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 د ژوند بله خواه زین هللا منلی استاد د
 
 

ستر فرهنګي او دیني عالم زین هللا منلي له مرګ څخه خبر شوم. د افغانستان منلي فرهنګي  څو ورځې د مخه د هیواد
جنت دوعا  فردوس . مشر منلي ته د هللا )ج( له دربار نه دورسید په حق کښې شخصیت زین هللا منلي په کابل

د افغانستان فرهنګي ټولنې  منلی اوپتمن  نجیب منلي او زامنو دده کورنۍ او په تیره بیا  دده له کبله وفات د  دده کوم.
  وایم. تسلیت ته د زړه له کومې

د ژوند کلیشه یي تصویر یې وړاندې کړ،  دده او ادیبانو لیکنې وکړې او فرهنګیانو ډیرو د منلي صاحب په اړه
ه ښه  د منلي صاحب صفت وکړ او پ کښې پاڼو ټویټر هم د سیاسي بازار د غوښتنو سره سم په خپلو سیاسیونو ځینو

د فرهنګي  دده وستایو او دولتي چارواکو هم نجیب منلي صاحب د پالر توب په وجه یې یاد کړ، ځینو هم مشر منلی د
   هڅو ستاینه وکړه.

ستر شخصیت په باب ښه شیان ولیکل شول او د هغه د ښو کارونو له  ددې وه چې کافی دغه کښې په یوه عادي لید
لیکل  ژوند لیک  ډول د ده برسیرن ډیر د زین هللا منلي په باب په کښې ویکېپیډیا  امله و ستایل شو. که څه هم چې په

له مخې د منلي صاحب د ژوند   سیاسي بازار د غوښتنو نني له مخې او یا هم د نزاکت خو هیڅ چا یا د شوی دی
ځینې  ړاندیور و  نه لیکواالنو او لوبغاړو کړې. د افغانستان د بازاري او ننداره یي نده کتنه مبارزې په باب کره او

 کره جراته او با  تقابل « کولو څښي او دپود حساب او دستار خلک هم نن سبا سړې اوبه په »
د  چې وکړ مې هوډ او وکړه دعا  ته صاحب منلي لمړۍ مې نو دي غلي نور ولیدل چې هم ما  .کوي تیښته څخه کتنو

یې پیدا کړم.  کښې نټ چې په وګرځیدم په نوی عکسونو پسې دده اسم. بیا ب یی یو انځور به سیاسي مفهوم نه ډک
 Zhwand Groupولید چې د ژوند ګروپ آف کمپنیز ) کښې سایت ناببره مې د منلي صاحب عکس په یوه ویب

of Companiesوزیر ته د کال  زراعت د هغه وخت د نیټه مه ۳۰ په نومبر کال د ۲۰۱۴ یې د استازیتوب ( په
ځان یې یوه مدني  د ژوند ګروپ چې پلټنه وکړه او و می لیدل چی نوره مې لږ  .ورکاوو مډال ”کار سړي“ د

 نورو خلکو ته   ،دی ښودلې ښوونځی خصوصی  ،او ټولنه
په  چې تقدیر نامې ورکړې وې نورو ته مډالونه او صاحب ته سباوون عبدالبصیر صاحب، امرخیل ضیاالحق لکه هم
هیڅ وخت منلی صاحب په  . ما چېښکاریدو کښې زین هللا منلی د تقدیر نامو او مډالونو په ورکوونکو یې کښې نوځی

وکړ چې زه به وخت جال کوم او یوه لیکنه به کوم تر څو د زین هللا  هوډ نه وو تصور کړی نو مې کښې دغه رول
روح  دده ، ولیکم او همدا رنګه خپل احترام لیکلي نه دي لیکوونکو بیوګرافۍ کلیشه یي په باب هغه حقایق چې منلي

   کړم. ته وړاندې

 
 ښوونځی د پاڼی څخه(  خصوصی  د ژوند) ۳۰ نوامبر د  ۲۰۱۴وزیر ته د زین هللا منلی په الس ، د  زراعت د کار خلک مډال د
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منلی صاحب د هغه   ( وو. Best Friendملګری ) نژدې ډیر کي زما د پالر لیکوال غالم محمد تره منلی زین هللا
الس ته راوړی دی. زین هللا  بریاوی ستری نسل استازی وو چی د افغانستان په روڼوالی او فکری پرمختګ کی یی

په   کیدلو د غورځنګ د را میدان ته دموکراتیک ویښتیا او د چپ ملی د دوران د دموکراسی منلی د ویښ ځلمیانو، د
  څلور الری کی ژوند کړی دی.

