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 ادبي انجمن غونډه کابل د دله اقبال او ملګرو سره یې 

 

ما له اقبال سره لیدلي خو په فارسي یې سمې خبرې نه شوای  ما له عالمه حبیبي څخه اوریدلي وو چې ویل به یې
( )افغانستان سفرنامه د سلیمان ندوی سید بل مله سفر د خپلو لوستنو په لړ کې د اقبال د کې مې د په دې ورځو کوالی .
سره  (مسافر) اوبل یې د عالمه اقبال له ساده اردو نثرلیکل شوی چې یوخو پهراغله ، دا ډیرجالب اثر په دې الس ته 

سید سلیمان ندوي دغه سفرنامه  دغه سفر ټول جزیات په الس راکوي ، د دتوپیر په دې کې دی چې تر هغه په جزیاتو 
ترڅ کې ټولې دغه اثر په  . د ( له خوا چا پ شوي دهیمي اعظم ګړدارالمصنفین شبلي اکیدکال په مې کې د )1۹۹۸د 

استوګنځی  اروښاد ندوي بیا بیرته په لکنهو باندې چې د او هغه پیښې راغلې دي ، چې دغه سفر ورباندې پیل شوی
دیباچه ، د افغانستان د سفر هیله ، له اعظم  پیش لفظ، :موضوعات دادی دی پای ته رسیدلی دی . د اثر سرلیکونه او

له سرور خان ګویا سره  افغانستان جوماتونه ، ، دجالل آباد ،کې ه افغانستان، پڅخه روانګی ، خیبر درې ته ننوتل ګړ
 د ،له نادرخان سره مالقات ،محمود خان ه وزیر کوچنی ورور شاهحربی ،له لومړي وزیر هاشم خان سره کتنه، کتنه

حضرت  ،خواړه او اسالم ،شاهي مقصوره ، چینی ترکستان ، د ختیزې آسیا مرکزیت  ،جمعه هیواد آزاد اسالمی
 دځینوخاصو کابل موزیم ، د لومړي وزیر راتګ ،د ، د بیرته تګ پروګرام ، ډاک ، ګون یهندوستان نورالمشایخ ،

 انجمن ادبی ځانګړې ما ښامنۍ ، د شاه محمود خان مازدیګرنۍ ، د حاالتو کاغذات ، له نادرشاه شهید سره مالقات ،
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ځوابیه وینا ، د سید سلیمان ځوابیه وینا ، د ډاکتر سر شیخ محمد  د سر راس مسعودمشر وینا ، د کابل د ادبی انجمن د 
، د باالحصار حربي هوایي ډګر نویو دکانونو ماڼۍ ، د بابرباغ ، مکتب صنایع ، سرکاري موترخانه ، تقریر، اقبال

نه اخبارو سرکاری مطبعه ، علوم ، نوي ښوونځی ،عربي دارال د دووصحابه وو مزار ، د سفیرانو کورونه ، ،ښوونځی
و د ژو دارالصحت یا سنا توریم ، پغمان ، د کابل سیند، د خدای پاماني کتنه ،سره او خپرونې ، له شاه محمود خان 

 ، ناردو ګرامافو بازار، غزنی ، له کابله ترغزنې پورې ، له ځینو احبابو سره کتنه ، د غزني سفر، روزنځای ،
حکیم  دغزني پاتې آثار، د غزنین ، مال قربان ، عالوالدین جهان سوز ، زوړ غزنی ، سرکاري میلمستون ، جومات ،

د حضرت داتا ګنج بخش الهوري سلطان محمود مزار ،  افغانی سپرو یوه ډله ، په زاړه غزني کې ، د د سنایي مزار،
مقر ته  مقر یا پخواني بیهک ، منزلونه ، د غلجیو او قندهار سیمې ، دالی خوار مزار، د غزني شپه ، د پالر مزار،

له کالته روانګی ، د کندهار الره ، د خیبر  فارسي ، د کالت شپه ، ایرانۍ او افغاني رسیدل او تګ ، غلجایی قالت ،
ان پټ د ارګ دننه ، ګندهار، شاوخوا ولي فتنه زیږونکې ده ؟ د کندهار منزلونه ، کندهار ته ننوتل ، د کندهار ارګ ،

خرقه  کندهار والی او نور چارواکي ، د دپښتو غورځنګ ، شاهی ارګ زموږ قیام ، اوسنی کندهار، او راجپوت ،
 د چهل زینه ، با مزار ، بریښنا کوټ ،د با ارغنداب ، د احمد شاه ابدالی مزار ، د قرآن پاک شاهي نسخه ، شریفه ،

