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 ( 1) خاکي  عبدالرؤف مولوي

که   ،یشاوریپ  خانعبدالقادر  وخان    یعبدالعل  رزایم بعد از نام  
در نشر و نوشتن»شمس النهار« سهم برازنده داشتند سومین  

از مولوی خاکی است    در عرصه مطبوعات کشور  نام جاودانه 
و   برازنده  سهم  اول  دور  االخبار«  »سراج  نشر  با  ایشان 
دو  مطالب  شماره  تک  همان  در  و  نمودند.  بازی  روشنگر 

روش »مولوی    مولوی  و  خاکی«  پیشتاز»مولوی  و  ضمیر 
داخلیواصف«   چه  عواملی  چه  اینکه  شد.  و    نشر  )دربار 
خارجی    درباریان( گشت )استعمار(  و  آن  نشر  ادامه  مانع 

امید در این زمینه   تدقیق و تحقیق است،  قابل  مبحث جدا و 
 و به شما عزیزان پیشکش نمایم.  چیز هائی بدست آورم

منورین« در فیس بوک   کندهار  کاپی از صفحۀ »دمطالب ذیل  

می   کورنۍ« درنه  به نقل از کتاب » ·2020جون  8مورخ 

 باشد.

 د  زوى  شهید  اخونزاده  عبدالرحیم  مولوي  د  عبدالرؤف  مولوي
  او  کړوسى  کاکړ  هللا  فیض  مال  د   لمسى  اخونزاده   حبو  عالمه

  په  صفري  د  کال.(  ق.  هـ١۲٦٧)  د  چي  دئ،  کوسى  مالبابړ
.  دئ  زېږېدلى  کي  کندهار  په  کي  (م  1850) دسمبر    میاشت
 په  نوموړي.  وو"  قندهاری  غالم  مال  قاضي"    ئې  نیکه  مورنی
  درو   دې   په   او  درلود  قلم   ښه   کي   ژبه  پښتو  او   فارسي  عربي،

 د   کي  کندهار  په  چي  کله.  دي  ایښي   پرې  تالیفات  ئې  کي  ژبو
  تر  سردار   دغه   د  باندي  پلویانو  پر  خان  ایوب  محمد  غازي
  کي   بست  په  مبارکي  خرقې  د  اخونزاده  عبدالرحیم  مولوي  پالر  عبدالرؤف  مولوي  د  او  سوه  تنگه  ورشو  وروسته  ماتي
ــ  . ق.هـ١٣۰۰)  په .  اوسېدى  کي  حالت  په  تبعید  د  او  وو  وتلى  ښاره  له  عبدالرؤف   مولوي  کي  موده  دغه  په  تېرولې  شپې

  عبدالرحمن   امیر  د  وساطت  په   الدوله  اعتماد  خان  عبدالقدوس  سردار  او  خان  الدین   سعد  القضات  قاضي  د   کي(  م  1882
  د   او   مدرس  د   مدرسې  شاهي   د  مال،  حضور  د   امیر  نوموړي  د  وویل  مو  چي  مخکي  لکه  او   سو  وغوښتل  ور   ته  دربار

 .  وې غاړه پر  ئې وظیفې ممتحن د قاضیانو

 :  ولولو خبريم(  1920)( مړ. ش١٣٣۹) هوتک محمد صالح مولوي ارواښاد  د وي  ښه به پاره له پېژندگلوۍ د ده د

 قندهاري   اخندزاده   هللا  حبيب   موالنا  د  زوى  اخندزاده  عبدالرحيم  مولوي  د  مرحوم  عبدالرؤف  مولوي  مغفور  جد   زما"
  فاضل   او  عالم  لوى  چي  لمسى،   مشهوره   سره"  قندهاري  فاضل "   په  کي  خارج  په  او  سره  اخندزاده  حبو  په  مشهور  کاکړ
 المله  سراج  اعليحضرت   د  بيا  چي  وو؟  مال  حضور  د"  والدين  المله  ضياء"   خان  عبدالرحمن  امير  د  کي  کابل  په  وو

  له   گرمۍ  د  دوبي  په   به  چي  کله  هر  -استېدى  کي  مدرسه  شاهي  په   کابل  د  او  مال  حضور  د  خان  هللا  حبيب  امير  والدين
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  –   وه  وبا  کي  کابل  په  کي  م(  1914)  (  .ق.هـ١٣٣٣)  په. بېوه  ورسره  هم  ئې  به  دى  -تئ  ته  پغمان  صاحب  امير  خاطرو
  وفات   کي  کابل  په  وروسته ساعتو  څو  يو  له  وو  ژوندى  ال  راوړئ،  ته  کابل  ئې  پغمانه  له چي  سو  وفات  اثر  په  وبا  د  دى
  قرآن  د حافظ -وو اوښتئ شپېتو تر ئې عمر. واسعا رحمه عليه هللا رحمة. دئ دفن کي لمن په( صفا  خواجه کوه) د او
 پاته  ول  فاضالن  او  عالمان  عصر  خپل  د  دواړه  چي  زامن  دوه  مرحوم  ده  د.  وو  فاضل  ښه  يو  خوانه  قرآن  او  مجتهد  او

