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 ۲۵/۳3/۲۳1۲          عبدالباري جهاني
 

 اخوند دروېزه او ارشادالطالبین
 برخه مهیدو

 

 ُخرافات:
کتاب پلورنځي څخه مي د ارشادالطالبین کتاب په ډېره ارزانه  څه کم دېرش کاله به کېږي چي د پېښور له یوه واړه

اریخي نو ناسم، تبیه واخیست. فکر مي کاوه چي د مخزن او تذکرت االبرار په څېر به، د پښتنو په باب، که سم نه وي 
او اجتماعي معلومات ولري. خو په کتاب کي زما د انتظار په خالف داسي موضوعات راغلي ول چي په تبصره نه 

خو څرنګه چي دا کتاب د پښتنو د یوې مهمي تاریخي مرحلې یوه مطرح او مهم شخصیت لیکلی دی نو باید ارزېدل. 
وکتل سي چي ځینو مشهورو کسانو په ځینو مشهورو کتابونو  نا  چي پر ټولو برخو یې یوه لنډه تبصره وسي، او ضم

 کي څه لیکلي دي.
ر خراب داسي فک م یېسکېدلو سره  وسپاره؛ او خاورو ته له سپارلته شیخ فریدالدین شکرګنج خپل یو مرید خاورو 

سو چي رنګ یې تغییر وکړ. کله چي یې مریدانو پوښتنه ورڅخه وکړه چي شیخه ولي؟ ده ورته وویل چي مرید مي 
و، په قبر کي یې عذاب ورکاوه؛ ما یې شفاعت وکړ، خو ال مي غوښتنه نه وه تمامه کړې چي قطب عالم را  ګناه کار

معین الدین چشتي را ورسېدی، شیخ ال غوښتنه پوره کړې نه وه چي د خ شیورسېدی، هغه ال په شفاعت لګیا وو چي 
شیخ عثمان هاروني د څپلیو ږغ واورېدل سو. هاتف پر مالیکو ږغ وکړ چي تښتۍ! که لېوني درته وکتل ټولي به اور 

خ ورته ه شیخ عثمان هاروني هم کار نه وای سوی نو بیا دي څه کول. شیپواخلی.مریدانو یې ورته وویل چي که 
 (۲۸۲هغه کتاب ص ). وویل چي بیا نو حضرت مصطفی صلعم پخپله حاضرېدی

که هغه هاتف چي پر مالیکو ږغ کوي چي ځاخوند دروېزه نه یوازي د حق متعال ج د ارادې په خالف عمل کوي؛ 
وه ګناه یتښتی! هغه پرته له خدای تعالی بل څوک کېدالی نه سي. او تر څنګ یې رسول صلعم ته سپکاوی کوي او د 

کار مرید قبر ته یې رابولي. زه یقین لرم چي افضل خان خټک به دا کتاب نه وو لوستی کنه نو د خپل نیکه خوشحال 
 خان په مقابل کي به یې د اخوند دروېزه دفاع نه وای کړې.

وه لوی صندوق خ کي، د اور په یزاخلي، وایی چي په دو نه اخوند دروېزه د یوه حدیث په حواله، چي د کتاب نوم یې
یو مار دی چي یولک سرونه لري، په هر سر کي یې یو لک مخونه دي، په هرمخ کي یې یو لک خولې دي، په  ،کي

هره خوله کي یې یو لک غاښونه دي او دا مار یې هغه چاته د عذاب لپاره ساتلی دی چي شراب خوري او یا قمار 
رانو او لړمانو صندوقونه دي چي د هر لړم اوږدوالی یې د خ کي د مازکوي لکه شیر بز او قطار!! دغه راز په دو

 (۰1۳هغه کتاب ص څلوېښتو کالو الر ده )
اوس نو که یو سړی په ورځ کي اته ساعته تګ وکړي او په ساعت کي بېخي عادي واټن، چي درې میله کېږي، 

کي چي د مځکي د محیط یا په داسي حال میله فاصله وهلې وي.  3۵۳۰۳۳ووهي نو څلوېښت کاله وروسته به یې 
استوا اوږدوالی څه کم دېرش زره میله دي. د دې لړمانو اوږدوالی باید د مځکي د محیط څه کم دوولس چنده سي. 

