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 گفتارپیش

 

،  ده « کښېآخند زاده د "النجم" په هنداره مولانا نجم الدین » رسالهء  

رشید سال قبل توسط برادر گرامی الحاج دکتور امین الدین  سعیدی  فرزند 

به مناسبت پنجاهمین سالگرد « م النج» هءمؤسس و بنیانگذار  هفته نام

ر  جمهوری فدرال سیس آن هفته نامه، در یک فضای دور از میهن  یعنی دأت

 "ېټولني کلتور د ېدحق دلار  اومرکز  څـیړنیزو یکیژ ـتراتـــساافغان  "د آلمان، از طرف

ادبی  اقبال چاپ یافت و مورد استقبال گرم خوانندگانی که به مسایل فکری،

قرار گرفت و دانشمندانی نظیر پروفیسور عبد  ،نگاری علاقه دارند وروزنامه

 ستاد حبیب هللا رفیع نیز بر آن مقدمه نگاشتند.هللا بختانی خدمتگار و ا

رسد و آقای  امین  می سیس آن هفته نامه فراأشصتمین سالگرد ت اینک

مناسب  انگاشتند تا   دکتور سعید افغانی مولانا فرزند رشید يالدین سعید 

این رساله بار دیگر؛ اما در قاهره یا سرزمینی نشر شود که  پدر دانشمندش  

 ءاز همان " نجم المدارس" به قاهره آمد و سرانجام به مثابه  نیم قرن قبل

اسلامی، از  دانشگاه  ءداکتری در فلسفه ءافغان، حایز به اخذ درجه نخستین

 مشهور جهان اسلام یعنی  "ازهر شریف" گردید.

تان  در قاهره  افتخار دارد این رساله را سنبخش فرهنگی  سفارت افغا

دانش و عرفان سرزمین سرمدی ما ، مبارزه، مان جهاداز پیشگا که با نام یکتن

افغانستان؛ یعنی مولانا نجم الدین آخند زاده پیوند دارد و همچنان یاد یکی 

کند، به  از دانشمندان مشهور افغانستان دکتور سعید افغانی را نیز زنده می

آرزومند است این رساله، مورد استفاده ، نماید خوانندگان عزیر پیشکش می

 استفاضه خوانندگان ارجمند  قرار گیرد. و

  

 

 ومن هللا التوفیق

 فضل الرحمن فاضل 

 قاهره -کشور عربی مصر  سفیر افغانستان در
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 مصلح او مجاهد مال نجم الدین اخند زاده
 نـه:لــیـکــنــه او ټـولــو

 «  يافغانسعید -ســعــیـدي» امــیــن الـدیــن 

 مرکز وڅـیړنو یکیژ ـتراتـــسادافغان 

 جرمني –مسؤل مدیر ېټولن يکلتور  ېدحق دلار او

 

 ســریــزه

 

 ي، در فرهنګمرکز  نوڅیړ  وافغانستان استراتیژیک دکلتوري ټولنه او د حق دلارې

ملا نجم  ستر مجاهد شیخ مذهبي، تصوفي اووادد هې یو هـم  ېپه لړ ک هلو ځلو 

مصلح او مجاهد »  د   ېلنډ  ژوند  لیک دې  چ  «احبص  خند زادهآ»الدین 

 ېهډ »  وطنوالو او د    ، درنو ګرانو  ېترعنوان   لاند «   ملانجم الدين  اخند زاده

 کوم . ېمینه والو ته یې  وړاند «  صاحب 

 

  (ۍ پيړ پنځوس کاله ) نيمه    ېده  چ  جریده د النجم جریده، هغه  قلمي 

له خوا  «  سعید افغاني» ولانا  دوکتور محمد سعید م پلار مرحومزما  د  مخکې  

په  سیس او خپره  شوه  اوأمدیر وه ، ت بیامدرس  او «  نجم المدارس »  د  ېچ

 ولیکل:   ېې  داسدريمه گڼه  ک

مونږ غواړو چه د نجم الدين آخندزاده صاحب په حقله څه وليکو. که چاته  »

ذونانو او مخلصانو په أنو او دده د مګاژوندانه  د  حالاتو او دده د غزادده د 

متعلق موثوق معلومات وي، هيله کوو چه په دغه ليار کښې مونږ سره معاونت 

خندزاده صاحب  په هکله مفصل  معلومات خپاره  آاو روسته بیا  د  «وکړي .

    شول.

 ، تهیهوټولول  د را، او یزمونږ په اختیار کې  د ې ی چې یواځنې اصل ېجرید دا 

 دقت او   په پوره ما  . وه شويه اچول زما په غاړ کارونه یې  تیب  او  نشر تر   ،

 یې  ېمین ېر ېپه  ډاو  ه، کړ  ه تکمیلاو  بشپړه دی  دا دنده دا  امانت دارۍ

 کوم.   ۍستاسو  مبارک  حضور  ته  ډال

 ي؛ د وطن  نامتو لیکوال  او ملېک برخه په دې ېد یادونې  وړ ده  چ

د  محترم  ېاو همداسار وفیسور عبد هللا بختاني خدمتګپر  شخصیت  محترم  

 د « فاضل » فضل الرحمن استاد  محترماو  «رفیع »حبيب هللا استاد څیړندوی 

په  خپل    دې  یتعال  او هللا کوم،   مننهزړه  له  کومې   د  نه  عالمانه لارښونو

 .             اجر  ورکړيفضل  او مرحمت؛ هغو ته  
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د خپل  مرحوم  پلار    مجموعه   دازه    ېوړګنم   چ  ېد یادون همداسې 

  دین  اومبارک   اسلام  د  ېچ«    سعید افغاني »سعید   مولانا  دوکتور محمد

پورې    ۍسلګ  نۍلپاره یې   تر  آخر   لم س واخیر دو اتفاهم  ښه  ې،سول  د

سعادت  هیله    يدایمو د  حق تعالی  نه  ورته د مجاهدت  وکړ ، اهداء  کوم  ا

  .کوم

 

 امین یا رب العالمین

 «  سعید افغاني ـ  سعیدي»  امین الدین 

 څخه  د حق دلارې  د کلتوري مرکز

 برول  – جرمني، کال –م   ۲۰۰۹ د دسمبر میاشت، د 
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 سریزه خدمتگار يبختان فیسور عبد هللا رودپ
 « سعيدي »   گران  وراره  ښاغلي  امين الدين 

 د حق د لارې امين او په دنيا او آخرت کښې سعيد و اوسې. 

قلم چلوې، وخت په وخت خپرونې  اله يم چه خپل فکر په کار آچوې،ډېر خوشح

 کوې، له وخت نه گټه اوچتوې او فعال يې. 

ستا زياترې خپرونې  لنډې گنډې دي. حجم يې  ورکوټى او معنا يې  لويه وي. او 

 ل و د ل  . ـما ق    خيُرالکلام  

 دل، په مينه  مننه! ـٻــستا د دغه ډول  کارونو، درې  سوغاتونه راورس

په دې کښې ډېر اهميت لري، چه يو تاريخي  فرهنگي  خطي   «النجم جريده  »د 

 سند دې  د چاپ له ليارې  تاريخ  ته سپارلى دى. 

هم په ټايپي  د مدرسې د خطي  جريدې د اوو گڼو محتويات  دې هم عيناً او

 توگه چاپ کړي دي . لوى کار دى او ډېر ارزښت لري. 

داعي  شوه.  ستا د ه د  مخه زمانه رات (ۍپيړ پنځوس کاله ) نيمه   ،ماچه وکتل

نوراني څيره مې مخې ته و «  سعيد افغاني » ارواښاد  پلار  مولوي محمد سعيد 

د ادبي،  «ننگرهار  »ه د . ز وس او سر مدرس ور  د  درېدله . هغه د نجم المدارس مُ 

 ل  مدير وم. ؤونئ  مجلې  مسـثقافتي  مياشت

په جلال آباد کښې ناسته پاسته وه.  د مو کله به او په هډه مو کله به 

مو روابط ټينگ کړي وو.  متقابله همکاري، راشه   نځېممدرسې او مطبوعاتو تر  

 درشه ، مشورې او مشاورې  وې. 

سيس  د همدې همفکريو  يوه نتيجه وه،  أجريدې ت د « النجم  » د          

ولوي صاحب ته وويل: د ـم ر ستا مرحوم پلا اـهغه خبرې را  په زړه شوې چه م

د مدرسې د شاگردانو لپاره  یشکه مناسب نوم دى. دا به ب «النجم  »جريدې لپاره 

 تربيتي او تشويقي پاڼه وي. 

( مولانا نجم  ی) د دين ستور چه  خو دې سره له تا څخه دا توقع هم په ځاى ده

 الدين پکښې ښه وځلوې او دې کار ته د مدرسې استادان او شاگردان وهڅوې . 

  همداسې وشوو.

. . . د ننگرهارپه ورځپاڼه  »د جريدې دلومړئ گڼې په سر مقاله کښې لولو : 

ږي . . . اوس د یکښې د مدرسې د منسوبينو تبليغي خدمت هغه دى چه ليدل ک

 «ځ ته راغله . . . نېماخبار، سره د ټولو مشکلاتو ،  النجم

په درېيمه گڼه کښې بيا )) هيله (( څرگنده شوې ده: )) مونږ غواړو چه د نجم  

اتو او دده الدين آخندزاده صاحب په حقله څه وليکو. که چاته دده د ژوندانه د حال

لومات وي، هيله ذونانو او مخلصانو په متعلق موثوق  معأد غزاگانو او دده د م

 کوو  چه په  دغه ليار کښې  مونږ سره معاونت  وکړي .(( 

د څلورمې گڼې سر مقاله، بيا د نجم المدارس او النجم د مدير په قلم  د        

 )) مصلح او مجاهد (( تر عنوان لاندى داسې  پيليږي:  
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انح ، )) دغه عنوان لاندې غواړم  چه د ملا نجم الدين  آخند زاده صاحب سو

 ـې مقابل ک پهد استعمار چه په خپل وخت کښې زيات مصلح  او د انگليسانو 

 م.(( ړ دلى دى،  بيان  کـیجنگ

دغسې بيا د النجم  په نورو گڼو کښې،  د مدرسې  د استاذانو او شاگردانو  

په قلم ، د آخونزاده صاحب د ژوندانه  په ځانله ځانله اړخونو رڼا اچول شوې ده.  

ړنې  کار د هغې پر ليکوالو  ويشل شوى دى.  چه د تکرار مخنيوى ـیــيعنى  د څ

وشي او ضروري ټکي  پاته  نه شي .  د کار  دا ويش  او ميتود  زما او د مولوي  

 صاحب په مشاوره  شوى دى. 

هـ ش کال  مولوي احمد گل صاحب  ١٣٣٩ياده شوه چه په  هغه ورځ هم را 

ر نورو ـیـاو د ننگرهار د يو شم مضامين ۍلړ د  ذکر شوې   .ومشرود مدرسې 

ړنيز کنفرانس په ترڅ  ـپوهانو ليکوالو مقالې. په نوموړي  مدرسه  کښې د يو څي

 و يوه خوندوره مشاعره  هم وشوه. کښې واورول شوې ا

په دغه مهال زه د ننگرهار د ورځپاڼې مسئول مدير وم. د کنفرانس د جوړېدو 

تنقيح کښې ، د  م او د مضامينو او اشعارو په ايډيت اودو، تنظيیـدو، کاميابـیــ، چل

رى او مرستندوى وم. هغه ټول مطالب مې د ورځپاڼې له ګمدرسې د ادارې مل

د کتاب په بڼه   ېــوسپارلې چه گوندې  چ ليارې ، په دې هيله د تاريخ  حافظې ته

 چاپ شي. 

