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د تللو یادونه
(تللي ـ خـدای بـښلي)
لومړی ټوک

لیکوال

آصف بهاند
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د کتاب ځانگړنې:
د کتاب نوم :د تللو یادونه (تللي ،خدای بښلي) ،لومړی ټوک،
لیکوال :آصف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۲۰کال جوالی،
د خپریدو ځای :افغان جرمن آنالین پورتال.
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اهدأ:

شریف الال ته،
افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ته!
چې په ډېر جدیت یې زدکړو ،مطالعې او لیکلو ته هڅولم.
آصف بهاند
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د مطالبو فهرست
لومړنۍ خبرې
 ۱ــ عالمه رشاد:
ــ «توره »...د استاد بېـنوا لیک او د عالمه رشاد څو جملې،

ــ له دیداره ،تر مزاره (د عالمه رشاد دولسم تلین په یاد څیړنغونډه).

 ۹ام مخ

 ۱۲ام مخ

 ۲ــ محمد گل خان مومند:
ــ د محمد گل خان مومند د فرهنگي ـ ادبي هڅو یو لنډ جاج

 ۱۹ام مخ

 ۳ــ ملنګ جان:
ــ دا غم دې تل په مـا وي (د ملنګ جان د څلویښتم تلین په بهانه)

 ۲۸ام مخ

ــ امین ملنګ او یو پورتریت یې (د ملنګ جان نهه پنځوسم تلیـن)

 ۳۱ام مخ

 ۴ــ استاد ګل پاچا الفت:
ــ د الفت نثرعاطفه ده،

 ۳۶ام مخ

ــ «د الفت سل خبرې» او یوه خاطره.

 ۴۲ام مخ

 ۵ــ شمس الدین مجروح:
ــ شمس الدین مجروح او د کوچنیانو ادب،

 ۴۶ام مخ

 ۶ــ پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح:
ــ د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشه،

 ۵۰ام مخ

ــ د مجروح په «ځانځاني ښامار» کې د خوشال منتخب بیتونه.

 ۵۵ام مخ

 ۷ــ عبدالرحمن پژواک:
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ــ د پژواک شلم تلین او یوه تعزیتي غونډه

 ۵۸ام مخ

 ۸ــ استاد صدیق روهي:
ــ نا لوستې پا ڼه (د استاد روهي د مرګ ویر)

 ۶۲ام مخ

 ۹ــ عبدالرحیم هاتف:
ــ د یوه عالمه په کلیزه کې د عبدالرحیم هاتف عالمانه وینا

 ۶۸ام مخ

 ۱۰ــ استاد نصرهللا حافظ:
ــ »څه کړمه خدایه چې د غم د پاسه غم دی«

 ۷۰ام مخ

 ۱۱ــ غالم نبي عشقري:
ــ «مې نوشتم بیت رنگین ،رنگ اگر میداشتم»...

 ۷۵ام مخ

 ۱۲ــ عبدالهادي داوي:
ــ د داوي یو غــزل او زما یوه خاطره

 ۷۷ام مخ

 ۱۳ــ پوهاند رحیم الهام:
ــ د «لنډۍ ها» ټولګه او پوهاند رحیم الهام

 ۷۹ام مخ

ــ د پوهاند الهام د پنځلسم تلین په پلمه د ده
علمي شخصیت ته یوه کتنه

 ۸۵ام مخ

 ۱۴ــ استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی:
ــ د استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی مړینه

 ۸۹ام مخ

 ۱۵ــ سرمحقق دوست شینواری:
ــ د استاد دوست شینواري  ۲۵ام تلین او د ده د علمي مهربانۍ یوه خاطره

 ۹۳ام مخ

 ۱۶ــ استاد صدیق پسرلي:
ــ شیـن پـسرلی (د استاد صدیق پسرلي مړینه)

 ۹۶ام مخ

ــ پسرلی مو څنګه پیژندلی؟ (د استاد صدیق پسرلي لومړی تلین)

 ۹۹ام مخ

 ۱۷ــ استاد سعدالدین شپون:

ـ

د شپون او مجاور پخالینه

 ۱۰۴ام مخ

ــ زموږ کلی شپون نه لري

 ۱۰۸ام مخ

ــ زموږ د کلي شپون او «و ،نه و ،یو شپون و»

 ۱۱۰ام مخ

 ۱۸ــ استاد عبدهللا خدمتگار بختانی:
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ــ د استاد بختاني مړینه ،څو پیامونه او یو لیک

 ۱۱۷ام مخ

 ۱۹ــ پوهاند عزیز احمد پنجشیري:
ــ د پوهې یوه شنه او پر باره ونه غوڅه کړای شوه

 ۱۲۴ام مخ

 ۲۰ــ استاد جالل الدین خان کونړي:
ــ «روکیه! رشاد صاحب بحر دی ،بحر»...
(د استاد جالل الدین خان کونړي مړینه)

 ۱۲۶ام مخ

 ۲۱ــ استاد بایزید اڅک:
ــ بایزید اڅک یو ریـښتـیـنی ښوونکی

 ۱۳۰ام مخ

 ۲۲ــ افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند:
ــ داستاد شریف بهاند لومړی تلین ،د افغان اقتصاد
پوه استاد شریف بهاند ژوند اوعلمي هڅو ته یو ځغلند نظر

 ۱۳۳ام مخ

ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر پنځه کلن شو

 ۱۵۴ام مخ

ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند نهم تلین او
د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې پښتو او دري متن

 ۱۵۸ام مخ

 ۲۳ــ اسحق ننګیال:
ــ او نور اسحق بزغلي نه راوړي

 ۱۷۰ام مخ

ــ «له خوشحاله تر ننګیاله» د ننګیال د بېوسه ژوند یو ریښتینی غـږ

 ۱۶۰ام مخ

ــ د ننگیال «یو باد یو منصور» او زما ورک یادداشتونه

 ۱۷۲ام مخ

ــ «لبمې په دام کې» (د اسحق ننګیال د شعري انځورونو په بڼ کې)

 ۱۷۷ام مخ

 ۲۴ــ استاد اسد آسمایي:
ــ یو اسد ،یو لیونی ـ یو فلسفي ،یو آسمایي

 ۱۸۰ام مخ

ــ د «خاموش فیلسوف» ویر پنځه کلن شو (د استاد اسد آسمایي یاد)

 ۱۸۸ام مخ

ــ اسد آسمایي او په «کارامازوف ورونو» کې د ماشوم وژنې کیسه

 ۱۹۸ام مخ

 ۲۵ــ محمد نواز حقیقت سانین:
ــ محمد نواز حقیقت سانین د کوچنیانو د ادبیاتو یو هېر شوی غمخور

 ۲۰۰ام مخ

ــ د محمد نواز حقیقت سانین مړینه

 ۲۰۶ام مخ

 ۲۶ــ فـــرخــنــده او د ژوندۍ سوځولو کیسه یې:
ــ عرض

 ۲۱۱ام مخ

ــ د فرخندې د وینو سره خالونه ،د انسانیت پر لمن تور داغونه

 ۲۱۲ام مخ
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ــ اول وهي بیا سوځوي مې ،خالصوالی مې شئ؟ (د فرخندې لومړی تلین)

 ۲۱۵ام مخ

ــ یو ځل بیا د فرخندې د وینو سره خالونه( ،د فرخنده دویم تلین)

 ۲۱۷ام مخ

ــ د «تیر په هیر» په سیوري کې ،هیره شوې فرخنده

 ۲۱۸ام مخ

ــ د اشرف المخلوقاتو استعفی (د فرخندې څلورم تلین)

 ۲۲۱ام مخ

ــ د فرخندې پنځم تلین او زموږ د ټولنې عدالت

 ۲۲۴ام مخ

 ۲۷ــ عبدالصمد روحانی:
ــ زما روحاني نه د دوی

 ۲۲۶ام مخ

 ۲۸ــ د لیکوال بیوګرافي

 ۲۲۹ام مخ
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لومړنۍ خبرې:
«د تللو یادونه» زما د داسې مقالو ټولگه ده چې ما د خپلو هغو استادانو ،فرهنگیانو او عزیزانو
د درناوي او ادبي فرهنگي خدمتونو او کارنامو په باب لیکلې دي چې نور له فزیکي پلوه په دې
نړۍ کې نه شته.
له پخوا نه ما داسې غوښتل چې خپلې ځینې مقالې چې د موضوع له پلوه سره نږدې دي ،په یوه
ټولگه کې راټولې کړم ،څو درانه لوستونکي وکوالی شي په اسانۍ سره اړوندې او سره نږدې
مقالې یو ځای او پرته له ستونزو تر السه کړي او وېلولې.
دا کار ما وکړ ،خو د مقالو دا ټولگه ،دا لیکونه او دا یادونه ما ته ډېر درانه او ویرمن تمام شوي
دي ،په دې دالیلو:
ــ لومړی د خپلو عزیزانو ،مشرانو ،او فرهنگي دوستانو د له السه ورکولو غم،
ــ بیا د دوی په ویر او نه شتون کې د دې مقالو د لیکلو دروند ویرمن بار،
ــ او اوس یې د کتاب په بڼه د بیا لوستلو او برابرولو پ ه وخت کې د خوږو او ترخو خاطراتو د
رایادېدو تریخ او دروند بار.
په هرصورت ،دې له ویرونو او ژړونکو او زورونکو خاطرو ډک بار ته ما اوږه ورکړه او دا
دی تر دې ځایه مې د دې په پار را ورساوه چې یو خو د دې تللو ،خدای بښلو یاد تلپاتې شي او
بل پلو باید د دوي درناوی هم پر ځای شي.
ما به په خپلو لیکنو کې د یادو خدای بښلو حق ،څنگه چې اړین و ،نه وي ادا کړی ،خو ما تر
خپله وسه او د اسنادو او خاطراتو په رڼا کې د اوس له پاره خپلې لیکنې کړې دي ،ښایي چې
نور قلموال به یې په بشپـړ لو کې خپله ونډه ادا کړې وي او یا به یې په راتلونکې کې څه پرې
وراضافه کړې.
د مقالو په دې ټولگه کې د اوه ویشت ( )۲۷تنو معاصرو فرهنگیانو او وطنوالو په باب زما نهه
څلوېښت ( )۴۹مقالې راوړل شوې دي ،چې د هر یو خدای بښلي په باب زما شخصي نظر او
خاطرات بلل کېدای شي.
زه خپلې دا نیمگړې لیکنې او د مقالو په ترڅ کې د یادو کسانو هغه خاطرات او خبرې چې
یوازې له ما سره وو ،،په دې هیله ،له نورو دوستانو او مینه والو سره شرېکوم چې له یوې خوا
مې په دې ټولگه کې د یادو اشخاصو فرهنگي حق ادا کړی وي ،له بلې خوا کیدای شي زما دا
مالومات او خاطرات ،د دې خلکو په باب په راتلونکو څېړنو کې مرسته وکړای شي او له بلې
خوا به مې به مې د دوی د روح د ارامتیا له پاره یو عملي گام اوچت کړی وي.
پوهندوی آصف بهاند
د دوه زره شلم کال جوالی
هېدرسلیف
ډنمارک

د تللو یادونه
9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالمه رشاد:
«توره»...
د استاد بېـنوا لیک
او
د عالمه رشاد څو جملې

عالمه رشاد

استاد بـېنـوا

استاد بېنوا او عالمه رشاد د افغانستان ،سیمې او نړۍ په ادبیاتو او فرهنگ کې د ځانگړو
دریځونو او سبکونو درلودونکي شخصیتونه دي .د دوی په باب خبرې کول ،د افغانستان د
ادبیاتو ،ژبو ،سیاست ،تاریخ ،هنر او په ټول کې د فرهنگ په باب خبرې کول دي.
د استاد بـېـنوا او عالمه رشاد له شخصیتونو ،کارنامو او آثارو پرته ،زموږ معاصر تاریخ،
ادبیات ،ژورنالیزم او فرهنگ نیمگړی برېښي .په عام ډول د افغانستان او په ځانگړي ډول د
پښتو ژبې او ادبیاتو په اوسني تاریخ کې د دوی تخلیقي ،تاریخي او څېړنیز آثار ،د معاصر
فرهنگي بهیر بشپړونکي دي .استاد بـېـنوا او عالمه رشاد زموږ د ادبیاتو او فرهنگ نه
تکرارېدونکې څېرې دي.
زه د دې لنډو کرښو په ترڅ کې نه غواړم د استاد بېـنـوا او عالمه رشاد د ژوندلیکونو په باب
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څه ووایم .د دوی ژوند لیکونه په بېالبیلو ځایونو کې په چاپي او آنالین ډول تر السه کېدای شي.
د ترالسه کېدو او لوستلو ډېره اسانه پته یې ویکیـپـیـدیا ده چې د «عبدالروف بـېـنوا» او
«عبدالشکور رشاد» تر سرلیکونو الندې هلته پیدا کېدای شي.
په دې لنډه مقاله کې بحث د استاد بېنوا پر هغه لیک دی چې له لیبیا څخه یې د نورو گڼو لیکونو
په ترڅ کې ،د خپل دیپلوماتیک ماموریت په موده کې عالمه رشاد ته لېـږلی و .ما (اصف بهاند)
د دې لیک یو متن ل یدلی و هغه هم په «هیله» مجله کې (پرله پسې پنځه ویشتمه گڼه ۵ ،ـ ۶
مخونه).
په یاد مې نه دي چې څه وخت او چېرې ،خو له لیدلو او لوست لو وروسته مې ،په هماغه ځای
کې پرنت او خوندي کړ .څو ورځ ې مخکې مې د زړو یادداشتونو د بیا ځلي لیدلو په ترڅ کې
سترگې پرې ولگېدې ،بی ا مې ولوست او په زړه کې مې تېر شول چې راځه دا په کمپیوتر کې
ټیپ او له لوستونکو سره یې شریک کړه.
د استاد بېنوا د دې لیک (توره ) ...بل چاپ زما له نظره نه دی تېر شوی ،خو کله مې چې د
همدې لیک په باب له استاد معصوم هوتک نه ځینې پوښتنې کولې ،د تیلیفوني بنډار په ترڅ کې
یې د همدې لیک د یو بل چاپ په باب داسې راته وویل:
«د استاد بېنوا دا لیک د نثرونو په یوه ټولگه کې چې «ادبي نثرونه» نومېـږي؛ هم چاپ شوی
دی .د نثرونو یاده ټولگه د عالمه رشاد د لومړي تلین په مناسبت ،له کندهار څخه ،د عالمه
رشاد اکادیمۍ له خوا خپره شوې ده او د دغې ټولگې په څلور دېرشم ( )۴۳او پنځه دېرشم ()۳۵
مخونو کې راغلی دی».
د استاد بېنوا په لیک کې او د عالمه بابا په څو کرښو کې د «سرې سپۍ» او «توره »...یادونه
شوې ده .سره سپۍ له کوکرکیو سره چا افغانستان ته راوسته؟ او څنگه بېرته ووتل؟  :څوګ یې
ویاړ گڼي او څوک یې شرم؛ په تاریخ او میډیا کې هر څه ثبت دي.
اصلي خبره اوس دا ده چې سرې سپۍ او کوکرکیو یې له تگ وروسته زموږ په وطن کې داسې
مرداری او ستونزې پرېـیـښي دي ،چې افغانان د خپلې ناپوهۍ له مخې ،اوس هم یو د بل سر
وهلو او وینو څکلو ته تږي دي؛ خو توره سپۍ او ورنه زېـږېدلي کوکرکي یې د «جهاد او
مقاومت؟» په نامه ،دا ډېره موده وسله په الس له عسکري بوټو سره زموږ د خلکو پر ستوني
باندې والړ او هر څه خپل «غنیمت؟» گڼي.
زما له نظره د استاد بېنوا دا لیک او د عالمه بابا څو جملې د یو ستر سیاسي ـ تاریخي طنز
حیثیت لري او له بده شامته چې دا ژړونکی او خندونکی طنز دا ډېره موده زموږ د وطن پر
سیاسي ستېـژ باندې ،زموږ د هېوادوالو د غوښو او وینو په بیه ښودلو ته وړاندې کېـږي.
دا هم د استاد بېنوا لیک او ورسره د عالمه رشاد څو جملې«:

توره...
ښاغلی استاد عبدالرؤف بېنوا دې خدای وبخښي ،کله چې په لیبیا کې د افغانستان لوی سفیر و،
په دوو درېوو هفتو کې یې یو لیک ما ته رالېـږه.
په دغو لیکونو کې یې یه یوه لیک کې داسې کښلي وو:
په لیبیا کې د افغانستان سفارت دوه پوړیزه دی ،په دویم پـوړ کې زه اوسم او په الندې پوړ کې
د افغاني سفارت دفتر دی .یوه ورځ سهار وختي د پلي ګرځېدلو په نیامت زه د سفارت انگړ ته
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راکښته سوم .که ګورم د سفارت په انگړ کې یو سپی په شګو کښې غـزېدلی دی او خپل شیني
ګروي .زه ورو ـ ورو ورنږدې سوم او په خښم مې ورته وویل:
ته نه پوهېږې چې دا د افغانستان سفارت دی ،وځه ،ژر وځه ،کنه...
سپی له ځایه ونه خوځېد ،هسې یې داړې راته سپینې کړلې ،خو راته ویې نه غپل .ما ته نور هم
خښم راغی ،ګمان مې وکړ چې راباندې ویې خندل .بیا مې له ځانه سره وویل:
پېژندلی یې نه یې ،دا مردارخور نه پوهېـږي چې زه په لیبیا کښې د افغانستان لوی سفیر یم.
په تلوار د سفارت د ودانۍ لوړ پوړ ته وختلم ،هلته مې د دیپلوماتانو دریشي واغوستله ،بو مې
وتړله ،د سر ویشتان کې ږمنځ کړل او څه کولونیا مې هم په غاړه پورې وموښله ،په دیپلوماتیکو
ادابو راکښته سوم .دا پال مې په ډېر خښم  ،پر سپي ږغ کړ:
اوس خو به مې پېژنې چې د افغانستان سفیر یم ،زه حکم کوم ژر وځه ،دا د افغانستان سفارت
دی ،نه ستا کوډله.
سپي دا پال په خښم راته وغپل او په غپا کې یې په خورا بې پروایي راته وویل:
ته که داسې مېړه یې ،خپل ملک ته والړ سه ،هلته سره سپۍ لنګه شوې ده او کوتریو یې ستاسو
ملک په سر اخیستی دی ،ته که غیرت لرې ،هغه سره سپۍ له خپلې مېنې وباسه او کوتري یې
پسې واخله.
ما چې د سپي له خولې دا زیاړې واورېدې ،ډېر خوښ سوم ،ژر مې سپي ته شا وروګرځوله او
د س فارت لوړ پوړ ته مې په ختلو پیل وکړ .په ځینو (زینو) کې چې ختلم ،اوښکې مې پر مخ
رابهېدلې .په خپله خونه چې ننوتلم ،د ملک پر بده ورځ مې ډېر وژړل.
ما چې د ښاغلي استاد بېنوا دا لیک په دې ورځو کې بیا ولوست ،له ځانه سره مې وویل:
اوس که ښاغلي استاد بېنوا ژو ندی وای او د افغان سفارت له غولي څخه یې د لیبیایي سپي د
ایستلو هڅه کړې وای ،هرومرو به لیبیایي سپي په توصیفي ترکیب کې د سرې پر ځای «توره»
کلمه د صفت په توګه کار کړې وای».
پای
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له دیداره ،تر مزاره
(د عالمه رشاد دولسم تلین په یاد څیړنغونډه)

عالمه عبدالشکور رشاد

په پیل کې د دې دوو خبرو یادول اړین گڼم:
ــ دا مقاله لږ نه ،بلکې ډیره وځنډیده چې ټول قصور یې زما له غاړې دی .له همدې کبله زه د
دې مقالې له په ځنډ لیکلو او په ځنډ خپرولو نه لومړی د رشاد صاحب له ارواح نه او بیا د
رشاد صاحب د دولسم تلین له گډون کو نکو او د عالمه بابا له مینه والو نه بښنه غواړم.
ــ د غونډې له جوړونکو نه ،له اړوند مسؤلینو نه ،له کوربنو نه ،د کندهار پوهنتون له
مسؤلینو ،استادانو او محصلینو نه او له ټولو هغو ښاغلو نه مننه کوم چې په کندهار کې یې
زموږ په الرښوونه او میلمه پالنه کې برخه درلوده او خپله مینه او صمیمیت یې له موږ نه و
نه سپماوه.
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څنگه چې زه ډیر وروسته د عالمه اکادیمیسین عبدالشکور رشاد د دولسم تلین په یاد له
څیړنغونډې نه خبر شوم ،نو د وخت د تنگوالي په وجه ما هغه وخت څه و نه شول لیکالی.
د دې څیړنغونډې له پاره رسمي ورځې د  ۲۰۱۷کال د مارچ اتمه او نهمه ټاکل شوې وې ،د
څیړنغونډې په دوو ورځو علمي ناستو کې درنو پوهانو خپلې علمي څیړنې او مقالې واورولې
او بحث ورباندې وشو ،خو ما په غونډه کې خپل وار په لنډو شفاهي خبرو تیر کړ .دلته به د
خپلو خبرو لنډیز هغومره چې زما په یاد دی ،ولیکم او په همدې پلمه به ،له رشاد صاحب سره
زما د علمي اړیکو او شاګردۍ ځینې خاطرې هم په لنډ ډول یادې کړم:

د څیړنغونډې جریان

زه رشاد او رشاد پوهنه د افغانستان د فرهنگ په ډگر کې یوه ډیوه گڼم .له عالمه رشاد سره د
معرفي کیدو له پیل نه بیا تر نن پورې ما په عیني او عملي توگه لیدلي او حس کړي دي چې
دې ډیوې زموږ د فرهنگ ډیرې تیارې را رڼا کړیدي.
زه له ټولو هغو فرهنگي دوستانو نه مننه کوم چې دا ډیوه یې بله ساتلې او تر نن پورې یې را
رسولې ده.
له هغو دوستانو نه مننه کوم چې د عالمه بابا د دولسم تلین په یاد یې د دې څیړنغونډې د جوړولو
له پاره هلې ځلې کړې دي او ګڼ شمیر فرهنګیان یې سره را ټول کړي دي.
زه یو له هغو کسانو نه یم چې عالمه بابا او د ده آثارو او افکارو زما په علمي پرورش کې لوی
رول لوبولی دی .زه ویاړم چې د استاد رشاد له علمي درمند نه مې څو دانې را ټولې کړې دي،
څو پاڼې مې لوستې دي ،چې د هغو له برکته نن ستاسو په حضور کې والړ یم او د یو څه ویلو
او لیکلو جوگه یم.
ما رشاد صاحب د لومړي ځل له پاره د  ۱۳۵۵ل کال په لومړیو کې ،د کابل پوهنتون په ادبیاتو
پوهنځي کې ولید .دا زما د لیسانس زدکړو دوره وه ا و عالمه بابا په مخامخ ډول موږ ته تدریس
کاوه.
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زه د یو شوخ او نه مننونکي زدکونکي په توگه داسې یو چا ته په ټولگي کې ناست وم چې هغه
د علم او پوهې غر او د پرنسیپ او دسیپلین یو پیاوړی استازی و .په لومړۍ ورځ او لومړي
لکچر کې چې ده مبارک خبرې پیل کړې ،داسې مې و انگیرله چې زما د شوخۍ او شیطانۍ پر
اور باندې یخې اوبه تویـږي .قلم مې په چلیدو شو ځینې مهم جمالت مې ژر ،ژر یاد داشت کړل
او په پای کې مې د لوستلو له پاره اړین ماخذونه هم په خپله کتابچه کې ولیکل.
نه یوازې زه ،بلکې زما په شان نور سر شوخه شاگردان به د رشاد صاحب په ساعت کې تر
هر څه تیریدو او ځان به مو ټولگي ته په تگ ملزم گاڼه .د ده درنې علمي خبرې ،چې هر کله
به یې د یو ریښتیني ښوونکي په توگه د ټوکو او خندا مالگه هم ور گډوله ،د ټولو خوښې وې ،د
هیڅ چا زړه به نه کیده چې د ده په ساعت کې غیر حاضر شي.

