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د ھغھ مینھ کتاب او د کتابونو لوستنگ وو ، پھ . پالر مې یو غ کورنی کتابتون درلود. د مور او پالر یو زوی یم" ...

یدلھ او خوند یې اخیست. کتابونو کې ډوب وو ۍ بھ یې خپلو کتابونو تھ کتل ، بیا بھ یې سوړ . لوستنھ یې خو ھره گ
لی لھ زړه و ایست اوویل بھ یې کاشکې ډیر زامن مې درلودای چې زما کتابونھ یې را پاللي وای او کتابونھ یې را اسوی

  ...." سره لوستل
  
  4]  دانش لھ محمد یار سره مرکھ اسد [
  

لور کالھ مخکې تر سره شوې ده چې پھ ھغو کې د خپرو شویو کتابونو شمیر د : یادونھ   ١٧٠٠ او ١۶٠٠دغھ مرکھ 
ولنې د خپرونو شویو کتابونو شمیره لھ  ودل شوې ده ، حال دا چې د دانش د خپرندونې   ٢٠٠٠وکو پھ شااو خوا کې 

خھ زیاتھ ده   . وکو کتابونو 
  

رگندونې پھ تل کې یوه ژوره کیسھ پرتھ ده تانھ پالر عبداهللا مرستوال ھغھ ھیلھ وه چې . د پورتن  گالي پ دا د یوه رب
توني واقعیت را واړولھ داسدزوی یې  و . انش لھ کیسې او ھېلې پھ ر یو جگ یو پی ایي عبداهللا مرستوال پوھیده چې پی

ایي  رگندې کچې لیرې ساتلي دي ،  خھ تر  تانھ لھ کتاب او قلم  یو ، اقتصادي بې وسیو او نورو ستونزو پ ، ناخی
.  اوږد مزل ھوډمن قلم ، فکر او پیاوړي تکل اړتیا تھ لريمرستوال انگیرلھ چې د بریا تر ډگره رسیدل اواغلي عبداهللا 

                                            
1 http://www.ashoka.org/fellow/5684 
 
2 http://danishpress.com/news.php?id=298 

اغلياسدلھ  3 اغلي محمد یاراو  اغلي احسان بازمحمد دانش سره د  پھ سمبالنھ لھ  اهللا احسان  عابد مرکھ چې د 
کال  ې دهمجلھکندھاره خپریدونکې  ھ نھ ده ویل شوې؟: نیوکھ  [  کې یې خپره ک ال او پا ھ ،  کال د مجلې گ ] ولې د   

 ھماغھ  4

ي ، د دانش د اغلی اسد دانش ساپ
ولنې چلنوال ، بنس  خپرندویې 

ودونکی او مشر  ای

د ایمل خان بابا د سرو زرو د 
یوالې  ال او د آشوکا د ن م

ونکی) جایزې( استایزې  گ  
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خھ د عبداهللا مرستوال د غ  ې پھ لپو کې د راتاو کورني کتابتون د دیوالونو لھ شا  ایي د لغمان د کوشن جونگ
تلوالي زموږ تر غوږو شي چې کاشکې ډیر زامن یې سره درلودای او کتابونھ یې ور  ازانگې ال تر اوسھ پھ ھماغھ غ

لي وای او د  ن ې دوړې او خاروې یې لھ مخھ ور لوستلي وای ، ھغھ یې ور سره پاللي وای ، د وختونو او مھالونو خ
ون ور سره تللي وای کلو نا پیدا مرغلرو پھ ننداره او ل ای د  ایي عبداهللا مرستوال . پوھې پھ سمندر کې ور سره یو 

تنو د ژغورنې یوازینې الره ه کې یې د پوھې او پوھیده چې د پ  کتاب او قلم دی او ھمدا المل وو چې پھ خپلھ جونگ
انھ ساتلې وه ي ، . کتاب ډیوه رو ایي ھر زوی ونھ کوالی د یوه ھیلھ من پالر دغسې سترې ارماني ھیلې تر سره ک

تن عبداهللا مرستوال تھ د  یر ھاسدخو دغو سترو ھیلو تھ د رسیدا پھ الره کې لوی  ی  دانش پھ  اند زوی ور برخھ ک
د ولس پھ من کې پروت دی ، لھ پرگنو سره ژوند .  اوس ھم ھماغھ زوی د پالر پھ شان پھ کتابونو کې ډوب دی . وو

لی کلیوال یې لري  تی دی چې یو ساده سپی لتیا او پرتم پھ کې نغ دده . کوي ، ژبھ یې ساده او کلیوالھ ده خو ھماغھ سپی
ینې کسان یې پھ سپینھ گرد چاپیره کسان دی گل  دادا ، اسداهللا ، اسد الال ، اسد جان ، دانش ، ساپي او اسد دانش بولي ، 

ت پالي لې ساده ژبھ الال بولي او د مشر ورور پھ سترگھ یې پھ درن   .سپې
  

ي لي چاپیریال کې ژوند وک ھ او سپی وک پھ دغسې یوه را کلی وي ھغھ ژوند چې  اند . ومره  اسد دلتھ موږ د ھ
ودونکی ، مشر او چلوونکی ولنې بنس ای   .دانش ساپي یادونھ کوو ، د دانش د خپرندویې 

  
ولنې اسد ز کال سره سمون خوري ١٩٨٧ ل کال کې چې لھ ١٣۶۶ کالھ مخکې پھ ٢٢  دانش ساپي د دانش د خپرندویې 

ود ی تنو او د افغانستان پھ نورو سیمو کې بھ ډیر ل ک. بنس ک سان و موندل شي چې د دانش د خپرندویې پھ لرو برو پ
  .ولنې لھ نامھ سره بلد نھ وي

  
اور کې دم او قدم دواړه پھ شمار ول"  ېدونکي چاپیریال کې چې ." ھغھ مھال د جھاد کلونھ ول ، پھ پی پھ دغسې یوه خو

اس پرتھ بل شی نھ پھ سترگو کیولھ توپک ، وژنو ، ورانیو ، بھرنیو تیری دل ، پھ داسې یوه چاپیریال کې  او د ویرې لھ ب
ې پر مخ خوړلې وې ، پھ داسې یوه چاپیریال کې چې لھ یوې خوا د توپونو  پی کیالک  ولو افغانانو د روسي  چې 
ۍ ترھگرۍ افغانان قصابي کول د بې پرې قلم او د لیکنې د خپلواک ډگر  کیالک الوتکو پھ خون ډزې وې او د سره 

ھ آسانھ کار نھ  ې تھ د شک پھ سترگو کتل کیدل ، ھره رسن پرانیستل  ھ تنظیمي ول او ھر چا او ھرې ھ وو ، ھر 
انھ وې ې ھم رو   .ارل کیدلھ ،د رسنیو د مورچلونو کر

  
ې: پالر مې راتھ ویل "  الی شي ، خو تھ بھ کیسې گ تـنـي  " 5زویھ پیسې ډیر خلک گ ، عبداهللا مرستوال پوھیده چې د پ

ۍ یې ادب د اب لمنھ لھ  ۍ پی ادبي مرغلرو تشھ شوې ، دغھ لمنھ داسې یوې وچې بیدیا تھ ورتھ وه تھ بھ وایې چې پی
ال او پرتم  تي ، د خاورو پھ زړه کې ډوبې دي او نھ یې د لرغونی  و او اوبھ نھ وې لیدلې ، لرغونې مرغلرې یې پھ کا

