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 ډاکټر بسم هللا ځیرمن )امیر( جامې کت کړې 
 
 

په ډېري خواشینۍ سره نن خبر سوم چي ډاکټر بسم هللا امیر د اتریش په ویانا ښار کي وفات سو. نوموړی څو کاله 
ټرافیکي ټکر وروسته اوږدې کوما ته والړ او نن ئې له ژوند سره مخه ښه وکړه. پاک خدای دې وړاندي له یوه  

 .وبخښي او کورنۍ ته دې جمیل صبر ورکړي
 

ډاکټر بسم هللا ځیرمن د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد وو چي پر افغانستان باندي د شوروي  
ده مهاجر او په اتریش کي میشت سو. د مهاجرت په وخت کي ئې د "ځیرمن" پر ځای  اتحاد تر تېري وروسته له هیوا

" امیر" تخلص ځان ته غوره کړ. ډاکټر ځیرمن په پوهنځي کي د تدریس پر څنگ ئې څو کاله د ادبیاتو پوهنځي له 
 .خوا خپرېدونکې مجله" وږمه" هم وچلوله

 

ل مدیر ئې محمد رحیم الهام وو چي په دغه وخت کي ئې د ش کال تاسیس سوه او لومړی مسئو۱۳۳۶وږمه مجله په  
" پوهیالي" علمی رتبه لرله. بسم هللا ځیرمن د وږمې مجلې څلرم مسئول مدیر وو چي دغه دنده ئې په دوو پړاوونو 

له   لومړۍ دوره ئې  او دوهمه دوره ئې له  ۱۳۴۴ش کال څخه تر  ۱۳۳۹کي سرته رسولې وه.  ش کال پوري وه 
ټوکو کي خپرې کړې او    ۱۷گڼې په    ۲۷ش پوري دوام وکړ. په لومړۍ دوره کي ئې  ۱۳۴۷ه تر  ش کال څخ۱۳۴۶

 .په دوهمه دوره کي ئې پنځه گڼې په څلورو ټوکو کي
 

ارواښاد ډاکټر بسم هللا امیر د مهاجرت پر وخت له ویانا څخه د " ولس" په نامه پښتو مجله هم خپروله او ددې کرښو 
همکارانو کي شامل وو. ارواښاد امیر د لیک اړیکي هم را سره لرلې او څو لیکونه ئې ما پخپل لیکوال ئې په قلمي  

 .ناچاپ اثر" نیم دیدن" کي خوندي کړي دي
 

" نیرنگ عشق" متن د عالمه رشاد تر   د  د حمید مومند  مقالو پر څنگ  او څېړنیزو  د لسگونو علمي  امیر  ډاکټر 
ه مرغه دغه متن اوس زموږ په واک کي نسته او تری تم سوی دئ. ددې  الرښوني الندي برابر کړی وو چي له بد

ع کال د نیرنگ عشق بشپړ انتقادي متن تهیه کاوه، له ډېرو هڅو سره سره  ۲۰۱۸ش =  ۱۳۹۷کرښو لیکوال چي په 
نگ  مي و نسو کړالی چي د بسم هللا ځیرمن په زیار دغه برابر سوی متن تر السه کړم. ددې موضوع یادونه مي د نیر

ش کال له کندهار څخه د عالمه رشاد خپرندویي ۱۳۹۷مخ کي کړې ده. دغه متن په    ۳۴عشق د بشپړ انتقادي متن په  
ټولني له خوا چاپ او خپور سو.دغه راز ئې د حنان بارکزي دېوان پر متن هم کار کړی وو چي دا متن هم له بده  

 .مرغه خپور سوی نه دئ 
 

ددغه ارواښاد د هغه حق اداینه نسم کوالی چي د پښتو ادب او پښتني فرهنگ پر ټولو  زه ددې لنډي لیکني له الري  
پالونکو او خپروونکو کي ئې لري. زه ورته له متعال رب څخه د جنت فردوس غوښتنه کوم او مړینه ئې د هیواد په 

 .اوسنیو غمجنو حاالتو کي غټه ضایعه بولم
 

 محمد معصوم هوتک 
 آشاوا ــ کاناډا 

 ع۲۰۲۲د مارچ لومړۍ ــ  
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