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 ۲۰/۰۲/۲۰۱۷         محمد معصوم هوتک
 

 جمال الدین افغان په کندهارکي سید
 

ع کال په مارچ کي لیکلې او په )کندهارمجله( کي مي خپره کړې وه. اوس چي ښاغلي پوهاند ۲۰۱۴د  دا لیکنه ما
سید جمال الدین افغان په باب په افغان جرمن آنالین کي نوي او تازه معلومات خپروي دوکتور هاشمیان پاچا د عالمه 

او د هغو په ترڅ کي ئې په کندهار کي د افغان سید د استوگني په باب ځیني مطالب هم بیان کړي دي، نو ما هم 
 دوی د لیکنو د بشپړوونکي )متمم( په توگه بیا خپره کړم. وغوښتل چي خپله دغه لیکنه د

 

دمخه تر دې چي په اصل مطلب پیل وکړم د ښاغلي استاد دوکتور هاشمیان پاچا په لیکنه کي به پر هغو سنواتو باندي 
څه مشکوک معلومېږي. ښاغلي استاد  د خپلو معلوماتو په حدودو کي وږغېږم چي ښاغلي استاد ئې په مطابقت کي لږ

هجری  ۱۲۸۴ماهه خود را در قندهار در سال  ۸ال اقامت د خپلي لیکني په یوه برخه کي داسي لیکلي دي :"  سید جم
با سنه میالدی کار مشکل است که من از عهده آن برآمده نتوانستم، زیرا  ۱۲۸۴نوشته اما متعادل ساختن سنه هجری 

ماه های هجری ثابت نی، بلکه متحرک است و متعادل ساختن آن فورمولی دارد که من نمیدانم، پس معلوم نیست که 
 میالدی مطابقت میکند یاخیر؟" ۱۸۶۶هجری با  ۱۲۸۴ آیا

دغه  ( کي دgoogleاوس که څه هم د انټرنیټ په برکت دسنواتو د اړولو را اړولو مشکل حل سوی دئ او په گوگل )
( سته خو د ښاغلي استاد دغه فرموده پر ځای ده چي متقدمینو calendar converter راز محاسباتو له پاره بېالبېل )

ي قمري او میالدی سنې د مطابقت له پاره له یوه فورمول څخه کار اخیست او هغه داسي دئ چي لومړی باید د هجر
( جمع سي، مطلوبه ۶۲۱هجري قمري سنه په هجري شمسي بدله سي او بیا له حاصل سوي هجري شمسي سنې سره )

لو له پاره باید هجري قمري سنه میالدي سنه الس ته راځي. په هجري شمسي سنه باندي د هجري قمري سنې د اړو
( تقسیم سي. د حاصل عدد له اعشاریه څخه صرف نظر وسي او صحیح عدد له ۱۰۰( کي ضرب او پر )۳په )

 ۱۲۸۴نوموړي هجري قمري سنې څخه منفي سی، حاصل تفریق ئې مطلوبه هجري شمسي سنه ده. د مثال په توگه 
( الس ته راځي. له اعشاریه دوپنځوس څخه ۳۸،  ۵۲سي، )( تقسیم ۱۰۰( کي ضرب او پر )۳هـ ق سنه چي په )

هـ ش( الس ته راځي له دغه هجري شمسي  ۱۲۴۶( له نوموړي سنې څخه تفریق کوو چي )۳۸صرف نظر کوو او )
م( سنه الس ته راځي. خو مشکل پر همدغه ځای نه حلېږي ځکه، لکه څرنگه ۱۸۶۷( جمع سي نو )۶۲۱سره چي )

ورته کړې ده، هجري قمري کلونه ثابت نه دي. ددې مقصد له پاره نوري محاسبې او جدولونه چي ښاغلي استاد اشاره 
تقویم تاریخي، مرتبه عبدالقدوس هاشمی( له مخي د پوهانو موږ ته پرې ایښي دي. د ) په کار دي چي پخوانیو نجوم

او د یکشنبې ورځ ده او په ( سره برابره ۵م کال د می له ) ۱۸۶۷هجري قمري کال د محرم لومړۍ ورځ د  ۱۲۸۴
( میاشتي شاملي دي د همدغه کال د شوال،ذی القعده ۹م کال نهه )۱۸۶۷هجري قمري کال کي د  ۱۲۸۴دې حساب په 

م کال سره هیڅ مطابقت  ۱۸۶۶هـ ق کال له  ۱۲۸۴م کال په سرکي راځي. په دې ډول ۱۸۶۸او ذی الحجه میاشتي د 
 نه لري.[

