوښتنه ځيني  چې
: د کندھاره ؛ اخندزاده پوښتنه ځينی وکړه : يې ؟   ناروغ ورته و ويل  وکړه چې د کومه ځايه راغلی

څه حال و په کندھار کې ؟ ده وويل چې د غازي امان هللا خان او د سقاويانو جنګ خ�ص سو ، 
يې ناروغ په ځواب کې ورته وويل چې زه د  سقاويانو پاچاھي وګټله ؛ ده ورته وويل ته د چا ملګری
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ېده و ناروغ ته يې وويل چې ته خوله خ�صه کړه کوم يم ، پر اخندزاده ډير بده ولګ سقاويانو ملګری
غاښ دي خوږيږي ھغه چې خوله خ�صه کړه ده ورته وويل ستا دوه غاښه خراب دي بايد وايستل سي 
ناروغ ورته وويل دا يو مې درد کوي ده ورته وويل ته طبيب يې که زه ؟ زه دوه باسم ناروغ ورته 

بور راواخيستی د ناروغ دوه جوړ غاښونه يې په ډيرجبر ور وويل ستا خوښه ده ، اخندزاده صاحب ام
ډيرپه غذاب کې داسي دوا يې ورکړه چې ترسبا پوری د ناروغ ټوله خوله وپړسيده  وايستل ناروغ يې

يې و نه ايستی ، سبا ناروغ راغلی او اخندزاده ته يې وويل تا خو زما دوه روغ   اوھغه خراب غاښ
 پرځای پاته دی ، ھغه ورته وويل دا کار خو ما د سقاو د ملګرو څخه غوښونه ايستلي  دي ھغه خراب

زده کړی ھغوی روغ پاچا ليري او ناروغ يې پر ځای وټاکه ناروغ  پدې پوه سو چې دلته خو بل داسي 
طبيب نسته چې غاښ راوباسي د اخندزاده څخه يې پوښتنه وکړه چې دا خراب څه وخت را باسې ھغه 

د مشرانو او مشاھيرو . تاسي د افغانستان څخه دا خراب غاښ وايستی بيا راسه ورته وويل چې ھرکله 
  .په قول چې ع�مه عبدالعلي صاحب ھم د م�عبدالس�م بابا ملګري او ھم خياله و 

غواړم پدې برخه کې د م�عبدالس�م اخند يو شعر چې د لويو روحاني او مشھرو شخصيتونو په 
  :ھکله يې ويلي دي را نقل کړم 

  يــاران بارسوه مجلسونه برنـی وGړ        ځی پانی وGړ ګل مخی ھره ورځ نوی

  عالی شـان بټی بيابان ارمان مو دا دۍ         موGنا شيخ علوي عبدالــــــغني وGړ

  مـوريدان سلوک ودان ســــاتی ھغسي         ډيربھلول غوندي مجذوبه ليونی وGړ

  در کې          پتنګان لـکه په اور کې سپيلني وGړعارفان ځي بې کښتۍ پـــه سمن

  روح هللا عارف هللا په پښين کې والوت         مـــ�عـيسی ولی پارسا دکدني وGړ

  مـــوGنا رومي حــــکيم سنايي نـــسته          کرامــــــــت پرڅلورکنجه پيني وGړ

  مجدد الــف ثانــــــــي وGړد ډھلی حـــضرت صفت نوم ابوالخير         رھنمايي 

  جاج شـــمرويزيد ھغه خونی وGړ        حـما و په کـــابل کـــېــبـــل قاتــــل دعل

  څوني اب عالي جناب د درانـي وGړ          چې پښتون يې د فرنګ دبـنـده وکيښ

  ومت غوردپ�ني وGړـ درلوده         سـياست  وحکرنګ زيب سيالیخان داوخوشحال

  خضرھم زام اجل بوت عـــــبدالس�مه         شاه مـحمود وايازدواړه دغزني وGړ

  :د اخري برخي د غازي امان هللا خان د ھجرت په ھکله  يو د ارمان ډک  شعر رانقلوم 

  

  ګډه بارســـــوه مخ پر برد نازولـــي          مـور و پ�ر يـوازي پاته سو نــتـلــــی

  دي سم کـــه ووزم         نه په کورمينه ماتيږی نه پـه کـلــــيپه اورسوځم که دبان

  څه چې فرديــســـان دی         وGړخواران دغريبه ډک اجل وژلي ددنياپه بند کې

  ډير خـطاوتلــــي لکه زه ډيرارمــانونه کـــــــــوي ژاړي        د غرور په دار کې

   پــاتيږي دی پاني لره راغــــلـــيدمرګ جام ھرخاص وعام چښي په جبر       نه

  يرپه وينودي ژړلــي شامه ځي دوباره څوک نه کښېني دقبر         بورو ورارو ډ

  ادت دغسی دی نــــه بيايـی         بيرته حی القيوم کـورته مرګ بيولیــزوړقديم ع

  دليري دي اونهچې خدای د غازي امان هللا په باب دوعـــــــاوي         څوني وسوی     
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  يرلـ   نن د بل پر درګاه  ګرزی انګې    خراسان موړپه احسان بيخي کرياب سو

  ګـــوډلــــــــي که بــاقي ھغه د ده برکــت نه وايــي          فرنګی پر سوځلي وای

  دښمن کلک راباندی وخندل موږواړه         لـــغــړکـښـيـنـاستو د شرمه مـخ ناولي

  د جنــــت د باغـــــــه ووت         فلک داسي څوک کلک نه دي غــورځوليادم بېرته      

  د دې په خوبانوچـــــــپ عبدالس�مه          نـسـتـه نور در تا بد تر پر سر وھلــي

د ګرانو او قدرمنو لوستونکو څخه په ډير بخښني ھيله لرم چې زما په ليکنه کې خصوصا د 
  تېروتني سوي وي ځکه  سوسن چمن کتاب په قلم ليکل سويدی چې سړیاشعارو په ليکنه کې به ځينی

ډٻر ورسره بلد نه وي په اسانی سره يې سم نه سي وي�ی بله دا خبره ھم ده چې م�عبدالس�م بابا د 
شعرخاص سبک لري او د ده وزن او قافيه بيل طرز لري او د اوسنيو شاعرانو سره ډٻر توپير لري بيا 

  .معافي او بخښنه غواړم ھم د تېروتني  

   پای

  )   سرتيپ (                               عبداGحد  

                                 کابل   افغانستان

  څوارلسمه ھجري کال د زمري د مياشتی١٣٩۶               د

  

  

 


