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 پوهاند عبدالحی حبیبی

 
۲۴/۱۱/۲۰۱۸ 

 اخوند پنجو

 تو ادب کيښلي کارونه په پډ ېاو د د
 

 یلو کي روزل سوډینو لویو کورنیو او سیاسي او دیني ځهـ وروسته په  ۹۰۰دوره کي تر  ۍنځتو ادب په منښد پ

ر مهم مرکز هم د ډېیو  ېملي مجاهد ېرفتار وه او د دګده حیاتي مجاهده ږتانه په یوه اوښدوره کي پ ېدئ. په د

 تونستان سیمي او غرونه وه.ښخوا د پېک را په دټا

وله، یلي و مقابله کډ ېسره چي مرکز ی ۍتلي او لویي شهنشاهښغ تنو رهبرانو د مغولو دښدلته ملي رجالو او د پ

 تنو د ملي موجودیت خوندي کول و.ښساتنه او د پ ۍد نهضتونو او ملي حرکاتو اساس هم د آزاد یاو د دو

به د دیني تبلیغ او تلقین له الري خپل هغه  یخ یو بل محرک هم تل موجود و، چي دوړحرکت سره پر ا ېله د

 ه.لګڼیرونه الزمي ځپخپله ژبه د خلکو پوهونه او  یتلقین له پاره نو دو ېاوه او د دګینټي مقصد مل ړیلوم

وینو چي د  ږسره تله او مو ګنڅپر  ګنڅر کي نو ملیت او دین او ادب ېپه داسي یوه اجتماعي او سیاسي چاپ

و ړتماعي او دیني او سیاسي لولي پیدا سوي، چي د اجډاو  ۍاو لویي کورن ېیني درنځتو ادب په تاریخ کي ښپ

 رانبها آثار او کتب د دغو کورنیوګیني ځد ژبي  ږکي روزه او زمو ېږتو ادب هم پخپله غښد پ ېمقاصدو له پاره ی

 کي پالل سوي دي. ېږلو په غډاو 

 :ژنوېپ ۍکورن ېدغه درن ږسلسله کي مو ېپه د

اجتماعي او  ېسیاسي مشران او شیخ ملي ی ېی جوګ، چي ملک احمد او ملک ۍه او لویه کورنګڼد یوسفزو  .۱

 تو ولیکل سو.ښدیني مشر و او د شیخ ملي په الس دوتر )دفتر( په پ

 له.ډخه وه او د ده څکو ټچي د خ ۍله کورنېد شیخ رحمکار کاکاخ .۲

 .ېله یډاو  ۍک کورنټد خوشحال خان خ .٣

 .ېله یډاو  ۍان کورنښد پیر رو .٤
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 .ېله یډاو  ۍزه کورنېد اخوند درو .٥

 له.ډون او شیخ پنجو ګډد سلطان محمد  .٦

تو ښر د پډېري سوي دي، چي ېور په سمسوره وادي کي تېښد پ ځک او خیبر تر منټلي یوازي د اډاو  ۍدا کورن 

ه نېږروګو نه اټنوره پل ړیلیکل سوي دي او که س ښېوانونه او د تاریخ کتابونه پکېادبي آثار او کتب او د شعر د

د  له بانديډهم مینده کي، خو دلته به زه یوازي د اخوند پنجو پر  ۍلي او کورنډایي چي دغسي نوري ښوکي نو 

 م :ېږغږه درسره وڅ ږا کي لڼتاریخي واقعو په ر

و او بابر مغولي  یدونکېارځبرم په هند کي راغو ۍکورن ېولواکي او د لودیانو د درنټتنو ښهغه وخت چي د پ

نو یو د تر لم ڼه کي د مهابړه او پوري غاړغا ېوه، د بر اباسین پر د ېلړغرقولو ته مال ت ېړۍو بتنښبریالي د پ

 تون( و، اوښپ ړدون )یو کاکګسلطان محمود  ېاو ملي تنظیم او دیني اصالح تحریک روان و، چي مشر ی ۍآزاد

تلي او خورا ښله غډمحمود یوه  . سلطان(۱)تر غره پوري پراته دي ڼون قوم د هزاره په وادي کي د مهابډدغه ک

وهاب سید عبدال ېر مشهور سو، چي نوم یډې ړیردانو کي یو سګردان او پیروان وروزل او د ده په شاګیالي شاګنن

 یلتونخوا ته راغښاو پ یو لیدلګو،  دده پالر سید غازي په هند کي د لودیانو سقوط په ستر یاو د سید غازي زو

