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 یوه مخکني یادونه : 

پیل سره سم دوخت د ل وکړ، ددغه یرغل له غکې شوروي پرافغانستان باندې یر ې لسیزې په پیلاتیایمد
لوړو ته ورسیده  یونیم لک  وو لوړتیازم سیالي هم په نړیواله کچه دخپلوځواکونو سوسیالزم اوامپریالینړیوالودوو

شوروي پوځیان دڅمکې اوهوا له الرې پرافغانستان باندې دهرډول نړیوالواصولوخالف راننوتل ، دافغانستان ولس 
باندې ګوډاګي نظام یې پرافغانستان  ه شوروي کې جوړشویپ مشرامین اودهغه نظام یې ړنک اوخپل

وروتاپه. شوروي دخپل پوځي ځواک په څنګ کې په زرګونوملکي اوعلمي کسان هم له دتوپونواوټانګونوپه زور
را وستل اودافغانستان په بیالبیلواداروکې یې له خپل یرغل سره سم افغانستان ته افغانستان سره دمرستې په نامه 

کابل پوهنتون هم ترې پریوه  چې په دغوکسانوله شکه پرته ډیرښه پوهان هم وکارپوهان هم ول.ای کړل،ځاي پرځ
خوا پاتې نه شو، په لسګونواستادان یې دلته هم راوستل اوپه تدریس باندې یې پیل وکړ. زموږ په پوهنځي کې یې 

اوازبک وو راوستل، پرلیسانس پرروسی څانګې برسیره په نوروڅانګوکې هم استادان چې زیاتره یې تاجک 
برسیره یي په یوشمیرڅانکوکې ماستري زده کړې هم پیل کړې ،سره له دې چې په پښتوڅانګه کې ماستري 

، لومړی روسته بنده شوې وه چې دایې دویم پړاواوپیل ویوې دورې و له ترروسي یرغل دمخه پیل شوې وه، چې
 استادانزیاتره  ماستري تدریسي پروګرام پیل کړ، زموږ څوتنودغهموږانس د څانګې استادانوته ورکړشوچې چ

وازبکانوبه بیا دهغواستادانوپه مرسته چې په ژبي مشکل نه درلود ا همدغه تاجکان او ازبکان ول چې تاجکانوخود
ته یې دادبي نفد په باره وچې موږعبدالنبي ستاروف روسي به پوهیدل درسونه ویل، په دغوتاجک استادانوکي یوهم 

ده دبیدل په برخه کې هم ډیرکارکړی و، زما دماستري دتیسس موضوع هم کره  پرنقد برسیره درس راکاوه ،کې 
کتنوپه ودی مې الرښود استادهم و، ما دلومړي ځل له پاره دخپلدغه سرلیک هم ده راته غوره کړی و،  کتنه وه ،
تان یوه افغان را ډالۍ کړی دی، دغه افغان له تاجکس موږ ته» یوه جالبه خبره واوریده اوهغه داچې : له ده  ترڅ کې
راغلی و، نوم یې نثارمحمدخان و، روسانو غوښتل چې تاجکستان اوازبکستان یووالیت کړي، خوپرهغه  سرحده

ن باید یوخپلواک اوبیل تیمورسره یې په ګډه داشعورراپورته کړچې نه تاجکستا شاهعینی اوانومهال زموږ له مشر
همداوه چې دتاجکي اواسالمی شعور روزني مرکزونه  )بخارا روسانو زړه نه و، چې د وي، سره له دې ایالت

ه واخستل اوپه ازبکستان پورې یې اوسمرقند( یې له موږ یوازې په دې خاطرچې موږ پارسي ژبي یو، له موږ
نه هیردو دتاجکستان په جوړولوکې دنثارمحمدخان ونډه د خو تاجکستان دنثارمحمدخان له برکته جوړشو وتړل،

وړده ، دی څوکاله دنوي جوړشوي تاجکستان د ښوونې یا معارف وزیرهم و. تاجکان هغه ته دخپل ملي مشرپه 
سترګوګوري، ځکه هغه موږ ته ښونخي اومدرسې په ټول تاجکستان کې جوړکړل، نثارله شکه پرته د تاجک ملت 
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کې تلپاتې په زړونو تاریخدخلکواوجکستان به یې دتا وڅخه و چې نوماوتاجکي فرهنګ د لویوژغورونکو افغانان
 (۱)... «  وي

ښاد سرمحقق دوست ا ارو دافغانستان دعلوموآکادمی غړي په افغانستان کې دنثارمحمد خان په اړه لومړني مقاله
 شینواري په شپیتمه لسیزه د نثارمحمدخان افغان په نامه ولیکله چې په کابل مجله اوخینونوروخپرونوکې چاپ شوه،

هغه تراژیک مرګ په باره کئ اشاره داوه مقاله کې د نثارمحمدخان د ژوند، خدمتونودوست شینوارې په خپل ستادا
 کړې وه. 

