د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارواښاد موالنا حبیب الرحمن « خطیبي » د مولوی محمد عمر « خطیبي » زوی او د مولوي
سعادت الرحمن « خطیبي » لمسی دی چی په «  8111هجری شمسي کال » د لغمان والیت د
تیرګړیو کلی کښې په یو روحانی کورنۍ کښې سترګې نړۍ ته پرانیستي .
د مولوی « خطیبي » په څیره کښې ،له کوچنیوالې یې څخه د الهی نور ښکاره کیده او همدا ؤ چې
خپلې لومړنۍ زده کړي یې په  7کلنې کښې له خپل مشر ورور مال محمد جان « خطیبي » څخه پیل
کړي او وروسته بیا د تګاب ولسوالی د اخندزاده صیب په دیني مدرسه کښې د خپل پیر او استاذ
مولوی میا ګل جان اغا صیب په مرسته دینی او تصوفی درسونه لکه :
« تفسیر  ،نحوه  ،صرف  ،فقه  ،اوصول فقه  ،احادیث اوصول احادیث  ،منطق ،عقاید او  » ...په
بریالیتوب سره ترسره کړل چه هم مال شو او هم په تصوف او قادریه طریقت کې تکړه مرید .
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مولوی « خطیبي » د دین په الره کښې یې خپلو هڅو ته دوام ورکړ او همدا راز د دی لپاره چې د
اسالم الرویانو ته د الرښونې او د خپل دینی او وجداني د دین ادا کولو لپاره یې د مندروړو په جامع
جومات کښې د اسالمي علومو دالرښود او خطیب په توګه دینی دنده پیل کړه او  51کاله یې د
اسالم په الره کښې یې پرشرعې علومو کښې ډیر زیاد زده کوونکي وروزل او لسګونه استادان یې
اسالمی ټولنې د دین د ټینګښت او دسالم ښورولو لپاره وړاندي کړل .
کله چې هغه وخت د حکومت د واکمنانو له وجی د اسالم د خدمت او پرمختګ زیار او هڅو لپاره ورته
ستونزي جوړیدی همدا راز مولوی صیب خپل د کورنۍ غړي یې هم له السه ورکړل  .نور نو ورته
لغمان د امن ځای نه وو  ،مجبورنآ د خپلی کورنۍ د ژغورلو لپاره دی ته اړ شوچې تر څو خپل د
خاپوړو ځای پریږدي او کابل ته په مهاجرت اړ شي .
مولوی « خطیبي » په کابل ښار  ،در خیرخانی مینه کی  ،د حضرت علی کرم هللا و جهه په جامع
جومات کې او بیا وروسته د عبدهللا بن عمر جامع جومات کی خطیب او مدرس شوو  ،او هلته یی
هم د دین د ښوریدل او شرعی علومو د زده کړي لپاره یی ډیر زده کوونکی وروزل .
شمسی کال د سنبلې په  88مه » د یو ناڅاپي ناروغی له
مولوی « خطیبي » په «  8111هجری
ِ
امله له دی فانی نړۍ نه سترګې پټي کړي  .او د خپل وصیت سره سم د لغمان والیت د تیرگړیو په
بى بى زیارت کې  ،خاور ته وسپارل شوو .
هللا تعالی دی وبخښی او جنتونه دی پر نصیب شی.
مرحوم موالنا حبیب الرحمن « خطیبي » ځینې ناچاپه قلمی رسالۍ لری چې د ځینو ستونزو له
و جی له چاپه پاتی دي  ،چې انشاهللا به د راغونډه ولو ورسته به د چاپ لپاره چمتو شي  .او هم
شی چه خداى بښلى نه دوه ځامن هریو  :انجینیر محب الرحمن « خطیبي » او معلم
باید عالوه ِ
مجیب الرحمن « خطیبي » او دري لورګانی پاتي دي .

ځما خداى بښلى ګران پالر !
پاک جنت دى په نصیب شه ډیر وى ټینګ خپل په ایمان
مالیکى دى حبیب شــــــــه مولوى حبیب الر حــــــــمن!
نه دروغجن نه ریاکار وى ژوند دى تیـــر په عبادت کړ
د هر چــــــا دزړه غمخوار وى تاته دعا کړى مخلصان
پالره نه یى کمبودى ده راته یاد شى ستـــــــــــا مهرونه
نه شوخى ده نه مستى ده یـــم لیدو ته په ارمــــــــــــــان
ډک له مهره ستا السونه به مـــــــــى هرکله په یاد وى
ستا هم مینـــــه هم مهرونه نه کړم ورک زه له اضحان
زه همیش تاته دوعا کړم خداى بښلیه ځمــــــــــا پالره
لکه تا غوندى تقوى کـړم ګوندى شمه ستـــــــا په شان
د محب تاته سوګند دى نور ګناه نه کړم هیــــــــــڅکله
مجیب خوښ ستا له هرپند دى ورک له ځانه کړى عصیان
مجیب الرحمن « خطیبي »
www.said-afghani.orgــ
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