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   بخش درانی  يزدان]طبيب[ډاکتر
  وھانو څخه پاتی شوی ده؟پلرغوندولی 

  

 اعليحضرت احمد شاه بابا پنځم ]طبيب[وروسته له ابوعلی سينا څخه د افغانستان دوھم ډاکتر
  ؟ډاکتر يزدان بخش درانی ولی د لرغونپوھانو څخه پاتی شوی دهزوی 

:  چی زامن يی ھر يو؛ستر اعليحضرت احمدشاه بابا اته زامن او څلور لورګانی درلودلی
   .سليمان، تيمورشاه، شھاب، سنجر، يزدان بخش، سکندر، داراب او پرويز نوميدل

ی او د بل وګړی ھيڅ توپير نه کاوه ی د خپل زوښ کلنه واکمنی ک٢۶څرنګه چی بابا په خپله 
که څه ھم د بابا زامنو دولتی دندی . دا وجه وه چی خپل زامن يی له دولتی چارو څخه لری ساتلی وه

 لکه تيمورشاه چی شاعر ھم وو له خپل .نه درلودی مګر خپلی پوځی او دينی زده کړی يی کړی وی
ھمدا راز . ګ سياسی زده کړی ھم کړی ویاستاد جھان خان پوپلزايی څخه د پوځی زده کړو تر څن

  . مسجد امام نه وو شھاب يا داراب به امامت کاوهیکله به چی د شاھ

ی د ښی ديپلومات وم په مشھد ښار کښ کله چی زه په ايران ک٢٠٠٣جالبه دا ده چی په کال 
ن ھم وه کله چی نادر افشار مقبره ته ورغلم چی ھلته د نادر افشار په نوم يو وړوکی موزيم او کتابتو

کتابتون ته ورننوتم زما سترګی پر ډيرو زړو کتابو ولګيدی چی د يوه کتاب پر پوښ د احمدشاه بابا 
، دا کتاب په کال )آغاز مرحله عروج و به قدرت رسيدن احمد خان(انځور وه او د کتاب عنوان وه 

ھر ته د کتابونو وړل له کتابتون څخه ب.  د مھندس عباس جاھد کشاورز لخوا ليکل شوی وه١٨٧٧
اجازه نه وه خو کله چی ما دا کتاب وکتلو او خوښ می شو بيا می د ايران د بھرنيو چارو وزارت له 

  . ي ترڅلورو ورځو لپاره تر Kسه کړهښ لوستلو اجازه دننه په کتابتون کKری د نوموړی کتاب د

رګانو د ھغوی د وادونو ی د بابا د سياسی پوځی او شخصی ژوند حتی د زامنو او لوښکتاب ک
 او ډيره برخه يی د بابا د پادشاھی په ھکله د ھند .او تعليم په ھکله ھر څه ښه او بد ليکل شوی وه

د بابا چی سره د جګړو موخه ايران ته شا کول بلوچانو سره اړيکی او خپلوی کول ځکه ويل شوی وه 
ام وړ  تقريبا منفی لور ديد شوی وه خو د پ او داسی نور مطالبوته.يوه ميرمن او دوه زومان بلوچان وه

 په ھکله د ھغه ]طبابت[دلته غواړم يواځی د يزدانبخش د داکتری. ی وهښاو نا لوستی مطالب ھم په ک
   .کتاب څخه يو څه وليکم

 د لمړی ځل لپاره پنجابيانو بغاوت وکړ او بابا دا بغاوت سمبال کړ ھلته ١٧۶١کله چی په کال 
ی د ښَ يی نجيب الدوله په ھند ک١٧۶٢ع الدوله د حاکم په توګه وټاکه او په کاليی سردار نواب شجا
 کله چی پنجابيانو دوھم ځل بغاوت وکړ نجيب الدوله کندھار ١٧۶۴بيا په کال . مغل پادشاه وزير کړ

ی يزدانبخش له خپل پTره څخه اجازه تر Kسه کړه چی ښ په بيرته ستنيدو ک،ته د بغاوت احوال راوړ
ب الدوله سره ھند ته وKړ شی چی بيا وروسته بابا ھم د بغاوت لپاره خپل لښکر سره ھم ھند په نجي
ی وو نوموړی يو څه ناروغ شو او د دربار يوه حکيم ته چی ښکله چی يزدانبخش په ھند ک. وKړهلور 