د   موجود وو. زه د نهو یا لسو کلونو وم چې پالر مې عمرفرق د کاله څلویښت کښې مېنځ زما او د زین هللا منلي په
کار کاوو. په  خیرمحمد استاد رسام کښې په دفتر دده په وجه زه خپل دفتر ته بیولم. هلته مېنې انځور ګرۍ سره د

دفتر وو یا به   دا به د پښتو ټولنې چې استاد زین هللا منلی هم وو. ښه مې په یاد نه دي سره دده همدې دفتر کښې
کښې د پله ور هاخوا وو. زه به د ورځې له خوا  یانومکرور په زړو موقعیت یې دفتر و، خو آموزۍ سواد د
څخه انځورګري زده کوله.   خیرمحمد دفتر ته تلم او هلته به مې د استاد دده د پالر سره کښې په لړ رخصتیو ژمنیو د

س زه د یوه ال پالر به  .او ګرځیدل به راوتل باندې سره د پالر د زین هللا منلي نه وروسته به زما  د غرمې د ډوډۍ
خبری کولی. کله به   صاحب به د بل الس نه. دوی به د یو بل سره په مختلفو مسلو نه نیولی وم او منلي

پټه خزانه، کله زما د پالر پر نوي کتاب د پښتنو دودونو باندې او کله به   باندې خبرې وې، کله پر معنوي مثنوي په
خو  خرییله وو. زما پالر ږیره انسانان کليصاحب او زما پالر دواړه جګ او ښ هم پر سیاست باندې. منلی

اوږد  په ژمي که به یې کښې دفتر ته تلو. دریشۍ پاکی خو به یې همېشه منظمه وو او دی به په زړې بریتونه ښکلي
دواړه زما  ،درلودل یې ویښتان سپین او کوټ اغوست. منلی صاحب هم جګ او ښکلی انسان وو او لنډه ږیره او تور

   احب په تن ډنګر وو.پالر او منلی ص
 

 
 

د نورمحمد تره کي ورور وو نو د منلي صاحب سره به یې پر  څرنګه چې د ګوند غړی نه وو خو خلق زما پالر د
د  دده پرکتاب دده ولې نه شکایتونه کول چې پالیسۍ کلتور د خبرې کولې. زما پالر به د اطالعاتو او ډیرې سیاست هم

کال کی  ۱۳۵۱په  ته سوق کړی دی. تقاعد او یا ولې وزارت دومره ژر جبري . ورکوي تخلص لیکلو ته اجازه نه
د   دده زما پالر ته د اطالعاتو او کلتور وزارت کلنی جایزه تر السه کړه. خو دولت ”دودونه پشتنو د“ زما د پالر کتاب

اجازه په یوه شرط ورکړی وه او هغه دا چی خپل تخلص به پر کتاب نه لیکی. که څه هم چی زما پالر  کتاب د چاپ
عمل زما د پالر په   حکومت دغه د خو ولیکی پاڼی لمړی خپل نوم د کتاب پر یوازی مجبوره شو چی

    .وه راپارولی عقده کښی زړه
   فایتۍ خبرې کولې او یا به یې هم پرد دولت پر بې ک په وخت کی ګرځیدو بیا دی منلي صاحب به

عبدالشکور رشاد او  ،ملګرو عبدالحی حبیبي نژدې خپلو نویو آثارو خبرې کولې. کله به هم دواړو د خپلو
یوه نیمه   به یې کله چې زه خفه نشم نو کله لپاره ددې .ږغیدل نویو آثارو باندې پر دوی او د خدمتګار بختاني عبدهللا

