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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 17/11/۲۰1۹           برهان الدین سعیدی

 

 اهل علم و قلم و انسان خیرخواه بود!«  مواج» نجم الرحمن استاد 
 

 
 

 در «ي شمس يهجر 13۲5 حمل 1۲» بتاریخ  ؛ قاضى على احمد خانفرزند محترم «  مواج» استاد نجم الرحمن 
میباشد ،  «احمدزی » قوم  روحانی که منسوب بهیك فامیل  در ،والیت ننگرهار ولسوالى سرخرود يقریه باغبان

  چشم به جهان گشود .
مشهور  و قاضى که از جمله علمای مجتهد ، مدرس وارشگبزپدرابتدائیه را از  علوم اسالمى«  مواج» نجم الرحمن 

ولسوالى امام صاحب والیت دره ئیبه سن هفت سالگى شامل مكتب ابتداو  فرا گرفت مهربانشمادربود وهمچنان از 
 .ند، به شهر کابل عودت کرد وفات مادرشبنابر « هجري شمسي  133۹» سال  اواخر در آنجا شد واز كندز

 الشبا سعى وت و مکتب شد هئیابتدادوره  صنف سوم شاملشهرکابل ، عالى استقالل  لیسه در«  مواج» نجم الرحمن 
 اقبآشد ، متع فارغ« اول نمره » به درجه اعلى توانست از لیسه عالی استقالل  استعداد سرشاری که داشت، وتوام با
 دپیلوم فراعت لیسانس را موفقانه« پالنگذاری» ئی  رشته در آنجا واز گردید ى اقتصاد پوهنتون كابلځپوهنشامل 

 .ه استبدست آورد
وزارت در » به ترتیب :  کرد و متعاقبآ کار آغاز به درستره محکمه « 1351» درسال  « مواج » نجم الرحمن
، سرپرست مقام والیت لغمان،  کوپراتفهای دهقانان افغانستان مسول اتحادیه ،مدیرحقوق شهرنو ، ریزراعت وآبیا

یت ، عضو ه افغانستان ژورنالیستان، عضو اتحادیه نویسندگان عضو اتحادیه، شاروالی رییس عمومی ملکیتهای
 لسی جرگهو کارشناس ریاست روابط ، سراسرى ژورنالیستان افغانستان اتحادیه معاون ژورنالیستان ، اتحادیه هبرىر

وطن  صالح فرزند منحیث « پامیر تبصره جریدهو مسئول شعبات ترجمه به صفت  و وزارت دولت در امورپارلمانی
ر تقدی» خدماتش مفتخر به اخذ مکافات و چندین  که به پاس کرده خدمت وایمانداری انجام صداقت كمال با نهایت ؛

   .ردیده است گ «ولتی و نشان های د نامه ، مدال
پشتو وهم به زبان دری  به زبان هماو  ؛ داشتخاص  عالقه جوانى به نویسنده گى و شاعریاز دوران نو استاد مواج

و در مورد اولین شعر خویش ،  داشت كامل تسلط« روسى  و فرانسوىعربی ، » به زبانهاىمی نوشت وهمچنان 
 است: نگاشته چنین
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شوی  قلم اصالح په «مرحوم قاضی عزیزالرحمن » جناب ممنون صاحب  د رې بندونه یېد چې نظم نیلومړ زما» 
دا  ما له ډیرې خوښېه . هم راته راکړ حق الزحمه یې افغانیپنځوس او  هچاپ شو کی«  1338 » کالپه ه ، و

 رته د رحمانکې چی کډوالۍ مصرف می نکړ، آن تردې چې په او په دیوان کې خوندی کړ د رحمان بابا پنځوس ګون
 « ترې تم شو. بابا دیوان اوپنځوس ګون هم رانه

 !  بود اهل علم و قلم« مواج » استاد 
 

   
 

 برای ادبیات زبان و هم پشتو زبان برای ادبیات و عالقه ، هم با نهایت عشق بدون تعلقات و بدون تعصب ؛ مواج
ویش خ محبت ، اخالصمندی واحساس با قلم تواناکمال  و با و تفکر سالم اعتقاد با وهم توام کرد خدمت دری و فارسی

 ي ، اجتماعي و سیمنارگفرهندر محافل شان  اشتراک فعال بخصوصو  کرد بیان؛ ساده و ادبیات و با زبان  نوشت
   :بخصوص در کشور های  های علمي ؛

،  تانوزبکسا ، ویتنام چین، ، ییناوکرا ، کوبا ،ا بلغاری ،«سابق »  چیکوسلواکیا ، آلمان ، ما لیزیا ،هندوستان »
ات و به ادبینشان دهنده عالقمندی و خدمت شان ؛ « وپاکستان  ایران روسیه، ترکمنستان ، ، قزاقستان،  تاجکستان

