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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی     
 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس     
 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ 

 1۱/11/2112                  فارو
 

  څیری په حق ورسیدیغښتلی ادب  پښتو د
 

 ګلوبه سمسوروی مونږبه نه یو باغ د
 دبلبلوبه پری شور وی مونږبه نه یو

 

اوادبی غښتلی شاعر پښتو دوره وه. لومړی د لویو ضایعاتو پاره د او ادب د شعر د پښتو لمریزکال دوهم نیمایی د1۹۱2د
 استاد ارواښادمعاصرشعر، ادب او فرهنګ وتلی  پښتود د نصر هللا حافظ په حق ورسید اواوسڅیره خدای بخښلی 

ژوره د لینووی دمسؤکلتوری کمیتدفارو  مینه والو دخپګان او د شعراو ادب د افغانستان د صدیق پسرلی مرینه د
ظ حافمحمد صدیق پسرلی او خدای بخشلی نصرهللا وښاد اولنو په استازیتوب د ارټ ۳۹فارو د  . دسبب شو خواشیني
 .والو ته د زغم، صبر او تسلیت مراتب وړاندې کوو، خپلوانو او د ادب مینه يدرنې کورن صاحب

په دمرغومي مریزکال ل1۹۱2د لمریزکال دوری په میاشت په غزنی کی پیدا شوی وه  1۹1۱استاد صدیق پسرلی د
د ځ لمونپسرلی دجنازې  ارواښاد استاد ناروغۍ له امله په حق ورسید. دشوی په هندوستان کې د ورپیښې نیټه  22

 او داافرهنګي کړیو او د ارواښاد د کورنۍ لخوا  جامع مسجد کې د سل ګونو مینه والو، چارواکو او د کابل په عیدګاه
ریاض الصالحین هدیره کی په کابل  دپه ډیرعزت سره تدفین مراسم  د دده

 تر سره شو.
 

تدفین په مراسمو کی پیژندل شوی پښتو لیکوال او کره کتوونکي استاد  د
د پسرلي صاحب د خپل ژون»د پسرلي په اړه وویل: حبیب هللا رفیع د استا

کړیو څخه لرې په صحرا کې ازاده تیره کړی  ټوله برخه دغاټول په څیر د
 «هیڅ حکومت تر سیوري الندی نه وو راغلی. او د وخت د

پسرلی چاپ شوی آثاردا دي: بسته ور، د نی کوڅه، کوچی مال  ارواښاد د
 بڼ )دښکلی غزلونوټولګه(.)ناول(، بخملی صحرا)ناول(ُ اودغزل 

یرمه زغزلوکمیابه ښکلی غزلونو اوشعری صنعتونو نه بدایه  ددغزل بڼ 
ته په کارده چه دارواښاد پسرلی پوهان  افغان كره كتونكي او ادبده. 

ښكالوې او ځانگړنې  شعر ده د پخپلو څېړنو كې دغزلونه وڅیړی او 
 شاعر حق په ځاى كړي. امتورابرسېره او د دغه ن

یل پكې پېښور ته مهاجر شو او د شپیتمو كلونو په  1۹۳۱په سرلی پښاغلي 
لمریزه  1۹۳۱په نامه یوه مجله راوكښله، چې تر  «سپیدې»كې یې د 

په نوم د حماسي او انتقادي شعرونو «د وطن ویر »كې د پاسني په مستعار نامه  1۹۳1په  .پورې په منظم ډول چاپېده
ېښود. ښټولنې بنسټ هم ك افغان كلتورياو ورسره یې د  .بیا پیل کړدې چاپ سپیكې د  1۹۳۳ټولگه یې چاپ شوه. په 
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لمریز كې كډون  1۹۱۱تر دې څه موده وروسته یې د افغان ادبي بهیر بنسټ كېښود او د هغه مشري یې ومنله. په 
 . وه په خپل كور كې په ادبي هڅو بوخت مرینهكابل ته راغى او تر

 

اوټول ادب خوښونکو ته لویه ضایعه ده. د لوی څیښتن نه خدای بخښلی  ملت افغاننه د ارواښاد نصرهللا حافظ مړی
 کوو. هفردوس برین غوښتن نصرهللا حافظ ته د

 

زده کړې د چپرهار په لومړني ښوونځي کې پای ته رسولي لی خپحافظ صاحب 
په  .لمریز کال په کابل کې بشپړې کړ 1۹۹1دي او نورې زده کړې یې په 

پښتنۍ تجارتي بانک د ))وېسا(( د مجلې مسلکي غړۍ  دلمریز کال کې  1۹۹۹
د راډیو وروسته لمریز کال کې د پښتون غږ د مجلې مرستیال او  1۹۹۱په  .شو

لمریز کال کې  1۹۱۹په  د ادارې د پښتو برخې چلوونکی وټاکل شو. د روزنې
حافظ  رې مرستیال وټاکل شو.اد راډیو د تدقیق مدیر او د هنر او ادبیاتو د اد

صاحب پنځه پنځوس کاله په راډیو افغانستان کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کار 
شوی  نه چاپ 2۳چاپ شوی او 1۹خدای بخښلی حافظ صاحب کړی دی. 

 آثارلری.
  

 تاریخ په هکله دانترنت اودغربی نړی د د پښتوادبیاتو ادبیاتوځوان مینه وال ته داهم پکارده چه د دپښتو ژبی د
دعالمه پوهاند عبدالحی حبیبی هغه هیله تر سره شی چه  کتابتونونه په ګته اخیستلوسره ژوری څیرني وکړی. ترڅو

 دریم چاپ په سریزه کی ریخ( دتا   ادبیاتو پښتو د خپل بی ساری اثر)دقوس په پنځلسمه نیټه  لمریزکال د 1۹۳۹
دی کتاب څلورم چاپ ته زمونږعلمی محیط اړنشی اوتر دی زیاته  زه بیا هغه خپله هیله تکراروم. چه د»لیکی:

مه الر رسپوهنی پ داخبره ثابته شی چه زمونږنوی نسلونه د نوی علم تر رڼا الندی راووځي او د ګتوراوتحقیقی آثار
په رڼو سترګو روان دي او کوالی شی، چی داسالفو بل کړی کوچنی څراُغ، لوی ځالنده مثال کاندی او دتحقیق 

 «  ړی.اوڅیړنی په رنا کی خپل ژوندښه سمبال ک
 غزلو کې دده  درل شي، یباید په افغانستان کې د پښتو د اوسمهال غزل د مخکښانو څخه وشمارواښادحافظ صاحب 

لاير یزې او د محتوا له پلوه د نوې زمانې غوښتنې او زموږ د ماحول او چاپیکالسیکې شاعرۍ اغاصیل فورم له پلوه د 
 به پیل کی داسی غږکوی:اصالحی شعر یو صاحب دمثال په ټوګه حافظ  . دارمانونه سره یوځای کیږي

 

 د خــیـبــر د زړه لــه نوکې  د شمشاد له هسکې څوکې

 څوک یې اوري او که نه؟  ـــرې خواته وهم کوکېه
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 «دفارو کلتوری کمیته»
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