ي تني ادب بوډۍ مور پ. رک لیدل کی و لھ خپلو زامنو ھغھ ایي مرستوال پوھیده چې د پ یو او وچو شون ھ سپینو کو
ې رژولې او پسرلی مو لیرې دی ایي ھغھ تھ دا ازانگې پھ غوږ . کیسې غواړي چې آه زامنو ب مو وچ دی ، ونو پا

ت ې توگھ د پ انگ کیالک سره پھ ډغرو افغانان پھ  د وینې و نورتللې چې د میوند د کیسو پھ تــَکـَرر کې لھ روسي 
ایي ھغھ بھ اوریدلھ نیزژبیدنې  ادبي اوتوی ولې شوۍ  وای ،  توني کیسې دي چې باید را  رنگ پیکھ دی ، او دا ھغھ ر

تو ژبھ ور زده ک تنو بچیانو تھ مو پ تو وکئ چې پ ، او ئ ، د پوھې پیلوزې او ډیوې بلې کئ ، لیک لوست مو پھ پ
ال   . ئندو ستورو پھ شان یې ژوندۍ وساتـد افغانستان د راتلونکي تأریخ پھ آسمان کې د 

  
 ٢٨٠٠ماتھ یاد شي ما ..... گرانھ عابد جانھ . "  کلدارو را پیلوي٢٨٠٠ دانش پھ تنگسھ او بې وزل کې خپل کار لھ اسد

توکل او د دوستانو مرستھ وه چې پھ لن وخت کې مې وکوالی شول د استاد گل ) ج ( کلدارې درلودلې ، بس پر خدای 
م ] لیکوالي ، امال او انشأ[ ت پاچا الف یوه دوست ...... ینې خلک بھ راغلل او حیران حیران بھ یې راتھ کتل .... چاپ ک

ې ی دی خو تھ نھ پوھی نده ده چې " 6.راتھ وویل چې تا ډیر غ کار ک اد استاد اسدھې ی کار د اروا  دانش خپل لوم
اپي پیل وو یا یوه ژوره ھیلھ ؟ د آیا . الفت لھ کتابھ د لیکوال لھ بھیره راپیلوي [  دانش دغھ گام چې د اسددا ھسې یو نا

ی ھک پک] لیکوال  ی پھ خپلھ س ۍ مزی ھمداسې راواخلو  وییکی یې پھ نا خبرۍ کې غوره ک کوي ؛  کھ ددغې ل
ایي دا د ھماغو ازانگو یوه او مومي ،  ھ ډول د ھغھ لھ راتلونکو بریا وو سره ت یکھ وه چې د نو وینو چې پھ   اسد ک

ی وي ایھ د یوه الھام پھ اوریدلو را پیل ک ولنې . دانش پھ زړه کې پریوتلې وه او کار یې لھ ھمدغھ  د دانش د خپرندویې 

                                            
اغلي محمد یا 5   دانش ساپي مرکھاسدر سره  د لھ 

اغلي ٢٠٠٩د  ه  اسد زکال د اگست پھ نیماییو کې  کیو ما لیکوال تھ وک   دانش ھم دغھ خبره ک م پھ ھمدغو 
اغلي عابد مرکھ  6 خھ یادونھ نھ ده شوې[ کال مجلھ ، د  ې او کال  کال د مجلې لھ گ ھ کې د  ] پھ ویبپا  
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ي ایھ او لھ ھمدغھ کتابھ راپیلی اور د ٢٢دغھ سفر اسد دانش ساپي . ھوډمن تــَکل او سفر لھ ھمدغھ   کالھ مخکې د پی
و د لغمان د توتــَکیو او ناصر باغ د افغان  وان اسد دانش ، جگ غالي را پیل ک ، دا ھغھ مھال وو چې  والو لھ پن ک

ې وو او د َمَرور مارغھ پھ شان یې پھ بې کورۍ او  خھ بې برخې ک کو سیلیو د گلونو لھ وږم  و لھ ب او د  چ چ
ې لیرې خو بیا ھ والو پھ شان لھ خپلې جونگ اور کې ژوند اللھاندۍ کې د نورو ک غر پی تني  م د خپلو نیکونو پر پ

  . کاوه
  

انتھ خپرونې درلودلې ، لھ ھیواده جال شویو ھیوادوالو د ھیواد  اسد دانش ساپي تھ دغھ سفر ډیر گران وو ، تنظیمونو ھم 
وال او ھیواد اره ، ھر ک ې توگوالناورین  انگ ھ کې وو چې د ھیواد د روانو حاالتو پھ  ھ د روانو ورانیو  بھ پھ دې ل

خھ ھم ووییکي د توغندیو د  یر د رسنیو لھ قلمونو  و د ډگر پھ  ي ، د وسلو او جگ پھ اړوند خبرونھ تر السھ ک
یر َوریدل ، خو اسد دانش ھغھ تشھ لیدلھ چې د چا پام ورتھ نھ وو او ھغھ اکاډیمیک ډگر وو ، اسد  ارو پھ  اورغون

و د کیسو ، او د اکاډی تل د جگ ي غو اسد دانش د ھمدغسې یوه تریخ . میک ډگر د ننگونو مزي لھ یو بل سره وت
ې لیدلي ، بیوزل یې گاللي او د سترو ھیلو د بریا  و لوخ نده دی ، پھ ھمدغسې یوه چاپیریال کې یې د جگ چاپیریال زی

ي دي ھ کې یې شپې سبا ک   .پھ ل
  

یو کې چې لھ ١٣٧٩اسد دانش د  ولنې بنس ھم ] الفت[  سره سمون خوري د  زکال٢٠٠٠ز کال پھ لوم د خپلواکې 
ود چې پھ ھمدغھ نامھ اوس یوه دوې مېاشتن خپرونھ لري ی بل گام یې د کاوون خپرونھ وه چې کار یې لھ لغمانھ را . ک

  . پیل ک
  

ې خپره شوې ده٠٢ – ٠۵ -٢٠٠٩دغھ مرکھ د  ولنې تر دغھ دم.  پھ نې  ١۶٠٠ھ د مرکې پر بنس دانش خپرندویې 
ي دي دا ھغھ بې سارې پانگھ ده چې " د مرکوالو پھ وینا . ولنیز ، تاریخي ، ادبي ، ساینسي  او سیاسي کتابونھ خپاره ک

خھ برخمنو او پھ تخنیکي او مادي امکاناتو سمبالو اکاډیمیو یې ھم د  د افغانستان پھ لر او بر کې لھ علمي پرستیژ 
تھ کیدا او ساتلو توان نھ د یرامن ولنې پھ ٢٢ کتابونو خپرونھ پھ ١۶٠٠کھ یوازې د  " 7.ی پیدا ک  کالو وویشو نو دانش 

ھ د باندې  ي دي٧٢ھرکال کې  ی یم چې یو تن .  کتابونھ خپاره ک اغلي بازمحمد عابد او محمد یار سره ھمغ زه لھ 
ي آیا دا آسانھ کار دی ؟ دلتھ بھ د مجلو یادونھ ل ې ک ي سر دومره ھ   .ھ اره نھ کوو چې ھغھ جال کار دیپھ یو گ

