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 ۳۰/۰۶/۲۰۱۹                 محمد معصوم هوتک
 
 

 د کندهار سفر
 

 لومړۍ برخه
 

 ته انځو  کويڅَجذَبه مي د دلــــــبر 
 مځهومري طاقت نه لرم په زور  هڼگ

 

 ړکاک نیشمس الد
 

سوي وي .  رېکلونه ت ایب ،ېروان دئ چي مخ راگرزو هېړ( بومرهڅ) وندهڅدا وخت هم په  ،ړېمه ک اگډ ېئ کور
پرون وو. که قسم واخلم ، حانِث به  میسول . زه چي وا رېکاله ت لورڅباندي  هڅمي  خهڅوار ورتگ  رېوطن ته له ت

چي سفر  ووتښېپه ک لېکښداسي  ویبه  اپهڅوه ،نا تهراته پر ېلړت هټکاله کي به  هر کال غو لورڅ ېنه سم چي په د
 لیمي راته وو هړ. زلړک لیکال مي هم د پخوا په شان د سفر چورتونه په ژمي کي ال پ ږ. سړپاته ک خهڅرا ېبه ئ

په موج کي وي، هوا هم توده نه وي او  هښانگور  تهیچي د مني وخت ته به کار سموم. دغه وخت د کندهار انار او اَ 
او د مني په انتظار  هیووا نیکي آم هړمي په ز صلهینه وي . بس پر دغه ف ېپه بل پس ویهم  ونهټمنټنیاپا رانوټاکډ دزما 
 اینیرجیپه سر کي مي خور له و اشتيیم لېع( د اپر۲۰۱۹کال ) ږپر خاندي،د س ریتقد يړت ریتدب يی. خو وانستمښېک
 ارهیاخت ېتر خوله ب ېکي ئ ی. په پا دمېنه پوه ې. په مطلب ئ ېکول ې. ژوولي ژوولي خبري ئړراوک لفونیت خهڅ

مي  لفونی. ت دمې. نور نو د خبرو ولوړراباندي وک ېچي ئ کټسو". لکه د توپک  دیووتل چي " حاجي عبدهللا شه
. اسمان راباندي لیراجعون وو هیانا هلل و انا ال ېاو ماته ئ تښوپو نيځ لیتفص يېښد پ ې. هغړته ورک رمنيېم
  .دېرخڅو
 

افغانستان د څلوېښت کلني بخولي نه لومړی شهید دئ، نه وروستی. په دې څلوېښتو کلونو کي په لکو حاجي عبدهللا د 
مېرمني کونډي سوي دي، په لکو ماشومانو د یتیمۍ څپیړي پر مخ خوړلي دي، په لکو ځوانان او زاړه د خپلو عزیزانو 

لحدونه ورک سوي دي، خو حاجي عبدهللا  تر جنازو الندي سوي او تر گوره ئې رسولي دي، د لکو انسانانو مړي و
مي هم سکه د اکا زوی وو، هم مي انډېوال وو. یو ځای مو لوبي کړي وې. یو ځای موسبق ویلی وو. یو ځای مو 
مېلې و ښکارونه کړي ول، یو ځای مو څلوېښت کاله پرله پسې د باغ بانډارونه کړي ول. طبیعي ده چي مرگ ئې 

له ئې په دې هم درنه وه چي په وطن کي زموږ د پراخي کورنۍ راپاته سپین ږیري هم راته لوی غم جوړ کړ. د غم پ
دی وو. تر شهادت ئې دوې درې ورځي تر مخه  مي له کاناډا څخه په تیلفون کي د روغ جوړ پوښتنه ځني وکړه، 

رینجر موټر د  راته وې ویل " بنگړی یم بنگړی!". خو اوس دادئ خبر سوم چي کورته د تگ په حال کي د پولیسو
شا پاله وواهه. پولیس په منډه ځني وتښتېدل او دی ئې پر سړک ټوکر ټوکر پرېښوو،چي تر روغتونه ئې رساوه، 
هسي مازي ساه پکښې چوڼېدله. نور نو وطن ته د تگ له پاره د ځنډ پلمه پاته نه سوه. جنازې ته خو ئې رسېدالی نه 

ه االمارات ایرالین کي مي تر دوبۍ پوري د تگ راتگ ټکټ رانیو او سوای، خو کندهار ته مي د تگ تیاری ونیو. پ
له دوبۍ څخه د آریانا افغان شرکت ټکټ. د سفر پالن مي داسي جوړ کړ چي د فاتحو تر مراسمو وروسته به د خپلو 