د یوې ذرې قدر هم نه ورته  هغه مار چي اخوند یې تعریف کړی دی د دنیا تر هر ډول لوی غره غټ دی او انسان
مار او هغه لړم په باب چي د مځکي دوولس چنده جسامت به ولري یوه  ښکاري. سړی نه پوهېږي چي اخوند د دغه

شېبه فکر کړی دی کنه. د ګناه کار بنده د عذابولو لپاره یو عادي مار یا څو عادي ماران کفایت کوي. دونه لوی مار 
 او لړم ته، چي انسان به، د کوچني والي له امله، بېخي ونه لیدالی سي څه ضرورت دی؟

ه زړه پوري یې یوه بله کیسه ده چي د کتاب حواله نه ورکوي او وایي چي ابراهیم خلیل الله هیڅ وخت له تر دې ال پ
ل خپ مېلمه پرته روژه نه ماتوله. یو وخت درې ورځي پرله پسې مېلمه پیدا نه سو او دریمه ورځ یې روژه مات وکړ.

وویل چي په دښت کي یو بل دروېش دی هغه ته یل امین ورته ئځانته حیران سو چي بل به هم داسي څوک وي؟ جبرا
ورسه. کله چي خلیل الله ع دښت ته ووت، هلته یې یو دروېش ولیدی چي څلوېښت ورځی یې روژه نه وه ماته کړې 
او په هغو دوو انارو یې روژه ورسره ماته وکړه چي د دوی لپاره له غیبه حاضر سوی وو. دروېش ورته وویل چي 

اره هم سته. کله چي هغه بل دروېش ته ورغی نو هغه ورته وویل چي دوې میاشتي کېږي روژه یو بل پرهېز ګده تر 
یې نه ده ماته کړې، راسه چي د دښت په وښو روژه مات وکړو. یوه بل دروېش ته ورغی؛ هغه ورته وویل چي درې 
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سیانو یوه ګله پیدا سوه. میاشتي کېږي روژه یې نه ده ماته کړې. راسه چي یو ځای روژه مات وکړو. سمدستي د هو
دسترخوان باندي  شیخ یوې هوسی ته امر وکړ چي حالله سي. هغه حالله سوه، بریانه سوه، او د دوی مخي ته پر

کښېښودله سوه. کله چي دوی روژه مات وکړ، شیخ هوسۍ ته وویل چي ژوندۍ سه. هغه ژوندۍ سوه او د ګلې سره 
ل چي ستا دونه لوی مقام دی؛ ماته هم یوه دعا وکړه. شیخ ورته وویل چي ملګرې سوه. ابراهیم خلیل الله ورته ووی

څلوېښت کاله کېږي دعا کوي او خواست یې نه پوره کېږي. ده پوښتنه وکړه چي دا څرنګه خواست دی. دروېش ویل 
 د سرو انه سرهشپځ مي په دښت کي پنځه سوه رمې ولیدې؛ له هري رمې سره پنځه سوه شپونیان ول، له هر یوه ور

ما زرو لرګی وو، او له هر شپانه سره پنځه سوه سپي ملګري ول چي د هر سپي په غاړه د سرو زرو غاړګۍ وه. 
پوښتنه وکړه چي دا رمې د چا دي؟ چا راته وویل چي دا د ابراهیم خلیل الله دي. ما په هغه ورځ خواست وکړ چي د 

کېږي. خلیل الله ورته وویل چي هغه زه یم. شیخ شکر  خدای خلیل مي لیدلی وای، او د هغې ورځي څلوېښت کاله
 (۲۲1هغه کتاب ص ) وکیښ او ځای پر ځای یې ساه ورکړه.

نیول نه دي راغلي. څلوېښت،  ټاکلي مودې زیاته روژهسماني کتاب کي په شواروز کي تر یوې آلومړی خو په هیڅ 
شپېته او نیوي ورځي خو هلته پرېږده. د هوسۍ حاللېدل، بریانېدل او خوراک ته تیارېدل به د اولیاوو کرامت وي خو 

ترجمه: د هوسۍ بیرته ژوندي کول یوازي د خالق متعال ج کار دی. ویسأ لونک عن الروح قُل الروح من امر ربّي. 
د روح بیرته ورکول ي پوښتنه کوي؛ ته ورته ووایه چي دا یوازي زما د رب کار دی. ستا څخه د روح په باره ک

  یوازي په خدای تعالی اړه لري؛ هر څوک چي د روح ورکولو دعوه وکړي، د کالم الله سره مخالفت کوي.
میلیونه  ویشت ره ته رسېږي. د سپیو شمېر یو سل او پنځهزسوه پنځوس له پنځو سوو رمو سره د شپونیانو شمېر دوه 

انه سره د سرو زرو لرګی او د هرسپي په غاړه د سرو زرو د طوق تصور یوازي اخوند دروېزه پ. د هرشکېږي
نځه دوه میلیارډه پپسونو سره یو سپی ملګری کړو نو د پسونو شمېر به یې  شلود هرو لږترلږه او چي  کوالی سي.