ښار رڼایي ، په عمومي باغ کې باجه ، د  د ښاراسالمي څیره ، د پوځي میدان ، د ښار کیفیت ، کندهار نوی ښار،
ونه سبایي وذ ، دکانپرواټونو ګرزیدل ، داردو نف شپه ، په کندهارکې بریتانوي قونسلخانه ، راس مسعود د شپې سفر ،

 کندهار مدرسې او علمي ادارې ، د دکاندار، صنعت ، د ډبرو د شاه بازار جومات ، د دکانو کیفیت ، ،پرانستل کیږي
ۍ د راهدار له کندهاره د باندې ، دفترونه ، نوې کال او چمن ، د کندهار دبلدیی له میلمستیا بښه ، ګلونه او میوې ،
بو فیشن د تس ید ،نوی کال یا قلعه جد د سند او بلوچستان صحرا ، تخته پل ، الره ، له کندهاره تګ ، پاڼه او تصدیق ،

 تان ،مل بهاګل پور، د روحانیاتو یادونه ، کویته او ملتان ، چمن ، د خدای پامانې منظره ، په نوې کال کې پاتیدل ، ،
ز د شمس تبری رکن عالم ، استدراک ، له ملتانه تر لکنهو ، دپرهیالد پورې مندر، د حضرت بهاوالدین ذکر خانقاه ،

 ،محمدن کتابخانه ،، د ملتان چاوڼۍجامع مسجد ،پرانا کال ،عام او خاص باغ ،مسجد علی محمد خان اه ،عیدګ مزار ،
 . د ډاکتر اقبال مسافر ،د نادرشاه شهادت ،لکنهو ،روانګی ،ملتاني ژبه

معارف مجلې په  د میاشتې سامبر د دکال د  1۹۰۰موالنا سیدسلیمان ندوي خپله دغه سفر نامه د لومړي ځل لپاره د 
یکنه کې لیکې یکونکې په خپله ل، د چاپي اثر پیش لفظ لپ شوهکې پیل کړه او بیا همداسې په بیالبیلو ګڼو کې چا ګڼۍ
، ده دغه سفرنامه له علمي ، دف په پرله پسې ګڼوکې لیکل شوي ديمعار دغه سیاحت لیدنې کتنې او تاثرات د د: »چې

، ځکه چې په دغه وخت کې د افغانستان د آزادۍ او ب اوګټور معلومات له ځان سره لريیخي پلوه جالادبي او تار
همدې امله پردغه مهال ، له دهغه مخنیوی نه شي کیدای، هغه چې په ظلم او تشد د سره ریت هوا پرهرلور خوره دهح  

 . « په زړه پورې کیدای شي لوستنه اردو لوستونکو ته هم د دغې سفرنامې
 

 
 

 ،توغورځنګ ( په نامه سره راغلی دید ) پش ، هلته یو سرلیکې سفرنامې په فهرست کې مو ولوستلدغ لکه چې د
زموږ له رسیدو سره سم زموږ د لیدو لپاره د ښاریو شمیر ممتاز » :سرلیک په ترڅ کې لیکې چې خپل دغه موالنا د

بي اد وړ وو یو په کندهارکې د باندنیو چارو استازی او بل دلته د کسان هم راغلل چې په هغو کې دوه تنه د یادونې
افغان  د کې، د باندنیو چارو استازي پخوا په ترکیې عبدالحی خان وواو دپښتو رسالې طلوع افغان ادیتر  انجمن ناظم
ې کراچۍ کچارواکي په توګه کارکړی و، خو اوس دلته ټاکل شوی و، عبدالحی خان کیدای شي په سند او  سفارت د
دغې قومي ژبې د ترقۍ  ، هغه دلته د هغه غورځنګ چې افغانانو د، په اردو باندې خبرې کوالی شي وي پاتې شوي

باید د تعلیمي او علمي سرکاري ژبې ځای ولري علم بردار دی . هغه له  پښتو په خاطر پیل کړي دي او غواړي چې
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، ډاکترصاحب په ل کړېباندې بحث او خبرې اترې پی پرهمدغه موضوع خپل راتګ سره سم له ډاکتراقبال سره
ودې او پرمختګ باندې اصولي بحث وکړ او پردغه خبره یې زور واچاوه چې ژبه دیوه قوم د ځواب کې د ژبوپر