د څیړنغونډې یو شمیر گډون کونکي

د شپیتمې لسیزې په پیل کې ما ته په رسمي او افتخاري ډول د رشاد صاحب د اسیستانتۍ ویاړ
را په برخه شو .د دې دورې د یوې وړې خاطرې یادونه ما په هغې مقالې کې کړې ده ،چې د
استاد معصوم هوتک د علمي شخصیت او فرهنگي کارونو د درناوي په پار ،ما لیکلې وه .دې
مقالې ته ما «د ذهن له تاخانو څخه ،څو شیبې له استاد معصوم هوتک سره» سر لیک تاکلی و.
هغه وړه خاطره داسې وه:
«ما د لومړي ځل له پاره معصوم هوتک په یوه معصوم او مقدس ځای کې ولید ،په پوهنتون
کې ،په ټولګي کې ،نه د ښوونکي په توګه ،بلکې د زدکوونکي په ډول .خبره زما د ژوند هغه
وخت ته ور ګرځي چې په کابل پوهنتون ،ادبیاتو پوهنځي کې د ۱۳۶۰ل کال په ساړه ژمي کې
زه د اسیستانت په توګه ومنل شوم .له هغه وخته څه موده وروسته د ځوانو استادانو په ډیر او
پرله پسې ټینګار سره عالمه رشاد دا ومنله چې بیا د تدریس له پاره ادبیاتو پوهنځي ته راشي.
په هغې موده کې چې ده تدریس کاوه ،ډیری ځوان استادان به له استاد نه دعلمي ال زدکړو په
خاطر ،په ډلیزه توګه تولګي ته ورسره تلل او دا ویاړما ته هم را په برخه شوی و.
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وخت د بریښنا په چټکۍ تیریده .یوه ورځ مهربان عالمه ،وروسته له درس نه د چای غوښتنه
رانه وکړه ،د چای څکلو د پنډار په ترڅ کې یې را یاده کړه چې په دغو ځانګړنو یو څوک د
زدکړو د دوام له پاره راځي او...
او ښه مې په یاد دي چې یوه ورځ په ټولګي کې څنګه یو با تجربه ،با مطالعه ،د لویې او پراخې
حوصلې خاوند استاد ،د یوعاجز شاګرد په رول کې د عادي شاګردانو په لیکه کې ناست و ،هر
څه ته یې غوږ نیولی و ،خو هیڅ یې هم نه ویل .ما معصوم هوتک سره هغه وخت ولیدل او
وپیژندل چې زما دال زدکړو د منډو کلونه وو ،نوی اسیستانت شوی وم ،یوه پښه په ټولګي کې،
بل قدم په کتابتون کې؛ یوه منډه تر رشاد پورې ،بله تر روهي پورې او بله پښه مې تر رادیو
افغانستان پورې ،بیا د مجلو او ورځپاڼو تر چلونکو پورې .زما او هوتک لیده کاته او خبرې
ډیر ځلې په همدې زماني واټن کې په تولګي کې تر سره شوي دي».
وروسته له هغ ه چې عالمه باب ا د افغانستان د علومو په اکادیمۍ کې رسمي علمي کار پیل کړ،
زه به ډیر ځلې د ده لیدلو ته ورتلم او خپلې علمي ستونزې او پوښتنې به مې ور سره مطرح
کولې .له عالمه بابا سره زما د علمي اړیکو بله مهمه برخه هغه زماني واټن دی چې زه به ډیر
ځلې په کابل کې د ده استوگنې ځای ،خیرخانې مېنې ورتلم او خپلې علمي ستونزې به مې لست
وار په مخ کې ورته کیښودلې او ده به په لویه حوصله او پراخ ټټر سره د خپل ذهن او تجربو
خزانه زما په مخ کې وغوړوله او هیڅ به یې نه رانه سپمول.
وروستۍ مرسته او ورستی دیدن یې داسې و چې هیڅکله به مې هم هیر نه شي او ما هغه
جریان په خپله سفر نامه «الرورکي الرویان» کې لیکلې ده .کیسه یې داسې وه:
« ...له دغو ټولوعقدو ،ستونزو او د وطن د پریښودو له درانه پیټي سره مې مجبورا ً باید د
پاکستان په لوري مخه کړې وای.
زما او زما د میرمنې او بچو پاسپورتونه جوړ وو ،ستونزه د وریندارې او د وریرونو د
پاسپورت وه .د هغوی د پاسپورت کارونه مې پیل کړل .هره ورځ به د پاسپورت ریاست ته تلم.
ټول خلک په تیښته کې وو ،د پاسپورت د ریاست په انګړ کې خلک نه ځایدل ،ما په ډیر زحمت
د وریندارې د پاسپورت کارونه خالص کړل ،د کوم مدیر امضا پاتې وه ،چې وروسته د هغه له
امضا نه باید د پاسپورت قیمت په بانک کې تحویل شوی وای.
مدیر د نویو خلکو له ډلې نه هم نه و ،پخوانی مامور ښکاریده ،راته وې ویل:
ښځه دې څه کیـږي؟
ما لکه کلک راستګوی وویل:
وریندارمې ده.
له دې سره یې سم را ته وویل:
چې اوس اسالمي قانون دی ،ښځه او د هغې محرم دې راشي.
ما مدیر صاحب وپوښته:
محرم تاسو چا ته وایئ؟
هغه په ډیره نرمه لهجه چې پښیماني یې ملتیا کوله ،را ته وویل:
«باید یا یې میړه موجود وي یا یې ورور!»
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ما د ږیرو په ناتار او د ګولیو په باران کې خپل ورور او د وریندارې ورور له کومه کړي وای.
د وریندارې ورور په میدان ښار کې او زما ورور په ماسکو کې و ،د دوی د راتګ امکانات نه
وو.
د مدیر له دفتر نه د باندې په انګړ کې د خدای په هیله هک پک ودریدم ،له ځان سره مې ُچرت
واهه چې اوس یې څنګه کوې .که ګورم چې یو پخوانی یار را نږدې شو .ده هم د نویو تپل
شویو قوانینو په سیوري کې د ږیرې تربارالندې ژوند کاوه .په اول سر کې ما و نه پیژانده ،له
لنډې ستړې مه شي نه وروسته مې وپیژانده .هغه و پوښتلم:
«ولې داسې اوتراو پریشانه یې؟»
ما ورته داستان بیان کړ.هغه وویل:
«دا خو څه مشکل کار نه دی .پوهاند صاحب رشاد خو دې استاد دی ،هغه ته ورشه ،د پاسپورت
رئیس جنرال محبوبي هغه ته داسې احترام لري لکه مرید یې چې پیر ته لري».
بس ،له هغه ځای نه مې په بایسکل باندې پښه واړوله او مخامخ رشاد صاحب ته ورغلم .د
ټوپکي ناورین نه مخکې به زه هره اونۍ یو وار د رشاد صاحب زیارت ته ورتلم .د هغه مبارک
د صحت د پوښتنې تر څنګه به مې د خپلو درسونو ،مطالعاتو او تحقیقي کارونو په لړ کې
راوالړې شوې ستونزې هم ور سره شریکولې او ښایسته ډیر ځنډ به مو مرکې سره کولې ،ده
مبارک به ماخذونه را ته په نښه کول ،الرښوونه به یې راته کوله او زما پوښتنو ته به یې په
ډیرې مهربانئ ځوابونه راکول او د څیړنې نوې الرې او ضروري مسایل به یې را ته په نښه
کول.
له رسیدو سره سم مې ولیدل چې عالمه د کتابتون منځ کې په مطالعه بوخت دی .زه چې څنګه
کیناستم ،دی مبارک د مطالعې له کوټې نه میلمستون ته راغی .له روغبړ وروسته مو لکه د تل
په څیر یو څه مرکه سره وکړه .ده فکر کاوه چې زه به بیا د پوښتنو کوم لیست را وباسم؛ خو ما
اصلي موضوع ور یاده کړه .دی مبارک ناڅاپه پاڅیده او بیرته خپل کتابتون ته والړ ،د خپل
کار د میز له روک نه یې خپل یو ویزت کارت را واخست او داسې یې پرې ولیکل:
«محبوبي صاحب! آصف بهاند اول زما شاګرد او بیا همالته ادبیاتو پوهنځي کې استاد شو ،څه
کار یې تاسو سره بند دی ،د ده د ستونزو په برخه کې مرسته وکړئ».
محبوبي ته مې په ډیر جنجال لیک ور ورساوه .محبوبي چې د رشاد صاحب کارت او نوم ولید،
ډیر احترام یې وکړ؛ خو د شک او تردید په سترکه یې راته کتل .زما سر او وضع ډیره خرابه
وه .کالي خیرن ،ږیره ببره او هیڅ ځای مې د پوهنتون استاد ته نه پاتې کیده؛ په همدې حال کې
د پاسپورت رئیس ښاغلي محبوبي پوښتنه رانه وکړه:
«په خپله استاد چیرې دی؟» ما ورته و ویل« :زه په خپله یم ،آصف بهاند یم».
بیا یې د کار پوښتنه وکړه .ما د پاسپورت اوراق په مخکې ورته کیښودل او داستان مې ورته
تیر کړ .ده پرته له ځنډ ه نوم وړی مدیر را وغوښت او هماغلته یې پاڼې ور باندې امضا کړې.
په هماغې شیبه مې د وریندارې د پاسپورت پاڼې واخستلې او د کورنیو چارو وزارت ته مخامخ،
د اف غانستان بانک ښاري څانګې ته ورغلم ،چې د پاسپورت قیمت وسپارم»...
(الر ورکي الرویان ۴۷ ،ــ  ۴۸مخونه)

له عالمه بابا سره زما تر ټولو ښې خاطرې په ټولگي یا هم په کومه علمي غونډه ګې د ده
لکچرونو او خبرو ته غوږ نیول او تر ټولوخواشینونکې خاطره هغه وه چې رشاد صاحب د
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ډاکتر داود جمال په الس ماسکو ته د خپل صحت احوال را ولیـږه او ور سره یې له ما نه دا
هیله کړې وه چې له کابل نه له وتلو وروسته په نورو ځایونو کې پر ما څه تیر شوي د هغه
احوال ور ته ولیکم ،خو ما دا کار و نه شو کړای ،په نن سبا کې را نه پاتې شو او دا نه لیکل
اوس هم ما زوروي .سره له دې چې زما سفر نامه (الرورکي الرویان) ده ته یو مفصل لیک
دی ،خو څه وکړم چې اوس ډ یره نا وخته ده او د استاد رشاد په پته زما دا لیک داسې وخت
ولیکل شو چې ده کډه کړې وه.
زه په مسؤلیت او ټینگار سره ویالی شم چې:
ــ رشاد د علم او عمل سړی و،
ــ د کار سړی و،
ــ د نوي نسل روزلو ته یو متعهد شخص و،
ــ ما له ده سره د خپل شناخت په موده کې چې کومه نتیجه تر السه کړې ده ،په لنډ ډول په
یوه جمله کې یې ویالی شم چې :رشاد په خپله یو مآخذ و،
ــ دی یو ریښتینی ښونکی او الرښود و.
ما په ټول ژوند کې د رشاد قهر و نه لید ،پرته له یو ځل نه .هغه هم داسې چې:
د شپیتم ې لسیزې د پیل کلونو کې د ښونې روزنې وزارت د نشراتي ارگان «عرفان» مجلې
مسؤل مدیر ښاغلی پویا فاریابي و .دی په عین وخت کې د ادبیاتو پوهنځي د دري څانگې استاد
هم و .د علمي همکاریو په لړ کې یې یوه ورځ په ټینگاره سره هیله وکړه چې له عرفان مجلې
سره قلمي همکاري وکړ م .ما هم ومنله او کله ،کله به مې یوه نیمه مقاله ورته لیکله او ده به هم
پرته له ځنډ نه خپروله.
داسې هم وشول چې یوه مقاله دوې که درې میاشتې خپره نه شوه .یوه ورځ چې د علومو اکادیمۍ
پر لور روان وم ،نا څاپه د ښوونې روزنې وزارت په اړخ کې عرفان مجله او د مقالې نه
خپریدل را یاد شو ،ور وختم د عرفان دفتر ته ورغلم ،پویا صاحب مې ښه هرکلی وکړ د چای
څکلو په وخت کې مې د مقالې د نه خپریدو ور یاده کړه ،ده د میز روک نه یوه پاڼه را وایسته
او مخ کې یې را ته کیښوده .دا د صدرارت له مقام نه راغلی مکتوب و چې په هغه کې ټولو
نشراتي ارگانونو ته د بینوا صاحب د نامه او آثار د سانسور امر شوی و .څنگه چې زما په یاده
مقاله کې څو ځلې په بینوا او آثارو یې حواله ورکړل شوې وه ،ځکه دا مقاله له خپریدو را
گرځول شوې وه.
ما پویا ته وویل :گوره که نور څوک نه پوهیـږي ،ته خو ښه پوهیـږې چې زموږ معاصر ادبیات
د څو تنو مشرانو پر کارو او د استادانو او قلموالو له نامه سره غوټه دي ،چې یو یې بینوا دی،
که د بینوا نوم او آثار سانسور کړای شي ،نو وې گڼه چې زموږ د څیړنو کاروان وړاندې تالی
نه شي .هغه پوه کړم چې د ده له وسې وتلې خبره ده.
کله چې د رشاد صاحب لی دلو ته ورغلم او دا موضوع مې ور یاده کړه ،وقهرید ،داسې چې له
ټول وجود نه یې د قهر باران په اوریدو شو .موضوع بیا ده په خپله له لوړ پوړو چارواکو سره
د مفاهمې له الرې حل کړې وه ،خو د جریان په حال یې زه پوه نه کړم.
د نولس سوه یو نوي ام ( )۱۹۹۱کال په پسرلي کې ،د ټوپکي ناورین په سختو کړکیچونو او
اړو دوړ کې چې یوازې ټوپک ،مرمۍ او جهالت حکم چالوه ،په آه او افسوس له مهربانه استاد
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نه جال شوم او دا دی د شپږ ویشت کلونو له تیرولو او د بې شمیره کړاونو له گاللو وروسته بیا
ورته راغلم.
روزگار داسې راسره وکړل چې له دیدار نه یې تللی وم او پر مزار یې ودریدم،
په لمدو سترگو ور نه جال شوی وم او اوس یې په ال لمدو سترگو دیدار ته نه ،بلکې مزار ته
والړ یم:

د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې د عالمه بابا مزار

رشاد مړ نه دی ،دی د خپلو آثارو او افکارو له الرې په هر کور او هر زړه کې حضور لري.
یاد دې یې تلپاتې
او روح دې ښاد وي
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محمد گل خان مومند:
د محمد گل خان مومند
د فرهنگي ـ ادبي هڅو یو لنډ جاج

(زوكړه  ۱۲٦۳ل ل  -مړینه  ۱۳۴۳ل ل)

د جرمني په کولن ښار کې ،د «کونړ کلتوري ټولنه» په نامه د افغانانو یو فرهنگي مرکز
توانېدلی دی چې د  ۲۰۱۹کال د دسمبر په اومه نېټه ،د یو شمېر افغان پوهانو ،څېړونکو او
نورو فرهنگ یانو په گډون د «محمد گل خان مومند ژوند ـ ژواک ـ اندونه» تر نامه الندې یو
علمي سیمینار جوړ کړي.
د نورو څېړونکو او پوهانو تر څنگ له ما نه هم هیله شوې وه چې د محمد گل خان مومند د
فرهنگي ـ ادبي کارونو په باب څه ولیکم .دا مقاله د دې علمي سیمینار له پاره لیکل شوې ده.
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ما (آصف بهاند) د لومړي ځل له پاره په  ۱۳۵۵ام کال کې ،کله چې د کابل پوهتنون د لومړي
کال محصل وم ،د محمد گل خان مومند نوم د خپلو استادانو له خولې واورېده .کله چې استاد پر
تخته باندې د ډېرو مالوماتو د ترالسه کولو له پاره د مأخذونو نومونه ولیکل ،یو په کې د استاد
بېنوا «اوسني لیکوال» و .د کابل پوهنتون له کتابتونه څخه مې یاد کـتاب تر السه کړ ،هلته مې
د محمد گل خان مومند راغلې بیوگرافي ولوستله.
په لومړي سر کې زه ورته حیران وم چې یو سړی او څو مهم کارونه؛ هم سیاست ،هم اداره،
هم اقتصاد ،هم ادبي فعالیت ،هم ژورنالیزم ،هم د بهرنیو ژبو زدکړه (روسي ،ترکي ،اوسني لیکوال،
 ۱۰۷۸مخ) ،څومره وخت ،څومره انرژي ،څومره استعداد او څومره حوصله.
په اوسني لیکوال کې د افغانستان نومیالی فرهنگي شخصیت استاد عبدالرؤف بېنوا ،د محمد گل
خان مومند د ژوند او ادبي ـ فرهنگي هڅو په باب د خپلو السلرلو مالوماتو له مخې چې کومه
لیکنه کړې ده ،څو اړین ټکي یې دا دي:
« ...ښاغلی محمد گل خان مومند د اوسنیو پښتـنو له نامتو شخصیتونو څخه و ،چې په خپل وار
او په خپل وخت کې یې د پښتـو ژبې له پاره د ستاینې وړ قلمي او نظري خدمتونه کړي دي،
چې د پښتـو ژبې په تاریخ کې به په زرین خط ثبت پاتې وي»...
(بېنوا عبدالرؤف ،اوسني لیکوال ،بشپړ متن ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه ټولنه،
کندهار ۲۰۰۹ ،ام ع کال ،ص  ۱۰۷۷ام مخ)

بېنوا د محمد گل خان مومند په باب د خپلو خبرو په ترڅ کې وایي چې ده د رسمي دندو په لړ
کې د تنظیمیه ر ٔیس ،د کورنیو چارو وزیر او د دولت وزیر په توگه دندې ترسره کړېدي ،خو
په «اوسني لیکوال» کې « ...دی د ر ٔیس یا وزیر په توگه نه معرفي کوو ،بلکې ده ته د پښتو
او پښتونولۍ د یوه لیوال مشر او مبتکر لیکوال په نظر گورو( ».تېر اثر ،تېر مخ)
د محمد گل خان مومند شخصیت څو اړخونه لري چې زه په دې لنډه مقاله کې یوازې د ده پر
فرهنگي ـ ادبي اړخ خبرې کوم.
مومند صاحب لکه زموږ د نورو تېرو فرهنگي شخصیتونو په څېر په څو برخو کې د کارنامو
خاوند و .سیاست ،اداره ،نظامي برخه ،اقتصاد او د دې ټولو تر څنگ ژبه ،ادبیات او ژورنالیزم
هم ورنه هېر نه وو او له دې سره ـ سره یې یو شمېر نور ټولنیز فعالیتونه هم کړي دي چې په
ځانگړي ډول د ځینو ټولنیزو او فرهنگي ټولنو جوړول په کې د پاملرنې وړ دي.
محمد گل خان مومند په شعر او نثر دواړو برخو کې قلم چلولی دی ،چې په دواړو برخو کې د
ملي روحیې رنگ غالب دی.
محمد گل خان مومند پښتـو ژبې ته د خپلو خدمتونو په لړ کې د  ۱۳۱۱ام هـ کال په لړم میاشت
کې په کندهار کې «پښتو ادبي انجمن» تاسیس کړ چې د «پښتو» په نامه یې یو مجله هم خپروله.
استاد بېنوا د محمد گل خان مومند د دې خدمت یادونه داسې کړېده:
« د پښتو ژبې د خدمت په الره کې د مرحوم مومند یو بل مهم اقدام دا و ،چې په ۱۳۱۱هـ ش
کال یې د قوس پر نهمه د اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید په الرښوونه په کندهار کې د پښتو
ادبي انجمن تأسیس کړ ،چې هغه انجمن د پښتو ژبې پر نور خدمت سربېره د پښتـو په نامه یوه
مجله هم خپروله خو په پ ای کې هغه انجمن کابل ته راغی او د کابل د ادبي انجمن سره گډ او
پښتو مجله هم د کابل مجلې سره یو ځای شوه».
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن۱۰۷۷ ،ــ  ۱۰۷۸مخونه)
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د محمد گل خان مومند په باب په ټولو لیکل شو اثار او مقالو کې څېړونکي په دې باب په یوه
خوله دي چې دی د پښتو ژبې د سوچه والی پلوي و .بیا هم استاد بېنوا وایي:
«مرحوم مومند په پښتو لیکلو او ویلو کې د سوچه والي کلک طرفدار و ...دغه شان دی د متحد
سبک او ادبي وحدت ملگری و ،ده به ویل چې په لوستلو کې هر سړی آزاد دی ،خو په لیکلو
کې باید هېڅ توپیر نه وي».
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن ۱۰۷۸ ،ام مخ)

مومند صاحب په شعر کې هم خپله قریحه ازمیلې ده  ،خو انځور جوړونه او تخیل یې ضعیف
دی .تر اوسه پورې د مومند صاحب پر تخلیقي برخې باندې څېړنه نه ده شوې.
د مومند صاحب پر آثارو او ترسره کړو کارونو باندې دومره چې باید ،کار نه دی شوي .زما د
مطالعې او معلوماتو له مخې څو گوتې په شمار څېړونکو د ده باب یو څه لیکنې او یادونې کړې
دي چې دلته یې د ځینو نومونه اخلم:
 ۱ــ استاد بېنوا په اوسني لیکوال کې چې ما یې د همدې مقالې په ترڅ کې څو ځایه لیکنې را
اخیستې دي،
 ۲ــ د استاد حبیب هللا رفیع ځینې مقالې او کتابونه چې د دې مقالې د لیکلو په وخت کې زما په
واک کې نه شته،
 ۳ــ ښاغلی اسمعیل یون چې د «د مﺤﻤﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه» تر سرلیک
الندې یې د لیسانس دورې مونوگراف ورته وقف او لیکلی،
 ۴ــ استاد سعدالدین شپون په «و ،نه و ،یو شپون و» د خپلو یادداشتونو په ترڅ کې څو ځایه د
محمد گل خان مومند یادونه کړې ده چې ځینې برخې یې په همدې مقاله کې ما را اخیستې دي،
 ۵ــ د اکادیمیسین کاندید استاد صدیق روهي په «د پښتو ادبیاتو تاریخ ،دویم ټوک» کې په دوو
ځایونو کې د محمد گل خان مومند یادونه کړېده:
الف ــ د پښتو د معاصر ادب د ویښتیا د پړاو په شاعرانو کې ۹۰( ،ام مخ)،
ب ــ د پښتو د معاصر ادب د ویښتیا د پړاو په ژبپوهانو کې ۹۲( ،ام مخ)
(روهي ،د اکادیمیسین کاندید سرمحقق محمد صدیق ،د پښتو ادبیاتو تاریخ ،دویم ټوک دانش خپرندویه ټولنه،
دویم چاپ۱۹۹۹ ،م کال)

لکه څنگه چې پاس یاده شوه چې ښاغلي یون یو بشپړ کتاب (د مﺤﻤﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨﺪ انﺪ و ژونﺪ
ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه) د مومند صاحب د ژوند او کارنامو له پاره وقف کړی دی ،یون صاحب د محمد
گل خان مومند د ژوند په ټولو برخو یا لږ یا ډېره رڼا اچولې ده ،زه له نورو برخو سره کار نه
لرم ،یوازې به یې په فرهنگي برخه لږ تم شم .یون صاحب د خپل لیکلي کتاب په پیل کې وایي:
«دا کتابگوټی مـا پـﺮ ۱۳۷۰ل كال د خﭙلـې لﻴﺴــانﺲ دورې د مﻮنﻮگراف په تﻮگه لﻴﻜلﻰ دى او
پﺮ ۱۳۷۳ل كال مې پـه پﯧښـﻮر كې چاپ كړى دى .دا اثﺮ كه څه هـﻢ یـﻮه ډﯦـﺮه كـﻮچنۍ لﻴﻜﻨـه
ده ،خـﻮ هغــه وخــﺖ هــﻢ زمـا هـﺪف دا و چـې وزیـﺮ صــﻴﺐ تــه د نــﻮرو لﻴﻜﻮالــﻮ ،كلﺘــﻮري
او علﻤـي ټولﻨــﻮ پــام راواوړي»...
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه ۳ ،۱۳۸۷ ،ــ ۴
مخونه)
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د غه راز یون صاحب د محمد گل خان مومند د فرهنگي کارونو په باب د خپل بحث په اوږدو
کې خپلې خبرې داسې غځوي:
د دې تﺮڅنگ زمــﻮږ ،لﻴﻜﻮالــﻮ او علﻤــي ټولﻨــﻮ تــه پــه كــار دي چــې د وزیــﺮ صــﻴﺐ د انﺪ
و ژونﺪ پﺮ بﯧالبﯧلﻮ اړخﻮنﻮ څېړنه وكړي او د هغه لـه انـﺪ دود څخه د اوسـﻨي او راتلﻮنﻜي نﺴـﻞ
د روزنـې لﭙـاره د روښـانه مﺸالﻮنﻮ په توگه گټه واخلي...
وزیﺮ صﻴﺐ نه یﻮازې د هﯧﻮاد سﻴاسي ژونﺪ ته مﺘﻮجه و ،بلﻜـې اقﺘﺼادي او فﺮهنگي مﺴایلﻮ ته
یې هﻢ ځانكړې پاملرنه لﺮله .هغه پښتانه د ښاري كﯧﺪنې او نﻮي اقﺘﺼادي سﻴﺴﺘﻢ له جﻮړښت
سﺮه اشﻨا كړل او هﻢ یې د فﺮهﻨګ دروازې ورته خالصې كـړې او د یـﻮه مﺨﻜښ فﺮهﻨگي جﺮیان
پﺮ ،روزلﻮ یې پﻴـﻞ وكـړ ،پښـﺘﻨﻮ تـه یـې دا حق حاصﻞ كړ چې په خﭙﻞ هﯧﻮاد كې په خﭙلـه ژبـه
لﻴـﻚ او لﻮسـﺖ ،وكـړي خــﻮ د پښــﺘﻨﻮ د دومــﺮه لــﻮى خــﺪمﺘګار له دومــﺮه ســﺘﺮو ویاړنﻮ او
خﺪمﺘﻮنﻮ سـﺮه سـﺮه تﺮ اوسـه پـﻮرې د هﯧـﻮاد پـه خﭙﺮونـﻮكې د هغه په باب ډﯦﺮ هغه څه چې
الزم وو ،چـا نـه دي لﻴﻜلـي.
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه ۵ ،۱۳۸۷ ،ــ ۷
مخونه)

یون په خپل کتاب (د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه) کې د مومند صاحب د
فرهنگي هڅو یادونه په دې ډول کوي:
الﻒ  -په ژورنالﻴﺴﺘﻴﻜه او خﭙﺮنۍ بﺮخه کې،
ب  -د ادبي ټولﻨﻮ په جﻮړونه كې،
ج  -د روزنې او پالﻨې په بﺮخه كې،
د  -د ژبې په دفﺘﺮي كﻮلﻮ او رسﻤي كﻮلﻮ كې.
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه ۱۳ ،۱۳۸۷ ،ــ
 ۱۶مخونه)

د محمد گل خان مومند د فرهنگي ادبي کارونه د هرې برخې ارزونه که وشي ،له پیل نه تر نن
پورې یې پایلې زموږ په ټولنه کې محسوسي او خورا مثبتې ارزول کېـږي.
محمد گل خان مومند د خپل وخت غوښتنو او پوښتنو ته په پام سره د ژونالیـزم قوت او رول
ته پام کړی و او د همدې اړتیا له مخې یې په شعوري ډول هڅې کولې چې داسې خپرونې رامنځ
ته کړي چې د خلکو او ټولنې په ویښتیا او د ژبې په غنا کې په بشپـړه توگه مرسته وکړي.
مومند صاحب د دریو مهمو خپرونو په چلولو او سمبالښت کې رول درلود:
 ۱ــ عسکري مجله،
 ۲ــ طلوع افغان اخبار،
 ۳ــ پښتو مجله.
محمد گل خان مومند په  ۱۳۰۰هجري لمریز كال د مجموعه عسكري د مجلې مدیریت هم كړی،
چې د دفاع وزارت لخوا خپرېده.
اسماعیل یون د ده پر ژورنالیزم داسې رڼا اچولې ده:
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په کندهار کې پښتو ژبه باندې د طلوع افغان خپرول،
پښتو مجله چې په کندهار کې یې د «پښتو ادبي انجمن» له لوري خپروله.
محمد گل خان مومند د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې وتوانید چې په کندهار کې او لویه او موثره
ادبي ټولنه جوړه کړي چې نوم یې ورته «پښتوادبي انجمن» کېښود.
هﻤﺪا رنګـه مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨـــﺪ د پښـﺘﻮ ژبې او ادب د الغﻮړﯦـﺪنې لﭙـاره په بﯧالبﯧلـﻮ
وخﺘﻮنــﻮ كــې بﯧالبﯧلـ ـې ادبــي مﺴــابقې او کانکورونه جــﻮړول.
(یون ،محمد اسمعیل ،د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه ،یون کلتوري ټولنه۱۵،۱۳۸۷ ،مخ)