  

ولنې لھ پلوه ډال شوی دی اسد ال د افغانستان د کلتوري وَدې د  ال "  دانش تھ د ایمل خان بابا د سرو زور م نوموړى م
ې پھ ترڅ كې د سر محقق عبداهللا بختاني ،  ، استاد حبیب اهللا رفیع د مومنددرې پھ اېمل خان لېسھ كې د یوې پرتمینې غون

ل، اسماعیل ئ، رحمت شاه سا ، عاشق غریب ، سلیم راز، ډاكتر طارق رشاد ، دروېش دراني ستاد محمد ّاصف صمیما
ل شو ور پھ الس ورك  .یون او زرین ان

تونخوا پھ لس ه كې د لرې و برې پ ىگونو لیكوالو، شاعرانو او ژورنالستانو گپھ نوموړې غون   .وو  ون ك
لولي دي ېباز محمد عابد ورسره مركھ ك وابونھ مو نور ھم ورپورې ن تنې او  و پو ، لھ افغان ادبي بھیر  ، یو 

نې واخلئ خھ پھ مننھ یې ستاسې مخې تھ ږدو، ویې لولئ او خوند  ې     " 8 .ویبپا
ې چې دغھ بنس ، سره لھ  ومره مادي مرستھ ک ولنې سره چا او  تنھ دا ده چې د دانش لھ خپرندویې  دلتھ لویھ پو

ي؟ آیا نھ شي کیدای چې د یونسف د خپ و ودَروي او بنس ال پیاوړی ک لو پھ پ و او یو اړخیزو ھلو  ولو یو گ لو 
کلتوري پروگرامونو لھ الرې دغھ بنس تھ د ملگرو ملتونو د ادارې پام را واړوو ؟ آیا نھ شي کیدای چې پھ بھر کې د 

ولنې د پیاوړتیا او د  و د یوه کوشنی صندوق د پرانیستلو میشتو افغانانو لھ الرې د  یتوب او د ون فرھنگي ودې لپاره د غ
کي تھ  ولنو پام دغې  ولنې لرو؟ آیا د فرھنگي  و ؟ موږ افغانان لھ ھیواده دباندې یو شمیر فرھنگي  لھ الرې مرستھ وک

ولنې لھ الرې د مادي سپما او مرستو یو صندوق پھ بې پـَرې ډول تی دی چې د دانش د  ایي او ي ؟   جوړ ک
ولنې آړونھ  ولنې چمتو وي خو ستونزه بھ د ھرې  تني ادب د بوډۍ مور ) شرایط ( بھرمیشتې افغان  وي ، آیا چا د پ

ولنھ َودې او پراخوالي تھ اړتیا لري او باید د ھغې مالي بنس پیاوړی شي یو تھ کتلي دي ؟ زما پھ اند دغھ  . سپینو کو
تھ کوي ، لھ بده مرغھ زموږ پھ نورو ھیوادونو کې داسې وک آړ او شرایط نھ رامن ي ، د فرھنگ پھ الره کې   نھ کی

ې سیاسي رنگ اخیستی دی   .ولنې او ھرې ھ
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ای کې د  خھ یادونھ شوې ده١٧٠٠ د مرکې پھ بل  اغلي محمد یار سره د مرکې پر .  کتابونو لھ خپریدا  ایي دا لھ 
اغلي بازمحمد عابد کتابونھ ور زیات شوي او دا د واړو مرکو ترمن د  ] ١٠٠[ سره پھ مرکھ کې بنس وي خو لھ 

دې  ن د توپیر لھ املھ ده چې پھ کلني ډول نی ي٧٣مھالیز وا وکھ کتابونھ کی تو قاموسونھ .   ولنې د پ دانش خپرندویې 
ي دي دا کتابونھ ھم ول چې کھ خپاره شوي پھ دغو کتابونو کې داسې کم پی.  او د بیالبیلو شاعرانو دیوانونھ ھم خپاره ک

  . نھ وای نور بھ یې چا نوم ھم نھ وای اخیستی
  

لې وي ، خو کھ موږ د تولید اسدایي یو شمیر کسان تور ولگوي چې   دانش بھ د کتابونو د خپراوي لھ الرې پیسې گ
ي و گورو او د یوې شېبې لپار اوونو پیچلتیاوې او پی ینو او پر خبره راواخلو او د تولیدي پ ه د اسد دانش پر نالیچې ک

ومره ستونزمن او لھ  ي چې پھ تش الس ددغھ کار چلول  ولو تھ پتھ ولگی ت یې ډډه ولگوو نو ھغھ مھال بھ  بال
ھ ؛ یوازینی شی چې  اوونو ډک دی چې نھ پیسې لري او نھ گ یرې گریوان اسدک وي ھغھ ببر سرې او د   دانش ھ

تني مینھ ده چې دی یې  ای و نھ شي نیوالی ، پ تو ، ژبې ، فرھنگ او پوھې سره لري ، بل ھې شی بھ دھغھ   اسدلھ پ
ولو بوخت دی او د  ي ھغھ التر اوسھ د کیسو پھ را  ولې ک دانش ال تر اوسھ دومره وخت نھ دی موندالی چې پیسې 

ول پای نھ لري    : کیسو را 
  
تنھ ډېره سختھ ده، كھ ووایم، چ! وروره"  كھ یې وایم، چې دا پو كاره شم؛ خو  ي بد بھ درتھ  ې ى پھ كیسو نھ م ې س

ھ؛ نو كھ دا قضاوت ھم تاسو او زما ! ماتھ د خپل پالر نصیحت دى، چې بچیھ ي كیسې و پیسې ھر وخت پیدا كې
دم بده بھ نھ وي، زه ال تر اوسھ لھ كیسو  رو تھ پرې ونو مل ار شوىخھسل   . پیسو تھ نھ یم وز

 
تنھ ت كتابونھ  :پو ي، چې تاسې ډېرو نادارو شاعرانو او لیكوالو تھ پخپل مالي ل یانو تر من دا ویل كې ینو فرھن د 

ى  ت الستھ راوړى او كھ خرابات مو ك ي بېرتھ مو پرې ھغھ ل ي دي، ّایا دغھ كتابونھ، چې تاسې چاپ ك چاپ ك
  دى؟

 
ي، پھ لوم :واب رو تھ كتابونھ چاپ ك الو ستونزې یې ما ډېرو مل یو وختو كې بھ چې موږ كتابونھ چاپول د خر

وكھ پھ ډېر تكلیف چاپ ك ھ سوه  تو كتاب تھ ډېر حسابونھ كول بیا بھ مو پین ؛ خو زه اوس لډېرې وې، موږ بھ پ
ت بېرتھ پوره كوي، اوس خلك نسبتًا پخوا تھ لھ كتاب سر م خپل ل ه خوښ یم ډېر داسې كتابونھ، چې زه یې چاپ ك

  .اشنا شوي او كتابونھ اخلي
 

تنھ ت چاپوئ :پو ھ شى یې پھ نظر كې نیسئ تاسې چې كوم كتابونھ پخپل ل ، مثًال د موضوع پھ لحاظ تاسې كومو  ، 
یتوبموضوعاتو تھ     وركوئ؟لوم

 
ند دي :واب ر ولو ھېوادوالو تھ  ولنې كتابونھ  چوپ ر تھ ، چې زموږ موخھ او ھدف خپل كولتو زموږ د خپرندویې 

ه، موضوع خو د كتاب پھ چاپ كې .  زموږ كتابونھ زیاتره تاریخي او ادبي كتابونھ دي.دی تاسو د موضوع خبره وك
ھ ده او ددې كتاب چاپ موږ او زموږ  وك دى او موضوع یې  ورو، چې لیكوال یې  ورو، موږ  ډېره مھمھ خبره ده، 

ه ھ وركويجگ ولنې تھ  پلې   .  
 

