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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  بوليښت ھمکارۍ ته رانـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 23/3                                                                                 محمدانور آڅړ
 

  په افغانستان کې، ښوونه او روزنه د نولسمې،  

  زيږديزي پٻړۍ په لوموړيو کې

  
زما ګران کاکا، استاد عبدالستار آڅړ چې په 

 په کال ډٻرو سختو مشک'تو او ناوړه شرايطو کې

،ل،ل کې د کابل پوھنتون د ادبياتو د تاريخ او ١٣۴۵

جغرافې څانګې څخه فارغ شوی دی، د مرګ تر پايه 

يې د تعليم او تربيې په برخه کې زيار ايستلی او 

کاله يې د ھيواد په زرګونو بچيان روزلي ) ۴۶(پوره

دي، استاد عبدالستار آڅړ، په داسې حال کې چې 

خواري کښ او پشته کار   خوراکالو په عمر ؤ،) ۶٩(د

سړی ؤ، د ډٻرې ښې حافظې څښتن او يو ريښتنی 

مھربان ښوونکی ؤ، زما مرحوم کاکا د خپل ژوند په 

ليکلي ) خاطرې(اوږدو کې ډٻرې په زړه پورې پٻښې،

دي چې د څٻړونکو لپاره ډٻر   ښه مستند اسناد 

 کې به چاپ کار پرې روان دی او په راتلونکي(دي،

  )مرحوم استاد عبدالستارآڅړ(                                                                      .)شي

دغه ليکنه ما د خپل کاکا له يادښتونو څخه نقل کړي او نوي کال د معارف د پېل کيدو په ټراؤ 

و له کړنو کاله وړاندې د ھيوادوالو له کړاؤنو او د معارف د ښوونک) ٧٧(خپروم، تر څو لوستونکي

  :څخه خبر شي، په دې ھيله چې لوستونکي يې په مينه ولولي

د خوست د اسماعليل خيلو او مندوزيو په سيمه کې دا وخت په مطلقه توګه بېسوادي وه، ما ته «

ياد دي چې زمونږ په شاوخوا کې نږدې په لسو کليو او بانډو کې دوه تنو چې ھغه ھم م�يان وو ليک او 

 وخت په اسمعيل خيلو او مندوزيو کې د اداري تشکيل له مخې ع�قه دار موجود ؤ ھغه. لوست زده ؤ

يو کاتب يې درلود او ھغه ته به يې ميرزا صاحب ويل، د لومړي ځل لپاره په نوموړي سيمه کې،  چې

يو ښوونځی پرانيستل شو، چې د ښوونځي شاګردان  ه، ش کې تر څلورم ټولګي پورې١٣١۵په کال 

په بدل کې ) رشوت(زامن به د پيسو) سرمايه دارانو(، د خانانو! خلکو بدبخت زامن وويوازې د غريبو

له ښوونځي لوستلو څخه خ�ص وو، داسې زھنيت موجود ؤ چې اميرامان هللا خان ښوونځي جوړ کړي 

وو خلک يې بې دينه کړل، زموږ ماشومان به ھم بې دينه شي، زما پ�ر د پوليس لخوا ع�قه دارۍ ته 

ل شوی ؤ او ورته ويلي يې وو چې په دا شپږو زامنو کې به خامخا يو زوی په مکتب کې غوښت

 داخلوې، زما مشر ورور شاه محمد غوښتل چې زما پر ځای په مکتب کې شامل شي، زما پر مخ باندې



  
 

 

  3تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوال: يادښت

بچيه مخ دې ومينځه، ما په يوه ډنډ کې : يې خاورې وموښلې، خو چې سرمعلم ته ورغلو، ما ته يې وويل

ستا دا مشر زوی مې ستا د خوښې سره سم درته پريښود او :  پريمينځلو، سرمعلم زما پ�ر ته وويلمخ

  .عبدالستار مې په ښوونځي کې ونيوه، زه په مکتب کې داخل شوم

 تنو ٩٩٪ ه، ش کې شرايط داسې وو چې زما د لومړي ټولګي شاګردانو په سلو کې١٣١٧ په 

وو، ھېچا دوه جوړه کالي نه درلودل، دوه مياشتې وروسته به يې کميسونه درلودل خو پرتوګونه يې نه 