د محمد گل خان مومند په قلم لیکل شوي آثار:
محمد گل خان مومند د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې گڼشمیر آثار او مقالې هم لیکلي دي چې
ځینې چاپ او خپاره شوي دی او ځینې یې ال نا چاپ پاتې دي.
د محمد گل خان مومند د آثارو په باب په دوو مأخذونو کې د لومړي الس مواد زما له نظره تېر
شوي دي:
 ۱ــ د استاد بېنوا په «اوسني لیکوال» کې د مومند د پنځو کتابونو نومونه یاد کړي دي.
 ۲ــ د اسماعیل یون په «د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه كﺘﻨه» کې بیا د اوو
کتابونو او څو مقالو یادونه شوې ده.
دلته زه د اوسنیو مالوماتو پر اساس د هر اثر پ ه باب په جال ډول خبرې کوم:
 ۱ــ پښتو سیند:
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محمد گل خان مومند په  ۱۳۱۶هـ کال د پښتو ویونو (لغاتو) یو لوی قاموس برابر کړ او نوم یې
ورته «پښتو سیند» کېښود .په خپله خوښه یې یوه مقدمه ورته ولیکله ،چاپ او خپور یې کړ .د
مومند صاحب د دې کتاب په باب په انسایکلوپیدیا کې د رازمحمد ویښ په حواله داسې مالومات
وړاندې شوی دی:
«قاموس افغاني یا پښتو سیند د یو ستر لغوي کتاب دی چې لومړی ځل په  ۱۳۱۶ل .کې د
پوهنې وزارت په امر د کابل په عمومي مطبعه کې په لویه کچه چاپ شوی دی .دا سیند د محمد
گل خان مومند په قلم لیکل شوی .د دې کتاب موضوع د پښتو رسم الخط ښودلو او پښتو لغاتو
پرتله کولو په باب مردف بحث لري ،په دې کتاب کې د پښتو ابېڅې ،تهجي توري رموز او
اشاراتو د پاره قاعدې پرانیستل ش وي دي چې د پښتو قاموس لومړنۍ مسوده او د پښتو لغاتو د
راټولولو او چاپولو په الر کې لومړنی اثر دی چې په افغانستان کې چاپ شوی .همدا ډول دا
کتاب د پښتو ژبې د علمي هڅې لومړنۍ زېرمه او د پښتو ژبې د لغوي آثارو لومړنی پوړ دی».
ویل کېـږي چې مومند صاحب د دې قاموس په لیکلو باندې ډېر وخت لگولی دی او ډیری لغتونه
یې د خلکو له خولې اورېدلي او لیکلي یې دي:
«د مومند زیاته بوختیا د لغ تونو په څېړنه او پلټنه كې وه .تل به یې له كلیوالو پښتنو څخه د نااشنا
لغاتو پوښتنې كولې ،تل به قلم او كاغذ ورسره وو چې نوى لغت به یې واورېدى نو هغه به یې
ولیكئ ،گډه وډه او ناوړه پښتو یې نه خوښېده .چا چې به له پښتو سره بې پروایي كوله هغه یې
ښه نه اېسیدى ،د ل غاتو په جوړولو كې یې پوره ملكه در لوده او ډېر نوي لغات یې جوړ كړي
دي چي اوس بیخي دود شوي دي .لكه خج = د فشار اواز ،د ژبي لیار و قانون ،وتوځﻰ ،مخرج،
ننوتوځﻰ ،ایره نۍ( ،خاكستر دانۍ) ،خو ځینې نور یې ال تر اوسه دومره دود شوي نه دي ،لكه
اڅل = گیالس ،هڅوب = كلچر»
 ۲ــ د پښتو ژبې لیاره:
محمد گل خان مومند له «پښتو سیند» نه وروسته  ،پښتو گرامر ته مال وتړله او «د پښتو ژبې
ل یاره» په نامه یې د گرامر په برخه کې یو کتاب ولیکه چې استاد عبدالرؤف بېنوا په خپل
«اوسني لیکوال» کې «د پښتو د قواعدو او گرامر یو گټور کتاب» په نامه پېژندلی دی چې په
الهور کې چاپ شوی دی.
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن ۱۰۷۷ ،ام مخ)
یون د دې اثر په باب داسې لیکلي دي:
پښتو گرامر په بﺮخه كې د مﺤﻤﺪ گل خان مومند ډﯦﺮ مهﻢ اثـﺮ دى چې پـﺮ ۱۳۱۷كال د سـاپي
عﺒـﺪالعﻈﻴﻢ پـه اهﺘﻤـام او لﻴـﻚ بانـﺪې پـه الهــﻮر كـې چـاپ شــﻮى دى ،لــه ســﺮیﺰې پﺮتــه
 ۴۹۵مﺨﻮنه لﺮي»...
(د مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ انﺪو ژونﺪ ته یﻮه لﻨډه ﻛﺘﻨه۳۵،مخ)
 ۳ــ لنډکۍ پښتو:
مومند صاحب په دې اثر کې خپل هغه نظریات چې د پښتو او پښتونولۍ په باب یې درلودل
لیکلي دي .بېنوا صاحب ویلي دي چې ده د مومند صاحب دا اثر په  ۱۳۲۷ام هـ کال د پښتو
ټولنې له خوا چاپ او خپور کړی دی .بېنوا صاحب د محمد گل خان مومند د دې اثر په باب
خپلې خبرې داسې غځولې دي:
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«دا د مرحوم مومند یوه وړوکې رساله ده چې په  ۱۳۲۷هـ کال یې زما د هغې گیلې په جواب
کې لیکلې وه ،چې ما د کابل په مجله کې له پښتـنـو مشرانو څخه د پښتو ژبې د خدمت په الره
کې کړې وه»...
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن ۱۰۸۰ ،ام مخ)

که د نورو خلکو له هر ډول تبصرو تېر شو ،د نوي عصر د نظریاتو په رڼا کې ویالی شو چې
په «لنډکۍ پښتو» کې ټول راغلي نظریات په محمد گل خان مومند پورې اړه لري .دا الندې د
پښتو په باب د ده د نظریاتو څو بېلگې دي چې ده له ښکلو ادبي تشبیهاتو او استعارو سره بیان
کړي دي او د ده د فکر او قلم زېـږندنه غوره ادبي بېلگې یې گڼالی شو«:
ــ پښتو خورا خوږه وروري ده،
ــ پښتو صله رحمي ده،
ــ پښتو شفقت دی،
ــ پښتو مهرباني ده،
ــ پښتو ښېگڼه ده،
ــ پښتو د پښتنو معنویت دی،
ــ پښتو انسانیت ته خدمت دی،
ــ پښتو کار کول دي،
ــ پښتو هاند او کوشش دی،
ــ پښتو صداقت دی،
ــ پښتو پر ځان باور دی،
ــ علم په پښتو زده کېـږي،
ــ جهل په پښتو ورکېـږي»...
(اوسني لیکوال ،بشپـړ متن۱۰۸۲ ،ــ ۱۰۸۷مخونه)

 ۴ــ روزنه،
 ۵ــ پخلی،
 -۶پښتني تﺮبﻴه:
د دې اثر په باب اسمعیل یون یادونه کوي چې:
«پښتني تﺮبﻴه هﻢ د وزیﺮ صﻴﺐ مﺤﻤـﺪ ګـﻞ خـان مﻮمﻨـﺪ یـﻮ بـﻞ ،اثﺮ بلﻞ شﻮى د اصالح ورځپاڼې
 ۱۳۴۳كـال د اسد میاشتې د اته ویشتمې نېټې پـه ګڼـه كــې یـې یادونـه شــﻮې ،خـﻮ پـه تفﺼــﻴﻞ
یــې پــﺮې څــه نــه دي لﻴﻜلي».
(د محمد گل خان مومند ژوند او اند ته یوه لنډه کتنه ۴۲ ،مخ)

 ۷ــ پﺨﻮاني ملي او ادبي اصﻄالحات:
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د اصالح ورځ پاڼې د  ۱۳۴۳ام کال د اسد میاشتې د اته ویشتمې نېټې د ګڼـې له مخې د محمد
گل خان یو بل اثر دی چې چاپ شوی نه دی»...
(تېر اثر ،تېر مخ)

دغه راز په پښتو انسایکلوپیدیا کې هم د محمد گل خان مومند د اوو آثارو نومونه یاد شوي دي،
په دې ډول:
 ۱ــ پښتو سیند (پښتو قاموس)،
 ۲ــ د پښتو ژبې لیار (پښتو صرف او نحوه)،
 ۳ــ لنډکۍ پښتو (د نظریاتو مجموعه)،
 ۴ــ پښتني روزنه (تعلیم او تربیه)،
 ۵ــ پښتو او پښتونواله (پښتني فرهنگ)،
 ۶ــ د پښتو لویه نحوه (معاني او بیان)،
 ۷ــ د پخلي ډولونه (د پخلي ښوونه).
له محمد گل خان مومند نه د راپاتې لیکنو په ډله کې د ځینو لنډو لیکنو یادونه هم شوې ده .محمد
اسماعیل یون د مومند د دې لنډو لیکنو په باب د خپل کتاب په یوه برخه کې وایي چې:
«دغه راز د وزیﺮ صﻴﺐ مﺤﻤﺪ گل خان مﻮمﻨـﺪ دوه لﻴﻜﻨې چې ،د ده په خﭙﻞ الس کښل شﻮي د
هﯧﻮاد له نﻮمﻴالي مﺤقق حﺒﻴـﺐ هللا رفﻴع سﺮه مﻮجﻮدې دي چې تﺮ اوسه چاپ شﻮي نه دي».
(د محمد گل خان مومند ژوند او اند ته یوه لنډه کتنه ۴۳ ،مخ)

دغه راز یون صاحب په خپل پاسني یاد اثر کې د دغو لیکنو نومونه هم یاد کړي دي:
ــ سیمه ،د پښـــﺘﻨﻮ د هﯧـــﻮاد او خﺼﻮصـــا د ګـــډ هﯧـــﻮاد ساتﻨې او ګډ مﺪافعﻴﺖ په اړه مﻄالﺐ
لﺮي.
ــ میلمستوب ،مﯧلﻤﺴـﺘﻴا او بلﻨه ده ،پـــه مﯧلﻤﺴـﺘﻴاعﻤﻮمي بﺤﺚ او دا چې پښـﺘانه پـه مﯧلﻤﺴـﺘﻴا كـې
ډﯦـﺮ یﭙـاوړي دي خﺼﻮصي بﺤﺚ كﻮي.
ــ ټوكې ،په دې مﻀﻤﻮن كې ټو كې پـه جایﺰو او ناجایﺰو بﺮخﻮ وﯦﺸـي ،جـایﺰې لـه اسـالمي او
پښـﺘﻨي ادابـﻮ مﺨـالفې نـه بﻮلي او ناجایﺰې له دواړو سﺮه مﺨالفې ګڼي.
(د محمد گل خان مومند ژوند او اند ته یوه لنډه کتنه ۴۴ ،مخ)

د محمد گل خان مومند د ژوند او کارنامو په برخه کې ښایي ډېر خلک رنگارنگ خاطرې ولري
چې ځینې به یې منفي اړخ ولري لکه د غبار تاریخ دویم ټوک (غبار میر غالم محمد ،افغانستان در
مسیر تاریخ ،جلد دوم ،ناشر :انتشارات جمهوري ،ویرجینیا ـ امریکا ،۱۹۹۹ ،ص ص  ۷۱ـ  )۸۰او ځینې
خلک به ډېرې مثبتې او خوږې خاطرې هم ولري چې د سیمینار نور درانه گډون کونکي به د
خپلو علمي مقالو په ترڅ کې خبرې پرې وکړي؛ خو زه به د خپلې مقالې د ال ښه پای له پاره،
د محمد گل خان مومند په باره کې د پښتو ژبې د یوه مطرح او پیاوړي لیکوال استاد سعدالدین
شپو ن څو لنډې خاطرې دلته راوړم چې ده د خپل پالر او مشر ورور له خولې اورېدلې دي او
ده په خپله هم محمد گل خان مومند له نږدې لیدلی دی:
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د شپون صاحب په لیکلې بیوگرافۍ کې چې هیڅ ډول مأخذ ته اړتیا نه لري او ټول لیکلي شیان
یې د خپلو ستر گو لیدلی حال دی؛ د افغانستان د دریو لویو هستیو (عبدالهادي داوي ،محمد گل
خان مومند او شېر خان) مقایسه ،شپون صاحب د خپل پالر او مشر ورور له خولې په داسې
عجیب هنرمندانه ډول لیکلې چې سړی حیرانوي .د محمد گل خان مومند په باب د شپون صاحب
بیان داسې دی:
«کالونه ،کالونه پس ،په  ۱۹۷۳کې چې داوود خان دویم ځل راغی ،د پوهنې وزارت په سالون
کې ناروېژي بې مثاله ژبپوهاند ،مارگنشترنه ،روسي ژبپوهاند دووریانکف او محمد گل مومند
ته د پښتو ټولنې افتخاري غړیتوب د ورکولو په مجلس کې داوي هم بلل شوی و .عبدالرؤف
بېنوا او ارسالن سلیمي له داوي سره وو .وزیر صیب (مومند) یو څه ناوخته راورسېد ،ټول
ورته ودرېدو ،بې له داوي نه چې همداسې نېغ ناست و...
محمد گل مومند او داوي دواړه پښتانه ،منور ،مغرور ،مشروطه غوښتونکي وو ،خو داوي د
اتاتورک په شان یو څ ه افراطي او لبرال و او مومند عنعنوي ،په اسالم او پښتونولۍ والړ او د
نادر خان طرفدار و...
زما په خیال داوي په دې هم ځان تر مومنده بر گاڼه چې د ده په وینا څوارلس کاله یې سیاسي
بند تېر کړی .دا هماغه شخصیت دی چې د امان هللا خان په وخت کې ایتالیه کې سفیر و ،خو
چې سقاو راغی نو یې لنډه استعفا نامه ولیکله:
«ما را مستعفی بدانید».
حال دا چې مومند ته نادر خان پنځم ورور ویلي وو .د پوهنتون په کالونو کې مې د وزیر صاحب
مومند زیارت څو ـ څو ځلې کړی دی ،اول د دهمزنگ په کور کې او وروسته په گذرگاه کې.
په یو ځل د کالوس فرد یناند ډنمارکي کوچي پېژندونکي سره د ترجمان په حیث د ده کور ته
الړم.
د دې مالقات یو ټکی مې په یاد دی .کالوس ورنه پوښتنه وکړه ،چې د کوچیانو په میله ځای
کې انگور کېږي؟
چې ما ورته ترجمه کړ ،نو وزیر صاحب وویل«:بچیه انگور مه وایه ،کور وایه».
پالر مې د مومند صیب سره د هغه وخت نه پېژندل چې هغه د قطغن او بدخشان د تنظیمیې
ر ٔیس و .پالر مې ویل چې وزیر ص یب یو څه زیاتی کوي ،ما چې ورته د دوکان په باب څه
ویل ،نو هغه ویل :دوکان مه وایه ،هټۍ وایه .ما اعتراض وکړ ،چې هټۍ هم هندي توری دی.
مگر پالر مې د وزیر صیب د تدبیر ،عدالت او وطنپرستۍ ډېر صیپت کاوه او چې ما پوښتنه
ترې وکړه ،چې مومند صیب د شیر خان سره چې وروسته نایب الحکومه شو ،څنگه مقایسه
کوي ،نو پالر مې وویل چې دواړه د پښتنو خدمتگاران وو.
منشي قفسي چې د نادرخان په راتگ بېرته د والیت په منشي گیرت ټاکل شوی و ،زما د همدې
پوښتنې په ځواب کې په تمسخر وویل :غر د مچ د وزر سره مقایسه کول نه دي سم.
گهیځ الال مې بیا بل قسم حکم کاوه .هغه ویل ،چې داوي د افغاني منورانو د شعور مخکښ و،
مومند بیا همدا شعور پښتنو ته ورکړ او شیرخان له پښتنو نه وژونکې وسله واخیسته ،لور او
یوم یې ورکړ ،تربگني یې ترې واخیسته ،علم او پوهه ـ مکتب ـ سړکونه ـ فابریکې یې ورکړې؛
نو دا درې واړه د یوې باغچې گالن دي».
( شپون سعدالدین ،و نه و ،یو شپون و ،دانش خپرندویه ټولنه ۲۰۰۵ ،ام میالدي کال ۵۶ ،ــ  ۶۰مخونه)
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ملنګ جان:
دا غم دې تل په مـا وي
(د ملنګ جان د څلویښتم تلین په بهانه)
د څلویښتم ځل له پاره بیا هغه ورځ راغله چې د پښتو شعر له بڼ نه ،د فلک خوني منګولو ،یو
ګل شکولی و .نن هغه ورځ ده ،چې څلویښت کاله پخوا زموږ فرهنګیانو ،زموږ په آبادو کوڅو
کې ،د پښتو شعر د ملنګ ځنازه پر اوږو باندې وړله او غمونو یې پر زړونو حکومت کاوه؛ او
دا دی نن په هماغې نیټې د پښتو شعر او ادب نور ملنګان ،په ورانو او یا هم په نشتو کوڅو کې
د هماغه ملنګ قدمونه پیدا کوي او پلونه ورباندې ږدي او هماغه ترخه د حقیقت د موندلو له
پاره غوړپ کوي.
د مرګ استازي له یوې خوا موږ سره دښمني کوي ،هره شیبه یو ګل رانه رژوي؛ له بلې خوا
یې داسې کلکه خپلوي راسره نښلولې ده چې دا ډیره موده کېـږي زموږ په انګړ کې ،زموږ په
کوڅو کې او زموږ په بڼ کې له خپلې ناولې څیرې سره والړ دی او زموږ د فرهنګ بوټي له
سټې وباسي او خپله تنده زموږ د هیواد والو او فرهنګیانو په وینې ماتوي.
الڅلویښت کاله مخکې ،د مرګ همدې نه رابلل شوي استازي زموږ د شعر بڼ بې باغوانه او
زموږ د شعر کوڅې بې ملنګه کړې .د همدې له امله خو زموږ ویجاړې کوڅې بې ملنګه ښې
نه ایسیدې ،چې د ملنګ جان خوږو نغمو زموږ د فرهنګ په کوڅو کې د شعر نور ملنګان
وروزل .د ملنګ جان شع ردومره ملنګ و ،چې په هره کوڅه کې یې د پل ایښودولو ځای
وموند؛ خو د افغانستان د موسیقۍ په دربار کې یې ځان ته ترټولو ښکلی تخت جوړکړ .په
افغانستان کې به داسې لږ سندرغاړی وي چې د ملنګ جان کوم شعر یې نه وي زمزمه کړی،
داسې لږ سندرغاړی به وي ،چې یو وار یې نه وي زمزمه کړې چې:
دا زموږزیبــا وطن ،دا زموږلیال وطن
دا وطـن موځان دی ،دا افـغانستـان دی
ژوندون د ملنګ جان دی
دا ا فــــغـــا نــستـــان دی
د شاعرانو درک او پیژندنه معموآل د ټولنې په لوستي قشر کې کېـږي ،خو د ملنګ جان او د ده
له شعرونو سره ،دومره چې زموږ د ټولنې لوستی قشر بلدیت لري ،له هغه نه یې زیات نا لوستي
او عام خلک ښه پیژني او مینه ورسره کوي.
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که د بهایي جان شعر ته د لوګرۍ موسیقۍ سرتاج ووایو ،نو ښایي چې د ملنګ جان شعرونه د
ټول افغانستان د ملي موسیقۍ او په ځانګړي ډول د مشرقي موسیقۍ سرتاج وي .د ملنګ جان
لږ داسې شعر به وي ،چې د موسیقي په قالب کې نه وي راغلی .د ده ملنګ شعر و چې ډیر
سندرغاړي یې د شهرت لوړو پالزونو باندې کینول او هغو ملنګو سندرغاړو ،له همدې شعر
سره ځانونه داسې ملنګ کړي وو ،چې باجه په غاړه په سپیرو ډاګونو یا تشو پوزیانو باندې
والړ او د سپوږمۍ د پروجکتور تر رڼا الندې یې د خلکو غوږونو ته د ملنګ خوږ کالم
رساوه..لکه :استاد اولمیر ،استاد منور ،استاد غیاث ،طالمحمد ،نعمت هللا او نور.
له ملنګ جان سره د شعر الهې داسې ملګرتیا نښلولې وه ،چې یوه شیبه نه ورنه لرې کیده او
دی به یې هره شیبه تخناوه او داسې یې ملنګ کړی و ،چې ټول عمر یې دلبر،دلبر ویل:
ای عـشـقــه نامـــراده ،تا څــه پـه غــمـوســــرکـــړم
عـالـم زیست اوروزګـار کـا ،زه تـل خـون جګـرکړم
څوک زهد او زاهدي کا،څوک مال او عزت غواړي
د عشق څـلـهخانه کـې ،زه نـــاست دلــبــر،دلـبـرکړم
ملنګ جان د خپلو شعرونو له الرې ،خپل ژوند د افغانستان د ټولو خلکو له ژوند او فرهنګ
سره غوټه کړ .د ملنګ جان د ژوند او آثارو په باب ډیر څه باید وویل شي ،خو د بیوزلۍ او
مهاجرت په دې چاپیریا ل کې...
سره له دې چې د ملنګ جان شعرونه زموږ د هرې حجرې لومړی کالم او لومړۍ خبره ده،
خو اوس چې د جګړې تور اوسپنیزبوټان زموږ د شاعرانو پر ژبو باندې درانده پلونه ایښي دي،
قلمونه یې ورته مات کړي دي او د سندرغاړو پر خولو او حنجرو باندې د چوپتیا تورمهرونه
لګول شوي دي؛ د هغې ورځې په هیله یو چې د ملنګ جان ټول الر رویان سر راپورته کړي،
د وطن او خلکو یاد وکړي ،د ملنګ جان پرالره روان شي او د آزادۍ سندرې زمزمه کړي.
زه د ملنګ جان د لمریز ژوند لمرڅرک ته د خپل ژوند له وړې کړکۍ نه داسې ګورم:
ــ دی د پښتو شعر د کوڅو پښې لوڅی ملنګ و،
ــ دی د آزادۍ د ښایسته بڼ سرسپارلی بورا و،
ــ دی په رښتیا ویلو کې په رښتیا سره امین و،
ــ دی د اوسني پښتو شعر د شعار تر ټولو قوي نماینده و ،چې خپل دغه شعارونه کله ،کله د
شعریت تر پولوهم ور اړوي او دغه شعري شعارونه داسې لګیدلي دي ،لکه د کاري تورې
ګوزار،
ــ د ده د زړه ګل د آزادۍ په شمال ښوریده،
ــ دی د آزاد وطن د پښتنې غیـږې خوشال ما شوم و،
ــ ده موږ ته د غم دولت راډالۍ کړی دی،
ــ ده د ټولو افغانانو په زړونو کې پټ شاعرانه او عاشقانه لیکونه لیکلي دي،
ــ دی د هر لوستونکي په زړه کې د مینې زړی کري،
ــ د ده په زړه کې په زرګونو نور شعرونه ،ترانې او پیغامونه پاتې شول،
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ــ له ده سره زمانې هغه څه وکړل ،چې د ویل ووړ نه دي،
ــ دی خو ځکه مالمت و چې شاعر و،
ــ د ده د بخت د ناوې پښې په نکریزو وې ،ځکه ورته راتالی نه شوه،
ــ د ده زړه د شعرونو زیارت و ،ځکه خو اوس ډیر عابرین ور روان دي،
ــ ده د شعر آلهه لیدلې وه ،ځکه خو یې هر څه هیر وو،
ــ ده به چې په خاورو کې هم ګوتې وهلې ،شعر به ورنه جوړیده،
ــ دی د اوسني پښتو شعر د ګالنو د مخ پرخه ده،
ــ د ده اورمېـږ د غالمۍ جغ ټیټ نه شو کړای،
ــ د ملنګ جان د ژوند د قاموس تر ټولو ښکلی او با مانا لغت ،استقالل دی،
ځکه خو دا ګل د هیرولو نه دی،
خو زمانې رانه ورژاوه او د عبدالحمن پژواک خبره یې بیا را په زړه کړه چې ویلي یې و:
چا وې چې د مینې ګل رژیـږي نه
داسـې ګــل هـډو ،د چا یادیـږي نه
د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې ملنګ جان په واقعي امینتوب سره دلبر ،دلبر ویلې او ځان یې
د هغه دلبر ملنګ ګاڼه؛ او د ده دا دلبربل څوک نه ،بل شی نه ،یوازې وطن و ،هغه وطن چې
مینه یې د ده په خټه او وجود کې اخښل شوې وه ،ده ریښتینې مینه ورسره وکړه او د دې مینې
درس یې راتلونکو نسلونو ته هم په رښتینې امانتدارۍ سره ورکړ .دا یې هم یوه وړوکې نمونه:
لــوګی شــمه لــه تا نـه ،پتنګ دې یـم پـتـنګ
زمـــا افــغانـستـانـه ،مـلـنـګ دې یــم ملــنګ
مـوږ ستا له ځیـږوکاڼو،اللونه بـه لـوګي کړو
اللـــونه خـو ال پـاتـې ،ځـانـونه به لوګي کړو
ژوند نه غواړو بې تا نه ،ملنګ دې یم ملنګ...
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امین ملنګ او یو پورتریت یې
د ملنګ جان نهه پنځوسم تلیـن
د ملنګ جان پر کوم پورتریت باندې چې زه دلته غږېـږم ،یوه جالبه کیسه لري چې یوازې ما
ته مالومه ده .زه به د ملنګ جان دا پورتریت او دا کیسه د ده د نهه پنځوسم تلیـن په پار دلته د
لومړي ځل له پاره خپاره کړم:
د روسیې او بیا د ماسکو په یوه عجیب چاپیلایر کې د افغانستان د فرهنګ د بڼ ښایسته ډیر وزر
سوي مرغان ،نه په عمدي ډول ،بلکې په تصادفي ډول او مجبورا ً را ګیر شوي وو .دغو
فرهنګیانو د بې اسنادۍ او بې سر نوشتۍ له ستونزو سره ،سره خپل وطن ،خپل خلک او خپل
فرهنګ هیر کړی نه و ،په ژړا ،خندا ،او په هر ډول حاالتو کې یې ،په بې سارو هلوځلو سره،
په یو ډول نه یو ډول یاداوه.
د همدې دردونو او یادونو په لړ کې یو ځل داسې هم وشول چې د ماسکو ښار په زړه کې ،د
افغانانو په تجارتي مرکز «سیواستوپل» کې ،له نن نه نولس کاله پخوا د  ۱۹۹۷ام کال په اکتوبر
میاشت کې د یو شمیر افغانانو له خوا د ملنګ جان د څلویښتم تلین له پاره هلې ځلې پیل شوې،
مقالې او شعرونه برابر کړای شول ،محفل جوړ شو او په ډیر درناوي سره د امین ملنګ د
څلویښتم تلین یاد تازه کړای شو.
ما (آصف بهاند) د امین ملنګ د څلویښتم تلین له پاره د «دا غم دې تل په ما وي» تر سرلیک
الندې مقاله ولیکله چې د تلین په محفل کې ولوستل شوه او په هماغه وخت کې له ماسکو نه په
خپریدونکې ادبي فرهنګي مجله «لیمه» کې خپره شوه.
اصل خبره د امین ملنګ په نوي پورتریت کې وه .د جادوګرو ګوتو خاوند انځور ګر یار محمد
تره کی هغه وخت په ماسکو کې د «آواز» په نامه اخبار خپراوه ،کله کله به یې په «آواز» کې
ځینې کاریکاتورونه خپریدل ،له ده هیله وشوه چې د امین ملنګ د څلویښتم تلین له پاره یو څه
برابر کړي ،هغه د امین ملنګ همدا پورتریت را وړاندې کړ او وې ویل چې د ملنګ جان له
پاره او د دې محفل له پاره زما همدا ډالۍ ومنئ.
زیارکښه ژورن الست فاروق فردا غږ وکړ چې زه په نظر کې لرم چې د ملنګ جان د څلویښتم
تلین په مناسبت د خپلې ورځپاڼې (نوید) یوه فوق العاده ګڼه چاپ کړم ،دا پورتریت به یې په
لومړي مخ کې چاپ شي .دا هم و منل شوه.
په هغه وخت کې ما (آصف بهاند) کله ،کله د ښاغلي فردا د «نوید» او د ښاغلي فیض ساویز
«هندو کُش» پروف د همکارۍ له مخې لوسته .کله چې فردا صاحب د ملنګ جان د فوق العاده
ګڼې د پروف د لوستلو له پاره ور وبللم ،اخبار یې په مخکې را ته کیښود ،د اخبار په لومړي
مخکې د ملنګ جان د پورتریت له ډیزاین او د ملنګ جان پر پورتریت باندې د راغلو نومونواو
جملو د ځای په باب زما فکر بل ډول و ،خپل نظر مې له ښاغلي فردا سره شریک کړ ،خو هغه
و نه مانه .بیا مې ور نه وغوښتل چې که د نورو جملو او نومونو ځای نه بدلوي ،یوازې دې د
اخبار د نوم (نوید) ځای بدل کړي .د نوید توری لکه څنګه چې د «نوید» په لومړي مخکې ،په
چاپ شوي پورتریت کې ښکاري ،په داسې ډول ډیزاین شوی و چې د پورتریت د ککرۍ یو
برخه غوڅه کړای شوې وه او...
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خو د فردا صاحب څنګه چې زړه و ،هغسې یې چاپ او خپور کړ.

