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 ۳۱/۱۳/۵۱۳۲         آصف بهاندپوهندوی 
 

 ؟پسرلی مو څنګه پٌژندلی
 )د استاد صدٌق پسرلً لومړی تلٌن(

 «مجسمه ده کې کٌند ل شوې هندو کش په تړ و مړ نه دی، دصدٌق پسرلی »
 )استاد سعدالدٌن شپون(

 
هسې هم ښاٌسته ډٌر کلونه وشول چې زموږ له کلً، کور او وطن نه طبعً پسرلً کډه کړې او دا کلی کور، دا 
وطن او دا خلک ٌې د خزان زٌړو منګلو ته او د حرفوي قاتلٌنو سرو منګولو ته سپارلی دی؛ مګر زموږ خپل 

پسرلی، زموږ د کتاب، فرهنګ او غزل پسرلی او په هر ډول ناخوالو پسرلی، زموږ د کلً کور او د ښو بدو ٌار 
کې  وال ړ  پسرلی؛ دا ٌو کال وشو چې فزٌکً نشت ٌې موږ زوروي، خو له معنوي پلوه زموږ هر ٌوه په زړه کې 
لکه همٌشه بهار بوټی تک شٌن والړ دی. ٌو کال مخکې مو اوښکې توٌولې چې پسرلً سترګې پټې کړې او اوس دا 

 ی څوک قلم او څوک ګوتې ښوروو او ٌاد ٌې تازه کوو.د
بٌا هم زړه ته ډاډ ورکوو چې پسرلً د خپل پسرلً ژوند په اوږدو کې ښه بڼوالً وکړه، ښه بزغلً ٌې وکرل او په 
ځان پسې ٌې داسې شٌن فصل او شنه کرونده پرٌښوده چې له وږم او شنٌلً نه ٌې، له مٌوې او نٌالګً نه ٌې ټول 

ه مند دي. ولې ټول وطن ، ټول افغانستان شٌن نه شً ، ولې د ټول نوي نسل د ذهن کروندې شنې نه شً، خلک بهر
چې صدٌق پسرلً په خورا صداقت او متانت سره  د خپلې بڼوالۍ په موده کې د نورو پسرلٌو بزغلً شٌندلً او هغه 

بوټی ٌې جال پسرلی دی. ما د همدې عٌنً بزغلً د ده په غمخوارۍ او مهربانۍ سره داسې شنه را ټوکٌدلً چې هر 
 (۳سر لٌک و ټاکه.)« شٌن پسرلی»واقعٌت له مخې د ده په مړٌنې باندې خپلې لٌکنې ته 

د صدٌق پسرلً بڼ او د بڼوال پسرلً بزغلی به تل تر تله شٌن پسرلی وي او له وږم او ثمر نه به ٌې ټول خلک ګټه 
نه لري، مٌوه او ثمر ٌې د ټول کلً او د ټولو کلٌوالو ده. د همدې دلٌل  پورته کوي. د استاد صدٌق پسرلً بڼ دٌوال

 له مخې وٌالی شم چې:
صدٌق پسرلی د ټول افغانستان او بشرٌت ګډه فرهنګً شتمنً ده،  هغه فرهنګً شتمنً چې تر اوسه پورې هغسې  

 چې ښاًٌ نه ده مطالعه شوې او پوره نه ده پٌژندل شوې.   
ې ښې نه څه موده پس ما ځان سره په خپل ذهن کې ٌوه نقشه رسم کړه او ځان سره مې و وٌل: د ده له وروستۍ مخ

سٌاستوالو،لٌکوالو او »سره له دې چې پخوا د استاد پسرلً په ژوندون، د ده د شخصٌت او شاعرۍ په باب د 
ا را ټول او چاپ شوي تر نامه الندې نظرٌات د ښاغلً آدم خان سٌرت له خو« غزلبڼ شاعر»نظرٌات د « شاعرانو