د ھر سړي . ُچې کالي مينځل نو لنګ به يې وھلو، تر ھغو به ناست وو چې جامې به يې وچې شوې

کالي به تر شپږو مياشتو پورې دوام کولو، که به يې پرتوګ نوی کاوه، د زنګنو کوزه برخه به يې نوي 

څخه ښه نه ؤ، تر دوھم  څخه وه، د ښوونځي شاګردانو لباس له دې زاړه پرتوګاو پاسنۍ برخه به يې د 

ګرځيدل، لوڅې پښې به تلل، سړيو به د مزرو څپلۍ پښو کولې  ټولګي پورې به يواځې په يوه کميس کې

او ښځو خو به د مزرو څپلۍ ھم نه درلودې، صحې وضع پوره خرابه وه، د اوړي په موسم کې م�ريا 

  .ګران بيه يواځينۍ اع�ج ؤ، ھغه ھم ډيرې) ټابليټ( ميلمنه وه، د کنينو ګولۍتبه د ھر چا

نوميده او ) ُدرانۍ(زمونږ د لومړي ټولګي استاد ) ،ه، ش١٣١٧(زه چې په مکتب کې داخل شوم،

د ګرديز د مچلغو د احمدزيو سيمې ؤ، مستعجل دارالمعلين يې لوستی ؤ، ښايي يو کال يې د تدريس 

، نور اکثره استاذان ديني م�يان وو، زمونږ سرمعلم ھم د مستعجل دارالمعلمين څخه اصول ورزده کول

نوميده، خورا تند مزاجه او ديکتاتور سړی ؤ، نور استاذان، ) اميرمحمد(فارغ شوی ؤ او ھغه ميرخماد 

 ًخصوصا ديني م�يان ھم د ده نه کم نه وو، ھره ورځ به په مکتب کې د غير حاضرو وھل، په سپورت

کې وھل، په سھار غونډه کې وھل، په درس کې وھل ټکول يو عادي امر ؤ، د ښوونځي استاذان مونږ 

وړو اطفالو ته  فوق العاده ځواکمن ښکاره کيدل، د ظلم او سختۍ په وجه د دوزخ م�ئکو ته ورته وو او 

څو مثالونه يو  مونږ لکه مجرمين، ھره ورځ زمونږ په روح باندې لوبې کيدې، د نمونې لپاره يې

  :وړاندې کوم

يو ځلي سردار شاه محمود خان د جنګ وزير، خوست ته راتلو زموږ سرمعلم د دې لپاره چې 

څومره ښه استقبال کوو، ھر ھلک يوه يوه رنګ شوي ھګۍ ھم راوړي وه او دا د  يې ورته وښيي مونږ

يې د ډالۍ په توګه ورته وړاندې کولې، وزير � نه ؤ راغلی چې د ) ټوکرۍ (رنګه ھګيو يو دوه شکرۍ

کينه، بل ځل يې بيا وويل، : اول ټولګي يو شاګرد معلم ته وويل، معلم صاحب ميتيازې کوم، ھغې وويل

دريم کرت يې چې ورته وويل ميتيازې کوم، اجازه ورنه کړی شوه، د . ځواب ورغی کينه، ورک شه

و�ړې دا ځکه چې معلم پخپله د سرمعلم څخه ډاريده، اجازه يې نه شوه ھلک په لنګيو ميتيازې 

  .ورکو�ی

 يې دومره ووھه چې  عبدالکريم نومي ھلک چې د يو بل ھلک سره يې جنګ کړی ؤ، نوموړی

  .يو طرف مخ يې بلکل تور واوښت، بيا يې دا بل طرف ته ھمغه حالت ته ورساوه

ډول ته  مشھور ؤ، د شپې چيرې) وشرکي(ګل ؤ، په يو زده کوونکی چې اصلي نوم يې بختيار 

يې وتړلې، د رسيو دواړه پړي دوو تنو چپړاسيانو  ګډ شوی ؤ، داسې جزا يې ورکړه چې د ھلک پښې

