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محمد معصوم هوتک

د کندهار سفر
پنځمه برخه
َجذَبه مي د دلــــــبر څکوي و ځان ته
گڼه هومري طاقت نه لرم په زور ځم
شمس الدین کاکړ
د اپرېل نونسمه ورځ د جمعې ورځ وه او زما اشنا حاجي اختر محمد خان ددوی پلرني ټاټوبي زنگاوات ته د تگ
پروگرام جوړ کړی وو .زنگاوات د پنجوایي اولسوالۍ اړونده سیمه ده چي خورا ډېر لوی و کوچني کلي لري.د جمعې
په ورځ سهار مو زنگاوات ته حرکت وکړ .د الري ملگري مي پر حاجي اختر محمد خان برسېره دده زوی حاجي
عبدالسالم (پاچا) او انجنیر  ....ول .زنگاوات ته زه شپږڅلوېښت پخوا تللی وم .هغه وخت به موږ هر اختر زنگاوات
ته د حاجي اختر محمد خان کره ورتلو .د دوی کور د زنگاوات په بیلومبي کلي کي وو.هغه وخت دده قبله گاه او محترم
اکاگان ژوندي ول .دده اکا محمد کریم خان خورا صمیمي او اجتماعي شخصیت وو .زموږ بانډارونه به زیاتره له ده
سره ول .دغه جریان حاجي اختر محمد خان پخپله هغه لیکنه کي بیان کړی دئ چي زما پر کتاب (پښتني قبیلې او
روایتي ریښې) ئې کښلې ده .زه له وړکتوب څخه هم پنجوایي ته ډېر تلم .د پنجوایي په محمدزو کي زما یوه خاله په
سردار عبیدهللا جان واده وه .عبیدا هلل جان د سردار حبیب هللا خان (اغا الال) زوی ،د سردار عبدالباقي خان لمسی ،د
سردار محمد انور خان کړوسی ،د سردار خوشدل خان کوسی او د سردار مهردل خان مشرقي بن سردار پاینده محمد
خان کودی دئ .په پنجوایي کي مي د دغي خاله په کور کي د وړکیني ډېري خاطرې سته .زه چي څه را لوی سوم ،د
ښکار شوق مي د همدغه عبیدهللا جان له الري واخیست .عبیدهللا جان د خپل وخت ډېر مشهور او نامتو ښکاري وو.
اوس په کاناډا کي اوسي .عمر ئې د نوي کالو په شاوخوا کي دئ .هغه وخت پنجوایي له ښار څخه لیري پرته سیمه
گڼل کېده .خو اوس چي څه د پاسه څلور لسیزي وروسته ورغلم ،د سرپوزې له څلور الري څخه بیا د پنجوایي اولسوالۍ
تر بازار پوري د سړک پر غاړه پرله پسې ودانۍ ،کورونه او دوکانونه لیدل کېدل .پخوا چي به موږ له ښار څخه
پنجوایي ته تلو ،د سرپوزې تر دوکانو چي به تېر سوو ،بیا مو د پنجوایي تر مرکزي بازار پوري کومه ودانۍ یا دوکان
مخي ته نه راتلئ .د الري په اوږدو کي د یادوني وړ ځای د (مار غر) وو چي د سړک شمالي خواته غځېدلی پروت
دئ .ددې غره په منځنۍ برخه کي د یوه تور مار په شان طبیعي ډبره د غره له سره څخه مخ پر کښته پرته ده .ددې
ډبري په باب سیمه ییزو خلکو ډېر افسانوي روایتونه جوړ کړي دي .زما د وړکتوب په وختو کي به خلکو ویل چي په
ډېرو پخوا زمانو کي به یو غټ ښامار پر دغه غره رااووښت او د شا وخوا کلیو څخه به ئې ژوندي انسانان تر خولې
تېرول .خلک ډېر ځني په تکلیف ول او دفع ئې هم نسوای کوالی .وایي چي یووخت شیر د خدای ( حضرت علي کرم
هللا وجهه) دلته لمونځ کاوه او په دغه وخت کي ښامار پر غره راواوښت .شېر د خدای سالم وگرزاوه او په ذوالفقار
ئې ښامار پر سر وواهه او هغه سمدالسه په ډبره بدل سو .خلکو دې روایت ته د حقیقي داستان په سترگه کتل او له دې
حقیقته ناخبره ول چي حضرت علي کرم هللا وجهه دې سیمي ته هیڅوخت تشریف نه وو راوړی .په هر صورت اوس
هم د مار غر د هماغه پخوا په شان په عظمت والړ دئ او توره ډبره ئې د مار په بڼه ځلېږي .ماته ئې کتلو پخوانۍ
خاطرې را په یاد کړې او نه پوهېږم چي ددغه افسانوي مار په باب به اوس هم په کلیوالو کي هماغه پخوانۍ روایت
موجود وي او که به ئې نوري خبري هم پر زیاتي کړي وي .د مار غره ته چي مي کتل ،له پخوا څخه ئې توپیر دا وو
چي اوس ئې په لمنه کي د خورا ډېرو شهیدانو او نورو قبرو جنډۍ رپېدلې .دا هدیرې زیاتره له روسانو سره د جهاد
په کلونو کي جوړي سوي او د وروستیو کلونو په جنگو کي پراخي سوي دي .