د نثارمحمد خان اومرکزي آسیا په اړه یومستند فلم  سفربیګ صالح په دې نږدې وختوکې تاجک فلم جوړونکي 
په کې چې دغه فلم په جوړکړي دي چې دهغه په ترڅ کې یې نثارمحمد خان افغان ته ځانګړي ځای ورکړی دی، 

خدمتونواود علمي اوفرهنګي ن پښتون افغان یوسفزي دژوند اوتاجکستان ته دلوړود نثارمحمد خای فارسي ژبه د
ستوري  په دغه لنډه مقاله کې هم ددغه نومیالي پښتانه کارناموباندې رڼا اچول شوې ده چې دلته پهیې ژوند ترآخره 

  لنډه رڼا اچوو.  هویتي خپلواکي ورډالۍ کړيخوشالي ژوند اوهغې رڼا باندې چې نوروته یې خوښي ،په 
--------------------------------------------- 

ې کله له افغانستان څخه بیرته تاجکستان تنه ستون شو، هلته یې کمونستي ضد (  پروفیسورعبدالنبي ستاروف چ۱)
روحیه چې له افغانستانه یې وړې وه غوره کړه، دشوروې له ماتې وروسته دی دتاجکستان دکمونست ګوند خالف 

، جبهه کې ودرید اوددغې جبهی دمشر نوري له نږدې کسانوڅخه شو،کله چې تاجکستان کې ملی جوړجاړی وشو
ستاروف خپل تخلص په ستارزاده باندې واړاوه، په ایتالف حکومت کې بیا دخارجه وزارت مرستیال شو چې په 

یې یوځل یولیک هم راته راوړچې له مهربانیوډک و، هغه وکړ. په هندکې د تاجکستان سفیرهمدغه څوکۍ یی تقاعد 
 افغان ته ځانګړی درناوی درلود. نثارمحمدخان نې سره ځانګړې لیواتیا درلوده. هغه له ادبیاتوپه تیره بیدل پوه

 
 ژوند لیک : افغان یوسفزي لڼد  دنثارمحمدخان
 ضلعې اړوند سیمې سوابۍ )صوابۍ (پیښور میالدي کال کې د ۱۹۹۷په نثارمحمدخان 

نثارمحمد د پرهغه سیمه چې پرهغه مهال دانګریزانوپه ولکه کې وه، کې پیدا شوی دی، 
اول خان زوی اودمحمدعلي لمسی دی، همداسې دده دنورونیکونو نومونه کریم خان 

دهند په نیمه وچه کې یوله هغو انقالبیونوڅخه وچې دانګریزانوپه اوکرم خان وو، دی 
وړاندې یې دمبارزي بیرغ اوچت کړ نثارمحمد خان داکتوبرانقالب له لیواالنوڅخه 

انو اودافغانستان دنومیالی پاچا غازي امان هللا خان اودهندوستان دکیڼ اړخومشر
ته راغی  افغانستاندهمدغې لیوالتیا په زوږ کې ، هڅې،نظریات اوویناوې یې خوښیدې 

ته ورساوه، له اتحاد اړوند ایالتوتاشکند اودوشبنی شوروي  د اوله همدغې الرې یې ځان
، میرمن یې زرمړه شوه، خوزوی لیاشتو زوی پاتې شوځوانه میرمن اویوهم دڅومه یو په سوابۍ کې ده څخه دلته

له خوا ترروزنې الندې ونیول شو، دده خپلوان اوس هم په سوابۍ کې شته بابا )صدیق احمد( او دمورنۍ پالرګني
)وګورۍ د عارف حسن خان مقاله په انګریزي ژبه په دغه الندې چې یوله هغوڅخه هم مقبول احمد دی.  دي.

 اړیکه کې ( 
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نثارمحمدخان چې کله شوروي قلمروته ورسید خپل نوم یي بدل کړ، دده بدل شوی نوم  
چې له خپل نامه سره یې ډیرتوپیرنه ف( شوـنیسوراولوویچ میګومیدوف /محمددو)

څو لورانې پیداشوې یې سره واده وکړ، له هغې  ې روسۍ نجلۍله یو درلود. هلته یی
 چې لمسیان یی اوس هم په 

 
چې دلمسي مرکه یې سفربیک په فلم کې هم راغلې ده. مسکوکې ژوند کوي .