چې ستا نوم چا ایښی دی؟ ما به  ماته ویل یارمحمد جانه ته خبر یې صاحب به منلي مثآل هم کوله. آدرس ټوکه زما په
ملګری  نژدې ډیر زمونږ صاحب ستا نوم ایښی دی ځکه دی کله ته پیدا شوې نو حبیبي بیا به ده ماته وویل چې ویل نه،
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زما د کتاب انځورونه به راته  نو شوې رسام ښه یې ستا نوم پیدا کړ، بیا به یې پوښتل که ته حروفو دی او د ابجد په
  ما به همېشه ده ته هو ویل.  باسې؟

سره کور ته والړ شم. نو  سودا د کراچۍ مېاشتنۍ د شوم چې موظفه له خوا ورځ زه د خپل تره نورمحمد تره کي یوه
صاحب سره  حب د تره کيمې منلی صا  کښې نو په انګړ راورسیدم سره کور ته د کراچۍ غوړیو کله چې د اوړو او

پک حیران وم سالم   هک زه چې  .”دی زما انډیوال هم راغی دا “ ویل ویې نو ولګیدې سترګې په ما  دده ولید. چې
صاحب سمدالسه پوه   کې تره  دلته راغلی دی. زما تره ولی چې منلی صاحب ونکړه مې وکړ خو هیڅ پوښتنه مې

زما د پالر په  ,ما ورته وویل هو ؟”پیژنئ ته منلی صاحب زویه” پوښتنه لرم نو یی وویل زه ګواکې شو چې
پای  خبرې ددوی انتظار شوم تر څو او الړم خوا ته کور بلې د کار کوي. بیا یې نور څه ونه ویل او زه کښې دفتر

   .ورسیږی ته
ستا ملګری نه دی، هغه  ی صاحب خو یوازېمنل ورځ کله چې زما پالر کورته راغی نو ما ورته وویل چې په همدې

ملګری دی خو د مدیر   لیکوالۍ هو منلی صاحب زما ادبي او“ خو د کاکا جان ملګری هم دی. زما پالر راته وویل
د منصب په اساس  آژانس باختر د دده صاحب ته کي زما پالر تره کښې )په هغه وخت ”صاحب ګوندی ملګری دی

   .مدیر صاحب ویل(
لوړ  ډیر غالم محمد ه ته ولې ګوند ته نه راځې. ستا قلم او علم“ زما د پالر نه پوښتنه کوله چې کله به کله  منليزین هللا

مشر دی بیا به خلک  کښې یاره زما ورور په ګوند ”. زما پالر به ورته ویل چې”دی او ته به د خدمت جوګه شې
یو ښه انسان دی. زه ده ته د ګوند  ډیر هغه زوریږم رډی دي. زه په مدیر صاحب راوستي یې خپلوان چې خپل وایي

د   کښی په کور اکثرآ ژوره وه. زما پالر به ډیره دوستی زما د پالر او زین هللا منلی ”.والړ یم کښې نه دباندې په چوپړ
به  کښی د کورنی له نورو غړو سره خبری کولی او په خپلو خبرو موراو خپل ورځنی کار او لیکنو په باب زما له

   .یاداوو منلی صاحب مرو یی هرو
د نورمحمد تره کي او زین هللا منلي د فرهنګي  کښې د منلي صاحب او زما د پالر ادبي او شخصی ملګرتیا په اصل

د مشهورو ناولونو نه د   کې وو. منلی د نورمحمد تره تداوم ملګرتیا  او سیاسي
ځل لپاره  لمړي کتاب د مسافری دبنګ .کار پر مخ وړی دی تصحیح د سنګسار او مسافرۍ بنګ

کتاب بیا په افغانستان او  مسافري شو. د بنګ راوړل بنګښ په همت چاپ او افغانستان ته افضل د کښې اشنغر په
کېدو. د   الس په الس یوه مهم اثر په توګه د نهضتونو د پلویانو د فکري مبارزې دموکراتیکو چپ د کښې پاکستان