 پل اصلي مطلب ته راسم .تر دې څرگندونو وروسته به خ

***** 

هق کال په رجب = نومبر  ۱۲۸۳د ته تللی دئ. اول وار ع( دوه واره کندهار ۱۸۹۶ــ ۱۸۳۸سیدجمال الدین افغان ) 
هق کال په شعبان کي. په اول وار ئې هورې اته  ۱۲۸۵ع کي اودوهم وار تر لومړي سفردوه کاله وروسته د ۱۸۶۶

 ته لومړي وار کابل ته تللی دئ. کندهار هق په ربیع االول کي ځني راوتلی او ۱۲۸۴میاشتي تیري کړي دي اود
 شیرعلیخان د امیر ته معلومه ده چي سید په هرات کي د یولړ سفرونو وروسته پېښ سوی دئ. موږ راتگ ئې تر

په  امیر د وروسته کابل ته تللی او مراسمو دغو ع( حضور درلود. تر ۱۸۶۲هق =  ۱۲۷۹پاچهۍ په مراسموکي) 
رجب له پاره تهران ته والړ ) دوهم وار تجدد" حرکت پیل کړی دئ. درې کاله وروسته د اصالح اور کي ئې د"دربا

طوس( له الري هرات ) مشهد د خپل وطن په نیت راوتلی او هـ ق کال په محرم کي له تهرانه د ۱۲۸۳هـ ق( د۱۲۸۲
رجب په میاشت کي رارسېدلی  هق کال د ۱۲۸۳ته د میاشتو تېرولو وروسته کندهار اتو . په هرات کي ترته راغلی دئ
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 په ښکاپر کندهار دواره د کي ئې وار لومړي راتگ په توگه گڼو. په دغه سفر ده د دئ. دغه وار راتگ ئې موږ د
پنځه سرایه ما )هوتک(  هندوانو کي د بازار په مسافر خانه ځای نیولی دئ. په ښکاپر بازارکي دحیتن یا جیتن هندو
تجارتخانې  گرو سودا ي سرایونه ول، خو وروسته دند استوگ مسافرو د غالباکي به  ته معلوم دي چي په اول سر

 پکښې جوړي سوي دي.
تاراسنّگـهـ سرای نومېږي. دا سرای وروسته د اسعارو د تبادلې  ته سرای چي د قبلې خوا په شمالي خوله کي د بازار د

 سرای اوس هم په همدغه نامه سته. دا سرای باله. مرکز سو، ځکه ئې د کلدارو
هندو وو  دغه سرای اول مالک یو بل سرای وو چي ځنځیري سرای ئې باله. د ته یو تاراسنگهـ سرای جنوبي لور د

 خواته یو سرای وو چي د لمرختو په شمالي خوله کي د بازار د (.۱خو وروستی څښتن حاجي محمددین چغتی وو)
حاجي عبدالرحیم باالکرزي په سرای عمومي دروازه ښکاپر بازار ته خالصېدله. دغه سرای  کونج سرای ئې باله. د

ښکاپر بازار  فرعي ئې د ته ورکړه او خوا کابل بازار له سره ئې پوخ ودان کړ. عمومي دروازه ئې د بیه رانیو او
 سرای اوس هم د همدغه حاجي عبدالرحیم نامه سته. خواته. دا

 او خان پوپلزي رانیوموتي سرای په نامه وو. دغه سرای حاجي حبیب هللا  ته بل سرای د کونج سرای جنوبي خوا د
 حبیب مارکیټ په نامه ئې پوخ سرای پر ودان کړ. اوس هم په همدغه نامه سته. د

 (. ۲سرای په نامه هم وو) بانا کي بل سرای د بازار په ښکاپر
نامه  دغه سرای د د سرای به چي سیدجمال الدین افغان ئې یادونه کوي، غالباً ځنځیري کاروانسرای وو. دحیتن هندو

دغه سرای  نورئې )سرایونه( بلل خو څلوېښت کاله پخوائې د)کاروانسرای(نوم عام وو. دا خو نه دئ، ته معلوم احال ر
 کاروانسرای وو. سرای یا حیتن هندو به د زه فکرکوم چي همدا ئې کاروانسرای باله، ځکه نو

وه ی کندهار ق( په شعبان کي د۱۲۸۳د همدې کال) اوسېدلی او په دغه سرای کي زیات وکم یوه میاشت و عالمه سید
دغه سرای موقعیت ماته دقیق نه  استوگي له پاره کډه سو. د بل کاروانسرای ته چي په هرات بازارکي وو، د

ته څیرمه واقع  کور ډاگیانو شیرعلیخان کوڅې لویدیځ ته د رامعلومېږي خوپه غالب احتمال به هغه سرای وو چي د
استوگي کوټې ئې هم درلودې.  ای ئې باله، دکواړي سر د سرای له نن څخه څلوېښت کاله پخوا الهم والړ وو او وو. دا