اوقامي سلسله په یوسفزوکې ایوب خیلو اوپه هغوکې )مندنر( څانګې ته دنثارکورنۍ ا
داچې دنثار روڼ اندی اودښه استعداد خاوند ځوان و. ل.ه اوپه سوابۍ کې اوسیداړونده و

ده په انګریزي قلمروکې چیرې لومړنۍ زده کړې کړې په دغه اړه ډیرمعلومات نشته 
یوه برخه په هندکې بشپړه کړې ده. لکه چې یاده خوداسې ښکاري چې ده دخپلوزده کړو

د انګریزانوسره دښمني درلوده. وایی چې د پښتنومسلمانوځوانانوپه ډله کې دهغوی مل و چې له موکړه نثار
د  ددغه جنګ دانګریزانوخالف دامان هللا خان په پلوۍ وجنګیده، افغانستان اوانګریزانو د دریمي جګړې په ترڅ کې

ښکیل څخه  لهانګریزانوځان دداعدام سزا ورته اعالنیږي خودی په یوډول دانګریزانوله خوا  په پلمه پلوي
په  ځان تا شکند ته رسوي. اوهلتههم له افغانستان څخه کال کې  ۱۹۲۹په  راتښتي،لور خالصوي اودافغانستان پر

له ګرجي توکمي ې روسان بخارا نیسې پرهمدغه وخت کې دی پوځي پوهنتون کې داستاد دنده غوره کوي. کله چ
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 مبارزینو اوله ایراني انګریزي ضد پراختیا فعالیتو د کيویشسره ایران ته دبل(بلویشکي مبارز)سرګي اورژنیکتزي
سره ګوري ، مرستې اومشورې  جنګلي کوچک خان خاطرځي اوهلته له روس پلوي مبارز میرزاپه  مرستې سره د

 کال دایران په شمال کې اعالنوي خووروسته دانګریزانو ۱۹۲۰حکومت په  کوچک خان یوشوروي ډوله ورکوي،
 ۱۹۲۴ه آسیا ته راځي، پوسره له ماتې سره مخامخ کیږي. نثارمحمدخان بیرته مرکزي په هلوځلاوایراني حکومت 

کې لومړنی دارالمعلمین جوړیږي دي دهمدغه دارالمعلمین دمشرپه توګه دنده ترسره  کال کې کله چې په تاشکند
 ۱۹۳۲خه ترڅ ۱۹۲۶ په تاحکستان کې له تاجکستان ته راځي، وروستهله هغه ځایه له څه مودې خدمته  کوي،

  دتاجکستان دپوهنيپورې 

 
 

داهغه چارواکي دي چې دوی ټول په تعلیمی چاروکې بوخت وو،په دغه عکس کې نثارمحمدخان په منځ کې ناست 
 کال ووژل شو. ۱۹۳۷دی په څنګ کې شاه تیمور دی چې له ده سره یوځای په 

دوزیرپه توګه کارکوي چې په لسګونوښونځي اومدرسې دتاجک ځوانانوله پاره پرانیزي،آن چې دهغوله پاره د   
ریاضي اونورومضمونوکتابونه هم په خپله لیکي. همداده چې نن دتاجکستان په پالزمینه د دوشنبي ښارپه زړه کې 

رمحمدخان دواټ یا جادې په نامه سره هلته چې د پوهنې وزارت ماڼۍ دنګه والړه ده هغه ټوله جاده د نثا
بلل کیږي، ده د تاجکستان دهغه مهال له  اوموسس سستم پیلونکي ينثارمحمدخان دتاجکستان دنوي تعلیمیادیږي.

شو( سره هڅه کوله چې دتاجک  مشرانولکه عیني اوشاه تیمور)څوک چې له ده سره یوځای په یوه وخت کې ووژل
دی و، له دزده کړو اومطبوعاتو بنسټوال هم ي، معناداچې دی د اوسني تاجکستان په نامه خپرونه هم راوباس آواز

اوفرهنګ  هویت دتاجک ولس یوازې اویوازې  څخه دنثارمحمدخان هدف)مطبوعاتو اوپوهنې( دغودووهڅو
 ېپه مرکزي آسیا ک باندې روساناوژغورلوچې دهغوپه ساتلو وه اوقرباني هغه لویه فرهنګي ډالۍاودا ژغورل وو،

 خوشاله نه وو. 