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د مار غر ــ د مار انځور د توري ډبري په شان پکښې څرگند دئ

هغه وخت د پنجوایي بازار فقط یو څو محدود خټین دوکانونه درلودل .خو اوس چي موږ وکتل د یوې ښاري سیمي
په شان غټ او کوچني دوکانونه پکښې اباد سوي ول .
ددغو دوکانو لویدیځ لوري ته یو بل غر شمال او جنوب پروت دئ چي د (ماسم غر) ئې بولي .ددې غره په لویدیځه
برخه کي څو کاله دمخه د نړیوال ائتالف د کاناډایي عسکرو یو لوی کمپ پروت وو چي د کاناډا صدراعظم هارپرهم
دغه غره ته د خپلو قطعاتو د کتني له پاره تللی وو .په هغه وخت کي ما ددغه غره د نامه او موقعیت په باب یوه
لیکنه په مېډیا کي خپره کړه چي دلته به ئې هم را نقل کړم" :

ماسم غر
په لویدیځومطبوعاتوکي ورو ورو دافغانستان په تېره بیا کندهار دشاوخواسیمو ،کلیواو اولسوالیونومونه عام کیږي .
داسي یووخت و ،چي عام لویدیځوال ان دافغانستان له نامه سره الهم اشنانه ول .زه په ۱۹۷۳ع کال دیوه لنډ سفرله
پاره له افغانستان څخه اروپاته دمځکي له الري تللئ وم  .دسفرتګلوری مي ایران  ،ترکیه ،بلغاریه،یوګوسالویه ،
اتریش اوجرمنی وو .په دې ټولوهیوادوکي چي به مي دافغانستان نوم عامه وګړوته واخیست ،یابه ئې بیخي ونه
پېژانداویابه ئې نو پاکستان واورېد اوکله چي به ئې زماله خواپه ماته ګوډه ژبه توضیحات واورېدل نوبه ئې دونه
سرخالص سو ،چي دمځکي پرمخ د افغانستان په نامه کوم هیوادهم سته  .دوروستیودریو لسیزو پېښو د افغانستان نوم
اوپه هغه کي بیادکندهارنوم دنړیوالوغوږوته ورساوه .خوله بده مرغه دیوه جنګ ځبلي هیوادپه توګه ئې په وپېژاند.
دداسي هیوادپه توګه چي دانسان ژوندپکښې دخاشې ارزښت نه لري ! دنړۍ په مطبوعاتوکي اوس دپنجوایي ،تولوکان
 ،اشوغې  ،ژیړۍ دښت ،سپین بولدک ،... ،اوماسم غرنومونه ډېرلیدل کیږي  .د ماسم غرنوم مي دکاناډاپه مطبوعاتوکي
څوواره لوستلئ دئ  .ددې غره نوم په هغوورځوکي ډېرواخیستل سو ،چي دکاناډا صدراعظم ستیفن هارپر دیوه
ناڅاپي سفرپه ترڅ کي کندهارته والړاو له دغه غره څخه ئې د پنجوایي سمسوره اولسوالي په دوربین کي وکتله .
داچي لویدیځ وال له افغانانوڅخه څه غواړي اود افغانستان دبدمرغه اولس په تندي کي به ال نوري څه خوارۍ اواریانۍ
لیکلي سوي وي  ،زماددې لیکني موضوع نه ده  ،زماپام لرنه دماسم غره ځان ته اړولې ده  .دماسم غرنوم ماته
دزلمیتوب خاطرې رایادوي  .هغه خاطرې چي ما به ددغه غره له څوکي څخه دقبلې لورته دارغنداومست سینداو
پرشا وخوابه مې دانګوروشنه باغونه کتل اولمرخاته ته به مي د پنجوایي اولسوالۍ بازار ،دپنجوایي خندق  ،دارماړې
شاوخ واباغونه ـــ جنوب ختیځ ته به مي د ذی آب چمنونه او د خیبري غر کوت ـــ شمال ختیځ ته به مي د مارغره

