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 آریانا افغانستان آنالین: 

و، مهمو پوهاند هغه پریکړو په سلسله کي چي د ګران افغانستان د خبره، آریانا افغانستان آنالین  په ډیر ویاړ،
د پیژند د پاره غوره کړې ده وړاندی کوي، دا وجیبه به د  ادبی شخصیتونو اجتماعی، فرهنګی او سیاسی،

زموږ دتاریخ افتخار دي  او د هغو  پوهانو څیړونکو، او هغو ګرانو وطنوالو چي راتلونکی نسلونو دپاره ګتور
 .په ارج سره وړاندی کړی

چي په  ال حبیبی نه چی یو فرهنګی شخصیت دي ډیره مننه کووحد ښاغلې خوش د دې اقدام  په سلسله کي لمړی
دې الره کی ئې بې دیرزه همکاری کړې ده، د دې سریزی په وړاندی کیدو د هیواد یو خبره عالم ژوند حال او 

  .دی د افغانستان شهیر مؤرخ او پوهاند، عالمه عبدالحی حبیبی دا .آثار تاسو ته په تدریجی ډول در پیژنو
 

 

 

 شخصیت علمي لوي د آسیا منځنۍ د
 

 آثار او ژوند حبیبي عبدالحي پوهاند
 

   

  لیکوال

 

 تړون -م 1985 - رفیع ّللاٰ  حبیب

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_de_pohand_habibi_jowand_1_1.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Habibi_A.H/a_h_habibi_de_pohand_habibi_jowand_1_1.pdf


  
 

 

 6از 2

 ور تندي ورین په  یې تودې سړې ټولي ژوند د چي سره نامه لوړ له مېرمني درنۍ د استاد لوي د

 وه  گاره مدد او هرپرستا یوازینۍ یې کي شېبو او شپو سختو په ناروغۍ د او وزغملې سرته
 

 رفیع ح، -مینه  په

 

 ړی برخهلـمـ

1 

 

 تعالى   بسمه
 

 سریزه

 

 دومره دوي ده، هستي بشري گډه یوه دوي کي حقیقت په خو وي تړلي پوري ملت یوه په جسما   هم څه که هستۍ او توابع علمي

 ټولو د او رسیږي ته بشر ټول میوه وني د علم د دوي د شي، پاتي محدود کي چوکاټونو سیاسي محدودو په چي وي نه واړه

 گډو د او شي کولي پرې ویاړ گډه په بشریت ټول او دي شملې ویاړ د تاریخ د بشر د هستۍ ډول دا .خوږوي خوله انسانانو

  .ټیټوي سرونه احترام د ورته حیث په افتخاراتو تاریخي

 کېږي پاتي کي ټولنه بشري په تل معنا   خو ځي څخه نړۍ دې له جسما   هغوئ لري، نه مړینه خدمتگاران پوهي او علم بشري د

  .لري مقام لوړ کي تاریخ په بشریت د وسیله په خدمتونو ژوندیو خپلو د او

 علمي او کار د خو ؤ تړلي سره ملت لوړي سر له افغانستان د جسما   چي وه هستي علمي یوه همداسي حبیبي عبدالحي پوهاند

 علم د زیات پېړۍ نیمه تر ده ؤ، عالم او محقق پیاوړي او نابغه یو شرق او منطقي پښتونخوا، افغانستان، د کي ساحه په خدمت

 یې محققینو غرب د سربېره شرق په چي وو کړي یې تحقیقونه پاخه او کړي سېره بر را یې نکات علمي نوى ؤ، کړي خدمت

 خپاره آثار ژبو نړیوالو په یې موسسې علمي المللي بین یونسکو د کول، وړاندي یې توگه په سند د او کړې تکیه آثارو په هم

 تحقیقونه گټور یې مجلو علمي هیوادو شوو یادو د او خپریدل کتابونه یې کي مصر او ایران، پاکستان، افغانستان، په او وو، کړي