تنھ  د خپل كوم چاپ شوي كتاب لھ لیدلو خوند اخیستى دى، كھ اخیستى مو وي د كتاب نوم واخلئ او ورسره كلھ مو :پو
ئ؟ لې خاطره ھم بیان ك   ت

 
وك :واب ه؛ لكھ  تنھ وك ي عابد جانھ دا خو مو داسې پو تنھ وك خھ پو ، چې كوم زوى دې  ، چې لھ كومې مور 

ران دى؟ قسم درتھ یادوم زه چې كو ھ یې درتھ ووایم ، دومره زړه ورسره خورم م كتاب ھم چاپومدرباندې  زه . ، چې 
، پھ كوم كتاب كې چې ډېر پھ  ؛ بلكې خوند ترې اخلم ، زه خپل كار سرسري نھ كوم لھ خپل كار سره لېون مینھ لرم

ي ې  .تكلیف شم ھغھ كتاب مې ډېر خو
 

لسو  ري یو كتاب راواستاوهور مل؛ نو یوه ورځ زما یوه زوَر كھ د خاطرو درتھ ووایم ه پھ پین ، چې ھغھ باید ل تر ل
و كې چاپ شوى واى ې ور ې راك ھ كوم ، حیران شوم ؛ خو ھغوى ماتھ یوازې درې ور و  ، چې اوس بھ  ، ھر 

ي مې كھ ورتھ ویل و كې نھ كې و ور رام  ؛ خو چېرتھ یې منلھ ، چې دا كار پھ دومره ل ، ویل یې موږ ډېر غ پرو
و كې چاپوېاع ى او دا كتاب بھ حتمًا پھ درې ور ل او د خداى. الن ك پھ مرستھ )  ج ( بس ما ھم پرې ور توكل ك

و كې چاپ شو   .كتاب پھ ھماغو درېو ور
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تنھ ي  :پو ي فعالیتونھ ھم ترسره ك ، كھ راتھ ووایاست، چې الفت مجلھ  د كتابونو لھ چاپ پرتھ تاسې ډېر ادبي او فرھن

و تھ رسولې؟مو پھ كوم  و    كال او د كوم احساس لھ مخې راواېستھ او تر اوسھ مو 
 

ې چاپ شوې)  ج ( الفت مجلھ د لوى خداى :واب ھ ویشت  تل لھ نورو  پھ فضل او كرم تر اوسھ پین ، موږ غو
ري امین اهللا د و مل ھ كالھ وړاندې موږ  و سره سره یوه مجلھ ھم ولرو، پین ي او مطبوعاتي ھ ، غفور  ریفرھن

ورئ  لېوال ، قاضي سید اختیار سباوون او محمد داود وفا سره كېناستو او د الفت نوم مو غوره ك نور نو مجلھ تاسې 
دم   .او لولئ یې قضاوت یې تاسې او لوستونكیو تھ پرې

 
تنھ ى   :پو ور كې د كتابونو د چاپولو او پلورلو من ھ چې تاسې پھ پې ن ا پھ ھېواد كې دننھ ھم پھ لرئ ّای)  مركز (لكھ 

ۍ  الو ل ې لرئ نومونھ یې واخلئ او دا ھم راتھ ووایاست، چې د كتاب د خر ان كومو والیتونو كې د كتاب پلورلو 
ھ روانھ ده؟   ن

 
اى لرو، پھ نامھ پھ كابل كې د دانش كتابتونپھ موږ پھ ھېواد كې دننھ ! ھو  :واب ھ كې یو   د پختھ فروش پھ كو

رھار ري نن ى كې زموږ د مل ودر كتابپلورن واب  ري  عزت اهللا   سید احمد قانع، پھ كندھار كې زموږ د خواږه مل
ى ( ایونو كې استاد عبدالغني برزین مھر اویستا كتابخانھ، پھ مزار شریف كې د ) افغان كتابپلورن و   او پھ نورو 

ولنې كتابونھ ورسر ري لرو، چې د دانش خپرندویې  الو خبره؛ نو ھغھ ھم بده داسې مل ه شتھ، پاتې شوه د كتاب د خر
تانھ وی شوي دي د كتاب پھ خرڅ كې تر پخوا ډېر توپیر راغلى دى او كېداى  نھ ده، لكھ مخكې مې چې وویل اوس پ

وانان پھ لیك وانان اوس لھ كتاب سره مینھ لري او ھمدا المل دى، چې زموږ  ھ شي،  لو شي پھ راتلونكي كې نور ھم 
ه ھم دي   .كې ډېر تك

 
تنھ ۍ پر مخ بیایي :پو ولنې پھ ھېواد كې دننھ او لھ ھېواده بھر شتھ، چې د كتابونو د چاپ ل ي  ، كھ راتھ  ینې فرھن

ۍ ستاسې پھ واسطھ پر  ووایاست ولنھ شتھ، چې لھ پیلھ تر اوسھ یې د كتابونو د چاپ ل ، چې لھ ھېواده بھر داسې كومھ 
  مخ بیایي؟

 
ري دي :واب ومره ، چې كتاب د چاپ لپاره موږ تھ را استوي لھ ھېواده بھر زموږ ډېر مل ولنې خبره  ؛ خو  ، چې د 

ھ وخت لپاره  ده ي، بیا د  ولنې تھ مو پھ پیل كې ډېر كتابونھ چاپ ك ؛ نو پھ جرمني كې د افغانستان د كولتوري ودې 
ل ھ كتابونھ ورتھ چاپ ك ولنو پھ نوم درتھ د ، او محترم استاد یون یو   اوس یې بیا موږ ورتھ چاپوو؛ نو زه بھ یوازې د 

م ولنې نوم یاد ك   .افغانستان د كولتوري ودې 
 

تنھ تو سیندونو  اورېدلي مې دي  :پو ې ده)  قاموسونو (، چې تاسو د پ ۍ پیل ك ، كھ راتھ ووایاست، چې  د چاپولو ل
ي؟ تو سیندونھ چاپ ك   تر اوسھ مو كوم پ

 
ۍ پھ ډول  :ابو ۍ ك ۍ د لوم تو سیندونو د چاپولو د ل تو : موږ تر اوسھ د پ تو زاھد پ لیسي پ تو سیند، ان پ

تنو د  ، د سیاسي اصطالحاتو قاموس قاموس، فلسفي قاموس، بھیج سیاسي قاموس ، طبي سیند او د لر و برو پ
ي دي او پھ راتلونكي كاصطالحاتو قاموس تو سیندونو  ھېوادوالو تھ وړاندې ك د چاپ )  قاموسونو (ې ھم د یو ل پ