دغه تحرک په وجې سره د یوه قوم د  که د، خو وسیله ده بیالبیلو افرادو د تفاهم او پیوستون ډیره اړینه او ګټوره
 و، هغه نو بیا د یووالي د پیغام پرځای د توپیرونتحاد پرځای اختالف رامنځ ته کیږيه منځ کې د یووالي او اافرادو پ

 ته زیان رسیږي . زما افغان ملت اوسني لوړتیا او منزلت هغه له امله د ، کوم چي داو اختالفونو د جنګ ترانه کیږي
ه ، دهغه همدغیات شمیر قومو پرسرباندې سپور دییوز خیال دی چې نن سبا تنګ قومیت او غلط نیشنالیزم چې د

دغه  فارسي له زروکلو راهیسې د ،باندې هم خامخا اغیزمن دی ونواو دماغ نویو ځوانو افغانانو پر زړونو اغیز د
، له همدې امله دا د تراوسه پښتو هم ده دغه قوم دعوامو مورنۍ ژبه ملک علمي ادبی او سرکاري ژبه ده ، دلته د

هغه هم د به الپیاوړې شي او یوه ورځ غه ملک کې د پښتو غورځنګ له خوا انتیا خبره نه ده چې هغه به په دحیر
( په ) زباني جنګ په همدغه حالت کې چې موږ دجنګیالیو افغانانو سره .مقام ته ورسیږي افغان قوم د سرکاري ژبې

 – 111) سفرنامه افغانستان ص  ... «راغی و سرهبوخت وو چې دکندهار ګورنر له خپلو ملکي او پوځي چارواک
11۸  ) 

جالبه خبره له دغه بحث څخه بیاهم دا راوځي چې هم داکتراقبال او هم موالنا سید سلیمان ندوي په دغه برخه کې له 
و اځان د افغانیت  خورا احتیاط او ځان ساتي چلند څخه کار اخلي ، سره له دې چې اقبال په خپلو ټولو آثارو کې

بیاهم له عالمه حبیبي سره مناظره او مناقشه کوي اوپه دې نه  کېافغاني پرتم مرید او پیرو بولي خو په دغه برخه 
 موالنا ندوي بیا ټول بار پررسمیت پړاو ته رسیږي ،  دبه هم یوه ورځ په افغانستان کې  دي باوري چې پښتو ژبه

ګ نظره تن یواو فکر کوي چې د پشتو ژبې دغورځنګ خبره هم  تنګ نظري قومیت او غلط نیشنلیزم باندې ور اچوي
کې اچوي  دریځپه دغه برخه کې ځان په نا پیلي  ځکه نو دم ګړۍ ، چې کیدای پایلې ته یې وګورونشنلستي حرکت دی

دغه زړه  موالنا ندوي او عالمه اقبال د شي. میالواو دعاکوي چې خدای دې وکړي چې پښتو ژبې ته دامقام ور 
و نور نخبه ، ادیبان او هغه داچې هندي پوهان او مفکرینه ایوه بله خبره هم په دې منځ کې شت نازړه دریځ په اړه

اهرآ ، دوی ظداسې مسایلو لکه ژبه او یاهم په مذهب کې دننه په توپیرونو باندې نه غږیږي  پر ګان په دغه وخت کې
ر ادوی په هند کې د ښکیالک تر سخت ګوزداسې ښیې چې ګواکي دوی په دغه کار باندې ځانونه نا ګاروي ځکه چې 

هم لیدلې ده ، انګریزانو په ډیره  له امله په دغه برخه کې سخته ضربهدغه ښکیالک  الندې ژوند کوي اوهم یې د
فارسي دری ژبه  په نژدې نیمه پیړۍ یورټول کړي ، دو آسانۍ سره وکوالی شول چې له هنده د فارسي ژبې ګلم

ژبه به د یوې پیړۍ په ترڅ کې  رسمي او دفتري پیړۍنژدې اووه  ېداسې بې بنیاده کړه چې هیچا دا فکرنه کاوه چ
اقبال او موالنا ندوي له دومره لوی شان او دومره پیاوړې فرهنګي زیرمې سره دهند له نیمې وچې کډه باروي . 