  .خپرولې مقالې او

 غرض په آشنایۍ د سره ده له کي رساله دې په موږ .شوه پېښه کي نړۍ په علم د شرق د چي ده ضایعه لویه یوه مړینه استاد د

 خو دئ عالي او لوړ ډېر مقام استاد د چه کړم یاده باید هم دا دلته زۀ کوو، وړاندي یې ډول لنډ په او څېړو آثار او ژوند ده د

 خو کړې مراجعه ته آثارو بېلو بېال استاد د چي دې له سره ما کي لیکنه دې په  .دي نیمگړي مي کار او ناتوان ډېر قلم زما

 کلنه شل هغه په زما لیکنه دا هم او ده سپارلي را ته ما او لیکلي قلم خپل په دوي چي ده سوانح هغه مي سند او مأخذ اساسي

 یوه د دوي او درلوده پاسته ناسته انقطاعه له بې سره دوي له مي توگه په شاگرد واړه یوه د استاد لوي د چي ده والړه مطالعه

  .کوله ښودنه الر او سرپرستي زما توگه په پالر معنوي مهربانه یوه او استاد مشفق

 ښاد څخه دربار له خداي   لوي د روح پاک دوي د رابولم ته لوستلو رسالې دې د لوستونکي درانه تاسو چي کي حال داسي په زۀ

 م1984آگست 9 –ش 1363اسد19په مینه  حبیب هللا رفیع   19 !غواړم

       



  
 

 

 6از 3

  ژوندانه د حبیبي استاد د

 اړخونه بیالبېل  
 

 خلق سپیڅلي سپین باطن په ظاهر په  خلق ښکلي ښکلي هغه شول؟ څه خدایه

 خلق تللي تللي، هـغـه يـم ژړوي  شي نه سره وـخلق دې له يـم خندا هیڅ
 

 “بابا رحمان حضرت”

 

  اْلعَاِلمِ  َمْوت   اْلعَاِلمِ  َمْوتَ 
 

 استاد او استاد لوي یو عالمه، او عالم لوي یو ورځ دې په وه، ورځ ډکه غمه له او ویرمنه یوه نیټه نهمه مي د کال ع1984 د

 سترگي پاره له تل د ته نړۍ نابودي دې له حبیبي عبدالحي پوهاند ادیب او محقق نابغه لوي یو منطقې او پښتونخوا د االساتید،

  !هو  .پرېښود تش پاره له تل د ځاي خپل یې کي حلقو په ادب او علم د او وکړ سفر آخرت د یې نه موږ له کړې، پټي

o مینه په ثقافت او ادب، ژبي، اولس، هېواد، خپل د زیات پیرۍ نیمي تر چي ولوید غورځنگه له زړۀ داسي ورځ دې په 

  .ؤ تپېدلي او خوځېدلي کي

o کي ساحه په تفکر او تتبع تحقیق، ادب، علم، د یې زیات پیړۍ نیمه تر چي ولوید کاره له مغز داسي ورځ دې په 

 کشف یې رازونه ادبي او علمي نوي او وې موندلي یې الري او باریکۍ علمي نوې وو، وهلي سوچونه او فکرونه

 .وو کړي

o گمارلي ته خورولو او لیکلو پوهي او علم د  قلم یې زیات پیړۍ نیمه تر چي شوې بېلي نه قلم له گوتي داسي ورځ دې په 

 .وې لیکلي پرې کي ساحو په علمو نورو او تاریخ ادب، دعلم، یې پاڼي زره لسهاؤ په او ؤ

o په وو، روزلي شاگردان تنه زرهاؤ په یې کي عمر زیات پیړۍ نیمه تر چي ولویده نه خبرو له ژبه هغه ورځ دې په 

 الفاظو خوږو ډېرو په یې کي مرکو او صحبتونو عادي په او وو کړي بحثونه علمي او پاخه یې کي مجالسي علمي

 .وو رسولي ته کړونو صحبت خپلو تجربې او معلومات او رمزونه او رازونه علمي ډیر

o ؤ، ځلیدلى غوندي ډیوې د کي ټونله تیاره خپله په زیات پېړي نیمه تر چي شوه بېله ساه نه تن هغه له ورځ دې په 