  میباشد. فرهنگ وطن
مساعد  مهاجرت کرد و در آنجا شرایط ر ــ پاکستانشاویبه پ«  137۲ » سالدر  بنابر شرایط وطن ؛ مواج محترم

 قتصادا »مضمون  به صفت استاد ؛ درلیسه رحمان بابا «اقتصاد  دری و پشتو، »مضامین  به صفت استاد شد تا آن
  .فه نماید؛ ایفای وظی در پوهنتون آریانا«  اقتصاد» مضمون استاد و به صفت  درانستیتوت ابن سینا « دری ادبیات و

ر چهل اث» و بیشتر از « مضامین ، مقاالت و اشعار» ظه ؛ کمیت قابل مالحفرزانهو شاعر این نویسنده  استاد مواج
 پشتو و دری ، نوشته و ترجمه کرده است . را به زبان« 

 ګتلی دئ
 د مینې له بازاره مې بیلتون ګتلی دئ

 پوهې له آزاره مې جنون ګتلی دئ د
 اغزنو موخو ته می پر لیمو ایستلی الر

 تکل له افتخاره می سمون ګتلی دئ
 نن له ځواکمنیه دسبا پرولیو سپور د

 پرون ګټلی دئ ارمان می په قراره د
 پر شاړو ګرځیدالی یمه سمیڅی می لیدلی

 له برم و له وقاره مې ګلتون ګتلی دئ
 دنیاګی ده او ډلې رښتینولیه« مواج » 

 د مینی له خماره کی ژوندون ګتلی دئ
*** 
  «مواج » نجم الرحمن 

 آثار چاپ شده:
  به پشتو. دری از ترجمه : نده شولوخوفنویس«  د یوانسان برخلیک» ــ  1
 ؛ سه مرتبه چاپ شده.به رباعی پشتو« عمرخیام » رباعیات « د خیام رباعیات »  ــ ۲
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  پشتو. به رباعی ، خمینی رباعیات امام برگردانی « رباعیات امام خمینی» ــ  3
 پشتو.زبان به  : « ۲۰۰۰ »دوهزار  «ورد»رام گپرو ــ 4 
 پشتو.زبان به   « : ۲۰۰3 » دوهزارو سه «ورد»رم گــ پرو 5 
 پشتو.زبان به  رام اکسیل :گــ پرو 6
 پشتو.زبان به  رام ویندوز:گــ پرو 7
 پشتو.زبان به رام اکسس: گــ پرو 8
 زبان پشتو . دری به ترجمه از زبان احمد : تالیف «او مراسلی  لیک لیکنه» ــ  ۹
 پشتو انگلیسی. « : نصرالدین فکاهی گانی د»  ــ 1۰
 .«  نورانی» جالل  مترجم جهان مولف: ئی طنزهایی ازچهارگوشه ړې له څلورو کونجونونه طنزونه :ن دــ  11
 نوی لیک لیکنه.ــ  1۲
 .« تالیف »  ښځو حقونوپه برخه کېد ــ  13
 لکچرنوټ لیکنه ولنېزافغانستان ښځو شبکی ته سیاسی ټد   ــ  14
 .«  عزام» اثرعبدالرحمن ،  پشتوزبان به : قهرمان قهرمانان ــ  15
 پشتو.زبان به : داستانهای پیغمبران ــ  16
  پشتو. برباعی « : بلخی» مجدودبن آدم سنایی  گزیده یک صد رباعی ابوالمجدــ  17
، نورالدین « سعدی » مصلح الدین  ) شیخ د نه وشاعرانو «شعرمرزنمی شناسد  »ـــ شعرپوله نه پېژنی  18

 ،« مثوی  »پروین اعتصامی  ،« خلیلی »  ، استاد خلیل هللا« عطار » فریدالدین  ، شیخ« جامی » عبدالرحمن 
فخرالدین  وشیخ «وجودی  »، نجم العرفا حیدری « طرزی  »، سردارغالم محمدخان « هندوستانی » اسدهللا غالب 

   رباعی ګانی په پښتو . چانغوره غور « (عراقی » 
وب د پښت پښتو او همداشان ) چی د لسګونو شاعرانو دری بیتونه په « :شعر  شعر په» بنام  ماه نامه نشریه ــ 1۹

