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

 

 ۱1/۵۰/2۵1۱                   سمیع الدین افغاني

 د ځوانۍ سپرلي

 !درنو لوستونکو
 دې والیت ښکال د نورو والیاتو په شان  ښکلی او سر سبزه والیت دی چې  د لغمان زموږ د ګران  افغانستان لکه د هیواد د

 ،دامانونه ،بلې خوا د لغمان  غرونه حاصل خیزو فصلونو کروندې او د له یوې خوا د ۵لي په موسم کې څوبرابره زیاتیږيرپس
  .شنو سر سبزه  تپو په وجه دا والیت د شین  لغمان په نامه  یادوي اورنګا رنګ خود رویه  ګالنو   ،ورشوګانې ،سیندونه

نجوني د شوقه ګلونه په  او ښتو او دامانونو ته  په سیل راوځۍ  د ،موسم  کې ځوانان ډلې ډلې  کروندود لغمان په ښکلي  پسرلني 
  .دا سندره زمزمه کوياوربل ټومبي او 

 
 دا چار چشمه ګلونه خوند کړي په سرو کې

 ګل په دامانو کې
دې درو له  جملو څخه د الیشنګ  او الینګار  درې دې چې  د لغمان د مرکز مهترالم  لغمان ښکلې او سر سبزه درې لري  چې د 

 ۵ال او شمال غرب کې پرتې سیمې  ديښار په شم
 ،او د الینګار دره بیا د لغمان د مرکز  شمال ته  پرته ښکلې دره ده چې  ښکلو کلود درې په لمړیتوب  د عمر زیو سیمه د الیشنګ

    .یمې ښکال څو برابره زیاته کړې دهدې س بانډو او حاصل خیزو کروندو ال هم د
لو په شان خپله زادګاه  ښکلې وایې چې هر چاته خپل وطڼ کشمیر دی نو په دې وجه د لغمان اوسیدونکو ته  لکه د نوروهیواد وا

    زما هم  د لغمان په کلو او بانډو کې ژوند تیر شوی  او د همدې والیت  د عمرزیود سیمې  د خیر اباد په کلي کې    .ده
او  بیا د لغمان  د روښان د لیسې څخه فارغ شوی لمړنۍ او مینځني تعلیم مې هم په همدې والیت کې سرته رسولي  ،یم زیږیدلی
رنګه د دې والیت په تیره شوې او همدادلته په همدې ښکلې والیت کې برخه ډیری ې وجې  زما دوړکتوب اود ځلمیتوب پد یم چې

  ۵میشت ديخپلوان اونژدې دوستان زموږ  بانډو کې سیمو په کلو او زیاتره پرتو 
ال اوس هم زموږ په ذهن او خیالونو خاطرې او استادانو همصنفیان د مکتب د دورې  ،ساده او پاک زړی کلیوال ،د ځوانۍ یاران 

  .لغمان زموږ ښکلی او په زړه یورې د خاپوړو کلی او کور دیژوندۍ پاته دي نو په همدې وجې   کې
 !درنو لوستونکو

د تاریخچې په هکله  بي حاجر ې  حاجرې د کلي او د بي د الینګار په دره کې د بي بيلنډې لیکنې کې  ددې سیمې  غواړم پدغې  
 .سره څه مالومات شریک کړم لوستونکو

کټل او بصرام په ابتدا کې پروت دی  چې  ګاونډ ته یې مصری  ،ګار د ولسوالۍ په استقامت د ارملد الین دبي بي حاجری کلی
 ۵او واړه  کلي  او بانډې پرتې دي او نور غټ فتالح کال  ،د ساپیانو کال ،کال

شاوخوا د اتو یا هم زیات  لویې او یا وړې کورني میشت دي چي  په خټه روستم خیل یا کوچیان دي او  څو نسله  پدي  کلي کې 
 ۵پخوا دلته په همدې کلي کې میشت شوی دی

مولوي صاحب دسته  حاجي صالح محمد خان رستم خیلور صیب محمد امین خان رستم خیل د اوسیدونکو څخه مام دې کلي د  
دي چې ډیرې نورې غټې او وړې کورنۍ  خیال الال او ،قاضي صیب محمد ګلطالب  ،مرجا ن درې محمد اسحاق ماما خاوګل 

