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  ٢ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٢/ ٩/ ٨د کانديد اکادميسين سيستانی پيغام                                                                                     
  
  

  ی معصوم ھوتکاغلښ او ماموند خيرمحمد  پوھاندیاغلښد
   په مناسبتغونډي تښد درن

 
  !نه او نيکی ھيلی ومنیی درنوحاضرينو زما س�موغونډگرانو وطنوالو اود دی ياد 

 له ټولنی فرھنگی - علمیدھری   شخصيتونودرناوی د ھرې ژوندی ټولنې اوپه خاص توګه  فرھنگی،ملی اودعلمی،ادبی 
  .لمړنيو وظايفو څخه  ګنل کيږی 

 ت دھيوادښی اونوږ په ھمغټولنو فرھنگی او علمی دار دافغانانوښدمالمو پشانوکلونو ريکال ھم دتږای دی چی سځدوياړ
ميا پوه او ينامتو اووتلی کپخوانی پولی تخنيک کابل ماموند د خيرمحمد شخصيتونو،ھريو پوھاند دکتور اوادبي د دوعلمی

  .وياړ جوړه سوی ده  په ھوتک، معصوم محمد ښاغلي اوشاعر ،څيړونکی اديب اوليکوال تکړه ژبې دپښتو استاد ،اوبل

 زموږ چي دادی ھدف زموږ نه غونډي ددې «:داسی بيانویی ھدف غونډشاغلی غمخورصاحب پخپل بلنليک کی د دی 
 وسيله ترڅوپدې .وگوري نږدي له سره دوي خبراوله ھڅو علمی په شخصيتونو اوادبی دعلمي ھيواد دخپل نسل ځوان

 علمی دغې خبرٻدوسره په نه زيار ھڅواو اواديبانوله پوھانو د دھيواد کښي برخو مختلفو دعلوموپه سوھغوي وکو`ي
 اودبلې خواغواړودغه عنعنه ورکه کړوچي په ژوندوني خپل عالمان اووياړلې شخصيتونه .`ري ته وھڅوونگی فرھاو

 ».دويراوښکی تويوي اوساندي وھی پر مرگ ئي بيا په کاڼو ولی او

رښتيا ھم موږ ھميش دخپلو اجتماعی ،علمی او فرھنگی شخصيتونو درناوی د دوی  په ژوند کی نه بلکی وروسته 
ه  کوو،ښائی دا زموږ دشرقی کلتور يوه برخه وی،خو که دخپلو ملی يا علمی او فرھنگی نومياليو درناوی د دوی ترمرگ

 سره مينه ښودل  وی  او تاثيرئې به ٻې ھم زموږ پر نوی نسل او ادب ر پرځای او دعلم ، ھنرٻپه ژوند کی وکړو، دا به ډ
دريو لسيزو دکوم فرھنگی وږ په ھيواد کی  دمخه تر   چی زمباندی خورا زيات وی،مگر متاسفانه  زه په ياد نلرم

  .شخصيت درنښت او لمانځنه  د ھغوی په ژوند کی شوې وی 

 دخپلو ژوندی عالمان چې دافغانستان  څخه دباندی زموږ مسئوليت منونکي ځوانان په دی توانيدلی دی له نيکه مرغهخو
ولوسره دھغوي  ناتو په چوکات کی ئې د پرتمينوغونډو په جوړاو فرھنگی شخصيتونو عزت اوقدروساتی اودخپلو امکا

ه راغ�ست وايم او ھيله ښزه پخپل وارسره دوی ته  .ه دهغونډ درنښتچی يو له ھغو سخه ننی .درناوی پرځاي کړی دی 
 له خانه ه خاطراتښاوليدلو اوکتلو سره  خوشحاله اوسی منيم چی دوی دخپلو استگنو په موده کی دخپلو ھيواد والوپه 

  .سره يوسی

 

  ! درنو وطنوالو
 معلوم شوچی خهڅپيژنم خودمحترم غمخورصاحب  د بلنليک  نهڅخه نژدی  پوھاند خيرمحمد مامومند، له زه 

ت په دی ښت او درنښو دده علمی کارنو ارزاستاذ و، نکيميا پوه پوھاندماموند دافغانستان دپولی تخنيک پوھنتون يو تکره 
ی علمی کتابونه تاليف او تدريس دپاره رٻډعلمی عمر کی د وطن بچيانو اودپوليتخنيک محصلينوته کی دی، چی ده پخپل 

ه  او عملی کدرونه او انجنيران ړ تکرٻډاندی کری ده  او دغو کتابونو په تدريس کولو او پوھولو سره  ھيواد ته ړو
دی نقطۀ نظره دشاغلی پوھاند ماموند روزلی دی چی اوس د ھيواد  په مختلفو برخو کی  په خدمت بوخت دی، له 

