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 ه: یادون 
 

استاد   هیواد نومیالی استاد پوهاند میرحسین شاه له دغې نړۍ وکوچید. د په ډیره خواشینۍ سره خبره شوم چې د
   .ضایعه ده ېنه جبرانییدونک  پوهنتونو له پاره یوه لویه او  او علمي ټولنو افغانستان د د نشتون

 

لمي څیړنو په  ع او  تاریخی هیواد د مړینه له شکه پرته زموږ د ده میرحسین شاه زما الرښود استاد و، د استاد
  ژور   او يړینې له امله خپله خواشینم استاد د  د  ي.لر  ا وخت ته اړتی  ترڅ کې هغه لویه بایلونه ده چې تالفی یې ډیر

 م. د استاد درني کورنۍ ته وړاندې کو او  هیوادوالو وګران ت تسل
 

 !  ت نځای فردوس ج  یاد دې تلپاتې او داستا د
 

  د  ځل بیا له ګرانو دوستانو او  ، یولیکلې وه نویمې کالیزي په ویاړ ده د داستاد په اړه خپله هغه مقاله چې ما  د
  م:سره شریکو ارواښاد استاد پوهاند میرحسین شاه له ارادتمندانو

 

 

 کاله ویاړلی ژوند نوي
 

و، ټولې شینو ، هسکواوټیټو سره مخامخ وله سختو آزم دتاریخ څلورو لسیزو کې وپه تیر له شکه پرته  افغانستان
مرغه لړۍ  هدله ب چی  له سخت کړکیچ او تاالن سره مخامخ شوې او ارزښتونه یې شتمۍ يمادي ، معنوی او انسان

دهرچا په وړاندې  چی ،څلویښت کاله مخکنۍ افغانستان ، یادونه او انځورونه ،پای ته نه ده رسیدلي  میې تراوسه ه
او یا به   خ هم په سترګو لیدلي ويږدې ، باور یی نه کیږي چي افغانستان به په خپل ټول تاریخ کې د تمدن او ترقۍ م
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چی  اوسني نسل په ډیرو وختو کې داسې فکر کوي لخپ ږ، ان چی زمويدافغانستان و  دغه تصویرونه او یادونه
د دوی له  دپیژندلی او دغه هیوا وروسته متمدن ژوند د امریکایی پوځیانو له ورتګ او یرغله  ګواکي افغانستان

وردننه شوي دی ، په داسې حال کې چی رښتیا داسې  دترقۍ او پرمختګ بهیرته  ینو  کېودخپل تاریخ په اوږد هبرکت
او ناوړو شپو شاهد نه و لکه چی  زه فکر کی چی افغانستان دخپل تاریخ په اوږدو کې کله هم دداسې بدو  نه دي ،

ورځو وروسته په   وشپ افغانستان ددویمي نړیوالې جګړې له درنو او بدمرغو. نن دغه هیواد ته وردغاړې شوې دي
د پرمختګ په لور په  و ته د نوي او عصري پوهنې په برکتید پوهي او فرهنګ لوړو پوړ ډیره چټکتیا سره

خوانو  ودیوشمیر روڼ اندو او په خارج کي تحصیل کړی  چټکتیا سره د اعلحضرت محمد ظاهرشاه په دوره کې هرډی
د افغانستان دپرمختګ په لور یې د تکامل او تحول   ته کړل چید نویو هڅو په ترڅ کې داسې ګامونه پور وکادرون

دلوړو زده کړو په برخه کې افغانستان نوي . ، دلومړي ځل لپاره ددغه هیوادوخلکو مکتب وپیژاند بهیر پیاوړی کړ
ون یي کابل پوهنت،صول ووح موو منورینو د هلوځللدا ټول دهیواد دیوشمیر هیواد پا  بریالیتوبونه تر السه کړل چی

د تاریخ  د پوهنځي هم دژبو او ادبیاتوومرکز له لوی هستیو څخه ی هددغ  غنده مرکزو چيرو روښانه اولترټو
یخ کې نه رپه تا  ودلوړو ښوونو او روزن هلې ځلي یې د افغانستانومیرحسین شاه خان و،چی نوم ا دپوهانداستا 