ي   .، ان شاء اهللا تابیا لرو، چې ژر بھ د ھېوادوالو تر السونو ورسې
 

تنھ تو ژبې پھ اړه   :پو ور كې كھ د پ ې او پې ھ پھ كو د ھېواد پھ جنوب لویدیز، جنوب، ختی او لویدی او ھمدارن
ون كوئسیمینارونھ وي تاسې پھ ډېر شوق او ذوق سر  ، چې تاسې خو شاعر او لیكوال ھم نھ یاست ، كھ ووایم ه پكې 

ان سره راوړئ؟ ئ او كومې خاطرې لھ  و تھ ور   ؛ نو د كوم احساس لھ مخې دې غون
 

ھ شاعر یې! وره عابد جانھ :واب كاري تھ پخپلھ  ، د بې خونده شاعرانو لھ كتاره خو  ، تاتھ دا نور ھسې كدو كرېلھ 
ري مې پھ سیمینار كې برخھ اخليمې مھ با ول مل ، زما د فكر او زړه خبرې  سھ او پاتې شوه دا چې لیكوال كھ نھ یم 

ي ھ خو كوم پكې كې ھ زده كولو لپاره بھ ھرومرو   لوستل او اورېدل خو ډېر  ، ، ناستې ، داسې سیمینارونھ ؛ نو د 
ې تھ ډېره اړت اړین دي او بیا زما لپاره   .یا لرم، چې زه زده ك

 
تنھ   ّایا تاسو د خپل دغھ بېساري چوپ لھ املھ د كوم چا لھ خوا نازول شوي یاست؟   :پو
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كار تھ مو كار ] نھ  [ ، كور مو ودان، چې زما  دا بھ نو تاسې بېسارى چوپ بولئ! ران او خوږ محمدیار صیب :واب
  .ووایھ

 
م ولې نھ! ھو ومره خل زما  دې خبرې شاھدان یاستئ ې پخپلھ ھم د، تاس ، زه ھره ورځ نازول كې ، چې ھره ورځ 

ھ كوي ي او زما سره  ، چې یو مې پېژانده او بل  ، ھغھ بلھ ورځ دوه درانھ سپین ږیري زما دفتر تھ راغلل دفتر تھ را
النو امېلونھ یې زما غاړې تھ واچول نھ ې د افغانستان د ، چ ، دوى پھ شكر وېستلو سره مباركي راتھ وویلھ ، د 

ولنې لھ خوا د سرو  ل شوى و او دا یې ھم راتھ وویلز زرو كولتوري ودې  ال راك خھ ھم  م ولنې  ، چې لھ كولتوري 
ھ وكتل ي كارونو تھ یې پھ درنھ ستر تنو  مننھ كوو، چې ستاسو فرھن رو او پ و، مل  ډېر خھ؛ نو زه لھ خپلو خل

و چې ژوندى یم د دوى لھ چوپ ، دوى ډېر عزت راكوي او زه خوښ یم   . بھ مخ نھ اړوم ان شاء اهللاخھ بھ ھم تر 
 

تنھ ي :پو اړوالى "  سیفو "پھ " سیف الدین خان "جوړوئ او " پشم خان  "خھ" پیش "، چې لھ  ستاسو پھ اړه ویل كې
تیا ده؟   شئ، دا ر

 
ي داسې ده :واب اوه ، ویل كې ، ډول واال ورتھ وویل، یوه ، چې پھ سره رود كې چا ډول غ ھ صفت وك ي یې    س

ھ یم  .، خداى او رسول یې وھي ، چې زه 
و سره مینھ كوم ان ترې قربانوم زه تل لھ خل ي؛ نو  ؛ خو كلھ ، یاد یې ساتم او  ھ غلطي پیل ك ، چې دوى لھ ما سره 

رو پھ خولو كې داسې تاو راتاو ورتھ پھ قھر شي)  ج ( خداى ونو مل ۍ، زما د لس ۍ _  شي، چې ھغھ د چا خبره م م
  .شي
 

تنھ وئ، دا  :پو ه بوخت وي، وایي، چې تاسو نوكان ورتھ جن ینې لیكوال پھ قلمي ج پھ الفت مجلھ كې زیاتره مھال 
تیا ده او ولې؟   ر

 
ې د :واب ان پسې ھم ډېرې لیكنې چاپ ك ورئ؛ نو وبھ وینئ، چې ما پھ  ې و ي، پھ كھ تاسو د الفت مجلې پخوان 

وتې نھ پكې وھم او ك م یې چاپوم، زه  ھ لیكل شوي وي، زه د كمپوز پھ وخت كې  ھره لیكنھ كې، چې پھ ما پسې 
ھ  ي او كھ  ان دې اصالح ك كاره شي،  انھ شي، كھ بد ورتھ  ھ وي باید رو پھ دې عقیده یم، چې پھ چا كې ھر 

تینول ا ي؛ نو زه پر ر كاره شي دوام دې ورك تیا ویلو حق وركوم او خپلھ ورتھ  و ّازادۍ عقیده لرم، نورو تھ ھم د ر
  .یې ھم وایم

 
كھ غلطھ وي، چې زه خو تاسو تھ مالوم یم ولو خبره بھ  ي تھ صفا د نوكانو جن ھ او د ھر مقام س صفا _ ، چې ھر رن

ې مې ده او كھ ژوندى وم كوم بھ یې   .خبره كوم، ك
 

تنھ تو چ وایي :پو خھ وړي؛ لكھ د مور حق، چې یې درباندې وي، تھ ، چې ستاسو پ اپ كتابونھ ډېرى لیكوال داسې در
ي؟   وا دا خل مو ډېر بد نھ دي اموختھ ك

 
ي مې زړه ! محمد یار صیب :واب ي زوى یم او پر غریب س ان پھ صفت كې یې نھ حسابوئ، زه د غریب س كھ د 

ي، زما  ديک، زموږ ډېر لوستونكي بېچاره خل درد كوي خھ پیسې واخلم، دا خو یوه خبره   زړه نھ كې ، چې لھ دوى 
ینې نورې كیسې، چې دي ي، چې الس ونیسم او دا  ري دي، دوى تھ مې ھم زړه نھ كې ؛  وه، بلھ داده، چې ډېر مې مل

ې   .نو تھ پخپلھ ھم پوھې
 

تنھ ل دادا  :پو وك! نھ  ول غریبان ھم نھ دي او پھ دا نورو ، چې دا ستاسو پھ دربار كې یې سم چور اچولى؛ ن ھغھ  و 
ي ېو ، چې لوړ ډالري معاشونھ اخلي، ّایا تاسو انجنیر ستانھ میر زھیر ھم غریب  ؛ بلكې داسې كسان دي كیسو ھم نھ ك

  ، چې ستاسو ھر چاپ شوى كتاب یو نھ سي، ډوډۍ خوند نھ وركوي؟ بولئ
 

خھ اخلي، ما مخكې درتھ وویل، چې یو ! ران محمد یار صیب :واب ھ یې پھ زور را ري دي او یو  ھ مې پكې مل
خھ اخلي یكس را ه  یال صیب خبره غون ھ نور كسان دي، چې ھغھ د نن ، كھ نھ انجنیر  انجنیر ستانھ میر زھیر او 