پسونه د نړۍ په هیڅ دښت کي نه ځایېږي او بله خبره دا ده او  شپونیان، سپيپه دغه شمېر  سوه میلیونو ته ورسېږي.
پخوا وه او د ټولي نړۍ د پسونو شمېر اوس حاضر د یو میلیارډ کاله چي د ابراهیم خلیل الله زمانه لږترلږه څلور زره 

 په شاوخوا کي دی.
، له نمرود او کفارو سره د هغه د قرآن شریف د ابراهیم خلیل الله د شته منیو ذکر نه کوي؛ او د بتخانو د ړنګولو

مبارزې، ټینګي عقیدې او ایمان څخه د پند اخیستلو بیان کوي. خو تورات وایی چي ابراهیم خلیل الله او د هغه وراره 
لوط علیه السالم دواړو ډېرپسونه او څاروي درلودل او د ګوروانانو ترمنځ به یې، پر څړځایونو باندي، شخړي منځته 

څخه وغوښتل چي د جنګونو د مخنیوي لپاره یوې بلي سیمی ته کوچ  مهیم خلیل الله له لوط علیه السالراتللې. ابرا
وکړي او کنه نو دی به بل ځای ته کډه وکړي. لوط علیه السالم د اوردون د سیند غاړه، چي ډېره شنه او آباده وه 

 . انتخاب کړه او د سډوم ښارته یې ) چي بیا وروسته خراب سو( کوچ وکړ
البته د دې معنی دا نه ده چي هغوی په زرګونو، سل هاوو زرو یا میلیونونو پسونه او څاروي درلودل. او یقین دی 

 چي اخوند به دا کیسې له عوامو څخه اورېدلي وي.
کله چي سړی ارشادالطالبین لولي نو کله کله فکر کوی چي اخوند دروېزه به دا کتاب حتما د عوامو او ماشومانو د 

په  وت تېري لپاره لیکلی وي، مګر کله چي په کتاب کي د پیغمبرانو، لویو ولیانو او معتبرو کتابونو ذکر ګوري اسا
  په دې عقیده کېږي چي اخوند په خپلو خبرو او لیکنه کي جدی دی.احادیثو استنادونه ویني  ،ډېرو ځایونو کي په آیتونو

یل امین څخه وغوښتل چي پخپله بڼه ځان ورته وښیي. ئل صلعم له جبرااخوند دروېزه بل ځای لیکي چي یوه ورځ رسو
ې بېهوښه سو. وروسته ی یل امین خپل وزرونه پرانیستل او له مشرقه تر مغربه ورسېدل. حضرت رسول صلعمئجبرا

یل اووه سوه ئیل څخه پوښتنه وکړه چي داسي څوک هم سته چي تر تا لوی وي؟ هغه ورته وویل چي میکائله جبرا
یل هم غټ ئه اندازه دی. حضرت رسول صلعم ورته وویل چي تر میکاپوزرونه لري او هر وزر یې زما د ټولوجود 

یل په اندازه لوی والی لري او ئوه وزرونه لري او هر وزر یې د میکاوجود سته هغه ورته وویل چي اسرافیل اووه س
یل له اسرافیل څخه په همدغه اندازه لوی دی. او د ئه خبرېږي. عزراپیل د اسرافیل غوږ ته ننوزي هغه نه ئکه میکا

 پوريغټ دی. عرش شپېته زره پښې لري او له یوې پښې څخه تر بلي ډېریل څخه ئخدای تعالی ج عرش له عزرا
یې څلوېښت زره کاله الر ده. اسرافیل کوښښ وکړ چي د عرش سرته پورته سي. یوویشت زره کاله یې پرواز وکړ 
له پایې څخه لوړ نه سو. کله چي عرش په خپل لوی والي ونازېدی نو حق متعال ج یو مار پیدا کړ؛ عرش یې په خوله 

 (1۸۳-1۲۲دانه داسي ښکاري )هغه کتاب ص ص  کي واخیست او ټول عرش د مار په خوله کي لکه د سپیلنیو
بل ځای لیکي چي عرش الرحمن او کرسي د سرو زرو دي. پر هغوی باندي شنه چمنونه دي چي هره ورځ د دې 

دنیا اووه چنده مځکه الندي  دې دنیا په اندازه پراخېږي. په دې چمنونو کي براقونه دي چي د هر یوه تر پښو الندي د
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ښت زره کاله الر ده. تر هري پایې الندي یې اووه ېپایي لري چي د هري پایي تر بلي پوري څلو ده. عرش شپېته زره
زره میدانه دي؛ له یوه میدانه تر بل پوري اویا زره کاله الر ده. په هر میدان کي یې زر نوراني باغونه دي. په هر 

