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 بانډې کلي او ږزمو
 

 درویشتمه برخه
 

 ارواښاد مرزا جمعه ګل خان ساپي
 

 
 

ه ش د لغمان  ۱۲۸۱الحاج مرزا جمعه ګل خان ساپی د ملک محمد شریف خان ځوی د فتح محمد خان لمسی په کال 
 .والیت د عمرزیو د خیراباد په کلي کې په یوې منوره کورنۍ کې سترګې دنیا ته خالصې کړې دي 

ې د لغمان او ننګرهار په خصوصي زد ه کړې یې د دري ژبې په ادبیاتو ،فقه ، صرف نحوه او نور دیني علومو ک
والیاتو کې د مشهورو علماوو څخه ترالسه کړې او تر هغه وروسته بیا د کابل د سروبي په ولسوالۍ کې د مامور په  

 .توګه ولس ته د خدمت جوګه ګرځیدلی دی
لۍ کې مده وروسته مرزا جمعه ګل خان ساپی د سروبي ولسوالۍ څخه تبدیل او د غزني والیت د جاغوریو په ولسوا

 . د اداري مسئول په توګه په دنده وګمارل شو
دجاغوریوپه ولسوالۍ کې یې د صادقانه کار او فعالیت په پایله کې بامیانو والیت ته تبدیل او هلته یې هم د قدر 

 .وړخدمات تر سره کړي دي 
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رغاب عالقه دارۍ د عالقه تر بامیان وروسته د بامیانو دخلکو سره د ښو مرودو په نتجه کې د بادغیس والیت د باالم
دار په توګه وګمارل شو او هلته یې په تقوا اوایماندارۍ او مردمدارۍ سره د هغه عالقه دارۍ خلکو ته د خدمت جوګه 

 .وګرځید
 .تر هغه وروسته لغمان والیت ته تبدیل او د لغمان د امنیه قومندانۍ د جزا د امرپه ټوګه یې دنده تر سره کړه

ه ش کاله پورې د هیواد په مختلفو والیاتو کې وظایف تر سره کړل او په همدې   ۱۳۴۸ن ساپی تر الحاج جمعه ګل خا 
 .کال تقاعد ته سوق کړل شو

مخکې مو وویل: هغه یو ریښتینی ، صادق ،په وطن مین او بادیانته انسان وو چې ټول عمر یې د هیوادوالو په خدمت 
 .کې صرف کړیدی

ه ش کې له هغه مریضي له امله چې ورته پیښه شوې وه سترګې لدې  ۱۳۶۲کال  اروا ښاد جمعه ګل خان ساپی په
 .فاني دونیا پټې کړې ، حق او ابدیت ته یې خپل روح وسپاره

 انا هلل و انا الیه راجعون
 .د الحاج جمه ګل خان ساپي څخه اوه اوالده پاتې دي چې درې ځامن او څلور یې لورګانې دي

اندیش ساپی ، ثبورالدین ساپي او انجینر زبورالدین ساپي دی چې هریویې د تعلیم او ځامن یې انجینر ظهورالدین 
 .پوهې څخه برخمن دی

 .ښاغلی الحاج عبدالمجید نقیبي د ارواښاد مرزا جمعه ګل خان صافي په اړه لیکي: 
شویو شخصیتونو الحاج جمعه ګل خان صافی چی زه ئی دلمسي حیثیت لرم او پری ویارم یو دلغمان والیت دپیژندل 

څخه وؤ چې د حاجې بابا کړنې د ستاینې وړ دي . دی یو مدبره میلمه پاله مهربانه دلسوزه دلوړو افکارو خاوند او 
بادیانت شخصیت وؤ ، زما ښه یادیږي کله چی حاجي صاحب زمونږ په کور کې ، دکابل زمانخان په کلي کې 

دی به دشپی له خوا ترناوخته پوری دتیلو څراغ ته دقران شریف هستوګنه درلوده دبریښنا د تلو او راتلو سره سره 
هغه د ژوند تر پایه کلونو کی هم په کور قراره کینه ناست او کار ته ئی په قرار لمړیتوب ورکاوه چې  .تالوت کاوه 

 ورسته دتقاعد څخه هم دملي بس په تصدی کی یې خپلو هیوادوالو ته دقدر وړ خدمتونه تر سره کړل . 
 

 .اوسه ئې ښاد اویادئې تل پاتېروح 
 . لوی خدای دې ارواښاد جمعه ګل خان ساپي وبښي جنتونه یې نصیب شه

 .امین یا رب العالمین
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