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 2۶/۲2/2۲1۲            شاه محمود محمود
 

 وستیپ یدانگیبه جاو یسرمحقق عبدالله بختان
 

 : مقدمه
و  رشاع ست،ی، ژورنالسندهی، نوخدمتگار یدالله بختانعب سرمحقق

 22هـ ش =  1931حوت  5شنبه افغانستان  ییمحققشناخته شده 
. وستیپ یدانگیبه جاو یم به عمر نود وسه سالگ 2۲1۲ یفبرور

تلف مخ یبخش ها فراوان در یقاتیتحق یمرحوم استاد خدمتگاربختان
 یها به زبان یقیاز صد اثر تحق شتریو ب دادهانجام  یو فرهنگ یادب

او  گریاثر د 2۲آن چاپ و  اثر ۸۲و پشتو نوشت که منجمله  یفارس
خدمتگار  یدر شرف چاپ است .استاد بختان ایازچاپ بازمانده و 

و  یبود و در ادارات و مراکز علم انیزلم شیعضو جنبش و
وده نم فهیوظ یفایمختلف ا یدربست ها یستیو ژورنال یمطبوعات

 .تسا

 تینقاب در خاک نمود و به ابد فیلتالرأ یدانشمند کث نیامروز ا غایدر
که در پوهنتون کابل محصل بودم  ی! با مرحوم بختاني زمانوستیپ

هـ ش در سیمیناري که در تاالر سید 1955 ایو  1952؛ در سال 
آشنا  ؛بود دهیگرد ریجمال الدین افغان در كتابخانه پوهنتون كابل دا

در اكثر سیمینار ها با هم میدیدیم و از محضر شان فیض  شدم. بعداً 
میبردم إنسان دانشمند و محقق و استاد فرهیخته و شکسته نفس و 

 . متواضع بود .روحش شاد و یادش گرامي باد
 ، وفاتطنانم و به خصوص فامیل محترم شانفرهنگیان و همو براي

 خدمتگار یدالله بختانعب سرمحقق      .ماین دانشمند را تسلیت میگوی
 

 و انا الیه راجعون انالله
 

 :ینامه مرحوم بختان یزندگ
 

هـ ش  19۲2در روز چهارشنبه دهم سرطان  بیفرزند مال آقا جان طب یسرمحقق عبدالله خدمتگار بختان مرحوم
ا در ر ییابتدا ماتیننگرهار تولد شده بود. تعل تیسرخ رود وال یچهارباغ صفا ولسوال هیهـ ق در قر 1929 بابرابر 

، ، فقه. علوم عربي و دینيطبابت را آموخت مهمان زمان فرا گرفت و درکنار پدرعل دیاسات از و بعداً  نیدامان والد
، صرف و نحو، بدیع، بیان، معاني، حکمت و منطق ، عقاید، میراثفسیر، حدیث، اصول فقه، اصول حدیثتجوید، ت

 . دیرس«  یمولو» و تا درجه  دیش دکابل آموز یو دارالعلوم عرب یو کابل در مدارس خصوص رهارګنن را در
 ای، جغرافخیو مروج آن زمان فرا گرفت.تار یرا در مدارس محل یاضیو ر مهیو طب قد یو زبان عرب یدر - یفارس
. و درمورد فلسفه و جامعه دیآموزش د یبصورت شخص ایبکور یاریرا تا سطح مع یالوژیو ب ایمیو ک کیو فز
 .انجام داد عیمطالعات وس یکولوژیو سا استیو س یشناس

مسجد جامع حضرت  بیخط ظیسرخ رود ، مال محمد حف یقلعه نو ولسوال یمال مدد مولو یچون حاج ینید یعلما از
 هیقر بیطب ی، مال عبدالغنمدرسه ودارالحفاظ مسجد حضرت صاحب ریصاحب چهارباغ صفا، استاد حافظ ملک مد

 لیمسجد جامع نکرخ بیعبدالواحد خط ریم یپور سرخ رود، مولو هیشمس هیعبدالله جان از قر ی، مولولیخ یعل
 هینده قرباش میعبدالرح ی، مولو کهیقاسم  رانیم هیقر یگل مولو نی، اممعلم یمال عبدالودود لوگر ،یانیخوگ یولسوال

