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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۱۷/۱۱/۲۰۲۰                          محمد معصوم هوتک

 

 محمد جانان اخندزاده فدوي 
 

 لومړۍ برخه
 

 
  
 

دا لیکنه ما د جانان فدوي دېوان له پاره د سریزي په توگه دوه کاله پخوا کښلې وه. دغه دېوان ما د څلورو خطي  
لړ نسخو یو  ترتیب کړیچاپي   او  له مخي  ته   آثارو  پاره ښاغلي حمدهللا صحاف  له  د چاپ  ټوک مې  لومړی  او 
 .وو چي په دې شپو ورځو کي چاپ سو لېږلی

 

 دې لیکني په خپرېدو کي مي مراد دوه ټکي دي:   د
 

او دوهم    په خپل کار باندي درانه لوستونکي خبر کاندم او خپرېدو یو دا چي د جانان فدوي دېوان د ترتیب او تکمیل
دا چي په ژوند باور نسته، ښه دئ چي د جانان فدوي پر ژوند باندي زما له کار او زیار څخه به تر خپرولو وروسته  

 وخت که الزمه وه، استفاده وسي.   د راتلونکو څېړنو پر
 

 )م.هوتک( 
 

 
چي ادبي نړۍ ته   شاعر دئ دېوان لرونکی کثیرالکالمد پښتو او فارسي ژبي   (۱)فدوي اخندزاده جانان مولوي محمد

. ع(۱۹۶۳=   هـ ش ۱۳۴۲)وار د واره د عالمه رشاد)رح( له خوا په پښتانه شعراء دریم ټوک کي ور وپېژندل سو
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تر دئ.  ږغېدلی  سره  تفصیل  په  کالم  او  ژوند  پر  دده  مرحوم  گډون چي وروسته دوی عالمه  په  د   زما  چا  هر 
خپرې کړي،د پښتانه شعراء تر مطالبو ئې زیات څه کښلي نه دي . زما دا اوسنۍ   لیکني په باب  فدوي اخندزاده جانان

  یو څه پراخه وي. ښایي به ئې لیکنه به هم په همدغه چوکاټ کي محدوده روانه وي خو د محتویاتو سپړنه
 

مالخېل،غازي خېل،   په هوتکو کي اواو په قام هوتک     یار محمد زوی او د هارون لمسی فدوي د اخندزاده جانان
عمرزی دئ. د کورنۍ مشرانو ئې د علم برخه درلوده او په اخندزاده خېلو مشهوره ده. دغه کورنۍ د زابل والیت د  
کالت ښار شمال ختیځ ته د سره غره په لمنو کي میشته وه او فدوي د خپلي استوگني مېنه " مرغه" او په مرغه کي  

 ویلي دي: بیا "زهره" یادوي. ده

 
 هوتک زمــــــــــــــا نسب وطن دئ

 ن دئـي مسک ـرۀ کښي مـه سرۀ غـپ
 رۀ کښي بیا مـــــرغه دئـ په سرۀ غ

 دئ(۲)په مـــــــــرغه کښي بیا زهره
 

 مخ( ۳۴۰) خطي دیوان 
 

دغه کال د امیر .  (۳) هـ ق( پوري یقیني دئ۱۳۰۹فدوي ژوند د عالمه رشاد د تحقیق له مخي تر ) اخندزاده د جانان
  عبدالرحمان خان د پاچهۍ له یوولسم کال سره برابر دئ. د فدوي زیارت پخپل کلي کي دئ او عام و خاص ورځي.

 

له ښاغلي زاهد څخه د جانان فدوي د اوالدې په باب پوښتنه وکړه. ده راته ولیکل   په )اکتوبر کي  کال ع۲۰۱۸ما د 
هرې )وستۍ( کلي کي د فدوي )رح( درې لمسیان پاته دي چي عبدالخالق  چي د زابل والیت د شینکۍ اولسوالۍ په ز

اخندزاده، عبدالرازق اخندزاده او عبدالمنان اخندزاده نومېږي. دوی په سیمه کي واړه امامتونه لري. خلک په درنه 
  سترگه ورته گوري. ستانه ئې گڼي. نرم او عاجزه خلک دي.