ک کي وفات ټهـ په ا ۹۸۹و چي په څژوند کاوه، جو خان تر سیوري الندي ګکي د ملک و، ده د یوسفزو په یارحسین 

 دئ. خښ ېسو او هور

واغوستله او هغه وخت  ېتنو مشر سو او د ده د خالفت چوغه یښسید عبدالوهاب تر سلطان محمود وروسته د پ

که تر خیبره یو ملي او روحاني ټا له ېاو دلته ی یته راغ ېور اکبرپورېښهـ د پ ۹۹۰کاله و په  ۴۸ ېچي عمر ی

تر  ېسو او قبر ی ړهـ همدلته م ۱۰۴۰ ېدوشنب ځمه ور ۲۷کال د رمضان پر  ۹٦، او د عمر پر ړک ړتنظیم جو

 وي.ګنن ېاوسه هم معلوم دئ، خلک ی

تبلیغ  نيکید کاوه او دغه  دده د دیډر تډې ېجهته معروف سو چي د اسالم پر پنج بنا به ی ېپه اخوند پنجو له د ید

کي لرله، او کوم وخت چي د  څسره سره توره هم په تر ېلي د طریقت د سجادډي او د ده ړس ېموخه وه، خو د

 ېوذ یره سوه، او نفېلوت کي د ده مرید سو، نو د اخوند پنجو توره ال تېپه ب یتنو یو مشر  شیخ فاضل خدرزښپ

 . (۲)و یهـ اکبر پاچا هم په اکبرپوره کي ده ته راغل ۹۹٣ه رضواني وایي : چي پ یخپور سو، حت  تونخوا کي ښوله پټپه 

لیفونه هم لري، او تر ده وروسته د ډیني تځ یدرلوده او دغه عیس   یه عبدالرحمن او عیس  ڼعبدالوهاب دوه ورو

خه و، چي څردانو ګاو اخوند یونس هم د ده له مشهورو شا (٣)دهېلي ریاست عبدالرحمن  ته ورسډتنو د دغي ښپ

 ر مشهور دئ.ډېمزار تر اوسه هم  ېخاد کي یپه 

خه څکو ټه اخوند چاالک او اخوندسیاک )عمر( خورا شهرت لري او د خڼردانو کي دوه وروګد اخوند پنجو په شا

کو ته راغله او د چغرزو او اباسین ټخه خڅد افغانستان له شمالي خواوو  ینفوذ خپور و، دو یرهاره د دوګتر نن

ر مشاهیر ډېه، د هغه وخت ړامه توده کګد جهاد هن ېهزاره او بونیر په غرو او سیمو کي ی رام اوګاو کابل، ب

رئیس، او باکوخان د پنجتار مشر او اخوند شاه د  ېد خوشحال خان ورور او عمر خان د شیو ېګلکه : جمیل ب
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سره  یله دو ي وه، او شیخ رحمکار کاکا صاحب همړلي مهم غډ ېتي یارخان  د دښهوتي مردان او د غرغ

او  ۍلي یو هدف دا و چي د هزاره په شمالي غرو کي د کشمیر وادي او کاغان، پکلډ. د دغي (۴)ري کوله ګمل

او د هغو مشر دوما  یکي اسالم نه و خپور سو ییني خلک وه چي په دوځاالیي او نندهار او چیالس پوي 

ل او بل سیاسي او ړک ړمساجد جو ېی یاځهر ه او ړتنو دغه خلک د اسالم په دین مشرف کښ، نو دغو پیدېنوم

 دا و چي د مغولو په مقابل کي خپل ملي محاذ قوي کاندي او د هغو د تجاوزاتو مخه ونیسي. ېملي مقصد ی

شکیل خه تڅو زرو تنو پوري له یوسفزو ځملي قوا اوس د باکو خان په قیادت او د مال چاالک په فتوا تر پن ید دو

 ب د مغولوېزګر اورنګ، مړک ړپرچم لو ۍد آزاد ېکي د چهاچل کال ونیوله او هلته ی ۍلپه پک یوه، نو دو ېسو

ـ د کابل صوبه دار میرخان او د ا ۱۰۷۷امپراتور په   مارل.ګو یرو قواوو سره پر دوډېک فوجدار کامل خان د ټه

خورا کلک او  ېرو سره یکښب پاچا له ظالمو لېزګده او د ارونېزرو پوري ورس ۵۰دلته د افغانانو ملي قوا تر 