ټولنې ته وړاندې کړي  نپه لسګونو ځوانا   (۱۳۵۶ )مچی زه دده شاګرده شو  استاد ترهغه مهاله،هیرودنکې دي 
، په علمي ود ژبو او ادبیاتو د پوهنځي ریس   تریوه لسیزه زیات   و ، خو تردغه دمه هم ده سره له دې چیوروزلي  وا

اوپه  وزموږ په ډیروښ اوصالحیت خاوندو. داستاد نوم ځانګړي پوهېدحقیقی برخه کې هم دځانګړي سبک اوت  ، او
کله چي  وره کې دده د شاګردۍ ویاړ درلود،دداچی په لیسانس   ما نه یوازې . راته ېستادانو کاوچتعلمي لحاظ او

چي  یسره له د  زه،ما ستري پروګرام پیل کړ دتاریخ څانګې لکا (  ۱۳۶۶)  کابل پوهنتون دلومړي ځل لپاره په
استري زده کړو مالندې په خپلو   الرښونېاو   تر سیوري دتاریخ څانګی استاده وم ،بیامي هم دخپل دغه مهربانه استاد

ي آثار ( باندې خ) عالمه حبیبی او دهغه تاری  تیسس  ماستري  خپل په  دده تر الرښونه الندې مې وباندې پیل وکړ ا
راپورته  هیسس د سرلیک په وړاندې یو شمیر نظرونتزما د.کالو کې مې د دفاع لپاره تیارکړ کار پیل او په څه کم دریو

او زما آره  لخو ما نه غوښت،کلمه لرې کړه   تاد حبیبی له نامه څخه عالمهسال داهم راته ویل چی د اوشمیرخ   شول،یو
، له استاد سره مې مشوره وکړه او په دغه اړه مې خپل دالیل  سرلیک الندې وي وښتنه هم داوه چی باید تر همدغهغ

حق دی ، زه هم درسره موافق یم ادا ست،ته وویل چیپه ډیره مهربانۍ را  ورته وویل ، ده زما دنظر په ځواب کې
ې دهغوی علمي زهلته معیار یوازې او یوا،دهغو له نومونو سره )عالمه ( لیکو  وږ له پخوام  ټول هغه پوهان چی

وړ دی چي په  با صالحیته مورخ او لیکوا ل په توګه ددې هوځکه نو استاد حبیبی د افغانستان دی،وو تاونظریا رآثا 
اړسره یاد شي ځکه چي د عالمه توب لپاره نه پخوا او نه هم اوس داسی کومه موسسه شته چي باید دا لقب له  دغه وی

دوه کلنې  رهغه ځایه چاته ومنل او یا ورکړشي . ما خپل اثر ولیکه او په هم هغه شان مې ددغه لوی او محترم استاد ت
  .ندې بشپړکړال الرښونې

  

 
 دنوي ډیلی هن - لیا سجاده نشیننظام او د و، استاد میرحسین شاه ا، استاد رشاداستاد کهزاد
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محقق په توګه د پاملرنې وړ دي ، په  نکې د یوه مطرح افغا   تاریخ هآثار دهندوستان او سیمې پ هاستاد میرحسین شا 
آریانا، ادب ، وږمه او   چی دهغه مهال په نامتو مجلو ، هغه  څلویښتمو او پنځوسمو کې کالو کې دده علمي مقالۍ

د معتبرو ماخذونه ځای او   دتاریخي څیړنو په برخه کې زموږ لپاره کې چا پ شوې،هغه څه دي چې اوس هم ونور
چې یوشهکاري  معتبرماخذ بلل کیږی  چی د افغانستان او سیمې دتاریخي تحقیقاتو په برخه کې  او ان ياهیمت لر

  .کاریې دحدود العالم دتعلیقاتو ژباړه وه
تل نوښتونه   دده لیکنو او الرښونو موږ ته ددغه جالب علم په برخه کې ،په خپل ذات کې یو جالب علم دی  ختاری 
تاریخي  او دهغو علمي چاڼ او تحلیل را زده کړی دی . استاد له هغو مورخینو څخه دی چی لحقایق راسپړوا