نې ، پروسږ ډېر ښه وشو چه په جرمني کښې دافغانستان د کولتوري ودې ټول

ځانګړې کال  زمونږ دا هيله تر سره کړه. او ډېر خوشحاله يم چه کتاب د لوستونکو 

 توجه ځانته اړولې ده.

 مثلاً :

او چاپ لاندې دى.  ېان فاضل هغه په دري ژبه ترجمه کړ ښاغلي فضل الرحم

 شي چه په ځينو نورو ژبو هم ترجمه شي.  ىادـیک

ن آخونزاده  مولوي ډاکټر سعيد افغاني د او داده اوس تا د ) حضرت نجم الدي

ليکلې او ترتيب کړې او تقريباً د هغه کتاب خلاصة   النجم په جريده کښې ( رساله

 الخلاصه دې  چاپ کړې ده. 

 يدى! ـگرانه  سع

نبوت (  رساله  ده. واقعاً  علمي  ماته ستا درېيم ارزښتمن  سوغات  د ) زن و

زما  نظريه هم چاپ شوې ده.  تاته د هغې  ده. هغې سره  او ابتکاري  څيړنه

 . وايم هممبارکي رسالې د ليکلو او چاپولو 

ړنو او خپرونو  برياليتوب  ـېــد هللا پاک له  درباره درته  د نورو زياتو علمي څ

 والسلام.   غواړم. 

 ستاسو خدمتگار 

 _ درېيمه برخه مېنه کابل _ خير خانه

 مه ١٢ست د اگ ٢٠٠٨د  د زمري اوله ١٣٨٧د 
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 سریزه : «فاضل » فضل الرحمن  استاد محترمد 
 ستاره ای در آسمان مطبوعات  کشور« النجم  » 

همت یکتن از   به یمنهفته نامه دیواری ای بود که نیم قرن قبل «  النجم»

 1337آن در برج میزان سال   ءسیس گردید ونخستین شمارهأدانشمندان  کشور ت

 ست.نجم المدارس را در شرق کشور، آذین ب    ءهخورشیدی ، دیوار های  مدرس

بود  «   سعید افغانی» مؤسس وسردبیر  این هفته نامه دکتور محمد سعید 

نجم المدارس  را رهبری  می کرد  وآقای حضرت خان   ءکه در آن  زمان،  مدرسه

را بر عهده  « النجم »شاگرد صنف دوازداهم آن مدرسه،  معاونیت هفته نام  

 داشت.

مبارزات  غازی  نامدار   عنوان هفته نامه  به خاطر یاد آوری  از مجاهدات  و 

فعالیت های   ومجاهد پرهیزگار  مولا نا  نجم الدین  آخندزاده  صاحب  و

 المدارس  اخذ  شده است. منسوبان  مدرسه  نجم

محمد  فرزند  رشید  دکتور«  سعیدی » دوست  عزیز من  آقای امین الدین 

د افغانی  که از سه  دهه بدینسو ،  فعالیت  فر هنگی  دارد ،  به سعی سعید

 گردد. همت او هشت  شماره  این هفته نامه  مجدداً  به زیور  طبع آراسته  می

شاید  با درنظرداشت  تاریخ نیم  قرن  قبل، در  مقایسه  با «  النجم » 

حه آرایی مناسبی  هایی  باشد، مثلا شاید  صف مطبوعات  امروزی، دارای  کاستی

نداشته  باشد،  اما  با یقین کامل  در آن   دوران،  گام  استواری بوده است که 

سعید  محمد سعید باید بر داشته می شد،  واین گام  مهم  را  شادروان  دکتور

 افغانی بر داشته  است.

در نخستین شماره اش هدف نشراتی خود را ، بیان  گزارشهای «  النجم » 

ی ، دینی و تر بیتی  خوانده است  و زمانی  که با ژرف  نگری  صفحات  اجتماع

یابد که سر دبیر  دانشمند آن  شادروان   آن  ورق  زده   شود ، خواننده  در می

  دکتور  سعید افغانی، بر نامه  های  سودمندی برای  آینده  داشته  وحتی  می

را به  صورت  معیاری  «   النجم»خواسته  است  با دریافت  امکانات  بیشتر 

 وچاپی در خدمت  عامه  مردم  قرار دهد.

پرورش  نسل  جدید  در «  النجم » یکی  از اهداف غیر  مکتوب  سر د بیر 

میان دانش آموزان  مدرسه  نجم المدارس است، تا ایشان  را با  جهان  قلم  و 

 مطبوعات  بیشتر آشنا  سازد.

لم  شاگردان صنوف هشتم، نهم، دهم، مضامینی که در آن  دوران به ق

سازد  یازدهم، ودوازدهم  نگارش  یافته  است، خواننده  را  به  آینده  امیدوار  می

و نیم قرن  بعد  وقتی  از  کار نامه  های  بعدی  شاگردان  آن   دوران اطلاع  

را در آگاهی بخشی  بهتر  درک  «  النجم » کنیم،  موثریت  و نقش   حاصل می

 ی نمائیم.م

خورشیدی بعد ها به  1337شاگرد  صنف نهم  در سال  ړصمیم کاک  مثلاً  

حیث  یکتن  از پیشگامان  مبارزه اسلامی  می در خشد  و در راه  دفاع  از ارزش 
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های  ملی  ودینی  جام شهادت می نوشد. یا مولوی  سلطان  عزیز شاگرد  

به چاپ رسیده «  النجم »ر صنف  هشتم آن دوران  که مضامینی  به قلم او د

تربیه  به و یژه  در  است، بعدها خدمات  فراموش نا شدنی در عرصه  تعلیم  و

میان  مهاجران در پشاور انجام  می دهد  کـــــه بلا ریب  هسته این فعالیت ها  

 پرورش  آن  سال  ها  در دل  او نقش بسته  است. در روش آموزش و

به چشم  می خورد  که  به سهم  خود  برای  اعلاناتی هم «  النجم» در 

آگاهی  بخشی دیگران  نهایت ارزنده است.  به گونه مثال  در  النجم  آمده  است 

 که :

 النجم به پرسشهای  شرعی  پاسخ می گوید  :

 ویا  اینکه :

 مضامین  ارسالی کوتاه،  مفید  ومتین  باشد.

این  سؤال  نهات  «  النجم  »یکی از پرسشهای  طرح  شده  در هفته  نامه  

 «مدرسه  چگونه پیشرفت کند؟ » سودمند  است  که :  

در ، چند  پاسخ به پرسش بالا  درج  شده است  که   «النجم»در هر شمارهء  

 شا بوده است.آن  دوران برای خوانند گان  رهگ

تا   تقاضا از خوانندگان  است«  النجم » یکی از اعلانات  مهم  در هفته نامه  

ترگ، معلوماتی که راجع  به جنبه  های  گونان گون زنده گی ومبارزات مجاهد  سُ 

 بفرستند.« النجم »جهت  نشر  به اداره  ملا نجم الدین  آخند زاده  دارند،

دیواری می افتم  ءاینجانب که حالا  این سطور  را می  نوشتم  به یاد جریده

در کابل، در سال  )رح(ابو حنیفه امام   ءکه ما متعلمان  صنف هشتم  مدرسه

اولین و آخرین شماره آن را به دیوار «  لغة القرآن » هجری خورشیدی به نام  1352

گردید   آویختم که مضامین آن  توسط چند تن  از شاگردان صنف هشتم  تهیه می

 زیبای امین الرحمن  خلیل  همصنف دیگر ما  خطاطی  می شد، و  ءبه خامه و

عربی ما  استاد  ابراهیم  الشدی  تبعه  عربستان  سعودی،  از نگاه  استاد زبان 

اصلاح  می کرد . شاید آن  جریده که بدون  مشوره  آمر  ادبی،  مضامین آن را

مدرسه بر دیوار  آویخته  شده بود،  باعث شد بعد از شماره اول  دیگر به چا پ 

 نرسد.

النجم » متن کامل هفته نامه  و به هر ترتیب  با این مقدمه  میان خوانند گان

با قدر دانی از زحمات  برادر گرامی ام آقای امین  گردم  و بیشتر  حایل نمی« 

 مؤسس و وطلب مغفرت وآمرزش برای دکتور سعید افغانی،« سعیدی »  الدین 

امین الدین  گرامی آقای موفقیت های بیشتری  را برای  برادر«  النجم » سر دبیر  

 رزومندم.آ« سعیدی » 

 

 «فاضل » فضل  الرحمن  

 کابل –خورشیدی   1387اسد  12
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 سریزه «رفیع » حبيب هللا استاد  د

 دورکې جریدې څوگڼې« النجم » د 
 

پرمختيا په لور  درڼا په لور ګامونه دي، دروڼتيا په لور ګامونه دي او د« خپرونې »

 له.نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسو رڼا د ګامونه دي چې دچاپ اختراع دا

افغانستان ته هم چاپ او مطبعه او ورسره خپرونې او مطبوعات څه کم يوه نيمه 

پيړۍ وړاندې را غلل او د ) شمس النهار ( لمر دهيواد  دخپرونو په تياره اسمان کې 

 وهله  او همدا  لمر به کله ولويد او لکه به بيرته راوخوت. څيره و

دخپلواکۍ دلمر له راختلو سره  د ع ( په هيواد کې  ١٩١٩لمريز کال )  ١٢٩٨په 

 افغانستان  دخپرونو اسمان تر پخوا ډير رنګين  او د راز، راز خپرونو په رڼاؤ زرين شو .

ښوونځي او مدرسې په خپله  د رڼا مر کزونه دي، په دې وخت کې له دې مرکزونو 

د  له سره  دخپرونو رڼا  هم  ملګرې  شوه  او دا لړى نور على  نور شوه  او د هيوا

تنۍ  جيبي مجله را ووته چې  مياش« معرف معارف »نۍ مدرسې حبيبې  څخه د لومړ 

زده  دزده کوونکو په وسيله چلوله او دحبيبيې د ېمدير محمد حسين دلېس ېدليس

چې  په  هيواد  کې دنجونو  کوونکو مقالې په پکې خپريدې، دمستوراتو ښوونځي  هم 

 ءينهئوايسته  او بيا  د آ په نامه  جريده  را«  ان ارشاد النسو» د    ښوونځى  ؤ یلمړن

 نشر شوه.« مکتب جريده » عرفان  مجله خپره شوه او د اماني  دروې له پاى سره د 

وروسته  دا کار غړند شو  او تر ډيره  وخته  معارف  ډيرې لږ خپرونې    تر اغتشاش 

ودې ، د ــهنې نورې خپرونې نه درلپرته پو«ان ــرفـــع» او « ينه  عرفان ئآ» درلودې او تر 

ؤد خان د صدارت  او د ارواښاد علي محمد پوپل  دپو هنې  وارواښاد شهيد محمد دا

په دې  دوزارت  په وخت کې دپو هنې دخپرونو  يوه  نوې او ګټوره لړۍ را پيل شوه ،

ه څيړنيز  «ادب » کالنۍ خپرونه د « آزادۍ » جريده، د «  اخبار عرفانى »د لړۍ کې 

مجله « بخوان وبدان » مجله ، د «  اقتصادي څيړنې » ، د « افغان طبي مجله » مجله ، 

« پو هنه »مجله،  «پولتخنيک »مجله ، د « پالندوى »   مجله، د« بدني روزنه » د  ،

 » مجله،« څاروندى »، د مجله «تعليم او تربيې » ، د«جريده  تعليم وتربيه » د  مجله،

مجله ، « ښوونکې » د  ،«جريده دارالمعلمين» ، مجله «دمتخ»د  مجله، «دحقوق 

» ، مجله « روزل نجونو» د  خپرونه،« کاپل پوهنتون خبرونه » مجله، د « علم او فن »د

 مجله  اونورې خپرې شوې .« وږمه 

 

همدا راز داوخت ځينې ښوونځيو هم چاپي او قلمي خپرونې پيل کړې چې شميره 

جريده خپره کړه او نورنوټولو «  نجات » ت ښوونځي د يې لسهاؤ ته رسيده ، دنجا

 لېسود يوالي جريدې درلودې او دپو هنې وزارت کتابتون دکوچينانو ږغ مجله خپره کړه.