 
 دتاجکستان دهغوښونځیونجونې زده کونکې چې نثارمحمدخان جوړکړي وو.

 
 دختیزپیژندنې په پوهنتونکال کې مسکوته ځي اوهلته  ۱۹۳۲په  نثارمحمدخان دپوهنې وزارت له خدمتونووروسته

کال پورې دوام ورکوي، په  ۱۹۳۷کې داردو اوپښتوژبوپه تدریس باندې بوخت کیږي.دغې دندې ته تر  یا اکادیمۍ 
چې کواګۍ دی دغلطوراپورونوله مخې  نثارمحمدخان کال کې چې په شوروي کې استالیني دوره وه، همدغه

داستالینی  بندې کیږي اودهم دغه کال په اکتوبرکېدشوروي په اسالمي برخوکې دیووالي اوژوندي کیدوهڅې کوي 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

وژل په بې رحمۍ سره  یرنامتواوشعوري کسانوسره یوځایشم دیودتاجکستان اوازبکستان  سړي وژونکوله خوا
له ده سریوځای دتاجکستان  له ییزقبرکې خاوروته سپارل کیږي.کیږي، مړي یې سوځي اوایرې یې دمسکوپه یوه ډ

 شعوري مسلمانانوپه شان ووژل شو. نامتومشرشاه تیمورهم په یوه وخت کې له سلګونودوی غوندې

 
 دلته په دغه ډله ییزقبرکې نثارمحمدخان په ابدي خوب ویده دی.

 )عکس دسفربیک له فلم څخه(
هغه په بلکه دپاملرنې وړڅوک و نثارمحمدخان نه یوازې دیوشخص په توګهدتاجکي پوهانواوفرهنګیانوپه نظر

ترټولو مهمه پوښتنه تاحکستان اومرکزي آسیا کې دیوه بهیراستازیتوب کاوه، هغه بهیرچې دهغه په ترڅ کې 
دشوروي سوسیالیزم دڅپاوپه ترڅ دمرکزي آسیا دمذهبي، ژبنی اوکلتوري ارزښتونه وساتل شي ځکه چې دلته 
داسالمي ارزښتونه تاریخی مرکزونه بخارا اوسمرقند هغه ځایونه ول چې ټولواسالمی هیوادو ته ددرنښت اوفضلت 

په دغه فلم کې » دنثاردفلم په اړه وایي:  صناعت عزیزوافلمی کره کتونکې   دروازې ورپرانیستې وې. تاجکي
باندې بدل شوي دی، هغه نسل چې  په هنداره اودیوه بشپړنسلمد خان دیوبشپړشخصت، دیوه بشپړدوران نثارمح

هیواد تاجکستان له پاره قرباني کړل څودغه هیواد دیوې روښانه راتلونکې خاوند شي اوهلته ه دوی ځانونه دیو
 « ی او روڼ اندی نسل وروزل شي.کړون یوزده

نثارمحمدخان سره له دې چې یوسیاسي کس و، خوډیره توجه اوپاملرنه یې علمي اوفرهنګی اړخ ته وه ده که له 
یوې خوا دتاجکستان اوازبکستان دښونځیوله پاره کتابونه ولیکل له بلې خوا یې علمي اوتحقیقي کاررونه کړي دي ، 

کال کې په تاشکند کې دانجمن معارف  ۱۹۲۳( مردم تاجک شغنان ... ( یې په ده یواثر )حکایت هاوافسانه 
ترکستان له خوا چې دی یې هم غړي و لیکلي دی، زه باورلرم چې دغه اثربه یوه ورځ زموږ شغناني ځوانان 

 ترالسه اوخپوربه یې کړي. 

 
 داهم د شغنان دتاحکوخلکو دکیسواونکلوپه اړه  داثر لومړی مخ

 

 
 ساب الرښود دی چې نثارمحمدخان یوسفزي لیکلي دی.داهم د ح
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له نثاراحمدخان څخه یولړنورآثاراودده یادښتونه نورهم پاتې دي، چې اوس یي په مسکوکې له لمسیانوسره خوندي 
دي، تاجک فلم جوړونکي سفربیګ صالح په خپل فلم کې دهغوددغوپاتې آثارعکسونه هم اخیستي چې په الندې 

 انځورکې لیدای شئ. 
 

 
 ې له کورنۍ سره دي.چدنثارمحمدخان لیکنې په پښتواواردو  ژبوکې 

 

 
 داهم د نثارمحمدخان لمسي دی چې دم ګرۍ په مسکوکې اوسي .

 

 
 نثارمحمد خان له خپلوښونکواومامورینوسره
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