 ډیوې کیدونکي فنا نه آثارو پاتي تل خپلو د یې ته ټولني خپلي او وه کړې روڼه یې ټولنه خپله خو سوځاوه یې ځان

 .واخېستله بیرته وه، کړې موږ پر یې پخوا کاله ٧4 چي لورینه لویه هغه خپله میاشتي مي د بالخره او .وې کړي بلي

 سواند زړۀ ؤ، افغان مین شتمنیو معنوي او هیواد په ؤ، عالم متواضع ؤ، دوست صمیمي ؤ، استاد مشفق حبیبي استادو! ه

 ...او ؤ نقاد پوخ و، محقق دقیق ؤ، ادیب ژبي اور ؤ لیکوال دردمن ؤ، انسان

 پرې مي کرښااي ماتي گوډي او اخیسااتي الس په قلم ما چي کله یعني دي برخه په را افتخار کلن شاال شاااگردۍ د ده د ته ما

 را یې اسناد کړې، راته ښودنه الر یې کي باریکیو او تاریکیو په لیکلو څه او تحقیق د کړې څارنه او سرپرسي زما ده لیکلې،

 ‟پاک عالم با را خاک نسبت چه” خو ده، کړې گوته په راته یې الره فن د څیړني او لیک د او ښودلي راته یې منابع سپارلي،

سان لوي هغه  پاتي توښي بې شوم، پاتي پوهي بې شوم، پاتي جاهل زه خو ؤ نابغه اؤ عالمه وخت د ؤ، شخصیت عالم ؤ، ان

 پاتي سره را ارمامن دا خو یم شوي پاتي کي خدمت په دوي د چي لرم ویاړ دا یوازي او یوازي شوم، پاتي تهیې بې او شوم

 په او لیري ډېر لیري، نه دوئ له کي وخت په کمزورۍ او ناروغۍ د دوي د شااااو، کړاي نه و خدمت دوي د ما چي دي

 .شو نه نصیب مي دیدن وروستي دوي د او شوم پاتي لیري فرسخونو

 شرق ټول په لري حق منطقه ټوله په لري، حق پښتنو ټولو په لري، حق افغانانو ټولو په لري، نه حق ما په یوازي حبیبي استاد

 او کرې خواشیني حلقې علمي ټولي اوغرب شرق سیمي، هیواد، د مړیني یې ځکه نو لري حق نړۍ ټوله په دعلم او لري حق



  
 

 

 6از 4

 ظلم د زه چي دې له مخکي ده؛ یادولو د هم دا دلته .وبلله ضاایاع کیدونکي جبیره نه او ضاایاع علمي لویه یوه یې ضاایاع ده د

 وم، روغلي ته حضااور اسااتاد د ورځ یوه شاام اړ ته پریښااودلو وطن خوږ خپل امله له واک ناروا او تاړاک پردي او وحشاات

  دي؟ څۀ دا استاد :وکړه ترې پوښتنه ما وو، ایښي کاغذونه یې ته مخي

 :وویل وې د

 په دي یې نسخه کومه که دي، کړي فوټوکاپى ترې مي نسخې څو او ده مي لیکلي ورته وه، غوښتي نه را چا ده، سوانح زما دا

 !خله وایې سره در وي کار

 مي سره کاغذونو ضروري نورو ځیني له راتلم نه افغانستان له چي کله او واخیستله را ترې نسخه یوه تنده او مینه ډېره په ما

 باندي سوانح لیکلې الس خپل د ده د همدې په حده زیاته تر تکیه سندي کي لیکنه دې په او راوړه سره را هم عمري سوانح دۀ د

 .ده شوې
 

 زوکړه او کورنۍ استاد د
 

 بابړ مال خپله په چي اوسیده، کورنۍ یوه کاکړ خیل مسه بابړ مال د وخته له بابا شاه احمد د کي کوڅه په بامیزو د ښار کندهار د