همداوخت چې دپوهنې  وزارت په مرکز او مربوطاتو او ښوونځيو او پو هنځيو کې 

المدارس په ديني  ننګرهار  نجم  مجلې او خپرونى راوتلې، له کابل  نه ډير لرې د

« النجم » مدرسه کې ددې مدرسې  منور او پوه مدير ارواښاد ډاکتر  سعيد افغاني  د 

جريدې  يو روڼ  ستورى  چى هره چارشنبه به يې له دي مدرسې نه سترګک  په نامه  د

 نيټه خپلې خپرونى پيل کړې او پکې ويې ليکل: ٣٠کال دتلې په  لیږدیز ١٣٣٧واهه د  

 (.دمدرسې  جريانات ښيي او اجتماعي، ديني ، تربيوي خپرونې  کوي  ) دا اخبار
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له همدې هدف سره  سم يې  په ساده  روانه پښتو ټولنيز، فلسفي ، ادبي  او 

 زده کوونکو د  ذهني تنوير او د د ېددې مدرس علمي مسايل او مطالب  خپرول  او

 ويښولو له پاره ئې کار کاوه . شعور د يسياسي او اجتماع

مدرسې هم درلودې لکه  بل مهم ټکى دادى چې موږ هغه وخت ډيرې نورې ديني 

خو هغه    ،دارالعلوم،  تخارستان ، فخر المدارس،  نور المدارس يعرب ېپه کابل  ک

تدريس ته لږ  بر خه   مدرسې  تر ډيره  حده  وچې ديني مدرسې وې او دنورو علومو

محتويات ښيې « النجم » کتر  سعيد افغاني د خو  د ارواښاد  ډا  ،پکې   ورکول  کيدله

چې ده نجم المدارس ته يو ذهني او فکري وسعت ورکړ اودديني علومو تر څنګ يې ، 

فلسفې ، حکمت  او نورو عقلي او نقلي علومو دزده کړې  په  لاره کې  هم پراخ نظر 

 ى  وه .درلود  او دالنجم  جريده يې  پر  راز  راز موضوعاتو او مضامينو سپولل

خلف الصدق ( لوى کار « سعید افغانی ») د ډاکتر  «سعیدی »ښاغلي امين الدين  

کړى چې ددې قلمي جريدې اته ګڼې يې موندلې  او اوس يې تا سو ته د النجم  

دتاريخي کلکيسون  په توګه وړاندې کوي ، دوى وايي   چې د دې جريدې  نورې ګڼې 

کاشکي  هغه وموندلې شي  او که ونه   ي. ې د هم ليکل  شوې او په  قلم  تکثير  شو

موندلې شي هم لوى کار دا شوۍ چي دوۍ ددى ورکي قلمي او علمي جريدې څو 

ي  ، زه مبارکبر سيره کړېګڼې او نمونې  بيا موندې او دافغاني  خپرونو ډګر ته  يې را

 غواړم ! یا رونو کې ئې  بر ګورکوم  او د ژوند  په ټولو  ډ

 

 په درنښت

 «رفیع »هللا  حبيب

 دافغانستان دعلومو اکاډمۍ مشاور

١٣٨٧/ ٥/ ٥ 
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  مصلح او مجاهد
 خند زادهآمالنجم الدین      

 
لى چه  دهيواد دينى او م«  سعيد افغاني » مولوي داکتر محمد سعيد  

خوندزاده آخاصه  علاقه لرله ، دنجم الدين   وادانه  سره  مينه  نشخصيتونو له ژو

 دنجم المدارس په مدرسه کښى کيښود:  لیږدیز( ١٣٣٧  څيړنو تاداو په کال ) صاحب د

و سر مدير ا ېمدرس  ( دهغهلېږدیز  ١٣٣٧په کال )  يسعيد افغان يمولو ېکله چ

لوړ تيا لپاره   د  يتربيت ي، اجتماع  يدشاګردانو  ددين ېمدرس  و نو  هلته ئې  دمدرس

 ځل لپاره په نشراتو پيل وکړ. لمړي د  ېکښ زه  قلمي جريده  په دوو مخونواوه ني

) مه نيټه  د  ٣٠هجري شمسي کال  دميزان په   ١٣٣٧ددې  جريدې لومړى ګڼه  د 

 وندزاده صاحب  له نامه  سره  ارتباط لرى. آخد   ېالنجم (  په نامه  خپره شوه  چ

هجري  ١٣٣٧په کال ) ې چ ېالنجم  په څلورمه ګڼه کښ مولوي داکتر  سعيد افغاني  د

 ( نيټه خپره شوه ، داسي وليکل: ٢١په ) ېدعقرب دمياشت  (شمسي

 

 «۷»   کال  ،   د عقرب  ۱۳۳۷چهارشنه  د     « ۴» النجم  ګڼه 

 «مجاهد » مصلح 
 د  سعيد افغاني  لیکنه :

د دغه  عنوان لاندي غواړم چي  د ملا نجم الدين  اخندزاده صاحب، سوانح  چه په 

ت مصلح  او دانګليسانو په مقابل  کښې  په کلو کلو جنګيدلې،  خپل  وخت  کښې زيا

 بيان  کړم .   

 ــ  د ده  اجمالي  پــيژندانه: ۱
د امير عبدالرحمن  د پاچائى  په  وخت      «۱« »اخند زاده  صاحب » ملا نجم الدين  

 يبند  ېذونانو دکابل په ښار کأر خاوند ؤ .  دغه  شاه دي سره دمکښې  د لــوى  اعتبا

 کړو. 

شرقى  وتيښتيده  او هلته  د نه په يو خاص تر تيب مخ  په م ېخان يبند  دى د

ادتو کښې   د مهمندو په  سيمه  په ژړوبى او چمرکند  کښې  په  سرحد  يمشرق

 به جنګيده.    ېنو په  مقابل  کښاوسيده  او د انګليسا

دهغه په غوښتنه  او  دي بيا  دامير حبيب هللا خان د پا چائى  په وخت  کښې 

دجلال کوټ  نه مخ  ېاغې  او دننګر هار  په  ولايت کښاعتماد  بيرته  افغانستان  ته ر 

 په  قريه  کښې اوسيده.   ېپه جنوب دهډ 

او   لمحکم  کړ  هاسلام  ددين  اساسون ډير  د  ېهمدغه  پا چا  په عصر کښ ده د

لوى  شخصيت  خاوند    ېداساو دى  د  ېشو ېهر خواته  يې  ريشې  او پلى  خور 

دغه    . حاکميت درلودهده د خلکو  په عقيده    ېشو ،  چه په  ټول  افغانستان  کښ

هجري    ١٣٢١يا    ۱۳۲۰»   همدغه  امير  حبيب هللا  په وخت  کښې   منلى  شخصيت  د

 . ېد اجل  داعې  ته ئى  لبيک  وويل کال ؤ  چه «  قمرى 

ى .  د   لیږدیز لمریز کال«  ١٣٢٠» ريخ  ) قبر غازى ( أت   تپه دى حساب  دده  د  وفا

 خاند ؤوالا حضرت  سر دار  محمد  دا په  قريه  کښې   د ېد ده  مزار  او  مقبره  دهډ 
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  يديره  د ټول  مشرقد افغانستان   صدراعظم   په اهتمام  ښه  جوړه شوى.   د ده  ه

  «۲»ونستان  د خلکو  د عقيدې  ځاى  دى او سرحد   بلکه  د  ټول  افغانستان  او پشت

 «  ۲۸ »کال  ،  د عقرب  ۱۳۳۷چهارشنه  د    « ۵» النجم  ګڼه 
 «مجاهد » مصلح 

 د سعيد افغاني  لیکنه:

 ــ د ده تفصيلى  پيژندنه :۲ 
د مفصل پيژندلو د پاره په کار «  رحمة هللا  عليه » دنجم الدين اخند زاده  صاحب  

 ول سره ئې  وپيژنو : ده چه  په لانده ډ

 ــ  د ده عمر  او حيات  او قواره       ۱ 

 ــ  د ده هويت قوم  او نسب۲ 

 مسکن   يــ   د ده اصلى او فرع۳ 

 ــ  د ده تحصيل  او علم ۴

 ــ  د ده تصوف ٥

 ــ  د ده  جهاد ٦

 ــ  د ده  دشهرت  اندازه  او کار  روائې  تر مرګه  پورې ٧

 ذونان او منسوبين أــ  د ده  مشهور  م ٨

 ثيرات أده د مرګ نه وروسته  شهرت او  تــ  د ٩

ول  حيات  ګذارشات  او ټ سف دى چه د داسې  يو لوى شخصيت  چه دأمګر ډير  ت

ي  او يا  اورديل  هغومره  چه  ويل  کيږ  نهايت  متانت  او سنجيدګي  لري. ېحر کات  ئ

سوانح  دليکلو  دپاره  چا  کوښښ  نه دى  وينو  په دغه  اندازه د ده   ېکيږي  او يا ئ

چه په خپل  وخت   نه  کوم  په دغه  حقله  زمونږ ګيله  دده  دمعقولو  منسوبينو  .کړى

ه  هم  صرف  ند نه  هغآخد ملا  طوطى  ېيواز   .زياته ده ي، تير شو يکښى نهايت  منل

 او بس.  يمګر نهايت  ناقص  ليدل  کيږ   ې،دده  د مواعيظو تذکر 

مطلوبه  معلومات  راشي   اميد  دى    ېصورت  که اوس  زمونږ  په لاس  کښپه هر 

دغــه  آرزو  د  ده    ېشي  او آينده  د پاره  به  ګوند  جوړ  ېبه  تر  چه  څه  نا  څه  خو

سيده  مطلب  تکميل  او  پــوه  عقيدت مندان   کوښښ  وکړي  چه  زمونږ د هدف  نار 

سعيه به د ده  د عقيدت  مندى  ښه    ېچه په دغه  ليار کښ باور لرم  . يپوره  کړ 

 ثوبت  وي . 

