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 2017 /12 /4                                                                          یستانیس نیسیاکادم دیکاند

 !یرشاد کندهار نیسیسال درگذشت اکادم  نیزدهمیباد س یگرام

 

 ندیوس یوملامرهش رد داشر همالع دای لاس نیتسخن تشادیمارگ لفحم زا یی هشوگ

مطالعه سرگذشت بزرگرمردان عرصه هاى دانش و فرهنگ و نهضت هاى اجتماعى،  دیترد بدون

درس هاى سودمندى اند که نسل هاى آینده و جوان ما به آن نیازدارند تا از آنها بیاموزند و شخصیت 

  .خود را تکامل ببخشند

عالم ، فرهنگى کشور، اکادمیسین پوهاند عبدالشکور رشاد ، -از شخصیت هاى بزرگ علمى  یکى

محقق ، نویسنده ، شاعر، تاریخشناس ، زبانشناس، جامعه شناس و سیاست شناس افغانستان در 

این شخصیت واالى فرهنگى که جوانان ما تا کنون کمتر  قرن بیستم واوایل قرن بیست ویکم است.
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داشتن  از وى دارند واقعاّ مجموعه اى از علوم و دانشهاى مختلف زمان خود بودکه با رستىشناخت د

  .حافظه قوى و استعداد فراگیرى در رشته هاى مختلف علوم نبوغ شگفت انگیزى داشت

با بزرگترین و نام آورترین شخصیت هاى فرهنگى و علمى منطقه در عرصه هاى علوم  رشاد استاد

اجتماعى هم ترازبود و از این جهت مى ارزد تاهر افغان علم دوست و وطنخواه بنام این شخصیت 

فرهنگى کشور افتخار نماید و بسیار بجا خواهد بود تا وزارت تحصیالت عالى -ر علمى بزرگوا

را بنام ایشان  یاز موسسات علم یکیفرهنگى شان -بخاطر قدرشناسى از خدمات علمى  ستانافغان

 .نامگذارى کنند

درقندهار چشم به جهان گشود و  ١٩٢١نومبر  ١٤ش =١٣٠٠عقرب  ٢٣استاد رشاد در اکادمیسین

سال عمر شرافتمندانه  ٨٣میالدى ، پس از  ٢٠٠٤ش مطابق اول دسمبر ١٣٨٣قوس  ١١در 

 .وپرباراز معنویت و فرهنگ از این جهان چشم پوشید

فرزندان کشور وشاگردان و دانش آموزان  ییوراهنما سیوتدر میاستاد رشاد عمرش رادر راه تعل مرحوم

صادقانه خود را در بعد از  یخدمت گذار نیمکتب وپوهنتون  صرف کرده بود وخوشبختانه پاداش ا

 نقاط گریکابل وقندهار وزابل وهلمند وفراه و د اتیمردم حق شناس وعلم دوست وال یمرگش از سو

 .افتیباز  یستگیکشورش باشا

 :استاد رشادوشخصیتى  یعلم ویژگیهاى

رشاد شخصیتى چند بعُدى بود : او هم در عرصه زبان شناسى استاد بود ، هم در زمینه تاریخ  استاد

افغانستان از هیچ مورخى عقب نمى ماند . او همانگونه که در زبان پشتو که زبان مادرى اوست 

 ایاتو برخى از روشعرهاى حماسى و اجتماعى بکرى سروده ، در زبان درى نیز اشعار آبدارى دارد 

تاریخى را به نظم کشیده است. استاد رشاد نه تنها در این دوزبان تسلط کامل ادبى داشت، بلکه بر 

زبانهاى انگلیسى ، روسى ، عربى ، اردو ، و چندین زبان دیگر هندى نیز تسلط داشت و در زبان 

نبود ، بلکه در  وانزبان دان پرتعربى هم تالیفاتى دارد. افزون براین استاد رشاد تنها زبان شناس و 

عرصه علوم اجتماعى : مثل تاریخ ، ادبیات ، علوم سیاسى ، فقه اسالمى ، عروض ، بدیع وبیان در 