صاحب  بینق فهیسرروضه وال خل دیمحمد سع یالله از لغمان، استاد مولو ضیف یلغمان ، مولو تیوال گرویت ییپشه 
 .دید یو طب ینید موزشو امثال آنها آ
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ن آموزش آ یاش بود و برا یاز پغمان فراگرفت. زبان پشتو زبان مادر یشیرااز معلم محمد عمر قر یسیانگل زبان
 امی، استاد قن سرشناس وطن استاد گل پاچا الفتو دانشمندا دیاسات ییضرورت به معلم و استاد نداشت اما با رهنما

 . درشعر و ادب پشتو استاد شد نوا؛یو استاد عبدالروف ب نیالله رشت قیخادم ، استاد صد نیالد
هـ ش در پوهنتون  1912 - 1919 یسالها نیب شیرا در مدت اقامت خو یزبان روس اتیو ترجمه ادب زبان

 . و فراگرفت دیاموزش د یلومونوسوف شهر مسکو بصورت اساس
وسه سال در  ستیبود مدت ب یستی، ژورنالیادب ،یعلم قاتیتمام عمر را مصروف خدمت و تحق یبختان مرحوم

 . بود یو علم یادب قاتیعلوم افغانستان مصروف تحق یو چهارده سال در اکادم ولنهټپشتو  استیر
 

 : یادار یها کارکرد
 

 ننگرهار تیمعارف وال تیریمد 11؛ کاتب رتبه هـ ش 1925در سال  -
 تاسیزبان پشتو که تحت نظر ر یننگرهار و استاد کورسها تیمطبوعات وال تیری؛ عضو مدهـ ش 1921ال در س -

 .بود ولنهټپشتو 
 . ولنهټپشتو  یو عضو مسلک یریز دهیمسؤول جر ریهـ ش مد 1991در ماه اسد سال  -
 رمسؤولیپشتو، مد یننگرهار و امر کورسها تیمطبوعات وال تیریهـ ش معاون مد 1993تا  1992 یسال ها نیب -

مطبوعات و مسؤول روزنامه  یعموم ریمستقل مطبوعات ، مد استینشرات ر استیر یمجله ننگرهار، عضو مسلک
 .مسؤول مجله ننگرهار ریبار دوم مد یو برا ننگرهار

 . ولنهټپشتو  استیپشتو تولنه ، معاون ر اتیادب ری، مد ولنهټپشتو  یمسلک تیهـ ش عضو 1993در سال  -
 یو آمر ادار وادیمسؤول روزنامه ه ریمد فیوظا ارتقا نمود و بعداً  یرندوڅی یهـ ش به رتبه علم 1952در سال  -

 . را به عهده داشت وادیو سرمحرر روزنامه ه سیئرشد و انکشاف زبان پشتو، ر
 . علوم افغانستان یدر اکادم تیهـ ش عضو 1912در سال  -
 .دیـ ش به تقاعد سوق گرده 19۸9در سال  -
 

 : یعلم یها تیفعال
 

 
 

در مکاتب و کورسها پرداخت.  یو عرب یدر - یزبان پشتو و فارس سیبه تدر یادار یبرعالوه کار ها یبختان حوممر
 یهـ ش مدت 19۲2پشتو پوهنتون کابل به عهده داشت. در سال  پارتمنتیپشتو را در د اتیادب خیتار سیهمچنان تدر

تقاعد موصوف رفع و  گرید کباریهـ ش  19۲5مسؤول هفته نامه اتحاد افغان را داشت و در سال  تیریمد یکوتاه
 دداً مجمافوق رتبه  یعلوم افغانستان به کار اغاز نمود. و باالخره با داشتن رتبه دولت یاکادم یعضو علم ثیمنح

 .دیمتقاعد گرد
 یروس یآثار ترجمه از زبانها نیاز ا یبه ارث گذاشته است بخش یادیز یعلم قاتیثار نثر و نظم و تحقآ یبختان استاد

سابق ،  یشورو یشرکت فعال داشت و به کشور ها یو ادب یعلم یها ناریمیموصوف در س باشدیم یو عرب
 .اشتراک نموده اند یو پاکستان در محافل علم ندیپول ا،ی، عراق، المان، چک سلواکهندوستان

است  تهافیها و فرهنگنامه و دانشنامه ها انتشار  تیدارند که لست منظم آن در سا یرچاپیو غ یاز صد اثر چاپ شتریب
اطالعات و کلتور وقت؛  ریوز نیاز دانشمندان داکتر ره لیهـ ش در محفل تجل 19۲3سرطان  19 خیبه تار( 1)

 ه عمل آورد .ب لیکشور تجل یفرهنگ یعلمبرجسته  تیخدمتکار به عنوان شخص یازمرحوم عبدالله بختان
 پایان
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