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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 
 

 ۰۷/۱۲/۲۱۲۱              زلمی کرزی

 اوست بسوی همهبازگشت 
 

ِ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعونَ   إِنَّا لِِله
 

 د دکتور پالوال مړینه یوه درد ناکه علمي او ادبي ضایعه ده
 

 
 پالوالاستاد عبدالرازق  دکتور  

 

او خواشنۍ خبر سوم چی د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځۍ تکړه استاد عبدالرازق  په ژور تأثر
ابد لپاره کالو په عمر د کندهار په ښار کي له فاني نړۍ څخه د  ۸۳پالوال د دسمبر پر شپږمه د دوشنبي په ورځ د 

 کړی په مړینه یي زیات متأثر او غمجن سوم. يسترگي پټ
په کالت سیوری وو.پالوال د حاجی عبدالخالق زوی او د عبدالسالم لمسی وو،په خټه خروټی او اصلی ځای یي د 

 ال د کندهار د ښار د کاکړو په کوڅه کي زو کړی او د بامیزو په کوڅه کيک۱۳۱۷
 کال د کابل پوهنتون  ۱۳۳۸کال د میرویس نیکه د لیسی څخه فارغ او په ۱۳۳۷.په لوی سوی دی

څخه فارغ اوبیا د پوهنتون د علمي  کال له پوهنځۍ۱۳۴۱ي شامل سوو، په د ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځۍ ک
لوړ تحصیالت یي د توګه مقرر سوو،بورد په پریکړه، د ادبیانو په پوهنځي کي د پښتو په څانګه کي د استاد په 

کی د انتروفولوجی د مضمون په اړوند د  په پوهنځۍانتروفولوجی په څانګه کي په امریکا کي سر ته رسولي دي، 
 ره یي همکاری درلوده.آلمانی استاد داکتر سنای س

هنتون د ادبیاتو د پوهنځۍ محصل وم، پالوال یوه ورځ د پوهنتون په کتابتون کي پخپله نرمه او کله چي زه د کابل پو
 خوږه ژبه داسي راته وویل: 

د پوهنځۍ محصل وم له کله، کله مي شعر وایه، هغه مهال زه د ادبیاتو  ،په ځواني کي مي شعري قریحه درلوده
کال په کندهار کي د مطبوعاتو مدیر آغا محمد کرزی وو، شعر ۱۳۳۹څخه کندهار ته په رخصتي والړم،په کابل 

سبا به یي په طلوع ډیر ښه شعر دی  وړی، کرزی صاحب په ورین تندی راته وویل: شاباسمي د ده دفتر ته ور
اشت یو د محصلی په جیب خرڅ هره می ، شعر ویل پړیږدهه درته کومرځوانه پالواله یوه خبافغان کي نشر کړم. خو 

د کتاب رانیسه. د علمي،ادبي، او تاریخي کتابونو په لوستلو سره ځان ورسوه او بیا په مقالو کښلو پیل وکړه 
مي د کتابونه په  کرار کرارمحصلی په دوره کي مدام زما په غوږ کي دغه د فاضل کرزی صاحب خبره وه، 

ال په لږ وخت کي د ادب او فرهنگ نو پالوا مي څیړنو او مقالو کښلو ته مال وتړله رانیولو او لوستلو پیل وکړ او بی
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ر ته یو نامتو او تکړه لیکوال راووت. شعرونه او مقالی یي د کندهار په طلوع افغان او د کابل په انیس ورځپاڼه ګډ
 ی مقالی هم لیکلي دي.استعمالولو باندی یي ګټورکي نشر سویدي. همدا رنگه د پښتو په ځینو سمو کلماتو 

او راز راز لهجو د څیړنو او سپړلو په مؤخه  په شاهي دوره کي استاد د خپل تدریس په اړخ کي د ژب پوهني
د جوماتونو په بل ځای ته سفر کاوه،  پر اوښ یي د یوه ځای څخه .هلمند، نیمروز او نورستان ته سفرونه کړي دي

د ٔولس څخه یي گرویږني او پوښتني کولي او د خپلو څیړنو پایله یي  او ورځي تیرولي او د عام حجرو کي یي شپي
 د پښتو دیپارتمنت ته سپارله. پوهنځي 