 عالمه  يوه  او  نوميږي   اخندزاده  عبدالرب  مولوي  ئې   زوى  کشر  او  اخندزاده  عبدالواسع  مولوي   ئې  زوى  مشر  چي  سول
 .اجمعين عليهم هللا رحمة"  ده مور زما چي سوه پاته ئې لور

  او  منورین  زیاتره  وخت هغه  د   چي  کړ  جوړ  انجمن  یو  نامه   په  افغانستان  االخبار  سراج  د  کي  کابل  په  عبدالرؤف  مولوي
  " افغانستان  االخبار  سراج"  د  باندي محررۍ  سر  او  نوښت  په نوموړي  د  خوا  له  انجمن  دغه  د.  ول  راغونډ  پکښي  پوهان

  ماشین خانې   د  کابل  د  ١١  پر  جنورۍ  د  کال.(  ع١۹۰٦)   د  ئې  شماره  لومړۍ  چي  سوه  خپره   جریده  میاشتنۍ  یوه  نامه  په
  بندېدو   د  جرېدې  د  ئې  ته  امیر  او  یووړل  په  بد  انگرېزانو  ځکه  سوه  هم  گڼه  وروستۍ  ئې  همدا  او  راووتله  څخه  چاپخانې  له

 شمس   د  چي  سو  مات  سکوت  هغه  کي  ډگر  مطبوعاتي  په  هیواد  د  سره   خپرېدو  په"  افغانستان  االخبار  سراج "   د.  وکړ  حکم
  خان   عبدالرؤف   مولوي  ماتوونکى  سکوت  دې  د.  وو  کړى  دوام   لسیزي  درې  نژدې  ئې  وروسته  خپرېدو  تر  جرېدې  النهار

  چي   دئ  سوى  ورکول  لقب  پالر  د  ژورنالیزم  د  افغانستان  د   ته  طرزي   محمود  عالمه  کي  نشراتو   اوسنیو  په   هم  څه   که.  وو
 سره  ډول  متداوم  او  پسې  پرله  په  پاره  له  ځل  لومړي  د  کي  افغانستان  په  نوموړي  ځکه  دئ  هم  مستحق  ئې  سره   رشتیا  په

 د توگه په مخکښ یوه د کي مطبوعاتو په هیواد د هم نوم خان عبدالرؤف مولوي د خو. دي کړي کارونه ژورنالیسټیکي
 محدودي  ته مسایلو  دیني یوازي  هڅي  علمي  خپلي  توگه  په   روحاني  منور  او  متجدد  یوه  د  مولوي  ارواښاد.  دئ  نه  هېرولو

 کړى   درک  توگه  بشپړه  په  اهمیت  نشرولو  د   جرېدې  د  ئې  غرض  په  روښانولو  ذهنونو  د   هیوادوالو  د  بلکي  وې  نه  کړي
 . دي اخیستي گامونه عملي ئې کي برخه  دې په او

 مرحوم .  وه  ایښي  خنډونه  زیات  خورا  کي  الره  په  خپرولو  جرېدې  عصري   د  شرایطو  تیارو  وخت  هغه  د  چي  پوهېږو  موږ
 آیتونو   قرآني  د  اړتیا  خپرېدو  د  جرېدې  د  ئې  پاره  له  تحقق  د  هیلو  خپلو  د  او  څېړلي  توگه  ښه  په  حاالت  وخت  خپل  د  مولوي

 منورینو  نورو وخت هغه  د سره عبدالرؤف مولوي له کي جریده دغه په. وه کړې ثابته سره  راوړلو په احادیثو نبوي او
  نوموړي  د  او  کوله  همکاري  کندهاري  واصف  سرور  محمد  مولوي  شخصیت  سرښندونکي  او  ملي  هیواد  د  بیا  تېره  په

 سوې  خپره  قصیده  وعظیه  اوږده  یوه  کندهاري  واصف  مولوي  د  سوه،  هم  وروستۍ  چي  کي  گڼه  لومړۍ  هماغه  په  جرېدې
 نشر   شماره  درین  که  –  واصف  مولوى  قصیدۀ  و  عبدالرؤف  مولوي  مقالۀ  سر  از"   چي  لیکي  حبیبي  عالمه  ارواښاد.  ده

