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۲۱/۰۷/۲۰۱۹                محمد معصوم هوتک

                

 
 د کندهار سفر

 

 برخه شپږمه
 

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

 

 ړکاک نیشمس الد
 

تلوکان د مالحسن اخوند علیه الرحمه د مزار په نیامت حرکت وکړ. باید ووایم د شیخ قلندر بابا له زیارت څخه مو د 
چي له ښار څخه بیا تر تلوکان پوري سړک د امریکایانو له خوا ډامبر سوی دئ. پر الري مو د شاوخوا سیمو له 

اغو ته چي دي کتني څخه وفهموله چي د سږ کال پرله پسې بارانونو کروندې ټولي زرغونې کړي وې او د انگورو ب
کتل ، بلگونو ئې له تازه گۍ څخه د چا خبره خندل. د سړک دواړو غاړو ته مو د تاریاکو فصلونه هم څو ځایه په 

  .سترگه سول چي پر ځینو ئې د نېښ وهلو په نیت خلک مشغول ول
وټر ودراوه او موږ ترشاوخوا  شلو دقیقو تگ وروسته د مال حسن اخوند مزارته ورسېدو. د توتانو په تکیه کي مو م

زیارت ته د اوږدو افقي زینو له الري وختلو. پر زیارت باندي پخه گومبته او ودانۍ والړه وه. پخوا چي زه دغه 
زیارت ته راغلی وم، مزار ئې د وچو خاشو )کېرتو( په منځ کي واقع وو. قبر ئې شنخته درلوده چي اوس هم پر 

  .والړه وه.عکس ئې په ورپسې مخ کي دئ
وخت په همدې زیارت  یارت مي وکړ او خپلو ملگرو ته مي وویل چي ماته مي خپل استاد مال عبدالسالم اخند یوز 

کي ویلي ول چي د مال حسن اخند صاحب له خولې روایت داسي دئ چي وایي ده وصیت کړی وو چي " زما مزار 
  : "ته که څوک راځي، قبر ته دي مي له دوعا وروسته دا الندي بیتونه ووایي

 

 اطر اوريــر خـــا پـــي زمـاري چــه چــغــه
 واب ُمال په توريـه خـي پـنـه ویــې نـخ ئـیــش

 

 وــارانـــړم د یــــدن کـــه ال دیـــــول زه ب اــم
 ېني توريـه وه مـــاران نـــم یــلــي راغـزه چ

 

 وټي وسوېــه پـاط پــي د ربــښې مـني پـیـپـس
 وريــه گــه راتــر نـظـش نـه تــا پـنـل اشـپـخ

 

 ليـایـه بــو بــر خـره ورځي ســدڼ لـنـي چـچ
 وريـیـدڼ ســنــای د چــو ځــارانـي مــعــد اف

 

 ووړــــو یــشوقـعـو مـــغـــد "حسن" زړگی ه
 چې مدام تر نـــــــــقاب  الندي سترگي توري

 

مال حسن اخند په قوم ساگزی وو. په پښتو او فارسي ئې شعر وایه. فارسي دیوان ئې چاپ سوی دئ او پښتو اشعار 
مخ، د کندهار زیارتونه  ۱۳۴مخ، تذکرة الشعراء ۳۹۷/  ۱ئې خواره واره سته. دده د وفات کال په ) پښتانه شعراء 
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هـ ق بلل سوی دئ. خو دده د قبر پر شنخته ئې ۱۲۴۵ش چاپ( کي ۱۳۸۶مخ د  ۲۶۱مخ، د کندهار مشاهیر  ۸۵/  ۱
 : هجری لیکلی دئ. د شنختي عبارت داسي دئ ۱۲۰۱د وفات کال 

  خدای دي ټوله مړه وبخښي "
تاریخ وفات روح االیمان و وسیلت الجنان مال محمد حسن افغان ساکن قریه تلکان من قراء اشرف البالد قندهار قوم 

ــ خادم خادمان سید محمد ولد فیض محمد ساکن  ۱۲۰۱اسحق زائی اوازه ائی احمد زائی خیل میداد فی سنه هجری 
  " قریه مذکور متولی مذکور

  . لمې وروسته ما همداسي ولوستلهوروستۍ برخه ئې تر )ساکن( ک 
د زیارت متولی حاجي گل محمد نومېدی. د زیارت څنگ ته ئې د مېلمنو خوني جوړي کړي وې. موږ ته ئې چای 
راکړې. ما د مال حسن اخند صاحب د آثارو پوښتنه ځني وکړه. په جواب کي ئې راته وویل چي دده مشر ورور په 