 

(  هـ ق۱۲۸۴ ـ ۱۲۱۶ لسلې د مشهور مقتداء حاجي دوست محمد قندهاري )په طریقت کي د نقشبندیه س جانان فدوي
 شعر کي د خپل دغه مرشد په باب وایي: جانان فدوي په یوه .خلیفه وو

 

 دفقر  دحاجي دریابـمـحـدوست م حضرت 
 گفتارئې دعرفان د بحر ُدر وي  هـــــــــــر

 

په باب په پښتو او فارسي شعرونه ویلي دي او د هغه روحاني  قندهاریجانان فدوي د خپل مرشدحاجي دوست محمد 
  مقام ئې په درنو الفاظو بیان کړی دئ.

 

پلرني کلي کي   هـ ق کي کندهار ته نزدې پخپل  ۱۲۱۶په قام یوسفزی پښتون وو او په   حاجي دوست محمد قندهاری
زېږېدلی وو. پالر ئې مال علي اخند نومېدئ. د مال علي اخند اوالد نه پائېدی او ډېر اوالدونه )لوڼي زامن( ئې د حاجي  
دوست محمد تر زېږېدو پخوا مړه سوي ول. حاجي دوست محمد قندهاري لومړني تعلیمات پخپله پلرنۍ مېنه کي کړي  

رآن مجید ئې له تجوید سره حفظ کړی وو. خو په هغه وخت کي دده پلرنی ټاټوټی ددې نه وو چي ددغه ځیرک ول. ق
طالب العلم تنده دي په ماته سي. دی د علم په طلب پسي کابل ته والړ او هورې ئې مروج تحصیل وکړ. وروسته د  

او مدینه منوره کي ئې څو کاله د علم تحصیل    حج فریضې اداکولو په نیت حرمینو شریفینو ته والړ او په مکه معظمه
چي د هغو تر اغېزې الندي ئې له حرمینوڅخه تر     وکړ. ده ته په حرمینو کي خورا ژور روحاني کیفیتونه پېښ سول

بیرته راتگ وروسته د کردستان سلیمانیې ښار ته سفر وکړ او هورې د شیخ عبدهللا برانی؟ په خذمت کي حاضر سو. 
هللا سره تر څه مودې وروسته د نوموړي په الرښوونه هندوستان ته والړ او د حضرت شیخ احمدسعید  له شیخ رحمة 

په لږ موده کي ئې له شیخ احمدسعید )رح( څخه د نقشبندیه،  ( خدمت ته ئې ځان ورساوه. هـ ق۱۲۷۷دهلوي ) وفات  
ړ او کله چي شیخ احمدسعید )رح( حرمینو ترالسه ک مجددیه، قادریه، چشتیه، سهروردیه او کبریه سلسلې د ارشاد اذن 

ته په سفر روانېدی، حاجي دوست محمد قندهاری ئې خپل خلیفه وټاکه او افغانستان ته ئې د تگ الرښوونه ورته 
هـ ق کال ملگری سو او د کالت په  ۱۲۵۱وکړه. حاجي صاحب د ناصرانو پښتنو د میمڼ قبیلې له کاروان سره په  

حق او حاجي محمد صدیق په مالي مرسته خانقاه جوړه کړه. حاجي صاحب درې خانقاوي  غنډانو کي ئې د مالعبدال
د خراسان له خانقاه څخه مراد همدا د .(۴) درلودې. یوه په موسی زو کي، بله په دهلي کي او دریمه په خراسان کي 

