
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

    ۸۰/۲۱/۱۲۲۰         مطیع هللا روهیال  
 
 

 یوه سهوه، 
 

 چي باید اصالح سي 
 
 
. د کلیاتو له پاره لړاو چاپ ک  ولټش کال په اواخرو کي مي د لوى استاد پوهاند حبیبي شعري کلیات سره را١٣٩٣د  

  تو ښمي د عالمه حبیبي پ  خهڅمجلو، اخبارونو او کتابونو    لوېالب ېکلونه په بر کي ونیول، د ب  وڅ  ولولوټد شعرونو را
 . لړسره چاپ او خپاره ک ېمقدم ۍکوچن ېاو وروسته مي د یو اىځو دري شعرونه سره یو 

 

شعري مجموعه    ۍد هغه یوه پخوان  ګنڅده، چي د عالمه حبیبي د متفرقو اشعارو تر    توښبرخه پ  ړۍکلیات لوم  د
)سره وبا(   ېمتفرقاتو په آخر کي یو شعر خپور سوى دئ، چي عنوان ئ  توښ. د پدهېچاپ سو يښ)ملي پسرلى( هم پک 

 داسي دئ:   ې( مخونو کي خپور سوى او د سر بیت ئ١٥٦ –  ١٥٤اد شعر د کلیات په )دئ. ی
 

 په وطن سوه سره وبا کلي په کلي   هګډ  چي
 تبا کلي په کلي   ل ړک ېداى مسلمانان ئـخ د 

 
 داسي ختم سوى دئ:   شعر

 
 ړې لویه قدیر خدایه! دغه خواست مي ته قبول ک ېا

 ه کلي ـا کلي پــنــوپـــپ  ړېــن کـ وط ې د د  ان ـیـقـلـخ
 
په یوه وقایه کي د   ېپارسي مجموع  ېمرکز( له خوا د عالمه حبیبي دو  نوڅېړش کال )د عالمه حبیبي د  ١٣٧٩  په

استاد حبیب هللا رفیع په زیار چاپ او خپور   اغلي ښ. دغه کتاب د  ېسو  ېخپر  ې)درد دل و پیام عصر( تر نامه الند
 ړمحمدحسن کاک  رټاکډپوهاند    اغلي ښد    ېرپسراغلى دئ، و  تښسوى دئ، پر کتاب باندي د خپروونکي کوچنى یاد

  لو ېالبېده. پوهاند صاحب په سریزه کي د عالمه حبیبي پر شعر او د دوى د ژوند پر ب  ېیو اووه مخیزه سریزه راغل 
د مسلمان او افغان په باب د عالمه حبیبي  ېدئ، او د دوى په یادو شعري مجموعو کي ئ دلى ېغږ  لوډ ډپه لن خونوړا

دي چي عالمه مرحوم د    ېاو لیکلي ئ  ده،ړېپه پورتني شعر سره ختمه ک  ېدئ. خپله سریزه ئ  ىړک  بحثپر تاثراتو  
 ىړک  کارهښشعر کي    توښپه خپل یوه پ  ېمتاثره وو او دغه تاثر ئ  خهڅژوند په وروستیو کلونو کي د هیواد له حاالتو  

 دئ.  ىړاو ثبت ک ىړشعر رانقل ک ولټپورتنى  ېئ ېدئ، ورپس
 

سوي دي، ما )روهیال( هم دغه شعر د    ولټرا  خهڅمجلو، اخبارونو او کتابونو    لوېالبېچي د کلیاتو شعرونه له ب  هګ نڅ
 دئ.   ىړرا اخیستى او په کلیات کي راو خهڅله سریزي  ېپارسي مجموع يړعالمه صاحب د نومو

 

)د   ېکي د عالمه رشاد مرحوم یوه خطي شعري مجموعه چي نوم ئ  یميډمخکي مي په عالمه رشاد اکا  يځور  وڅ
سوم چي د عالمه رشاد په خپل    ېښکي پر دغه شعر )سره وبا( پ په جریان    ې( وو کتله، د مطالعيځافغانستان بدي ور

ده، د    ېکي چاپ سو  ورېښش( په پ١٣٧٣مجموعه کي ثبت وو. د عالمه صاحب یاده مجموعه په )  ړېخط په نومو
ما )روهیال( تر اوسه    ې( مخونو کي راغلى دئ، دا چي چاپي مجموعه ئ٩  -  ٧په )  ې)سره وبا( شعر د چاپي مجموع

 د هغوى له دغه شعر سره هم مخامخ سوى نه وم.    کهځده، نو نه  ېلیدل
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
یادونه ضروري بولم چي دغه شعر )سره وبا( د عالمه حبیبي نه بلکي د فاضل استاد پوهاند    ېهر صورت، د د  په

  ى ړد کوم استناد له مخي عالمه حبیبي ته منسوب ک  ړ محمدحسن کاک  رټاکډپوهاند    اغليښرشاد مرحوم دئ، دا چي  
  خه څپوهانو له ارواوو    وړد خپلو اسالفو او دوا  ه،ړچي ما دغه سهوه بیا تکرار ک  هګ نڅته معلومه نه ده،    دئ، ما

خپله سهوه  ېانتساب اصالح او ورپس  ایهځ ې دغه ب ى ړلوم م ړتوضیح په توسط غوا ۍاو د دغي کوچن م، ړغوا نهښبخ
 د دغسي سهوي مرتکب نه سي.  وکڅپه راتلونکي کي کوم بل  وڅ م،ړک کارهښ
  

 کندهار – ارښ نوى
 ش ١٣٩٤ثور  ٢١
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