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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حفـیظ هللا خوږلن

۲۰۲۱/۱۱/۲۵

عــالمـه رشاد،
د معنویت دنګ غر
که څه هم ماته د دروند استاد عالمه عبدالشکور رشاد دمخامخ لیدو،اویاهم د هغه په ادبي مجلسو اوبنډارونوکې د
برخې اخستو ویاړ ندی را په برخه شوی،خو زه دغه ستره اونوم وتې معنـــوي هستي د هغه د اثارو دڅه کم او زیاتې
مطالعې ،اوهمدارنګه په ورځپاڼو،مجلواو داسې نــــــورو چاپي رسنیو کې دهغه د لیکنود لوستو له الرې ،یوڅه ناڅه
پیژنم،اود دغونیمګړو مطالعوپه پایله کې داراته څرګنده شوه چې دعالمه صاحب لیکنې د
ادب،تاریخ،ژبپوهنې....اوداسې نوروبرخــو کې ډیرې ژورې،دقیقې اوهراړخیزې دي .اوهمدا دلیل دی چی د استاد
رشاد اثار ترده راوروسته فرهنګي اوادبي نسل ته د یوله اعتبار او اعتماد نه ډک ماُخذ اوریفرنس حیثیت لري.
عالمه رشاد د خپل پرباره ژوند په اوږدوکې د پښتني فرهنګ د ودې،بډاینې اوساتنې په سنګـرکې قلم په الس لکه د
بابا غردنګ او استوار والړ وو .او د دغه هسک غره له لمنې دومره زیاتـــــې معنوي چینې را وبهیدې چې دمعنویت
د اوبو دګڼ شمیر تږو تنده به دتل دپاره ورباندې ماته وي.
او دا هم زما هغه شعر چې د ۲۰۰۴کال د جون په میاشت کې،یعنې هغه مهال چې داستاد په پراخ کوګل کې
پرافغانستان او افغانانو دهغه میڼ زړه ال په افغاني مینه اوجذبه خوځیده،لیکلی وو.اودادی دعالمه صاحب د زوکړې
د سلمې کلیزې په ویاړ ،اوهمدارنګه دهغه د مړینې د اولسمــې کلیزې د ډسمبرلومړۍ  )۲۰۲۱په درشل کې یې د
هغه سترمعنوي مقام ته ډالۍ کوم.هیله مند یم چــې په دغې ناچیزې اهداسره وکړای شم د دروند استاد د
ارادتمندانو،مخلصینو اوبا االخره د خریدارانو په ډله کې ځای ونیسم.

درونــد اســتاد
د شیرین وطن پـه مینه کې فــــرهـــــــاد دی
ترپاریس ،لندن خپل وران وطن کې ښاد دی
سترپوهـاند د معنــویت د پــوهــــنتـــون دی
د ادب په مــدرسه کې لــــوی اســـــتـاد دی
د قلم او د کـــــــتــاب وســـــله یې الس کې
جهـالټ سره لګــــیا پــه ستـــرجـهـــاد دی
د ځـوانۍ او زړبـــــودۍ هـــــره شیبه کې
د وطن د اوالدونـــــو پــــه ارشــــــــاد دی
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ویښوي یې د غــفلت له درانـــــه خــــوبه
خپل ولـس لره په چیغو په فـــــــریــاد دی
لوړمقـام ته د غــــرور او استغــــــنا یـې
سر راټیټ د هــندو ُکش اود شمشــــاد دی
خپل عزت یې په ذلــت ندی پــــــــلورلی
ډیر پتمن ،اتل بـــچی د خــپل هیــــواد دی
سر یې ټیټ نشـو مقـــام اومـنـزلـــــت تـه
د هــوا او د هـــوس له بنـــــــــد ازاد دی
تور ته تور او سپین ته سپین په ډاګه وایـي
بې پروا لــــه تــیرې تورې د جــالد دی
سرو پلتنـو د نـمرود یې کور ور وران کړ
اوس یې وران کورکې دیره د وخت شداد دی
د وطن اصیل بچی دی ،هــــــیـر بـــه نشـي
د اصـیلو افغـانـانـو تـــل پـــه یــــــــــاد دی
چی یې نوم د هرافغان په زړه کې حک دی
خوږلن وایي دغه دروند استاد ،رشــــــاد دی
حفـیظ هللا خوږلن
کـانادا
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