په سمونه   فاروق او غالم او حبیب هللا افریدي اهتمام د دوست شینواري په کښې کال ۱۳۵۷ کتاب په مسافري بنګ
   .کښېږي ناول ګڼل لومړی کارګري او چپي کتاب د پښتو ژبې مسافري بیا چاپ شو. د بنګ

ه می د خپل استاد نه درسون ځینی او د انځور ګری والړم دفتر ته دده زه په همدی کال ټول ژمی د خپل پالر سره
مو ولیدل  روان وو نو خواته ګذرګاه د پله نه تیر او د دآرتل موټر سپرلی د مامورینو یوه ورځ کله چی د زده کړل.

وه او سړک یی بند کړی وو. زه او زما پالر په همدی موټر کی وو. زما  پریوتلی د غره نه یوه لویه ډبره را چی
   نه تلم. بو وروسته یی زه نور خپل دفتر ته ورځی همدغی شو او د وډار ډیر نووکتل   ته ډبری پالر چی دی لویی

د ثور د انقالب نه وروسته ما یو وار بیا منلی صاحب زمونږ په  کښې کال ۱۳۵۷ او په شوې ختمې دا کیسې
وو. منلی  موپراخ وو او ځای نه دولتي کور ته کډه شوي کور مونږ د کرایي کښې کال ۱۳۵۷ ولید. په کښې کور

ځل لپاره ما منلی صاحب  لیدنه یې کوله. د وروستي دده صاحب زمونږ کره راغلی وو ځکه زما پالر ناروغه وو او
وه او   کښې یعقوب په جومات ولید چې د حاجي کښې زما د پالر په فاتحه کښې مېاشت په د تلې ۱۳۵۷ د

   ولید خو ده زه ونه لیدم. کښې ما منلی صاحب په زرهاوو خلکو وو. ه راغليخلک ورت زرهاو په
کلونو په مینځ کی کله چی د راډیو    ۱۳۴۷ او  ۱۳۴۵د   زین هللا منلی استناد د منلی صاحب د ګوندی ملګرو د خبرو په

ګوند غړیتوب حاصل کړی وو. د زین هللا منلي د ګوندي ملګرو   خلق د  افغانستان د خبر د څانګی غړی وو
ګوند تر دروازو  خلق کړی. د منلي دیني او ټولنیزه پوهه دې جذب چا ګوند ته نه وو منلی هیڅ له مخې شهادت د

چی د منلی او نورمحمد تره کی په مینځ کی فکری  کیږی اټکل داسی خو بیا هم راوستی وو.
په  منلی  .وی رغیدلی په وخت کی د کار کی د دوی آژانس باختر راډیو افغانستان او په اړیکی سیاسی او

د عدالت  لپآره غریبو خلکو د یې دینی علومو پر بنسټ کړ او د صاحب په نامه شهرت پیدا مولوی د کښې ګوند
غړی  برجسته مېنې د ناحیې خیرخانې د کابل کښې ګوند دموکراتیک خلق ې ورکولې. زین هللا منلی دغوښتنې نظری

   غړی وو. او فعال خواه ځوان خلقی د ګوند د  خلق زامن هم د دده استناد د لیکنو په عتیق شفیق د وو.
د   یو ورې اخیستې. دا دوه کساندیني او شرعي مش   دوو کسانو نه   د کښې پالیسیو کي صاحب په ګوندي نورمحمد تره 

،  درلوده یی پوره ونډه کښې په تعلیم کي علومو ستر عالم تیر شوی دی او د تره عبدهللا وو چې د دیني مولوی ده تره
فارغ  نمره نه اول د پوهنځي شرعیاتو له کبله چې د ددې وو چې هغه وخت ال ځوان وو خو هم منلی صاحب او بل

   کس وو. نژدی مشورو لپاره تر ټولو دیني د کي و او بیا د ګوند غړی وو نو د ترهشوی و 
انقالب نه وروسته د حج  دثور کښې کال ۱۳۵۷  په زین هللا منلی د هغه تاثیر او احترام نه چی په ګوند کی یی درلود

وه. څه موده وروسته   وکېڅ  اوقافووزارت حج او شو. دا ریاست د اوسني مقرر په توګه لوی رییس اوقافود او
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بست رتبه  فوق شورا غړیتوب تر السه کړ چې د عالي د محکمې منلی د سترې کښې کال په پای ۱۳۵۷ د
په  خلقیانو وساتو خو د استقاللیت د ګوند په مینځ کی د قدرت پر سر ناندرو کی منلی خپل خلق د وه.

