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 german.de-@afghanmaqalat  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

  
  

 ۴۰/۴۰/۷۴1۲      ڼدراځ ینظر محمد سلطانز اکترډالحاج پوهنوال 
 

 !خاطرې ي یولسم تلین په یاد زماكبیر ستور ډاکترارواښاد  د
 

 سریزه :
 

 
 

 نکي،لیکوال، ژباړو تکړه ،هڅاند د ته او هیواد والو ادب او فرهنګ درنو مینه والو ژبې، پښتو دچې  غواړم،
 وچې د خپلو ګټورپه هکله،  يارواښاد ډاكتر كبیر ستورشخصیت  مليعلمي او  منلي،،وطنپال  ،شاعرژورنالست ،

یوه صمیمي ملګري په  ،ددي  تليسا هډیوې روښانه او ځالند آثارو او ځواکمن قلم او فکر له الرې یې د علم او ادب
 کړم .وړاندې  عبرت نه ځینې ډکې خاطرې حکمت او هغه د صفت چې زه یې ځان پوره وړې ګڼم ، د

قومي  او . که هرعالم، شاعر)څراغ( ګڼل کیږي ګيیو قام او ملت ستر د مشران قامي ، شاعران، پوهان، اونلیکواال
خپله ه پ سړی چې څراغ یې په الس کې وي او ړوند لکه یو،داسې مانالري ، نه کړي( عمليپلې )مشر خپله پوهه 

  .یداکويڼا په مرسته الره پڅراغ ر د ده د خلک بلکې نور اخستلی،ورڅخه ګټه نه شي 
 په عملي توګه بوخت خپل قوم په خدمت کې د په ټوله موده کې ژوند یو قامې مشرپه صفت د دی ارواښاد ستورداچې 

 . )څراغ( ګڼل کیږي ګيقام سترخپل  دوو، نولدې کبله هغه 
ادب په  وژبې ا او دپښتو ې خاوندعقید د سپېڅلي ایمان او،د هېواد یو نومیالى ساینسپوه، د ټینګ عزم ی ډاكتر ستور

ګو او نورو ټولنیزو څان د ساېنسپوهنې، چې یو بې ساری علمي ځالنده ستوری دیلرې او برې پښتونخوا  کې د ډګر
ښتو ژبې خپل ولس او د پیې  لدې الرې چې ګڼ شمېر كتابونه لیكلي دي،یې كې  هنهپو په تېره بیا په ساهپه برخه کې ،

 ثار وړاندې کړې دي.آعلمي ي نه هېرېدونكي لتور ته ستر تاریخک  
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 5تر ۷ 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

 

سره سیالي کوالی شي ،چې په  نورو ژبو ستوري پدې باوردرلود ،چې پښتو ژبه هغه وخت په ملي اونړیواله کچه د
 اوعلمي اثارو غني شي. تخنیکي ،طبي ساینسي،

، چې فرض ده پر موږ ټولو ون اوس چې زموږ ملي سراسري پښتو ژبه د بیالبیلوګواښونو او چلنجونو سره مخامخ ده،
پیغام سره سم د علم او قلم په ژبه ورته ځواب  ې دستور ارواښاد د د دغه ګواښونو پر وړاندې په مېړانه ودرېږو او

 ورکړو.
په  نیورس د ژبې ، چې نن ورځ پښتووه فلسفي پلویانو د هر اړخیزو هلوځلوپایله ې دډاكتر كبیر ستور په اند د زما

 ژبې لري، 1۴۱ټولې  (Translate)ټرانسلیټ  ګوګل ژباړن یوې بېلګې په توګه د میت وموند.نړیوال ډګرکې رس
ودې  د پښتو ژبې د )ټرانسلیټ( ګوګل ژباړن حقیقت دی، چې څرګند یو خو ژبه وټاکل شوه. دا چې یوه یې هم پښتو
 .یې ګرځيرول لوبوي او د پرمختګ سبب  ېپه برخه کې یو لو

الرې پښتو هم بلې ژبې ته واړوي او هم له نورو ژبو څخه  ،چې د ګوګل ژباړن له اوس نو هر څوک کوالی شي
  پښتو ته متن وژباړي.