 قرار   تاثیر  راتحت  دربار  مردم  و  رسیده  کابل  به  اروپا  مدنیت  و  تجدد  و  بیدارى  آثار  هنگام  آن  در  که  پدیداراست  گردید
   " ... . بود داده

  حکم   بندېدو  د  هغې  د  ته  امیر   انگرېزانو  سره  نشر  له  گڼۍ  لومړۍ  د  افغانستان  االخبار  سراج  د  سوه  وویل  چي  وړاندي  لکه
.  سو  تلپاتي  صفت په مخکښ یوه د کي تاریخ  مطبوعاتي په هیواد د نوم عبدالرؤف مولوي د خو سوه بنده  جریده او وکړ

 . سو ژوندى بېرته خوا له طرزي محمود عالمه  د وروسته کاله اووه وخت دغه تر االخبار سراج

  عبدالرؤف   مولوي  د   کي  دربار  په   سو،  پاچا  ځاى   پر   خان  هللا  حبیب  امیر  ئې  زوى   چي  وروسته  مړیني  تر  عبدالرحمن   امیر  د
 .  غوښتله ځني مرسته ئې کي چارو قضایي په کتل، سترگه  په استاد د ورته امیر. وو  زیات ال پخوا تر منزلت او مقام

 عالمه .  وو(  خاکي)  تخلص  ئې  کي  اشعارو  فارسي  په.  ده  کړې  هم  شاعري  کي  ژبه  عربي  او  فارسي  په  عبدالرؤف  مولوي
  له  ئې  زه  چي  دي  راوړي  بېلگي  څو  شعر  فارسي   د  کي"  افغانستان  در  مشروطیت  جنبش"  اثر  وروستني  پخپل  ئې  حبیبي

 . رانقلوم ځایه هغه

 خــــــــــویش سالح بگــیرد که ببـایـدش اول  خویش  صـــــــالح بر فگـند  نـظر اگـر افغان

 خـویش  اصـطالح کند محو آنکه است فرض  وعشرتست عیـــــش  طلب وى اصطالح گر

 مادرست چو  بافغــان  که خوش زمین سر این

 خویش جـــناح بــدگــــــــــــرها سپردنش داند
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 . وو ویلى نیامت په رابللو خلکو د ته دفاع هیواد د کي وخت په جگړې دوهمي د انگلیس و افغان د ئې شعر دا وایي

 :  دادي تالیفات معلوم خاکي عبدالرؤف مولوي د

  غونډ   هم   شعرونه  شاعرانو  نورو  د   ئې  کي   مجموعه  دغه   په .  ده  مجموعه   اشعارو  عربي  او  فارسي   پښتو،  د"  کشکول" ــ    1
 . دي کړي

 . فارسي –" امیر  خردنامه" ــ  2

 .فارسي –" حشر سورة تفسیر" ــ  3

  مزار  د امر په عبدالرحمن امیر د برخه  یوه نامې سالم دغي د پاره، له روضې د شریف مزار د" عربي سالمنامه" ــ  4
 .سوه ولیکل دروازه پر روضې د شریف

 . فارسي  –" الودود الملک کالم من العهود آیات تفسیر" ــ  5

 . رد برخي یوې د  التواریخ ناسخ د -فارسي – " التواریخ ناسخ رد " ــ  6

 .فارسي –" افغانستان رساله" ــ  7

 . قصیده باب په کالم او عقایدو د  –عربي –" المالي بداء تتبع في  الالمي عقد " ــ  8

 . الجهاد الى الترغیب في البالد امیر کلماتــ  9

 ".تفسیر  سېپارې دیرشمي د  قرآن د او فاتحه سورة تفسیر" ــ  10

  یو  ئې کي لیکنه په چي  ده خوندي  نسخه یوه نامه په( الدین تقویم) د  کي نسخو خطي په ارشیف  ملي د  افغانستان دــ    11
 مال   محمد،   غالم  مال  ابوبکر،  مال  ئې  نور  سته،   هم   نوم  عبدالرؤف   مولوي  د   کي  هغو  په.  ده  اخیستې  برخه  علماوو  شمېر

 محمد   داد   مال  الدین،  سعد  مال  ممتحن،  سیدمحمد  مال  الدین،  مالسیف  ممتحن،  رمضان  مال  میرجمال،  قاضي  عبدالخالق،
  چي   دي   مسایل  شرعي   باب  په   جهاد  د  موضوع  کتاب  د.  دي  هللا  حبیب  حافظ  او   عبدهللا  مال   ممتحن،  عبیدهللا  مال  ممتحن،