 برسیره پردی له ازبکی اوپشه یی ژبونه هم په دری او پښتوژباړل شوی اوخپاره شویدي.( یتونه په دری ژباړل شوی،
سوانح اوغوره کارونوبیلګی می راټول کړی او دافغانستان ښځوشبکی  منورښخولنډه ــ د څلویښتونوماند و ۲۰

 لخواخپورشویدئ.
 و  «پژواک » من حدری مرحوم عبدالر لیسی بهگترجمه ان : میندو او لوڼو ترمنځ مینه د ــ ۲1

 «  مواج» نجم الرحمن ترجمه به زبان پشتو : 
 

   
 

 زیر چاپ:
 شوی رباعی ګانی . څلوریزوژباړل « 15۰» د غورچاڼو  دابوالمعانی بیدل ــ 1

 آثار نا چاپ:
 .ټولګې پشتو شعر دوهــ  1
 یک مجموعه. دری شعرــ  ۲
 « ژواک پ» لرحمن افقید عبد برگردانی پت روت شاعرانگلیسی شعرــ ترجمه به پشتو،  3
که به همت آقای ؛ پشتوزبان به  نیجاپا « 1۰و  8 » شاعران قرون ترانه های « 38» و هشت  سی برگردانیــ  4

 به دری برگردانی شده است. انگلیسی از « کریمی»  برنا
 برگردانی به پشتو. « پنجشیری» رباعی محمد فقیر فروزی  « ۲۰ »بیست  ــ 5
 پشتو. ن بزبا، دستهای کثیف اثر ژان پل سارتر فرانسوی به دری برگردانی شده  ــ 6
 و... مومند حمید ،ټکخوشحال خ رحمان بابا ، » تک بیتی های کالسیکهای پشتو « 6۰۰ » ششصد برگردانی ــ 7
 دری. بزبان «
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    بزبان پشتو. پیرامون سونامی بحرهند« رهبین »افسر مرثیه سروده آقای« 1۹» نزده برگردانی ــ 8
       به پشتو. گردانی های واصف باختربرخی بربرگردانی ــ  ۹
   خاقانی و... اقبال الهوری ، ی ،قسما رباعیات بسطام ــ 1۰
 به پشتو.« اعتصامی » ازپروین  « عشق حق»  برگردانی مثنوی ــ 11

 آثارحریق شده:
 زبان پشتو.ه ب« : بلخی» معنوی موالنا جالل الدین مثنوی « 11۰۰» بیتیکهزارویکصد  ترجمهٔ ــ  1
 پشتو. زبانه ب فارسی از: اثرلیو تولستوی « رستا خیز»  برگردانیــ  ۲
 زبان پشتو.ه ب :اثرژانالفیت فرانسوی  « آنها که زنده اند» برگردانی ــ  3
 زبان پشتو.ه ب : ژانالفیت اثر « برمیگردیم گل نسرین بچینیم» برگردانیــ  4

 ۲۰15» میباشد که در سال «  شعر شعر په » تحت عنوان ماهنامه وزین ؛ تاسیس« مواج » استاد یكى از ابتكارات 
 هپشتو ، پشتو ب ترجمه شعر درى بهدر این ماهنامه زیبا ،  ه مدیریت و مسوولیت شان ، به نشر رسیده است .ب « م

و  هشد تهیه و ترتیب «مواج » مطبوعاتی ، از طرف استاد  صحافت وسلیقه به و سایر مطالب علمی و ادبی ؛درى 
 !شعر مرز را نمى شناسد :کهنشر این ماهنامه ؛ نشان دهنده این است  از جانب هم

 شود ش افزونـوتـق ا روزـم روز تـوانـت تا  انـر زبـیان هـدر م ه امــبست ریـــشع لــپ
 جغد شوم شام مگر درالنه اش افسون شود  تعصب را بر زبان تحمیل كردن نارواست

  
اعر رباعیات ش ؛اولین بار برای خویش يگو فرهن در جمع فعالیتهای علمي «مواج » استاد  : قابل یاددهانی است که

 » ر سالدصفحه ،  « 1۹8 »در قید  «د خیام رباعیات  » قطعه است ، بنام « 66» را که « خیام » نامدار عمر
ترجمه  «پشتو  »به زبان « سه ماه » ، در مدت  آدبی احساس شاعری و با مهارت زیبا با توام « خورشیدی 1373
    فته است:گو در مورد چنین  کرده
نان ؛ همچ«  شد و درک داشته با در شاعری نیز فهم که مترجم کار آسانی نیست و نیاز دارد ؛شعر به شعر  ترجمه »