کال ترربیع االول پوري اته میاشتي اوسېدلی دئ. په همدې سرای کي  ۱۲۸۴سیدجمال الدین افغان په دغه سرای کي د
نوم )مرآة العارفین فی ملتمس زین العابدین(  رسالې بشپړ ئې د)مرآة العارفین( په نامه یوه رساله په عربي ژبه وکښله. د

مخه  ۲۲یني کسان وایي چي دغه زین العابدین نومی دعالمه سیدجمال الدین له "بنی اعمام" څخه وو. رساله دئ. ځ
شهر ذی الحجة  ۲ده اوپه پای کي ئې لیکلي دي" کتبه عبدهللا جمال الدین االفغانی الکابلی فی بلدة قندهار فی یوم االحد 

 ".۱۲۸۳الحرام 
نوهغه  کابل ته والړ. دا ق کال په ربیع االول کي ووت او۱۲۸۴یه څخه دله سرا هرات بازار د کندهار عالمه سید د

اعظم خان پاچاسوی دئ. سید جمال الدین افغان  محمد ځای ئې امیر پر سوی او وخت دئ چي امیرمحمدافضل خان مړ
له الري  کندهار ووت او ق( یوه میاشت پخوا را۱۲۸۵پاچا کېدو) شوال  دوهم وار امیرشیرعلیخان تر له کابل څخه د

 راتگ وبولو. به ئې نو دوهم وار ووت چي دا ج په نیامت وح د
دغه ښارله ځینو علماوو سره کتلي ول  مهال د استوگي پر حیتن سرای د عالمه سیدجمال الدین افغان په کندهارکي د

 :توکي په ترتیب سره داسي راغلي ديچي نومونه ئې دعالمه په یاداښ
 ــ مالعبدالحق حرقه

 مخ( کي همداسي راوړې ده. ۳۲ما)هوتک( هم په )درنه کورنۍ ــ   رقه( گڼلې وه اود)حرقه( کلمه ځینومحققینو)خ
نیکه مالعبدالحق علیزی )استاذکل(دئ  ارواښادعبدالرؤف بېنوا د جمال الدین افغان مراد سید له مالعبدالحق څخه د

 تر ان اخندگلست خپل پالر مال کي پېښ سوی دئ. مرحوم استاذکل چي د هـ ق کي په کندهار۱۲۸۸چي وفات ئې په 
نو د خرقې شریفي په کوڅه کي  د مالاحمد الکوزي شاگردي ئې شروع کړه، ته راغی او ښار وفات وروسته کندهار

 باید )خرقه( واي. اوسېدئ. زمایقین دئ چي)حرقه( کلمه طباعتي غلطي ده،
 ـــ  مالمحمدصدیق

الکوزی داستاذکل مالعبدالحق  مالعبدالحق شاگرد" تلمیذ" بولي. زموږ محققینو هم مالمحمدصدیق ئې د عالمه سید
 (. ۳علیزي په شاگردانو کي بللی دئ )

 ـــ قاضي غالم
داهغه مشهورقاضي غالم هوتک دئ چي دسردارکهندل خان په واکمني کي دکندهارقاضي القضات وو. دده په نامه 

 ي.مخ( مفصلي خبري پرکښلي د۱۳۱یوه کوڅه تراوسه الهم سته . ماپخپل اثر)سل بگړۍ یوپوړنی ــ 
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 ـــ مالعبداالحد
هق په شاوخواکي ۱۲۵۰په نامه ئې یوه عربي رساله د سوي قاضي غالم هوتک زوی وو. ده د)ایقاظ النیام( یاد د

 (.۴کښلې وه )
 ـــ صوفی بردرانی

 ساکزو ع کال د۱۸۱۷رسول ساکزی دئ. صوفي صاحب په  مشهور"مصلح ستانه" صوفي محمد کندهار ئې د مراد
کي اوسېدئ، ځکه نوعالمه سید د)صوفی بردرانی( په  په مسجد یوسفزو رو دروازې دپه کوڅه کي زېږېدلی وو او دب

 صوفي صاحب دغه ماجت اوس هم سته. کړی دئ. د نامه یاد
 ـــ  مالخواجه محمد

مؤلف مال عبدالباقي  د د )تهذیب الواجبات لتخریب العادات( صوفي صاحب شاگرد"تلمیذ" او مال خواجه محمدبارکزی د
 ته پروت دئ. صوفي صاحب علیه الرحمه د پښو خوا ئې د . قبرکاکړ افغان استاد وو

 ـــ مالمحمدرحیم ساکزی
 کي وو. صوفي محمدرسول ساکزي )رح( په شاگردانو مالصاحب هم د دا