به هروخت  ده چی دده لیکنېوا   همداوه ،وړه کچه او سویه تشریح او تحلیلوي  لله جعلیاتو او تعصباتو څخه په     حقایق
ویلي او   تراوسه   چي کوم څه داستا  . کوي ه رښتني او واقعی بهیر سره مرستهلدتاریخ  او په هرډول شرایطو کې

ترسره شوي دي . ما  وویل شوی ا ېپه ترڅ کلمي صالحیت عدده د ځانګړې پراخ نظرۍ او   تشریح کړي ، هغه
دغه اسناد د  ،زیاترو آرشیفونو اسناد مې ولیدل په هندوستان کې تیرکړل، د هندو ستان د  کلونه له خپلې کورنې سره

یوازني څوک  هګټه نه ده اخیستي، خو استاد میرحسین شا  هرډی ېلیدلي اوله هغو څخه ی ينه د وافغانستان ډیرو لیکوال
چی   اسنادو یوه برخه یې لیدلي او دده ویاړلي نوم ددغو اسناد په پاڼوباندې لیکل شوي پاتی دی آرشیفی ددغوو چي 

    .بلالی شو لویو اوعلمي هڅو څخه  داپه خپله د تاریخي حقایقو دموندلوپه خاطردده له
زه  ،ید يړک انځد یا ځ عالم  هیبا صالح  وهید  ېاوپوهنتوک ولنوټشاه د هندوستان په علمي او ادبي  نیرحسیاستاد م

دده نوم دهندوستاني   ې، هلته م يړک ېپه ک ونګډ ېاو هلته م می ېته تلل ېولنټچي دهندوستان هرپوهنتون او علمي 
 یې خهڅ اوله آِثارو يیږادیسره  تښتراوسه هم هلته په درن ادخواست کهځ  ید  یآشنا نوم موندل وی ېک ځپوهانو په من

پوهنتون له مجربو استادانو،دهندوستاني   ليډی،  یېمل یجامع ،ګړکوي . دعلي  ستنهیاو اخ  ادونهی ېک نوڅیړپه خپل 
د  ېخه مڅ یقیدپوهاند استاد ص خیتارګړ ی، استاد عبدالودوداظهردعل یعابد رحسنیشاعرانولکه استاد ام کوالواویل

اشنااودده  ولټسره  تید دده له علمي شخص ولټ یدو کهځ  ،ید یدلیسره اور تښاستاد نوم اوعلمي کارونه په درن
 دوستان ول .   

زده کړي  هرڅ یما که په دغه برخه لږاو یا ډ دتاریخ د یوې شاګردې په توګه باید ووایم چې یلنډه داچ
پوروړی ګڼم ، داچي  ېنومستقیمه الرښدهغه ټول داستاد د لورینې او پوهې محصول دي او ځان دده  يکړ ساوتدری

په ډیرې   وبي ځالي او بې وطنه شو ېښکیل کړو ، او له خپل وطن او ځال ني له بدمرغیو سرهد زما وحاالتواوحوادث
همداده چی تل  ،پلونه ایښی وای   ومود خپلو دغو استادانو په پل یومو نه شوای کوالی چ  خواشیني سره بایدووایم چی

ونه پرهغه تسل لنس  نوي ږیوازنۍ هیله چی باید زمو خو ،بولو يپوروړ او خلکو دتاریخ ځان دوطن  به
ارواښاد کهزاد او    انو لکه عالمه حبیبی ، عالمه رشادداستا  ووږ پخوانیمز چی موږ ته هداد وکړي

زموږ  هدومره څه را پریښې ، دومره څراغونه یې راته لګولي چي د هغو په څارلو سره ب  میرحسین شاه دپوهان داستا 
پرې   منزلهرسرت دتاریخ دحقایقووا وساتي وله بی الری په اوږدو کې  خدتاری نځا   چي يراتلونکي نسلونه وکوالی ش

   ي.ږیسور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    خدای ورحمېږي! میرحسین شاهد  پوهاناستاد  پر 
 

 پوهنمله رحیمه
 

 استاده ۍپخوان ختاری د ني او روزني او ننګرهار پوهنتونوودښو  د
 

 اکاناډ ـ ادمنتون
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