 د ده عمر او حيات او قواره :

کوم  تحريري  سند  چه زمونږ په لاس   ي.په لاس  تحريري اسناد ډير کم  د  زمونږ

(  هجرى   ١٣١٩(  او يا  )  ١٣٢٠ريخ  ښې چه په )أوازى  د ده  د فوت  تکښې  شته  هغه  ي

  .چه د ده  نه د ټول عمر اندازه نشي  معلو ميدلې ،کال  کښې  فوت  شوى  قمرى

کلو په حدود   خندزاده  صاحب  عمر  او يا آمو  ډير  او ريدلي  چه    اً مګر ؛  شفاه

درلوده مګر ؛  ېوجود ئ ي:   چه ښه  قو ي.  خلک  وائيش  ېکښې  اندازه  کيدل

 حتى چه د ډير  رياضيت  په وجه  د ده  درياضيت  او تقوى  په وجه  نحيف  شوى ، 

 لاسو رګونه  شنه شنه بلقيدل .
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شين  خال  هــم  ېجږ  سړى ؤ ،  او په  اوچلي  باند چه  دى ښه خوش قــواره    يوائ

 درلوده  او د ده  دشين  ښکلى  خال  شهرت  زيات  ؤ .

خلکو  د ده رعب   د ده  رنګ  او قواره  با تاثيره  هيبت  ناکه  وه ، دورايه  به په

 وليده  مګر؛  په عين  وخت  کښې  مشفق  او مهريان هم  ؤ . 

د د حيات ټول  په حرکت  کښې  تير شوى .  معلو ميږى  چه د ده  په  ضمير  

 کښى  يو داسى  اور    او تپش  او حرکت  مودجود ؤ  چه په يو ځاى نشو پاتې  کيدلى . 

کښې  داسى  تحول  قايم  کړ ى  چه  تر ننه   ده  هر چيرته  ته  دخلکو  په افکارو

هم  هغه  تحول  دخلکو  په مابين  کښې ياد  او د قدر  وړ دى  ده  په ځان باندى  ډير  

اثبات  دپاره  دا کافى  د ده  د حقانيت  د  . خلک  د ښو اخلاقو په وجه عاشقان  کړي  ؤ

ئې   د اسلام  د دين  په   ده چه  دى ټولو  پوهو علماؤ منلى  ؤ  او د ده  حر کات

 اساس  موافق  ګڼل .

  

 «۵»  کال  ،   د  قوس  ۱۳۳۷چهارشنه  د     «۶» ګڼه   النجم

 

 «مجاهد » مصلح 
 د  سعيد افغاني  لیکنه :

 ــ د ده هــويت قــوم او نسب:۳

 :  ېمسکن او ځايونه ئ ياو فرع  ياصل
په   .کړ او په مليت افغان  دىپه قوم  کا«   اخند زاده  صاحب » ملا نجم الدين  

نيکونه  او پلرونه  تير ه نه دى، او هم هغلته  د د ېاصل د جنوبى    شپلګر د علاق

  « .۳»شوي 

  رننګرها  يمشرقنه مخ  په  يد جنوب  ېپه وخت  کښ ې دى بيا دتحصيل  او زده کړ 

 ى  دى.   اکړ  ېئ اى په ځاى  ديره  شوى او تحصيلپه ننګر هار  کښې  ځ  ای.را روان   شو

پيښور او صوات کښې  هم اوسيدلى  دى.    . لىلفريدوته  هم تآد تحصيل  دپاره 

تحصيل  نه ورسته  مخ  په  خپل  وطن افغانستان  روان شوې  او په هډه  کښې   ده  د

 اقامت اختيار کړى ؤ .

ل  سياسي  معاذيرو په  وجه  کابل  ته غوښت ېد ځين  ېلکه  مخکښې  چه مو وويل

شوى ؤ  دکابل  په ښار  تندور  سازى  کښې  او سيدلى  او بيا  دکابل  نه مخ  په ننګر 

 استوګنه  کړي  ده .    هار  تلى او مهمندو  په علاقه  په جړوبى ،  او چمرکنډ کښې 

په ننګرهار  کښې  په روداتو  کښې  څه  موده تيره  کړي  او هلته  په فقير آباد  او 

و شينوار کښې  ګر ځيدلى  .   په لغمان  او  سور رود   او کامه  او خو نورو  روداتو  ا

ګياڼو کښې  هم د وعظ  او تبليغ  او يا دنورو  مقاصدو په  مطلب  تلى دى ،  دګرمي   

په وخت  کښې  دى  به کابل  ته هــم  تلو او هلته  په  پغمان  کښې  څه موده ئې  

 استو ګنه  کړى ده. 

کښې  د کوه دامان  خواته د داؤدځو په علاقه  کښې   اوسيدلى دى  په  شمالى  

،  مګر ؛ د ده  يځيدلى ور دامــان  په ځينو  ځايو کښې  ګـ او شايد  چـه هلته  به  د کــوه 

ميله    ېر  په علاقه  د جلال کوټ  نه  در او  ورځـې  د ننګرها  ېخرنى  شپآد حيات  
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و  کښې  هم  ګر دى شايد  په نورو ځايون ي.د   يخ  په جنوب  هــډه  کښې  تير  شوم

،  نو ځکه  دليکو  جر ئت  نه يمګر ؛ مونږ نه  دى اوريدل  يوسيدلى ځيدلې   او يا او

 کؤو .

 د ده تحصيل او علم :
مخکښې  مو وويل  چه دى د تحصيل  دپاره  زيات  ګرځيدلې او په ډيرو  ځايونو 

 کښې او سيدلى دى . 

صاحب ډير  پوه  او ښه  معقول عالم ؤ  په  تفسير ، او   وائى چه  اخند زاده 

حديث ، قرائت ، صرف، او نحو ،  او فقه ،  او اصول ،  او معانى ،  منطق ،  او  هيئت  

 او رياضى ، او حکمت ،  او ميراٍ ،  او حساب  او  تصوف ...   .

 « ۱۲»  کال  ،  د  قوس  ۱۳۳۷چهارشنه  د     « ۷» ګڼه   النجم
 «مجاهد » ح مصل

 د  سعيد افغاني  لیکنه :

 ــ  دده  دعلم  او تحصيل :۴
په علومو کښې  ئى  ښه  قوي  لاس درلوده ، رښتيا  دده  هغه  کتاب خانې نه چه  

اوس د نجم المدارس په لاس  کښى  ده ، معلو ميږى چه دى  ښه  عميق  عالم  او د 

 مطالعى  شائق  ؤ .

ه د علما  سره ډير  علمي  بحثونه  کول  ده به وائى  چه اخند زاده صاحب  ب 

 هميش  دعلم  دپاره  دعمل  اندازه  کتله  ،  د ده  استاذان هم  خلک ښه يادوى . 

د ده  د استاذانو په سلسله کښى  د سر شاهى  نه چه سړى مخ  په بړو ځى  يو  

ستاذ  تير هديره  ده  دهغى  ځاى  خلک  يو قبر ښى  وائى  دا داخندزاده  صاحب  ا

 شوى او ډير  ښه مبارک  شخص ئى خلک  يادوى .

وائې  ملا نجم الدين اخندزاده  صاحب د ده زيارت  ته  را تلو دده استاذان  په  

و ځايويونو  کښې هم  تير  شوى  او سر حداتو او صوات  او پيښور  او شايد نور   رننګرها

 . يو

حال  تو جه  برابر وى  داوخت   کوم  وخت  چه دده  دعلم  قال نه مخ  په  علم 

 دده  يو بله دوره  شروع کيږى.

د  ېحب  دصوات صاحب نه  په  حيات  کښخندزاده صاآدا په تواتر  ثابته  ده چه  

کړو ، او قادرى شريفى  طريقه  وکړه او په دغه  طريقه کښې ترنه درسونه  کامل 

 ته ورسيده.   ېذونى مرتبأم

او د صوات  صاحب په نزد  نهايت  منلى ؤ  يکړ   ډير وظايف ېده په صوات کښ 

کرامت  ده  او صوات  صاحب په  هغه وخت  کښې د . که څه  هم  زمونږ سره  د

قيصى نشته مګر؛  مونږ  دومره  پوهيږو چه  دواړه  جنابان  با تقوى او پرهيز  ېزيات

مګر   ييرات شته د ثأډير پوره ت  ېقيده لرو  چه اوراد  او وظايفي ئګاران  تير شوى ،  ع

 ؛  زه نه  غواړم چه دقيصو رطب اويالس ياد کړو .

« ۴» ذون و أم  ېده  صاحب په څلور واړو  طريقو کښملا نجم الدين  اخند زا  يوائ

 .    «۵» مګر ؛  ده  به خلکو ته  يوازۍ د  قادرى  طريقى  اجازه  ورکوله   .

 

 « ۱۹»  د  قوس  کال  ، ۱۳۳۷ه  د  بچهارشن   «۸»  ګڼه    النجم
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 «مجاهد » مصلح 

 د  سعيد افغاني  لیکنه:

 علم او تصوف: واد ده تحصیل ــ  ۵ 
نه  برابر يده  او نه چه علم ئې   دعمل  سره   ېــډى صاحب عــالم ؤ ، مګر ؛  داسه

توب نه به ئى  کا راخستلو  او يا  د کبر  او غرور نه  ډ ک عالم  او يا  داچه   يا  دسر  تنبه

 ى ناکرده  چه ده به  ديناافاتو يوه مجموعه  ؤ  او يا   خداوهامو او خر  ده علم دد 

 .     يددنيا  دپاره  وسيله  ګرځولى  و

خبره  پو هيده  چه   ېدى  په د .  م  دين  پيژندلواعالم ؤ،  ده  داسل يدی  يو حقان

،  صوفى نه ؤ م  شي.  دى  ريا کار ید  محبت او مؤدت  اساس  قا  خلکو  کښې  بايد

دناوړو  شخصيت،  هميش  يطرفدار ؤ .  دى  يو اجتماع ېو صومعااو نه  دکونج  

 نه  خلاصول .  ۍاو تنبل ۍکار  ېخلک ئې  دب ي،کړ  ېرسم  او رواج سره  مجادل

 

 

 مصلح او مجاهد
 د  سعید افغاني  لیکنه:

ه  عالم  به ت  محبت  کولو او ښخندزاده  صاحب به علماؤ سر زياآنجم الدين  يوائ

 .  او نازوو زيات  خوښو ېئ

،  دده نه په   ؤؤ  علما يزميښتونه  کړ آدعلميت   ېؤ په ده باند دهغه وخت علما

ګر؛ دده ، مولېک ېکه مسايلو کښې پوښتنلويو لويو  کتاب، او علومو او په باريکه باري

  .وه يسره دعلميت اندازه  قو

د علماؤ په نزد  ښه  جيد  ي. د  يورکړ   ښه  ځوابونه ېپو ښتنو د پاره  ئ دعلماؤ 

دپاره  دهغه   ېد دين  داقتدا  او ددين  دحمائ ید   ېعالم ثبوت  شوى ؤ  نو ځکه  ئ

عمل  د  ېتربيه  کول  او علماؤ ته ئ ءعصر  لوى  نابغه  شخصيت  ليدلو.  ده  علما

 درس  ورکولو .