کري قوماندان اغر خان هم دلته راواستاوه، ده د ښب خپل یو خونخور او زلند لېزګه. اورنړونه وکګجن یلو یلو

 ل.ړک ړخه کله منارونه جوڅله هغو  ېور کي یېښه او په کابل او پړک ېتنو سرونه ور پرښرو پډې

 :يو حال داسي لیکي چګرخان د دغو جنړد مغولو درباري م

 ګیو ج ېیلي ته واستول، او هلته یډ ېل سوه او هغه یړک ېتنو سرونه پرښه کي د دوو زرو تنو پړپه یوه جک

 .یک ړني جوځکله منار 

تنو په داخلي ژوند او کارونو کي مداخله نه کوله ښیلي پاچهانو د پډرخان دا خبره مني چي دمخه د ړد مغولو م

ام په مخ کي قی یتنو د دوښولو پټنتیجه دا سوه چي  ېنو ی ړیمات کب دا ترتیب ېزګر کوم وخت چي ارونګم

 هـ کال تر شواله هلته توده وه. ۱۰۷۷امه د ګ، او دا هنړوک

 لي علمي کارونه :ډ ېد د

کلي تو هم لیښیني دیني او علمي کتابونه په فارسي او عربي او پځردانو ګرو او د اخوند پنجو شاګد چاالک مل

ي ګیوازي جن یرکندوي چي دوڅکاري، او دا راته ښني ځه ښد پوهني ذوق او علمي نشاط لي ډ ېدي، چي د د

 لي دي :ښاو دیني مشران نه وه بلکي د علم او قلم خاوندان هم وه او پخپله چاالک دغه کتابونه ک

غزویه و،  ېی تنو او ترکانو او ساداتو او د طریقت د مشایخو انساب، دریم کتابښعربیه، بحر االنساب د پ یفتاوا

 ارسي.ف مناقب اخوند پنجو و په ېلورم کتاب یڅ، ېي وړله کوهستاني کافرانو سره شرح ک ېلي غزاوي یډچي د خپلي 

هـ  ۱۱۹۸لي وه، چي دغه مناقب په ښدغسي هم شیخ عبدالرحمن بن میان علي د اخوند پنجو مناقب په فارسي ک

نجو ري هم د اخوند پوېښل او شیخ عبدالغفور عباسي پړنظم ک شاعر ]خاکي[ د ]مناقب خاکي[ په نامه ېد اکبرپور

 مناقب ولیکل.
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 :تو آثارښپ ید دو

 کتابونه معلوم دي : ېدئ اوس ما ته دغه در یه خدمت سوڅتو ادب له پاره ښله کي چي د پډپه دغه 

هي مشهور کتاب تو، فارسي، هندي خبري او لیک کاوه، ده د حنفي فقښ( پخپله عبدالوهاب په درو ژبو پ۱) 

 و. ړیتو منظوم کښکنزالدقائق په پ

یو کتاب سلوک الغزات ولیکه، دا کتاب منثوري  ېتو یښ( د اخوند چاالک یو مرید مال مست زمند و، چي په پ۲) 

او منظومي برخي او تاریخي او حماسي مضامین لري، خلکو ته د غزا تشویق کوي او د خپل پیر چاالک مدح 

کتاب یوه ناقصه واحده نسخه د کابل د مطبوعاتو په  ېو او غزاوو احوال لیکي. د دګد جنلي ډکوي او د خپلي 

 ده. ېولني رانیولټتو ښکتب خانه کي سته او پ

تو ښخه په پڅ)مناقب خاکي( له فارسي  یدمخه ذکر سو یدونکېد کندي شیخان اوس ې( میان پادشاه د اکبر پور٣) 

فه ي، او رضواني په تحېږور په شاوخوا کي پیدا کېښد پ ېتاب خطي نسخي او دریم کړاو د لوم ړمنظوم ترجمه ک

 .(۵)لي د رجالو احوال او مناقب په تفصیل سره لیکيډ ېکي د د

 لمن لیکونه :

 مخ. ۲۴٦حیات افغاني،  .۱

 مخ. ٣۴االولیاء  ۍد رضواني تحف .۲

 مخونه. ۱۸۸ – ۱۸۵االبرار،  ۍتذکر .٣

 مخ. ٣۲مخ، تحفه  ۱٣۲تذکره  .٤

 مخ. ٣ه، ګڼیمه ېش کال، در ۱٣۴۱کندهار مجله،  .٥

 
 پایان

 

 

 

 

 