دواړه پردغه پیاوړي رمز باندې د حساسو اسالمي مفکرینو په توګه ډیرښه پوهیږي ، له بلې خوا دوی تر دغه دمه 
دغه ټکي باوري نه ول چې ګواکي په افغانستان کې به دبلي ژبې لپاره ، دهغې د رسمي کیدو لپاره هڅې په هم په 

په خپله مناظره کې په دې فکروو چې ه شي ، دوی تراوسه هم له استاد حبیبی سره دومره پیاوړتیا سره رامنځ ت
ژبه نه ده ، پښتنو ټول عمر له همدغې ژبې سره ژوند  فارسي هم دافغانانو ) پښتنو ( لپاره کومه دویمه او یا هم نا آشنا

د دوی  رسیدلي دي او دغه پراخ او سمسور فرهنګ تر مرکزې آسیا او هندوستان پورې کړی او له همدغې ژبې سره
رسیدلی دی . اقبال پردې ټینګار کوي چې افغانان اوس باید ددغو مسایلو پرځای  د تورو پر زور تر دغو سیمو پورې

یوې د دلته هره لحظه دوی پردې پوهیږي چې خپل خپلواک هیواد افغانستان د خپلواکۍ او ترقۍ په فکرکې شي.د 
، خو خپل هیواد خپلواک کړ وافغانان اقبال استدالل کوي چې لرې نه ښکاري ، فاجعې را پورته کیدو شونتیا له نظره

ه څه ماتم او بدمرغۍ پ له خوااو داړه مارانو موده کې د غلوومو لیده چې د پردیو دتوطیو په ترڅ کې په ډیره لنډه 
یوه دور اندیشه آزادي غوښتونکي په توګه یوازې دیوه واحد او پرته له هرډول  مانا داچې اقبال د. باندې واوښت

ونه امرګډوډیو افغانستان پلوی و. هغه فکرکاوه چې افغانستان اوس خپلواک شوي او اوس یې د ترقۍ او پرمختګ پروګ
د کابل  دغه نظریاتي تمایل دهغه له هغې وینا څخه هم ښه معلومیږي ، کومه چې ده النونه پیل شوي دي ، ددهاو پ

ددې لپاره چې له یوې خوا دغه وینا خوندي کړو او له بلي خوا دده په نظر  دادبي انجمن دغړو په غونډه کې وکړه
  وینا په ګډه سره لولو :باندې په هراړخیزه توګه پوه شوو ، دلته دده هغه 

د سیدسلیمان ندوي او ډاکتر سر راس مسعود له وینا وو وروسته چې زموږ د جذباتو ډیره ښه ترجماني یې وکړه  »
، اوس داسې څه نه دي پاتې چې زه دې هغه بیان کړم ، خو زه پوهیږم چې د کابل ادبي انجمن ارکان له ماڅخه هم 

را وښودل  یې وهغو لطیفو احساساتو او بلیغواندازونو په ځواب کې چې موږ تههیله لري چې د دوی د هرکلي ، ا
 وړاندېیوڅه عرض کړم . زه دکابل له ادبی انجمن څخه ډیرمنندوی یم چې دخپلو مهربانیو په ترڅ کې یې زما په 

انو ارکانو دکارونو و یوازې د انجمن دځول . زه هم هیله من یم چې یوازې اخپل احساسات په نظم اونثرکې وړاندې کړ
چې انجمن دخپل کار له اهمیت او ذمه واریو په عملي اړخ باندې بحث او خبرې وکړم ، په دې کې هیڅ شک نشته 

، دا ټول د  زما باور دی چې هنر یعنی ادبیات ، انځورګري ، موسیقي ، معماري اونورهرڅه چې وي ښه خبردی ،
پربنسټ زه هنراو آرت یوایجاد بولم نه تفریح ، شاعر دیوه قام دژوند  ژوند مرستیال او خدمتګاردي ، دهمدغه مقصد

و تاریخ دنوي ژوند یوه پړادوخت کې چې حکومت هڅه کوي چې افغانستان  په داسې ر او برباد ګر کیدای شي ،آبادګ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

الرښونه  الر هسم پر ده چې خپلو اخالفو ځوانانو تهته ور ننباسي ، په دغه حالت ددغه ملک شاعرانو ته الزمه 
 هزیاته لوړتیا او برجسته ګې ورنه کړي ،کله چې هنر د مرګ کوم ته وکړي ، د ژوند دپرتم او لویئ پرځای مرګ

) سخت خوفناک او برباد کونکي دی ( اوهغه څه چې له ښکال  او هغه په لوړتیا سره ښیي ، دغه حالنقشه کاږي 
 څخه خالي وي ، هغه په خپله دمرګ یوپیغام دی : 