لکه د چا خبره«هی میدان و طی میدان و خار ُمغیالن» لکه زورور باد چې وچې پاڼې په هوا
کړي ،زه هم یو زورور باد په هوا کړم او د باد په آرامیدو سره مې چې پام شو ،د ډنمارک په
نامه په یو ځای کې لویدلی وم.
زما دانشمندې میرمنې زما مسلک ،ذوق او غوښتنو ته په کتو سره ،زما ټول کتابونه ،یاد داشتونه،
او هغه اخبارونه او مجلې چې تل به ما کور ته راوړل او ساتل ،د پُست پ ه وسیله له مسکو نه
ډنمارک ته را ولېـ ږل .ما به هم هره ورځ له دې یاداشتونو او چاپ شو اخبارونو او مجلو سره
ځان مصروفاوه او د کار شیان به مې ور نه را جال کول .د همدې جال کولو او لیدلو په لړ کې
یوه ورځ د ښاغلي فردا په «نوید» کې د امین ملنګ په همدې پورتریت باندې ور پیښ شوم .د
امین ملنګ دا پورتریت سره له دې چې زما په خوښه نه و چاپ شوی ،خو زما دومره خوښیده
چې د نوید اخبار لومړی مخ مې په ماسکو کې قاب کړی و او په خپل استوګنځي کې مې ځړولی
و.
کله مې چې د اخبارونو په کلکسیونونو کې د نوید همدغه ګڼه تر سترګو شوه ،په ډیرې خوشالتیا
مې څنډ وهله او خپل کشري زوی ته مې چې هغه وخت یې د کمپیوتر درسونه لوستل ،غږ
کړل ،چې راغی پورتریت مې په مخکې ور ته کیښود او ور ته و مې ویل :زویکه د دې
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پورتریت یر مخ چې کوم لیکلي نومونه دي ،دا په و توږل شي که نه؟ هغه را ته و ویل :پالر
جانه دا خو په پنځو دقیقو کې کوالی شم .ده دا کار وکړ.
د امین ملنګ دا پورتریت ما د  A4ستندرد کاغذ په د دوو مخونو په اندازه چاپ او په خپل کور
کې مې د خپل کار د میز پر سر را وځړاوه:

یو وارې داسې هم وشول چې د امین ملنګ جان همدا پورتریت مې په خپل یوه شعر (زما حجرې
ته میلمانه راغلي ،لومړۍ برخه) کې هم یاد کړ .په شعر کې د ملنګ جان یادونه داسې شوې ده:
« ...عجیبه پیښه وه دا:
ټولو نه مخکې مې امین ملنګ جان کور ته راووست
ښه په عزت مې بر سر کینولو
نور مو څه ونه ویل
څو ورځې وروسته خوشال خان خپله ور و وهلو
چې مې کاته له سپینې ږیرې سره دنګ والړ و
سترګې اوښلنې ښه په ځیر یې کتل
په ستړي غږ یې ویل:
بچیه! ستړی یم دمه کومه،
آصف خان کور دی که نه؟
ما وې راځه بابا دننه راشه
خپله آصف یمه ،ستا زوی یمه زه
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ملنګ جان ناست دی انتظار دې کوي
چې خوشال خان او ملنګ جان راغللو
ما وې چې ټول جهان لرمه کور کې»...
کله ـ کله به چې فرهنګي دوستان کور ته راغلل ،او د امین ملنګ همدې پورتریت ته به یې ور
پام شو ،هیله به یې کوله چې د دې پورتریت یوه کاپي ورکړم ،خو ما به مخالفت کاوه .داسې هم
وشول چې یوه شاعر دوست را ته و ویل:
«تاسو لکه چې هر څه په خپله ټیکه کې ساتئ او»...
ما هر یوه ته همدا یو ځواب وایه:
تر څو چې د دې پورتریت د جوړونکي او هستونکي اجازه وا نخلم ،زه یې چا ته نه ور کوم او
نه یې په رسنیو کې له نورو سره شریکوم ،ځکه زما په اند د دې پورتریت د خپرولو حق یوازې
د هغه له خاوند او هستونکي ،یار محمد تره کي سره دی او بس.
یار محمد تره کی هم په داسې کوم لوري باد وړی و چې زه ور نه خبر نه وم .ما داسې اټکل
کاوه چې استرالیا ته به تللی وي ،نو مې ګران دوست عبدالها دي هادي ته یوه ورځ د تلیفون په
کرښه و ویل چې دا شخص (یارمحمد) مې په کار دی ،ته خو یې پوښتنه وکړه که دغلته وي،
نو یوه پته  ،تیلیفون یا ایمل یې که را پیدا کړې!
څه موده وروسته هادي صاحب هم د نه ځواب راکړ .خبره همداسې پاتې شوه چې یوه ورځ
کړپ سړی د فیسبوک په ب ڼ کې په مخه راغی ،د فیسبوک یارۍ له پیلیدو او جوړ تازګۍ نه
وروسته مې د دوه زره شپاړسم کال د د اکتوبر پر شپـږمه نېټه د اروپا په وخت د مازدیګر په
پنځو بجو د امین ملنګ د پورتریت کیسه او دا اوږد داستان ورته تېـر کړ او ورته و مې ویل:
ستاسو په هنرمندو ګوتو چې د ملنګ جان کوم پورتریت ایستل شوی دی ،ما لوی چاپ کړی او
په خپل کور کې مې ځړولی دی اوس یې خلک یوه کاپي را نه غواړي ،ما څو تنه د نه ورکړې
په خاطر خپه هم کړل ،اوس نو ستاسو خوښه ده چې څه ورسره وکړم؟ څه موده وروسته د
ملنګ جان نه پنځوسم تلین دی ،که مو خوښه وي چې زه یې په همدې مناسبت له دوستانو سره
شریک کړم.
ښاغلي یار محمد تره کي په فرهنګي مینې او شفقت سره وویل:
ملنګ جان خو یوا زې په ما او کوم بل شخص پورې اړه نه لري ،ملنګ جان د ټولو شریک
ویاړ دی ،دغسې دغه پورتریت هم په ټولو خلکو پورې اړه لري ،ته کوالی شې په هره بڼه چې
غواړې دا پورتریت له نورو سره شریک کړې.
او دا دی د امین ملنګ جان دا پورتریت چې د ښاغلي یار محمد تره کي په هنرمندو ګوتو ایستل
شوی دی ،د ده په اجازه او له ده نه په ډېـرې مننې سره ،له ټولو افغانانو او د ملنګ جان له مینه
والو سره شریکوم:
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دا هم له وطن سره د مینې د څرګندولو په پار د امین ملنګ د زړه غږ:
دا زمــوږ زیبــا وطــن ،دا زمــوږ لیــال وطن
دا وطــن مــو ځــان دی ،دا افـغـانــستــان دی
دا د مینې کور زمـوږ ،دا د پلـرو ګـور زمـوږ
نه ور کـوو چا لـره ،دا د ستـرګو تور زمـــوږ
دا وطن دی ځان زمـوږ ،دا وطن ایمان زموږ
وایي پـه خاپـوړو کې ،داسې مـاشومان زمـوږ
دا مــو د بــابــا وطــن ،دا مــــو د دادا وطــن
پر موږ باندې ډیر ګران دی ،دا افغانستان دی
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استاد ګل پاچا الفت:
د الفت نثرعاطفه ده
کوچنیان باید په علم پسې والړشي اود علم رڼا له ځا ن سره راوړي.
(الفت)

پرالفت باندې خبرې کول ،د افغانستان پرمعاصرو ادبیاتو باندې خبرې کول دي .پر الفت باندې
خبرې کول; د افغانستان د اوسني شعر او نثر پر تومنې باندې خبرې کول دي.
که د الفت صاحب وخت ته په ځیرسره وکتل شي ،په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د نثر لیکنې
سرالري دغه کسان په نښه کیدای شي:
منشي احمد جان ،مولوي احمد ،میراحمدشاه رضواني ،استاد راحت زاخیلي ،مولوي صالح
محمد ،عالمه عبدالحی حبیبي ،استاد قیام الدین خادم ،پاینده محمد زهیر ،جرار ،روهیلی،
ننګرهاری ،صابر صافی ،موسی شفیق ،زمریالی ،عالمه عبدالشکور رشاد ،استاد صدیق هللا
رښتین ،استاد بینوا او استاد ګل پاچا الفت.
دغو خلکو په نوي ډول; د نوي وخت غوښتنې او پوښتنې په نثر کې طرح کړې .د دوی نثرونو
ته کیدای شي د نویو ژانرونو پر لور د یو حرکت پیالمه ووایو.
استاد ګل پاچا الفت د همدې دورې د نثر شهکارونه رامنځ ته کړل .ده هم شعر لیکه او هم نثر.
کله چې د ده ټول منظوم او منثور آثار له نظره تیر کړو ،لیدل کېـږي چې د الفت د نثر تله درنه
ده .زه د الفت د خالقیت او نوښت ډیره سلنه په نثر کې وینم.
کله ـ کله الفت په شعر کې ډیر عالي مطالب بیانوي ،خو په نثر کې ډیر قوي تخیل لري .په
حقیقت کې د الفت شاعرانه تخیل ،د ده په نثر کې منعکس شوی دی« .غوره نثرونه» د همدې
ادعا ښه شهکارونه ګڼل کیدای شي« .لوړ خیالونه او ژور فکرونه» که څه هم ژباړه ده ،خو د
ده د فکر او تخیل ځال په کې له ورایه ښکاري.
ژور انتقاد ،لوړ خیال او هنري مزیت ،د ده په نثر کې سره اوډ ل شوي دي .د الفت په نثر کې
که د فکر او معنی څه ښایست شته ،هغه یې په ساده ګۍ او آسانۍ کې دی او په خپله الفت وایي
چې دا آساني په ډیرو ستونزو الس ته ورغلې ده.
الفت وایي:
«دغه نثر چې زه یې لیکم څه ایغ نیغ حسن څوک نه شي په کې موندالی ،ټوله ښکال او حسن
یې په ساده ګۍ دی او که دا نثر رواج ومومي او نوي لیکوال دغه سبک غوره کاندي ،ما به د
خپل زیار او زحمت ډیر ښه اجر موندلی وي او خوښ به یم چې یو څه خدمت مې وکړای شو».
(غوره نثرونه ،د پښتوټولنې چاپ ،د مقدمې ج مخ).
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په ډاډ سره باید ووایم چې د الفت په نث رکې د شعر په شان عاطفه او تصویر سره یو ځای
شوي دي او دواړه په ګډه سره په یوه نوي انداز کې د الفت د فکر استر جوړوي .استاد بینوا په
اوسني لیکوال کې د الفت د لیکوالۍ او نثر په باب ،د حبیبي صاحب نظر داسې را اخیستی دی:
«کوم وخت چې الفت په نثر څه لیکي ،نو د فطرت ډیر واړه او نازک دقایق ویني او څرګندوي
یې .د انسان د ټولنیز ژوند ډیرې ښیګڼې په داسې ژبه بیانوي چې لوستونکي د ده استدالل په ښه
ډول قانع کوي.
د الفت په نثر کې کوم فلسفي یا تاریخي استدالل نه شته ،خو د فطرت له هره ګوټه داسې دالیل
او براهین راباسي چې تر هر ډول منطقي استدالل ښه او ټینګ وي .د ده هنر دا دی چې ځانته
ځانګړې الر لري او د ژوندانه عادي پیښې هره یوه ،د ده له پاره د شعر یا نثر بهترینه موضوع
وي.
کله ـ کله د الفت نثر تر نظم خوږوي .خلک وایي چې نظم پیودل دي او یو ناظم مرغلرې پیودي،
خو الفت په نثر کې هم بال کوي او کله ـ کله الفاظ هسې سره پیودي چې ترهر رنګه نظم ښه
ښکاري او غوره وي.
دغه راز عالمه حبیبي د الفت د هنر ښیګڼې دغه درې ښودلي دي:
 ۱ــ جمال او ښکال چې د الفاظو او کلماتو انتخاب او پیوند دی،
 ۲ــ ډیر ښه او قوي استدالل چې د الفت له پاره د دنیا ټول مظاهر د استدالل څرګندې نښې دي،
 ۳ــ انتقاد د ده د هنرغټه نښه ده».
(غوره نثرونه ،د پیژندګلوۍ دویم مخ).

استاد بینوا په اوسني لیکوال کې د الفت پر نظم او نثر خبرې کړي دي او ده ته یې د دواړو
هنرونو د استاد خطاب کړی دی .دی زیاتوي چې د الفت د نثر خوږې ټوټې له هره حیثه زړه
وړونکې دي .دی په دې ټوټو کې اجتماعي دردونه د ښو اغیزناکو الفاظو سره بیانوي.
(اوسني لیکوال ،لومړی ټوک ۹۲،مخ).

د الفت د نثرونو د شکل په برخه کې باید ووایم چې دا نثرونه ،نه ناول دی ،نه رمان ،نه لنډه
کیسه ،نه ادبي ټوټه او نه تکل؛ دا نثرونه د نویو ژانرونو خوا ته د حرکت پیالمه ده  .د الفت د
منثورو او منظومو آثارو له مخې الزمه ده چې الفت ته د اوسنیو پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی
شخصیت ووایو .دی د پخوانیو او اوسنیو ادبیاتو ترمنځ د اتصال کړۍ ده .پښتو ژبې ا وادبیاتو
ته د الفت تر ټولو غوره اهدا ،غوره نثرونه دي.
که څه هم نثر او شعر د مانا له پلوه متضاد کلکمات دي ،خو کله ـ کله سره ورته هم شي ،دوستان
هم شي او ملګري هم .همدې نثرونو او شعرونو له الفت سره جفا او وفا هم کړې ده .کوم وخت
چې الفت فکر کاوه او څه یې لیکل نو:
ــ له بچو او کورنۍ سره یې لږ وخندل،
ــ د خپلو آثارو قیمت یې له چا ونه غوښت،
ــ هر چا ته بې مینې ښکاره شو،
ــ د څه لیکلو په فکر مونځونه هم ورنه قضا شول،
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ــ ډیر ځلې یې خپل لیکلي شیان وڅیرل ،خو بل وخت یې د کاغذونو ټوټې د مطالبو د پوره کولو
او سمولو له پاره سره برابرولې،
ــ کله خپل فکر ورته لوړ ښکاره شوی او کله یې بیا خپل فکر او خیال ته په حقارت کتلي دي،
ــ کله د یوې هدیرې یو قبر ته تللی دی،
ــ ډیر ځلې د یوه سیند د اوبو شرهاري ته ناست دی،
ــ دی خپل اجر یا السمزد ،راتلونکي نسل بولي،
ــ او کله یې یوازیتوب لوی نعمت ګڼلی دی،
په دغسې حاالتو کې الفت نثر لیکلی دی.
الفت وایي چې:
«د لیکلو فن ډیرې جګر خونۍ لري او ډیر ځلې داسې کېـږي چې یو لیکوال یوه شپه په ویښه
سبا کړي او یوه جمله پیدا کړي یا یوه لیکه هم و نه شي لیکالی».
(غوره نثرونه ،ب مخ)

الفت وایي:
«د ادب سیاست خبره ډیره باریکه ده ...ما اوښان نه دي بار کړي ،زما قافله د مچیوده...
(غوره نثرونه ،لومړی مخ)

د الفت د نثرونو له ژورې مطالعې نه ښکاري چې دی د دوو نسلونو په منځ کې لوی توپیر ویني.
وګورئ:
«که اوالدونه میندو غوندې وای ،له غرونو څخه به اللونه نه پیدا کید ل ،له دریابونو څخه به
مرغلرې نه راوتلې ،له آبشارونو نه به بریښنا نه راوتله.
که څوک خپل زلمي زوی ته زړه بوډۍ په نکاح اخلي ،یا خپله پیغله لور اتیا کلن بوډا ته ورکوي،
ښه نه کوي.
زړه تربیه او نوی نسل همدغسې وګڼئ».
الفت ـ الفت و ،الفت خدمتګارو ،دا هم ولولئ:

خدمتګا ر
هلته یو ړوند بې الرې روان و ،هغه پر سمه الر برابر کړ ،مګر ړوند پوه نه شوچې زما رهبر
څوک دی.
یو بل په خواږه خوب ویده و ،په خوا کې یې یو منګري سر را اوچت کړ ،هغه په بیړه وواژه
او ویده هماغسې نا خبره پاتې شو.
د شپې په مسجد کې ناروغه مسافر زګیروي کول ،هغه یې په خدمت کې شپه سبا کړه ،مسافر
سباوون خوا ته مړ شو او خپل زړه سواندی خدمتګاریې ونه پیژانده.
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هغه په الره روان و ،یوه ماشوم ته یې یو موټی میوه ورکړه ،یوه تږي ته یې په بیدیا کې اوبه
ورکړې ،له یوه وږي سره یې خپله ډوډۍ نیمه کړه؛ مګر یوه هم ونه پیژانده چې دی څوک دی.
له دې لویې الرې نه هغه ډیر ازغي او کاڼي لرې کړل ،خو څوک چې سبا پر دې الره باندې
راځي ،د هغه له خدمت څخه نه خبرېـږي او هغه نه پیژني.
په رښتیا چې موږ خپل خدمتګاران نه پیژنو او باداران ښه پیژنو.
(غوره نثرونه ،د پښتو ټولنې چاپ ۷ ،مخ)

الفت د فکر آزادي ډیره لوړه ګڼي ،دی وایي:
«زه د فکرآزادي له هر څه نه پورته ګڼم ،هر څوک له ځانه خوا بدی کوم ،مګر خپل ځان او
خپل وجدان خوشاله ساتم.
(غوره نثرونه ،د پښتو ټولنې چاپ ۲۲ ،مخ)

الفت مینه او عاطفه تر هر څه نه لوړ ګڼي .الفت ښه ګټه د میږو او پسونو په غوښه کې نه ویني،
بلکې د هغو په وړیو کې یې لټوي .دی وایي:
«ښه ځیر شئ قصابي پریږدئ ،له میږو او پسونو نه بل ډول ګټه واخلئ .د وریو له پوستکو نه
پوستینونه مه جوړوئ ،له وړیو نه یې ښه توکي جوړکړئ».
د الفت ټول نثرونه ،ښه شعارونه دي .دی د پرمختګ او تمدن لوی مبلغ دی .ده یوازې د خیرات
نومي نثر په وسیله دومره لوی کار ترسره کړ چې لوی ګوندونه ا واخبارونه یې نه شي ترسره
کوالی .د زیارت ډیوې او د مزار لوحه یې د ناوړه دودونو پر ضد د بغاوت چغه ده او د زیارت
ډیوې یې تر اوسه پورې د هرهغه لوستي په زړه کې بلېـږي چې یو وار یې د دغې ډیوې رڼا
لیدلې وي.
وګورئ«:

د زیارت ډیوې
د جمعې مبارکه شپه وه ،خلک زیارت ته تلل او شمعې به یې بلولې .ځینو به په خاورینو ډیوو
کې تیل اچول او ډیوې به یې لګولې .په زیارت کې ډیرې ډیوې روښانه شوې او خلک بیرته
خپلو کورونو ته الړل .هلته هیڅوک پاتې نه شول او ډیوې ټولې د زیارت په اروا بلې وې .زه
چې کور او کلي ته راغلم ،په کلي کې د غریبانو کورونه تیاره وو ،هغوی تیل نه درلوده ،ځکه
په تورتم کې ناست وو .څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل ،ټولو د زیارت ډیوې لګولې او د
خوارانو غریبانو له حاله نا خبره وو.
هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه ،ځکه چا نه لیدل .پر دوی باندې یوازې د خدای نظر و
او بس .د دوی ډیوې دې خدای ولګوي ،موږ به د زیارت ډیوې بلوو».
(غوره نثرونه ،د پښتو ټولنې چاپ ۴۱ ،مخ)

الفت ماشومان له چا څخه لوی ګڼل .د الفت د نثرونو لوی هدف داسې دی:
راشئ چې د زمان په تقاضا ځان پوه کړو او پیروي یې وکړو.
الفت په خپلو نثرونو کې واقعآ ژوندۍ نغمې غږولې.
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الفت خوهسې هم الفت دي ،خو که غواړئ الفت وپیژنئ ،د ده له نثرونو څخه یې وپـېـژنئ ،زما
له نظره دی وپیژنئ:
الفت غوره نثرونه دي،
الفت غوره اشعاردي،
الفت امال او انشا ده،
الفت د زړه وینا ده،
الفت الروی مدرس دی،
الفت ژوند دی،
الفت نوی نسل دی،
الفت فکري عابد دی،
الفت نوی درس دی،
الفت ښه کټه ده،
الفت د اختر ورځ ده،
الفت فاتح دی،
الفت اباسین دی،
الفت خیرات دی،
الفت د زیارت ډیوې نه دي ،د کورډیوې دي،
الفت د مزارلوحه ده،
الفت لیاقت دی،
الفت جګ برجونه دي،
الفت حقیقت دی،
الفت شعر او ادب دی،
الفت د ادب راز دی،
الفت نوی کال دی،
الفت نوی نیا لګی دی،
الفت د فک رپا لونکی دی،
الفت د ژوند نغمه ده،
الفت سیند دی،
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الفت سبا دی،
الفت د پسرلي ګل دی،
الفت بې ګناه بندي دی،
الفت روانې اوبه دي،
الفت لوړ خیالونه او ژور فکرونه دي،
الفت شعر او فلسفه ده،
الفت قانون دی،
الفت ښه حاکم دی،
الفت مینه ده،
او الفت نثردی.
د الفت نثر
زموږ د کلو ،دباغچو
د ښو ګالنو
ښه شیره ده
د الفت نثرعاطفه ده.
مآخذ:
نوید (له ماسکوڅخه خپریدونکی اخبار) ،دریم کال ،اتمه ګڼه ،دریم مخ ،د  ۱۹۹۸کال جنوري.
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«د الفت سل خبرې»
او
یوه خاطره
«کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي!»
(استاد ګل پاچا الفت)

کله چې پر وطن باندې د تیارې د لښکرو خونړۍ او مرګونې څپې په وحشیانه ډول را برابرې
سر او په غږیدو شوه چې په میلیونونه غوږونه یې کاڼه
کړای شوې ،نو د ټوپک شپیلۍ داسې ُ
کړل .دا شپیلۍ څه ساده شپیلۍ نه وه ،له وحشتناک غږ سره یې اورونه هم بادول .له همدې غږ
او اور نه ګڼ شمی ر خلک په تیښته شول .هر لوري ته یې چې مخه شوه ،والړل .نه یې اوبه
لیدې نه وچه ،نه غر نه ځنګل ،نه آشنا وطن او نه هم نا آشنا دیار؛ یوازې په دې نیامت چې له
وحشتناکې شپیلۍ او د هغې له اور نه ځان او کورنۍ خالصه کړي.
په دې قیامتي شېـبو کې د نورو وطنوالو په ډله کې ،ګڼ شمیر فرهنګیان هم د مجبوریت له مخې
ماسکو ته ورسیدل .اکثره هیوادوال تش الس و ،د ځان او کورنیو د سبا بیګاه له پاره یې فزیکي
کارونه پیل کړل .زما الس هم تش و ،د تش الس کار پنډي ګري وه .زما سرمایه ،زما مټې او
اوږې وې ،ځکه مې بار چلول پیل کړل او د یو تجار ډو له افغان په ګدام کې مې د بوټو کارتونونه
چلول.
د دې فزیکي کارونو په څنګ کې کله ـ کله فرهنګیانو د وطن د یاد او خپل مسلک د وریادیدو
په وخت کې د فرهنګي کارونو هوس هم کاوه او په دې ډول ورو ،ورو فرهنګي کارونه هم پیل
شول .کله یوه نیمه شخصي مشاعره ،کله د نوي کال په پلمه ،کله د اختر او استقالل ورځې په
یاد او کله هم د وطن یاد تر سر لیک الندې کومه فرهنګي ناسته ،چې وروسته یې خبره د
فرهنګي ټولنو جوړولو او منظمو خپرونو ته هم ورسیده.
ډیری هیواد وال د ورځې په ورستیو کې د افغانانو د ټولیدو ځای (سیواستوپول) ته د تجارتي
مالونو د تر السه کولو په نامه ورتلل او هلته به له کوم شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او یار دوست
سره لیده کاته کیدل.
یوه ورځ فاروق فردا په مخه راغی او را ته وې ویل:
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«استاد ګله! د الفت صاحب یو څو خبرې مې را ټولې کړي دي ،دا به درکړم چې یوه مقدمه به
پرې ولیکې چې چاپ ته یې لیـږم ،دومره اوږده نه ده ،سل خبرې مې یې را اخیستي دي او نوم
مې ور ته ایښی دی:
«د الفت سل خبرې»
ما ن ه چې بې سر نوشتۍ ،بې اسنادۍ او فزیکي کارونو الره ورکه کړې وه او سم ګنګس هللا یې
را نه جوړ کړی و ،ورته ومې ویل:
فردا ګله!
زه به یې څه وخت وګورم ،په کوم فکر به ورته مقدمه ولیکم او…
ده مې خبرې را غوڅې کړې ،څو پاڼې یې را کړې او را ته وې ویل:
«چې ډیر وي لس پنځه ل س مخه به وي ،لنډ شی دی یوه لنډه سریزه به ور ته ولیکې ،بل چا ته
مې مخ نه اوړي او…»
پاڼې مې ور نه واخیستې د کرتۍ په بغلي جیب کې مې کېښودې .کور ته د تګ پر مهال په مترو
کې نورو خلکو مطالعه کوله ،ما ته هم فردا راکړې پاڼې را په زړه شوې .په رښتیا لنډې وې یو
وار نه دوه ځلې مې ولوستلې ،په کور کې مې بیا ولوستلې داسې خوږې خبرې وې چې الفت
صاحب یې بې پاسپورته او بې ویزې را ته مخامخ په کور کې کیناوه.
ما چې د الفت له سلو خبرو هره یوه لوستله ،فکر مې کاوه چې ګل پاچا مې لکه لویه هستي په
څنګ کې ناست دی او خپله را سره غږیـږي .بیا مې دغه څو ډیرې لنډې کرښې ور ته ولیکلې:
«یو الفت ،یوه مینه
موږ که په الفت باندې خبرې کوو ،نو په حقیقت کې د اوسنیو پښتو ادبیاتو په نوي باب او توومنې
باندې خبرې کوو.
که موږ د الفت آثارو ته معجزه و وایو ،په ځای به وي .که د ځینو له نظره د الفت آثار ساده
خبرې او سره پـیـیـ لي کلمات و ګڼو ،هم په ځای به وي؛ خو حقیقت دا دی چې په دغو سره
پـیـیـل شوو کلماتو کې یو په نیغه یا په ځنډ احساسیدونکی خوځنده احساس داسې په استادانه ډول
سره نغښتل شوی دی چې هر لوستونکی ځانته را کاږي.
ما څو ځایه ویلي او لیکلي دي چې الفت خو هسې هم الفت دی ،مینه ده ،احساس دی ،عاطفه ده؛
خو د الفت آثار او خبرې دا دی زموږ په نسل او را وروسته نسلونو کې په یو خوځیدونکي
حرکت باندې بدلیـږي.
الفت خو هسې هم شعر او نثر دی ،خو دی ساده شعر او نثر نه دی.
دی «غوره اشعار» دي،
دی «غوره نثرونه» دي،
دی هر کله «د زړه وینا» کوي.