او  کیدو پوره احترام  دواړه حکومتونو کی په خلقیانو ته دپردی منلی   برسیره وو.  مایوسه له کبله النجو د کښی مینځ
  ده هم خپلو دندو ته دوام ورکړی وو.

محکمې رییس  اختصاصي د کابل د ماشومانو د  د راتګ نه وروسته قواوو که څه هم چې زین هللا منلی د شوروی 
تاثیر تر ټولو مهمه دوره   ي او دینيپاتې شوی دی خو د ده د فکر په توګه د مرکز رییس څیړنو بیا د اسالمي  او
وو. د هغه  آدرس فتوایي منلی فکري او یو کښې نظام خلقی وه. زین هللا منلی په کښې د واک په وخت خلقیانو د

اخیستل  ور باندې نظر نظر نه تیر شوی دی او د هغه دیني او شرعي صاحب د او قوانین د منلي فرامېن اکثر نظام
کال د ثور انقالب نه وروسته  ۱۳۵۷ نو د ، لوی الس درلود کښې علومو ی صاحب په دینيڅرنګه چې منل   دی.  شوی

ده  کښې په کمېټې څیړنو ولور منع کول( د او د برابري د نارینه وو سره د ښځو د حقوقو نمبر فرمان ) یعنې اوم د
   .هم غړیتوب درلود

سره  مشرتابه د هیواد د اړیکې منلی صاحب د شوروي د مداخلې په وړاندې خپلې کښې په وخت کارمل ببرک د
په توګه وظیفه اجرا  غړی د دیپارتمنت او قانون فقې د مرکز څېړنو اسالمي یی د یوازې او سړې کړې

. وګرځید یو ځل بیا د چارواکو د توجه وړ منلي کښې په دوران مشرتابه نجیب هللا د ډاکتر د  کوله.
ورکړ شو او   مډال عالي دولتي دوستۍ د  په وړاندیز منلی ته ګلداد پوهنمل  خلقی مخور د کښې کال ۱۳۶۶ په

   شو.  ګمارل د مرکز د رییس په توګه و څیړنو د اسالمي ورپسې
د مجاهدینو په   په توګه عالم دیني شوي پیژندل پوهې او د یوه علومو د دیني استاد زین هللا منلی د لوړو

شول. د امریکا د  پاتې برخې بی پوهې څخه دیني له دده او دولت ډلې ګډون ونه کړ او تنظیمي کښې حکومت
صاحب  زوی نجیب منلي د دده خو خیستله کره برخه وا نه کښې په نظام نه وروسته هم زین هللا منلي مداخلې نظامي

ورکولو لپاره  ایوارډونود مډالونواو په کوششونو او د ژوند ګروپ آف کمپنیز په مرسته به هغه او دغه محفل ته د
   کېدو. بیول

په دوهم   پامېر نجیب منلی ولید. ده چې د سینما  صاحب زوی ځل لپاره د زین هللا منلي لمړي ما د کښې کال ۲۰۱۲ په
له  نه وروسته مې تعارف او د ورغلم زه وی کتاب پلورنځی جوړه کړی وو نو هلتهد کتابونو ښار په نامه ل کښې پوړ

مې ورته  نمبر او کارت تیلفون کړي. خپل د مشرفه ما د خپل پالر لیدلو ته ده نه هیله وکړه تر څو که ممکنه وي
لپاره  ددې ی او یو څوک د کښې دهلیزونو لوړو په پوهېدم چې ځوان منلی صاحب د واک  دمه زه نه ورکړ. تر دې