ھ معاش اخلي تیا ھم  رى وبولئ صیب خو ر یكس مل ه    .؛ خو دا زما د غون
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تنھ ھ راتھ ووایاست؟كھ د خپل پرسونل د كار او  :پو    ډول پھ اړه ھم 

 
يېزموږ د پرسونل شمېر ن :واب خھ خوښ یم ژدې اتیا تنو تھ رسې ولو  پھ كتابتون كې مې درې كسان . ، چې زه لھ 

ر خونھ كې مجیب اهللا مطیع كار كوي ، كار راتھ نھ  ، ذبیح اهللا شفق او حاجي محمد عمرخېل ډېر كار كوي ، پھ كمپیو
دي او ما ی اوه خالصوي او پھ تخنیكي چارو كې نور احمد نورزى ډېر كار كوي نور نو داسې كسان ديپرې ،  ې لھ ك

ھ پھ خو ژوند سره كوو لسو كالو راھیسې راسره كار كوي او تر اوسھ    .چې لھ پین
 

تنھ خھ داسې كتابونھ ھم راووتل، چې كتاب بھ د یوه  زما لھ سره دې امان وي :پو ولنې  چا و؛ خو نوم بھ د ، لھ دانش 
ي؟وبل پرې لیكلى و و تھ ولې مخھ وركول كې   ، دغسې پې

  
ناه زه انسان یم :واب ،  دې انسان لھ داسې حالھ وساتي)  ج ( ، چې خداى ، زه خو دعا كوم خطا كوي_ ، انسان تل 

ناه تھ یې پام نھ شي خھ داسې یو كار شوى و، چې د استاد عبدالروف ب چې خپلې  د  (ېنوا ژباړل شوى كتاب ، لھ موږ 
ى ؤومو د دا)  افغانستان لن تاریخ ت وود وفا پھ نامھ چاپ ك ولنې لھ نوي یاد ؛ خو كلھ چې متوجھ شو؛ نو د خپرندویې 

ھ او خپل اصلي نوم وړاندې كلھ سرهسره مو    . خپلو ھېوادوالو تھ پھ نوې ب
 

تنھ ونو او  :پو ونو سره مخّایا پخپل كار كې لھ كومو ستونزو، خن وا   امخ شوي یاست؟ 
 

ونھ ، ما ھم ستونزې لیدلې، ژوند د ماتو او بریو نوم دىلې نھ  و :واب وا ھ زما  ، ھم   ېخود ؛ خو مبارزه او ھ
ونو سره پنجې  ، ھره ستونزه مقابلھ او مقاومت غواړي كار دى وا ى دى او تل مې لھ ستونزو او  ، ما خپل كو ك

ې او كوم ی   .ېنرمې ك
 

تنھ ھ راتھ ووایاست؟ كھ یې بده نھ منئ :پو    نو ل خو د خپل شخصي ژوند پھ اړه ھم 
 

ھ شخصي ژوند وي وایي  :واب ، واده مې  د مور و پالر یو زوى یم". ، یو یې كند یو یې كچكول یو بھلول : " زما بھ 
ران دي او زه ھ ي راتھ  ول غ لور زامن یوه مې لور ده، د كورن  ى،  ران یم ك ولو تھ  ، موسیقي او ) فكر كوم (م 

خھ، ھسې نھ خبره را ، نور بھ بس وي مېلمانھ مې ډېر خوښ دي ه وډه     " 9 . شي نھ 
  

تو فرھنگ او ادب د اوسني پـَیر لھ نامھ سره یو نھ بیلیدونکی نوم دی ، دغھ نوم د  ولنې نوم د پ د دانش د خپرندویې 
ولنې د فرھنگی ، سیاسي  ولنې د اتیا تنو دغې  ۍ لھ نامھ سره پییل شوی او د دغې  ، ادبي او تأریخي کتابونو د ل

  . کارکوونکو نومونھ ور پورې پسولل شوي دي
  

یوالھ کچھ نورې ادارې ھم شتھ چې د فرھنگي ودې د پرمختگ  ه خو پھ ن خھ یادونھ وک ما مخکې د یونسف لھ ادارې 
و. پھ الره کې کار کوي ولنھ دهیوه لھ دغو  یوالھ  خھ د آشوکا ن ھ ده . لنو  ولنھ  یوالھ  د آشوکا ن

ھ کوي؟   او 
  

ې بھ راشو     :  د آشوکا د نامھ تأریخې مخېنې تھ10لوم
 
  

 د ھند د سترواک د ستر واکو د کورن یو نوم دی چې د ٢٣٢ تر ٣٠۴آشوکا لھ میالده مخکې لھ 
ت[   پورې د ھند پر نیم ٢٣٢ تر ٢٧٢ کورن لھ دغې. د سترواک پھ نامھ یادیدلھ] موریا د پ

ولو ستره واکمني بلل کیدلھ آشوکا د نن . وچې واکمني چلولې چې د ھندوستان پھ تأریخ کې تر 
ي سوبو لھ الرې یې نورې سیمې ھم پھ خپلې واکمن پورې و ېور ول ھندوستان پھ الس کې درلود او د یو شمیر پو  

لې ې پاکس. ت ې بنگلھ دیش دغھ سیمې د نن ور ې وې چې د نن ور ن ې  تان او د افغانستان د خاورې یو شمیر لویدی
ې وې و پھ ل کې الندې ک ولې سیمې یې د جگ ای کیدلې او  د آشوکا د .  ، آسام ، کیراال او تامیل ناډو ورسره ھم یو 

                                            
اغلو بازمحمد عابد او محمد یار سره مرکھ ھماغھ ، لھ 9   
10 Devanāgarī अशोकः, Aśokaḥ, 

د ھندوستان ملي 
ان  ن

 د آشوکا زمریان
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ې د ھندوستان د بیھار والیت دی ه . واکمن پالزمېنھ مگادھا نومېدلھ چې د نن ور آشوکا د کالینگا پاچاھي ور ړنگھ ک
چې د بودیزم د خپراوي لمنھ بلل کېدلھ او د تأریخي روایاتو پر بنس بودیزم تھ د آشوکا لیوالتیا وه چې دغھ پاچاھي یې 
ت او ھغھ تھ یې وده  ی وو بودیزم تھ ور ووا ینې وروستھ چې ویدیک دود یې خپور ک ه او د کالینگا لھ م ړنگھ ک

ه آشو کا د مانا لھ . ھ ھغھ وروستھ یې پھ آسیا کې د بودیزم دین خپور او ھر چیرې یې د بودا مجسمې و درولېل. ورک
نې [ اړخھ پھ سانسکری کې د بې  ندي او ھغھ یې د  ] 11اندی [ او د ] پرخدایانو د گران[ یا  ] 12دیوان پري یا[ مانا 

ول ورباندې گران  ]  [ 13پري یا دارسي  ې پھ ملي بیرغ کې  . مانا ورکوي]  دي ھغھ خدای چې  د ھندوستان د نن ور
لی دی ور گورو چې پر ھمدغھ آشوکا پورې ت   .موږ د زمري آشوکا ان