د تللو یادونه
44
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او دا دی ګران فاروق فردا د خپلو دایمي نوښتونو په لړ کې د استاد الفت د ښکلي زړه یو څو
ویناوې د درنو لوستونکو له پاره برابرې کړې دي چې هم غوره کار دی او هم د ادب او پوهې
مینه والو له پاره یوه ښه ډالۍ.
د الفت ډیوه دې بله وي،
د فردا نوښتونه دې تاند وي،
د الفت یو زده کونکی ،د الفت یو الروی
آصف بهاند
فردا د الفت سل خبرې او دا لنډکۍ مقدمه په ډیر وړوکي جیبي سایز چاپ او خپره کړه .ما ته
یې هم یوه نسخه را ډالۍ کړې وه.
د مهاجرت بادونو پسې واخیستو ،څوک چیرې او څوک چیرې لکه وچې پاڼې ولویدل ،خو د
نوې تکنالوژۍ له برکته هغه د چا دُعا خدای قبوله کړه:
«خدای خو دې لنډ کړې دا د مځکې تناونه»
او پاک خدای هم د مځکې تناونه دومره را لنډ کړل چې اوس هر څوک هره شیبه د هر چا خبر
اخیستالی شي .د همدغو لنډو تناونو د نعمت په دایره کې مې کومه ورځ له فردا سره د تیلیفون
پر مټ خبرې کولې چې را ته وې ویل:
«یاره داسې مې هوډ کړی چې د الفت په یاد یوه غونډه جوړه کړم ،څه را ته کوالی شې؟»
ما ورته وویل چې زه خو په ډیره بیړه څه نه شم کوالی ،پخوا مې په ماسکو کې د الفت صاحب
د سیمینار له پاره «د الفت نثر عاطفه ده» تر سر لیک الندې یوه مقاله لیکلې او په «لیمه» مجله
کې خپره شوې وه او یو مې ستا له خوا «د الفت سل خبرې» له پاره هغه لنډکۍ مقدمه لیکلې
وه ،د اوس له پاره که هغه در سره لرې ،کوالی شې له هغو نه زما وار در واخلې او…»
له ده نه نوره مقاله هیره شوه را ته کړل یې چې« :د الفت سل خبرې» رساله هم ما سره نه شته
که یې را ته را ولېـږې .ما ورته و ویل چې زه به یې وګورم  ،که مې پیدا کړه سکن به یې کړم
او در وبه یې لیـږم .هغه مهال چې ما هر څومره ولټوله پیدا مې نه شوه کړای  ،دا دی اوس مې
د خپلو یاد داشتونو د یوې برخې د تصفیې په لړ کې پیدا کړه ،سکن مې کړه او ور ومې لېـږله.
زما وړاندیز فردا ته پخوا هم دا و او اوس هم داسې دی چې:
د الفت له دې سلو خبرو سره د الفت سل نورې خبرې یو ځای کړه او بیا ځلي یې چاپ او
خپرې کړه چې د نوي نسل د ذهن په کرونده کې د کرکې زړي او د جګړې لوګي پاک کړي او
ورسره د بې باورۍ پر ځای ،د کار ،مینې ،انساني احساس ،عاطفې غوټۍ وغوړېـږي او په
راتلونکې او نوي نسل باندې د باور زړی وکرل شي.
دا هم د الفت له سلو خبرو نه څو خبرې:
ــ لوږه او تنده په توقف او سکون کې ده ،په حرکت کې نه شته،
ــ زه د فکر آزادي له هر څه پورته ګڼم ،هر څوک له ځانه خوا بدی کوم ،خو خپل وجدان
خوشاله ساتم،
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ــ قصابي پریـږدئ ،له میـږو او پسونو نه بل شان ګټه واخلئ،
ــ ښه کار او ښه عمل د خدای په دربار کې ډیر قدر لري او په مثـقالونو خرڅیـږي،
ــ تر څو چې یو ځای ډیر ژور نه شي ،د چا برجونه نه جګیـږي،
ــ سین د د هر چا کار ته ګوري او هغسې ورسره کوي .یعنې خام بندونه ورانوي او پاخه بند ته
ځان تسلیموي،
ــ ما اوښان نه دي بار کړي ،زما قافله د مچیو ده،
ــ څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل ،ټولو د زیارت ډیوې ولګولې ،خوارانو او غریبانو له حاله
نا خبره وو،
ــ هغه کسان چې د نورو په تیارو درمندونو داړې غورځوي او د ګټې له پاره یې لنډه الر غوره
کړې ده ،السونه او پښې یې د تړلو دي،
ــ کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي.
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شمس الدین مجروح:
شمس الدین مجروح او د کوچنیانو ادب

 ...مګر د شاعر ،د پښتون شاعر په دنیا کښې ولې د وړو برخه نه شته او دى د هغوى د پاره
څه نه جوړوي؟ د پښتنو شاعران ولې دوى د پاره کله کومه لوبه ،کوم غزل ،کوم نظم او کومه
قصه نه وایي؟
(شمس الدین مجروح)

د افغانستان په فرهنكي کړیو کې د «مجروح» نوم او کورنۍ ،یو اشنا نوم ،د قدر وړ نوم او
پېژندل شوې کورنۍ ده .سید شمس الدین مجروح د همدې کورنۍ په سر الرو قلموالو کې شمېرل
کېـږي .استاد بېنوا په خپل ډېر غنیمت اثر «اوسني لیکوال» کې د ښاغلي شمس الدین مجروح
بیوگرافي او د کالم نمونې ثبت کړي دي .هلته بېنوا صاحب داسې لیکلي دي:
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«ښاغلي سید شمس الدین مجروح د مرحوم سید حضرت شاه زوی دی ...په  ۱۳۲۳ق کال د
کونړ د لوړو شنو غرونوپه لمن د «شین کوړک» په کلي کې زېږېدلی دی».
(بېنوا عبدالرؤف ،اوسني لیکوال (بشپړ متن) ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا روهیال ،خپرندوی:
عالمه رشاد خپرندویه ټولنه ۱۳۸۸ ،ش ــ  ۲۰۰۹ع کال ۱۰۰۷ ،ام مخ)
ښاغلي سید شمس الدین مجروح د خپل ادبي عمر په اوږدو کې گـڼ شمیر منثور او منظوم
تخلیقات ،آثار او نظریات د میراث په توگه پریښي دي ،خو په وطن کې د جگړو او ناخوالو په
سبب مهاجرت ته اړ شوی دی .د ښاغلي محمد حکیم بشارت په حواله ،سید شمس الدین مجروح
د  ۲۰۰۲ام ع کال د جون پر  ۲۴مه نېټه په امریکا کې وفات شوی دی.
د شمس الدین مجروح د را پاتې فرهنگي میراث په ډله کې داسې مقالې او اشعار هم شته چې په
کې د ماشومانو او کوچنیانو ژوند او ادبیاتو ته په کې پاملرنه شوې .یادو مقالو او اشعارو ته په
کتو سره هر لوستونکی پوهېـږي چې شمس الدین مجروح له ماشومانو او کوچنیانو سره ځانگړې
مینه درلودله.
ښاغلي بشارت د خپل کتاب (سید شمس الدین مجروح ،ادبي مقالې او تحلیلونه) په لومړى
څپرکي کې «د سید شمس الدین مجروح ژوند لیک» په عنوان کې «له ماشومانو سره مینه» تر
سرلیک الندې ماشومانو ته د سید شمس الدین مجروح پاملرنه داسې تشریح کوي«:
له ماشومانو سره مینه:
له ماشومانو سره د مجروح مینه بې حده زیاته وه دغسې به یې پر ځان راټول کړي و تا به ویل
چې کلي ته ملنګ راغلﻰ ا و حتما ماشومانو ته کومه جادویي ټوکه کوي خو چې کله به ورنږدې
شوې نو وبه دې لیدل چې مجروح یې په منځ کې ناست دى او د هغوى په ژبه او مزاج ورسره
خبرې کوي.
په اخترونو کې به له مجروح څخه هیڅ نه قضا کېدل چې ماشومانو ته دې پیسې ورنه کړي ،د
اختر له لمانځه وروسته به یې چې لومړى کار کاوه هغه به یې د کلي ماشومانو ته پیسې ورکولې
او له هغه وروسته به بیا کور ته الړ.
کله به چې مجروح په دنده کې و او یا به چېرته لرې تللﻰ و نو له اختر څخه ،مخکې به یې د
کلیوالو ماشومانو د اختر د پیسو لېست جوړ کړى و او هغوى ته به یې له مخکې پیسې رالیږلې».
(بشارت محمد حکیم  ،سید شمس الدین مجروح (ادبي مقالې او تحلیلونه ) ،خـپرونـدی :د
افغانستان ملي تحریک ،فرهنګي څانګه ،چــاپـکـــال ۱۳۹۴ :ل ــ  ۲۰۱۵م ۱۹ ،ام مخ)
د ښاغلي سید شمس الدین مجروح د گڼو آثارو په ډله کې د «د وړو شعر» تر سرلیک الندې یو
مضمون هم شته چې د ماشومانو او کوچنیانو ژوند ،روزلو او ادبیاتو ته ځانگړې پاملرنه په کې
بیان شوې ده .ده په دې مضمون کې د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو پر تخلیق ټینگار کړی او
ویلي یې دي چې پښتنو شاعرانو د ماشومانو او کوچنیانو برخه بیخي هېره کړې ده او دوی یې
رابللي دي چې په دې برخه کې هم تخلیقات وکړي
زه دلته د مجروح صاحب یاده مقاله کټ مټ را اخلم څو په امانتدارۍ سره ،د کوچنیانو د دنیا
او د کوچنیانو د ادبیاتو مهم والی د مجروح له نظره د لوستونکو مخ کې کیـږدم«:
د وړو شعر
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عنوان که د وړو په نامه دى ،خو خبره لویه ده .د وړو شعر یا د وړو د پاره شعر یعنې څه؟
تاسو داسې شعر کله اورېدالى یا ویالى دى؟ یقینا ً به ځینو لوستونکو ته زما خبره ټوکه ،مسخره
ښکاره شي ،ځکه چه له دې عنوان سره د پښتني دنیا شعر او ادب ډېر آشنا نه ښکاري ،اما زه
ټوکې مسخرې نه کوم ،جدي ګړېږم.
ښه غوږ کښېـږدئ ،مخصوصا اې پښتنو ادیبانو تاسې!
آبله ورځ مې د کابل مجلې په ( )۸ګڼه کښې د «پښتو اولسي ادب» تر عنوان الندې یو مضمون
ولوست ،دا مضمون ښاغلي الیق لیکلﻰ دى او د عامیانه ادب ،چوپاني سندرو یا کلیوالي شعرونو
څخه بحث کو ي .تاسو هرڅه چه ورته وایئ ،منګر دا مقاله د پښتو په پخواني ساده ادب باندې
بحث کوي او د داسې اشعارو څه نمونې یې هم اخستي دي .د نمونې په ترڅ کښې ده د فراهي
حافظ عبدالعزیز په نامه د یو شاعر یوه چاربیته د مثال په توګه راوړې ده .په حاشیه کښې لیکي
چه دا شاعر ړوند و او د فراه په خلکو کښې اوس هم ښه شهرت لري .معلومه شوه ،دا هم لکه
(هومر) (ابوالمعلﻰ) او د خپل هم وطن (ابو نصر) په شان ړوند و ،زه دې شعر جلب کړم ،د
هغې سر دا دى:
غــوږ ونـیسئ یـارانــو دى عـجب شیرین ګـفتار
ویـنـا زمــا خــوږه ده وایـــم تـــاسې تــه اشـعار

شروع مـې کـړ غزل
سورى مې سو کوګل

مـا رتــبـې نـیـولـي کشپ چـاى ورجــو شـولې
چونګښې په مستۍ کښې خپلې سترګې تورولې
والړه چـــرمـښکـۍ وه افـسـانــې بــه یـې ویلې
مـاهـي پـرې راوالړ شـو کـه چـپـه یې سماوار
الخ...
ما ته واړه او د وړو احساسات او د وړو دنیا ناڅاپه تر سترګو ـ سترګو شوه .ما فکر کاوه که دا
مضمون واړه واوري ،څومره به یې خوښ کړي او څومره دانګونه به ورته ووهي او څه اتڼ
به ورته واچوي.
زه په دې فکر کښې ولوېدم چه د دنیا په ټولو ژبو کښې د وړو د پاره شعرونه ،د وړو د پاره
قصې شته ،پرون ال د پارسي په ادب کښې د موش او ګربه غوندې کتاب لیکل کېده .د وړو
ماشومانو د پاره تر هغې خوږه او دلکشه لوبه یا قصه بله نه وه ،دا د پښتو په ادب کښې تر دې
عنوان الندې ولې څه نه لیدل کېږي.
مغربي عالم خو د وړو د پاره مخصوص شاعران لري ،د وړو د پاره خصوصي جریدې او
مجلې وباسي .د وړو د پاره مصور ،ښکلي ـ ښکلي د لنډو قصو کتابونه شایع کوي .نو موږ دا
کار ولې نه کوو؟ زمونږ ګوندې په خپلو صغیرانو رحم نه راځي او مینه ورسره نه لرو؟ رشتیا
مونږ د خپلو مشرانو څه قدر وکړ چه پاتې
شو صغیران .د پښتنو ل وى ـ لوى رجال تر پرونه د ګمنامۍ او مقیدۍ په زاویه کښې پراته وو
چه نن ورته نوى نسل وروـ ورو ملتفت کېږي .څومره نور به ال تراوسه زموږ تر یاد الندې نه
وي راغلي .د دنیا د تاری خ په صحنه باندې دا د شپو او ورځو تورې او سپینې پردې راکوزې
شي ،د معاصرو تماشابینانو له سترګو هرڅه پناه کړي .دا د تاریخ نګار قوي السونه غواړي چه
دا پردې پورته کوي او بیا خلک د تاریخ د ډرامې د پهلوانانو غورزې پرزې وویني .خبره
اوږدیږي ،لوى به پرېږدو زموږ دعا په وړو کښې ده.
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هلته په مغرب کښې (هر چرته او هرځاى) عظیمې کارخانې لګیا دي ،د وړو ماشومانو د پاره
د لوبو او مشغوال سامانونه جوړوي .هغې یو خوا لوى او عظیم ټانکونه د یو پیکره بمبارډ جټونه
جوړوي چه د دوى لویان پرې دنیا ورانه کړي ،خو د بلې خوا د هغې وړوکي موډل د خپلو
کوچنیانو په الس کښې هم ورکوي
چه لوبې وشتې پرې وکړي ،منګر مونږ په خپلو صغیرانو رحم نه کوو .ښه د صنعت څخه خو
مونږ بې بهرې یو او کله موږ خپل نور ضروریات پوره کړه چه پاتې شو د وړو سامان .مګر
د شاعر ،د پښتون شاعر په دنیا کښې ولې د وړو برخه نشته او دى د هغوى دپاره څه نه
جوړوي؟ د پښتنو شاعران ولې دوى د پاره کله کومه لوبه ،کوم غزل ،کوم نظم او کومه قصه
نه وایي؟ ګوندې شاعران لوى خلک دي ،جدي خلک دي او خپل ګران وخت د وړو سره نه
ضایع کوي ،مګر نه! شعر خو یوازې جدیت نه دى ،شعر خو یوازې لویې لویې خبرې نه دي،
شعر د بشري احساساتو آئینه ده .د روحي تاثراتو اظهار دى ،شعر د خیال او د تصور د جهاز
سرګذشت د ى چه د دې دنیا د لویو او وړو پېښو بیان کوي ،نو د شاعر په عواطفو کښې د ده د
خیال او د تصور په دنیا کښې کومه لمحه هم د طفل او طفولیت د یادګیرنې د پاره نشته څه؟
ولې؟ راځئ یو بل حساب وکړو .که مونږ د شاعر عمر شریف پنځوس کاله فرض کړو (که
پنځوس کاله تاسو ته کم ښک اري خفه کېږئ ،مه د مثال د پاره وایم)  ،په دې پنځوس کاله عمر
کښې اول طفولیت او بیا د ځوانۍ او بیا د پخوالي او زړښت دوره ده ،په دې پنځوس کاله عمر
کښې څه په لوبو او په غفلت؟ څه په عشق او په مستۍ او څه د کور او کهول په سازولو تېرېږي،
په دې پنځوس کاله عمر کښې زما په ګمان که سړى د ډېرې پر شورې عشقي ماجرا سره مخامخ
شي هم ګمان نه کوم تر پنځو کالو او یا تر لسو کالو زیات ،دوام وکړي ،دا باقي عمر خو سړى
کور شي او عایله تشکیل کړي او د اطفالو ماشومانو سره تر مرګه روزګار تیرېږي او د هغوى
روزنه او تربیه ،ګټه وټه ده ته ورپه غاړه وي.
په لومړني عمر کښې خو دى پخپله طفل او ماشوم و او د هغې خاطرات هم تر ډېره حده ،د ده
په شعور او تحت الشعور کښې ژوندي دي .نو دا د شعر دنیا څرنګ یوازې د ځوانۍ او د مستۍ
د دغه پنځو یا لسو کالو د وارداتو د پاره وقف شوى او د زلف او کاکل خط و خال ،وصل او
هجر خبرې کوي او د وړوکتوب د خاطراتو هیڅ انعکاس پکښې نه لیدل کېږى .زه نه وایم جمال
دوستي ګوندې د شعر کار نه دى او یا بېځایه خبرې دي .زما په عقیده خو شعر پیدا شوى د دې
کار د پاره دى ،دا نور څه خو شاعران لکه د بیکار پیټﻰ پر ده اچوي .خو ،آخر په طفل کښې
ډېره ښکال او ډېر کښښ شته او د طفولیت په دنیا کښې خو ډېر رموز او واردات شته چه د شعر
د پاره د الهام ښه منبع کېداى شي او د شاعر د پاره بله لویه نه تمامېدونکې د مضمون ذخیره
موج وده ده ،نو دا زمونږ شاعران ولې د دې منبع نه الهام نه اخلي او ولې د دې ذخیرې څخه
استفاده نه کوي؟
لکه چه مونږ او تاسو له خوږو نغمو او شعري تخیالتو څخه خوند اخلو ،لکه چه مونږ او تاسو
کښې د جمال دوستۍ تنده پرته ده او دا تنده په شعر او د هنر په نورو مظاهرو ماتوو ،دغسې
اطفال هم شعر ته ،موزون کالم ته ،سور شین او بر کاڼي کالي ته د اشتیاق په سترګه ګوري او
هغې ته احتیاج لري او له هغې نه لذت اخلي .تاسو به د وړو د لوبو ټوکو په وخت کښې د دوى
له خولې ډېر مقفﻰ (مګر بیمعنﻰ) جملې اورېدلې وي ،دا د دوى د شعر دوستۍ ژوندى مثال
دى ،دوى قصې ډېرې خوښوي ،دوى د نیا او د مور خولې ته چه په قصه مشغولې وي ،په ډېر
دقت او اشتیاق ګوري .نو رشتیا مونږ او تاسې هغه وخت چه شعر لیکو ،هغه وخت چې رمان
جوړوو ،هغه وخت چه ډرامه سازوو ،آیا کله مو هم د دوى د پاره څه لیکلي دي؟ هو! ما لیکلي
دي ،په تمام عمر کښې دوه پارچې چه یو یې نثر او بل یې د بلبلو د زیارت په نامه باندې نظم
دى ،چه هغه ما دوى ته اهداء کړى دى ،اوس ستاسې وار دى ملګرو ،بسم هللا!!»
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پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح:
د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشه
د مجروح دوه دېرشم تلین
مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده ،چې انسان د بې خبرۍ په خوب ویده پاتې نه
شي ،که همداسې ویده پاتې شي ،تورې لښکرې به راشي ،پر ښار به مسلطې شي او د انسان
تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.
د مجروح غـږ جا وانورېد ،همداسې وشول ،تورې لښکرې راغلې ،ایگو خان د ښار واکدار
شو او ښار په کنډواله بدل شو ،مجروح هم د تورو تیارو استازو ،د گور تیارو ته ولېـږه او دا
دی ویر یې دوه دېرش کلن شو ،خو افکار یې تاند او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی
لښکر جوړوي.
آصف بهاند

پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح:
پوهاند ،فیلسوف ،شاعر ،مورخ  ،دیپلومات  ،لیکوال او سیاستپوه،
زوکړه ۱۹۲۸ :م کال د فبرورۍ پر  ۱۲نېټه ،کنر ،افغانستان،
مړینه :د  ۱۹۸۸م کال د فبرورۍ  ۱۱نېټه ،پېښور.
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بیا د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح د نه شتون خبرې دي او د میډیا په بېالبېلو برخو کې یې د
دوه دېرشم تلین یادونه کېـږي .دا چې چا؟ څنگه؟ چېرې؟ او ولې وواژه؟ د اوس له پاره نه پرې
غږېـږم.
«پالر دې سپرو مړ کړ که پلیو؛ زه یې څه کوم ،زما له ښې یې ویست»
مجروح یې له موږ واخیست ،که نه تر اوسه به یې څومره آثار لیکلي وای ،څومره شاگردان به
یې روزلي وای ،څومره نوي تخلیقات به یې کړي وای ،څومره نوې خبرې به یې کړې وای
او نوي نسل ته به یې څومره الرښونې کړې وا ی؛ ځکه یې اوس تشه احساسېـږي او د دې تشې
ډکول به یا ناشونې وي او یا به ډېر له ربړو ډک وي.
مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده ،چې انسان د بې خبرۍ په خوب ویده پاتې نه
شي ،که همداسې ویده پاتې شي ،تورې لښکرې به راشي ،پر ښار به مسلطې شي او د انسان
تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.
د مجروح غـږ جا وانورېد ،همداسې وشول ،تورې لښکرې راغلې ،ایگو خان د ښار واکدار
شو او ښار په کنډواله بدل شو ،مجروح هم د تورو تیارو استازو ،د گور تیارو ته ولېـږه او دا
دی ویر یې دوه دېرش کلن شو ،خو افکار یې تاند او زلمي گ رځي راگرځي او د پوهې نوی
لښکر جوړوي.
ما ته دا ویاړ نه دی را په برخه شوی چې مخامخ په ټولگي کې د شاگرد په صفت مجروح ته
کینم ،خو د خبرو او مجلس ویاړ یې څو ځلې را په برخه شوی و.
د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشه به تر اوږدې مودې ډکه نه شي .مجروح په ځانگړي ډول
په فلسفه او ادبیاتو کې او په عام ډول د فرهنگ په دایره کې د یو پوهاند ،فیلسوف ،شاعر،
مورخ ،دیپلومات ،لیکوال او سیاستپوه په ډول مطرح شخص و او په یادو ټولو برخو کې یې
آثار او مقالې لیکلي دي او گڼ لکچرونه یې وړاندې کړي دي .مجروح هغه مفکر او ایجاد گر
استاد او قلموال و چې په ملي ،سیمه ایزه او نړیواله کچه د یوه منحصر په فرد سبک او دریځ
خاوند و چې د شعر سبک یې اوس «د ښامار سبک» په نامه یادېـږي او په نوي نسل کې گڼ
شمېر الرویان لري.
د ځینو آثارو نومونه یې دا دي:
 ۱ــ اژدهاي خودي،
 ۲ــ ځانځاني ښامار،
 ۳ــ د جبر او اختیار دیالکتیک،
 ۴ــ نا اشنا سندرې،
 ۵ــ سید جمال الدین و برخورد شرق و غرب،
 ۶ــ بودا چنین گفت،
 ۷ــ پیام صوفي بت شکن به بت پرستایي قرن ،۲۰
 ۸ــ صوفي او نوې دنیا،
-۹منازل السایرین یا صد میدان حکیم سنایي.
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د پوهاند ډوکتور مجروح پر آثارو بحث کول د یوې مقالې ،یوې رسالې او ال یوه کتاب له
حوصلې وتلې خبره ده؛ خو دې ته مو پام وي چې:
څه چې مجروح په خپلو اثارو کې د ټولنې او خلکو په باب ویلي وو ،هغه ډېره سلنه ریښتیا ثابت
شوي دي .د خلکو د نه زدکړې او نا پوهۍ په وجه پر ټولنه او خلکو باندې ایگویـیـزم حاکم
شوی دی ،او ایگو خان ټولنه او خلک د تباهۍ کندې ته ورپورې وهلي دي او هر څه یې په
کنډواله بدل کړي دي.
کله چې زه د کابل پوهتنون محصل وم ،نو کوم استاد یا زموږ د کورنۍ کوم مشر د مجروح د
«جبر او اختیار دیالکتیک» د لوستلو سپارښتنه راته وکړه ،ما ولوست ،خو سم ورباندې پوه نه
شوم ،بیا مې بېرته له هماغ ه شخص څخه د نه پوهېدو دلیل وپوښت ،هغه په ډېره مهربانۍ راته
وویل چې:
هر څوک چې غواړي د مجروح آثار ولولي ،نو باید چې د مطالعې قوي بگروند ولري .بیا یې
د ځینو مقدماتې او ساده آثارو د لوستلو را ته وویل.
د مجروح دویم کتاب «ځانځاني ښامار» و چې د لوستلو یې راته وویل شول ،ومې لوست ،بیا
هم سم نه ورباندې پوهېدم ،خو پرلپسې به مې لوست او ورسره مې ځینې نور کتابونه د دې له
پاره ولوستل ،څو ځانځاني ښامار هضم کړم .د مجروح د ځانځاني ښامار د لومړنی چاپ هغه
نسخه چې په اغلب گمان په  ۱۳۵۷کال کې مې یې لوستل پیل کړل ،تر اوسه هم راسره ده چې
په  ۱۳۵۶ام کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي خپور کړی و.
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د ځانځاني ښامار لومړنی چاپ څو سر ېزې لري چې یوه یې د استاد عبدالرړف بېنوا ده .استاد
بېنوا د مجروح پر خالقیت او فلسفي بغاوت باندې لنډې ،خو استادانه خبرې کړې دي ،یوه برخه
یې دلته را اخلم:
« ...مقدس بغاوت ځکه ورته وایم چې «مجروح» د «ځانځانۍ» د هغه فاسد ،غلط ،کاذب او
په عین ح ال کې غضبناک ،بیباک ،ډاروونکی او پر ځان مین اقتدار پر ضد بغاوت کړی دی
چې  ،ځینې ناپوه او خود خواه انسانان یې د ورېښمو د چنجیو په شان ،په خپل واک ،له خپلو
ځانو څخه زېـږوي او بیا داسې ځانونه پکښې نغاړي چې بې له خپلو ځانو څخه بل څه نه ویني
او له هر یوه څخه د «زه» بُت جوړ شي او نارې وهي:
«زه یم! زه د ستاینې او نمانځنې وړ! راته په گونډو شئ! او په پټو سترگو زما نمانځنه وکړئ!
که نه وي نو نه یاست!»
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي خپرونه۱۳۵۶ ،
کال ،دوهم مخ)