  .پالوال او نور محمد تره کی په پښتو ټولنه کي د پښتو قاموس په کښلواو تدوین کي سره وپیژندل
پالوال هره ورځ په پوهنځي کي د خلقي حکومت پرکړونو او چارو د ثور د اوومي د کودتا څو میاشتي وروسته 

د پوهنځي یوه استاد ورته وویل: ته د تره انتقاد کاوه دا ځکه چي دی د تره کی په آشنا یی مغروره وو، یوه ورځ 
هوښ یی پر کښته صفوف به دي ووژني، دا چي یي ده ته وویل کی په آشنایي مغرور یي، تر څو چي دی خبریږي 

 ای سوو پر سد راغي بیایي د انتقاد څخه الس اخلی.ځ
د میرویس لوال مجید سر بلند او پاد شوروی سور لښکر د یرغل او اشغال په وخت کي د اطالعاتو او کلتور وزیر 

په مکروریان کي نیکه په لیسه کي همصنفان وه، پالوال ته یي وویل: خارج ته مه ځه! زه یوه لوړه چوکۍ او 
کراچی ته راغي او له هغه ځای څخه د خپل  د کندهار له الري خو غیرتی پالوال و نه منل سمدستیوم آپارتمان درک

ډوال سوو، د روسانو د گوډاگي حکومت سره یي سخت حساسیت درلود. په کندهار کي فامیل سره په جرمنی کي ک
 د ده ځوان ورور خلقی حکومت وژلي وو.

ړی وو، په کابل کي پالوال او کاندید اکادمیسن انور نومیالی اکثره وختونه متواضع، متین او مٔودب س پالوال مهذب،
به دجمعی په ورځ د ارواښاد آغا محمد کرزی کورته راتلل، دی به مدام په مجلس کي پټه خوله ناست وو او یوه یوه 

چا په نري رمازه  مگر شخړه یي نه جوړوله، د خو په بحث او مشاجره کي احساساتی کیدیخبره به یي کوله 
، افکار یي د افغان به ژر ژړاوه  ویرجینو پیښو خوابدي کیدی او وروسته یي په نرمه خندا بیرته خوشحاله کیدی،

د خلکو سره ناسته والړه ډیره  کله چی به یي ملت د وروسته پاته والي په سبب ) ٔولسي انډیوالي ( ته تمایل درلود.
 ه باندی غمیدله او د ښځو په مخ کي یي خو بیخي ځان بایلود.سوه پر د

پالوال د  استادکي د هامبورک په ښار کي افغانانو یوه غونډه جوړه کړی وه، په دغه غونډه کي  په تیرو کلنو
اره کي وینا وکړه، گډون کوونکو په تیره بیا ځوانانو د ده تود هرکلی په ب افغانستان شناسي او راز، راز لهجو

 وړگجوړ سوی وو، د افغانستان د ج د جرمنیانو لخوا کلتوري نندارتوند میونشن په ښار کي ۱۹۸۶په وکړ.
ما د نندارتون  پالوال په دغه پروگرام کي رسمی دنده درلوده.انځورونه هم په سالون کي ځوړند سوی وه، 

واښاد حامد ته معرفی کړ چي دی زما د پالر داکتر عبدالصمد حامد ولید، استاد مي اردپرانیستلو په ورځ قانون پوه 
 و د ده آخری لیدنه وه .آشنای دی، دغه زما ا

مراتب د ارواښاد ورور عبدالقادر پالوال او هاشم مهمند او نورو دوستانو ته د غمشریکي او همدردي د تسلیت 
 وړاندی کوم. ده ته د لوی خدای څخه جنت فردوس غواړم.

 .ژب پوهاند او خالق لیکوال الندی کتابونه لیکلي ديدغه پیاوړی مٔورخ ، نامتو 
 
 دپښتنو نوی پخوانۍ تاریخ )دوه ټوکه( - ۱
 د پښتو نوی مصدر - ۲
 د شاه مقصود زیارت  - ۳
 د کالم تاریخ  - ۴
 معیاري پښتو  - ۵
 موږ محوه کیږو - ۶
 وگړي دوږخیان دي - ۷
 

 زارديـړي هـدستار ت ېـچ
 ړي په شمار ديد دستار س

 
 په درنښت

 زلمی کرزی
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