زبانهاى عربى و فارسى و پشتو استاد بود، و در تمام این عرصه ها تالیفاتى دارد که شاگردان در 

سال از عمر پر بار  ٦٠بیش از شادرند. استاد رمکاتب عالى و پوهنتونهاى افغانستان از آن فیض مى ب

خود را در راه تربیت اوالد کشور صرف نموده اند و در پهلوى تعلیم و تدریس و رهنمائى صدها 

شاگرد خود در پوهنتون کابل، رسالت رهنمائى پروژه هاى تحقیقى محققان را در اکادمى علوم افغانستان 

  . کابل را نیز بعهده داشت ونصیل در پوهنتونیز رهنماى تیزس هاى پایانى دوره تح

رشاد بیشترین وقت خود را وقف رهنمائى فرزندان با ستعدادى نموده که یا مستقیماّ افتخار شاگردى  استاد

ایشان را داشته اند و یا به او رجوع میکردند و در رفع کاستى هاى کار هاى تحیقیقى خویش از او 

  . کمک میگرفتند

لحاظ اجتماعى آدم خوش برخورد و بسیار مهربان و صمیمى بود و هرکه به او رجوع رشاد از  استاد

میکرد و از او کمک میخواست، با جبین گشاده و لب خندان او را یارى میرسانید و رهنمائى میکرد. 
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است ،  دهبه همین دلیل که بیشترین وقت استاد وقف تدریس و رهنمائى فرزندان و دانشجویان کشور ش

هجرى که  ١٣٧٠م =١٩٩١سته به چاپ آثار پر بار خویش نایل شود، معهذا تاماه عقرب سال نتوان

جلد اثر ادبى ، تاریخى ، اجتماعى از ایشان بچاپ  ٣١مصادف به سالروز هفتادسالگى اوبود ، در حدود 

 کرده ام که ساباثر مستقل چاپى و چاپ نشده استاد رشاد را ح ٩٣ش(، ١٣٧٠رسیده بود و من در )

برخى از آن آثار در بیشتر از هزار صفحه تحریر شده اند و چندین جلد زیر یک عنوان آمده اند . و 

اگر در این چهارده سال دیگر فقط هفت اثر جدید استاد را برآن بیفزاییم اینک تعداد آثارى که وى در 

 .این مدت تالیف کرده ونوشته اند بالغ بر یکصد جلد میگردد

ن اذعان داشت که در شرایط افغانستان کمتر کسى توانسته در مدت عمر خود این این حساب میتوا به

همه آثار سودمند بنویسد و گنجینه اى نفیس ازفرهنگ افغانى را براى نسل هاى کشور از خود باقى 

شکسته  بابگذارد. این در حالى است که استاد رشاد خود هیچگونه ادعاى علمى وفضل فروشى نداشت و 

روتنى بازهم میخواست بیاموزد و وقتى کتاب یا رساله اى از شاگردان او طبع وبدست او نفسى و ف

میرسید با عالقمندى آنرا میخواند تا چیز هاى تازه از آن فرا گیرد و اگر کم و کاستى داشته باشد به او 

 .خاطر نشان نماید

رشاد از لحاظ کرکتر شخصى مردى بسیار مؤدب و با تمکین و مؤقر و صاحب علوهمت بود. با  استاد

پیشانى کشاده وتواضع و فروتنى صحبت میکرد و به صحبت دیگران با دقت گوش فرامیداد و هرگاه 

در صحبت طرف مقابل اشتباهى وجود میداشت ، آنرا فوراّ برخ طرف نمى کشید، بلکه با گفتن یکى 

ثال تاریخى و مستند طرف را متوجه میساخت که خود را تصحیح کند. استاد رشاد اشخاص را دو م

هرگز بخاطرجاه و مقام بلند دولتى شان حرمت نمیگذاشت، بلکه به میزان علمیت شان ارج مینهاد.من 

حالى در شدبارها متوجه بوده ام که در سیمنار هاى علمى وقتى یکى از ارکان مقتدردولت وارد تاالرمی