د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لړۍ اودهغه شمال ختیځ ته به مي بیا دبدوانوغراو د اشوغې تماشاکوله  .دې ټولو سیمو هري یوې له ځانه سره
تاریخي او افسانوي روایتونه درلودل  .داشوغې نوم دپوهانوپه نظر داشوکاله نامه سره اړیکی لري اواشوکا خو د
هندوستان له موریایي پاچهانوڅخه یو پاچاو ،چي دژوندزمانه یې ترمیالد دمخه  -۲۷ـ  ۲۳۲کلونوته رسیږي ـــ
دخیبري غردمحلي روایاتوله مخي له یوې افسانوي ښځي سره تړلی دئ  ،د بدوانوغر د شمشیرغار له اسیته تاریخي
کتابوته الر پیدا کړې ده  ،دمارغردهغي توري ډبري دیوه رګ له بابته عام سوئ دئ  ،چي دمارشکل لري اوددغه
غره له شمالي خواڅخه جنوبي خواته را اوښتئ دئ  .نودماسم غرنوم له څه سره رابطه لري ؟ زمادغه لنډه څېړنه
پرهمدې نامه راڅرخي  .دماسم غردپنجوایي اولسوالۍ دبازارلویدیځ لورته پروت دئ  .پخوا چي به موږ داولسوالۍ
له بازارڅخه مخ پرقبله داولسوالۍ له ودانۍ او د شمس الدین کاکړ له لیسې څخه تېرسولو ،نور به سړک دیوه نسبتا ً
لوړغره په بېخ کي مخ پرجنوب غزېدلئ وو .داسړک چي به دشیخ قلندر زیارت ته ورسېدئ  ،بیرته به یې مسیرمخ
پرلمرلوېده دارغنداورودخانې ته به شیوه سو او بیا به همداسي مخ پرجنوب کوږووږ تر سپیروان  ،زنګاوات  ،موشان
اوتلوکان پوري رسېدئ  .پای ئې د ارغنداو ،ترنک اوډورۍ رود دیوځای کېدوبرخي ته درېدئ  .داځای یې دوآوباله.
دشیخ قلندرزیارت دسپیروان په سکیلچه کي دئ  .دسکیلچې دنامه څېړنه به بل وخت ته پرېږدو .شیخ قلندردسبزوارله
سیدانوڅخه وو ،چي کندهارته راغلئ او د مرګ تر وخته ئې په همدې سیمه کي دحق د الري په ارشاداوتلقین کي
خوارۍ کښلي وې  .دسبزوارپه نامه د فراه او هرات ترمنځ هم یوه سیمه سته چي اوس ئې نوم په (شین ډنډ) سره
اوښتئ دئ اوبل دایران دخراسان په والیت کي  .داخبره التراوسه سپینه سوې نه ده  ،چي شیخ قلندربه له کوم
سبزوارڅخه کندهارته راغلئ وو  .دشیخ قلندرنوم سیدمحمد او د سیدحسین زنجیرپا زوی وو .د ژوندزمانه ئې د
ذوالنون اوشاه بیګ ارغون له واکمنیوسره برابره ده  .مړینه ئې په د۹۳۳هـ ق کال دعاشورې په ورځ پېښه سوې ده
 .دسید شیرقلندرپه اوالده کي یوتن میرمعصوم قندهاری البهکری الحسیني نومیږي  .میرمعصوم دسیدمحمدصفایي
زوی وو ،چي دپاړسي ژبي پوخ شاعراولیکوال وو  .خوراښه خط ئې کیښ  .په شعرکي یې (نامی) تخلص کاوه .
دشعربشپړدېوان یې پاته دئ  .په نثرکي یې د(تاریخ سندهـ )په نامه یومهم کتاب کښلئ دئ  .داکتاب د(تاریخ
معصومي)په نامه هم مشهوردئ  .میرمعصوم (نامی) په ۹۴۴هـ ق کال دسندهـ په بهکرکي زېږېدلئ اوپه ۱۰۱۹هـ
ق کال په همدغه ښارکي مړاوپه سکهرکي پریوه لویه غونډۍ باندي ښخ دئ  .د میرمعصوم پالرپه ۹۹۱هـ ق کال
مړسو او دی د مغولو د زمانې هندوستان ته والړ .په هندوستان کي ئې مغولي پاچا جالل الدین محمد اکبر(  ۹۶۳ــ
 ۱۰۱۴هـ ق) دربارته ځان ورساوه  .پر اکبر باندي ډېر ګران سواو د یو زرتنومنصب ئې ورکړ .جالل الدین اکبرچي
عبدالرحیم خان خانان دکندهاردنیولوله پاره وګوماره ( ۱۰۰۲هـ ق)  ،په دغه لښکر کي میرمعصوم هم ورسره وو.
خان خانان له صفویانوڅخه دکندهارښار ونیو .میرمعصوم په  ۱۰۰۴هـ ق کال بیاکندهارته والړاوداوار ئې په
کندهارکي درې کاله تېرکړل  .په دې دریوکلونوکي ئې دکندهاردچهل زینو په غره کي  ،دقیتول په غره کي  ،دشیخ
قلندردزیارت په غره کي  ،دخاکرې زدشاه آغاپه زیارت اوځینونوروځایوکي په ډبروکي کتیبې وکیندلې  .ددې
کتیبومفصله څېړنه عالمه رشاد(رح)پخپل پیاوړي اثر(دکندهاریاداښتونه) کي کړې ده  .میرمعصوم (نامی) دشیخ قلندر
زیارت ته څرمه دغره په پاڼ کي دوې کتیبې کښلي دي  ،چي وایي یوه ئې ورانه سوې اوپربله ئې دغه بیتونه سته:

دریـــن آرامــګــاه  ،بی ره و رو
اګــرمــردی مـنـه دل یـکـسرمــو
ازین منزل که یاران دررحیل اند
تــرا آن جـمـله دررفـتن وکیل اند
تـرا ګر آسمان مـنـزل نشین است
هــم آخـرجای تو زیر زمین است
بـیـا «نامی» بـکار خـود بـګرییم
زمــانی بــر مـزار خــود بګرییم
ماته دماسم غردنامه له اورېدوسره دمیرمعصوم (نامی) نوم ذهن ته راګرزي اویقین ته په نزدې ګومان سره ویالی
سم  ،چي دماسم غرد همدغه میرمعصوم له نامه سره تړلئ دئ .
اوکویل ـــ کاناډا
۲۰جون ۲۰۰۷ع"
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ددې مقالې تر لیکلو وروسته ددغي سیمي یوه اوسېدونکي د تیلفون له الري راته وویل چي پر دغه ځای یوه کال هم
سته او د ماسم کال په نامه یادېږي .البته مراد به ئې دا وو چي ددغه غره د نامه نسبت به هم همدغه شخص ته وي.
خو دې معلوماتو ماته پر خپل گومان باندي د نوي کتني اړتیا الزمه ونه ایسوله .
د ماسم غره لویدیځي خواته د حاجي گلون بابا په نامه یو زیارت سته چي پخوا به معمو ً
ال ښځي ډېري د زیارت له
پاره ورته راتلې .پخوا چي ما دا زیارت لیدلی وو ،گومبته او شنخته ئې نه درلوده .ددې وار چي مې زیارت وکړ،
پخه ودانۍ پر جوړه سوې وه .د کندهار د زیارتو او مشاهیرو په باب چي کوم آثار زما تر نظر تېر سوي دي لکه د
کندهار مشاهیر( د محمد ولي ځلمي لیکنه) ،د کندهار زیارتونه ( د عالمه رشاد تالیف)؛ په هغو کي د حاجي گلون
بابا په باب څه نه مومو .کندهاري شاعر مال محمد عیسی حکیم چي په انجمن عشاق  ۵ـ  ۸مخونو کي د خدای د
نازولو یادوني کړي دي ،په هغو کي ئې د حاجي گلون بابا نوم راوړی دئ:
"سخي حاجي گلون دئ ،په سوزني کي حسین شاه"
له دې یادوني څخه هم تر نامه په ها خوا نور معلومات نسو موندالی .د (گلزار قندهار) مؤلف حاج شیخ محمد حسن
مولوی قندهاری د خپل دغه کتاب په  ۱۱۷مخ کي لیکلي دي:
 " ...در بین زنگی آباد و سفیدروان زیارتی است به اسم حاجی گلون و بسیار تفحص نمودم ترجمۀ زندگانیش را
نیافتم ".
په دې وروستۍ کتنه کي مې د زیارت د نوي ایښوول سوي شنختي له مخي وموندل چي حاجي گلون بابا د ږوب
کاکړ وو .درې سوه کاله پخوا له ږوبه کندهار ته راغلی وو .په سوو مریدان ئې درلودل .آثار ئې لیکلي ول او د شیخ
الحدیث لقب ئې هم له نامه سره کښلی وو .دا شنخته د حاجي فیض محمد کاکړ په نامه دده د یوه لمسي په فرمایش په
 ۱۳۹۰ / ۵ / ۱ش ترتیب سوې ده .پخپله مي له حاجي فیض محمد کاکړ سره د لیدني کتني موقع برابره نه سوه .که
مي ددې کتني فرصت موندلی وای ،ښایي ډېر څه مي تر السه کړي وای .
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د حاجي گلون بابا زیارت