  
یوالھ اداره  : د اشوکا ن  

 
ود١٩٨٠ پھ 14ددغې ادارې بنس بیل دریتون  ی ن ډي سي کې ک ت .  ز کال کې پھ واشنگ ولنیز جوړ ولنھ ، د  دغھ 

ای شوه ز کال پھ١٩٨١شوکا سره پھ ارو کې لھ خپلې خور آد پرمختگ پھ چ .  ھندوستان کې یو   
 

و میلیونو ډالرو پھ درلودلو پیل ک چې اوس یې کچھ دیرش میلیونو ډالرو تھ رسیدلې ده . نوموړي ادارې خپل کار د پین
ولو آسانې او ولنیز پرمختگ او ودې پھ الره کې تر  ولنې موخھ دا ده چې د   اغیزمنې الرې ومومي ، ددغو  ددغې 

یوالھ کچھ کار کوي د آشوکا پیژند . الرو لھ موندلو وروستھ د نوموړو الرو چار پھ ساتنھ او پرمختگ کې پھ کورن او ن
تر ونھ ده  ھ د ن  نخ

 
 
 

ولنې پر ژمنوا ولنیز پرمختگ پھ الره کې د آشوکا د  تر د  تر د پیاوړتیا او دوام استازیتوب کوي ، ن ینگار دی ن . لي   
 

ی دی؟  ولنې ولې ھندي نوم غوره ک  دغھ امریکایي 
 

ولنیز  او اقتصادي پرمختگ او  ۍ مخکې د  ۍ لھ پیلھ درې پی دیزې پی ولنھ باور لري چې سترواک آشوکا د زی دغھ 
نی مخک واکمن ووکې ودې پھ الره  .لوم  

 
ۍ پھ  ولنو سره پھ ٢٠٠٠ ھیوادونو کې لھ ۶٠آشوکا د ن او کې ده او د    تنو کارکوونکو پھ لرلو پھ امریکا ، ١۶٢ت

انگې لري ني ختی او شمالي امریکا کې استاز    . افریقا ، آسیا ، اروپا من
ولنیز پرمختگ او بدلون پ ولنیز رآشوکا د  ت لھ الرې ژور  ولنھ گروھنھ ده چې د ل لگ  ودې باور لري ، د آشوکا 

تھ کېدای شي ، ولنیز مالت پھ بدلونونھ رامن ی د بیان د آزادۍ پھ لرلو د  ی وگ ولنې یو گ  داسې بدلون چې د ھرې 
  . راخپلولو د راتلونکو بدلولونو لھ ننگونو سره ډغرې وھالی شي

  
ھ د پاکستان د ډان٢۴ زکال د اگست پھ ٢٠٠٩د   پا" گھی " 15 نې ې ده ېور ولو . ھم یوه لیکنھ ک ډان د پاکستان تر 

ھ ده چې خورا زیات لوستونکي لريلرغونې ا پا   .نگریزي ژبې ور
  

ه ۍ او ملگرتوب لوړه جایزه ترالسھ ک اور میشتي کتاب خپرندوی ، د آشوکا د ھمغ  پی
  

ک: لېکوال   [    رشید خ
                                            
11 without sorrow 
12 Devānāmpriya देवानां य 
13 यदश )/Piyadassī 
14 William "Bill" Drayton 

یدلی او پھ ١٩۴٣پھ  ولنیزو چارو د پرمختگ پھ الره کې د پ٢٠٠۵ زکال کې پھ نیویارک کې زی ھ ویشتمې  زکال د  ین
ي ې ادارې مشر دی چې آشوکا نومی ولنیز پرمختگ د چارو پازوال دی. مخک یوالھ کچھ د  دغھ اداره یوه . بیل پھ ن

ې ادارې مشري کوي ولنیز پرمختگ پھ وده کې د مخک یوالھ د  یوالھ اداره ده چې پھ ن .غیر انتفاعي غیر دولتي ن  
15 DAWN 
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   ز کال ٢٠٠٩ ، ٢۵د آگست 
 

ولنې خبر ورک چې پ ۍ او ېد آشوکا   زکال د ٢٠٠٩ملگرتوب د ور میشتی کتاب خپرونکی اسد دانش د آشوکا د ھمغ
ې و ستایل شو یوالې جایزې پھ ورک یوالھ اداره ده چې موخھ یې . ن ھ ن ت پھ چارو کې یوه مخک ولنیز سمبال آشوکا د 

تونو کې د بدلونونو راوستل دي ؛ دغھ اداره پھ  ولنیزوجوړ نیو اړینو ستونزو د ھوارۍ لپاره پھ  ولنیزو بی  ١٩٨١د 
  . زکال کې جوړه شوه

ي پیلھ لھ آ ت پھ الره کې ١٩٨١شوکا د خپل بنس لھ ھماغھ لوم ولنیز سمبال ولنې ٢٠٠٠ ز وروستھ تر نن پورې د   
ۍ پھ  یوالھ کچھ ملگرې لري ، او د ن ان سره پھ ن ولنو تھ د حقوقو ، کارپوھنیزې ۶٠لھ   ھېوادونو کې دغو ملگرو 

الگ کې یو بل تھ د آسانتیاو یوالھ    . د برابرولو لھ الرې مرستھ کويمرستې او پھ ن
ۍ اوملگرتوب جایزې تھ غوره شو  ولنې د ھمغ یوالې  کھ د آشوکا د ن ې وویل چې اسد دانش  ولنې ویبپا د آشوکا د 
پل شوې ، دا داسې یوه  و کې  ۍ ډال راوړې چې پھ جگ چې پھ سیمھ ییزه کچھ یې داسې سیمې تھ د سولې او ھمغ

ېدلې ده ، اسد دانش پھ پاکستان کې سیمھ ییز سیمھ ده چې د توکمیزو  و پھ لمبو کې سو مکوالو او د بیلتونپالو شخ
تو خپرونو لھ  ولو او د راډیویي پ یو د غ و کتابتونونو د ل تھ کولو ، د خورل تني دود او کلتور تھ د کتابتونونو د رامن پ

ې ده   . الرې وده ورک
 

تو سکا" ولنھ زیاتوي   کی دی د دولت د اجازېاسد دانش چې پ  لھ تر السھ کولو  او ھمكارۍلو یې ، کاري من
ولو د پرگنو او ولسونو د پوھاوي او د کلتوري ودې پھ  وروستھ ولې پھ را گ د راډیویي خپرونو ، کتابونو او کتابتونو د گ

ې دي لې ک   . "پراختیا کې بې شمیره ھلې 
ه موده کې پھ یوازې سر . کې د کتاب پھ خپرولو پیل وکور ېکالھ پخوا پھ تش الس پھ پ١۶اغلي دانش  خو دانش پھ لن

ل چې د پ يېدومره کتابونھ خپاره ک تو اکاډیمیو،  نھ ول خپاره ک ې او کابل پ اغلي دانش لھ ھماغې . ور ، کوی
ي دي٢٠٠٠  تقریبًامودې تر نن پورې تو او دري ژبو خپاره ک   .  ډولھ کتابونھ پھ پ

ور کې حکلھ چې لھ اسد دانش سره گوري نو تل ھغھ تھ د لوی زړي، خوشولسي پرگنې  الھ او الس خالصي انسان پھ ان
ي نو د ھغھ چلند پھ خپلھ جوتوي او پھ زباد رسوي چې اسد ،گوري وک لھ اسد دانش سره اشنایي پیل  ک  خو کلھ چې 