ر مخ وهم، ځینوچاپ ته تیارو آثارو د چاپ غم خورم، د پلرنۍ هدیرې پر ځینو قبرو باندي د شنختو درولو چاره به پ
له فرهنگیانو او فرهنگپالو سره به لیدني کتني کوم او که راته ممکنه سوه کابل ته به هم سفر کوم. تر تگ وړاندي 

ورځنیو حاالتو او تبلیغاتي هیاهوی له  )پوخ کاڼی( د کتاب مي د ښاغلي استاد آصف بهاند په مرسته خپل یو پخوانۍ

. بهاند صاحب د کتاب تر ایښوولو وروسته 1اسیته د یوه ضرورت له مخي په افغان جرمن آنالین ویبپاڼه کي کښېښوو
تیلفون راوکړ او ماته ئې د ښه سفر په هیله د نورو خبرو په ترڅ کي د غوټۍ خاوري د وفات غمجن خبر هم راکړ. 
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ۍ خاوري د افغانستان د علومواکاډیمۍ غړې او د څو کتابو لرونکې لیکواله پښتنه وه. زه چي په افغانستان کي د غوټ
اوسېدو پر مهال په باختر اطالعاتي آژانس پښتو څانگه کي مسلکي غړی وم، غوټۍ خاوري هم له پښتو څانگي سره 

مي و ادبي ضایعه ده. پاک خدای دې جنتونه په نصیب همکاري درلوده او له نزدې مو سره پېژندل. ددې وفات یوه عل
  :کړي.د وفات تاریخي ماده مې سمدالسه په دې بیت کي وموندله

 

 نه ده، صرف له سترگو پنهاني سوه خاوري
 " جــــاوداني سوهټۍوـله "غ ړوال اتیح میـن

 

 ئ:داسي د ېئ حل
 

  ۱۸=  ی= ح اتیح مین
  ۱۴۱۶=  ټۍغو
 سمهړش کال د حمل پر شپا ۱۳۹۸خاوري د  ټۍ. غويږـېپات ۱۳۹۸کم سي  ۱۸ خهڅ ۱۴۱۶که له  نهی( په قرړ)وال د
  .کالو په عمر وفات سوه ۵۸په کابل کي د  ځپه ور ېع د جمع۲۰۱۹ لیمه د اپر ۵= 
 

 توڼورټبجو له  مویپر دوه ن نښید ماپ ځپه ور ېکشنبیپر اوومه د  لېع کال د اپر۲۰۱۹وروسته د  ویاریسفر تر ت د
  ل:کیول تونهیب وڅته پر الري مي دا  گرډهوایي  وټورنټته رهي سوم . د  ۍدوب خهڅ
 

 مځدر اړه ژـخـــــــــــو پ ــــــــمځ! دا واري دروطنه
 مځوارخطا در ـــــــــــمی منښـېو اندــحــــــــوادث هــل

 

 کي هړپه ز لهېنه مي م ،ه مي چکرـن ،حیرـفـمي ت نه
 مځغـــــــــــــمجنو ته په عُــــــــذر او پاتا در وــڅ و

 

 ولهټکمزوري  يړمي غمجن غ هړز ور،ځمي رن تن
 مځپر عصا در مـیمال  هـوپړـه کـســـــــــــفر ت دهږاو

 

 دنــیه ستا د دـنـل وار وطـوي په ب بـیـصـمي ن هــک
 مځندا درـو خ هړز ښوـه خـچي پ مړواـغ هـیداــخ هـل

 

 . دمېبجو ورس موین وولسیپر  يځته په دا سبا د ور ۍدوب
 

کي په انتظار  گرډ يیهوا ۍپه دوب دیشرکت الوتني ته اووه لس ساعته پاته وه او دا وخت مي با اناید آر کي ۍپه دوب
 رډېوو.  زیمال عبدالعز ېُمال سره مخامخ سوم. نوم ئ ړکاک وهیکي له  نلیپه اول ترم گرډ. د هوایي یوا ړیک رېت

وو. زما آثار او  ړیمصروف ک انځ ېتجارت ئ پهوه او  ړېخوشي ک ېئ يیوو. ُمال ړیبامعلوماته او با مطالعه س
انتظار مي له دغه وطنوال سره  یستومانوونک گرډ يی. د هواوولهښو يښخو ېئ دویکتلي ول او زما په ل ېکتابونه ئ