ر سرای کي اویا زره خوني دي. هره خونه باغ کي اویا زره ښارونه دي. په هر ښار کي اویازره سرایونه دي.په ه
ره تختونه دي او پر هر تخت باندي اویا زره حوري ناستي دي) زیې اویازره کونجونه لري. په هر کونج کي اویا 

 (13۲هغه کتاب ص 
داسي ښکاري چي اخوند دروېزه، د ایران، هند، عربي هیوادونو او نورو مسلمانو پوهانو په خالف، د هغه وخت د 

ه هم چي چنداني انکشاف یې ال نه وو کړی، هیڅ خبر نه وو او چي د مځکو او اسمانونو او څافیې په علم، که جغر
کایناتو په باره کي یې هر څه زړه او خیال ته ورغلي او یا چي هر ځای یې هر څه اورېدلي دي هغه یې لیکلي او 

تو په لړ کي یو ځای لیکي چي شیطان په اوومه خپلو طالبانو ته یې وړاندي کړي دي. اخوند دروېزه د دغو خیاال
مځکه کي پر تخت ناست دی چي سیجین نومېږي. د هغه تخت د مځکي په اندازه لوی دی. اووه مځکي ټولي د یوې 

د هغې تر پښې الندي یو یاقوت دی چي فرشتې په الس کي دي چي هغه پخپله د مځکي او اسمان اووه چنده غټه ده. 
ووه چنده دی. یاقوت د یوه لوی غوایی پر څټ تکیه دی. غویی پر رېګو والړ دی. رېګ د یوه د مځکي او اسمان ا

ماهی دونه غټ دی چي په غوایی خبر نه دی. په هغه دریاب کي چي دغه ماهی ژوند پکښي کوي  .ماهي پر شا دي
 (1۰3دونه غټ ماهیان سته چي اویا زره دغه راز ماهیان یې یوه ګوله ده) هغه کتاب ص 

په ارشاد الطالبین کي دونه ُخرافات او بېځایه، بې اساسه کیسې او معلومات راغلي دي چي یو بل کتاب ورباندي لیکل 
تقویم الحق  کېدالی سي. زه حیران یم چي زموږ پوهانو، په تېره بیا د ډیورنډ د کرښي پوري غاړه باندي، د سید

ه کوم اساس متشرع عالم او حتی له ډېر درناوي د بابا خطاب کاکاخېل په څېر پوهانو او محققینو اخوند دروېزه ته پ
او د هغه لمسي ته، چي د کړی او اخونددروېزه بابا علیه الرحمه یې بولي او د اخوند په درناوي د هغه زوی کریمداد 

رم یقین لدواړو په شعر کي د یوې ذرې خوند او کمال او حتی عادي سېالب او قافیه نسته، د بابا خطابونه کوي. زه 
چي افضل خان خټک به هم ارشادالطالبین نه وو لیدلی کنه نو د د اخوند دروېزه په باب یې د خپل دانشمند نیکه 

 خوشحال خان خټک مخالفت نه کاوه. 
میالدي کي وفات سوی  1۳3۸سید تقویم الحق کاکاخېل د خزینته االصفیاء په حواله لیکي چي اخوند دروېزه په کال 

دغه راز د اخباراولیاء په حواله لیکي چي اخوند دروېزه به د عمر په وروستیو  له ژوند یې کړی دی.کا 1۳۸دی او 
یوه ورځ ډېر تږی وو. یوې نجلۍ ته یې  .شپو ورځو کي زیاتره په جمالیاتو کي مستغرق وو او په ځان به نه پوهېدی
یڅ ونه ویل او منګی یې د اخوند مخي ته چي منګی یې پر سر وو، ږغ کړل چي لږ اوبه راکړه. نجلۍ د حیا څخه ه

 ص لد د مخزن مقدمه کښېښود. اخوند ټول منګی تش کړ او په پاي کي پوه سو چي هغه اوبه نه وې تېل وه.
داسي ښکاري چي اخوند دروېزه ډېر زیات خوراک کاوه. افضل خان خټک لیکي چي د اخوند دروېزه داعادت وو 

ړو څخه یې الس نه اخیستی. د کابل صوبه دار مهابت خان مېلمه کړی وو. د ده چي چا به یې الس ونه نیوی له خو
له طالبانو یا نیژدې کسانو څخه څوک ورسره ناست نه وو. دروېزه تر پایه ډوډۍ وخوړه. وخت د ګرمی وو، بدهضمي 

 (3۰۰ورته پیدا سوه او وفات سو ) تاریخ مرصع ص 
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