ده ته  وروسته له معالجه نوموړی له حکيم څخه ھيله وکړه که چيری .لکی سنګ نوميده يو وړل شو
يونانی يا ھاربل طبابت ورزده کړی خو لنډه دا چی نوموړی څلور کاله د طبابت د تعليم لپاره ھند 
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ی ښپه دی موده ک. په غاړه اخيستی وهکشی پاتی شو او د لوستلو لګښت يی سردار نواب شجاع الدوله 
  .ی ليدلی وهښدوھم ځل يی له پTر سره په ھند کنوموړی يواځی يو ځل کندھار ته راغلی وه او 

 کندھار ته راستون شو چی ،مھندس کشاورز ليکلی وه چی کله نوموړی خپل تعليم بشپړ کړل
په معالجه بوخت شو بيا وروسته د خلکو د پرلپسی غوښتنی په  لمړی يی د خپلی کورنی او خپلوانو 

ته څيرمه يوه د څپری ودانی چی کوکه يی ورته ويله جوړه کړه او ھلته بنياد د خرقه مبارک زيارت 
نوموړی د بابا په غوښتنه له خلکو روپی يا فيس نه اخيستلو . يی د عامو خلکو په معالجه بوخت شو

 داسی ويل شوی چی په .خو له ھر ناروغ څخه يی د درمل جوړولو لپاره د مختلفو بوټو غوښتنه کوله
 شاوخوا ناروغان کتل چی ځينی يی د کندھار شاوخوا سيمو ١۵٠وړی د ورځی تر ی نومښوروستيو ک
  .  مشھد او سيستان څخه ھم راتلل ، ھرات، فراه، ارزګان حتی له غزنی، زابل،لکه ھلمند

يو ځل داسی ھم شوی وه چی ھرکله به بابا له سفر څخه راستونيده د ھغه د ښه راغTست 
ی يی ښ دا ځل چی بابا راغی په زامنو ک. او زامن يی بھر راوتل پوځيان، درباريان،لپاره مشران

 بابا وروسته چی د ښه راغTست مراتب و منل او له عام خلکو سره يی روغبړ او ،يزدانبخش نه وه
خبری وکړی بيايی له مشر زوی سليمان څخه وپوښتل چی يزدانبخش چيری دی ھغه ځواب ورکړ 

وروسته د مازديګر له لمانځه څخه بابا له . بابا نور څه ونه ويل. چی ھغه له کتنځای څخه نه ده راغلی
خلکو سره د ښار په لور روان شو چی لمړی د خرقه مبارک خوا ته وKړ ھلته يی د ناروغانو ګڼه 

 بابا د نوموړی کتنځای ته د غوسه پر ځای په خنداه سر د .ګونه وليده چی يزدانبخش ته تم شوی دی
 ډير تلوار سره د پTر د درناوی په موخه راوچت شو تر څو چی د عذر خوله  يزدانبخش په،ننه کړ

 بابا ورته وويل چی ډير ښه کار دی کړی چی زما د ښه راغTست پر ځاي دی د ،خTصه کړی
   .ناروغانو خدمت کړی ده او زه پوه شوم چی ته ولی نن ھلته له ورونو سره نه وی

ی نه دی ليکل ښپوھانو په ليکنو ک زمونږ د لرغونی ډير داسی مطالب وه چیښپه دی کتاب ک
ما وروسته د دی کتاب له لوستلو څخه د يوه مکتوب په استولو د بھرنيو چارو وزارت له Kری . شوی

علومو اکاډمی ته د دی کتاب په ھکله معلومات ورکړل او غوښتنه می وکړه که چيری دا کتاب په 
لپاره د ايران اړوند چارو څخه و غوښتل شی خو په رسمی توګه د کاپی يا دوھم چاپ يا کتنی 

  .خواشنی سره چی دا کار تر اوسه و نه شو

احمدشاه بابا د معالجه په برخه ھيره د نه وی چی داکتر يزدانبخش د خپل پTر اعليحضرت 
 کله چی بابا ١٧٧٣ په ځانګړی توګه مخکی د بابا له مړينی څخه په کال .ی ھم زيار ايستلی دیښک

 يزدانبخش دوه ]طبيب[رام يا ھوسا لپاره د زابل سيمی ته تللی وو داکترآ د سخت ناروغ وو اوډير 
  .ی يی خدمت کاوهَوه او د بابا په روغتيايی چارو کمياشتی ھلته ورسره 

  پای

  )خهڅ له فيسبوک عزيز معارجد(

 