 دلبری با قاهري پیغمبریست  ریستگدلبری بي قاهری جادو
زه غواړم چې ستا سې پاملرنه یوه مرکزي ټکي ته را واړوم ، د نبوي )صلی الله علیه وسلم ( په واقعاتو کې یوه 

ر په وړاندې نامتو شاعر امرا لقیس چې مشهو آنحضرت صلی الله علیه وسلمد روایت دی چې یوځل  واقعه ده ،
په ټولو شاعرانو کې ترټولو  اشعر الشعرآ وقاید هم الی النار: ، بیاهغه وویلشعرونه ولوستلعرب شاعر دی ، څه 

 روښانه کیږي ، چې شعر کله کله د دوزخ په لور تلونکي دی . له دغه ارشاد څخه په هراړخیزه توګهښه شاعر 
لي شیان یوازې شکل او صورت نه دي ، بلکی هغه څه چې په ژور اغیز ښندي ، په یوه قوم پورې تړ پرخلکو باندې

اعریې د خلکو په وړاندې ږدي ،هغه لوړخیالونه هغه تخیل دی چې ش رښتینې توګه د قوم له ژوند سره اړاو تړاو لري
غواړي هغه په خپل قوم کې را پیداکړي ، ملی شاعران د خواخوږۍ او مرستې روحیه رامنځ ته اونظریات دي چې 

او  وځوانو شاعران یا مري ، همداده چې دافغانستانمردۍ سره وده کوي اوی، اود سیاست اهل د دوی له پا کوي
یژني وپپه ښه توګه  ځانچې دهغې په مرسته ورو ورو وکوالی شي  په خپلو هم عصروکې داسې روح پوکړيولیکوال

روزني سره تړلي دي ، دهغو د روزني ، هغوی چې قوم ته د خدمت پرالر روان دي ، دهغوی ځانګړي انانیتله 
ه واخښل شي ، ځکه نو داد انجمن کاراودنده ده چې د نویو ځوانو نسلو فکرون ره باید له احتیاط سره یوځایخمی

ت خپل انانیت څخه د قابلیله چې په پای کې  هغو ته داسې روحاني بڼه ورکړياو د دادبیاتو په واسطه سره متحد کړي
 و شي : پرپړاو باندې په چغ

 راـم تـه آخـانـروی زمــشید و بـال کـف  برهنه ساخت مرا دو دسته تیغم و ګردون
 گل را شکست وساخت مراجهان بلبل و  رت ازلیـطـه فـم کــالـان خیـهـن آن جـم
 راــم ن شناختـم رمی آوازــگ وان ازـت  ر حرممـاهـه طـک ذارمـگ هـه سینـفس بـن

نې ایتالیا د ژغور موخه یې داوه چې د رامنځ ته کړه ، او موسیولینې یوه جالبه نظریهزه یوه بله نکته هم ویل غواړم ، 
نتي اایتالیا ګریوان د انګلوسکسن قومونو له پورونو څخه وژغوري او یا یو بل د لپاره دیو کروړ پتي اړتیاده چې د
ورته ومومي ، که تاسو  وچهپه نښه کړي او یا یو بل کولمبس ومومي چې یوه نوې پیداکړي چې یونوی جنت ورته 

، نووبه وایم چې افغانستان اوس یوه داسې چاته اړتیا لري چې پوښتنه وکړئ له ما څخه د افغانستان د ژغورنې په اړه
 دیوه ملي یووالي له دایرې سره یې آشنا کړي ، زما لپاره دخوښۍ خبره څخه را وباسي اودغه هیواد له قبایلي ژوند 

اعلحضرت نادرشاه زما باور دی چې د نتظاریې یوست ،هغه ااوس یوداسې کس موندلی دی چې د انداده چې افغانست
ه هیواد دغ ، ددیوه نوي قوم په توګه ور وپیژني افغانستان په آسیا کې شخصیت د همدې لپاره پیداشوی چې نړۍ ته

ل ټوه وپیژني ، ځکه چې دهغه وونکي په توګخپلې ښوونې او روزنۍ د ښ چې دغه ستر الرښود د ځوانانو ته وړده
 ( ۰۹) سفرنامه افغانستان ص .«پل هیواد ته له قربانۍ ، اخالص ، رښتیاینې او له اسالم سره له مینې ډک دی ژوند خ
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