
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۱۱/۰۶/۲۰۲۱                 عصوم هوتک م

                   
 

 نیکه عالمه حبیبي د د 
 

 په باب یو تاریخي سند   عبدالرحیم اخندزاده
 
 

 

د ښاغلي  ریاتو په کړکۍ کې  ظ پرون د مې پر لسمه نېټه د افغان جرمن پورتال د ن  استاد سیستاني
ره  سړولو کې مرسته ورـ په بشپهانو څخه هیله کړې وه چې د یوه تاریخي سند هوتک او نورو پو

  کره توب له پارهند د  سورته لیکلی و، خو د  وکړي، ښاغلي هوتک په هماغه ورځ یو لنډ ځواب  
 ورته په گوته کوي. مأخذ هم    وعده سپارلې وه چې   یې

 

ږه چې د نظریاتو په کړکۍ  ـپه پته راولېفغان جرمن پورتال  د اند ځواب  ت نن هوتک صاحب خپل مس 
 .  ل شودښوکې کې

 

 تونکو ته وړاندې کېږي. د مقالې په ډول هم درنو لوس ضوع او سند د مهموالي په پارد مو
 

 فغان جرمن پورتال اداره ا                                                   
 

 
بیا سالمونه  سیستاني صاحب  خاطراتو  محترم  د  محمود طرزي  د  به  سم  سره  وعدې  پرونۍ  له   .

مخ پوري راغلی    ۹۰مخ څخه تر    ۸۸مختصر نقل قول کټ مټ درته ولیکم. دا بیان د خاطراتو له  
 :دئ . په دې ډول 

 

اوس به د سفر موضوع پرېږدم او د کندهار د دوو نامتو مالیانو سره د امیر په چلند وږغېږم...  ...  "
باندي والړ او    جمعې له لمانځه نه وروسته په داسي حال کي چي د جومات نه د   الرحمن د د امیر عب

 ... ورته راوړل شي.  ، امر وکړ چي مولوي واسع توره ئې په الس کي وه
 

عبدالرحمن په عربي کي کلمه ورته په لوړ اواز وویله. مال ښه غوږ ونیسه. بیا ئې خپلو ملگرو او  
 ي... امیر وویل چي ستا دیني حکم څه دئ؟  سرتیرو ته کړه چي دوی هم کلمه ووای 

 

 موږ ځوک یو؟ 
 

... دغه نامتو مولوي په ځواب کي وویل ما دغسي فتوا ورکړې نه ده چي په هغې کي مي د تا یا ستا  
د سرتېرو نوم اخیستی وي. ټول هغه څه چي ما ویلي دي، دا دي چي له کفر سره مرسته کول بیدیني  

 ...ده
 

... بیائې خپله قفقازی توره له تېکي وایستله، یو گام دمخه شو او د  امیر په غضب سره چیغي کړې
مال په ښی اوږه ئې په دغسي قوت سره گوزار وکړ چي هغه له کمره دوه ځایه شو. بیا ئې امر وکړ  
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چي هغه بل مولوي عبدالرحیم ورته راوړاندي کړي. په یوه وار سره ئې د هغه سر له ضعیف بدن  
 ."د توپ په شان ئې وړاندي وغورځاوه  نه بېل کړ او د فوټبال 

 

 .دغه مولوي واسع تېروتنه ده او دا سړی مال عبداالحد پوپلزی وو 
 

مخ کي عبدالرحیم کاکړ د " تاریخپوه عبدالحي حبیبي پالر    ۱۰۹حسن کاکړ مرحوم بیا د کتاب په  
 .بللی دئ". چي دا هم تېروتنه ده. عبدالرحیم اخندزاده د حبیبی صاحب نیکه وو

 

 .ع کال چاپ سوې ده ۲۰۰۷اطراتو دغه ژباړه په  د خ
 

د پرون یادوني مي له حافظې څخه درته لیکلي وې.د الفاظو او نومونو یو څه تېر و بېر پکښې راغلی  
 .وو. دغه اوسنی برخه ئې مستنده ده. هیله کوم چي په درد مو وخوري 
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