 . دي سوي لیکل  ژبه دري په

  د   ئې  عمر.  سو  وفات  شپه  په  م(  1915اگست    27)شنبې    د  ١٦  پر  شوال  د  کال.(  ق.  هـ ١٣٣٣)  په  عبدالرؤف  مولوي
  خپل   د  او  اوسېدى  کي  مدرسه  شاهي  په  کابل  د  کي  وخت  دغه  په  هوتک  محمد  صالح   مولوي .  وو  کي  شاوخوا  په  ٦٦

 .وویله پښتو په ئې  مرثیه ماتم درانه د نیکه مورني

 والړ افــــغـان کل د روح بلکي زما تنها نه  والړ   ناگهـــــان کـوگله  له وخوت مــي زړه

 والړ جهان  ټول د روح بلـکه دئ څـه افغان  دئ   العالم فـــــــوت مـثال په فــوت عالــم د

 والړ ارمان ډېر  په  دى اما دئ حق خو مرگ  کړې  راپـېـښه تقــــــدیر کـوم نه شــــــــکوه

 والړ شـان  پــه بــرق د" بابا اغـا زمــــا"  وى  کیږي  طاقت  نه ارام نـــــــــــــه  صبر مي نه

 والړ کان عـلـم  د زمانې د فــاضل  چــــــــي  سوه  چــالني قلب کـوټه سـوه عـــــلم د نقــد

 والړ قــران  د بـــحر محیـط د  غــواص چـي  پټي   صــــــــدف کــړې نکـتـو د  مـرغـلــري
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 والړ طالبـــــــان ټول خـالي سـوله مدرســه  ســو   ســــوړ  عــلم د بازار سو مـنع تـدریس

 والړ  جـــــــهان دې  له مغـفور جد زمـا چي  وه   شنبــــــــــې د شپه  شـوال د  شپـاړســـمه

 سوه " مغــفور جـد"  وفــات د ئې سـنه  هــم

 والړ  ناتوان  چي مغـفـور لــري   دى دي رب

  وبلله، "  العالم  موت  العاِلم  موت"   ئې  واقعه   دا   او  کړ  خپور  خبر  مړیني  د ده  د  کي  االخبار  سراج   په  طرزي  محمود  عالمه

 یک)  ئې  عنوان  لیکني  دغي   د  کړه،  ښکاره  خواشیني  ئې  باب  په   رحلت  د  دده  او  ولیکله  سوانح  دده  کي  شماره  دوهمه  په

 : دي راغلي  داسي ئې کي برخه یوه په وچي( علمي آور تاسف خساره

 پريشان حواس طپد، مى دل شود،  مي مسترخى پنجه لرزد، مى قلم آن تحرير از که داده روى سانحه يک ايام درين" 

 يعنى  خورد،  بر  همراهى  تهلکه  تزلزل  ويک  جانکاه  صدمه   يک  به  ادبيات  حيات  وعرفان،  علم  زندگى  يعنى  شود،  می

  عبدالرؤف  مولوي محترم مکرم مولوي  همراه کماالت و  دستگاه فضايل جناب بينش و عرفان روان ودانش، علم روح

 ....گرديد بقا دار عازم گفته، راترک بيوفا دنياى صاحب، خان

 که  بود،  فاضلي  عالم  يک  االمثال  نادر  دنيا،  صفحات  از  بسيارى  در  بلکه  مانى،  عزيز  وطن   در  تنها  اليه  مشار  مرحوم

  از   که  الحق  ،  تحرير  فاضل  اين  ابدى  ضياع  بودند،  طولى  يد  صاحب  ادبيه   و  تصوفيه  فنون  و   نقليه  و  عقليه  علوم  درهمه

 ....ميشود شمرده ما عزيز وطن عرفان و علم عالَم براى دهشتناکى خيلى  ضايعات و خسارات

 خامۀ  از.  داشتند  ممتازى  خصوصيت  يک  ادبيات  ودر  بودند   عالم  ملک  کالم  جيد  حافظ  ،  وفضل  علم  همه  برين  عالوه

 را  هفتم  و  شصت  پايه  که  افسوس  ولي.  است  زده  سر  بامعنى  بسيار  ادبيات  و  فوايد  پر  قصايد  هم  خودشان  شمامۀ  عنبر

   ....نمودند ه ن محفوظ بيشتر خود فوايد و ديدار از را وطن نرسانده تکميل به عزيز عمر مرقات از

 

   نوت:

، سال تولد شان  هسلگی رحلت نمود 67اگر مولوی صاحب به عمر 

دو  م(  1950یعنی )میالدی می باشد که با سطر اول این مقاله  1848

 تفاوت می باشد. مسال 

 

 

 

 

 از صفحۀ د کندهار منورين  روف خاکی در قندهارلآرامگاه مولوی عبدا
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