د مجروح تر وژلو وروسته ،هر کال د ده تلین د نړۍ په بېالبیلو برخو کې د فرهنگیانو له لوري
د مقالو په لیکولو ،د مشاعرو او سیمینارونو په جوړولو سره لمانځل کېـږي .د پوهاند ډوکتور
مجروح د افکارو او آثارو په باب مې چې څومره لیکنې تر سترگو شوې دي ،لوستلي مې دي،
چې د ځینو سرلیکونه یې دا دي:
ــ د ښاغلي اسدهللا غضنفر مقاله (پیغامونه پټ پراته په افسانو کې)،
ــ د ښاغلي اسدهللا غضنفر مقاله (مفكر مجروج)،
ــ د ښاغلي سید عبدهللا کاظم مقاله (انگیزه اصلی شهادت پوهاند سیدبهاءالدین مجروح)،
ــ د ښاغلي :و ،عطارد مقاله (یاد بود از بیست هشتمین سال شهادت پوهاند بهاءالدین مجروح)،
ــ د دوکتور لطیف بهاند مقاله (پوهاند مجروح به د  ۲۰۱۴کال د فبروري په دولسمه  ۸۵کلن
وای)،
ــ د پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار مقاله (استاد مجروح او د جبر و اختیار ربړه)،
ــ د خوشال خلیل مقاله (استاد مجروح د معاصرې غربي فلسفې استازی او وصلوونکی و)،
ــ د عبدالودود بشریار مقاله ( د استاد مجروح اثار په نړیوال فلسفي ډیسکورس کې د شامېلېدو
حیثیت لري)،
ــ د اجمل ښکلي مقاله (د فکر کتاب)،
ــ د عبدالغفور لېوال مقاله (دېرش کاله بې فیلسوفه؛) د استاد مجروح یو یاد.
له ځانځاني ښامار څخه د مجروح هغه اټکل چې په ریښتیا واوښت او د خلکو د نا پوهۍ او
غفلت په پایله کې زموږ وطن کنډواله او خلک آواره شول:
«زه حیران یم
ښاریان ولې نه بوگنېـږي ،نه ویـښېـږي؟
ولې نه اوري د ویښ زړه په غوږونو؟
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پیغامونه پټ پراته په افسانو کې
د دې سمڅې ژور تل کې
یو پیغام راپورته کېـږي
خو د دوي ورته غوږونه ﻛاڼه ښکاري
اوریدلي به دوي نه وي؟
چې په تېـرو زمانو کې یو لوي ښار و
د ښاریانو له غفلته
یو ښارمار پرې مسلط شو
چې خوراك یې انسانان وو
د ښایسته ښار نه یې جوړه ﻛنډواله کړه
ادمیان یې کړه د ننه په خپل ځان کې
ښار د مرگ په خوب ویده شو»
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي خپرونه۱۳۵۶ ،
کال ۱۷ ،ـ  ۱۸مخونه)
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د مجروح په «ځانځاني ښامار» کې
د خوشال منتخب بیتونه
د خوشال پوهنې په څو تیرو برخو کې مې په لنډ ډول د خوشال پرهغو بیتونو رڼا واچوله چې
مجروح صاحب د «ځاځاني ښامار» په بیالبیلو برخو کې د خپلو فلسفي مطالبو د وضاحت له
پاره را اخیستي وو او بیا مې د خوشال هماغه بشپـړ شعرونه را واخیستل چې مجروح صاحب
د هغه له یوه یا څو بیتونو نه استفاده کړې وه.
دې ته مې هم اشاره کړې وه چې مجروح د خوشال په باب څومره ژوره مطالعه درلوده ،په
تیره د ده شعري آثار یې په څومره ژورتیا او ځیرکتیا لوستي وو چې ټولو هغو بیتونو ته یې پام
ور اوښتی و ،چې په هغو کې د مجروح او خوشال نظریات په یوه ډول وو او مجروح د خپلو
مطالبو د بیان او ثبوت له پاره د «ځانځاني ښامار» په بیالبیلو برخو کې را اخیستي وو.
زه د لته «د مجروح په «ځانځاني ښامار» کې د خوشال منتخب بیتونه» تر عنوان الندې یو ځل
بیا ټول هغه بیتونه را اخلم چې مجروح له خوشال نه ر ا انتخاب کړي دي ،هغه هم د دې له پاره
چې لومړی یې د خوشال په کلیاتو کې پته یا مآخذ وښیم او بیا یې د مجروح په ځانځاني ښامار
کې آدرس په نښه کړم:
راشــه وګــــوره نـــن دا طــــراز زمــــــا
حـقـیـق ـت ســره قـــریـــن مـجــاز زمــــــا
درست عالم مې په بازار په کوڅــه وایــي
ال و چــا تـــه ښکــاره نـــه دی راز زمـــا
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۱۵ -۱۴ ،مخونه)
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۸ ،ام مخ)

*****
چیرته پسې درومم ،په کوم لوري به یې مومم
ورکـه مـونده نـه شي بې رهـبره ،بې سراغــه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۱۴۶ ،ام مخ)
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(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۹ ،ام مخ)

*****
په درون کـې مـې پـــراتـــه دي ډیـر گــنجـونـه
بــه مــانــا کــې لـکــه کــان د سیــم او زر یـــم
کــه مـې الس لـکــه دریـــاب خـالـي لـیـده شـي
د ټــټــر دنــنــه ډک پــــه دُر گــــوهــــــر یـــم
کــه مې حـلـق له تـنـدې وچ شـي په هـمـت کې
پــروا دار کـــلــه پــــه حـــوض د کــوثـر یـــم
ال یــو شـور راځـنـې الړ نــه وي بـــل راشــي
مــگـر زه پـیــدا پــه ورځ د شـــور و شـر یـــم
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۴۱۲ ،ام مخ)
مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۱۸ ،ام مخ)

*****
د عــالــم پــه دریــاب ډوبــه ،د پــایــاب تــمــه ومکــړه
دا پایاب دی ډیــرو غـوښتی ،خـبـر نـه شـول له ساحــله
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۴۳۲،ــ  ۴۳۳مخونه)
مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۳۶ ،ام مخ)

*****
نــن زمــا بــیړۍ ال هــو شوه په دریاب کې
ال بــه کــلـــه دا الهــو بـیـړۍ پـه شـط شـي
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۲۶۶،ام مخ)
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۷۲ ،ام مخ)

*****
زه هــم چـیـرې فــرزانـه وم ،فـرزانــه یـم ال تــر اوسـه
تــل بــېـخـوده دیــوانــه وم ،دیــوانــه یـــم ال تـــر اوسـه
جــدایـي نـه شـتـه وصـال دی ،ځـیـنې بـعـد هم خیال دی
له هـغـه چې هــمـخـانـه وم ،هــمخـانـه یـم ال تـــر اوسـه
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چې راغـلـی پـه جهـان یـم ،خـبـر شوی پـه خـپل ځان یم
د رازونـــو خـــزانــــه وم ،خـــزانــــه یــم ال تــر اوسـه
پــه عـالـم زمـا خــبــرې ،خــلـک کــل پــه نــږدې لـرې
پــه وگــړي افــسـانــه وم ،افــسـانــه یـــــم ال تــر اوسـه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۱۴۳ ،ام مخ)
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۹۲ ،ام مخ)

*****
چې دې توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه
پــــه بـیـلـه کــې دې زوال ویـــنــم نــهــګـــه
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۱۴۹ ،ام مخ)
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۹۳ ،ام مخ)

*****
چــا لــــه ډنــډه دُر گــوهــر نــه دي وکـښـلي
قــیـمـتي لــــولــــو الال غــــواړه پــه یــم کې
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۳۵۷،ام مخ)
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۹۳ ،ام مخ)

*****
زه ب ــه ځـــان جــهــان ښــنــدمـــه ،پـه آشـنا پسې بـه ځـمه
پــرې لــه پـاسـه قــدم ږدمــه ،کــــه دښـتــونــه بـیابان شي
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ۲۶۶ ،ــ  ۲۶۷مخونه)
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی۱۳۵۶ ،
کال ۱۲۰ ،ام مخ)
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عبدالرحمن پژواک:
د پژواک شلم تلین او یوه تعزیتي غونډه

زمــا شـعــر کـې بـه نوی ژوندون نه وي
خــو پــه خـپـلـه ابـدي نــوی مـضمون یـم
هــوښــیاران مــې لــیـونی بـولي پـژواکــه
د مستــانو ُخــم خـانـــه کــې افــالطـون یم
دا دی د پژواک ویر شل کلن شو .د «کلمه داره روپۍ» خاوند شاعر ،نامتو دیپلومات ،زړور
ژورنالست او متعهد لیکوال استاد عبدالرحمن پژواک د  ۱۹۹۵کال د جون پر اتمه د  ۸۶کلونو
په عمر په پـېـښور کې وفات شو.
ما ته د ماسکو د سختو ورځو هغه ورځ ښه په یاد ده چې یو ځل لطیف الال (ډوکتور لطیف
بهاند) او بیا ګران دوست زرین انځور احوال راکړ:
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«په پـېـ ښور کې استاد عبدالرحمن پژواک وفات شوی دی ،غواړو چې د افغانستان د فرهنګ
ټولنې له خوا د استاد له پاره یوه تعزیتي غونډه جوړه کړو او…»
استاد عبدالرحمن پژواک د افغانستان د ادبي ،ژورنالستي ،سیاسي او ملي شخصیتونو په سرالرو
کې شمیرل کېـږي .پژواک په  ۱۹۱۹م کال زیږیدلی .د حبیبیې لیسې له پای ته رسولو وروسته،
د کابل طب پوهنځي ته شامل شو ،خو له دوو کلو وروسته یې هغه نیمګړی پرېښود او ادبي
هڅې یې پیل کړي؛ خو وروسته یې د سکاتلند د ادنبورګ په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او
عملي ژورنالیزم په څانګه کې خپلې لوړې زده کړې ترسره کړې .د ده ژوند کیدای شي پر دغو
څلورو برخو وویشل شي:
 ۱ـ زده کړې،
 ۲ـ په افغانستان کې ماموریت،
 – ۳په بهراو ملګروملتونوکې ماموریت،
 ۴ـ تقاعد او د مهاجرت دوره.
په افغاانستان کې له ځینو بریالیو ماموریتونو وروسته ،په بهر کې د کلتورې آتشې په توګه وټاکل
شو ،بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي په صفت دنده ور وسپارل
شوه ،په  ۱۹۶۷م کال د ملګروملتونو د عمومي اسامبلې ریاست ته انتخاب شو ،وروسته له دې
په بن او لندن کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو.
کله چې استاد پژواک د ۱۳۷۴هجري شمسي کال د جوزا پر اتلسمه ( ۱۹۹۵د جون اتمه) نیټه
په پـېـ ښورکې وفات شو ،په همدې وخت کې ماسکو میشتو افغان فرهنګیانو «دافغانستان د
فرهنګ ټولنه» په نامه د روسیې په ماسکو کې یوه فرهنګي ټولنه درلوده چې په  ۱۹۹۴کال کې
د ګڼ شمیر افغان فرهنګیانو د هڅو په پای کې تاسیس شوې وه .دې ټولنې وپتیله چې د استاد
پژواک له پاره یوه تعزیتي غونډه جوړه کړي .د دې ټولنې د رهبري مشرتابه په یوه بېـړنۍ
غونډه کې وپتیل شوه چې دا تعزیتي غونډه د استا د پژواک شخصیت ته د ښه درناوي په خاطر
باید د یوه علمي سیمینار بڼه ولري .د مقالو لیکل او د پژواک په باب لومړنیو موادو او د استاد
د شعرونو او آثارو د تر السه کولو له پاره وخت ته اړتیا وه ،نو هماغه و د  ۱۹۹۵کال د جون
شپږویشتمه نېـټه ورته وټاکل شوه او غونډه په همدې ورځ جوړه شوه.
په دې تعزیتي غونډه کې ګڼ شمېـر افغان فرهنګیانو او بهرنیو ختیځ پیژندونکو ګډون کړی و.
ګډون والو د پژواک د څواړخیز شخصیت ،آثارو او افکارو په باب مقالې ،شعرونه او خاطرات
بیان کړل.
غونډه د قرآن کریم د څو آیتونو په تالوت پرانستل شوه .د غونډې مشري ښاغلي زرین انځور
کوله .د پژواک غونډه د استاد پژواک په دې شعر پرانستل شوه:
د لیــال نــه پــه یــو ټکــي ډیر مـمنـون یــــم
چــې پــه ډاګــه راته وایي چې مجــنون یـــم
د وصــال خـوبـونـه نـه وینـم تــل ویښ یـــم
کـــه د چــا یـــم منت بــاره ،د بـیلتــون یـــم
ســــکـنـدر د زمــــانې یـــــم بــې هنـــدارې
چې خاوند د خپل ګریوان او خپل ځنګون یم
دغــــه ســا چـــې زمــا ویــنې زمــا نــه ده

د تللو یادونه
60
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ژوندی بل دی ،زه یې سیوری د ژوندون یم
مــرګ مــنزل دی د سپیڅلي ژونــدون الره
اللــهانــد ځــکــه پــه الره د ژونـــدون یـــم
زمــــا شـعــر کــې بــه نوی ژوندون نه وي
خــو پــه خـپـلـه ابـدي نــوی مــضمـون یـــم
هـــوښـیـاران مـــې لـیـونــی بـولي پـــژواکه
د مــستــانــو ُخــم خـانــــه کــې افالطون یـم
د غونډې په لړ کې دغو کورنیو او بهرنیو لیکوالو او شخصیتونو د استاد پژواک د شخصیت پر
بیالبیلو اړخونو خپلې مقالې او شعرونه واورول:
ــ مشهور ختیځ پیژندونکي ،افغانستان پیژندونکي او مورځ پروفیسور ګنکوفسکي،
ــ د رادیو افغانستان پخوانی رییس او تکړه ویاند نبي کوشا،
ــ افغانستان پیژندونکې او پښتو پیژندونکې میرمن ګراسیموا،
ــ د کابل پوهنتون پخوانی استاد دوکتور لطیف بهاند،
ــ کیسه لیکوال او نقد لیکونکی زرین انځور،
ــ استاد امان اشکریز،
ــ په کابل کې د ژوندون مجلې پخوانی مسول مدیر ګل افضل ټکور.
د پژواک مرګ د افغانستان د فرهنګ خزان وهلي بڼ باندې یو بل کلک ګزار و چې یو ځل بیا
یې غمجن فرهنګیان او پر وطن مین افغانان د ویر پر ټغر کینول.
ګران دوست او پیاوړي قلموال ،زرین انځور د افغانستان د فرهنګ ټولنې د نشراتي ارګان
(پردیس) په پنځلسمه پرله پسې ګڼه کې د استاد پژواک د مړینې په ویر کې داسې لیکلي دي:
«د استاد پژواک د مرګ د غږ په اوریدوسره ،د نړۍ په ګوټ ـ ګوټ کې خواره واره افغانان
یوازې له دې امله غمګین نه شول چې یو لوی دیپلومات ،شاعر او مبارز مړ شو ،بلکې زیاتره
تآسف له دې امله هم و چې د وطن د تاریخ په داسې حساسو جوړونکو شېـبو کې ،د داسې خبیرو
او ملي شخصیتونو مرګ ال زیات غمجنونکی ا و ژړونکی دی…
د استاد پژواک د شخصیت وړانګې ترهرڅه لومړی ،د افغانستان د ژورنالیزم او مطبوعاتو په
پاڼو کې راوځلیدې .دی له هغو کسانو څخه و چې د وطن د مطبوعاتو په تاریخ کې یې نوې
انګازې او ولولې را پیدا کړې .د همدغسې څو تنو په هلوځلو زموږ ژورنالیستیک او مطبوعاتي
بهیر ،که په نړیواله کچه نه وي ،د سیمې د مطبوعاتي لړۍ سیالۍ ته برابرشو…
د استاد پژواک د شخصیت دویم اړخ ،سیاست او دیپلوماسي ده .دی د وطن د آزادي غوښتونکو
ملي شخصیتونو په کتار کې څرګند مقام لري…
استاد عبدالرحمن پژواک د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې د ستاینې وړځای لري…»
پژواک له خلکو او وطن سره بې پایه او بې سارې مینه درلوده ،دا مینه د ده په دوو وروستیو
آثارو (حدیث خون ،میهن من) کې ښه ځلیدلې ده .د پژواک دا دوه کتابونه د ده د ورستیو شعري
بیلګو او فکري بهیر ښه څرګندویي کوي.
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زه (آصف بهاند) له پژواک سره لومړی استاد بینوا د «اوسني لیکوال» له کړکۍ نه آشنا کړم،
بیا مې د پژواک هنر او له وطن سره مینه په «کلیمه داره روپۍ» کې وپیژندله .د مهاجرت په
چاپیلایر کې به چې کله ـ کله په ادبي بنډارونو کې دوستانو د پژواک سره د لیدنو خاطرات
بیانول ،ما ته به رخه را تله او زړه کې به مې ویل چې کاشکې خدای پر ما هم د دې څو اړخیز
شخصیت لیدل لورولي وای خو…
ګران دوست زرین انځور په پیښور کې ډیر ځلې ور سره لیدلي و .د ده له خولې مې اوریدلي
او په مقالو کې مې یې لوستي چې ویل به یې:
«… په پـېـښور کې به چې کله د افغانستان د کلتوري ټولنې له یارانو سره د پژواک لیدلو ته
تللو ،نو موږ ته به یې د خپلو آثارو نمونې اورولې او په «سپیدې» او «خپلواکي» کې به یې د
نشر له پاره را کولې .د ده وروستۍ شعري نمونې د یو ژور درد او ویر لرونکې دي ،د یو ستر
وطني ویر او درد څرګندوی دي .راځئ دغه یوه کوچنۍ نمونه یې واورئ:
چې په زړه مـې د ژونــدون نـــوی بـار شي
لکه ګـل تـر او تــازه د زړه پــرهـــار شــي
پـــه یــو دم د خــاطــــراتــو لــــه نـسـیـمـــه
ځان مې سوړ او بیا مې سور لکه انګار شي
کــله کــله داسې وخـت پــر ســړي راشــــي
چې جــام مات کــړي او بیسده د خـمـار شي
هغـه زړه چې بــې نـیــازه مستي غـــــواړي
خــدای دې نه کـا چې ساقي ته امـید وار شي
د امـید ډیــوه چې مــړه شي هیـلــه مــه کـړه
چــې َبــل بیــا په سترګو اور د انـتـظار شـي
داســې تــوره تــروږمــۍ ده په دې بـڼ کــې
چې د شپې مرغه په ورځ کې په کـوکار شي
دا وطــن د کــومې پـیـغلې خــور اوربـل دی
چې بــاد نه وي ال وهــلی تــــار و مــار شي
ګـــنهــکار یــــم خـــو ګـنــاه مــــې آزادي ده
څوک به دې خوږې ګناه نه توبه ګار شـــي
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استاد صدیق روهي:
نا لوستې پا ڼه
د استاد روهي د مرګ ویر
(نه تما میدونکې خواشیني)
دا دی فرهنګیان بیا د ویر پر لیمڅي ناست دي او زړونه یې مرګ او د مرګ د تلین ښامار بیا
ـ بیا په زهر لړلي نیش باندې سره مروړي .دا دی فرهنګیان د استاد روهي د ابدي بیلتون په
لومړي تلین کې ــ پرته له دې چې سره وګوري ،ګډون کوي.
هوکې! د استاد روهي مړینه او د هغه لومړی تلین ،یو ځل بیا موږ د فکر پر نیلي باندې د ویر
په کوڅو کې د غم نغمو ته کینولي یو او د غم د دغو نغمو په هره انتره کې د روهستان لوړو
څوکو ته ځوو او هلته هره شېـبه د روهي د علم دنګه ونه ،پراخ ورین تندی او له خندا ډکه خوله
ګورو.
دا دی یو کال وروسته بیا دغه جمالت په غوږونو کې انګازې کوي:
ــ محمد صدیق روهي ،د آلمان په یوه روغتون کې ،روح حق ته وسپاره،
ــ خبر نه یې؟ روهي صاحب وفات شوی دی،
ــ اوبښه! ډیر بد خبر دی ،روهي صاحب وفات شوی دی،
ــ زموږ د فرهنګ بله ستنه ماته شوه،
ــ پښنو ادبیات ،له یو د قدر وړ لیکوال او نقاد څخه بې برخې شول،
ــ د افغانستان د علومو او پوهنې ډګر له یو نومیالي پوه څخه تش شو،
ــ یو بل ستوری ولوید،
افغاني فرهنګ له یو زړه سواندي الرښود څخه بې برخې شو ،او...
خدای شته چی کله ما د استاد روهي د مرګ خبر واورید ،اصآل نه پوهیدم چې څه وکړم .هرڅه
مې هیرشول ،یوازې د استاد ټول هغه خاطرات او ژوند چې زه ورنه خبر یم او لیدلي مې دي،
نیغ په نیغه سترګو ته راته ودریدل ،د بریښنا په څیر مې له سترګو تیریدل او فکرمې ورباندې
کاوه.
هیڅ مې ونه شوکړای .ټولې هغه شېـبې مې سترګو ته ودریدې ،چې استاد به مخامخ په ټولګي
راته والړو ،په سمینار کې به یې علمي مقاله لوستله او علمي بحثونه به یې کول ،د یوې علمي
غونډې ریاست به یې کاوه ،ورځنی ژوند ،نیک برخورد ،ورین تندی ،ښه ملګرتوب ،د علمي
تجربو نه سپمونه او...
خالصه هرڅه مې چې هڅه وکړه ،ونه توانیدم چې د استاد روهي په باب څه ولیکم.،یوازې مې
د هغه وخت د غم لړلي خاطر تسال په څو اوښکو او دغو تورو وکړای شوه:
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شازه
نادره
نا پیدا
ته رانه چیرې والړې
ما تورې شپې سبا کړې
ما سختې لوږې
کړاوونه
شوګیرونه
او غمونه تیرکړل
چې تا ته ورسېـږم
خو تا!
په ډیره بیړه
خپل سپین کالي واغوستل.
د استاد روهي شخصیت څو اړخونه لري ،چې هر یو ځانته جال بحث او څیړنه غواړي .د ده په
علمي شخصیت کې ترټولو غوره ځانګړنه ،د ده نوښت او له کمیت نه د کیفیت پلوي کول دي
او دا خبره ډیرو استادانو او څیړونکو تایید کړې ده ،چې استاد روهي یو نوښتګر منتقد ،لیکوال
او څیړونکی و او د هغه ترڅنګه په علمي او فرهنګي کارونو کې په جدي ډول له څومره والي
نه د څرنګوالي پلوی و.
دا خبره ما ته هلته ثابته شوه چې ده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ په پروګرام کې
موږ ته لکچرونه ایرادول او په تیره بیا کله چې یې د سمستر په پای کې د کورس شاملین آزمییل.
په همدې وخت کې استاد روهي د منثورو متونو تر سرلیک الندې موږ ته یو مضمون تدریساوه.
د دې مضمون په ترڅ کې ،استاد د پښتو ادبیاتو د بیالبیلو دورو پر منثورو متونو باندې ځانګړي
لکچرونه اورولي وو او د هرلکچر په پای کې یې ځان ګړي مآخذونه په نښه کړي وو .د کورس
ټول ګډون کوونکي په دې سوچ کې وو چې د دومره لکچرونو او مآخذونو لوستل او ځواب ویل
به څنګه کېـږي .ټولو د آزموینې پر شیبې فکرکاوه ،خو کله چې د آزموینې شیبه راورسیده ،ده
ال د آزموینې په پوښتنو کې هم د دود پر خالف ،نوښت درلود.
استاد په ډیره مهربانه لهجه ما ته وویل:
بهاند صاحب پارچې وویشه!
ما د استاد هیله سرته ورسوله.
ده د ټولګي په مخکې له یوې خوا نه بلې خوا ته قدم واهه او فکریې کاوه .ما یې د فکرلړۍ په
دې جمله ورماته کړه:
استاده پارچې مې وویشلې!
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ټول هک پک وو چې اوس به استاد څه ډول پوښتنې موږ ته راکوي او...
استاد بیا هم په فکرونوکې ډوب و .څو شیبې وروسته پرته له دې چې لیکلې پوښتنې ولري ،په
مهربانه لهجه وویل یې وویل:
د خوشال د دستارنامې په باب نوې خبرې راته ولیکئ!
خپله د ټولګي په یوه برخه کې کیناست او په مطالعه بوخت شو.
ټولو خپلې پارچې ډیرې مفصلې او په دقیق ډول لیکلې وې ،ځکه چې که استاد له یوې خوا
زموږ په لیکنه کې ځواب لټاوه ،له بلې خوا یې زموږ انشا ،د لیکنې طرز ،لیک نښې او نورې
ځانګړنې هم څارلې.
د ازموینې نتیجه پرته د پارچو له لیدلو څځه ،استاد له هریوه سره په جال لیدنه کې ارزیابي کوله.
زه پوه شوم چې استاد د شاګردانو مفصلې ،څلور ،پنځه مخیزې لیکنې نه وې خوښې کړې ،بلکې
په ټولو پارچ وکې یې یو څوجملې نوې او ښې په نظر ورغلې وې ،د هغه پر اساس یې نویو
خبروته غوره نومره ورکړې وه.
هلته ماته کامآل ثابته شوه چې استاد روهي ډیره لیکنه نه غواړي؛ لږه یې غواړي ،خو اساسي
او ښه یې غواړي.
د استاد محمد صدیق روهي د انساني هیلو په لړ کې تر ټولو لویه هیله د ځوان نسل سمه او علمي
روزنه وه .ده هیله درلوده چې ځوان نسل د نویو علومو ،فنونو او پرمختګونو سره سم وروزل
شي او د دغه کار له پاره استاد ،د ژوند ترپایه علمي هلې ځلې وکړې .استاد د ځوان نسل د
روزنې په برخه کې هیڅ ډول هلې ځلې نه دي سپمولي او د ځوانانو په روزنې او نه تمامیدونکې
ښوونې باندې یې کلکه عقیده درلوده او دغه عقیده یې په رښتیا سره د خپل تدریس ،تحقیق،
تخلیق او ورځني شخصي او رسمي ژوندانه یوه برخه ګرځولې وه.
په افغاني فرهنګ کې د روهي نوم باید له نوښت سره یو ځای وکارول شي .دغه نوښت د ده په
ټولو لیکنو او تدریس کې له ورایه ښکاریده.
ده هیڅکله خپله معنوي شتمني له چا څخه نه وه سپمولې .په هرځای او هر وخت کې یې د حق
او حقیقت پلوي کوله .له خپل دریځ څخه یې ،نه په وچ زور ،بلکې په علمي استدالل سره دفاع
کوله .د استاد محمد صدیق روهي په خبرو او استدالل کې یو خارق العاده قوت موجود و ،ډیر
هغه کسان چې له یوې موضوع سره به یې ذاتي مخالفت هم درلود ،دده په استدالل او خبرو به
راضي او قانع کیدل.
د استاد روهي استدالل په دوو ځایونو کې ما ته حیرانونکی و:
ــ کله به چې ده په کوم سیمینارکې د علمي غونډوریاست کاوه،
ــ کله به چې دی له خپلو شاګردانو سره په ټولګي کې مخامخ و.
زه په مستقیم او غیرمستقیم ډول د روهي صاحب د شاګردۍ ویاړ لرم .ما لومړی ځل روهي
صاحب د کلماتو او کتابونو له الرې وپیژاند .کله چې په  ۱۳۵۵کال کې زه د کابل پوهنتون د
ادبیاتو د لومړي کال زده کونکی وم ،د ده با ارزښته اثر (د څیړنې الرښود) مې څو ـ څو ځلې
لوستلی و ،خو مخامخ مې له  ۱۳۵۶کال را په دې خوا وپیژانده.
د استاد روهي له شخصي ،رسمي او علمي ژوندانه ،کړو وړو او برخورد څخه چا کوم شکایت
نه دی اوریدلی ،ده به هرکله له خپلو شاګردانو سره داسې چلند کاوه ،لکه دی چې د هغوی نږدې
همکاراو هم صنفي وي .ما ته یې هیڅ کله د یوه شاګرد او مادون په صفت نه دي کتلي .تل به
یې«بهاند صاحب» غږ راته کاوه.
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ما د استاد روهي د یومستقیم شاګرد په توګه ولیدل چې د ده د تدریس ډول او اصول د وخت له
علمي معیارونو سره برابر وو .هرکله به چې ده خپلو شاګردانو ته یوه نوې موضوع تشریح
کوله ،نو شاګردانو به فکر کاوه چې د دې موضوع په باب ،له دوی سره مشوره کوي .استاد
روهي هیڅکله تحکم نه کاوه ،هرکله به یې د مصلحت الره غوره ګڼله.
استاد روهي به په عادي خبرو اترو کې هم ډیر ځلې پر علمي مسایلو باندې ،په روانه علمي ژبه
خبرې کولې .په  ۱۳۶۵هجري شمسي کال کې ،کله چې استاد د کومې ناروغۍ له امله د کابل
په علي آباد روغتون کې تر در ملنې الندې و ،نو زه به هره ورځ پوښتنې ته ورتلم .په دې وخت
کې ما د ده تر الرښوونې الندې د ماسترۍ د دورې پر پایلیک (تیزس) باندې کار کاوه ،ده به
راته ویل:
بهاند صاحب! هیله کوم چې هره ورځ راشې.
په همدې شپو ورځو کې ده زما د ماسترۍ تیزس له نظره تیراوه ،یوه ورځ چې ما د خپل کار
یوه برخه د اصالح له پاره ورکړې وه ،د تیزس په دې برخه کې ما د هنري اثر پر شکل او
محتوا باندې څېـړنه کړې وه؛ ده د شپې کتلې وه .د همدې شپې په سبا ورځ مو په ګډه دعلي آباد
روغتون په بڼ کې قدم واهه .ده د خپلې بزګوارۍ له مخې زما د څیړنې نیمګړتیاوې ما ته مخامخ
نه ویلې ،خو په مثالونو او علمي بحث یې زما پام نیمګړتیاووته ور اړاوه .په همدې لړ کې استاد
راته د هنري اثر په باب خبرې کولې .ده ټینګار کاوه ،چې د طبیعت له خامو موادونه د هنرمند
ماغزه او السونه کوالی شي چې هنري اثر جوړ کړي .په دې شیبه کې یوې وچې ونې ته
ورسیدو ،ده راته وویل:
ګوره بهاند صاحب!
دغه وچه ونه ګورې ،دا پرته له یوه وچ لرګي نه بل شی نه ده ،خو د یوه هنرمند ماغزه او
السونه کوالی شي چې له دغه وچ لرګي نه یوه ښکلې مجسمه او یا بل ډول هنري اثر جوړکړي.
د استاد محمد صدیق روهي علمي حوصله افزایي تر دې اندازې پورې وه ،چې کله به یې د چا
په خبرو او لیکنو کې هر څومره لویه تیروتنه ولیدله ،نو د علمي استدالل له الرې به یې سمې
الرې ته باله .زه خپله له همدې پیښې سره مخ شوی یم .کله چې زه د خپلو څیړنو په لړکې«د
کوچنیانوادبیات» ترسرلیک الندې د یو کتاب پرلیکلو لګیا وم ،نو د ده له مشورونه به مې کله
کله استفاده کوله .سم مې په یاد نه دي ،خو په اغلب ګمان چې د پښتو څیړنودنړیوال مرک زلسم
کال د یو سیمینار په ترڅ کې لما نځل کیده .په دې نړیوال سیمینارکې ما د «په معا صرو ادبیاتو
کې د کوچنیانو برخه» ترسرلیک الندې مقاله درلوده .د مقالې په یوه برخه کې مې د افغانستان
په مطبوعاتو کې پرهغو لیکنو خبرې کړې وې ،چې په خپله کوچنیانو لیکلې وې .په کومه
خپرونه کې مې د خوشال روهي او اجمل روهي نومونه هم ترسترګو شوي وو او یادونه مې
داسې کړې وه چې :دا د خوشال روهي او جمل روهي (چې د استاد زامن دي) لیکنې نه ،بلکې
د روهي صاحب لیکنې دي ،چې د خپلو زامنو د تشویق له پاره یې لیکلي دي .کله چې زما د
مقالې د لوستلو او پرهغې باندې د بحث وار و ،نو استاد له ډیرې حوصلې سره غلی ناست و او
هیڅ یې ونه ویل ،خو د تفریح په وخت کې چې سره مخامخ شوو ،په ډیر ورین تندي او جالب
ډول یې پوه کړم چې دغه لیکنې صدیق روهي نه ،بلکې خوشال او اجمل په خپله لیکلي دي.
استاد محمد صدیق روهي کله چې موږ ته د ادبیاتو په پوهنځي کې تدریس کاوه ،په بیالبیلو پیړیو
کې یې په افغاني ټولنه کې د ښوونې او روزنې ،سایکالوژي پرڅرنګوالي او معاصرو ادبیاتو
باندې یې جالب لکچرونه ایرادول .د استاد په لکچرونو کې به معموآل نوې او بحث برانګیزه
خبرې وې ،چې شاګردان به یې ډیرو څیړنو او مطالعې ته هڅول.
موږ د خپلو زده کړو ،تحقیق او تدریس په لړ کې تل د یوه حقیفت په ډول اوریدلي او لوستلي
وو ،چې آخوند درویزه د مغلي دربار د یوه مبلغ په صفت ،غواړي چې په پښتني سیمو کې د
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مغلي امپراتورۍ ستنې ټینګې کړي .استاد روهي سره له دې چې د دې خبرو مخالفت نه کاوه؛
خو هر کله به یې ویل چې:
د پاسنیو حقایقو په نظر کې نیولو سره ،سره باید ټول محققین ،د آخوند درویزه مشهور اثر
«تذکرةاالبرار واالشرار» په دقت سره ولولي .ځکه چې یاد اثر کې د هغه وخت د پښتني ټولنې
یو څه نیمګړتیاوې هم رابرسیره شوې دي .کله چې ما خپله یاد شوی اثر ولوست ،د استاد د
خبرو قوت او رښتیاوالی راته معلوم شو.
کله چې ما د ماسترۍ د دورې زده کړې پای ته ورسولې ،د ۱۳۶۶هجري شمسي کال په اوړي
کې مې د خپل تیزس نه د دفاع پر مهال د رابلل شوو استادانو او محصلینو له خوا له ډیرو
پوښتنو سره مخامخ شوم ،چې ما د خپلې پوهې او مالوماتو په دایره کې ،ټاکلي ځوابونه وړاندې
کړل؛ خو زما د دفاعیې په پای کې کومې خبرې چې استاد روهي زما دالرښود استاد په توګه
وکړې ،ما ته دومره جالبې او کلک علمي دریځ و ،چې وروسته له هغه مې استاد ته د یوه زړه
سوانده ښوونکي او د علم د غره په سترګه کتل.