او   ېستنى جوړولبړ خندزاده صاحب  ته هر کال  په سلهاؤ آنجم الدين    يوائ

او د  ېؤ  دپاره خولى  او پګړى  پيداکول.  دى  دعلماېورکول ېډول  به ئ پهبخشش 

 .ېبخشش په قسم به ئې  ورکول

  ېښ  بې او خطا  ېعلمي  بحثونه علمي  موعظ خندزاده  صاحب آدنجم الدين 

ده خلکو ته  دنيا    .درس نه دى  ورکړى  ې.  ده خلکو ته  د کونج  او  زاوييبا تاثيره ياديږ 

 . ينه کو ېدنيا  ترک  او کار د   ې، چه خلک  د ېهره  کړ اشان  بده نه ده ظ په دا

پاره  دى چه بايد  د   ېپو هيده  چه ددنيا مذمت  هم دد   خبره  ېدى  په د 

نه چه د دنيا د محبت په وجه  دخلکو    ې،  داسيوپيژنمسلمان  د دنيا  د محبت اندازه 

 .يحم او عاطفى  خيال  ونه ساتد ر   حقوق تلف

او    ي،  د جنګ  او قتل  موجب  وګرځيدنيا  نه چه  هرج  مرج  پيدا ش  ېداس 

غمه   ېورځ  ېاو دبل يالق  هير  کړ خپل  خ  ي،ه  شر  نه چه  خلک په  دنيا غ    ېداس

په  کو دخدمت  او رفاهيت دپاره چه د ځان او دخل  ې. اوکه  نه  دنيا  د د  يورسره  نه و

 بلکه  پيد ا کول ئى  ثواپ  دى.  ،بده نه  يمقصد  و
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خبره ښه  پوهيده  چه ځنګه  ې، په د نجم الدين اخند زاده  صاحب  حقيقى عالم

 چه د خلکو  داصلاح  دپاره  څنګه  علم  په کار دى.  پوه ؤ   ېپه د  ېد  ءعلما

په  ځان    ءعلماده  .ده  سره  دا ملاحظه  وه چه د وخت  او زمان  مراعات شته دى 

 روح پو کړو.  ینوې خلکو  کښ او  لړ را  ټول  ک

وروستينو خلکو  بدله    ېکار نقشه  د ده نه پات سف  دى چه د ده  دأمګر ؛  ډير   ت

په دى ښه  پوه نشول  چه  د نجم   ي،اصلى  سر څه  وٍ  ې پوه نه شول  چ  ېپه د  . کړه

خند زاده  صاحب آچا داخيال وکړو  چه د  .   اخند زاده  صاحب  مطلب  څه  ؤ   الدين

 سره  د تسپو  دشمار  خيال  ؤ . 

ګمان وکړو  چا دا ،دى ورکول او لنګر مقصود ډۍڅوک په دى عقيده  لاړل چه ډو

چا سره  دا  سودا  پيدا شوه چه چا    ،سر مراقبه  سپين  څادر  او قبا  په  کار  دهپه  چه 

 .يک تهديد ول  او غولول  په  کار د ساده خلکو  په وسيله نور خل د

وړولو په هنګامى  او  چا  د همداوجه  وه چه چا دلنګر  په  نامه او چا د مسجد  د ج 

  ېخيال  م  ېداس  ېنامه چه دا کـوم!!  او داس  ېد چا په   ،جوړولو  په انګازى  ېمدرس

په حقيقي  اسلام    عامونه ، عامونه  مسلمانان  ئى  .کارونه  وکړل ادى  ناروا ، نارو

 .  لباندى هم  بد ګمان  کړ 

اسلام  د ضعف  له امله  په هغه  ورځ  د   یبان د اوسناجن  ېخبر  چه  داسی خدا

  ي؟ار  کښې  څه  ځواب  ورکوپاک  خداى  په  لوى درب

ښه پاک  او   ېصاحب  په  مخلصانو کښ ونزادهخآ:  نجم الدين  ېبايد  ووايم  چ

 داميد دى  چه   .د هغوى د خــدمتونو اندازه  مونږ  سر شته .وهپـوه  خلک هــم  

آينده  تماس  و نيسم او خپلو  ګرانو  لو ستو نکو   باندېهغــوى  د کارنامو  تذکرى 

 کړم .   ېپه  ډول  وړاند   ېې   دهدئدپاره ئ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

اخندزاده صاحب دنوم په ين ( سر محقق  عبدهللا بختانى خدمتګار دنجم الد ١) 

 : يهکله  ليک

سر محقق مولوۍ محمد اکبر معتمد  شينوارى څخه څو څو ځلى اوريدلى  د ما »

:  ېچ يار و صوفي  صاحب نه اوريدلى د شينو ما  د ې:  چدي چه هغه به ماته  ويل

علم ،  رو حانيت او  مګر  د ،نوم ) عبد القدير (  دى  يدهډى آخونزاده  صاحب  اصل

)د   نورو  لخوا ورته  )نجم الدين (  لقب  ورکړ شوى دى چه  معناي غزاګانو په برکت  و

 سعید افغاني دين  ستورى (  کيږى.

پرې اضافه کول غواړم چې هغه څوک چې درې نسله ملا وي نو هغه ته آخوندزاده 

 وايي. آ. سعیدی

صاحب   خوندزادهآ.  دنوم  صوفي علم گل  دى اصليدشينوارو  صوفى صاحب 

ې دجناب هډۍ صاحپ سره غزاگانو کښې ي وسړى و په ډير  ېذون  او هغه  ته نژد أم

 «ده. یبرخه  اخست

. خوندزاده  مولنا نجم الدين ( ليکنه: سر محقق عپد هللا بختانى خدمتګار آ ې) دهډ 

 (  ټولنه ودې ي) دافغانستان دکلتور  ١٣٨٧په   بدغه کتا

والى  دچهارباغ حضرت محمد سعيد  سعيدى ولس سره رود  د  ( دننګر هار د ٢) 

  ١٢٥٧.  په کال دى یدحضرت صاحب عطاء معصوم  مجددي زومجددي  عليه  الرحمه 
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 ١٣٧٢و دسنبلى په شپږمه  کال په چهارباغ صفا کښې زيږيدلى ا ېکښ يشمس يهجر 

حق ته   ېمه  دخوږ ياڼيو په اګام کښ ١٩په   ېلوى اختر  دمياشت د يشمس يهجر 

، ملګرى، دوست ېخوندزاده  يو نژد آدمولانا  نجم الدين  ېهغه مرحوم چ   .رسيدلى

ت نيټه  په  خپله  وفا خونزاده صاحب دآ و د نجم الدين دون أذومريد   او خليفه  يا م

) در مرثيه  غوث زمان  قطب  دوران  قدوۀ سالکان  پيشواى  ېچ  ېهغه  مرثيه کښ

ه رحمة هللا عليه( په نامه اعنى  صاحب  هډپير وجوان  مرشد  کاملم  محبوب  دلم  

هجري   ١٣٢٠شبه  د  ې: ) دچهار شنبوفات نيټه خند زاده صاحب دآدنجم الدين   ي،ياديږ 

 ده. ( ېکړ  يمه  معرف ٢١روژى دمياشتې  قمري  کال د

 

 :يهکله لیک ېپد ېمرثیه کښ  ېلمرحوم حضرت  صاحب محمد  سعید د په خپ
 فت ازاين دار فناچــــــونکه سردار بشر  ر 

 ـوبان  جهان مــــى بينمصبر از رفتن خـــ

 است صبر تلخ است وليکن ثمرش شيرين

 نيک به صابر زسبحان  مــــــى بينم ءمژده

 ګر ازاين  دار فنا جـــــــان به سلامت ببرم

 سابقون را همه  اى غمـــــزدګان مۍ بينم

 ـات صاحبوفـ شپ چهارشنبه  شنو تو ز

 شهر  رمضان مۍ بينم مه  و ز بيست ويکم 

 سنۀ الف  وهم  سه صد وعشرين بــه يقين

 شهر رمضان مى بينم مه  و بيست ويکم  ز

 جهان چـــونکه خوبان  هم  رفتند سعيدى ز

 بينم ېمجرد  کـــــه  ترا نيز  روان  مشو 

 

 و  قيد ) يقين ( مصرع تاريخ ) سنۀ الف در مرثيه اى که در فوق تقديم ګرديده،  با

 شده است. ي به يقين (  معرف ١٣٢٠هم سه صد و عشرين ) 

دمحترم سر محقق  عبد هللا خدمتګار  دهډى اخوندزاده مولانا  نجم الدين   خذ:أ) م

جرمنى  ( په  -لخوا    ولنهټم (   ٢٠٠٧)  ١٣٨٦( دچاپ کال   ١٣٢او  ١٣١له کتاب نه  صفحه 

 .(ېشوچاپ  ېپيښاور کښ

 

زاده  صحا ب د نوم  په هکله  خوندآيز دمرحوم ( محترم سلطان عز ٣) 

 : يليک ېداس

ئې د افغانسان   م ) نجم الدين (  او اصلي مسکنخوندزاده صاحب نوآدمرحوم 

او صوات  او دپښتونستان  په نورو ځينو کښې په )  ارولې دوى په ننګره شلګر دی. 

کښې ) ابک زائى ( او په  کابل ( ملا  شهرت  درلود  او  دوى  په خټه کاکړ او په کاکړو

ابک زايو کښې ) اخونزاده خيل (  حسابيږي دغه کورنى  او س هم په شلګر کښر په  

اخونزاده  خيلو سره  خورا مشهوره ده  دهمدې کبله دوى ته  داخونزاده  لقب  هم  ور 

 په برخه  شوۍ دى .
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ر  دومره  مونږ ته دمرحوم اخونزاده صاحب نژدې خپلوان  پوره  معلوم  ندي  مګ

خونزاده  نوميده  خو افواهى مو  آ، د دوى  مبارک  والد محمد حسن  خبر يو چه

 اوريدلى دي  چه دوى نژدې  خپلوان ډير نه در لودل.

   (نيټه ٣١دثور   ١٣٣٩مه ګڼه  د ٤٩خذ: دننګر هار  ورځپاڼه: أ) م

په  تصوف شيخ او د ېطريق یدر قاد خوندزاده صاحب دآ( جناب نجم الدين  ٤) 

.  مرشد  او پير وې نقشبنديه ، چشتيه ، سهرورديه ( کڅلورو مشهورو طريقو  ) قادريه ، 

 درلودل. ېذونان ئأاو په سلګونه  م

ذن نه  علاوه په دغه نورو  طريقو کې  هم ا  ې خوند زاده صاحب دقادريى  دطريقآ

 .ورکاوه

 ذونان :أصاحب  مشهور  م ې( ــ دهډ ٥)
 يادونه:

 .يو ېورته  دمريد نيولو  اجازه  ورکړ  چه پير  يفه  هغه چاته وايذونان يا خليأم

هغوى هم  ېؤ  چ يته رسيدل  ېدرجې ذونان هم د أخوند زاده صاحب ځينى مآد

 وو. يذونان ټاکلأځانته  م

 -لېږدیز  ١٣٣٩نيټه  (  کال   ٤او  ٣په  )   ېدمياشت  يمحترم  راز محمد  دغبرګول

خند زاده  مشهور آنجم الدين  د  ېکښ ې( ګڼ ٥٣او  ٥٢په )   ېننګرهار  دورځپاڼ د لمریز

 :يکړ  يډول معرف ېذونان په لاند أم

 

 اول : ميا قمر  الدين:
هغه ځاى ځنې   اچنيى ؤ او بيا  د ښور دېقمر الدين  صاحب په اصل  کښې دپ ميا

ه چه ډير ښ ئيوا . ښې هستوګنه درلودهکروداتو  په بړو  د  رراغى او دلته دننګرها

شوق لرلو چه دده تر  اوسه  ډير ېليف سره ئأخاوند ؤ دتدريس او تعالم او ښه قلم 

 .يثار شته د آ يځيني چاپ يقلم

 

 ُ  تخاک حضرت صاحب:دوم : د ب
ت خاک  حضرت  صاحب چه دده  مبارک  نوم عبد الشکور او دزياتى تقوا  خاوند  دبُ 

ترم امير محمد  دمرحوم او ښه  عالم  او مجاهد  هم ؤ . د چکنور ملا صاحب )مح

هجرى  قمرى زيږيدلى  ١٢٦٠اخترمحمد زوى دننګر هار دمومند درى اوسيدونکى په کال 

کالو په عمر دمارسينګى په منطقه کشى وفات  شوى  ٩٠هجرى قمرى د  ١٣٥٠او پا کال 

 ( چۍ يو لوى مجاهد  شخص و  دبتخاک حضرت  ځينى ماذون شوى ؤ.

