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محمد معصوم هوتک

د کندهار سفر
څلورمه برخه
َجذَبه مي د دلــــــبر څکوي و ځان ته
گڼه هومري طاقت نه لرم په زور ځم
شمس الدین کاکړ
د اپرېل پر پنځلسمه (دوشنبه) د بهیر ځوانان کور ته راغلل او تر ډېره ور سره ناست وم .د شپې په شاهي سالون
کي یوه واده ته والړم .واده ته تر تگ دمخه کاکا اسدهللا خان دوه خطي کتابونه د کتلو له پاره راوړل چي یو ئې
مخزن االسالم وو او بل گنج العاشقین .د وروستي کتاب ناظم گل محمد و میا داد زوی دئ  .ځان ئې کاکړ او د کندهار
اوسېدونکی بللی دئ.
د فرهنگ زبان و ادبیات پښتو په لومړي ټوک ــ  ۴۱۳مخ کي یو گل محمد کاکړ معرفي سوی دئ چي غالبا ً به همدا
کس وي .هورې ئې کښلي دي  ":در حدود  ۱۲۰۰هـ ق در نواحی قندهار سکونت میکرد .در فقه ،اخالق و تصوف
صاحب مطالعه بود .کتابی بنام شمس العابدین منظوم داشت .غزلیات متفرق خطی وی نیز دیده شده است .در غزل
از رحمان بابا پیروی نموده "...
د اپرېل پر شپاړسمه (سه شنبه)مي خوریي حاجي مسعود گاللي د خپل پالر مرحوم حاجي عبدالمتین له کتابو څخه د
حاجي اکوالال د پاکنویسو اشعارو کتابچه او د حاجي عبدالباقي هوتک ( خوږه وینا) راته راوړه .دا مجموعې پنځه
دېرش کاله پخوا زما په واک کي وې او د ۱۳۶۴ش کال په زېري جریده  ۲ــ  ۳گڼو کي مقالې پر خپرې کړي وې.
وروسته چي زه له وطنه راووتلم،په کور کي راڅخه پاته سوې چي له نېکه مرغه حاجي عبدالمتین مرحوم پخپل
کتابتون کي ساتلي وې .دا دواړي مجموعې مي کاناډا ته راسره راوړي دي او که د پاک خدای رضا وه ،د ټایپ او
ترتیبولو کار ته به ئې اوږه ورکړم.
د اپرېل پر اووه لسمه ( چارشنبه) مي د صحاف صاحب له خطي کلکسیون څخه دوې خطي نسخې د کتلو له پاره
کورته راوړې .یوه د څلوریځو یوه مجموعه وه چي شاعر ئې راته معلوم نه سو او دا بله ئې د عبدالصمد بن عبدالغفار
پښتو منظوم کتاب وو .عبدالصمد ځان د ن سب له مخي انصاري بولي .د زېږېدلو ځای ئې کابل بللی دئ او اصلې
پلرنی ټاټوبی ئې " گیرو" را ښوولی دئ .گیرو د غزني اړونده سیمه ده چي په اوسنیو تشکیالتو کي دغزني والیت
یوه اولسوالي ده.
په دغه منظوم پښتو کتاب کي ئې د سلوک آداب او وظایف په شعر بیان کړي دي او هر بحث ئې د الفبې په یوه ردیف
کي ځای کړی دئ .ردیفونه ئې پوره او تر (یاء) پوري رسېدلي دي.
کتاب پر ژړ انگرېزي کاغذ لیکل سوی دئ .ټول مخونه ئې یواویا ( )۷۱دي .رکابونه ئې منظم دي خو بل چا پر
مخونو باندي عدد هم کښلی دئ .د هر نظم مقطع ئې په سره رنگ ده .د پای اختتامیه عبارت ئې داسي دئ:
" الحمد هلل والمنة که به اتمام رسید این چند اشعار پشتو برای نفع عوام الناس که مشتملست بر دو نوع یکی آنکه در
الراجی الی
بیان صلوة و دیگر آنکه در بیان شرک .و هذه االشعار ما قال بف ّم ِه و رقم بقلم ِه فقیر حقیر پُر تقصیر ّ
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غفران االحد عبدالصمد بن عبدالغفار االنصاری نسبا ً والکابلی مولدا ً والگیروی وطنا ً رضی هللا عنهما و ادخلهما الجنان
والریحان آمین ثم آمین ثم آمین "
بروح ّ
په دغه ورځ ماځیگر احمد صمیم صاحب ،ورور ئې حاجي ظاهر جان ،انجنیر عبدالباقي بینا ،حاجي احمد ولي ،جانان
مؤمن او څو نور کسان ک ورته راغلل .د ماښام تر لمانځه پوري راسره ناست ول .لمونځ ئې زما په استوگنځي کي په
جماعت راکړ او نور ئې رخصت واخیست.
د اپرېل پر اتلسمه (پنجشنبه) د ښار د ځینو برخو دوکانونه تړلي ول .دولتي مقاماتو د سولي د مالتړ له پاره مظاهره
ترتیب کړې وه .د ورځي په کور کي و م .د روزگان والي حاجي اسدهللا کندهار ته زما د راتگ له اسیته د ښه
راغالست له پاره تیلفون راوکړ .ډېر صمیمیت ئې وښوو.
په همدې ورځ ماپښین پر درو بجو د کندهار د اطالعاتو او کلتور ریاست په ودانۍ کي د حاجي حیات هللا رفیقي د
ستاینغونډي تابیا نیول سوې وه .دې غونډي ته ئې زه هم بللی وم .زه پر ټاکلي وخت او ساعت د ریاست ودانۍ ته د
خپل خوریي په ملتیا ورسېدم .د ریاست د ودانۍ دروازه تړلې وه .پیره دار ئې له غونډي څخه ناخبري وښودله .زما
د اصرار له امله ئې والړ او د مسئولو کسانو څخه ئې پوښتنه وکړه .بیرته چي راغی ،راته وېویل چي تاسي ډېر
وختي راغلي یاست .غونډه ناوخته پیل کېږي .زه بیرته کور ته نسوای ستنېدالی ،نو مي هیله ځني وکړه چي ددنه د
ریاست په چمن کي د انتظار له پاره د ناستي اجازه راکړي .کور ئې ودان ،موافقه ئې وکړه او موږ د ودانۍ په غولي
کي غونډي ته منتظر کښېنستلو .په دې وخت یو و نیم ځوانان هم لکه د ماتي سپاره راورسېدل .زموږ مجلس تود سو
او نور مو د انتظار شېبې په بانډار تېري کړې .یو گړی وروسته د غونډي مسئولین هم را ورسېدل .د انتظار له بابته
ئې بخښنه وغوښتله او د مظاهرې له اسیته حیات هللا رفیقي او الحاج فضل محمد پنهان او نور شناخته خېل هم راغلل
او زموږ بانډار ښه گرم سو .زموږ د مجلس په منځ کي ږغ وسو چي غونډه پیل کېږي او ټول ئې سالون ته وبللو .د
غونډي انتظام او د ویناوالو لیکني راته په زړه پوري وې .هر یوه د خپلي اړوندي موضوع په باب خواري کښلې وه
او د استاد حیات هللا رفیقي د فرهنگي کارو او ښوونیز روزنیز فعالیت ئې ډېر مثبت ارزیابي کړ .د غونډي په پای
کي ما ته هم د خبرو موقع راکول سوه .ما غونډه بریالۍ وگڼله او د استاد رفیقي پر کار او زیار مي کما حقه د ستایني
خبري وکړې.
د وینا والو په مقالو کي د گران ذهین لیکني زما پاملرنه ځان ته واړوله .ذهین ځوان لیکوال دئ او د څېړني استعداد
هم لري .ماته ئې د موالنا ابوالوفا صاحب پر دلیل القرآن باندي خپل ترسره سوی کار را ښکاره کړ .څو چاپه ئې
برابر کړي ول او غوښتل یې چي له ټولو څخه یو سم او کره متن برابر او چاپ کاندي .ما د متن پر برابرولو خپل
نظر ورته بیان کړ.
د شپې مي په کور کي د صحاف صاحب د خطي کلکسیون یوه نسخه سرسري وکتله او دغه الندي یاداښتونه مي ځني
واخیستل:
دا خطي کتاب چي د پښتو څلوریځو یوه ضخیمه مجموعه ده ،هم زما تر چټک نظر تېره سوه .دا مجموعه (تحفة
الطالبین) نومېږي .د کتاب د سر برخه کنډو ده او د سریزي درې مخه چي د شاعر له خوا لیکل سوي دي ،پاته دي.
په دې دریو مخو کي ئې د کتاب د لیکلو په اړه یو لړ مطالب کښلي دي او وایي:
ب رباعیات مسمی دئ په تحفة الطالبین ولي په معنی کښي تحفه دئ د طالب علمانو  .4..چي دغه اسم
" ...او دا کتا ِ
له مسم ی سره موافقت کوي .طالب علمان دې په مجلس خپل قبول کۀ اگر چه لیاقت نه لري ولي چي طالب علمان
دېر اکا ِبر خلق دي "...
شروع ئې:
بسم هللا الخ