 

 :و یادونهخاطرد څو 
 

کې په ښار فرانکفورت  لمان دآد اتحادیه  ۍلومړ محصلینو د کال کې ز 1۶۹۱کله چې پر  :پښتنویووالی د -۱
حادیې ات دچې ،وونظرپښتانه په دې  څونور اوډاکتر ستوری . یداشوهې په برنامه باندې النجه پاتحادی د نو، جوړیدله

 . پښتنویووالی دی لراوبرو دپه لومړي ګام کې  بنسټیزه موخه
سانۍ سره مینځ ته راتالی آپښتانه سره په یوه خوله شي ،نو د هیواد نورو قومونو یووالی په  داځکه ،کله چې یوځل

 دارانوواک دولتي تل دتمدن څخه  تخنیک او،(علمزده کړو ) د له السه پښتنو د خپله پښتانهه داوه چې پیې  دلیل شي.
 . لريشتون  شکې یې قزلبا سرپه ،چې  ديلیرې ساتل شوي  مټ پر
لمان آپه خوشحال بابا د لیسو زده کوونکوباندې  د رحمن بابا او ز کال څخه راپدې خوا د 1۶۹۷: دبېلګې په توګه د

ه هیواد پچې  و،زمانظرداسې و او د ده .ته بیرته ولیږل شول اوهیوادل بندشو برسونهحصیلي تبل نوم  یا په یوه او کې
 هیواد د هغوی ته. لريهم مشران  دي او بې له هغې سره متحد، يعلم خاوندان د پوره د کې میشت غیرپښتانه قومونه

 . کیږيهم الرښوونه له خوا  ضدکړیو پښتنو د څخه بهر هیواد د او په داخیل
رځ نن و اوټول یوشان دي. وه نه شي، توپیرمینځ تر افغانانو چې د ه،ونظرچې یوه بله ډله په دې  ،ه داسې حال کېپ

 ریښتونی وو. ستوري نظر بیخې ارواښاد سپینه شوې ده ، چې په دې اړوند د
 

 انس جوړ شو،چېکنفر نانو یوافغا دکې  فرانکفورت په ښارجرمني  دکال  ز 1۶۲۰ په :کول خبرېژبه  پښتو په -۲
درې ژبه  هخپل وړاندیزونه پ پښتنو و. په مجلس کې ټولوګډون کړی و پکې زده کوونکو پښتنو غیرلږو اوپښتنو  ډیرو

 ولوستل.
 وغیرپښتن .پیل کړېخبرې ژبه یې  پښتووار راغی، نو په لوړ غږ او زغرنده )جدي(  ستوريډاکتر خوکله چې د

ه ژبه پ اکثریتهیوا د  د یم او پښتونزه ) :غبرګه کړهور ستوري خو، ږیږيژبه وغ درېپه دی چې  ،غوښتل افغانانو
  (.خبرې کوم

اني ګپ به زبان پاکست ، زیراهستي )تو پاکستاني واز یې چیغې ووهلېآپه لوړ پښتانه افغانان سره راټول شول اوغیر
 اچاپ نامتو افغان زه د: )یلیې و هو اوپرته له خنډاوځنډ دوام ورکړ  میزني،به زبان دري ګپ بزن(. ده خپلوخبروته

 (.په ژبه خبرې کوم اکثریت د هیواد د احمدشاه بابا او
ورپسې مجلس دومره ترینګلی شو،چې غیرپښتنو افغانانوهڅه وکړه ،چې په ډاکتر ستوري باندې فیزیکي حمله وکړي، 

ه پ . په پایله کې یېهم نه درلوده هیڅ چا پروا د ده دې خطرڅخه بچ پاتی شو. پښتنو زړه ورو ځوانانو په مټ د د خو
 کاروان به تیریږي(. )سپې به غپیږي او :ږ وویللوړغ

 

 کې ناست)ټرین( چې یوه ورځ په ریل ، کوله کیسهډاکترستوري  ارواښاد  سره مخامخ کیدل: ژب پوه آلماني د -۳
 و،و کې ناست په څنګ چې زمافیلولوګ )ژبپوه(  نیلماآ کې یوڅ . په دې ترستله مې لوورځپاڼه  پښتوژبې د وم او
 ؟ هپه کومه ژبه دورځپاڼه  دا او ځۍنه را کوم هیواد د : تاسوڅخه وپوښتل زما