د حاجي گلون بابا (رح) د قبر نوې شنخته

د حاجي گلون بابا د زیات شاوخوا
محمد معصوم هوتک ،حاجي اختر محمد خان ،انجنیر...
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د حاجي گلون بابا تر زیارت وروسته د سید شیر قلندر (رح) زیارت ته والړم .د سیمي خلک ئې د شیخ قلندر زیارت
بولي .دا زیارت چي مي هم څه کم پنځوس کاله پخوا لیدلی وو ،اوس ډېر بدلون پکښې راغلی وو .پخوا ددې زیارت
ماجر په اومو خټو ودان وو .څنگ ته ئې یوه ډېره ستره ډبره د یوې بلي وړې ډبري په مرسته په معجزه آمېزه توگه
معلّقه والړه وه چي اوس ئې درک نه وو او له منځه وړل سوې وه .پخوا په ورڅرمه غره کي دده د لمسي میر
معصوم بکهري په الس یوه کتیبه کیندل سوې او دا بیتونه پکښې حک سوي ول :

درین آرامــــــــــــــگاه بی ره و رو
سر مو
اگــر مــــــردی م ِنه دل یک ِ
از ین مـنزل که یاران در رحیل اند
تـرا آن جـــــــمله در رفـتن وکیل اند
تـرا گر آســـــمان مـنزل نشین است
هـم آخر جــــای تو زیر زمین است
بـیـا "نـامی" بــکـار خــــود بـگرییم
زمانی بر مزار خـــــــــــود بگرییم
(د کندهار مشاهیر  ۱۱۹ ،مخ ،د ۱۳۸۷ش چاپ ،کندهار)
د دې کتیبې هڅه مو هم وکړه  ،خو څه الس ته رانغلل .د قبر پر سر د یوې شنختي یا کتیبې یوه کوچنوټې ټوټه پرته
وه ،چي د لوستلو نه وه .څرنگه چي زموږ د ورتگ په وخت کي څو تنو مېرمنو یوه ناروغ ماشوم زیارت ته راوستلی
وو ،موږ ددغو مېرمنو د نه مزاحمت له اسیته ډېر پاته نه سوو او د عکس اخیستلو موقع هم برابره نه سوه .
لکه وړاندي چي مو هم ولوستل سید شیر قلندر(رح) د سید حسین زنجیر پا زوی دئ.
نور بیا
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