دي؛ خو بٌا مې هم په زړه کې وګرځٌدل چې که داسې وشً چې د استاد د مرګ په خاطر د ده د کورنۍ، الروٌانو، 
خواخوږو او ... له خوا د لٌکل شوو او چاپ شوو مقالو، پٌامونو او مرثٌو ٌوه ټولګه برابره شً او د ده د لومړي 

نو له ٌوې خوا به د استاد قدر شوی وي او له بلې خوا به مو د پسرلً پٌژندنې تلٌن د درناوي په مناسبت خپره شً، 
 لومړنی ګام اوچت کړی وي. ) بوٌه چې دا کار به شوي وي(

صدٌق پسرلی په پښتو معاصره شاعرۍ کې، له استاد حمزه شٌنواري نه وروسته د پښتو غزل بر حقه »څنګه چې 
خونو نه هم پښتو ادب او ژورنالٌزم د ده د شخصٌت او هلو ځلو پوروړی له دې اړخه او له څو نورو اړ« استاد دی

او منندوی دی. دلته به د ده د لومړي تلٌن د درناوي په مناسبت  د ځٌنو فرهنګٌانو هغه خپاره شوي نظرٌات او 
 خاطرات را واخلم چې زما له نظره تٌري شوي دي:

 :»اٌمل پسرلی ٌې وروستی دٌدن او نه شتون داسې ٌادوي
 کال:  ۵۱۳۲

ستړي، وېرېدلً او له نه مننونکً حالت سره .په لومړنۍ ورځ ٌې له پراګه لندن او له لندنه دوبۍ او بٌا کابل ته الړم 
مخامخ شوی پالر مې په روغتون کې بستر و، لٌدو ته ٌې ورغلم. زهٌر شوی و، خو د سترګو ځال ، د زړه ډاډ او د 

ل ٌې کړم. د وطن پوښتنې ٌې وکړې، لمسٌان ٌې ٌاد کړل او بٌا ٌې ٌوه سترګه ښک .پستو رغوٌو مٌنه ٌې پر ځای وه
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مه له کابله دوبۍ ته الړم، د لندن په لور خوځېدم چې د پالر له مړٌنې خبر شوم. د  ۳۵د جنوري په  .خوب وکړ
 .دوبۍ له شوره ډک هواًٌ ډګر راته غلی شو

 .لور رهً شوم لندن ته راغلم ماسپښٌن و، مازٌګر بٌرته د کابل په
 .جال کېدو ٌې په ٌوه خبره وپوهولم، د ډېرو راته نژدې سټو په قوت په ژوند ٌا نه پوهٌږو او ٌا ٌې نه شو درکوالی

 ټول ژمی وځورېدم خو بٌا پسرلى شو د مٌنې موسم ...
ښاده، د مٌنې ... اوس چې دا کال ختمٌږي نه پوهېږم څرنګه به ٌې هېروم، وٌې غورځولم، پورته ٌې کړم. روح دې 

 (۵) «پوروړی.
استاد سعدالدٌن شپون ښاًٌ د پسرلً صاحب په باب ډٌرې کٌسې او خاطرې ولري، خو په دې نږدې ورځو کې ٌې 

 خپله ٌو جالبه خاطره په هنري بڼه داسې انځور کړې ده:
غزلو غاښ تود ده په  له هغې پس پسرلی زما پٌر شو. پخواٌوازې شاعر، اوس مې مشر. بٌګا شپه مې هم د»... 

کړ. د پسرلً زامن ما ته داسې دي لکه کشران وروڼه. که ال هم خپل پالرمړ بولً، وٌر پې کوي ، نو ورته واٌم 
  (۱«)مجسمه ده. کې کٌند ل شوې هندو کش په تړ و بلکه وٌاړ وکړئ. هغه مړ نه دی، د ،وٌر نه

د چاپٌدو په وٌاړ د پسرلً د افکارو او « بڼغزل »استاد حبٌب هللا رفٌع د پسرلً صاحب په ژوندٌنې د هغه د 
 شعرونو په باب داسې وٌلً وو:

د پسرلً صاحب غزل د انځورونو رنګٌنً، د ادا سنګٌنً او د فن مهٌن په ښکلً تناسب کې له ځانه سره لري چې »
ده غزل ته  د روانو درٌو لسٌزوغمٌزې غمګٌنً هم پرې ور زٌاته شوې خو ور سره د بري ډاډمن هم او دې ټولو د

فنً قدرت او فکري وسعت وربښلی او د غزل په نازکه غٌږه کې ٌې د درندو پېښو انعکاس لکه په عطرو اوعسلو 
 ( ۲...«)کې د ګلونو د بوی او خوند غوندې نغښتی دی 

  
 

 ٌو وار ډوکتور لطٌف بهاند په خپل فٌسبوک کې پاڼه د پسرلً صاحب ٌاد داسې وکړ:
 امٌد که راولً چې په تٌارو کې نه شً تور ...      »

د خدا بښلً استاد محمد صدٌق پسرلً، دا غزل له کلو کلو را هٌسې په وار وار لولم او بٌا ٌې لولم، نن سبا ډٌر ښه 
 لږي. هغو ته چې د بري ناوې له تٌارو را تٌروي:

 
 آشنــا راځــــه فرصـت درســره پــلـی راولـــــه
 ســپرلی د نٌکمــرغــۍ، تــر الس نٌــولی راوله
 څادر ور باندې خپور کړه له مٌنا سره کــړه پام
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 شٌــخان ګــرځً، محفـل تــه ساقً غلی راولــه
 چې تل تر و تازه وي، په شبنم ٌې څــه سپارې؟
 د هٌـلو ګــل د زړه پــــه وٌــنــو وللــی راولـــه

 ڼا نه لورٌـدهد خدای پر دې مخلوق چې ٌې، ر
 په ټٌټ سر ٌې، لکه سٌوری شرمٌدلـی راولــه
 د نــوٌــو خوشالٌــو وړ کــه نه ٌو، نو خاونـده
 پــه تــٌرو بهــارونــو کــې ٌــو ښــکلی راولـه
 امٌــد که راولې چې پــه تٌارو کې نه شً تـور
 د لــمـر په سمنــدر ٌـــې، لــمبــولـــی راولـــه

 در سره بــوزه، شــنو لمنو ته سپرلٌهٌـــا مـــا 
 (۲«)ٌـا بــوی د شنــو شــوتــلــو، نـښتٌځـلی راوله     

کلونه پخوا مو د مهاجرت په ٌوه ستړي چاپٌلایر کې د خپل کلتور د ساتلو تقلٌد کاوه. څو تنه فرهنګٌان مو دنوي کال 
 ودې:د تجلٌل په پلمه راټول کړي وو. لکه تل مو محفل دوې برخې درل

 ــ مشاعره، چې هر چا هر څه تٌار په حافظه ٌا کاغذ کې درلودل، اورول ٌې.
 ــ موسٌقً چې استاد ٌار محمد علٌزي محفل په خپلو ښکلً غږ سره رنګٌن کړی و.

د محفل مشري ډوکتور لطٌف بهاند کوله.څنګ ته ٌې ناست ګران دوست زرٌن انځور باندې ٌې نا څاپً غږ وکړ  
له ٌې ورنه وکړه. زرٌن انځور و وٌل چې زه به د پسرلً د رارسٌدو په خاطر د استاد صدٌق پسرلً او دڅه وٌلو هٌ

داسې ٌو غزل تاسو ته واوروم چې  د پسرلً په قلم د پسرلً په باب انشا شوی دی او د خپلو خبرو په لړ کې ٌې د 
 نورو خبرو تر څنګ، د استاد صدٌق پسرلً په باب داسې ووٌل:

سرلی په پښتو معاصره شاعرۍ کې، له استاد حمزه شٌنواري نه وروسته د پښتو غزل بر حقه استاد صدٌق پ»... 
         «دی.