 ـــ مالعبدالرحیم
دئ. عبدالرحیم اخندزاده د عالمه  مرادئې دعالمه حبیب هللا کندهاري )حبواخندزاده( زوی عبدالرحیم اخندزاده شهید

ایوب خان د پلویتوب په خاطر امیرعبدالرحمان خان پخپل  د پالر پالر( وو او د غازي محمدلحي حبیبي نیکه )عبدا
کي "مالعبدالرحیم پسر مالحبو"  یاداښتو په خپلو (.عالمه سید۵ئې کړ) الس په خرقه شریفه کي په توره وواهه او شهید

 لیکلی دئ.
 ـــ مالعبدالحق طل

په غیاث اللغات کي ئې لغوي معنا دباران میده میده څاڅکي،شبنم کښلې ده. د)طال هللا  د"طل" کلمه گونگه راته ایسي.
عمره = خدای دې عمراوږدکړي( مخفف هم کېدالی سي. دکندهارددغه عصرپه علماوو کي درې عبدالحق نومي 

غه نامه بل عالم عالمان سته چي یوئې استاذکل مالعبدالحق علیزی دئ اوموږ په دې لیکنه کي پرږغېدلي یو. په د
هق کي یاپه بل عبارت کندهارته دعالمه سیدترراتگ  ۱۲۸۲دیاقوت السیرمؤلف مالعبدالحق خروټی وو. وفات ئې په 

(.زه فکرکوم ۶دغه عصرعالم دئ ) کټه اخند هم د په  مال یوکم دېرش کاله وروسته پېښ دئ. دریم مالعبدالحق مشهور
 ټی وي )وهللا اعلم بالصواب(.به مالعبدالحق خرو چي دعالمه سیدافغان مراد

 ـــ مالمحمدي
 دامالصاحب نه پېژنم.

 ـــ قاضي عبدالرحمن خان مال
قاضي  د مولوي محمداسمعیل )ژړی نیکه( لمسی او خان بارکزي زوی، د سعید قاضي محمد قاضي عبدالرحمن د

ته  ښار لوی احمدشاه بابا کندهار قاضي نصرهللا په ارغسان کي اوسېدی او نصرهللا خان کندهاري کړوسی وو.
رنۍ په واک کي وو. دغي کو پوري ال د زمانو مقام تر دا وروستیو قضا مقام ئې کښېناوه. د قضا پر د راوغوښت او

دغي مشهوري کورنۍ په باب  قاضي نصرهللا خان بارکزي اوالده ده. د سیاسي کورنۍ د دعلومیانو مشهوره علمي او
قاضی سعدالدین خان وخاندان  ښاغلي اعظم سیستاني په پاړسي ژبه یوه محققانه لیکنه کړې ده چي د)ذکر خیری از

په افغان جرمن آنالین کي خپره سوې ده. محترم لوستونکي دې  "خان علوم" کندهاری( په نامه په درې قسطه کي
 هورې ولولي.  

 ـــ  قاضي سعدالدین
 قاضي عبدالرحمن خان مال زوی وو. دی  د

 ـــ قاضي عبدالسالم
 قاضي عبدالرحمن خان مال ورور وو. د خان بارکزي زوی او سعید قاضي محمد دی د

 لوی ټاټوبی وو، خو: دعلماوو خت دغه تاریخي ښارو راتگ پر جمال الدین افغان د کندهارته دعالمه سید
 آن قدح بشکست آن ســـــــاقی نماند
 آنقدرمی ریخت که هیچ باقی نماند

***** 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

کي ضیایي مارکیټ دهمدغه  حاجي ضیاؤالدین چغتي ورور وو. دکندهارپه شاه بازار ــ حاجي محمددین چغتی د ۱
مشر سپین ږیری ئې حاجي  . د چغتیانو کورنۍ په کندهارکي مشهوره کورنۍ ده اوحاجي ضیاؤالدین چغتي ملکیت وو

 محمدعثمان چغتی نومېدی.
 طبیب دوکان په کابل بازارکي وو.  بونا مشهورطبیب )بونا( ملکیت وو. د د کندهار سرای به د ــ زه فکرکوم چي دا ۲
 ــ وگ : دگیتانجلي سریزه ــ دعالمه رشاد په قلم ۳
 مخ۱۸۳نستان پېښلیک ــ ــ وگ : دافغا ۴
 مخ ۳۱درنه کورنۍ ــ  لیکونکي اثر، ــ وگ :  تاج التواریخ ، او د ۵
 خبره ده. تامل وړ نوم غالم محی الدین بلل سوی دئ چي د کټه اخند مال کي د کندهار مشاهیر نومي اثر ــ د ۶
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