 لوي کندهار د دئ ؤ، راغلي ته کندهار زاړه کي خوا او شا په کال (ع1٧3٧) ق هـ1150 د څخه خېلو مسه له ږوب لوړ د

 زوي ده د کي ژوندانه په بابړ مال د چه ښکاري داسي نه اسنادو له ؤ، عالم څښتن فضیلت د او استاد علومو اسالمي د او مدرس

 پښتو، د دى ؤ، استاد لوي کورنۍ دصدراعظم  خان ولي شاه د او مال لوي تخت پاي د سلطنت شاهي احمد د ّللاٰ  فیض مال

 زده د ّللاٰ  حبیب زوي خپل د رساله ابتدایي یوه منطق د یې ژبه عربي په چه ؤ لیکوال تکړه او شاعر، مؤلف، عربي فارسي،

 فصیحه یوه شعر پښتو د او ده کښلې عربي په یې رساله التوبه تحقیق د لري، کتاب یو هم تجوید پر او کړې تالیف پاره له کړي

  .لرو یې نمونه خوږه او

 ایران او هند، افغانستان، په ؤ، مشهور قندهاري محقق په کي حلقو علمي په چي ؤ ّللاٰ  حبیب مولوي زوي اخوندزاده ّللاٰ  فیض د

 او اخالقو منطق، هندسه، ریاضي، علمو، دیني په او ؤ، عالم یو علومو معقولو او منقولو په وخت د وه، کړې کړه زده ىې کي

 وفات (1846) ق هـ 1263 په کي کندهار په چي دي کښلي آثار ابتکاري او گټور ژبو عربي او فارسي پښتو، په یې کي نجوم

  .دئ شوي

 عبدّللاٰ  ولیعهد د علیخان شیر امیر د کي حصار باال په کابل د او عالم لوئ هم اخونزاده عبدالرحیم مولوي زوي قندهاري محقق د

 خپله په عبدالرحیم مولوي یې نو کړ فتح کندهار خان عبدالرحمن امیر چي کي کال (ع 1880) ق هـ 1298 په او و استاد جان

 وخت خپل د هم دي چي ؤ عبدالحق مال نوم زوي یوه د عبدالرحیم مولوي د وواژه، کي مدخل په گنبدي د شریفي خرقې د توره

  .ؤ شخصیت عالم او پوه یو

 شوي یاد له ده ؤ، ښاخ ډک مېوې علمي یو وني علمي لوي همدې د او ؤ تړلي سره کورنۍ علمي لوي همدې له حبیبي استاد

 کال ع1910 د چي)  نیټه 1٧ په خور دوهمي د کال قمري هجري1328 د کي کوڅه په بامیزو په کندهار د کره عبدالحق مال

  .وغړولې سترگي ته دنیا نابودي دې ورځ په پنجشنبې د(  ده سمه سره ٧ له ثور د کال ش هـ 1289 د او 28 له اپریل د

 د زمانې او شو لیري نه سر له یې سوري پالر د چي ؤ ماشوم همداسي ال دى او کیښود نوم عبدالحي ماشوم نوي خپل په پالر

 .ورکړه مخ په څاپېړه سپېړه یتیمۍ

 

 مطالعه او کړه زدۀ استاد د
  

 الره (اسالفو)ځنډنو خپلو د ده شو، کړاي نه کوږ یې نه میراث علمي کورني له خو کړ شین مخ حبیبي استاد د څاپېړي یتیمۍ د

 په همداوخت کړه، پیل کي جوماتونو په ښار کندهار د کړه زده عنعنوي دیني استاد وتړله، مال کلکه یې ته کړي زده او وپاهلل

 د کندهار د هم استاد شول، پرانستل ښوونځي کي گوټ گوټ، په هېواد د او شوه السه تر خپلواکي افغانستان د کال ع1919



  
 

 