زه ودوی ته په دی . ه پوه ویښت باندی خامخا د ده شاگردان به ښدی او دھغه په اھميت او ارزړ د قدر ورٻډخدمتونه 
  .مړعلمی ساحه کی د`خدمتونو بری غوا

  

  :دع;مه رشاد برحقه علمی وارث په توگهشاغلی ھوتک 
 بايد دده  چېومياليو ليکوالو او زموږ دھيواددفرھنگی اوعلمی څيرو څخه دی ښاغلی ھوتک صاحب يو دھغو پياوړواون

 او دھغه ېدھغه ليکن. دعلمی او فرھنگی خدمتونو لمانځنه دھغه په ژوند کی په درنه او شانداره توگه وشی 
کولوکی تلپاتی  ، پراختيا او غنامندېڅيړنيزکارونه  زموږ دھيواد په فرھنگی بھيرکی  او بالخاصه دپښتو ادبياتو د ود

  .دی  اواغيزمن نقش  به ولری ې لګيب

. ر احترام وړ سړی بلل کيږی ٻره ، ھوتک صاحب دخپل انسانی کرکټر اواجتماعی سلوک  په نسبت ھم د ډبي سر ېپرد
ندوالی، ملی دھغه په حرکاتو او سکناتو او ھم د ده  په  ادبی او اجتماعی بحثونواو خبرو کی، سړی علمی درو



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ له ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 کاشکی زه ھم دده په شان ې وقار وينی او دا ارمان دانسان په زړه کی راژوندی کوی، چېغرور،افغانی عزت،او پښتن
 .وای 

مگر دمھاجرت په ورستی لسيزه کی  ما  د ده دليکنو . ما ھوتک صاحب ، په کابل کی نه وليدلی ، خو نوم مې ارويدلی و
پټی "ی  پيداکړه،په بله وينا دھغه وخت راھيسی چی ما دھوتک صاحب يوه مقاله دد`ری  ورسره  معرفت  او دلچسپ

په باب په افغان رساله کی  ولوستل، او د ده دليکلو په سبک پوه سوم ، زما په زړه کی  ده، ديو دقيق " خزانې
می ) ېو روايتی شجر  اې قبيلېپښتن(   د دوی يوه کوچنوټې  رسالهچېاو بيا . النظرمحقق  په توگه خای و نيوۍ 

او ھميش به می ھيله . ولوستله ،زما عقيده  د ھغوی دعلمی اواکاډميک تحقيق دطرز په برخه کی تر پخوا ھم `زيات سو
 کال کی په ھغه علمی غونډه کی ٢٠٠۵خو له نيکه مرغه،په . درلوده چی کله به دخيره سره دوی  له نژدی څخه ووينم 

 له خوا د آلمان د کلن په  ښار ېلنټو ې سومی کليزی  په وياړ د افغانستان دکلتوری ودچی د کندھاردھوتکوپاڅون د دری
 . کی جوړه سوې وه، موږسره  وليدل او له نژدې څخه ورسره آشنا سوم 

لمړی  د دوی گرويږنه ،نجيبانه برخورداوسلوک ،اوبيا په غونډه کی دخپلی  مقالې دلوستلو په وخت کې د بيان فصاحت 
ر کله چی د مايکروفون ترشاودريد، او په ې زما خورا خوښ سو، بلکی ديو علمی شخصيت په څچېزی دا ، نه يوا

 `ندی راوستل ، ته به وايه چی يولوی ېوله حاضرين  يې داسی دخپل منطق تراغيزټخبرويی پيل وکړل،دمجلس 
 راھيسی  زما اخ�ص او ارادت ېنو دھغه ورخ. روحانی شخصيت خپلو مريدانو ته  ھغه خاص صوفيانه  راز ورښيی 

زه  د دوی  په بيان ،استد`ل ،منطق اوحتی سلوک کښی، د مرحوم .ره سوی دی ٻوجناب ھوتک صاحب  ته خورا ډ
ع�مه رشاد سبک اوتگ `ره وينم او زما په نظر استاد معصوم ھوتک دمرحوم ع�مه رشاد برحقه  علمی وارث او 

  .`روی  دی 

  ادبی  خدمتونو په ډگرکی پراخه حوصله او طاقت او -ھوتک صاحب  دپاره ښه  صحت اودعلمیپه پايی کی زه دښاغلی 
   .موفقيت ھيله کومھمدارنگه ومحترم غمخور صاحب ته  د دا راز يادغوندو په تدويرکولو کی ` بری او 

   .په درناوی 

  ٢٠١٢/ ٩/ ٨ار،ښيوتی بوری 
 

  