که حاضرین از جاى شان بلند میشدند و اداى احترام بجاى مى آوردند، اما استاد رشاد هرگز از جایش 

  .تکان نمیخورد و این مقام نو وارد بود که به او اداى احترام مینمود

لحاظ سیاسى استاد رشاد آدم دموکرات و آزاد اندیشى بود و از اولین اعضاى روشنفکر نهضت  از

بود. این نهضت سیاسى، در دوره دموکراسى شاه محمودخان و پس از نشر کتاب « یانویش زلیم»

شمسى رسماً شروع بفعالیت نمود و  ١٣٢٦ویش زلمیان به همت واالى مرحوم عبدالرؤف بینوا در 

اعضاى آن متشکل از افراد و عناصر تحول طلب اعم از روشنفکر، زمیندار و سرمایدار و تجار و از 

افغانستان بودند که جهت تنویر افکارجوانان، تعمیم علم ومعارف درکشور، مبارزه با  اقوام مختلف

مفاسد اجتماعى وخرافات و فساد ادارى، رشوه خوارى ، اختالس ، بیروکراسى، تامین عدالت ، و 

طرفدارى از حقوق مظلومان، استقرارنظام مشروطه، تحکیم وحدت ملى ، باز شدن دروازه هاى مدارس 

 .ب بروى فرزندان کشورتالش مى ورزیدندو مکات

  :رشاد همالع موحرم تافیاتو آثار

  : جمله کتب چاپ شده استاد رشاد میتوان از اینها نام گرفت از

 ش،  ١٣٣٦صفحه ، چاپ  ٤٢٥لودى پشتانه ،در  - ١
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 ش، ١٣٥٣د امیر خسرو دهلوى شاعرى ، چاپ  - ٢

ج الحروف پشتو ژباره، چاپ دابن سینا دمخار- ٤ش١٣٥٩د احمد شاه بابا ددیوان غورچان ، چاپ  - ٣

 ش، ١٣٥٩

 ش، ١٣٦١دقصه خوانى خونرى پیشه ، چاپ - ٥

 پتى خزانى فرهنگ،  د

 کابل،  ١٣٦٥در باره ظفرنامه اکبرى و ناظم آن ، فارسى ، چاپ  - ٧

 دشعرونو مجموعه،  - ٨

 ،  ١٣٦١دحاجى جمعه بارکزى د دیوان سریزه او لغتنامه ،  -٩

 ، و ده ها اثر دیگر ١٣٥٦شعارو د پشتوشرحى سریزه، د احمدشاه بابا دحو ا - ١٠

 : میتوان از آثار ذیل نام برد ناشتوف لاس اتجمله کتاب هاى چاپ ناشده استاد  از

شاعر پشتون که بزبان اردو شعر گفته اند معرفى شده  ٣٨٣پشتانه شعرا په اردوکى، در این اثر -١

  . است

پشتون که به زبان فارسى شعر گفته اند ، تن شاعر  ٢٠٠پشتانه شعرا په فارسى کى، دراین اثر  - ٢

 .معرفى شده اند

تن از مستشرقینى که در رابطه بزبان هاى پشتو و فارسى تحقیقات  ٢٠٠مستشرقین ، در این اثر  - ٣  

 .کرده اند معرفى شده

 صفحه تحریر یافته است ، ٣٥٠٠جلد ترتیب یافته که مجموعاّ در  ٦ادبى قاموس ، این اثر در  - ٤ 

 صفحه را در بر میگیرد ٥٠٠جلد ترتیب و نوشته شده که  ٣پشتانه مصنفین ، این اثر در  - ٥

 ٠صفحه مى شود ٧٥٠جغرافیائى یاد داشتونه ، این اثر در دوجلد تحریر یافته که مجموعاّ - ٦

 دکندهار تاریخى یاد دشتونه ، در دوجلد، - ٧ 

 داحمدشاهى عصر نومیالى در دوجلد، - ٨ 

 مشاهیر ، درسه جلد،پشتانه  - ٩ 

 نسبى شجرى ، در چهار جلد،- ١٠ 

سل ٍمتله په اوه ژبو ، در چهار جلد) بزبانهاى پشتو ، فارسى ، انگلیسى ، روسى ، اردو، ترکى  - ١١ 

