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 و پروفیسور سیال کاکړ وفات س
 
 

د خواشینوونکو خبرونو په لړ کي پرون له کابله یو دوست راته ولیکله چي د افغانستان د علومو اکاډیمۍ څو پخواني  
رځولې وه. د زړه  گد ِسن ډېروالی ورته پلمه    ېد ګوتو په شمار پاته غړي له اکاډیمۍ څخه منفک سول. ظاهراً به ئ

خواشیني مي ال پر ذهن و فکر پرته وه چي په تعقیب ئې بل دوست حال راکړ چي سیال کاکړ   په خواشینی سوم او دا
 وفات سو. 

 .انا هلل و انا الیه راجعون 
 

د سیال کاکړ پر وفات خو به د خپل عادت له مخي مرثیه بل وخت ته پرېږدم ، سمدالسه به دا څو کرښي ددغه پښتانه 
  :سیال په یاد وکاږم
مد خان سیال کاکړ د جنوبي پښتونخوا له وتلو او نومیالیو لیکوالو او محققینو څخه وو. د تحقیق عمده  ارواښاد ولي مح

درنې    وه. په دې برخه کي ئې  او همدغه شان تذکره لیکنه  ساحه ئې د پښتني فولکلور موندل، راغونډول او خپرول
برابر کړي دي چي د پښتني فولکلوریک ادب په   دبریاوي په برخه سوي دي او د هغه چا له پاره ئې د اَن د پاسه موا

  .باب د څېړني خیال لري
د مخامخ    مو   ع کال د کوټي په ښار کي۱۹۹۰له سیال کاکړ سره زما غیابي پېژندگلوي دده د آثارو له الري وه خو په  

"   هوتک  موقع برابره سوه. ښه د میني خوږ مجلس مو سره وکړ. دغه وخت ما د مولوي صالح محمد  پېژندگلوۍ
پاشلي ویناوي" کتاب له کراچي ښار څخه خپورکړی او یو ټوک مي ده ته هم استولی وو. د کتاب پر محتوا مو ښې  
اوږدې خبري وکړې. تر دې مخامخ خبرو وروسته مو نو تیلفوني اړیکي هر وخت لرلې. دغه راز مو د کندهار  

جوړ سوي   " پښتو او جهانیت" په نامه د  یمي له خوا داو د راز د کوټي اکېډ   پوهنتون له خوا په جوړ سوي سیمینار
دغه وخت سیال صاحب خپل زیات شمېر آثار  .لیده کاته میسر سول د کوټي په سرینا هوټل کي سیمینار پر وخت هم

  .هوټل ته زما له پاره راوړي ول چي اوس زما د کتابتون یوه ځانگړې تاخچه په ډکه ده
ان په علمي هستیو ویاړ کاوه. د افغاني پوهانو په آثارو به د زړه له کومي خوشاله  د افغانست   سیال صاحب به هروخت

اکاډمیکو شخصیتو او  افغانستان علمي  د  ب  د خپلي  و هم هر وخت سیال کاکړنکېده.  په  افرهنگي الري ملگري  له. 
له. له عالمه حبیبي او  کي ئې بلنه ورکوله او ده به هم برخه پکښې اخیست  ون زیاترو علمي کنفرانسونو اوسیمینارو

عالمه رشاد سره خو ئې مینه دومره زیاته وه چي زما په مخ کي به ئې د هغوی د نامه له اورېدلو سره تر سترگو بې  
اختیاره اوښکي راغلې. سیال صاحب تل د افغانستان خواخوږی پاته سوی وو او افغانستان ته ئې د خپل ابایي وطن  

له افغانستان سره دده د دوستۍ لوی ثبوت دا وو چي د   .او په خوښۍ ئې ښادمن ووپه سترگه کتله. په غم ئې غمجن  
  .خپل ټول عمر په زیار راغونډ سوي کتابونه او ځیني خطي نسخې ئې د افغانستان اکاډمۍ ته وبخښلې

  سیال صاحب له ډېر وخت راهیسي ناروغه وو. د ناروغۍ پر وخت به مي هر وخت د کوټي له دوستانو څخه دده 
پوښتنه کوله او سالمونه به مي ورلېږل. خو پښتانه وایي چي مرگی سته، ښادي نسته. موږ په داسي حال کي د سیال  

  . صاحب پر وفات ژاړو چي پر مېنه مو د مصیبتونو په اورولو کي د اسمان خروښ ال سوړ سوی نه دئ
ي لکه څرنگه چي ښایي، تفصیلي لیکنه  زما روغتیایي وضع اوس ددې نه ده چي د خپل دغه دوست او اشنا په باب د

ډېرانتظار   وکاندم. د همدې څو کرښو په لیکلو سره ددغه مرحوم روح ته د پاک خدای له خوا د مغفرت دوعا کوم .
  .په کار دئ چي ددغه شان هستیو ځای دي ډک سي 

 

 ا آشاوا ــ کاناډ
 ع۲۰۲۲مه د جون ۱۸
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