دوه کتابه سته. ماته ئې د زیارت دگومبتي د ترمیم یادونه وکړه چي د بارانو  وېش )چمن( کي اوسي. له هغه سره ئې
   .له اثره ئې یو بغل شوړېدلی وو

 

 
 د مال حسن اخند د قبر شنخته     

 

تر زیارت وروسته مو مخ پر بیلومبي ونیو او پسله څو څلوېښت کاله مو بیا د قدردانو مشرانو پر هغه مېنه سترگي 
روښانه سوې چي ما او زما انډیواالنو ته ئې هر وخت د مېني او اخالص یاد پري ایښی وو. کلی او د حاجي اختر 

موږ به د کشمشخانې پر سر مجلسونه کول، اوس  محمد خان دوی کالوي و کورونه ټول نړېدلي ول. هغه باغ چي
نور نه وو. د جنگو پر وخت هوار سوی وو خو اوس بیرته د حاجي صاحب او زامنو په همت ئې د انارو باغ ځني 
جوړ کړی وو. خالصه مځکه ئې هم وه او له هغې څخه د پالېز کار اخیست. دوه درې سرایه ئې پکښې ودان کړي 

ئې دوې خوني او نور لوازم پکښې جوړ کړي ول. ښه د خوند غرمه مو پکښې تېره کړه. د ول. د مېلمنو له پاره 
حاجي اختر محمد خان ناظر چي دوی خان ورته وایه، د مېلمه پالني ټول شرایط برابر کړي ول. ښه قدردان سړی 

ینو پوښتنو ته مې جوابونه وو. له یوه ځوان سره چي مطیع هللا نومېدی او ښه په ژبه پوه ځوان وو، هم معرفي سوم. ځ
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وویل. ماپښین قضا له دغه ځایه مخ پر ښار بیرته روان سو. پر الري مي خور له ویرجینیا څخه تیلفون راوکړ او د 
  .جوړ و روغ پوښتنه مو سره وکړه. لمر ال والړ وو چي عینو مېني ته راورسېدو

 

 
 

لگرتیا هدیرې ته د شنختو ډبري ورسولې. د هدیرې گاونډي د اپرېل پر شلمه )شنبه( مي سهار د حاجي نجیب هللا په م
حاجي عبدهللا ته مو د سمیټو او مسالې له پاره سپارښتني او پیسې ورکړې. وعده ئې وکړه چي سر له سبا به ئې کار 

  .پیل کړي
د زه له هدیرې څخه د صحاف صاحب دوکان ته والړم. له صحاف صاحب سره په خبرو لگیا وم چي یو جگ لوړ 

پاخه عمر مشر سړی دوکان ته راننووت. پر ما چي ئې سترگي ولگېدې، له واره ئې وویل :" دا معصوم خان نه 
دئ؟" ما په جواب کي ورته وویل :" معصوم یم، خو خان نه یم". سړی مي ځای ته رانه ووست. پوښتنه مي ځني 

ه پېژاند. وروسته ئې د ښوونځي د وخت وکړه. راته وېویل چي" عجب! همصنفي هم د چا هېرېږي؟" بیا مي هم ون
بیان راته وکړ. ورو ورو مي ځای ته راووست. دی په میرویس لېسه کي د څو میاشتو له پاره زما همصنفي وو. بیا 
کابل ته والړ او دارالمعلمین ته شامل سو. نور حال مي ئې نه درلود. ده راته وویل چي د حامد کرزي په وخت کي 

ني قونسلگرۍ مسئول وو. دده په مالي مالتړ ډاکتر عبدالرؤف رفیقي د سراج االخبار لومړی ټوک په کوئټه کي د افغا
کاپي چاپ کړی دئ. دا ټوک ماته ډاکټر رفیقي راکړی وو او د جنرل قونسل عکس مي پر وقایه کتلی هم وو، خو بیا 

ي الحاج غالم محمد خان بهادر مي هم له حافظې څخه وتلی وو. تر دې وروسته به زیاتره ورځي زما دغه همصنف
  .صاحب د صحاف دوکان ته راتئ او زړې خاطرې به مو سره تازه کولې