نه وه چې منلی  ما سره کومه بله الره هم .چې ما خپل پالر ته بیا ورولي تر څو زاړه یادونه تازه شي ونلري به وخت
په مرسته ممکن وو. دا هغه وخت وو چې ما د افغانستان د فرهنګي  صاحب وګورم. د منلي صاحب لیدل د نجیب منلي

وو  پاتې کښې په زړه لیدلوارمان زما چې د استاد عبدالشکور رشاد د مشرانو په لیدلو پیل کړی وو. او ادبي
کوم. دا هغه وختونه وو چې د بهرنیو  احترام به یې مشرانو ته به ورځم او د هیواد فرهنګي ووچې کړی هوډ مې نو

کړی وو.   هیر او شاعران هنرمندان دولت او د دولت فرهنګی موسسو د هیواد ستر لیکواالن ، سره مرستو سره مالي
وو. په   سم نه ډیر روغتیایي حالت ژوند کاوو او د نورو کښې نیستمنی ډیره شخصیتونو په ځینو افغان فرهنګي

، خدمتګار بختانی ،راخګ ، وجودي، انځورګر صافي حیدري ځلمی، چې ولي وګرځیدم جوګه ددی سره زه خوشحالي
    نور مشران وګورم او احترام یی وکړم. ځینی او

د روژه ماتی او فرهنګی  فکری بنسټ او موزیم کي هغه وخت چې د تره کښې کال ۲۰۱۹ بیا ما په
ځان  او د راشي ته بلنه ورکړه چې صاحب غضنفر اسدهللا د ولسمشر فرهنګی سالکار ، نیولی وو بندوبست کتنی کره

کي  تره د کله چې کښې خو په همدی کال سره دا کار هم ونه شو. خواشینۍ جیب منلی صاحب هم راولي. پهسره ن
نه وم نو   کښې کره کتنه کوله او زه هم په کابل پر ژوند باندې آسمایي اسدهللا فیلسوف دستر هیواد بنسټ د فکري

   وو. غونډې ته راغلي آسمایي د مېرمن دده نجیب منلی صاحب او
شوي دي.   پټ ساتل قصدآ چې ، او یا داندي معلومات موجود ډیر فعالیت په باب او ګوندي زین هللا منلي د سیاسيد 

او  معقولیت روڼتیا او د کښې سیاسي تیر دی پټ کړای شي. اوس چې په هیواد دده منلی داسې یو څوک نه وو چې
سانسور نور ممکنه نه  وشي. شخصیتي خبرې ده تر څو د شخصیتونو پر هره خوا پکار دی نو رارسیدلی دلیل وخت

. منلی د وشوې کېدلی هغه په نظام پورې خلق د خبرې چې څه ناوړه کښې کلونو څلویښتو دی. په تیرو
د نظر  روحانیونو عالمانو او د منلي غوندې پریکړه وو. د هماغه نظام هره مهمه آدرس فتوایي نظام  هماغه

   .تیریدله هڅخ 
شوی وو   مهندسي د زین هللا منلي ژوند داسې کښې کلونو دیرشو چې په تیرو ما ته داسې ښکاري

صاحب په زړه برابر نه وو. ما د منلي صاحب  ګډون د منلي دده کښې هڅو ملګري او په فرهنګي دده لیکنې، دده چې
چی منلی صاحب د خپلو  و ما ته همدا وویلکسان اکثرو او څخه پوښتنې وکړې ملګرو ګوندي او فرهنګي ډیرو د

کلیشه ای دی او لکه د یو لړ نورو علمی   ژوندلیکونه د منلی په باب لیکنی او .شوی وو تجرید ملګرو څخه
   بازار باد وهلی دی. سیاسی شخصیتونو ژوند لیکونو په شان د سیاسی او
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. مستقل فکر کول او د سیاسي راوباسي تاثیرڅخه له زاربا لیبرال ده تر څو ځانونه د پکار او عالم ته اوسني لیکوال
  او قوي لیکواالنو کار دی. متعهدو یوازې د لیکل مسلو او شخصیتونو پرمهمو بازار نه د باندې د هیواد

 

 کی یارمحمد تره ډاکتر
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