 6از 5

 کلني پنځلس په او کړ السه تر لیک بري ښونځي لومړني د یې وروسته کاله شپږ شو، شامل کي ښوونځي لومړني به مار شاله

 .شو وټاکل حیث په ښوونکي د کي ښونځي همدغه په د کي

 ډېره کتابونو د کړه، نه و بسته کړه زده په ښوونځي او جومات د ده وه، کورنۍ علم د کورنۍ حبیبي استاد د وموویل چه لکه

 د کلکسیونونه االخبار سراج د طرزي محمود عالمه د کي ذخیره دې په وه، رسېدلي ورته میراث په نه پالر له پانگه کوچنۍ

 موجود شوي، چاپ کي کابل په چي کتابونه شوي لیکل طرزي محمود د او کلکسیونونه جریدي مشهوري د المتین حبل د کلکتي

 .وو

 سعدي شیخ د او دیوان په حافظ خواجه د مثنوي، په بلخي الدین جالل مولوي د کي ماشومتوب هماغه په سترگي حبیبي استاد د

 تربره خپل له سربېره درسونو رسمي په یې کي وخت په کړې زده د ښوونځي د وې، شوي خالصي بوستان او گلستان په

 ولوستل؛ کتابونه لومړني قافیې او عروض بالغت، منطق فقه، اصول فقه، هېأت، ریاضي، نحوي، صرف د نه عبدالواسع مولوي

 په قوانینو د دولت د ؤ، هم خطیب اورژبي او نقاد زړور لیکوال، پوخ چي ؤ؛ غړي یو کورنۍ علمي همدې د هم تربور ده د

 افغانستان پر کي کال ع1929\ش هـ 1308 په چي کله او درلوده برخه لویه (کېدي بلل نظامنامې وخت هغه چي) یې کي ترتیب

 د عبدالواسع مولوي شهید کړ؛ یې شهید او وتاړه ته توپ یې دئ شول مسلط غله دښمنه قانون مشرۍ په زوي د سقو د باندي

 مبادي له علومو د کي اوږدو په کال یوه د نه الري لنډي همدې له یې حبیبي استاد او درلوده الر آسانه او طرز خاص کړي زده

  .کړ روږدي سره

 په دکن د کي هند جنوبي په یې پوري پایه تر ژوند د چي ؤ کندهاري ابوالوفاء مولوي عالمه ارواښاد استاد بل حبیبي استاد د

 کي جومات کورني په دوي د کي کندهار په وخت هغه دى کولې؛ سره تر چاري استادۍ د قرأعت او فقه د کي مدرسه نظامیه

 درس په یې منتهیان چه کي کتابونو هغو او قرأت علم ادبیاتو، په هم یې نه ده له ؤ، عالم لوي یو هم صاحب مولوي ؤ، استوگن

 .ونغوږل نه استادانو دواړو خپلو له یې درسونه احادیثو د او واخیسته گټه زیاته لولي

 کابل د ؤ؛ سرگردانه کي کږلیچونو په کبرى   او صغرى   د منطق د او الیجوز او جاز د اشکالو د اقلیدس د چي وخت همدغه حبیبي استاد

 ،‟کاوه” له یې بیا او کول مطالعه یې المتین حبل او الخبار سراج ولوست، هم یې حساب او طبیعیات، جغرافیا، ښوونځیو نویو د

 .کوله ترې یې کړه زده او پراخوله ساحه علمي خپله نه مجلو ‟الهالل” او ‟ارمغان” ،‟ایرانشهر”

 دې د او کړې، زده ځایه یوه تر هم ژبي اردو او انگلیسي یې وخت همدا پریېښوده، نه کړه زده هم کي دوره په کار د استاد لوي

 لیکوالو لویو مصري او هندي ،‟انډیا آف هستري کیمبرج” له یې میتود او الر څیړنو تاریخي د کول، مطالعه یې کتابونه ژبو دوو

 گټورو له قزویني محمد د او مقالو له مجلې کاوه د برلین د آثارو، له ندوي سلیمان سید او نعماني، شبلي زیدان، جرجي لکه