 ۵یکې یو د بل مرستندوی پاته شوي دپه حپلو کې راشه درشه لري او په غم او ښادۍ 
راغلو نو حتما به د خیال الال چې زموږ د راتلونو او کله چې به صتونو کې د مکتب د فراغت په فرموږبه دغه  کلي  ته کله کله  

 ۵سن او سال او د تبعې ملګری وه لیدو ته ورتلو او دهغه بنډار او میلمه پالنه رموږ د تل پاتو او خوږو خاطرو څخه شمیرل کیږي
او د انګلیسي  ژبې سره خیال الال مهربانه او با استعداده ځوان وه دهغه د استعداد یوه بیلګه دا وه چې په انګلیسي ژبه ښه پوهیده 

  ۵یې خاصه لیوالتیا لرله
زموږ دغه کلي ته د راتګ بله موخه هم  دا وه چې زموږ سکنۍ ترور دلته کې  واده وه  هغه به  زموږ په راتګ  ډیره خوشالیدله 

هک او زموږ د  او تل به یې نازولو چئ زموږ ددې بی بی حاجي ترور ښه سلوک اومیلمه پالنه ال تر اوسه زموږ  په ذهن کې
 ۵ژوند د خوږو خاطرو یوه ښکلې بیلګه  تشکیلوي

 
 بي بی حاجره او د هغې  تاریخچه  

وایي چې  مهتر المک ع ریښتنی پیغامبروه کوم چې همدا اوس د لغمان ښار مرکز د همدې رسیدلي او د کرامته ډک شخصیت په 
 ۵نوم یادیږي

ی وه چې سلطان ته په خوب کې ځای سلطان محمود غزنوي په خوب کې  لیدل مهترالم بابا د نوح ع پالر وه او د هغه د ښخیدو
  :وایي



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

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

 .پروت یم  زما  مقبره  جوړه کړه  ته مقتدره پاچا یې او زه ستا په ګاونډ کې     
د سلطان خپل خوب د خپلو درباریانو سره شریکوي او درباریانو یې سلطان ته مشوره ورکوي  او ورته وایې چې  د هغه   

  ۵خښیدو دځای تپوس ورځینې وکړی
ه مبارک ورته نو ورڅخه د هغه د مرقد یا د خښیدلو د ځای تپوس کوي چې هغم ځل سلطان هغه په خوپ کې ویني کله چې په دوی

   :داسې الرښوونه کوي
  .کې به زما مرقد ويځای  ته خپل اوښ په دښته کي راهی  کړه ستا د اوښ په لمړ او دوهمه دمه کې نه بلکې په دریم تم 

د اوښ په دریمه سفر راوځي او خپل اوښ ایله کوی  کله چئ سلطان محمود د خپل درباریانو سره یو ځای د صحرا په لور په   
د هغه مبارک د خښیدو ځای پیدا کوی او خپلو درباریانو ته امر کوي چې  ددې مبارک مرقد  د سره جوړ او  د دمه ځای کې 
و خواکې  دې ښکلی بڼ بنیاد شي چې همدا د مهترالمک علیه الرحمه زیارت او بڼ دلغمان د والیت وغرب ته د زیارت په شا ا

 ۵اه په څو کیلو مترۍ کې پروت دیعمرزیو د تپوپو تر ش
 د مهتر المک ع بل ورور نوراالم صاحب نومیږي  چې په لغمان کې د نوراالم صاحب په دره کې  چې د همدې مبارک په نوم

    .مسمی ده خاورو ته سپارل شوی دی او د لرې ځایو څخه یې خلک زیارت ته راځې
بي بی حاجره چې مخکې مو د هغې مبارکې د زیارت په اړه یادونه وکړه د دغو دوه وو روحاني شخصیتونو مهتر االم او نوراالم 

زیارت ته یې ښځې او نجونې په خاصه توګه په صیب خور ده چې دلته د بي بی حاجرې په بانډه  کې خاورو ته سپارله شوې او 
  ۵اخترونو اونورو مذهبي ورځو کې راځي او د هغو خاصه زیارتګاه او  د تبرک ځای دی

 
وایي چې ډیر پخوا  کلونو کې پدغه کلي کې  مرحوم حاجي  غالم جان رستم خیل کوچی  میشت شوی دی چې دهغه  څلور ځامن 

حاجي صاحب قسیم رستم خیل  ،حاجي صاحب وسیم رستتم خیل کوچی ،ستم خیل کوچیوه چې د  حاجي صاحب  احمد جان ر
 ۵کوچی او حاجي صاحب  نسیم رستم خیل کوچی په نومونو یې شهرت درلود

