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 ۱۱/۷۰/۲۰۱۹                محمد معصوم هوتک
 
  

 

 د کندهار سفر
 

 برخه مهرید
 

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

 

 ړکاک نیشمس الد
 

ش( چي د بارانو ۱۳۹۸اوس د باوړیو او برمو له برکته په دامان کي د پام وړ بدلون راغلی دئ. په تېره بیا سږكال )
له لحاظه ښه اباد کال دئ، د دامان هر ځای زرغون ښکاري. خو دا مځکه به له یوه پراخ دولتي پالن پرته په شخصي 

  .ه سيتشبثاتوچنداني اباده ن
مه د حاجي نجیب هللا فارم ته والړم. دغه فارم ته د جمعې په ورځ د حاجي ۱۲لکه مخکي چي ولیکل، د اپرېل پر 

نجیب هللا انډیواالن په مېله راوزي. ورځ دلې تېروي او د ماښام تر لمانځه وروسته بیرته ښار ته ځي. په دغه ورځ 
د نجوی کلي خلک په دا پرون کي خبر سوي ول او په دغه ورځ  هم ددوی مېله وال راغلي ول. زما په ورتگ باندي

له کلي څخه په زرنج رکشه کي یوه ډله خلک زما لیدو کتو او د مرحوم حاجي عبدهللا د فاتحې عذر ته راغلل. حاجي 
ملک او ورېرونه ئې ورسره ملگري ول. تر روغبړ وروسته ئې ماته د دوعا کولو غوښتنه وکړه او ما هم اوږده 

وعا وکړه. د حاجي عبدهللا روح ته مو د مغفرت خواستونه وکړل. بیا ئې نو د جوړ روغ پوښتنه وکړه او د کلي پر د
حاالتو باندي په خبرو مو مجلس گرم کړ. تر غرمې ترمخه دوی کلي ته د بیرته تگ اراده وکړه او عذر ئې دا راووړ 

ام کي وه او ددوی ورتگ ، طبیعي وه چي الزم وو. خدای چي په دغه ورځ ددوی په کور کي د نکاح تړلو مراسم په پ
په اماني او حق پلیت مو سره واخیست او دوی بیرته مخ پر کلي روان سول. په دغه ورځ نمنمک باران اورېدئ او 

  .دوی به ئې تر کلي پوري هرومرو پر الري النده کړي وي
  .په موټر کي ښار ته راغلمزه د غرمې ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته له محمد شفیع سره 

کورته له رارسېدلو سره سم له کابل څخه د افغانستان د علومو اکاډیمۍ غړي ښاغلي شریف هللا دوست ټیلفون راوکړ. 
شریف هللا دوست دانشمند ځوان او د هیلمند والیت اوسېدونکی دئ. ماته خورا ډېر اخالص لري. د اکاډمۍ پر حاالتو 

ې په محدوده کي معلومات راکړل. زما ورته ډېر امیدونه دي چي که خدای کولوپه راتلونکي ئې د یوې تیلفوني مکالم
  .کي به زموږ د ژبي او فرهنگ په مخکښو څېرو کي وگڼل سي

د اپرېل پر دیارلسمه د شنبې په ورځ مي خوریی او اوالدونه ئې ټول کابل ته روان سول. زه په کور کي یوازي پاته 
روزۍ او نور خدمت ته مي بل خوریي حاجي مسعود گاللي مال وتړله. دی او زوی ئې یاسین جان سوم. د رزق و 

د سهار له چایو څخه بیا د ماخستن د بېدو تر وخته راته دوگامه والړ ول. یاسین جان ډېر ځیرک او پخپله ښونځي 
. په دغه ورځ څاښت مهال د شاگردانو څخه دئ. پاک خدای دې همداسي په هدایت کي ور لوی کړي کي له ممتازو

صحاف صاحب دوکان ته ورغلم. له کور څخه ئې د خپلو خطي کتابو څخه یوه پلنډه دوکان ته زما د کتلو له پاره 
وکوت او له ځانه سره مي کورته راووړ. دا  راوړې وه. په دغه ورځ مي د مخبر العجائب په نامه یو خطي کتاب

ارسي ده او د استنساخ کال ئې د لوی احمدشاه بابا د پاچهۍ دریم کال ښوول کتاب د هندوستان تاریخ دئ. ژبه ئې ف
  :سوی دئ. د کتاب د پای عبارت داسي دئ