د صحاف صاحب دوکان ته بسم هللا خان هم راتئ. ماته ئې ډېر اخالص او مینه څرگندوله. ډېر قدردان او منّور  
هللا خان زموږ کور ته دوه درې واره زما لیدو ع(، بسم ۲۰۱۵ځوان وو. هغه تېر وار چي هم زه کندهار ته تللی وم )

ته راغلی وو. ښه د زړه ډک او پر وطن مین شخص دئ. کله چي په کابل کي د ډاکټر اشرف غني حکومت مشورتي 
لویه جرگه رابللې وه، بسم هللا خان د کندهار په استازو کي شامل وو او کابل ته والړ. زه دده تر بیرته راتگ ترمخه 

  .راروان سومکاناډا ته 
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 غالم محمد خان بهادر او محمد معصوم هوتک

 ع  ۲۰۱۹اپریل /  /۲۰
 ــ کندهار نهېم نویع

 

د اپرېل پر یوویشتمه د حاجي احمد ولي خان کره مېلمه وم. دی زما اخښی او زما د استاد ارواښاد مدیر صاحب محمد 
صاحب، حاجي اغا شیرین، حاجي نجیب هللا او حاجي محمد نبي خان منځوی زوی دئ. مېلمستیا ته ئې احمد صمیم 

شفیع هم رابللي وه. له کراچي څخه حاجي عبدالرحمن ) د حاجي احمدهللا خان الکوزي کشر ورور( هم رابللي ول. 
  .شپږویشت کاله وروسته مو سره ولیدل. د کورنیو د جوړ روغ پوښتني مو سره وکړې

د صحاف دوکان ته والړم. د صحاف صاحب له خطي کلکسیون څخه مي څو  تر مېلمستیا وروسته د پخوا په شان
   و.کتابونه  را واخیستل او کورته مي د کتلو له پاره راوړل. په دې کتابو کي یو د مالقطب اخند کتاب و

د مال قطب اخند توخی د کندهار په صاحب الحالو علماوو کي د نامه څښتن تېر سوی دئ. وایي چي د مال دوست محم
هوتک له تربیت یافته گانو څخه وو. مال دوست محمد د سردار کهندل خان د قاضی القضات قاضي غالم محمد وراره 
وو چي د مال قطب اخند د روزني وظیفه ورته مشهور ستانه محمد رسول ساکزي مشهور په صوفي صاحب سپارلې 

  .دروازې په جنوبې کالفصیل کي واقع دئ وه. مال قطب اخند د جوشیانو په مسجد کي استېدئ. دا مسجد د هرات
  .5د صوفي صاحب د قبر د کندهار د پخوانۍ فرقې شمالي دروازې ته مخامخ د شاه ولې پر غاړه دئ

د مال قطب اخند ددغه کتاب نوم ئې )صلوتیه( کښلی دئ او په پیل کي ئې په سره رنگ کښلي دي :" این کتاب مسمی 
   "قطب هذه الزمان میباشدبصلوتیه من تصانیف قطب االقطاب 

شروع ئې داسي ده : " الحمد هلل رب العالمین والصلوة واتسلیمات والبرکات علی من هو امام المقربین و علی آله 
  .واصحبه و اشبعه الی یوم الدین

  "... ومبدانکه چون نماز ستون دین است ازین سبب است که دین عبارت از چهار چیز است اول اعمال، دویم اخالق ، سی

پای ئې : " تمت تمام شد هذه الرساله صلوتیه که از تصنیف فضیلت پناه حقیقت آگاه کمالت دستگاه قطب االقطاب مال 
بدست خط حقیر فقیر پرتقصیر عبدالقدوس  ۱۳۲۲شهر ذی القعدة الحرام  ۱۰قطب الدین قندهاری در تاریخ یوم دوشنبه 

  ."ارحم الراحمین. فقط قوم خروتی غفرهللا له ولوالدیه برحمتک یا
د مال قطب اخند نور تالیفات ) تحفة الدرویش( او) بدرالشروح( نومېږي او د) صلوتیه( کتاب نوم ئې ما )هوتک( ته 

  .نوی دئ. ښایي بل ځای به ئې هم یادونه سوې وي چي زما ذهن ته اوس نه راځي
چي تر بسم هللا وروسته کاتب ورته لیکلي دي :" ددغه صلوتیه کتاب په سر کي په سره رنگ یو پښتو مناجات سته 

  : مناجات نیز از فضیلت پناه مال قطب الدین اخند میباشد بگمان بنده این است". د مناجات مطلع داسي ده
 