 و عربى (،
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 دخوشحال فرهنگ ، در هفت جلد - ١٢ 

 .هندى(به ترتیب الفبادفرهنگونو په باب ، ) شامل فرهنگ هاى فارسى ، پشتو ، عربى ، ترکى ،  - ١٣ 

 صفحه، ٣٧١بدیع ، در  - ١٤ 

 صفحه، ٣٧٠بیان ، در  - ١٥ 

 صفحه ، ٣٠٠قافیه ، در  - ١٦ 

 صفحه، ١٠١٧عروض ،دوجلدحاوى  - ١٧ 

 صفحه ٣٨٣معانى ، در  -١٨

 صفحه ، ٢٢٣نقد ، در مورد ادبیات پشتو ، فارسى و عربى در  - ١٩ 

د زره وینى ، الله ، رونى اوشکى ) سه مجموعه شعر( و ده ها اثر دیگر که از حوصله این  - ٢٠ 

گفتار بیرون است ، عالقمندان آثار و اشعار استاد میتوانند به مقاالت دیگرى که مختص به آثار و احوال 

 .استاد نوشته شده اند رجوع کنند

اش  چند مجموعه شعرى انتقادى انشاد کرده است  یگزند ریاخ یاستاد رشاد درسالها نهایبرا افزون

نام دارد «شاهى طالب»ی)یا تنظیم شاهى( و سوم« مالشاهى» و دیگرى « ملحدشاهى»که یکى بنام 

 ینشده که در تمام ا دهینام« دافغانستان غمیز»یا« خشیمدلى امریکا»و آخرین اثرش ، زیرعنوان 

م هاى مختلف دوسه دهه اخیر به تصویر کشیده شده مجموعه هاى شعرى، فجایع وناروایى هاى رژی

 .است

 امریکا خشیمدلى

  فـــــــاجعه ده هښنن افغــــان ولــــــس ته پی 

 د غم شپه ده ږیبـــــــــــالزی یاور یکـــــټ

 ړیک یحمل ګمر ،ګیدرد را دان یغلځویر را 

 ید یپه وینو سر ېوسل یچ یوحشت خیر د 

 * * *        

 کا یسپین برج اهریمنان د شر خــدای د

  کا ید یزدان د پیروان ســـــــــــرکـــوب 

 جورج بوش امام یمقتد یشارون د ایل
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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

 

  کمبـــــله د اســــالم یو نغـــار ړیغوا 

* * *  

 دي ښیتر هغــــو ۍدمـوکراس سیاسي

 ید ښیپک ښیامپریالیستو  وڅد  یچ 

 ید توب د امپریالیزم، لیبرالیزم مریي

 یغوشته تروریزم د یینځ ېک یخپلواک 

 * * *  

  د وطن ده ږپر حــــــریم زمو یحمله چ دا

 ده تنګد واشن یتروریســــــت یدولتـــــ

 ته تنوښپ یــــمیدلښخ ید تنګواشـــــن 

  تـــــوریالــــوته پـــلوځدي نتــــــلو، دي  

خپل شعر  یاستاد داس یپه آخر ک ید دږاو یرډ یشعر چ کډدردمن او داحساسه  ړیهمدغه نومو د

  :یختمو

 جورج بوش د اتیال پرپله روان شو ېچ

 د تودو وینو حــــــــمام افغانســـتان شو 

 :کندیانتقاد م نیاشخاص منافق وجنگ انداز  موجود چن ییپشتو از دورو یرباع کیدر

 یو سیپرابل یلعنت د ییشکاره وا په

 یو سیمخلص ان سیپه پـته دابل خــو

 یدســــول یپه بلـنه د یستـــر دلـــته

 یو صیدجنــگونو دتحـر یچغ هلــته

 .خواهمیم یرا گرام ادشیمقام را شاد و یروح آن دانشمند عال انیپا در
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