 لېد اپر ځپه ور ېاو دسه شنب دېالوتکي د الوتني وخت راورس انایکي د آر یسو. په پا ډلن رډېپه مباحثو او خبرو اترو 
 ایکالو وروسته مي ب لوروڅ. له وولهښېښک هښپ گرډ يیهوا والړید سهار پر اووه بجي مي د کندهار پر ن نهمهپر 

 وو.  یراوتل نیروزالدیحاجي ف ییته مي خور گرډ يیپه برخه سوه. هوا کمرغيېلونښکي د ساه ک وبيټاټپخپل پلرني 
 

 هړجو (highway) پراخه رهډېپوري  ارهښتر  خهڅ گرډ يی. له هواویچي مخ مو پر کور ون دئېنم نمک باران اور
 هړ. په جگدېسیانکشاف و ا یالر راته نو هی. دا لودلهېسیالرو سره ورته ا ویله لو وادویوه چي د پرمختللو ه ېسو
وه.  ېسو هړستره پروژه وه چي بشپ وهیدا خو ال  ي،ېږکار هم پر چا مجرا ک ږل ۍکي د عمران او ودان وادیه بليځ

 ارښله برکته ددغه عصري  نيېم نویپروت دئ. د ع کړس ارلسمیکي پر د نهېم نویمي په اوله ع ورک يید خور
هم. ددغو منظمو او عصري کورو په کتو سره ،  ېمعلوم دئ او د کور لمبر ئ ېئ کړ. سکورونه منظم ادرس لري 
در شهر قندهار بدست برادِر بجان  ذاه ۀوه :" لفاف ليښک ېبه ئ ټپر پاک کیسول چي د ل ادیماته هغه د پخوا کلونه را

 ړجان کاک میبرسد". نه به د )برادر( ادرس معلوم وو، نه د کور و دوکان پته. مرحوم ابراه کیبرابرم در ساعت ن
چي  لیوه. ده به و کليی( لراتیقطم ۀپر دا بله خوا) بحوال ټد پاک کید ل ېپخوا به ئ رډېوه چي  ليیوخت راته و وی

خو په لغت کي  ریته کوله ! القطمسره مرس دوېله سالم رس کید ل ېداسي وو چي دغي جمل تیهند هغه وخت عام ذ
. خو دا چي يېږاو معموالً د وزن له پاره کار يینازک َوَرغ )ورق( ته وا ځ( تر منيړد خرما د پوست او مندکي )ز

  .اوزير نيځنه  هڅپه ها خوا بل  ېکټوټتر  کل؟یپر شا دغه کلمه ل ټولي خلکو د پاک
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 لوېدوستانو او شناخته خ روډې. هړک رهېت ریحاجي عبدهللا پر و دیاو د شه کيیمي له دوستانو سره په غمشر ځور دغه
د غم ناره نه  ېدي کور ودان وي. پر کورو د ولوټ. د وولهښراسره  ېئ کيیرا کول او غمشر لفونونهیت ېپرله پس

. د حاجي عبدهللا قبر ته مي د دوعا السونه مړته وال ېریهد ۍش( خپلي پلرن۱۳۹۸حمل  ۲۱پر لسمه ) لې. د اپريېږک
. د خپل  دمځې. وروسته د نورو حقدارانو پر مزارونو وگرهړوک لهیمي ورته د جنتو ه هیاو له پاک خدا لړپورته ک

 رهېاو په ت هړقبرونو باندي د شنختو لگولو مسئله طرحه ک نوځیپر  ېریهللا سره مي د هد بیحاجي نج یمشراکا له زو
. د شنختو د متن هړک کهیاراده مي ورسره شر ولوړمولوي صالح محمد هوتک کندهاري د مزار جو کهید خپل ن ایب
 وونکوړور واچول. د شنختو له جو هړاو د نورو چارو سرته رسول مي ده ته پر غا ستیواخ هړما پر غا ېکار ئ کلویل

  .ړمي ورک شیاو فرما ړېسره مي مقدماتي خبري په دا سبا وک
 

 ېریشمال ته پرته ده. د هد ارتیکي د حضرتجي بابا د ز رهیپه احمدشاهي هد ارښد کندهار  رهیهد ۍپلرن ږزمو
د کندهار  ېاو جنوب ته ئ رهیاحمد شاه بابا د اخالفو( هد ی) د لو ۍخواته د کندهار د سدوزو د مشهوري کورن ځدییلو

