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 قسمتي نو بدـښتـد ریاض تسنیم مرګ او د پ
  

 څه بې ځایه، څه ارزان ارزان مې ویشي
 هـونــــــرورتــــا واړه واړه ضـــــــدا زم

 

 
 

زه چې اوس څه لیکم، دا د خپلې پښتو ژبې او د هغوى )لیکواالنو( د بدقسمتۍ په اړه لیکم، کومې چې ما خپله لیدلى 
  .او درک کړى ده
ژبې یو ستره بد قسمتي دا ده، چې څومره یې ژبه خواره ده، دومره یې غمخواران هم په مادي لحاظ  د پښتو خوارې 

لوستلى او عکس یې کتلى شئ،هغه  پاس شعر  ه د اروښاد ریاض تسنیم خپل خوار دي،زما د دې خبرې د ثبوت لپار
  .د خپلې مریضۍ د عالج پیسې هم نه درلودلې

زما دا خبرې د پښتو ژبې یو بې جوړې شاعر، لیکوال، د پښتنو غمخوار، ټولنپوه او دحقیقت ملګري ارواښاد ریاض 
  .تسنیم په اړه دي

بلد نه وم، خو د ده هغه ریښتوني پښتونوالي سړى دیته هڅوي،او د خوشال بابا که څه هم زه د ارواښاد سره شخصي 
  ....هغه شعر سړى ته ور په زړه کوي ، چې وایي

  

 په هیچا نشته د خوشال قدر که اوس 
 رګه به یې یاد که ډېر عالمــه مـپس ل

  
اوس دور کې د انترنیت د هم کور ودان  زه نو ځکه د ده په اړه د خپل زړه تسلي د انترنیت له څپو خپره کوم، او په

وي، چې موږ یې د خپلې ژبې داسې خورو، ورو لیکواالنو او د پښتنو غمخوارانو سره اشنا کړو،چې سارى یې د 
  .ادب او لیکوالۍ په ډګر کې کم او بېخي د نشت په حساب دى
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 .عدادونو او غمخوارنو څخه خبریږوبد قسمتي وګڼو ، چې پر مرګ د خپلو بې جوړې است موږ خپله  خو دا به بیا 
  .خاطره درسره شریکه کړم خپله یوه  پر همدې پورې زه د پښتو ژبې په اړه د درو هفتو مخکې 

کابل ته تللي وم، هلته د پښتو ژبې غني کتاب پلورنځیو )دانش مطبعه او اکسوس کتاب  درې هفتې مخکې نومبر کې 
پښتو کتابتونه مې پکې راونیول، په ډېر ښکلى انداز یې جوړې کړى دي، پلورنځي ( څخه مې لیدنه او د خپلې خوښې 

په عصري سیستم  کتابونه یې منظم او په ترتیب سره برابر ایښى وو،او د دوى د کتاب پلورنځیو منظم، ښکلي او 
  .سمباله سلیقه مې ډېره خوښه شوه

ه کلن تاریخ خبرې اوریدلى او موږ د نړۍ د خو ژړا هغه وخت راغله چې ما کله د پښتو ژبې او پښتنو د پنڅه زر
عصري کتاب پلورنځیو په شان  نوره ژبو سره په قیاس کې د نشت په حساب پښتو کتابونه لرو،او نوره نړۍ زموږ د 

چې دوى په انترنیت کې لري،  انترنیتي کتابتونونو زخیرې  خلک خپلو کورنو کې دومره کتابونه لري، او هغه د 
  .دغې خبرې بال ټکان راکړو، چې موږ څومره کم کتابونه لرو خبره ده، نو هغه خو یې بیله 

له دې خبرې دا معلومیږي، چې موږ څومره کم ښه لیکواالن، موږ څومره شاته پاتې ولس او زموږ ژبه څومره 
 .خواره، او زموږ لیکواالن څومره په مادي لحاظ خوار دي

نړۍ د خلکو او ژبو سره سیاله کړي، خپل ګریوان ته د سر ټیټ پښتون که غواړي، چې خپل ځان او خپله ژبه د 
  .کړي، او خپلو مشکالتو ته د خپله اوږه ورکړي، او خپله د یې حل کړي

زه اوس هم داسې لیکواالن پیژنم،چې چاپ شهکارونه کتابونه یې د پیسو له وجې په کتاب پلورنځیو کې بندیان پراته 
یالن، والیان، ریسان هم پیژنم، چې دپیسو بوجۍ په کور او بانکونو کې لري، خو دي،او زه داسې پښتانه، ملکان، وک

د لیکوال د کتاب او د پښتو ژبې د بډاینې لپاره یې هیڅ مسؤلیت ته اوږه نه ده ورکړى، او نه یې ورکوي، او نه دا 
  .خپل مسؤلیت بولي

خپلې ژبې او قوم ته خدمت وکړئ، او بیا د  وه پښتنو مشرانو؛ دا ستاسو مسولیت دى، چې ستاسو نه کشرانو ته د
ځوان نسل مسولیت دئ، چې راتلونکې نسلونو ته د ستاسو د وطنپرستۍ په پل قدم کیږدي، او خدمتونه وکړي، که 

  بیا کومو خدمتونه کوي؟ مشران خپل مسؤلیت ادا نکړي، نو دا ځوانان به مو 
پانسر کړو، او مادي ضرورتونه یې ورپوره کړو،تر څو خپلې زه وایم، راځئ، چې د ریاض تسنیم په شان لیکواالن س

  .ژبې او ولس ته مو خدمت کړى وي
قدرمنده مشره)ریاض تسنیم صاحب (؛ ستا د مرګ په بهانه مې خپل د زړه بړاس د پښتانه پر درشل وکړو، ستر 

  .ګرځوخداى د وکړي، چې موږ د خپلې ژبې او قوم تر مخ خپل مسؤلیت ادا او خدمتګاران یې و
ستا د ستر رب العزت ښکلى جنتونه نصیب کړي،درنې کورنۍ، دوستانو، ملګرو او ستا په درد دردیدلي پښتنو ته د 

  .زړه صبر غواړم، او پښتون ته د خداى د خپل مسولیت پوره کولو توان او توفیق ورکړي
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