يې ختم شوې،  ونيول او دريم چپړاسي د توت د ونو لښتې پسې راوخستې، دومره يې ووھلو چې چيغې

ډرامه بيا پېل شوه تر څو چې بيا  ه ھوښ شو ھغه پخوانۍبيا يې اوبه ورباندې واچولې، کله چې بيا پ

يې ترې وښکلو د نامه پورته ) خت(بې ھوښه شو، بيا يې اوبه ور باندې واچولې چې بيدار شو نو کميس



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوال: يادښت

يې په خټو ولړلو او مخ يې پرې تور کړ، بيا يې د عمومي سړک  تر څنګ د خښتو په يوه څلي باندې، 

ستق�ل څلۍ ويلو ودراوه، �روي به حيران وو چې دې ھلک څومره چې ميرخمار سرمعلم ورته د ا

  .لوی جرم کړی دی

د ھر شپږم ورځ زموږ لپاره د جنت ورځ وه، کله به چې له ښوونځي څخه رخصت شوو، د 

يې دوزخ ته ورته وه، غير د وھلو ټکولو  ډيره خوږه شپه وه، خو د شنبې شپه د قيامت او ورځ جمعې

ه نه وو، چې شاګردانو ته يې ورزده کړي، زه د شپږم ټولګي څخه فارغ شوم خو نه بل څه له دوی سر

په تقسيم باندې نه پوھيدم، دا ځکه چې زمونږ استاذان م�يان وو، ھغو بېچاره ګانو پخپله حساب نه ؤ 

  .زده

زمونږ د ښوونځي مصارف د دولت پر غاړه وو، لکه تور رنګ د لرګي تختې، د کړکي قلم، د 

ل چې د خاورو مشواڼي وه، کله کله به مو د رنګ مشوانۍ د اختر د ھګيو غوندې سره سياحۍ بوت

وګټلې، يا به راڅخه ولويدلې او ماتې به شوې، خو استاذ به د ليک په وخت کې خامخا درسي لوازم 

پوره غوښتل، يو ځل چې زه په دريم ټولګي کې وم مشواڼي مې ماته  شوه، پ�ر مې راته بله مشواڼي 

پ�ر مې د نيستۍ د�سه زموږ لپاره » .که دا ځل دې ماته کړه نو وبه دې وژنم«:سته خو ويې ويلواخي

يوه سړي  يوه ورځ ھسې ھم دکتاتور ؤ، له  ويرې به مو ھغه ته سم کتلی  ھم نشول، په دې جريان کې

شوي بې له آس څخه خپل کور ته کش کوله او مونږ د ښوونځي څخه رخصت ) ټانګه(خپله د آس ګاډۍ

ځای کې ھغه مشواڼي چې پ�ر مې پرې  وو، چې د ګاډۍ په کشولو کې مو مرسته ورسره کوله، په دې

يو ځای بل ځای ناست  د مرګ اخطار راکړی ؤ ورکه شوي وه او پوه شوم چې مشواڼي نشته، د ورځې

و په وم ھسې مې خيال کاوه چې پ�ر خو مې خبر دی، نو د وعدې سره سم به مې ووژني، زه د پټيد

فکر کې وم څو ماښام شو چې دا شپه زما يوه ډيره مھربانه ترور ھم زموږ کره راغلي وه، زه د 

غواګانو په اخور کې چې چرګې ھم پرې کيناستې او پنا ځای ؤ، پټ شوم، ماښام مې مور، پ�ر وروڼو 

ر کې وليدم، ما له يې د مزرو د اور په رڼا باندې په اخو او د تره زامنو شاوخوا لټولي وو، په پای کې

 يې وپوښتلم نو پوه شول چې جرم کوچنی څه راباندې شوي دي، چې ډاره ژړل ھغوی حيران وو چې

دی او ترور مې په غيږ کې ونيولم ويې ويل، مه خپه کيږه څوک به دې نه وھي، زه به بله مشواڼي 

  » .درته واخلم

  .د مرحوم استاد عبدالستار آڅړ له ياد داښتونو څخه

  