ان پادشاه  دسلام  پور  او استاد صاحب چه همدارنګه  جناب  مير صاحب  ج

اصلى نوم يې جان پادشاه  دسلام شور او استاد  صاحب  چه اصلي  نوم يې پاينده 

محمد ؤ دهمدى بتخاک  حضرت صاحب  ماذون  او خپله   د اخونزاده صاحب  ډير ګران  

احب مريدان وو چه استاذ  صاحب ئې  دخپلى کتابخانې متصرف  ګرځولى  او مير  ص

جان  پادشاه  صاحب ئې څرنګه چه  يو  کره او نامتو  مجاهد او خانداني سړۍ و له  

 همدې امله ئى دلنګر انتظام همده ته  ور پلاس  کړى و.

) مورخين ليکى :  دلنګر انتظام  مرحوم مولانا نجم الدين اخندزاده  په خپل  ژوند 

اچا  سره مشهور  و ورپلاس کښې دکنړ مير صاحب جان  پاچا صاحپ  ته چه په شيخ پ
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کړى و چه دمرحوم  اخندزاده دوفات  نه وروسته  هم  دده دوصيت  سره سم  دهمدى 

پاچا  صاحب  پلاس کښې و  او وروسته  بيا دده ځوى مرحوم  سيد عباس  پاچا  

 صاحب ئې انتظام  کاوه. ( 

 دريم : صوفى  عالم گل صاحب :  
نانو څخه وچى اخونزاده صاحب په ) صوفى عالم ګل  صاحب يو د هغه  ماذو

ى و  او دښه اپهلون ( سره لقب ورکړى او دصاحب سره ئې په غزاګانو کښې اشتراک کړ 

صاحب چه فضل واحد نوميده  چه هغه   ينګزو حاجشجاعت او ميړانې څښتن و . دتر 

ذون شوي  أصوفي عالم ګل صاحب ځينې م ېهمد  د ه.يو ډير  عابد او ستر  مجاهد و

 و .

 :بورم دسر کاڼو ميا صاحڅل
ې و  او بيا  ئې  په سر  ميا صاحب چه دده نوم  سيد اکبر شاه او  په اصل دکام

 .  پوره فضل  او فيض خاوند و چه د  ،ې هستو گنه  در لودهښکاڼو  ک

 پنځم : حضرت شاه :
هستوګنه  لرله ، او سيد  او با تقوا    ېمرحوم  حضرت شاه  په لغمان کښ

 شخصيت و .

 همدغه  مبارک ځوى دى . يد  شمس الدين  مجروح ،  دقبايلو  مستقل رئيس دس 

 (  يشپږم : محمد سعيد جان ) مجدد 
او  يحاجي، او قار دى  .( د چهارباغ صفا نه دى يد جان ) مجدد مرحوم محمد سعي

 ښه مبلغ هم و.

 :خونزاده صاحبآاوم : احمد خان 

ى ملا صاحب سره  شهرت  لري  ښه  خونزاده صاحب  چه په  دولت  زائآاحمد خان  

 و . يملګر  اً م  او د صاحب دتحصيل د دورې اکثر کره عال

 اتم : دکو  هاټ  ملا  محمد ياسين :
عالم  او مدام  یصاحب دکو هاټ په علاقه کښې  لو  دکوهاټ ملا  محمد ياسين

 ې د  درس  او تدريس  وظيفه  اجرا کوله .ئبه 

 نهم : د حصارک ميا صاحب :
 ې عبد الرحيم ؤ .ئو کښې دحصارک  ميا صاحب چه  نوم خوږ يانپه 

 لسم : ملا  محمد حسين :
دلغمان  په سنګر کښې ملا  محمد  حسين صاحب چه په قوم  ساپى او دپړوائي 

شيخ صاحب  باندې  مشهور ؤ. دى ښه  ذاکر  او زاهد  شخصيت ؤ .  دځينو  خلکو  په  

 دى. ملا مسلم  صاحب يمل روايت  سره  دا

دغه دولس  تنه  مشهور وو  او نور   ېذونانو ځنأخونزاده صاحب  د مآدنجم الدين 

صاحب او په ممله  کښې  امام  ملا مسعود   ېصافى  کښ هم  شته  لکه چه په کوه 

 صاحب او داسى  نور . يحاج

چاپ  ( د ٤٥او  ٤٤ )صفحه  ،خوندزاده مولانا  نجم الدين  له کتاب نهآ ېخذ : دهډ أم

          .لیکنه  م ( دمحترم سر محقق  عبد هللا خدمتګار ٢٠٠٧)   ١٣٨٦ل کا

 ډه :  ــــه
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خونزاده  عرفاني  او رو آوه دغازي مولانا نجم الدين    هډه  چه يو وخت ) بتکده (

حاني  شخصيت  په برکت  دغه  ) بتکده ( داسلام  دمقدس  دين  په يو  عالي  

څخه د) النجم ( فرهنګي   نمونه د ې. چۍ يو دهغ کز باندي  مبدله شوهفرهنګي مر 

 ١٣٣٧په کال ) سيعد افغاني (  لخوا نيم  قرن  وړاندي   يبخښل یدخدا ېجريده چ

 په  خپل نشراتو  پيل   وکړ.  ېپه دغه  مدرسه کښ   ېهجري شمسي کښ

 

*** 

 

 

 خونزاده  صاحب  سرهله هډې  آ
 دتحفة العاشقین او مکتوبات ارتباط

 تدبیر محمد نبيلیکنه : 

 

حب یو داسې  ګڼ اړخیزه شخصیت ؤ خونزاده یا د هډې ملا صاملا نجم الدین آ -۱

ګه ده دیو عالم  په تو . وو مي او عملي کمالونه  دواړه پکې  را غونډ  شويعل چې

او عارف  په توګه یې دنفس  دتزکیې او ، دیو سالک   بشپړې دیني زده کړې وې

، دیوه مجاهد  په توګه یې په ټول  وې تلې او لوږې ګاللېتصفیې  له پاره څیلیې ایس

 ، چې انګریزيیاروڼ لښکر ایجاد کړ   د عارفانو  او عالمانو  یو داسې  افغانستان  کې

، له اور  په سره  تبی بدلې کړې وې ښکیلاک ته یې د ډیورنډ د کرښی دواړه  غاړې  د

لیفات کول او خپل  مریدان تأه  هم تعمیم  له پاره په خپل دعلم او سلوک د بلې خوا یې

و ګټور آثار خطاطي کړئ، لیفات وکړی، آثار ولیکی اهڅول چې تأاو شاګردان  يې هم 

 . ته سوغات کړئاو یو بل  تکثیر  یې کړئ

مرید په پښتو نظم ده  یو د په دې لیکنه کې په دوو هغو آثارو تکیه کوو چې مونږ

یې کړي  او تکثیر له یوې نسخې نه را نقل  کړيخپله  نثر دی چې ده پ لیکلي او بل دري

د تاسو درنو  دې  سمینار  په ویاړ یې او د ، دا  دواړه  کتابونه  نوي  تر لاسه شويدي

 ږدم. په مخه کې پوهانو

دده یوه مخلص مرید ملا عبد الوهاب  لومړی کتاب تحفة العاشقین نومیږي چې

شاخ دکلي  زر  ی  او د کابل  د پغمان دملا عبد الو هاب د سید  احمد زو .نظم کړی دی

د رمزونو  او  حقیقي  مینې ، دا کتاب دسلوک او عر فان دمقامونو او داو سیدونکي

مخونه  ۱۴۶سل مخونه او  دوهم ټوک یې  یې لمړی ټوک. رازونو په باب لیکل شوی

 لري، چې دواړه  په یوه  ټوک کې کنډل شوي  دي او دبیتونو شمیر یې درې زره  شپږ

 .سوه بیتونو  ته رسیږي

تر حمد او نعمت  وروسته دسلوک ، دخپل پیر او  ملا عبد الوهاب په خپل کتاب کې

 لیکي  :اب د محتویات  په باب دخپل کت

 راشه پوه  شه ای طالبه که مطلوب یې

 په رښتیا  که ته محب دخپل  محبوب یې

 دسلوک  لاره ده هر ګوره ډیره ګرانه

 سانهکاندي آ ولې خدای دې  بر طالب 
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 هر طالب  چې په ریښتیا طلب دیار که

 که کې به تل صفت دیار 1په ملوینو 

 ذکر او فکر یې همیش وي له محبوبه

 خالي نه وي له مطلوبه یو ساعت  کې

 په هردم ، په هر قدم ، په  هر ساعت

 دسلوک په لار ه یون که په فکرت

 ولی بویه چې کامل پیروي فرزنده

 یر په زړه خورسندهراه بلدوي کامل  پ

 دله مقامات ورته  معلوم  و  زما

 په سلوګ کی به غلط نه شي هیڅکله

 او که نه چې دغه پیر نه وي ماذونه

 داپیر نه دی خبر شه  په دا مضمونه

 که خواجه ، صاحب زاده  او یا مولاوي

 خونزاده کاریې په غلاوي، آکه سید

 دوی له شرعی مخالف کاندي کارونه

 یې رد کړه عالمونهپه فریب سره 

 کل عالم وته معلوم دی له کتابه

 دابیان دور  او دراز دی ای احبابه

 ما عبد الوهاب منګول دی لګولې

 دهډې پاک اسم یې مسمې په نجم الدین دی

 یقین دی کامل پیر دی د هر چا په دا

ت، دمرید رب  افعال، حمیده افعال، هللا ته قُ  ذمیمه دسلوک مقامونه،  په کتاب کې

 روح او دقلب حقیقت، دقلب رڼا او تیاره، دپیر  د نفس ډولونه، د ،  دانسانيشرطونه

توحید علم ،  ناقص پیر  او ناقص مرید،   غٍو او قطب، د تلقین لومړی مقام، کامل پیر،

 صادق مرید،  صدق او اخلاص،  دکامل پیر  ارشد او نور .