 .هژبه د په پښتوورځپاڼه  افغانستان یم او زه د :ب کې وویلځواده په 
ستان افغان خبریم په زه چې ترکومه پورې. مالومات نه لرمپه هکله زه هیڅ  پښتوژبې د: ورغبرګه کړه ژبپوه آلماني
 برنه یم خ بیخيپښتوژبې څخه  د خو،لیکلي دي هم  ژبوونور او يکتابونه په در ډیر ما بلخواچلیږي، رسي ژبه پا کې
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ګه ،لکه څنشته نه  کتابکې ژبه  چې په پښتو ه،دغټه ستونزه ډیره یو کې دا په هیواد زموږ! هو :ورغبرګه کړه ده
 تدریس کیږي . نوکې هم نهاوحتي په پوهنتو نځیوپه ښوو چې پکار ده ،

لري  تونزېسکې  ۍټوله نړ ۍ اواقلیتونه په غربي نړ کې اقلیت قوم یاست او په هیواد زه پوه شوم تاسو ژبپوه: آلماني
 نه ورکوي .رزښت ژبې ته یې څوک ا او
 .یوقوم  (اکثریتډیره کی )په افغانستان کې  موږ، : نه داسې نه دهورته وویلده 

 ي ژبېرسپاد  په الس کې ده او(اقلیتونولږه کیو) د دولتي دستګاه تاسو د ،: ښه زه اوس پوه شوم وویل ژبپوه آلماني
 واکمنان دي خلک
   په دولتي دستګاه کې هم پښتانه پوره برخه لريده ،ځکه داسې هم نه  :ورغبرګه کړهدده 

نوله دې کبله پښتوته اهمیت نه  ،پښتون نه دی  ژبی دی او درې پاچا تاسو اوس زه پوه شوم چې د ژبپوه: آلماني
 ورکول کیږي .

  .پښتون دینسبي هم  پاچا هیواد د زموږ ،داسې هم نه ده ځواب ورکړ: ده
ې نه پیژنم چ کې هیڅ هیواد ۍخبره ده . زه په نړ حیرانوونکېزما لپاره یوه بیخي  دا :ورغبرګه کړهژبپوه  آلماني

به اقلیت ژ هغې هم د خوسره دهم د ډیره کی نمایندګې کوي،یې  اي، پاچپه ژبه غږیږ (اکثریتد ډیره کی ) ولس یې
  . کتاب ولیکمځانګړی بل  اوس غواړم چې دانوی مالوما ت وڅیړم او حاکمه وي

 

یکل ،لوستل لبه  ژبه پښتو په نو، ګرانه وي چې خپله مورته  : په هرچابه ویلکبیر ستوري  ژبې سره مینه: پښتو د-۴
 ۲۲ آیهپه  قران شریف داځکه چې د .لري یکيپښتنوسره نه شلیدونکې اړ د پښتو ښتوسره اوپ . پښتانه داوخبرې کوي

 «. التنس نصیبک من الدنیا» سوره قصص کی راغلي دي:
نوموړي ایت شریف  د.  هد ېکې درکړ ۍ( چې الله په دې نړعزت، ژبه ،شتمني مه هیروه هغه برخه )دنیا،ژباړه : 

 او احترام نه کوي مور د چې، لري مانا دا نو، لوستل نه کوي لیکل او ،ژبه ویل مورنۍچې په ،هرڅوک په رڼاکې 
 یوه ګناه ده . دا
ژبه  وپښتې کې د نوپوهنتونونو، رسمي دفترو په ټولو هیواد د چې،ډیره مبارزه په دې الره کې وه کبیر ستوري  د

 مطلب ډیرښه بیان کوي. الندې شعر دا بیلګې په توګه یې د . دوکارول شي

 سرکار ژبـه د ي،پښتوکاندشيواکمن که پښتانه سي سیا
 ژبـه کار خـپل ـتر، هـم ددفــ ، هم دنـځــيښــــوو د هم
 پـښتو د ضرورت يکړ حس یانامـ او ـوهــانپ بـه بـیا

 ژبـه روزګار او د ، تـجارتهنېپـو د بـیا شيبه  پـښتو
 

کتاب  د .دی لیکلیپوهنتون درسي کتاب په لومړې مخ کې  په افتخاردستوري  ډاکترکبیرد ارواښا د الندې شعر ما
 (اکټیویټی چاپېریال رادیو د سرطان اودی ) عنوان

 

 كه زما ستوري په قبر چېرې راشې
 ا كړه پرې مېن یمـه دعـپه پښتو رات

 