 در مقدمه این کتاب چنین زیبا سروده است :،  در این رابط
 بښنه او بلنه

 کارـام عالي افـره د خیـه تیـیا پـب  اړه ندي آسان کارـعر ژبــه شــر پــشع
 ښیري مکړي له نیوکونه مو ځار  به ډیر زیار می دی ژباړلی څلوریزی

 «مواج » نجم الرحمن        
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 ! بود دوستی و الصخ؛ اهل ا«مواج»استاد 
برج  دره ک بیاد دارم یان ؛ میکوشید:گنهدوستان و فر با ، تقویه عالیق دوستی روابط بخاطر تحکیم« مواج » استاد 

برهان الدین ـ  » برایماز کابل  «مواج »   استاد محترم ا در آمد ؛صد به ام تیلفون خانهزنگ  « ۲۰16 فبروری »
  گفت:، چنین بانهایت مهربانی پرسی  بعد از احوال و داد سالم و صمیمت یگبا نهایت بزر « سعیدی

داکتر  سالگرد وفات موالنا « 31» سی و یکمین  « ۲۰16 فبروری ۲6» بتاریخ  برادرزاده عزیزم : خبر شدم که
ی م به عمل و دوستان ، در شهر کابل ؛ تجلیل یانگروحانیون ، فرهن از طرف علما ، «سعید افغاني »  عیدمحمد س

م امر کدااگر ، احوال گرفتم  . ضمنآ هستمموالنا صاحب محفل  سخنرانیجمله یکی از که از  آید ، من افتخار میکنم
 ...و دهم  باشد ؛ تا انجام ری به منگو خدمت دی

رو خاط پوهان نه مری، »در محفل نقش فعال داشت ، با صحبت و بیانیه عالمانه خویش تحت عنوان  « مواج» استاد 
 داد. انجام را دین دوستی و اخالصمندی خویش «ژوند کوی !  کی
 

  
 

 ؛ چشم از دنیای فانی بست !« مواج » استاد 
  ۲۰»  و بتاریخ داشت« دختر  و پنج زنددو فر» بود ، هفت اوالد از جمله  متاهل « مواج »نجم الرحمن استاد 
 عالیت اه هللا سبحانه وگفت و به درگرا لبیک  داعیه اجل در کشور روسیه ؛ یگسال « 7۲ »در سن  « ۲۰18 نوامبر
  پیوست.

اِجعُون    إِنَّا ّلله وإِنها إِل یِه ر 
 

 
سوانح رابطه به در « فردا » داکتر فاروق صحبت 

 در مسکو.« مواج » ی استاد گو فعالیتهای فرهن

 وطن
 

 سراپای وجودم لرزه دارد
 باشم نمیدانم کجا افتاده

 تشویشی ندارم زمردن هیچ
 اګر لب برلبت بنهاده باشم

*** 
 «مواج» نجم الرحمن 

 

ی آن در قلب همه گو فرهن خاطرات، اعمال حسنه و فعالیت ادبی ؛چشم از دنیای فانی بست ! اما  «مواج » استاد 
  ؛ زنده و جاودانی است.وطن و اجتماعي  يگفرهنو ارشیف ردان گدوستان ، شا

 مشترک، مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم به مساعی« مواج » استاد  وداعیه با جنازه یفاتحه و مراسم 
 زارشد .گ، بر م روسیهمقی افغانهای مالحظه کمیت قابل با اشتراک و فامیل محترمش ؛ فدراتیف روسیه

 جمهور افغانستان ریس تسلیت پیام سراسری افغانهای جامعه رئیس مرکز «جالل »  محفل محترم غالم محمد در این
شان ، برای حاضرین معلومات  يگدر مورد سوانح و فعالیتهای فرهن «فردا» را قرائت کرد ، متعاقبآ داکتر فاروق 
واهانه ي و خیرخگدر رابطه به شخصیت فرهن و اجتماعي يگز شخصیتهای فرهنارائه کرد و به تعقیب آن یکتعداد ا

صحبت کردند و در آخیر پیام های تسلیت واصله قرائت شد و بعدآ جنازه به میدان هوائی مسکو انتقال و از  استاد
 فرستاده شد .به شهر كابل انطریق 
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 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

فامیل ،  داشت با حضوراصلت کرد و در آنجا مو به کابل « مواج» جنازه مرحوم  « 13۹7قوس  سوم » بتاریخ 
 ، شهر کابلحضیره قصبه خانه سازی  در جنازه بعد از ادای نماز و اراکین دولتی ؛ فرهنگیاندانشمندان ،  اقارب ،
 . سپرده شد به خاك