تمت تمام شد بفضل ایزد متعال تواریخ نامه سالطین سلف و احوال بزرگان ماضی بدستخط احقرالعباد محمد پناه  "
اریخ غره محرم الحرام در سنه سه احمدشاه بادشاه غازی در بن سعدالدین قادری اوالد شیخ موسی بودله اندجانی بت
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شهر الهور بموجب فرمایش و هم تصنیف خانصاحب و قبله کرم گستر دستگیر بیکسان محمد امین یارخان صورت 
  "... اتمام یافت

  .ړدا کتاب مي تر نظر تېر کړ او  مهم ځایونه مي ورته نښاني کړل او کتاب مي بیرته صحاف صاحب ته ورک
  .په دغه ورځ سهار مي د قبرو د شنختو فرمایش ورکړ

د ورځي په اوږدو کي بیا تر ماښامه د دوستانو او شناخته خېلو جوپې کورته را رواني وې. نثار آریا، سیداحمد قانع، 
پاره  انجنیر شیرشاه رشاد او طاهر هاند هم په دغه ورځ کور ته راغلل. سید احمد قانع ځیني خطي پاڼي د کتلو له

ورسره راوړي وې. داسي مهم څه مي پکښې ونه موندل. طاهر هاند په کندهار پوهنتون کي په اداري کدر کي شامل 
ځوان دئ. ده په هندوستان کي په ژبپوهنه کي ماسټري اخیستې ده. دی هغه ځوان دئ چي ما دده په مرسته وار د 

فوټوکاپي تر السه کړه چي ما ئې یادونه  د خیرالبیان په واره د ساالر جنگ موزیم د خیرالبیان نسخې درې سوه مخه 
  .مخ( کي کړې ده۲۱سریزه  )

په دغه ورځ استاد آصف صمیم له کابله تیلفون راوکړ افغانستان ته ئې زما د راتگ له اسیته ښه راغالست ووایه او 
  .پر څنگ ئې زما د اکا د زوی د حاجي عبدهللا د فاتحې عذر هم راته وکړ

اپرېل )یکشنبه( ارماني د عالمه رشاد د ادبي قاموس ځیني ترتیب سوي برخي ور سره راوړي وې او په ځینو  ۱۴په 
هم ورته وکړې. د عالمه رشاد  مېځایو کي ئې پوښتني درلودې چي جوابونه مي ورکړل او نوري الزمي الرښووني 

ي. د سر یوه برخه ئې څو کاله پخوا ما ترتیب دغه دروند څو ټوکیز اثر د عالمه رشاد اکاډمۍ له خوا چاپ ته تیارېږ
  .کړې وه چي خپل ټول کار مي د اکاډمۍ په واک کي ورکړی دئ

په کندهار کي زما په ورځني پروگرام کي د صحاف صاحب د دوکان تگ تقریباً حتمي برخه وه. که به بیخي په کور 
 ً به له لسو بجو څخه تر غرمې پوري هورې وم.  کي له مېلمنو سره مصروف پاته نه سوم، هرومرو به ورتلم. عموما

کله کله به ماځیگر هم ور چکر سوم او د شپې تر اتو نهو بجو به ورسره ناست وم. کاکا اسدهللا مو د مجلس دایمي 
غړی وو. په دغه ورځ مي د خطي کتابو د کتلو په لړ کي د )عین العلم( پښتو ژباړه وکتله او په دا سبا مي ځیني 

ځني واخیستل چي وبه ئې ولولئ .  عین العلم د شیخ محمد عثمان بلخي کتاب دئ چي د تصوف او اخالق یاداښتونه 
ددغي خطي پښتو ژباړي په سر کي څلوېښت مخه مردف رباعیات راغلي دي او  3بیانونه لري. ژبه ئې عربي ده.