زه به استاد روهي ته د لیدنې کتنې او علمي سالمشورو له پاره هرکله د دوی کور ،د افغانستان
د علومواکاډیمۍ او د افغانستان د لیکوالو ټولنې ته ورتلم او د ده له الرښوونو او علمي مشورو
نه مې استفاده کوله.
په هیواد کې د حاالتو له ګډوډیدونه وروسته ،زموږ د لیدنې کتنې دایره پسې تنګه شوه .په کابل
کې داسې وخت هم راغی د استاد روهي لیدل څه ،چې د یوعادي فرهنګي لیدل به موږ ته اخترو.
کله چې مې د۱۳۷۲هجري شمسي کال د حمل په میاشت کې د استاد دوست شینواري د مرګ
خبر په کابل کې د تلویزیون له الرې واورید ،نو په سبا یې د ښاغلي همکار او دوست خالق
رشید په ملتیا د استاد ابراهیم عطایي کور ته ورغلو او بیا مو په ګډه د استاد دوست شینواري د
ځنازې په مراسمو کې کډون وکړ .هلته ما د وروستي ځل له پاره په کابل کې د سلو تنو په
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شاوخوا کې فرهنګیان سره یو ځای ولیدل .د استاد دوست له غمشریکۍ نه پرته مو د ستړیو
زړونو بړاس هم یو څه ویست .د ویر په همدې مراسمو کې مې په ویرجن زړه او اوښلنو
سترګو ،ګران دوست نورمحمد سهیم وپوښته:
په دې ورځوکې په څه اخته یې؟
هغه په ډیره خواشینۍ راته وویل:
د کورنۍ د روزي پیدا کولو په غرض ،په خیرخانه کې تیل خرڅوم او ورسره هره شیبه د مرګ
الر څارمه او...
دا سلسله نوره هم پسې ورانه ویجاړه شوله .کله چې زه ماسکو ته ورسیدم ،نو چیرې کوم
فرهنګي دوست راته وویل چې استاد روهي د اوکراین د کیف په ښار کې دی.
زما او استاد روهي وروستۍ لیدنه په ماسکو کې وشوه .کله چې استاد صدیق روهي د څویم ځل
له پاره مهاجرت ته اړوت او د جرمني په لوري روان و ،نو له کیف نه ماسکو ته راغلی و.
زما په اند د خپلو دوستانو ،مینه والو او شاګردانو لیدل یې مقصد و .شپه وه ،استاد د یو شمیر
فرهنګیانو په ډله کې ،د تل په شانې ورین تندی ،ما ته مخامخ ناست و.خبرې ډیرې وې،هریوه
به له استاد نه رنګارنګ پوښتنې کولې او استاد به ځوابونه ورکول .په دې لړ کې یې دوه درې
ځلې لکه په ټولګي ،دفتر یا کوم سیمینار کې چې سره ناست اوسوو ،ده له ما نه پوښتنه وکړه:
بهاند صاحب! څنګه یې ،په څه شي کارکوې...؟
ما فکر کاوه چې استاد ماسکو ته راغلی ،نور همدلته پاتې کېـږي او موږ به د ده تر الرښوونې
الندې د افغانستان د فرهنګ ټولنې کارونه پرمخ بیایو...
شیبې لکه بریښنا داسې تیرې شوې ،شپه سهار شوه ،هیڅ څوک پوه نه شول چې استاد دمخه ښې
له پاره راغلی او د وروستي ځل له پاره موږ ګوري.
رښتیا په هغه شپه استاد له موږ سره خدای په اماني کړې وه ،خو موږ نه پوهیدو .کله چې یې
ما د مرګ خبر واورید ،د آشنا کیدو له شیبې نه رانیولې ،بیا د همغې وروستۍ ناستې تر وروستۍ
شیبې پورې مې ،زموږ ټول اړیکي ،ناسته پاسته ،لیدنه کتنه او ټول ژوند لکه برښنا تر سترګو
تیرشول .هر څومره وخت چې واوړي اوسره تیر شي ،زما نه هیریږي.
استاد صدیق روهي ،د ده آثار او علمي تجربې د ټولو فرهنګیانو د الرو څراغ ګڼل کېـږي.
روح دې یې ښاد وي!
خدا یه څه شول هغه ښکلي،ښکلي خلک
پـه ضاهرپـه باطـن سپیـن سپیڅلي خلک
هیـڅ خنـدا مې لـه دې خلکوسره نه شي
ژړوي مـــې هــغــه تـلـلي تـلـلي خــلـک
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عبدالرحیم هاتف:
د یوه عالمه په کلیزه کې
د عبدالرحیم هاتف عالمانه وینا
د ۲۰۱۳کال د اګست له نولسمې نه وروسته افغان سیاستوال ،فرهنګي او ټولنیزشخصیت
عبدالرحیم هاتف په فزیکي ډول نور زموږ په منځ کې نه شته؛ خو د افغانستان او جهان په
فرهنګي او سیاسي تاریخ کې به یې نوم او کارنامې د همیش له پاره تلپاتې وي.
عبدالرحیم هاتف د خپل سیاسي ،اجتماعي او فرهنګي ژوند په اوږدو کې هیڅ داسې قدم نه دی
اوچت کړی چې هغه دې د افغانستان او کوم افغان یا کوم انسان پر ضد وي .د ده په ذهن ،ضمیر
او عمل کې انسان ته ،افغان ته او خپلې خاورې ته د خدمت هیله ترټولو هیلو د لومړیتوب ځای
درلود.
که د عبدالرحیم هاتف په ژوند لیک پسې څوک ګرځي ،تر ټولو معتبر او د لومړي الس خبرې
د استاد بینوا په اوسني لیکوال کې موندالی شي.
(اوسني لیکوال ،بینوا ،روهیال۱۱۷۸ -۱۱۷۴،مخونه)

وروسته له اوسني لیکوال نه د هاتف د ادبي او ټولنیزو لیکنو له خپریدو سره سم ښایي په موقوت
ونشراتو کې د ده په باب څه خپاره شوي؛ خو په سیاسي او اداري ډګر کې د افغانستان د جمهور
رییس د لومړي مرستال په توګه د ده د کار له پیلیدو سره سم ،د هغه وخت په میډیا کې د
عبدالریم هاتف مفصله بیوګرافي خپره شوه او د افغانستان په دفاترو او دولتي آرشیف کې باید
خوندي وي .له بده مرغه چې زه السرسی نه ورته لرم.
اوس چې پرهاتف باندې د ده د مړینې په مناسبت څه لیکل شوي دي یا لیکل کېـږي ،دا ټول د
خواخوږۍ پیغامونه دي چې د ده د دوستانو ،ارادتمندانو او زړه سواندو فرهنګیانو له خوا لیکل
شوي دي ،چې زه یې د اوس له پاره له بیان او مآخذ له یادولونه تېـرېـږم.
ما (آصف بهاند) ته درې ځلې له هاتف صاحب سره د مخامخ خبرو کولو چانس او ویاړراپه
برخه شوی دی:
د عالمه رشاد په شخصي کور ،د کابل په خیرخانه مېنه کې مې دوه ځلې د رشاد صاحب په
حضور کې ورسره لیدلي دي او دریم وار د رشاد صاحب د زیږیدو په اویایمه کلیزه کې.
د هاتف صاحب خبرې کول لکه د یو ستراستاد متینې ،سنجول شوې او په داسې انداز کیدې ته
به وا چې ساعتونه او په ورځو ورځو فکر کولو نه وروسته یې له خولې راباسي.
د هاتف صاحب د شخصیت په باب که هرڅومره خبرې وشي ،کمې به وي؛ خو اوس چې ده
سترګې پټې کړي دي ،راشئ د میډیا او افغان سیاستوالو دریځ ته وګورئ ،ورته ځیر شئ ،ښه
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ورته وخاندئ ،بیا ورته وژاړئ او دا تریخ غوړپ له نا چاره پر سر واړوئ چې موږ په رښتیا
خپل خادمان نه پیژنو او هغسې چې ښایي نه یې یادوو .د خادمانو په ځای د خاینانو درناوی
کېـږي ،مجسمې او عکسونه یې هسکېـږي او د هغو د کاذبو څیرو ترسیوري الندې د وطن د
ریښتینو بچیانو په کارنامو باندې پرده اچول کېـږي.
په دې لنډو کرښو او تنګ وخت کې د هاتف په باب زه یوازې دومره ویالی شم چې:
هاتف په یوه پخه او درنه فرهنګي کورنۍ کې زېـږیدلی ،لوی شوی او په فرهنګي چاپیلایر کې
یې له وتلو او پیژندل شوو فرهنګي شخصیتونو سره ژوند کړی دی ،نو حق یې درلود چې
ووایي:
«… زه د شعر او ادب په غېـږکې روزل شوی یم…»
(اوسني لیکوال۱۱۷۵ ،مخ)

له عادي ماموریته نیولې ،ترمعلمي ،بیا مدیریت او تجارت او په پای کې د افغانستان غوندې
هېـواد د جمهور رییس د لومړي مرستیال تردندې پورې یې وظایف ترسره کړي دي؛ خو په
ټینګارسره باید وویل شي چې د کار له پیل نه بیا تر پایه پورې په هره دنده کې چې پاتې شوی
دی ،اصلي موخه یې وطن ته او خلکو ته د خدمت په ارمان صادقانه قدم پورته کړی دی او زه
ډاډه یم چې هاتف صاحب دغه ارمان ته د مرګ ترپولې وفادار پاتې شوی دی.
د هاتف صاحب شخصیت او کار نامو ته د درناوي په خاطرغواړم له خپل شخصي آرشیف نه
یوه ویدیو تاسو سره شریکه کړم چې یوازې په ما پورې اړه لري .د فلم اخستلو ویاړ یې د
ښاغلي احمدشاه بهاند دی او د ساتلو او تردې ځایه پورې د رسولو ویاړ یې ما او زما میرمن ته
ورپه برخه دی .دا چې موږ په دومره سرو ،شنو،خړو او توندوبادنو کې ،په لسګونو اوال سلګونو
آشنا او نا آشنا کنترولونو او پولو کې څنګه دا ویدیو تراروپا پورې رارسولې ده ،د اوس له پاره
یې د داستان له بیان څخه تېـرېـږم .دا ویدیو سرکاري نه ده ،زموږ د کورنۍ د شخصي کمرې
په وسیله ثبت شوې ده او زه یې په امانتدارئ سره ستاسومخې ته ږدم.
په ویدیو کې د هاتف صاحب هغه عالمانه وینا راغلې ده چې ده دعالمه رشاد د زېـږیدو په
اویایمه کلیزه کې کړې ده .دعالمه رشاد د زېـږېـدو اویایمه کلیزه د خوشال فرهنګي ټولنې له
خوا د۱۹۹۱م کال د نومبر پر څوارلسمه نېـټه د یو شمیر وتلو فرهنګي شخصیتونو په ګډون د
کابل پوهنتون د علمي شورا په تاالرکې ،د یوې ورځې له پاره نیول شوې وه.
ویدیو دوې برخې لري:
په لومړۍ برخه کې د هاتف صاحب وینا رااخستل شوې ده ،چې د جمهور رییس د مرستیال په
توګه نه ،بلکې د رشاد صاحب د یوه شخصي دوست او شاګرد په توګه غږېـږي.
په دویمه برخه کې د تفریح پر مهال یو شمیر وتلي فرهنګي شخصیتونه د کابل پوهنتون په
ریاست کې ،د رشاد صاحب او هاتف صاحب په ګډون ،د چا ی څکلو په لړ کې پر ځینو فرهنګي
کارونو بحث کوي.
http://larawbar.net/37662.html
https://www.youtube.com/watch?v=WBLTnDGWlew
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استاد نصرهللا حافظ:
»څه کړمه خدایه چې د غم د پاسه غم دی«
بیا ویردی او د ویرغږ .د پښتو ادب له بڼ څخه استاد نصرهللا
حافظ هم مرور شو.
کلونه پخوا استاد نصرهللا حافظ د څو ګوتو په شماربې دردانو
په باب ویلي وو چې:
حـافـظ د بــې دردانو پـه څېـرنـه ګرځــمه نـور
شریک مې چې په غم شي نوغمخوربه وګورم
له بده مرغه چې بې دردي ډیره شوې او ډیری خلک په بیدردانو
پسې روان هم دي .اوس چې د حافظ وطن او د حافظ ګلستان،
ګران افغانستان له بې دردانو ډک دی ،دی هم ډک زړه ورنه
کډه شو.
ما د لومړي ځل له پاره استاد نصرهللا حافظ د کابل رادیو د پل باغ عمومي په ستدیوګانو کې
ولید .جګه دنګه ونه ،مسکۍ خوله او هرکله د افغانستان د هنر او فرهنګ په باب لکه
انسایکلوپیدیا له معلوماتوډک.
هغه وخت چې په آسانه چا د رادیو انګړ ته هم نه پریښودلم ،دی به چې راسره مخامخ شو ،په
تاوده هرکلي به یې داسې ولمانځلم چې اوس یې هم جذبې او ولولې زما د فکر او ذهن په تا خانو
کې لکه زما د ژوند زرینې پاڼې راسره خوندي دي.
دا د۱۳۵۴ل کال د پای او د ۱۳۵۵ل کال د پیل کیسه ده چې زه لطیف الال (ډوکتورلطیف بهاند)
رادیو ته بوتلم او د «زر او یوه شپه» په داستان کې یې یو وړوکی رول راکړی و .ما رول
هغسې چې ښایي نه شو لوبولی ،د لطیف الال په څنګ کې استاد حافظ هم په ستدیوکې والړ و.
زما ښه په یاد دي چې حافظ صاحب به یوه خبره ،یوه جمله او یو دیالوګ څو ځلې په نرمه لهجه
او مهربانۍ راته تکراراوه ،ترڅو به چې زه د خپل رول لوبولو ته چمتو شوم ،خو کله چې
 ۱۳۵۶ل کال په پیل کې زما د پوهنتون درسونه وروسته له غرمې شول ،بیا ما ونه شو کړای
چې په رادیوکې د تمثیل هنر ته دوام ورکړم .حافظ صاحب به هرکله چې لیدلم نو بیا ـ بیا به یې
رادیو ته دورتګ او تمثیل بلنه راکوله.
له هغې ورځې چې دی ما پیژندلی دی ،بیا د ژوند تر پایه پورې په ده کې د نوي نسل د روزلو
فکر او روحیه موجوده وه او هرکله به یې ځوانان هڅول چې زدکړه وکړي او مخ پر وړاندې
والړشي.
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دا د ۱۳۶۳کال د وروستیو ورځو خبره ده چې د پل باغ عمومي په ستدیو ګانوکې د حمزه
شینواري په دې بیت پسرلنۍ مشاعره جوړیدونکې وه:
چـې پسرلی پــه موسیدو ښکاري
ښکلې ځواني په غوړېدو ښکاري
ما دې مشاعرې ته یوشعرلیکلی و،چې یوڅوبیتونه یې دا دی:
څـو پسرلي دي چې دې الر څارمه
راشه چې الر پـــه وکــیـدو ښکاري
صبر مې وسو د هجران په اور کې
د ژونــد پیــاله پــه ډکــیـدو ښکاري
چې دې راتګ نه لږ خبرغوندې شي
بــیـا مې لـیـمـه په څـڅـیـدو ښـکاري
ښکاري چې لـږ شوله هغه مـینه دې
داغ د اللــه پـــه کــمــېـــدوښــکاري
کله به جوړ شي دا نیمګړی ژونـدون
الړه ځـــوانــي پـــه زړیــدوښــکاري
حمــزه شو پـالر د غـزل ښه وشــولــو
اوس یې هــر جاج په غوړیدو ښکاري
کله چې ما دا شعر واوراوه او له ستیژ نه بیرته خپل ځای ته روان وم ،نو دی را جګ شو په
غیږ کې یې ونیولم ،ښکل یې کړم او راته وې ویل:
«بهاند صاحب ،آصف جانه! ډیرښکلی و،
د شعر په اوریدودې ډیر خوشاله شوم ،خدای دې نور وس هم درکړي چې همداسې شعرونه
ولیکې»...
په دې ډول حافظ پرته له ما نه هر څوک تشویقول .بیا نو په پوهنتون کې زما د تدریس او علمي
کارونو او د نوي ژوند د مصروفیتونو په خاطر رادیو او تلویزون ته زما ورتګ کم شو ،خو
کله چې ما د رادیو د روزنې په اداره کې د «موږ او اوریدونکي» پروګرام د لیکوال په توګه
قراردادي کار پیل کړ ،نو یوه ورځ استاد نصرهللا حافظ په داسې حال کې د رادیو په انګړ کې
په مخه راغی چې زه د روزنې ادارې ته روان وم .ده د ګیلې له مخې را ته وویل:
«ګوره بهاند صاحب! ته خو زموږه وې ،د هنر او ادبیاتو د ادارې وې ،ته باید زموږ ادارې
سره مرسته وکړې او»...
ما ورته وویل چې دا هم د رادیو یوه څانګه ده ،دا یو علمي پروګرام دی او زما پوهنتوني وظیفه
دا ایجابوي چې دلته ښه همکاري وکړم او...
ده راغبرګه کړه:
«سمه ده بهاند صاحب ،هر چیرې چې ته خوشاله یې ،مقصد چې یو فرهنګي کار وشي چې دا
وطن کار ته اړتیا لري»
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کله به چې ورسره کیناستې ،هره خبره یې د شعر خبره وه ،د هنر او د فرهنګ خبره وه .یوه
ورځ د پل باغ عمومي دستدیوګانو په کوم دفتر کې ورسره ناست وم ،چیرې په کوم ځای کې
ډیر ورو د قدیم د یوې سندرې غږ راته:
را واواړوه څڼې ،راوړي مې ګلونه...
ما پوښتنه ځینې وکړه چې حافظ صاحب دا قدیم څه ډول رادیو ته راغی؟
ده د هغې همیشنۍ مهربانۍ له مخې چې درلودله یې ،رادیو ته د قدیم د راتګ اوږود داستان
راته بیان کړ ،چې دلته یې زه لنډیز راوړم .حافظ حاحب وویل:
«یوه ورځ په دفتر (پل باغ عمومي ستدیوګانې) کې ناست وم چې چپراسي راغی وې ویل چې
صاحب څوک راغلی دی او غواړي چې دننه راشي ،وایي چې سندر غاړی دی ،سندرې وایي.
ما ورته وویل چې رادې شي.
که ګورم چې یو زلمی دفتر ته راننوت« ،سه تار» یې پر اوږه اړولی دی .ما وروسته له ستړي
مه شي نه د ناستې ست ورته وکړ او له یو څو خبرو وروسته مې پوښتنه ورنه وکړه چې :څه
غواړي.
هغه وویل چې «سندربول» دی او غواړي چې د رادیو له پاره سندرې ثبت کړي.
ما ورته وویل چې:
باجه غږولی شې؟
هغه سمدالسه «سه تار» ته الس ونیو چې زه دا غږومه .ما د امتحان په غرض ورته وویل چې:
زلمیه!
ته خو لږې ګوتې وروړه!
زما له دې جملې سره سم قدیم په ارامۍ سره ما ته وکتل .ما ولیدل چې زما د پوښتنې په مقابل
کې د ده په سترګو کې د ځوابونو یو لښکر راروان دی .ورویې «سه تار» ته الس کړ .داسې
په نرمۍ او مهربانۍ سره یې راواخست ،لکه مور چې خپل اوالد را اخلي .په غیږ کې یې
کیښود ،په الس یې لږڅ ه غوږونه ورتاو کړل ،بل الس یې الندې تارونو ته ورنږدې کړ ،بیا
یې ما ته وکتل ،سترګې یې ورو شانته پټې کړې او داسې غږ یې له «سه تار» نه جګ کړ چې
د هراوریدونکي زړه یې ځان ته ورکاږه .له هغه غږ سره سم یې زما زړه له ګوګل نه راویست.
قدیم څو لنډې شیبې د خپلو هنرمندو ګوتو کمال موږ ته وښوده او له آرامیدوسره سم یې غاړه
داسې کږه کړه چې:
څنګه وصاحب؟
ما ورته وویل:
ډیره ښه وه ځوانه،
ته کوالی شې چې سندرې ثبت کړې او...
او له هغه نه وروسته قدیم ته ما د ثبت زمینه برابره کړه او سندرې یې پرله پسې له رادیو نه
خپریدې .ډیره لنډه موده وروسته په سل ګونوال زرګونه لیکونه رادیو ته راتلل چې دا زلمی
څوک دي؟
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په دې ډول استاد نصرهللا حافظ یوه نه ،دوه نه ،بلکې په لسګونو او سل ګونو داسې کسان تشویق
کړي دي ،روزلي دي او رادیوتلویزیون ته یې راوستي دي چې بیا هغوی د فرهنګ د ډګر
نومیالۍ څیرې جوړې شوې دي.
د استاد نصرهللا حافظ فرهنګي کارونو او فرهنګي ژوند ته په کتو سره زه د ده فرهنګي کارونه
په څلورو برخو ویشم:
۱ــ د رادیو افغانستان په بیالبیلو څانګو کې د ممثلینو او سندرغاړوله پاره د داستانونو او شعرونو
برابرول او د هغوی ډایرکت یا الرښوونه،
۲ــ په رادیو او تلویزیون کې د بیال بیلو پروګرامونو لوستل او د شعرونو دکلمه،
۳ــ تحقیق او څیړنه،
۴ــ تخلیق.
استاد نصرهللا حافظ سر له نن (د دوه زره دیارلسم کال د نومبر څوارلسمه) ()۲۰۱۳/۱۱/۱۴
څخه نور موږ په منځ کې فزیکي موجودیت نه لري ،خو د خپلو ترسره کړو ټولو فرهنګي
کارونو په خاطر به د تل له پاره له ټولو نسلونو سره ژوندی وي او کارونه به یې د هغوی له
پاره سرمشق وي.
د استاد نصرهللا حافظ په باب باید ډیر څه وویل شي ،مقالې او کتابونه باید ولیکل شي ،خو زه د
اوس له پاره په همدې خبرو بسنه کوم او د خپلو خبرو په پای کې تاسو درانه لوستونکي لومړی
د ده د یوه عاشقانه له درده ډک غزل لوستلو ته رابولم او بیا به څو هغه انځورونه وګورئ چې
په بیړه ما په خپل آرشیف کې پیدا کړل.
دا هم غزل:
بـانــه مـې سیل د ګـلــودی څـه نـور بــه وګــورم
او تــــه چې پــه کې اوسې هـغـه کـور به وګورم
لږ ودرېـــږه چې ودې کــړم د تـورو سترګو سیل
ستا ستـرګــو کې د خـپـلو سترګو تــور به وګورم
نسیـم مــې کــه د وصـل پــه ګـلشن نـــه شو ګـذر
بـیـلـتـون مې چې پرې سیځي هغه اور به وګورم
تـکـل مــې دی چــې شم دې په درشل کې قرباني
کـه نــغــده پـیـدا نـــه شوه چـیـرته پور به وګورم
حـافـظ د بـیــدردانــو پـه څـیـر نــه ګـرځمـه نــور
شریک مې چې په غم شی نو غمخور به وګورم
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له ښۍ خوا :ډاکتراقبال فنا ،استاد نصرهللا حافظ او آصف بهاند.
(په کابل کې یوه نا رسمي مشاعره(

له ښۍ خوانه :محمدابراهیم خواخوږی،محمدابراهیم عطایي،استادنصرهللا حافظ
(کابل پوهنتون،دعالمه رشاد اویایمه کلیزه)
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غالم نبي عشقري:
«مې نوشتم بیت رنگین ،رنگ اگر میداشتم»...

