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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۷/۰۷/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 تصاد پوه استاد شریف بهاند لسم تلین ـد افغان اق 
 

 
 یاد به دې ساتمه په لمدو سترګو

 

 

 »دوستانو، حاضرو ښاغلو او آغلو!  
 

  ،سره  ـ  د لغاتو د ډیر ستر لښکر له درلودلو سرهڅه وکړم، زما پر کورنۍ او پر ما باندې داسې حالت راغلی دی چې  
نه شم کوالی له دغه لښکر نه استفاده وکړم، زه نه شم کوالی د خپل ټول ژوند د را ټولې کړې هستۍ نه هم استفاده  

 وکړم.
 

موږ نن خپل عزیز ترین، ګران ترین او شریف ترین کس، د خپل وجود غړی، د خپلې کورنۍ غړی او د خپلې  
 خاورو ته سپارو او… اً کورنۍ یو زړه سواندی او د خپلې کورنې سټه، مجبور

 

ه، حتی خپل  گد ویر تورې څپې داسې را باندې غالبې دي چې زه د یو غریب او د ادبیاتو د یو مات امپراتور په تو
شم کوالی. ما وبښئ، د ویر کلماتو او تورو نه هم استفاده نه  لغات، خپل لښکر او له خپلو زده کړو شیانو او را سره

 تورو وریځو او لړو مې د ستوني لوی دهلیز را بند کړی دی او…«
 

 )د استاد شریف بهاند د خښولو په مراسمو کې، د ډوکتور لطیف بهاند د وینا یوه برخه(                                
 

 

ورور او شاگرد په توگه داسې گڼم چې شریف الال    د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر لس کلن شو او زه یې د
له نن څخه پوره لس کاله مخکې د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د مړینې     دا پرون له موږ نه کډه شوی دی.

خبر د برېښنا په څېر له برلین څخه، د نړۍ لر و بر ته خپور شو او په ډېره بېـړه زموږ د لویې کورنۍ غړي،  
 دوستان په برلین کې سره ټول شول. ملگري، او

میډیا لگیا وه د شریف الال د مړینې خبرونه یې پرلپسې خپرول او د بهاند کورنۍ خپلوانو، ملگرو، خواخوږو او د  
 استاد شریف بهاند همکارانو، شاگردانو او مینوالو پرلپسې د خواشینۍ او تسلیت پیامونه خپرول.
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پاره نه لیکم چې استاد شریف بهاند سره زه د وینې شراکت لرم یا زما یو مشر الال دی، زه دا کرښې یوازې د دې له  
د دې لپاره یې هم لیکم چې استاد شریف بهاند د افغانستان او سیمې په کچه، د اقتصاد او سیاست په برخه کې د لوړو  

په رښتیا د خلکو، هیواد، قلم او حقداره قلموال هم و چې د خپل مسلک په برخه کې یې     زدکړو خاوند و، دی هغه
افغانستان او نړۍ په اقتصاد او سیاست پورې اړوند یې کتابونه او مقالې لیکلې او   ادا کړی و، د  مسلک حق ور 
ژباړلې وې؛ داسې چې د افغانستان، سیمې او نړۍ په باب د سیاست او اقتصاد ښه هنداره یې ګڼالی شو. د استاد  

 کولو سره تر السه کیدای شي.  کلیک یرې ښې بیلګې دلته پهشریف بهاند د یادو مقالو ډ
 

د بهاند کورنۍ له پاره د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر یو څه سوړ شوی دی، خو نه هیر دی او نه به هېر  
ه ژوند او یادونو په پار، ده ته درناوی شوی دی او دا دی سږکال چې د ده د مړینې لسم  شي، هر کال د ده د پربار

 کال دی، بیا یې د لیکنو او دعاگانو په ترڅ کې یادوو او د پرباره ژوند په کارنامو یې ویاړو او یادوو یې.
 