واقع ده. پر  رهیهد ۍعطاجان د کورن ادښاو اروا نخا یموس ادښاروا تونوید مشهورو سوداگرو او اجتماعي شخص
کي  رهیپه هد ږدي. زمو ړېپر وال ېارټد اوسپني ک ېرا تاو سوي او د پاسه ئ والونهېپاخه د رویدرو سرو هد ېد

 ېریهد وليټقبرونه ماته په نامه را معلوم دي او د ( ۱۸۲) ایسل و دوات وی وښځاو  نهید نار ۍد پراخي کورن ږزمو
د خپل پالر او  ېدئ چي نخشه ئ نیمرحوم حاجي عبدالمت یزما د اکا زو یبوونکیترت ېنخش ېسته. دد اسرهنخشه ر

حاجي مسعود گاللي سره  یاصل د حاجي صاحب له زو ېده . د نخش ړېبرابره ک خهڅ توښاداینورو مشرانو له 
محبت خان هوتک  کهید مشر ن ږموکي اول قبر ز رهیهد ېزما سره هم سته. په د ېنقل )کاپي( ئ ویخوندي دئ او 
لو پر ) اشرف البالد( د ودانو ارښاحمد شاه بابا په فرمان د کندهار  یکي مو )بابکو( باله او د لو ۍدئ چي په کورن

 تلښته راغو ارښکندهار  یاځ ویله خپل ورور صحبت خان سره  خهڅ وريیله س تیهـ ق( د زابل وال۱۱۶۹وخت ) 
  .وو یسو
 

 تهېحمد هللا صحاف، کاکا اسدهللا خان او بسم هللا خان کور ته راغلل. له حمدهللا صحاف سره شپ اغليښ ځدغه ور په
 ه،یپه دوکان کي درس وا ۍمال عبدالسالم اخند باندي دده د صحاف ادښلرم. هغه وخت چي ما پر اروا ژندگلويېکلنه پ

وو. دغه  ایصاحب( په دوکان کي په درس لگ لی) مشهور په وک ندهللا اخو بیچي د خپل پالر مال حب دئیحمدهللا مي ل
 بیته واقع ول. مرحوم مال حب نگڅعکاس دوکان  دیراسته کي د س هځدییدوه دوکانه د کندهار د ارگ بازار په لو

پر  يد کتابو تجارت او د صحافت چار ېول چي په همدغه بازار کي ئ هڼهللا اخوند او مال محمد قاسم اخوند دوه ورو
وو او د پنجوایي  خهڅعلماوو  دوی  چي د خپل عصر له ج دئېقبله گاه مال نور محمد اخوند نوم ی. ددوېمخ وهل
. د مال نورمحمد اخوند پالر مال عبدالخالق اخوند هم د علم برخه درلوده. ددغي دئېپه زنگاوات کي اوس ۍاولسوال
مال  هڼهللا اخوند ورو بی( په کلي مشهور دئ. د مال حبرتد )اما ېئ ارتیچي ز دئېابا نومب يیړژ کهین یلو ۍکورن
صاحب( د  لیهللا اخوند )وک بیسوي دي. مال حب رېت انیصاحب او حاجي مال محمد قاسم اخوند مدرس مال دهللایعب

هـ ش کال په  ۱۳۲۰ول او کله چي د  يړک رېکلونه کلونه ت امتیکي د علم د کسبولو په ن اروښ ویبرتانوي هند په لو
د  ېموده ووسته ئ هڅکاوه.  سیپه مسجدو کي امامتونه او تدر وید شاو خوا کل ېنو ئ ،یحدودو کي کندهار ته رغ

ر مال وو،  لی. وکړالس پوري ک ېاو صحافت په چارو ئ ولوڅاو کتابو خر وولېښمسجدو امامتونه پر صاحب منو 
ول. زه )هوتک( چي به هر وخت  يړک العهمط ېئ وانونهېد توشعراووښدرلوده او د فارسي او پ ېعه ئشعري طب

شاکي وو  رډې خهڅع(، د وخت له حاالتو ۱۹۹۷)  دیوار چي مي ول یته ورغلم، له ده سره مي کتل. وروست یټېکو
 :چي لیو ېافسوس ئ رډېپه 
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