د افغانستان د موسٌقۍ مطرح څٌرې، فرهاد درٌا اوس په خپلو هنري او ټولنٌزو هلو ځلو ثابته کړې چې دی په 
دې نه پوهٌدم چې د فرهاد درٌا شناخت له ډٌرو رښتٌا سره درٌا دی. زه د استاد صدٌق پسرلً تر مرګ پورې هم په 

خلکو نه د استاد صدٌق پسرلً په باب پراخ، ډٌر او معتبر دی. زه وروسته له ډٌر وخت نه په دې راز پوه شوم چې 
فرهاد درٌا د پوهې خزانه له کومه کړه او د غنً مطالعې فرهنک ٌې څنګه لومړی له خپل کورنً محٌط  نه پٌل شو 

ٌې بٌا په ښاري او پوهنتونً چاپٌلایر کې پسې و غځاوه او تر نن پورې ٌې تعقٌبوي. د استاد صدٌق او وروسته 
پسرلً د مړٌنې په خاطر فرهاد درٌا په خپله فٌسبوک پاڼه کې د استاد دوه عکسونه او ٌو له مٌنې او درد نه ډک 

 مطلب خپور کړ. د دې مطلب په ٌوه برخه کې داسې راغلً دي:
د براى من پدٌده ى فراتر از ٌك شاعر و نوٌسنده بود ... وقتى كودك بودم، پدرم دو دوسِت نزدٌك تر از استا» ... 

پٌراهن و دو همنفس داشت. ٌكى آهنگساز گمنامى بود كه همٌشه از والٌت بغالن به دٌدن و خلوت كردن نزدش مى 
 .سخت عزٌز مى داشتند آمد و دٌگر استاد پسرلى كه خواهرزاده ى او نٌز مى شد و همدٌگر را

فرهنگى كه با رفاقت استاد و پدرم، حرٌم خانه ى ما را با كتاب و شعر و ادبٌات و لطٌفه ها و دقٌقه هاى ناب ... 
طهارت مى داد، براى همٌشه زٌر پوست خاطره ها در من و در هواخانه ى شٌرٌن ترٌن ثانٌه هاى كودكى و 

 ( ۶...«)د نوجوانى هاى من ته نشٌن ش
 مان نٌازی د استاد پسرلً د ٌاد ژوندي ساتلو په برخه کې داسې نظر لري:و 

 د پسرلً استاد روح دې ښاد وي، د غضنفرصاحب ٌې کور ودان، د استاد کوټه او په استاد پورې مربوط ټول »
 ي.شٌان ٌې ساتلً د  
    ټول  په همدې چوک کې و، ورغلم،تٌر کال ژمی، زاړه ډهلً چاندنً چوک کې وم، د مٌرزا اسدهللا خان غالب کور   

     ، په دې هٌله چې په استاد پورې مربوط ولوښً، جامې او نوره اثاثٌه ٌې په جال جال وٌترٌنونو کې نندارې ته اٌښې و
 ( ۷«)شٌان هم همداسې خوندي شً، چې د مٌنه والو ٌې په هره جلوه تنده ماته وي

  ، د استاد ٌوه دانشمنده نږور، د پسرلً څٌره د خپلو خاطراتو په ترڅ د استاد صدٌق پسرلً د کور ٌوه ښځٌنه غړې 
 کې د تورو په جامه کې داسې انځوروي:

غا بابا سره مې په اول وار په تٌلې فون خبرې وکړې. تر هغه وخته مې حتی د دوی عکس نه و لٌدلی. آله »...
 .پٌژنممهربانه او داسې څوک را تر غوږ شو لکه له ډٌره وخته چې ٌې 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

غا بابا سره دومره خبرې کړې وې چې نا لٌدلی مې هم داسې آدرې کلونو کې مې پر تٌلې فون له  اپه تقرٌب... 
 .احساس کاوه چې ډٌر مې لٌدلی دی

غا بابا مې په کور کې ولٌد. داسې ٌې راسره ولٌدل لکه د کلونو کلونو آمخامخ مې دغه اول وار و چې لٌدی، ... 
 .ً. هٌڅ احساس مې ونه کړ چې ٌو څوک په اول وار وٌنمشناخته چې سره وٌن