( نېټه، د لومړي ځل له پاره ۱۷اوه لسمه )  پر  کال د جوالی  ۲۰۱۱دله نن نه لس کاله مخکې، په همدې ورځ یعنې   

 ورکړ: خبر»لر او بر« ویبپاڼې 
 

 »افغان اقتصاد پوه، شریف بهاند نن یکشنبه په جرمني کې د ورپیښې ناروغۍ له امله په حق ورسیدئ...«   
 

د مرګ د خبر په اوریدو سره بهاند کورنۍ ټولو ته خبر ورکړ چې دې کورنۍ او د   په دې ډول د استاد شریف بهاند
 کلن شو.   لسافغانستان علمي ــ فرهنګي کړیو خپل یو زړه سواندی پوه له السه ورکړ او دا دی نن یې ویر 

 

ن؛ د خپل روح پر  د ده د ویر دا دروند پیټی، د ده کورنۍ، دوستان، هم مسلکان، شاګردان، د علم او فرهنګ الرویا
 ،اوږو باندې چلوي. ما ته خو داسې برېښي چې استاد مو پرون خاورو ته وسپاره، خو

 

 »شیرین عمر چې تیرېـږي دریغه، دریغه...« 
 

 
 

د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند بې وخته مړینه زموږ د ټولې کورنۍ له پاره د یوې لویې سونامي بڼه درلوده 
داسې ټکان راکړ چې تر نن پورې یې هم احساسوو، هر کال د ده د تلین په پار ځانگړي مراسم نیول او موږ ته یې  

شوي، مزار ته یې په ورتگ سره د درناوي په خاطر د گالنو گیډۍ اېښودل شوي او په ځانگړي ډول د ده د لومړي،  
 کونه دي: پنځم، نهم او لسم تلین چې همدا نن دی، مقالې لیکل شوي دي چې دا یې سرلی
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 ،استاد شریف بهاند لومړی تلین  دــ 
 

 ،شو د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر پنځه کلنــ 
 

 د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند نهم تلین ــ 
 

شریف بهاند ژوند، علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه( دا کتاب د استاد شریف بهاند د لسم تلین د  ستادــ یو څراغ، )د ا
سمه نېټه په افغان جرمن پورتال کې  پنځلزه یوویشتم کال د جوالی پر  ه  درناوي په پار لیکل شوی دی او پرون د دو

 انالین شوی دی، 
 

 مدا مقاله( ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند لسم تلین )ه
 

 د دوه زره شپاړسم کال په جون کې ما د ده د پنځم تلین د درناوي په پار د یوې مقالې په ترڅ کې لیکلي وو:
 

 اوس که شریف الال ژوندی وای: 
 

 د نړۍ او افغانستان له پاره به یوه ستره علمي سټه او آدرس وای،ــ 
 

 الرښونکی مشر وای،کورنۍ ته به یو ال زړه سواندی او ــ 
 

 د خپل علم خزانه به یې ال بډایه کړې وای، ــ 
 

 ړنیزې مقالې او کتابونه به یې، د افغانستان او نړۍ د اقتصاد او سیاست په باب لیکلې وای،ېـڅومره علمي څــ 
 

 څومره شاګردان به یې روزلي وای، ــ 
 

 او…،
 

خو افسوس چې نور افغان اقتصاد پوه، استاد شریف  
 بهاند نه لرو،

 

 افسوس چې اوس شریف الال نه لرو. 
 

او دا دی نن د دوه زره یوویشتم کال د جوالی اوه  
لسمه نېته د ده د لسم تلین په پار، ده ته او د ده علمي  
شخصیت ته د درناوي په پار، د ده د یاد تازه ساتلو 

او د فرهنگ د لویې  له پاره دا کرښې د خپلې کورنۍ  
لیکمپه  کورنۍ   مې   دوې ورځې مخکې  ،استازولۍ 

 ، ژوند  د استاد شریف بهاند)یو څراغ،    اثرخپل هغه  
هم انالین کړ چې    ې او مړینه(هڅ  ــ فرهنگي  علمي

لیکلی او برابر   د ده د لسم تلین د درناوي په پار مې
 کړی دی. 

 

 د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند 
 

 ښاده  ارواح دې              
 

 او                       
 

 !یاد دې یې تلپاتې وي             
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