و ه وو،که په هر ګوند کې به وکبیر ستوري باندې پښتانه ډیرګران وو، که په هره جامه ب په :سره مینه پښتنو د -۵
نه ستوري می ارواښاد سره د پښتنو د په اند اوکه هرسیاسي فکر به یې درلود، بیاهم په هغه باندې ډیرګران وو. زما

ناسم  دا یو ډیر ، اوده بخښي، خو پښتانه یوبل نه بخښېالله ج بن :ځکه هغه به ویل ، داسره ورته وه (لیلی اومجنون )د
 کاردی.
 به یې: ویل وا بخښلویې د ټولوسیاسي تیروتنوسره سره هم  چې پښتون به، پښتنوسره دومره زیاته وه مینه د ده دیانې 

   ورته هدایت وکړي.ې خدای د کوي او تیروتنې چې ګڼ پښتانه غیرشعوري ګناه او
 تاسوس نی سړی دچې پال،څخه وپوښتل د کبیر ستوري یوچا، چې پسې یوه ټوکه هم جوړه شوې وه په ده دې اړوند په
 غړی دی اوکه نه؟  ګوند )حزب( د

 .کې به وي ګوند په پښتون وي زموږ که خو ،نورخبرنه یم: ستوري په ځواب کې ورته وویل
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ې چ ،وه همداالملنو سره په کابل کې مالقات وکړالله ډاکترنجیب  ډاکتر ستوري د :سره مالقات نجیب ډاکتر د -۶
چې  :ده ویل ساه پوهنې علم لوستلی وه نو دستوری  څرنګه چې ارواښاد .رشولهغه څخه مرو ي ددې ملګرنیږډیر

په غیرشعوري توګه  پښتون دی او . داځکه چې ډاکټرنجیب یودرملنه وکړم Therapie ډاکترنجیب چې د، ماغوښتل
 کلک پښتون دی. په زړه کې صادق او په ضدعمل کوي، خو پښتنو د
 

 ،راځه "زما جنازې ته مهي لومړی پیغام دا وو،چې ماته یې وویل :ستور بخښليخداى  د :کول علميژبې  پښتو د -۷
 "ه زما پیغام د ولسونو په منځ کې خپور کړ

 وا هیواد په پوهنتونو د بایدکې  پرنسیپونو په رڼا نړیوالو د اساسي قانون او دو،چې  یې دا پیغام دغه راز یو بل
ه پ اکثریت ژبه د په شان دې هیوادونو نورو دنړی  که دل او ژبه تدریس شي پښتوولس اکثریت  کې د ښوونځیو

 .رسمي ژبې په توګه ومنل شي یېميدو ددې . دري ژبه شی دفترونوکې پلي )عملي(
 توپښ چې په جرمني کې یې د ،پوهان ووساینس لومړني هغه درویزه اڅکزی ډاکتر ارواښاد ډاکترستوری او ارواښاد

 د .کلولیمسلکي کتابونه هم  اوګڼ شمیرعلمي  وسه په دې اړوند ترخپله هغوی .ېژبې علمي کولوهلې ځلې پیل کړ
 رځي .ترڅوپښتوژبه یوه علمي ژبه وګ ،ژبه کتابونه ولیکي پښتون په خپل مسلک کې په پښتو هر باید هغوی په وینا
 :پرځای دی الندې شعر رحمن بابا د په دې اړوند

 

 ه میان ولیـدپـ ځووور ماچې خال دستا د
 محراب  نـه امام شـته هسې رنګبل  نه

 ــه کړــه سړبـن کې چاونــــیو کتاب پـــ
 ــــتابک ړ داــــه چې یـې وکبې رحمانـــ

 ()رحمن بابا        
 

د پښتون قام د چې هغه  ،دې وجه دا وه ستوري په مزاج كې ناقراري وه، د ارواښادد  :ووالیی نپښتو بر او لر د -۸
ولو ټ کوزې پښتونخوا د څکولوته یې الس واچوولو. سوكالۍ او وحدت خوبونه لیدل، ان تردې حده پورې چې سګرټ

قامي مشرانو، شاعرانو، ادیبانو او عام ولس سره یې اوږدې اوږدې مركې وكړې. د لرې او برې پښتونخوا له قام 
ي توګه قامي مشرانو او په ځانګړ پښتنو د : دبیلګې په توګه د ړه.پیل ك( سلسلهلړۍ )د اړیکو یې پرستو مشرانو سره 