بِه نستعین" او بسم هللا وروسته داسي تر هغه وروسته د عین العلم د ژباړي برخه پیل کېږي. پیل ئې تر " یا فتاح و 
  :دئ

 

 وال ده          د ادنـــــــــا که دا  اعـــــلی دهـا واړه د مـــنــدهلل ثـــمــحـال
 تها دهـله ازلـــــــــــــــه تر ابــــــــــــــده           بې مـــــــــبدأ بې مـــــن

 

 :وروسته ژباړونکي خپل ځان داسي راپېژندلی دئورپسې درود شریف دئ او تر هغه 
 

 ه بیان کړمـه حـــــــــال درتـاوس ب
 یان کړمـه در عـل احـــــــوال بـپـخ

 

 ه ســــــــــــــــعدهللا جان یمــامـه نـپ
 ای د عالــــــــــــــــــمان یمـاک پـخ

 

 تقصیر ډېر لــــــــــــــــــرم بې حده
 م بې عـــــــــــــددهـگـــــــــناهکار ی

 

 ه نسب د جـــــــــــــدران خېل یمــپ
 ل یمـېـورخــاپـدران کښي  شـه جـپ

 

 وخېل یمـیـور کښي مــه شــــــاپـــپ
 ه ښه نـــــــــــوم ئې ځني خېل یمـپ

 

 لی جد ځـــــــــما معمو]ل[ ووــــاع
 لت مشغول ووـصـوی خـه ښه خــپ

 

 که مي دولت خـــــــــان دئـیـل نـب
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 حان دئـبـاک ســدی بـــــــــنده د پ
 

 بل نــــــــــــــــــیکه مي بندلي دئ
 لي دئــمنسوب شــــــــــــوی د ع

 

 یم دئـبل نیکه مي ابـــــــــــــــراه
 ن د کار فــــــــــــهیم دئــدی د دی

 

 ل نیکه مي دري خــــــــــان دئــب
 ه ِمهر د ســـــــــــــــبحان دئپه د

 

 وميــپالر ځما ادم خــــــــــــــان ن
 نتونه دي بــــــــــــــــــــیا موميـج

 

 نهــیـښـخـخـــــــــــدای دي واړه وب
 دي پالرونهـنـیــــــــره مـورســــــــ

 

 ر شوــرگ  ډېـــاوس اســتاځي د م
 اندي تېر شوـکــــــــوهــان رابم ــه

 

 اښونهــنډاس غـــه کـتـښـن وېـیـپـس
 ده دا گــــــــــــــــــواهي لینهـیـکم ل

 

 اوس به ځم له دې جـــــــــــــــهانه
 بې توښه په ځــــــــــــــــان حیرانه

 

 ش دئـکــي دلـي مـدا کــــــتاب چ
 ه پېشکش دئــمـــــــــــا و رب وت

 

 وار توښه دان شيـــچي ځــــــما خ
 دا ســـــــــــــــــــفر په ما اسان شي

 

 خښینهـگڼه خـــــــــــــــــــدای راوب
 هغه کـــــــــــــــــړي گناهـــــــــونه

 

***** 
 :د کتاب په باب وایي

 

 یو کــــــــــــــتاب مي ولیدنه
 العلـــــــــــــــــم نومېدنهعین 

 

 ر پـــــــــیدا شهـمحبت مي ډې
 زړه مي درست ځني مال شه

 

 ښې خبري ښــــــــــه خویونه
 پکښې ډېردي بیانــــــــــــونه

 

 ر پکښې موجود ديـه ډېـغـه
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 ه کښي نابـــود ديـقـچي په ف
 

***** 
 بار گران دئ و هـــــــر چاته

 تان خوا تهـښـاً و پـوصـصـخ
 

 اب پښتو کړــتـور مي دا کـــن
 تنو کړـښـه پـما اســـــــــــان پ
 

 رچه علــــــم مي قاصر دئـگ
 عت مي هـــــم فاطر دئـیـبـط

 

***** 
 اتي ويــه شی پکښې زیــــه څـــک
 اقي ويــښې بـکـا نـــــقصان پــــی

 

 ه هغه کس شهــــد رحــــمت پــص
 ات دده هوس شهــرگــــور زیــــه

 

 اـوړ کـــچي هغه ځای ور کښي ج

 یگر سوړ کاـا غــــــــــــم د ځـمـځ
 

 انديــا بـــدا احـــــــــسان دئ په م
 ر احسان النديــزه ئې شــــــوم ت

 

***** 
 د کتاب اختتام داسي دئ:

 

موالداد ولدی خدای داد غفرلی ولوالدین ... در قری " تمام شد بوقت نمازپشین روز پانشنبه شب جمَع بدست خط مال 
  ."حکیم خنرخیل؟ به خیر نوشته شد. الحمدهلل الحمدهلل الحمدهلل

 

 نور بیا
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