  .کړل زده نه آثارو

 حبیب عالمه چه تخلص حبیبي د سره عبدالحي له تالش او هڅي پسې پرله علم د خوا بلي له ذکاوت، او ذهن ښه خوا یوې له

 مقالې سلهاؤ په او ولیکل یې آثار گټور لسهاؤ په کړ جوړ ترې یې لیکوال لوي او متتبع .کړ زیات دى منسوب ته قندهاري ّللاٰ 

  .شول ومنل توگه په سند او السوند علمي د او وشوه، تکیه علمي آثارو په یې کي حلقو علمي په غرب او شرق د کړې، نشر یې

 

 حیث په استاد او ښونکي د استاد
 

 د به عالمانو عالمه او نوابغو تاریخي چي څنگه لکه درلودل، ابعاد او اړخونه بېل بېل ژوند د استاد چه کړه یاده مخکي مونږ

 یو همداسي هم استاد ؤ؛ وارد او ماهر کي علومو بېلو سره څو په به کي وخت یو په درلود، الس کي چارو ډېرو په ژوند

 یې نه دې له چي اخیستل پکي یې گامونه ابتکاري او ؤ بشپړ او کامل یې اړخ هر درلودل، اړخونه ډېر ژوند ده د ؤ، شخصیت

  .دئ اړخ استادۍ د هم اړخ یو



  
 

 

 6از 6

 ښوونکي کي ښوونځي لومړنۍ په کندهار د سم سره پروگرام له دولت انقالني او آزاد د افغاستان د چي ؤ ځوان کلن پنځلس استاد

 دا ده شو؛ پیل نه کار درانه له روزني د ماشومانو د مسئولیت اجتماعي او (وظیفه) دنده لومړني دۀ د توگه دې په شو؛ وټاکل

  .کړه سره تر سره بریالیتوب په کاله درې وظیفه

 پوهنځي دې ؤ، رئیس مؤسس پوهنځي د ادبیاتو د پوهنتون کابل د دى شوه، مساعده زمینه استادۍ د بیا ځل یو کی کلنۍ 32 په

 اداره په پوهځي د ؤ، مخامخ سره ازمویني لویې له استاد ښونکي؛ او استادان نه کتابونه، درسي نه درلود، پروگرامونه درسي نه

 درس یې ته شاگردانو او کړ تالیف پاره له تدریس د پوهنځي همدې د ټوک لومړي تاریخ ادبیاتو پښتو د یې سربېره تنظیم او

 هم نه ازمویني دې له او ؤ مؤظف تدریس په تحصیالتو عالي او لوړو د ځاي په کړي زده لومړنۍ د دى ځل دا ورکړ؛ ترې

 ادبیاتو د هماغه ده د هم بیا ده، عمر پاخه د ښونځي دا چي اوس کیښوده، خښته پخه یې ته پوهنځي دې چي راووت بریالي داسي

  .دئ شامل هم کي کتابونو درسي په څانگي پښتو د پوهنتون پیښور د کتاب دا سربېره دې په او کیږي لوستل پکي تاریخ

 ادبیاتو هماغه په دا وه، مرحله بله تدریس او کړي زده د ځل دا شوه، وسپارله ورته دنده استادۍ د کي ږیرتابه سپین په ځل دریم

 او شرو نوې هم دا شو، وگومارل کال ع19٧8\ ش هـ 135٧ په استاد هم پاره له دې د ؤ، پروگرام ماسټري د کي پوهنځي

 په شاگردانو د دورې دې د ته ټولني یې مینه په چي شوه کېښودله السونو په دوي د هم څښته بنسټ د بنا دې د او وه بناه نوې

 په ژوند د او وروزل شاگردان زرهاؤ په ده الري له درس د توگه دې په او کړه السه تر هم مېوه زیار دې د سره وتلو بریالي

 .کړه سره تر سره صالحیت علمي او بریالیتوب بشپړ په دنده مقدسه استادۍ د یې کي پړاوونو بېلو بېال
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