هډې ملاصاحب نوم اخلي ددخپل پیر  ه ټول  کتاب کې دبحثونو په ترڅ کېخو پ

 يې دادي :   چې څو نمونې

 رارسیږه دهډې پیره  کامله 

 فکر نه چلیږي یم بیدله  نن مې

 نن مې فکر نه جلیږي یم په غم کې

  تل ېړیږم دواړه سترګې مې په غم کې

 ل ژړیږم دواړه سترګی مې په نم کېت

 :ل ځای وایيب

 غوث مدت کړه دا زمان  دهډې

 شم  په امان چې له شره  د شیطان 

 همدراز  وایي  :

                                                           
 شپه او  ورځ(  1
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 پیره کامله  لاس مې نیسه  د هدې

 ثنا خوان شم دخپل  خدای لکه بلبه 

 یا :

 کامله پیره  لاس مې نیسه دهډې

 دروند  دی یم دلګیره دګناهو بار مې

 یا :

 صاحب مغفور کړی  لویه خدایه  دهډې

 قبول او هم  مقبول کړی  په خپل در کې يې

عرفان ګڼ  بڼه لیکل  شوی او د سلوک او  ه په تحقیقيکتاب دموضوع له اړخ

دي او داښیي چې لیکوال يې ښه مطالعه لري ، دی دخپل  کتابونه  یې  ورته کتلي

 خپل ځای ښیي اوپه سر کې لیکلي  : –کتاب اخځونه پر خپل 

 منوره خدایه ته مې داتصنیف کړی

 چې بیان دمحبت وي سراسره

 محبت دپاک مولا که کل بیان مې

 مسمی که په تحفة العاشقین مې

 هر سړی چې محبت کاندي له خدایه

 دې کتاب ته دې نظر کاندي نيکریه

 هر مقصد به حاصل شي که خدای کاندې

 که په صدق دی عاشقوي په خدای باندې

 داکتاب بیان دعشق حقیقي دی

 دی  دمجاز عاشقي کل واړه فاني                                            

 دده په کتاب کې د ده د کتاب مهم اخځونه داسې راغلي:

 دتفاسیرو  یو راوی دی« ما ورید » 

 دی چې دعلم مرتبه کې دیر عالي

 اله  ده نه زما روره روایت دی د

 چی ورید رګ متصل په زړه دی ګوره

 رنګ دینه کې دا« بحر الحقایق » او په 

     رنګ دی مینه داربت حقیقت د قُ 

 روایت دی کې« ف الاسرار کش» په کتاب 

 راوی روایت کړی له آیت دی چې

 کتاب کې یاره« عوارف المعارف » په 

 له معاذه  روایت  دی بر خورداره

 کې« قرآن » ویلي په پاک هللا داسې

 کې« قرآن » قت  په باب دی ذکر په صدا

نور کتابونه دکتاب په لومړی برخه کې دسلوک، طریقت او عرفان فکري   همداسې

سالکانو او عاشقانو  او ایډیا لوژیکه برخه ده او په دوهم  ټوک کې یې د عارفانو ،

 دي. کیسې نظم کړي
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شعر یې  ځای پر ځای  خامی لري، ډیر داسې   ،وولس  سیلابي ده دکتاب مثنوی د

 بیتونه لري چې قافیې ته پکې پاملرنه  نه ده  شوي لکه:

 داکتاب مې مختصر که که پوهیږی

 که پوهیږي ی په  هر بیت کېهزار پند د 

 رنګ به شیطان وایي هر انسان ته په دا

 بعث نشته وکړه سمیع دکلام ته

 دي خو ډیرې کمزورې او نیم بندېسر بیره څو غزلې هم ویلي  پر مثنوي راز همدا

 لکه:

 دیه هر عاشق چې خود نمای دی عاشق ن

 په عشق کې وي خود رایه عاشق نه دی چې

اشقین کتاب له یو خوا دپښتو ژبې یو نوی تر لاسه شوی په هر حال دتحفة الع

پیر  دیوه مرید  کتاب دی او بلی خوا  دنجم الدین اخوند زاده  یا په بل  عبارت دهډې د

قي او سلوک لیف  او تصنیف او دخپلې طریپیر او دده د مریدانو د تأ د تألیف دی چې

 څرګندویې او ښکارندویې کوي . له خپرولو  سره  دمینې

ه ځاني کتابتون کی دی دغه تحفة العاشقین  دښاغلي استاد حبیب هللا  رفیع پ

 څخه يې په ځانګړې توګه مننه کوم. د لورینې چې

 

 

 مکتوبات : -۲
، دپیښور وړاندې پیښور ته دپښتو عالمي، ادبي کنوینش ته تللی وم یوه اونۍ

ملګری  ډیرې مودې د کتابتون مرستیال حاجي سراج الدین صیب چې  د  اسلامیه کالج

اسلامیه  کالج په دغه   کاله مې نه ولیدلی. د ، پوره درېمې و ، لیدوته یې ورغلم

یو افغان  عالم مولانا منیب  صیب هم تر ستړي مه شي وروسته کله چې  کتابتون کې

پوه شو چې زه د افغانستان  نه ورغلې وم بې له کومې مقدمې را ته  دهغه کتاب په 

 ه لاس کې و وویل : اړه  چې د ده پ

دا دنجم الدین  اخونزاده  صیب په خپل  لاس لیکل  شوي  قلمي نسخه ده. خدای 

ویل څه خو د  شته  چې ددې خبرې په اوریدو له یوې خوا  خوشاله  شوم  ما

  ،خذ  هم پیدا  شو خو له بلی خوا مې زړه درزیدوړنغونډې دلیکنې  له پاره یوبل  مأځی

خذ  له پاره  کتاب  را باندې ولوروي او کنه  صیب  به د مقالې د مأویل  چی مولانا   ما

 خو زړه مې غټ  کړ او ورته مې وویل: 

ندوی د افغانستان  داطلاعاتو  او کلتور  او ګرځ  په همدې ورځو کې په ننګرهار  کې

زما  قلمي نسخه   خونزاده ) رح ( په اړه  ځیړنغونډه ده  او داوزارت  له خوا د نجم الدین آ

د موضوع  سره  ډیر تړاو لري، که خوښه  دې وي  زه به  ستا ددې کتاب  نه یوه کاپي 

مولانا   صیب  ارښتنه  پرې وکړه، دي صیب  سراج الدین  هم  یو ځه  سپواخلم ، حاج

 ده.  نیب دې کور  ودان  وي د کتاب کاپي را کړه . چی اوس مې په لاس کېم

الدین  او مولانا منیب  صیب  نه په مننه   نو  پدې  هکله د حاجي  صیب سراج

اوس راځو همدې کتاب ته چې په یوبل  ډول  له نجم الدین  اخونزاده ) رح  (  سره تړاو 

 لري:
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چې د ملا  سعید  « خان ملا » داد هغه وخت  دیوه  لوی عالم  ملا  عبد الرحمان   

ده  چې نجم کونو  ټولګه دیني او عر فاني دري  او عربي لی خان ملا خان  زوی دی  د

چې د علم  او سلوک  د تعمیم   الدین  آخونزاده په خپل خط رانقل  کړې او خوندي کړې

 په لاره  کې دده هځې او  ور سره  دده د لاس  خط  رارسوي .

په کتاب  کې پنځه  پنځوس  مکتوبونه  خوندي دي چې بیلا بیلو کسانو  ته لیږل 

ني ،  عرفاني  او سیاسي مطالب لري، لومړی لیک  د شوي  او بیلا بیل  علمي ، دی

مولانا  عبد الغفور سوات  صاحب  په نامه  دی چې  د ملا نجم الدین  پیر  دی او 

دلیکونو لیکونکی هم زیات  عقیدت  او ارادت  ورته لري چې  د حجت  قویه  په نامه 

 خپل یو اثر ورته  لیږي. 

چې د  ،ي  جومات  خطیب  په نامه دینبو یو بل  لیک يې دبیت هللا شریف د

صاحبزاده  عبدالحی سپارښت  يې چې حج ته تلیی، ورته کړی دی. یو بل لیک يې د 

توصیه يې ورته کړې چې رعیت  ته په برابر   د خان  په نامه  دی چېامیر  دوست  محم

  وګوري او قوي پر کمزوري لوړ  ونه ګڼې. یو بل لیک  هم  د امیر  دوست  محمد نظر

سرادر   خان په نامه دی چې  ده  ته يې  دروغتیا  دوعا  پکې کړې ده. یو بل لیک  د

ظیم  د حال  پو ښتنه يې پکې کړې ده، یوبل  لیک  دسید ع زکریا خان په نامه دی  چې

 .ان  او سلوک  لار  ورته  روښانويد عرف شاه کند هاري په نامه  دی چې

تقوی  ی ملا سعد  الدین په نامه  دی چې دزو ددې رسالې یو بل  لیک  د مؤلف  د

او دینداری لارښوونه ورته  کوي .  دکتاب  دوه  دېرشم لیک د ملا  میر  حسین  بازارکی 

 په ځواب کې دی.

وزیر  اعظم په نامه دی چې نوم يې  نشته  خو  د کتاب څلور  دیرشم  لیک د 

 هم نور محمدشاه  په نا  ی شي چې دا به د امیر  شیر علي خان د صدراعظم  سیداکید

خپل ملاتړ يې ورسره  اعلان  کړی او د پر مختک  وي چې د ده خدمتونه يې ستایلي ،

پنځه دیرشم لیک بیا هم د امیر دوست محمد خان په نامه   دوعاګانې ورته  کړی دي.

دی چې د پاچاهی مبارکي يې ور کړې او دخلکو د خدمت  او د دین  دساتنی بلنه يې 

 ه .ور کړې د

خونزاده  په نامه دی  چی د ده دینی جهد يې اووه دیرشم  لیک د ملا مشک عالم آ

خوند کند هاري کاکړي په نامه ملا محمد علم آستایلی دی. د کتاب اته دیرشم  لیک د 

دی چی د صو فیانو  د اقوالو  د اختلاف  په اړه يې ورته کښلی دی. نه دیرشم لیک یې  

دوعايې ورته کړې او انساني  د الدین  په نامه دی چېزوی ملا سعبیا هم دخپل  

 کمالاتو ته يې را بللی دی. 

څلویښتم لیک  يې دسوات صاحب په مړینه یوه تعزیت نامه ده او د هغوی دلوړ 

 شخصیت ستاینه یې پکې کړې ده.

دی چې له دوی نه  خ میا تبرک  هللا دلیک په ځواب کېدوه څلویښتم  لیک د شی

چاپ  چې د امیر شیر علی خان په وخت کې په نامه کتاب« رد وهابیه » يې د دوی د 

 ده ورلیږلی دی.       ، غوښتي چېشوی و

الرسول درانی اسحاقزي په نامه دي او د بیوزلانو  دري څلوېښتم لیک د صوفي عبد

د میا عمر جان د لیک په  سنیوی ته یې رابولي. پنځه څلویښتم مکتوبمرستي او لا

په شپږ څلویښتم مکتوب کی يې سردار محمد حسن خان  او سردار دی.  ځواب کې
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شیر یندل  خان  ته  د دوی  دپلر د مړینی تسلي ورکړی او دوعایې ورته کړي ده ، 

د حالاتو په بدلون يې  دسوات  صاحب دزوی په نامه دی چې  اوڅلویښتم  لیک

او پر مخ ولاړ شي . تشویش ښودلی او  لارښوونه يې ورته کړې چې د پلار لاره ونیسي 

 د ظاهري او باطني اجي ملا محمد اکبر په نامه  دی چېاته څلو یښتم  لیک د ح

 یاددونه : 

څیړنغونده خونزاده اښاد نجم الدین آارو د (  کېلمریز ۱۳۸۳دغه مقاله  په کال  ) 

  کې لوستل شوې.