حــــــــــمد ثنا د خــــــــــدای رحــــمن کړم
چي مـــــــــوصوف ئې پـه ایـــــــــمان کړم
د ایـمـان خلعت جـــــــــــــــوړ راکړ و ماته
ځـکه ئې پــه هـر ساعت ښـېـوه د ځان کړم
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ثـنـا ستا به کـــــــــــړم خالقه
په لـــــحمي ژبه ناطـــــــــقه
چي ثـنـا د خـدای ته نه کړې
نور بـه څـه کړې اې فاسقه!
موجود پای ئې داسي دئ:

د عـدو مغـزی پـرې مات کۀ
چــي دشــــمن ئې هللا یـاد کۀ
د دشــــــــــمن وېره به وشي
دا خپل عــــــمر به برباد کۀ
د کتاب ټول موجود فصلونه دروڅلوېښت دي .درودېرشم فصل په صحافت کي له خپله ځایه ایسته سوی او په پای
کي ورلوېدلی دئ.
د هر فصل مطالب ئې په رباعیاتو کي ځای کړي دي .فصلونه ئې د حق تعالی د حمد و ثنا ،د حضرت محمد (ص)
،د څلورو یارانو ،د هغوی د خالفت د مودې ،د جنتو د دوزخو ،د ځینو دعاوو او اورادو  .... ،په باب دي.
د فصلو عنوانونه په سره رنگ دي او ځای ځای ئې رنگ پیکه سوی دئ .خط ئې د لوستلو وړ نستعلیق دئ .له
اعرابه هم کار اخلي( .گ) د (ک) په شکل او (ځ) د (ز) په شکل کاږي .د (کښي) پر ځای (کښ) او د (چي) پر ځای
(چه) لیکي.
پنځه دېرشم فصل ئې " رباعیات په بیان د شکست نفس او مذمت د نفس او د هجران له السه او د عشق د اشتیاق د
محبت پرې دپاسه" سرلیک لري .په دې فصل کي ځیني سوزناکي څلوریځي سته.
کتاب ناقص اآلخر دئ .ناظم ،کاتب او د لیکلو کال ئې ټول نامعلوم دي.
نور بیا
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