غا بابا به راسره د خبرو موضوع نه لري. خو اغا آما فکر کاوه چې زه د شعر او ادبٌاتو سره دلچسپً نه لرم نو ... 
کولې لکه همځولې چې ٌې ٌم، پوره )خبرې(بابا سره چې به مې په کومه موضوع خبرې شروع کړې داسې به ٌې 

 .او مساوي حق مې احساساوه. په کور کې ٌې له ټولو سره ټوکې کولې، څوک ٌې تر ځان کښته نه بلل احترام
له شپنې او برمل سره ٌې سم مجلس کاوه. له کوچٌنٌانو سره ٌې ډٌره مٌنه کوله. وروسته پوه شوم چې که به ... 

 ي.ې کوله لکه د زړه ټوټه چې ٌې ودل او مٌنه به ٌې ورسره داسٌکوچنٌان خپل و که پردي پر اغا بابا ښه لګ
د نصحٌت کولو عادت ٌې نه درلود خو چې کله به مې په کومه موضوع وغوښتل چې مشوره راکړي داسې به ... 

ښودل او فٌصله به ٌې موږ ٌٌې راته ووٌل لکه د پوهنتون استاد چې به د ٌوې موضوع دوه اړخونه مخ ته راته ک
 .ه انتخاب کړوشاګردانو ته پرېښوده چې کومه برخ

څو مٌاشتې وړاندې چې مې په وروستً وار د دٌدن نصٌب سره وشو پوښتنه مې ځٌنې وکړه چې شپنه او برمل ... 
 جواب ٌې حٌرانه کړم: ؟څرنګه تربٌه کړم

زموږ خلک واًٌ اوالد د پالر نٌکه غوندې وروزه، خو دې ته ٌې پام نه وي چې د پالر نٌکه زمانه او اوسنۍ »
جال ده. کوچٌنٌان له خپل عصر سره سم روزل غواړي. خپله ژبه ٌې باٌد زده وي او تعلٌم ته ٌې توجه زمانه سره 

 «پکار ده
په وروستٌو وختونو کې مې د اغا بابا شعر ولوست. فکر کوم چې د شعر په حصه کې ٌې هم زما نظر بدل کړ. ... 

او پر ژوند مې ژور فکر ته  راکويٌکه ارامتٌا په ځٌنو شعرونو کې ٌې فکر او شخصٌت وٌنم. شعر ٌې ٌو ساٌکلوژ
 (۸.«)مجبوره کوي

 د دې بحث په پای کې باٌد و واٌم چې: 
څٌره په تٌږو کې وتراشله او غفور لٌوال په هنرمندانه ډول، په « اٌلٌنو»کې د « بلورستان»په « الم»دغسې چې

داسې  استاد صدٌق پسرلً ال وړاندې له ابدي سحر ګرو تورو سره د ال م او اٌلٌنو څٌره او کٌسه تلپاتې کړه؛ هم
مخه ښې نه د خپلو شعرونو، آثارو او تر سره کړو فرهنګً کارونو له الرې خپله مجسمه د خلکو، لوستونکو او 

 مٌنه والو په ذهنونو کې تراشلې او ابدي کړې ده.  
ډٌرو فرهنګٌانو خپل نظرٌات د صدٌق پسرلً د علمً شخصٌت  په باب او د هغه د شاعرۍ او فن په باب ښاًٌ 

خپاره کړي وي، چې ما د ٌوې مقالې د حوصلې په چوکاټ کې د ځٌنو هغو ښاغلو نظرٌات را واخستل چې زما له 
 .  نظره تٌر شوي او زما په آرشٌف کې نقد را ته اٌښً دي

له ډکو سرو دښتو کې همدا اوس هم زه دا هٌله لرم چې کاش ما د خپل وطن په راتلونکً پسرلً کې د کندوز له ال
 ٌوه مشاعره جوړه کړې وای او د پښتو ادب دا ستره سټه )استاد صدٌق پسرلی( را سره وای او ...

 څه وکړو د خدای رضا به همداسې وي.
 ...«ستا په رضا زما رضا ده ربه »
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