 

 

 مال نجم الدین آخونزاده
 کې په لیکونو« سـعید افغانی » د 

 

 نــو لوستونکو :ګـــرا

» چی  دخپل کتاب کې« سعید افغانی » عید خدایبخښلی  دکتور مولوی محمد س

دمصلح  ،یاخپور شو هجری کې(  ۱۳۶۵لیکلی وه او په کال )   ن لاندېتر عنوا« زما ژوند

 :لدین آخونزاده  صاحب په هکله داسې لیکياو مجاهد ملا نجم ا

خونزاده  ته د مرحوم ملا نجم الدین آ«  هډی» سره څو واری  ( ۱) زه دخپل پلار  

تې  په اولو  د مبارکی میاش لی یم او اکثر به زما پلار د روژېصاحب زیارت ته تـــ

زیارت تر  خند زاده په جامع جومات کی دآالدین نجم  قرآن کریم خــتــم د د ورځوکښې

ول قرآن کریم ټ ه د روژی د میاشتو په تراویحو کښې درې شپو کېڅنګه کوه او هلته ب

 ختم او لوستل کیده. 

دی ختم ته دمشرقی، ننګرهار حتی د سرحداتو ډیــر خلک را ټولیدل. هلته په هغو 

انو په مشری چلیده. په دی شپو کی تود لنګر د هغه ځای د شیخانو د اسلام پور  د پاچای

وریجی او  دل او زیاتیزرهاؤ خلکو ته ډوډی ورکوله کیدله،  ډیر مالونه حلا لی لنګر کې

 .ډوډی پخیدلې

زیات خیراتونه او مرستی رسیدلی. مرحوم نجم په اولو شپو کې  ېروژ دی لنګر ته د 

وخت پوه عالم او سالک ؤ.  دی د صوات مرحوم ملا غفور  الدین آخونزاده صاحب د

پــیر او مرشد ګرځیدلی او په زرهاؤ   مرید ؤ.  دی د قادری په طریقی کې آخونزاده 

حب مأذونان  الدین  آخند زاده  صاأذونان  ئي  در لودل. د نجم په سلها ؤ م مریدان  او

 د پوره  شهرت  خاوندان ؤ. په ټول افغانستان  کې

انګلیسانو په مقابل کې ئی د امیر  نجم الدین آخونزاده  صاحب لوی مجاهد ؤ او د

 . کړې دي ـزاګانېعبد الرحمن  په وخت کې زیاتی مشهورې غ

علاقې کې « جړوبی » همندو د قام  په دم د الرحمن په عصر کېامیر عب دی د

ئې جهاد کولو تر داسې  په مقابل  کې څخه د انګلیسانو اوسیده او بې د امیر  د اجازې 

الرحمن خان ته یو لیک دده جهاد قوت موندلی ؤ چی انګلیسانو امیر عبد  اندازې

 دری لاندی مطالب درج ؤ. واستوه چې په هغه کې

د جهاد پارونه  مقابل کېزمونږ په کړه ځکه دی  حد څخه لرېا نجم الدین د سر مل -۱

 .کوي
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سالار چې په کنړ کې دی هغه د مجاهدینو سره مرسته کوي نو  سپه څرخي -۲

 واستوه . هغه له دې ځای څخه وغواړه او بل چیرې ئې

 دافغانستان او دسرحد  دخلکو  سره تک او راتګ بند کړه. -۳

 داسی ولیکل: حمن  خان د انګلیسانو په ځواب کېر امیر عبد ال

هغه د مهمندو په آزاده  .واک  نه دی  په نجم الدین آخونزاده  صاحب زما   -۱

زه په  خپله   تاسو  په مقابل جګړی تنظیموي. او په خپل  سر  د ـیمه کې او سیږيسـ

تان کې  زیات  افغانسهم  د هغه د زیات  شهرت او اعتبار  څخه ډاریږم. دی دلته په 

یده لري چې که قوی عقخلک په ده باندی د ولایت  دومره او  مریدان  او مخلصان لري

د رسالت  عقیده منله نو  پس له محمد صلی هللا علیه وسلم په چا باندی  دوی چیرې

د افغانستان څخه  ړی وي نو ښه داده چېودپیغمبری  ایمان  را  به په دې باندې به ئې

 بیرون وی.

په اساس  دکنړونو  څخه   زه حاضریم چې څرخي  سپه سالار دستاسې  دلیکنې -۲

عه زیاته ورانه شوله شرط که چیری  هلته د تاسو په ضد  وض و په دېبدل کړم خ

سالار  وجود زما  به فکر د څرخی سپه  مسؤلیت به ئې زما په ذمه  نه وي ځکه چې

 ی.پوه او مدبر شخصیت دی  دستاسو په ګټه د  هلته چې

  ـړي  هغه  داچې  دافغانستان  او  سرحديموضوعات  لږ دقیق  وڅی لطفاً  -۳

روری  روابط نه شکیدونکی علایق دي او دوی تر مینځه د و  کو تر مینځ پولې  ارتېخل

ـړی. او که امکان نه میلاویږی چی ددوی تر مېنځه تګ او راتګ  بند ک هیچا ته دا چې

ځکه  ورور  د ورور څخه جداکول او  -ئی نشی کړی څوک دی کار ته اقدام وکړی ؤ به 

یا په داسی  ارته سیمه اوبیدیا دخپلوان څخه بندول آسان کار نه دی او هغه هم باو  خپل

 .کې

ده په پټه  د مرحوم   الرحمن خان په یاداشتونو کې راغلي دي  چې: د امیر عبدوائي

مخفي  ډول  ئې خلک د حب سره  رابطه  درلوده او په نجم الدین  آخندزاده صا

د انګلیسانو  سره  د عدم تعرض متعهد  انګلیسانو په مقابل کې پارول خو په ظاهر کې

 ؤ.

غمان د ولایت ل مولوی عبد المجید  د مولانا سید امیر زوی په قوم صافی د (۱)

 او سیدونکی دی.  د خیر آباد د کلي دعمرزیو  په قریی کې

د استقلال  او آزادی په جهاد  کې افغانستان دی دخپل دوخت  لوی مجاهد ؤ او د 

پوره مؤثـره برخه درلوده او دخپلو قومی ځوانانو، مشرانو، شاګردانو او پیروانو سره   یې

 د انګلیسانو په مقابل کی دډکی، تورخم، او ناقی په سیمو کی جنګیدلی دی.  

 

*** 
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 د قلمي جریدې د ادبي فعالیتونو یوه بیلګه «النجم» د
  

 لوستونکو! درنو

ونزاده د ـخآد نجم الدين  ېد ننګرهار ولايت پـه جنوب ک  ارسنجم المد  د هډې

وه چې  مدرسو څخه مشهورو  وخت دوو د دا مدرسه  .زيارت تر څنګ موقعت لري

  ه چې په هډه مشهور وهخونزادآاو د نجم الدين   رې فارغ شوي ديت ءډيرديني علما

 .په نوم ياده شوې ده

مخکښ   فعال،« سعید افغاني »ا محمد سعید هجری ش( کی مولانـ ۱۳۲۸ په کال )

 ددی دارالعلوم يانجم المدارس په مدرسه کې   دینی عالم، ، اجتماعی شخصیت او

 لمړی د استاد او بیا د مدیر په توګه وګمارل شو.

  او ي، سیاسي، دینيت تر څنګ پــه علميیر سعيد افغاني ددې مدرسې د مد

ډيرې هلې ځلې  او موخه  په مقصد روښانولو د د خلکو د اذهانو ېک رخوفرهنګي ب

جريده دهغه وخت د امکاناتو او  دقلمي اونيزه ديوالي پاڼه يا«النجم »کړي دي چې د

 .د يادولو وړ ده محدودیتونـه سره سره 

د نجم المدارس مدير   «سعید افغاني»چلونکی مولانا محمد سعید  ددې جريدې  

چې  په هغه وخت کې د دولسم ټولګې ممتاز او با استعداده شاګرد  او مرستيال يې

او حسن خط خاوند وه ښاغلی حضرت خــان و چې د جريدې د   اءدښکلي املا، انش

سعید   مـولانا  کار ېې د  تخنيکــــي جــوړښت تر څنګ د مضامينو د انتخاب او ليکلولو

 ه.يريت او رهنمايي لاندې پر مخ بيوتــر مد  افغاني

 

دا جريده دډيزاين او محتوا له نقطه نظره ډیره پــه زړه پورې وه او د شاګردانو، 

 .استادانو او نورو مينه والو د پوره پاملرنې او تو جه وړ ګرځيدلې وه

تر سر ليک يوښکلی  «مبارک شه» دښاغلي صدیق هللا د  غواړم دبيلګې په توګه

 «النجم» شعرچې د

دغه  نيټه چې د ٢١  عقرب په کال د  هـ ش ١٣٣٧په   په څلورمه ګنه کې  د جريدې

نشر ته سپارل شوی وه  رهنګي لاسته راوړنو په اړه يې ليکلی او ف جريدې يا اونيزې

 ٠ستاسو پام راوګرزوم

 

 مبارک شه
 

 او دا کــــار شــه مبارک  دغــــه عــــزم

 دا اخبــار شــــه مبــــارک  «النجم » د

 قام او ټبرکاچې غفلت ځينې راويښ 

 دا خــــدمت او داکـــردار شه مبارک
 

 چې غرض ېې داسلام لاره ښودل وي

 يـــو قــــدم پدغــــه لار شه مبارک

 د افکارو د روزنې درس به راکړي

 هر يو درس يې په بار بار شه مبارک
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 پــــرګنو ته بـــه د علم رڼــــا ورکړي

 دا رڼــــا او دا انــــوار شه مبـــارک

 د ادب او اجتماع لار کــې قدم دی

 دا اقــــدام او دا رفتار شه مبادک

 سعادت چې دخپل قام اوطن غواړي

 دغــــه افکار شه مبارک« سعيد » د

 دعاقبوله کړې ای خدايه« صدیق » د

 دغه سوال ستا په دربار شه مبارک

 نيټه ٢١   هـ ش کال دلړم ۱۳۳۷  د  چهارشنبه  

 دهډې نجم المدارس 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 یادداشت: 

د یادولو وړ بولم چې هغه وخت چې د النجم  جریده نشریدله تر اوسه د پښتو املاء او 

انشاء بعضی د لیکلو ډول او جزيي قواعد بدل شوي خو ما د امانت دارې لپاره د هغه 

 وخت ټول مطالب په هماغه رسم الخط ثابت پريښي.

 
 

 کښې هندارهپه « النجم »  د خند زادهآن نجم الدیموالنا   د کتاب ځانګړتیاوې:

 

 « سعید افغاني - سعيدي» امين الدين    :لیکنه اوټولونه

 –مسؤل مدیر ېټولن يکلتور  ېحق دلار  د او مرکزڅـیړنیز و یکیژ ـتراتـــسادافغان 

 جرمني

 

  :  پته

saidafghani@hotmail.com  لیک:بریښنا 

 

mailto:saidafghani@hotmail.com
mailto:saidafghani@hotmail.com
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