ومره د خپلې  ومره پراخھ تجربھ لري ،  تني دود دانش د کتاب پھ خپرولو کې  مورن ژبې لھ پراختیا او ودې او د پ
  . لھ ساتنې سره ژوره مېنھ لري

تانھ شاعران او لیکواالن نیغ پھ نیغھ پھ ډ ولنې د دفتر پھ ھډیري بې وزلي پ کې نعلبندي کې د اسددانش د خپرندوېې 
ي او لھ اسد دانش سره د خپلو کتابونو د خپراوي د بیو پھ اړه خبرې ات نگھ او درشل کې دری رې کوي چې کتاب بھ یې 

ي و ورچاپ ک زه بھ دې کتاب " کھ کتاب د خپراوي وړتیا ولري  نو اسد دانش پھ خوږې موسکا ورتھ وایي .  پھ 
م ، َری مھ وھھ نھ مھ کوه. خپور ک   "د خپراوي د چاپ او د کتاب د ویش اندی

تو او دري شاعرانو او لیکواال ۍ لريھمدغھ المل دې چې اسد دانش د پ ان یو شمیر . نو پھ من کې د ملگرو پراخھ ک
ت ، مخورتوب او کلکوالي کې نوم لري کلھ چې د اسد دانش کوشني دفتر تھ  ونکي چې پھ درن لوړ پوړي لیکواالن او پل

ي سخت خوش يحور ي او پھ خبرو را   . الی
ۍ او ملگرتوب د جایز ه چې د آشوکا د ھمغ تنھ وک خھ مو پو اغلي دانش لھ اسد دانش  ھ احساس کوي ،  ې پھ اړه 

تانھ ملت لپاره دی  ول پ ه . وویل زه پھ دې خوښ یم چې دا یوازې زما ویاړ نھ دی ، دغھ ویاړ د  : " اسد دانش زیاتھ ک
ل شوې وه، خو نوموړې . زه دویم افغان یم چې دغھ جایزه تر السھ کوم ۍ جایزه یوې افغانې میرمنې تھ ورک لوم

  ." ھغھ پھ امریکا کې استوگنھ ده.  افغانستان او نھ پھ پاکستان کې ژوند کويمیرمن نھ پھ
ت  ه ، دھغھ پھ وینا افغان دولت د ادب او فرھنگ پھ الره کې د ھغھ چوپ تھ د من کونھ وک اسد دانش لھ افغان دولتھ سر

ت پھ سترگھ نھ دي کتلي تني سیمو. او درن تون میشتو اسد دانش ادعا کوي چې د پاکستان پھ پ  او د افغانستان پھ پ
ي او پھ دغو سیمو کې یې کتابتونونھ  ونو او کلیوالو تھ وړیا ورک ولنیزو بنس وکھ کتابونھ  سیمو کې یې پھ زرگونھ 

  . پرانیستلي دي
ه میداسد دانش پھ نو نده ده چې پھ پ: " ۍ زیاتھ ک ونوېھی ې او کابل کې واکوال نھ غواړي د ھغو چوپ  پر ور ، کوی

ولنھ کې د ادب د پراختیا او ودې پھ ډگر کې پھ الره اچولي دي ي چې ما پھ  انونھ خبر ک یو  ایھ لیرې . ل خو لھ دغھ 
ې  ي او ماتھ جایزه راکوي او زما ھ نھ خلک را   .او درناوى یې كويستایي  لھ واشنگ

ه ، خپل پالر نگھ مخھ ک ې تھ  نگھ د کتاب خپرولو ورھ  چې یو توکمیز مشر وو پھ یاد راولي چې دا چې اسد دانش 
خھ یو شمیر یې ډیر کم پیدا کتابونھ دي او اسددانش غواړي دغھ کم پیدا . خورا زیات کتابونھ یې درلودل لھ دغو کتابونو 

ولگ ه چې د پالر د کتابونو د  و د کتاب د مینھ والو الس تھ ورشي ، اسددانش  زیاتھ ک ي تر و کتابونھ لھ سره خپاره ک
تو ژبې او ادب پھ وده کې د اسد دانش شتون اوس پھ یوې حیاتي سکالو . لھ سره خپرول زما د اوسن دندې پیالمھ وه د پ

ان او  کھ اوس ھغھ کوالی شي پر خپل  تی دی  کي او تو ادب د پراختیا پھ من تې ، پھ حقیقت کې اسد دانش د پ او
ومرهچورلی  ي اسد دانش  وغواړيچې شاعران  لیکواالن ھر  ول ک ھ مشاعره، چې او را كوالى شي ھر رن
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ھ وي كامیابوال تو او دري کتاب سره.  شيیدده خو لی ، چېد اسد دانش نوم لھ ھرپ وي دا د ھغھ كتاب د  ت
ھ ده   .كامیاب ن

 [ . 
 

تیا  دانش اسد عبداهللا مرستوال دعا او خوبونھ د ھغھ د ھوډمن زوي ھیلھ مندا دی نن د ھماغھ پالر  و ر پھ م او ھ
تني ھوډ را ب وھلي دي ،  ې پھ پیاوړي پ تني م اینې لپاره پیاوړې پ تو اَ دک زامنو نن د خپل فرھنگ د ب ي ، د پ کی
ي ، یوه ورځ بھ دا بیدیا شنھ شي ، یوه ورځ بھ دا  وبی پھ وچو ویالو کې د پوھې اوبھ پھ بھیدا دي ،وچې بیدیاوې خ

ای شي او سمن تني ویالې یو پې بھ بیا پھ مستیو را شي ، پھ سلگونو دانش ھوډه بھ را ډگر تھ شي ، د پ دري  توپاني 
تو  ای شي او ورک غلي بوراگان بھ د پ ا سره یو  و لھ ن چ ونو کې بھ شنھ توتیان او بلبالن ، د توتکیو او چ ادب پھ ب

یو راتاو شي ، بیا بھ کلو غو ندی شي ، بیا بھ بل رحمن ، بل خوشحال او ستر راژوبابا  حیمد  نازکخیالھادب پر 
  . احمدشاه دغھ ب تھ راشي ، بل غني بھ د ھیواد پھ یاد لھ زړه سوې کوکارې وباسي

 
ی دی او لھ اسداغلي  ت کې بې ساری او نھ ھیریدونکی چوپ ک ولنیز پرمختگ پھ وده او رغ تو د   دانش ساپي د پ

اغلي  یوال ویاړ د مبارک لھ ډال سره جوخت د ھغھ د ال بریاوو  دانش تھ ددغېاسددې املھ زه  یوالې جایزې او ن  ن
تنھ کوم   . غو

 
ـ تنو را  ې توگھ لرو برو پ انگ ۍ مېنھ والو پھ  ولنو ، شاعرانو او د کتاب د ن چې خپل ئ لیکواالنو ، افغان فرھنگي 

کھ نومیالي  يدي ژوندي نومیالي وستایو ،  چې یادی  
 

! دانشاسداغلي   
 شملھ دې لوړه ، غاړه دې ھسکھ او د فرھنگ پھ ډگر کې د نورو سوبو پھ ھیلھ

 
  رحمت آریا

  