  .نارینه اوالدونه درلودل جې هغو سهرت په الندې ډول دی ۴حاجي صیب احمد جان  - 1
ښاغلی حاجي سید محمد خان رستم خیل چې په کرنې او  ،یب صالحښاغلی صالح محمد خان رستم خیل مشهور په مامور ص 

طالب رستم خیل چې دلغمان د ترافیکو د مدریت په مربوطاتو کې  یې دنده درلوده اومرجان رستم خیل  ،مالدارۍ مصروف وه
       ۵چې په مالداری او زمینداری  بوخت وه

 
ښاغلی طالب  ،نارینه اوالده ۷ښاغلی حاجي سید محمد خان رستم خیل  ،هښاغلی صالح محمد خان رستم خیل دوه نارینه اوالدون

اوس د لمسیانو او یا هم د کړوسیانو هر یویې چې اوالدونه لري  2نارینه اوالدونه  اوښاغلي مرجان رستم خیل د ۴رستم خیل 
  .خاوندان دي

 
خپله په  خپلو کروندو کې کوم چې د پلرو او چې مالداره دي  ،لکه مخکې چې مو وویل ددغه بانډې اوسیدونکي زراعت پیشه
 ۵نیکونو  ورته په میرات پاته دي په کرلو او مالداری بوخت دي

دیادولو وړ ده چې د هغه وخت په ډیرو سختو اقتصادۍ  شرایطو کې ددې کلي اوسیدونکی مامور صیب محمد امین خان او حاجي 
او تعلیم ته مخه وکړې چې وروسته د تعلیمه څخه هغه د لغمان په والیت او صالح محمد خان رستم خیل  توانیدلی وه چې درس 

 ۵ند پاته شوی دیوقاراو اعتبار خاونورو سیمو کې د ماموریت رسمي دنده تر سره کړې چې  د پوره 
ه فارغ شوی همدارنګه مولوي صاحب  دسته ګل خان هم مدبر  دیني عالم وه او د ننګرهار د هډې د نجم المدارس د مدرسې څخ 

وه چې ددوي د فیض او برکته ددې کلي او شاو خوا ډیری  ځوانانو تعلیم ته هڅول شوي او  د تعلیم او تربیې څخه بهره مند شوي 
      .دي

ټولو اوسیدونکو د زمیندارۍ تر څنګ  مالدارۍته هم خاصه پاملرنه درلوده  چې د بیلګې په توګه  سید محمد رستم خیل  د کلي 
کلي اوسیدونکی دی هغه ته هم  لکه د نورو تره ځامنو  کومه  مځکه او جایداد چې د پالره ورته پاته وه دهمدې ځمکې  چې ددې 

  ۵په کرلو او مالدارۍ بوخت وه اوله همدې طریقه یې د کور نفقه برابروله او د ګذارې وړژوند یې درلود
میږې او ګډیان هم روزل  چې په کور کې  ،تر څنګ د شیدو غواوېخاجی سید محمد ماماد کروندو د کر لپاره د دوو سخوندرنو  

 ۵شړمبو او وچو شوو غوښو  فریماني وه  ،کوچو ،مستو ،به تل د شیدو
   

پدغه  کلي کې ځوانانو  د درس او تعلیم تر څنګ د خپلو  کورنیو مشرانو سره په خاصه توګه  د کرنې او مالدارۍ په برخه کې 
 ،مالونوته رشقه  یا شوتله ریبل ،غ شول  کورته د سون لرګي برابرولان به چې کله ددرسو څخه فار  هلک ،پوره مرسته کوله

د شولود کرلوپه موسم کې د شولونهال کښینول او ټول هغه بوختیاوې  چې دکرني او مالدارۍ سره یې  ،کروندو کې د اوبو لګول
  .برولو کې د کورنۍ د مشرانو سره یو ځای پوره زحمتونه ګاللتړاودرلوده  فعاله ونډه اخیستله  او کور ته د نفقې په برا

او مینه والو سره  د یادولو وړ ده  چې ددغه کورنیو د شهرت په اړه به پوره  او کره  مالومات  په راتلونکو کې د درنو لوستونکو
  شریک کړاي شي

 
 و من هللا التوفیق
 سمیع الدین افغاني

 