شنبه  به روز درشهر کابل ومتعاقبآ«  13۹7قوس  چهارم»  بروز یکشنبه« مواج » مردانه و زنانه مرحوم فاتحه  
  .شد گرفته کشور فدراتیف روسیه ، مسکودر شهر  « ۲۰18دسمبر  ۲۲»  بتاریخ

 
 

 

  مناجات
 ! ته کړې هغه کار چی ستا رضا وي خدایه
 کی ګټه هم دبل او هم زما وي کاش,
 نغښتې بل تاوان کی ګټه می چې د

 دا ټوله دنیا وي نه یې غواړمه که
 حرام شه دسترخوان ډک له خوږو پرما

 بل چا وي د تمه می په ګاونډی که
 دوزخ د, اورله تاو می زړه نه ریږدي د

 کاسب دوست که دی والړ زما پرخوا وي
 جنت, د, ور کونجۍ به وي الس کی د

 له دنیا که می سفر مینی کی ستا وي
 چا خوله کی چلیږي لمده ژبه چی د
 یی ویاړ دا ستا ثنا وي تل تر تله به

 ! مان ای لویه خدایهپاک ار د د مواج
 پسی سبا وی ژر د هجر شپی کاشکی 

*** 
 « مواج»  نجم الرحمن

 

 «مواج » وصیت استاد  به آخرین در رابطه در تماس تیلفونی«  مواج» فرزند ارشد استاد « مواج » محترم برمل 
  فت:گچنین « سعیدی » برایم 

او همیشه با اوالدهایش به مثل یک دوست ورفیق واقعی برخورد  با عاطفه بود ؛و  بسیار مهربان انسان پدرم »
  میکرد و همواره در تالش این بود تا علم و دانش را بیاموزیم و وظایف مناسب، پاک و خیرخواهانه داشته باشیم .

 و به جیب کرد ت ؛ دستاز این دنیای فانی می بس : زمانیکه پدرم چشمنج علم و دانش استگمیراث پدر مهربانم ، 
 فت: گو اعتماد ؛ در دستم داد و  آرزوها ، آن را در عالم که بسیار دوست داشت قلمش را

 « . او بیائی مهربانی سترګی ئی پټی شوي او ... واخله ؛ دا قلم اوس دستا شوو... ګرانه !» 
 

 
 

و مفسر برجسته وطن ما افغانستان رجم مت ژورنالست، نویسنده ، شاعر، خیرخواه ، ،صالح انسان  «مواج » استاد 
   ذاشت :گبه میراث  «برمل »  وارشگبه پسر بز را تا اینکه آن ؛داشت  حقیقی عشق« قلم و کتاب »  بود ؛ با

 پدر فرزند هنر زنده کند نام فرزند هنر باش نه فرزند پدر ــ
 «افغانستان » وطن ما  نام که در آن را ؛ «قلم » پدر  رانبهاگپدر ؛ میراث  هنربا  ، این فرزند« مواج  »برمل 

حک کرد ؛ او در  مزار پدرش باالی را« کتاب و قلم  »داشت ، برعالوه اینکه نشان  امیگرعزیز حک شده است ؛ 
ی وطن عزیزما گبرای خانه فرهن «و ادب  علم» چراغ  که « مواج »شادروان  و نشر مطالب علمی ترتیب تنظیم ،

دری  »مجموع از رباعیات  اولین است که یاددهانی و همچنان قابل دارد سعی و تالش هموارهاست ؛ « افغانستان » 
شان ؛ با صحافت نهایت عالی ،  رد وفاتگبه مناسبت اولین سال« رباعیات مواج »  بنام مواج صاحب ؛« و پشتو 
 برامد.  از چاپ
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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

 

   

 ه.حک کرد «مواج»استاد نجم الرحمن  ،درشه پمقبر را باالی« کتاب و قلم»؛ نشان «مواج»محترم برمل 
 

 «واجم»استاد نجم الرحمن  شادروان دارم تا با لطف و محبت خویش روح مقدست استدعا اهگاز در :هللا سبحانه وتعالی
 ردان .گب نصیبش شت فردوس راهو ب مغفرت فرمارا  ؛ ادب و علم اهل و ، صالح خیرخواه فرزند این

 العالمینامین یا رب 
 المان کشور ـ ۲۰1۹ نوامبر 17
 

 ماخذ: منابع و
  .ی صلح وتفاهم موالنا سعید افغانيان نشراتگارشیف ار از: «مواج  »ــ یادداشتها ومطالب استاد 

  .«مواج » محترم برمل  ارسالی :«مواج » و معلومات در مورداستاد رافی گبیو ــ
 « .فردا » محترم داکتر فاروق ارسالی  :«مواج » رافی و معلومات در مورد گاسناد ، بیو ــ
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