)اوړی(به ئې په غنډانو کي تېراوه او په ژمي به د دامان عالقې ته تئ. په دامان کي ئې په   غنډانو خانقاه ده.دوبی
  هـ ق کال خانقاه ودانه کړې وه.۱۲۶۶
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و ته وسپارل سو.  مه وفات او په موسی زي کي خاور۲۳هـ ق کال د شوال پر ۱۲۸۴حاجي دوست محمد قندهاری د 
په توگه ټاکلی   خپل خلیفه اعظم ئې محمد عثمان داماني د زیارت ته ئې اوس هم عام و خاص ورځي.تر وفات پخوا

هـ ق کال د ډیره اسماعیل خان په لوني کلي کي زېږېدلی وو. پالر ۱۲۴۴په   خلیفه محمد عثمان داماني نقشبندي وو.
څکزی وو.مور ئې د بنده نواز سید محمد گیسو دراز له کورنۍ څخه وه . ئې موالنا موسی خان نومېدئ او په خټه ا

مه د دوشنبې په ورځ وفات سو او په موسی زو کي د خپل   ۲۲هـ ق کال د شعبان پر    ۱۳۱۴خلیفه محمد عثمان د  
  مرشد حاجي دوست محمد قندهاري ځنگ ته ښخ سو.تر وفات ورو سته ئې زوی خواجه سراج الدین نقشبندي پر ځای 

  کښېنوست. د خلیفه محمد عثمان مکتوبات د )تحفۀ زاهدیه( په نامه له اردو ترجمې سره چاپ سوی دئ.
 

 تصنیف )مکتوبات( پاته دئ چي ډاکټر غالم مصطفی په همت خپور سوی دئ محمد قندهاري یو د حاجي دوست
چي په یوه کي ئې د" مولوی محمدجانان  په مکتوبات حاجي دوست محمد کي د جانان فدوي په نامه دوه مکتوبه سته   .(۵)

آخوندزاده" په نامه بللی دئ او لیکلي ئې دي" ... از ساکنان مرغه است ولد قاضی مال یارمحمد آخوندزاده که از 
خانوادۀ کالن است. جامع علوم متداوله در علم تصوف بی نظیر است ... فقیر را در بارۀ او محبت کثیر و اورا نیز  

   (۶) ی شمار است" ارادت و مودت ب
 

  لمنلیکونه:د لومړۍ برخې  
 

فدوي په )ساکن دال( باید دوې څپې ولوستل سي. زه ایکي یو وار پر داسي ځای پېښ سوم چي د )فدوي( وینگ   ــ ۱
  درې څپه ییز هم کېدالی سي:

  "فدوي نفس رشتیا نه اروي له سره"
خو که فدوي درې څپې ولولو نو )رشتیا( باید دوې څپې تلفظ سي، کنه وزن خرابېږي.په فارسي اشعارو کي ئې  
تخلص )خامی( دئ خو ما ئې په پښتو اشعارو کي هم دوه ځایه خامي تخلص وموند. یو ځای د "ب" په ردیف او بل  

  ځای د "گ" په ردیف کي.
    ــ زما د وروستیو معلوماتو له مخي )زهره( او س د )وستۍ( په نامه هم یادېږي.۲
   ش، کابل ۱۳۴۲مخ ـ  ۷۰۱وگ : پښتانه شعراء ـ دریم ټوک ـ  ــ۳
  مخونه۱۷۴او  ۱۷۲وگ : فواید عثمانیه ـ  ــ۴
دغه معلومات د " جماعت اصالح المسلمین" په ویبپاڼه کي د مختار احمد کهوکهر له اردو مقالې څخه په ډېر   ــ۵

اختصار ژباړل سوي دي. خو دا خبره باید پر زیاته سي چي عالمه رشاد په خپل ناچاپ ) پښتانه مصنفین ـ دوهم 
  وبات حاجي دوست محمد کندهاري راټولوونکی مولوي محمد عادل کاکړ بللی دئ.ټوک( کي د مکت

   ، چاپ ملتان۵۷مکتوبات حاجی دوست محمد ، صـ  ــ۶
 

 نور بیا
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