 یادولوړده. محمد افضل خان الال بلنه جرمني ته د د
 

لسولیز ټولنیز و پښتنو دو،چې روپا کې هغه سیاسي لومړنی شخصیت ډاکتر ستوری په ا :جوړول ګوندسیاسي  د -۹
لومړنی ګوندوه، چې په  همدا فرانسونه او غونډې جوړوي.سیاسي کن هرکال فرهنګي او بنسټ یې کیښود او ګوند

نوموړې مصنوعي  . داځکه چې دکرښه باطله اعالن کړه ډیورند مه نېټه یې د 1۷د نوامبر د میاشتې په  زکال 1۶۶۱
اوس په افغانستان کې جوړشوی  همدا په اند زما په شان هیڅ اعتبارنه لري. خواه پ د کرښي سل کاله تیرشوي دي او

 پایله )نتیجه( وه .مبارزې  ده د د او ځینې نور خوځښتونه پښتون خوځښت(نوی تحریک )
 

 په هر مجلس کې به یې : )شف شف به یې نه کولو(وه یسړسپېڅلی سپین ستوری  :خوی او ارواښاد کرکټر د -۱۱
 :یې وویل ماته. نه درلودله هیڅ چاپروایې هم د او په ډاګه دفاع کوله سیاسي تګالرې څخه او خپل فرهنګي نظر د
ه دې پ .«کوېبلکې خپل اټن )سندرې( به  کوې نه به اټن )سندرې( بل چا ،خو د کې برخه اخله واده هرډاکټره ،په »

 عبدالرحمان بابا نه واورئ: خپلهه پ اړوند
 

 دایه څه شول هغه ښکلي ښکلي خلکـخ
 په باطن سپین سپیڅلي خلکهـــر په ظا

 شيـره نه س لکوـي خهیڅ خندا مي له د
 کـــلـخـ تللي تــلـلـي غهـژړه وي مي ه

 )رحمن بابا(        
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 5تر 5 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

 

 هرمجلس کې په خپل نظرده به  .کې سیاسي تیوري پخه شوې وه وپه مغزستوري  ارواښاد د :حوصله او صبر -۱۱
 خپل د ،خو دی بهپه غوسه هم شو ورته ډیرجدي او که مقابل سړی به ،سره وړاندې کولو الیلو د ډیره حوصله او په

ي خپل سیاس دجرئت سره به یې  او دهپه زغر او سګرټ یو اوږد کش وکړ په پیل کې به ېې د .څخه نه اووښت نظر
 . فکر څخه دفاع کوله

 

خوشحال خان  نیکخواه سړی وه . د او ښه نیت درلود هکلهپه  چا هر دستوري  :وښه نیت سړی  د او نیکخواه -۱۲
 ده په هکله صدق کوي  الندې شعر دخټک 

 

 په زړه کې ينیکخواهي لر خلکو چې د
 ه زړه کېـپ ـريلـادشاهي ـمبارک شه ب

 

  َخیر  الناِس َمن نَفََع النّاس؛. :ماته یې وویل او ستوری کلک مسلمان وو
  .ورسیږي چې بل چاته یې خیر ،خیرسړی هغه څوک دی د ژباړه :

 

 یاسي اوسټولې به یې په  یبا  تقر ،ګټلې سرهۍ هغه څه پیسې چې په خوار ستوري به و:پال پښتون میلمه  ډیر -۱۳
)هرڅوک  .یوعالم فیلسوف ویلي دی ،د ده په وینا. مصرف کولې باندېاو میلمنو ،غونډو،کنفرانسونوفرهنګي ټولنو

 ( نه بریالی کیږي په خپله مبارزه کې نو ،پیسوغالم وي چې د
 

 ېی روحیهمي . اساليروزلي د روحیه په لۍپښتونو د او اسالمي، افغاني پهیې اوالدونه خپل  :روزنه الدونواو د -۱۴
فرهنګي مبارزه پرمخ  خپل پالرسیاسي او دهمدارنګه . مهرباني کوي په کشرانو احترام کوي او مشرانو داده چې د

 بیایي .
 )پای(

 لیکوال :
 طانزی ځدراڼپوهنوال ډاکتر نظر محمد سلالحاج 

 اتوم انرژي پخوانی مسئول مشر افغانستان د د
 استادپخوانی طبیعي علومو پوهنځی  کابل پوهنتون د او د
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