 قــــــــناعت راته عـــــــطا کړې زما ربه
 ا حرص و هوا کړې ځما ربهـمـه ځـورک
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اتب پر"گومان" باندي د یقین جامه نه برابرېږي. د مال قطب اخند د پښتو دا مناجات د عبدالحمید مومند دئ او د ک
  .شاعرۍ خبره ما د مشرانو استادانو له خولې اورېدلې نه ده

د خطي کتابو په لړ کي مي یو د کوچنۍ قطع منظوم کتاب تر نظر تېر کړ.  په کتاب کي نصایح، احکام او د تاریخي 
دئ چي ناظم ئې عطا محمد نومېږي او د اوسني زابل والیت د شاوخوا سیمي پېښو بیان په پښتو نظم لیکل سوی 

  : اوسېدونکی ښکاري. د ځان د نامه یادونه ئې په دې بیتو کي کړې ده
 

 گرو عطا محمد غریب دئ
 په احسان د رب قریب دئ

 

***** 
 خــــــــوار عطا گَرو په احسان دئ
 خالص به نه شي بار ئې گران دئ

 

نظمونه ئې د ناظم د سپین ږیرتابه ښکارندویي کوي . د کتاب پاڼي ژیړ وشمه او شنې دي او د سر او پای خوا ځیني 
  : ئې کنډو ده. موجود پیل ئې داسي دئ

 

 ه مخالف وې پر هــر څه تهـــک
 یت منه تهـد امـــــــــــــــام وص

 

 دعات دي غــــوړېدليــــر بــډې
 زمــــــــــوږ دي راوړيزمانې 

 

 ط دئـریـفـا افــــراط دئ یا تــی
 ل کښي محیط دئـر فعـه هــــپ

 

  ي:موجود پای ئ
 

 هر یو خال ئې نقش د چین دئ
 ر رنگین دئــد چین نـــقش ډې
 

 ان دئــمایـن... نـیـش د چـقــن
 دان دئـنـد خـدای نقش صد چ

 

 ین دئــد خـدای نقش ډېر رنگ
 ن دئـیـتــــــــمام نقش د چتر 

 

  . دا مخ د ) د خدای نقش ده( رکاب لري او نوره برخه ئې نسته
د کتاب په منځ کي د ظلم په باب د یوه بیان په ترڅ کي د خواجه محمد خان په نامه د یوه مشر خان د ظلم یادوني 

ناظم ورسره خپل مخالفت ښیي. د پاڅون یا لري او په هغو کي د شنکو خان په مشرۍ د یوه پاڅون پېښه بیانوي چي 
بغاوت مالتړیان د کندهار ذاکر شریف حضرات بولي او د مالمتۍ گوته ورته نیسي. ناظم پخپل مسجد کي پاڅونوالو 
ته مشوره ورکوي چي که د میرعالم خان د زوی افضل خان حمایه تر السه کړئ، نو ښایي بری ومومئ، کنه هسي 

. دغه افضل خان د حاجي میرویس نیکه د وراره حاجي انکو نیکه کوسی دئ. پاڅون وال دده مو ځانونه مه تباه کوئ
مشوره مني او شنکوخان ناوې ته په جرگه ځي خو د افضل خان او زمان خان مالتړ نه مومي او داسي ښکاري چي 

دغه پاڅون پایله داسي د نور اولس همکاري هم ورسره کمزورې وي .په پای کي ناکام له دنیا ځي. د کتاب ناظم د
  :بیانوي

 

 ادشاهي وهــد هلکانــــــــــــو پ
 شه ښادي وهـال تـیـد خــوب خ
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رشوـېـده کل ه زما پـــــــــند د
 ده په ځیر شو شــــــــیطانان د

 

 دوی هــــــــم دا شو ر پای دـآخ
 در په در ســـــــــــــره جال شو

 

 ځایهـېـدوی ب ،شنکو خان والړ
 دنیا له فــــــــاني ســــــــرایه د

 

 نه ئې نوم د ښــــــه میدان شو
 نه ثواب د هـــــــغه جهان شو

 

 د شهادت د خــــــون له میانه
 والړی دی له دې جــــــهانه

 

 حال ئې خدای وته معلوم دئ
 عطا خــوار جهول ظلوم دئ

 

 .ښایي زموږ د تاریخ لیکونکو په درد به وخوريدغي برخي یادونه په دې نیامت وکړه چي  د ،دې کتاب د ما
 

 نور بیا
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