پاسنی سر لیک د غالم نبي عشقري د هغه شعر نیم بیتی دی چې په اوسني وخت کې یوه افغان
سندر غاړي ډیر ښه زمزمه کړی دی .داود سرخوش د صوفي عشقري د زړه غږ یو ځل بیا
داسې اوچت کړ ،چې که عشقري ژوندی وای ،خپله به یې خپل کالم ته اوښکې تویې کړې وای.
غالم نبي عشقري زموږ هیواد وال مطرح شاعر په  ۱۲۷۱ل کال کې زېـږیدلی او په ۱۳۵۸
کال کې مړ شوی دی او د خپل عمر اویا کلونه یې له کتاب ،قلم او شعر سره تیر کړل.
په ټولنیزه میډیا کې څو ځلې د عشقري صاحب هغه شعر په مخه راغی چې داود سرخوش په
هنرمندانه او ماهرانه ډول زمزمه کړی دی ،څو ځلې مې واورید ،څو ځلې د عشقري غږ ته
غوږ شوم او څو ځلې ورته وهڅېـیدم چې وې لیکم ،خو بیا به پاتې شو ،په پای کې مې یوه ورځ
یوازې هغه بیتونه را ولیکل چې داود سرخوش زمزمه کړي وو ،چې د همدې کرښو په پای کې
به یې تاسو درنو لوستونکو سره شریک کړم.
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داود سر خوش ،هغه هم له دنبورې سره زمزمه کړی او په داسې استادانه ډول یې دنبوره غږولي
چې ته به وایی ټول عمر یې ل ه دنبوري سره لوبې کړي او هغه یې غږولې ده  .داود سر
سرخوش د صوفي عشقرې د دې شعر د پنځو بیتونو ټول تورې او کلمات داسې په سوز سره
تلفظ کوي او وایي یې چې ته به وایي په خپله صوفي عشقري در ته ناست دی او د خپل ژوند
له السه په شکایتونو سر دی او د زمانې نادودې بیانوي.
دا هم د عشقري صاحب د شعر هغه بیتونه چې داود سر خوش زمزمه کړي دي:
مې نوشتم بیت رنگین ،رنگ اگر میداشتم
میگرفـتــم دامـنـې را ،چـنگ اگر میداشتم
قـدرتـم نبـود که از میخانه ای ساغر کشم
سر خود ،بنگ اگر میداشتم
گـرم میکردم ِ
مـاه مـن امــروز غمگـیـني نـمـیـدانم چرا
ساز مـیکـردم برت سارنگ اگـر میداشتم
یا ترا یا خویش را میکشتم حاال ای رقیب
هـمـچو عـیـاران عالـم نـنگ اگر میداشتم
چاپـلـوسي نـایـد از دستـم بــه مانند رقیب
آش ـنـایـم مـیـشـدي ،نـیـرگ اگـر مـیـداشتم
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عبدالهادي داوي:
د داوي یو غــزل او زما یوه خاطره

عبدالهادي داوي د افغانستان په معاصر فرهنگي ــ سیاسي بهیر کې هغه مطرح شخصیت دی
چې د خپل فعالیت په ټولو برخو کې ،د وطن او خلکو په مینه رنگیدلی دی ،داسې کارنامې او
آثار یې پریښي دي چې د نوي نسل له پاره د الرې څراغ حیثیت لري او تاریخ به یې هیڅ کله
هیرې نه کړي.
زه په دې ډیره لنډه مقاله کې د داوي پر سیاسي او ادبي کارنامو نه غږیـږم او نه یې بیوگرافي
را اخلم؛ زه یوازې د ده یـو پـښتو غـزل را اخلم او په دې غـزل پورې اړوند خپله یوه لنډه
خاطره لیکم:
د شپـیتمې لسیـزې په پیل کې کله چې د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل
شوم ،د خپلې څانگې په سپارښتنه مې یو شمیر درسي کتابونه تدوین او ولیکل .په دغو درسي
کتابونو کې ،یو «د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون» و چې د پښتو څانگې د څلورم
ټولگي له پاره مې تدوین او لیکلی و.
یاد درسي کتاب په گستـتـنر بڼه چاپ شوی و .په کتاب کې مې د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې
د گڼ شمیر مطرح شاعرانو د کالم نمونې را اخیستې وې ،د یادو شاعرانو د ژوند پر حاالتو به
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یا ما لکچرونه وړاندې کول او یا به مې ځینو محصلینو ته وخت ورکاوه چې پـر ځینو شاعرانو
وغږېـږي.
د کتاب له پاره مې «د متن د تدریس اصول» تر سرلیک الندې د  A4مخ په انداره ،شل مخه
مقدمه لیکلې وه چې د هغې له مخې به مو د شاعرانو د شعرونو هر اړخیزه شننه کوله.
په دې کتاب (د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون) کې ما عمدا ً د ښاغلي داوي د کالم
پښتو بیلگې ځکه را اخیستې وې چې ځینو خلکو داسې فکر کاوه چې داوي یوازې په دري ژبه
شاعري کړیده ،په داسې حال کې چې داوي په دواړو ژبو (دري ،پښتو) کې ښه خوندوره شاعري
کړیده.
استاد بینوا ال ډېـر پخوا ،په اوسني لیکوال کې د داوي د شاعرۍ په باب لیکلي و:
«ښاغلی عبدالهادي داوي له پیاوړو مشرانو لیکوالو او سابقه لرونکو ادیبانو او شاعرانو څخه
دی ،بلکې په پاړسو کې هم ښې
دی ،چې نه یوازې په پښتو کې د ښه قلم او ښې طبعې خاوند ٔ
ٔ
دی».
شاعر
منلی
او
ي
لر
لیکنې
پخې
او
ثـقـه
ٔ
(بېنوا عبدالروف ،اوسني لیکوال (بشپړ متن) ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه
ټولنه ۱۳۸۸ ،ش ــ  ۲۰۰۹ع کال ۳۸۹ ،ام مخ)

په پاسني یاد درسي کتاب (د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون) کې ما د ښاغلي عبدالهادي
داوي د کالم د نمونې په ډول د ده دا غزل هم انتخاب کړی و:

غــزل
کـــه یـــــوازې زمـــا پــــر کــلـي واړوې
د غــــم بــــار بــه مـې لــــه ولـي واړوې
تــغــافــل او الـتـفـات غـبـرگې چــړې دي
چـــې تـــــه سـتـرگــې نـــازولــې واړوې
لــیــونی دې کـړم کـوڅـیـو ،خــصــوصـا ً
چـې تـــــر غــوږ یې نـــا اودلــې واړوې
واعـظ هـلته به دې بـولو چې مستۍ څخه
دا ښــیــلـــي ښــــویـــــــدلــــــــي واړوې
که دې تورې سترگې سپینې په ژړا کړې
د قـسـمــت بــــــه کــلــه کـښـلــي واړوې
غـــــازیــان د آبـــدو ویـشـتـلـي نـــــه دي
د هــــمــت غــشــي تـــــر څــلـي واړوې
داوي پــیــژنــو دې نـه شـته هـیـڅ حاجت
چـــــې دې ډول د غــــــــزلــــــې واړوې
(بېنوا عبدالروف ،اوسني لیکوال (بشپړ متن) ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه
ټولنه ۱۳۸۸ ،ش ــ  ۲۰۰۹ع کال ۳۹۸ ،ام مخ)
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پوهاند رحیم الهام:
د «لنډۍ ها» ټولګه او پوهاند رحیم الهام

د لنډیو د ټولګو او منابعو د پیژندنې په برخه کې مې دا ځل د «لڼډۍ ها» تر سر لیک الندې
یوې ټولګې ته الس رسی پیدا کړی دی چې د لنډیو د مقالو په دې برخه کې خبرې ور باندې
کیږي.
«لنډۍ ها» د لنډیو د هغې مجموعې نوم دی چې د پوهاند رحیم الهام په زیار او هڅې د لنډیو په
باب له یوې مقدمې (دري او پښتو) له یو شمیر لنډیو او په دري ژبې باندې له ژباړې سره ،په
 ۱۳۷۹کال کې د «اریک» د ګرځنده کتابتونونو د ادارې له خوا خپره شوې ده.
په کتاب کې لوم ړی د خپرونکې ادارې یاد داشت راغلي دی .په دې یاد داشت کې د «اریک»
د نشراتي موسسې د تاریخ او کار پر څرنګوالي باندې خبرې شوې دي .وروسته له هغه د لنډیو
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په باب د درانه استاد پوهاند محمد رحیم الهام مقدمه په دوو ژبو(پښتوــ دري) باندې راغلې ده
چې د لنډیو په باب نوي او د پام وړ ټکي په کې شته.
پوهاند الهام د لنډیو په باب له معمولي او چوکاټي خبرو ور آخوا ،نور نظریات لري چې مهم
ټکي یې دا دي:
« لنډۍ د پښتو شفاهي اشعارو یو ډول دی چې له دوو نا برابرو مسریو څخه جوړه ده .لومړنۍ
مسرۍ یې  ۹او دویمه یې دیارلس سیالبه لري .په لومړۍ مسرۍ کې یې فشار پر څلورم او په
دویمه مسرۍ کې یې فشار پر څلورم ،اتم او دولسم سیالب واقع کیـږي.
لنډۍ قافیه نه لري او دویمه مسرۍ یې د « »aپه ترنمي غږ پای ته رسېـږي .وزن یې آهنګوال
ایقاعي دی او د معمولو عروضي وزنونو څه نښې په کې نه څرګندېـږي.
د ټولنپـېـ ژندنې او ښکال پیژندنې د تحلیل په رڼا کې د لنډیو ارزښت موندنه او په علمي بڼه د
شکل او مضمون او د هغو یو بل سره مناسبت ،برر سي او څیړنه ډیره کمه شوې ده…
لنډۍ د پیدایښت پیالمه تر اوسه نه ده معلومه او داسې بریښي چې تر اسالم د مخه د پښتو د زړو
هیجایي شعرونو یادګار او پاتې شونې وي…
تر اوسه د لنډیو له لږو ډیرو  ۲۲مجموعو په هکله معلومات لرو چې  ۱۳یې چاپي نسخې او
نورې قلمي دي او…»
(لنډۍ ها ،د پوهاند الهام له مقدمو سره ،خپرندوی :د «اریک» د ګرځنده کتابتونونو اداره ۱۳۷۹ ،ل کال ،د
پښتو مقدمې وــ ز مخونه)

دا چې پو هاند الهام د لنډیو د داسې یوې ټولګې ټولولو او ژباړې ته ولې مال تړلې ،دی په خپله
د همدې کتاب (لنډۍ ها) په مقدمه کې ور باندې غږیدلی دی چې زه به وروسته پرې وغږېـږم.
خو اوس په خپله پوهاند الهام:
د الهام د ژوند لیک په باب هغومره چې ښایي خبرې نه دي شوي ،دا چې ولې ،هغه هم ځانته
دالیل لري .د همدې دلیل له مخې زه دلته د ده د بیوګرفي په اړوند څه زړې او نوې خبرې لرم،
چې لوستونکو ته به بې ګټې نه وي:
الهام زما له پاره خیالي ،نا لیدلی داسې څوک نه دی چې ما د بل چا له خولې او قلم نه پیژندلی
وي .ما مخامخ پیژندګلوي ورسره درلوده ،دواړه د یوې علمي موسسې غړي وو ،یو ځای مې
علمي فرهنګي کار ور سره کړی دی ،په ټولګي کې د غیر رسمي اسیستانت په ډول ورته ناست
یم ،له ټولو لیکلو کتابونو ،اشعارو او مقالو نه یې مستفید شوی یم او تر ټولو مهمه دا چې د
شپیتمې لسیزې په پیل کې د کابل پوهنتون د علمي نشراتي ارګان (اجتماعي علوم) په مجله کې،
کله چې دی مسول مدیر و ،ما یې څو کاله د مرستیال په توګه دنده ور سره تر سره کړې ده.
د پوهاند الهام علمي سویه په دوو ځایونو کې ما ته ښه جوته شوه:
 ۱ــ کله چې ده د کابل پوهنتون د ژورنالیزم په پوهنځي کې د «هنري نقد» مضمون تدریس
کاوه ،زه به د غیر رسمي اسیستانت په توګه ،خاص د ده د لکچرونو د اوریدو له پاره ورسره
تلم،
 ۲ــ د «اجتماعي علوم» مجلې په دفتر کې د کار په وخت کې چې د کابل پوهنتون د بیالبیلو
پوهنځیو څخه د خپریدو له پاره د استادانو راغلې علمي مقالې به مو اصالح کولې.
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په رښتیا سره په همدې دوو ځایونو کې ما له پوهاند الهام نه دومره ډیر څه زده کړل چې تر
اوسه هم په علمي مسایلو او څیړنو کې زما د الرې د څراغ حثیت لري.
په ژورنالیزم پوهنځي کې د «هنري نقد» مضمون لکچرونوکې ما ډیر څه زده کړل چې له هغو
نه په استفادې سره مې د خپل یو درسي کتاب (د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې منظوم متون،
ګستتنر چاپ) په مقدمه کې« ،د متن د تدریس اصول» تر سر لیک الندې د شلو مخونو په
اندازه ،د متن د تدریس الرښود ولیکه او په پای کې مې د مآخذ پر ځای کې د امانت دارۍ د
ساتلو په موخه ولیکل چې د دې کرښو په لیکلو کې مې د پوهاند رحیم الهام له مخامخ لکچرونو
او د مجلې په دفتر کې د مقالو د لوستلو او تصحح په وخت کې د ده له توضیحاتو نه استفاده
کړې ده.
د پوهاند الهام د بیوګرافي په باب باید و وایم چې ښایي پخوا هم خپره شوې وي ،خو ما د ده
بیوګرافي د لومړي ځل له پاره د استاد عبدالروف بینوا په «اوسني لیکوال» کې ولیدله .په اوسني
لیکوال کې د الهام د بیوګراُۍ مهم ټکي دا دي:
ــ رحیم الهام د فضل الدین زوی ،په خټه مومند پښتون دی،
ــ د کابل په ریشخور نومي کلي کې په  ۱۳۱۰هجري شمسي کال زیږدلی دی،
ــ مروجه دیني زدکړې یې له محلي استادانو نه زده کړي دي،
ــ په  ۱۳۳۲کې یې له غازي لیسې د بکلوریا او په  ۱۳۳۵کال کې یې له ادبیاتو پوهنځي څخه
د لیسانس سندونه واخستل او له فراغت وروسته په علمي کدر کې ومنل شو.
ــ په  ۱۳۳۶کې د وږمې مجلې مدیر شو او په  ۱۳۴۵کال کې د مساوات اخبار چلونکی شو،
ــ امریکا ته د لوړو زدکړو له پاره الړ او په  ۱۹۶۴ع کال یې دامریکا له مشیګن پوهنتون نه د
ماسترۍ دیپلوم تر السه کړ.
ــ د مشیګن پوهنتون د انګلیسي ژبې د موسسې له خوا یې ،د انګلیسي ژبې د تخصص سند هم
تر السه کړ.
(د ډیرو مالوماتو له پاره وګورئ :بینوا عبداروف ،اوسني لیکوال بشپړ متن ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا
روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه ټولنه ،کندهار ۲۰۰۹/۱۳۸۸ ،کال ۱۱۶ ،او  ۱۱۷مخونه)

تر هغه ځایه چې زه مالومات لرم پوهاند رحیم الهام د ماسترۍ دوې ډګریانې درلودلې چې یوه
یې په ادبي نقد کې وه او بله یې په ژبپوهنه کې او په دې دواړو برخو کې یې ګڼ شمیر مقالې
او آثار لیکلي او خپاره کړي دي .وروسته یې بیا د ډوکتورا سند هم تر السه کړ چې په خپل
همدې وروستي اثر(لنډۍ ها) کې یې لیکلي دي« :پوهاند ډاکتر رحیم الهام»
یو ځلې مې د فیسبوک په یوه پاڼه کې هم د استاد الهام یوه بیوګرافي له نظره تیره شوه چې د
هغې بیوګرافي ځینې مهم هغه ټکي چې په اوسني لیکوال کې نه شته ،دا دي:
ــ د شپږو میاشتو له پاره یې د انګلیسي ژبې د زدکړو له پاره هند ته سفر وکړ،
ــ په  ۱۳۶۵کال کې د یوه کال له پاره د دري ژبې د تدریس له پاره د اوماها پوهنتون ته تللی،
ــ استاد الهام په پښتو ،دري او انګلیسي ژبو باندې  ۱۷۰اثار او مقالې لیکلي او ژباړلي دي،
ــ په  ۱۹۸۹کال یې په تاجکستان هیواد کې د ژبپوهنې څانګه کې د دکتورا سند تر الس کړ،
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ــ په  ۱۹۹۲کال کې د جګړو په اثر وطن پریښود ،پیښور ته الړ او هلته د آزاد افغانستان د
«وفا» مسول مدیر شو،
ــ او د وفا د مدیریت تر څنګ یې د (جی .تی .زید بیفایر) د موسسې د درسي کتابونو د نشراتو
مدیریت هم ور له غاړې و،
ــ په پاکستان کې د خپلو لیکنو ،اشعارو او انتریو ګانو په ترڅ کې د ویلو خبرو پر بنا ،د پاکستان
دولت له هغه هیواد نه بیرته افغانستان ته ولېـ ږه او د ډیرو کړاونو له زغملو وروسته ،له خپلې
کورنۍ سره امریکا ته مهاجر شو،
ــ د دریو مهمو علمي او سیاسي خپرونو مسول پاتې شوی دی:
۱ــ وږمه (مجله ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې خپرونه)،
۲ــ مساوات (جریده)،
۳ــ اجتماعي علوم (مجله ،د کابل پوهنتون علمي څیړنیزه خپرونه).
ــ الهام خپل وطن ،ژبو ادبیاتو او وطن ته له نیمې پیړۍ خدمت نه وروسته د  ۲۰۰۳کال د اپریل
په دریمه نیټه ومړ او جنازه یې افغانستان ته ولیږدول شوه.
د ډیرو مالوماتو له پاره لوستونکي دغه آدرس ته مراجعه کوالی شي:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=29170884766
8950&id=141511946021975&substory_index=0
د پوهاند الهام په ژوند لیک او تر سره کړو سیاسي او علمي کارونو باندې ډیری فرهنګیان پټه
خوله دي ،دومره چې باید ،څوک څه نه وایي او نه یې لیکي چې دا د ده په حق کې یوه جفا ده.
پوهاند الهام د ف رهنګي ژوند ډیره برخه په پوهنتون کې تیره کړه .د ده نوم او ژوند د پوهنتون
له نامه او چاپیلایر سره غوټه شوی و ،دا چې په پوهنتون کې څنګه پر الهام دایره تنګه کړای
شوه ،دی څنګه اړ کړای شو چې پوهنتون پرېـږي او د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته الړ شي،
دا هم جال داستان او دالیل لري چې په خپل وخت کې ښایي ولیکل شي.
د ښاغلي پوهاند الهام د لنډیو دا جونګ او دا کار د استاد بینوا د لنډیو هغه کار ته ورته دی چې
د استاد عبدالروف بینوا په زیار ،لومړی چاپ ۱۳۳۷ :ل ،کال کې چاپ شوه او بیا د اړتیا له
مخې په  ۱۳۸۷ل کال کې د دویم ځل له پاره چاپ او خپره شوه چې ما د لنډیو د مقالو په دریمه
برخه کې خبرې پرې کړې دي.
الهام صاحب هم لکه استاد بینوا لومړی د لنډۍ پښتو متن ،بیا یې دري ژ باړه راوړې ده ،خو د
استاد بینوا له کار سره یې تو پیر دا دی چې بینوا لومړی د لنډۍ پښتو متن ،بیا دري ژباړه او
بیا انګلیسي ژباړه راوړې ده؛ خو الهام صاحب یوازې د لنډۍ پښتو متن او ورپسې دري ژباړه
ایښې ده .په دواړو مجموعوکې له هرې لنډۍ سره داسې رسم شوي انځورونه هم راوړل شوي
دي چې هر انځور د لنډۍ محتوی هم څرګندوي.
تر هغه ځایه چې زه پوهاند الهام پیژنم ،ده د خپلو فرهنګي کارونو په لړ کې د لنډیو د دې ټولګې
له برابرولو او چاپولو نه سوا نور ډیر مهم کارونونه او پروګرامونه درلودل چې باید د ادبي نقد
او ژبپوهنې په برخه کې یې کړي وای .دا چې ده ولې د دې ټولکې را ټولولو ،په دري ژبه
باندې ژباړلو او بیا چاپ ته خپل قیمتي وخت وقف کړ ،ده په خپله د دې ټولګې په مقدمه کې
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اشاره ورته کړې ده چې د اوږد والي له پاره یې دلته نه را نقلوم .لنډیز یې داسې دی چې په
تاجکستان کې کوم تن افغانستان پ یژندونکي چې دادا جان عابدي نومیده د افغانستان پر فولکلور
باندې کار کړی و ،چې یوه برخه یې پښتو لنډۍ وې او هغه سړي ته کوم دریم ګړي لنډۍ په
دري ژبه باندې ژباړلې وې .دادا جان عابدي د افغانستان د فولکلور په برخه د کړي کار د لنډیو
برخه الهام ته د اصالح له پاره ورکړې وه .څنګه چې د هغه ژباړه نا سمه وه ،نو الهام له سره
ور ته ناست دی او د هغې مجموعې ځینې لنډۍ یې په دري ژبه ژباړلې دي.
(د لنډۍ ها د دري مقدمې ج ــ د مخونه)

چې پایله یې همدا د «لنډۍ ها» ټولګه ده .مانا دا چې په دې ټولګه کې راغلې لنډۍ د الهام خپل
انتخاب نه دي ،یوازې د ناسمې ژباړې په خاطر دی اړ وتلی چې په دري باندې یې وژباړي.
دا چې الهام د خپل ژوند د فرهنګي کارونو په ترڅ کې د تر سره کولو له پاره نور ډیر کارونه
او پالنونه درلودل ،د دې په درک سره نورو قلموالو هم د ځینو لیکنو سپارښت ور ته کړی و.
شپون صاحب د خپلو یاد داشتونو د لیکلو او خپرولو په سلسله کې په «و ،نه و ،یو شپون و»
کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده چې الهام د لیکلو له پاره ډیر څه لري چې باید وې لیکي.
د الهام په باب د شپون صاحب په «و ،نه و ،یوشپون و» کې داسې راغلي دي:
«… چې هیر مې نه شي زما د پوهنتون په دوره کې قابل او مشهور شاګردان یو همدا رحیم
الهام و ،چې په اوله کې رحیم فضلي و .دی د کابل د چار آسیا د یوه دهقان زوی و ،په قام مرچه
خیل مومند و .د پاړسي ژبې پوخ شاعر و ،چې زما په شان یې وروسته پښتو لیکل شروع کړل.
عجیبه استعداد واال و .او که د پوهنتون کوم محصل  ،کوم وخت د ده پر ژوند او کارنامو
مونوګراف ولیکي ،افغاني کلچر او ادبیاتو ته به یې خدمت کړی وي .په کال  ۲۰۰۱کې چې
الهام د امریکا په اریزونا کې و ،ما په تیلیفون کې ورته خواست وکړ چې هسې وزګاره ناست
یې ،ولې د خپل ژوند خاطرې نه لیکې .راسره وې هم منله ،خو په  ۲۰۰۳کال کې چې د سرطان
په نا روغۍ اخته و او ما ور ته ډیر تیلیفون کاوه ،یوه هفته یې مرګ ته پاتې وه ،ال یې دا کتاب
نه و پیل کړی .د الهام د ځوانمردۍ یوه بله بیلګه مې یاد ده ،چې که څه هم په خپل صنف کې
اول لمبر و ،خو ریس ته به یې خواست کاوه چې نسیم نګهت چې دویم نومره و ،اول کړي…»
(شپون سعدالدین ،و ،نه و ،یو شپون و ،دانش خپرندویه ټولنه ۲۰۰۵/۱۳۸۴ ،کال ۸۸ ،او ۸۹
مخونه)
تر هغه ځایه چې ما الهام لیدلی ،پیژندلی او لوستلی دی ،زما له نظره الهام د ویلو او لیکلو له
پاره ډیر څه درلودل چې وې نه لیکل او خاورو ته یې له ځان سره یوړل .زه په مسولیت سره
وایم چې د کابل پوهنتون په پوهاندانو کې د حساب وړ علمي شخص و.
د «اجتماعي علوم» مجلې په دفتر کې مې یوه ورځ د چای څکلو د بڼدار په ترڅ کې ورته و
ویل:
« استاده! ته که زما په الس کې وای ،پوهېـږې څه مې درباندې کول؟
ده پرته له ځنډه او پرته له دې چې زما په لوري وګوري ،را ته وویل:
وزلم دې که څنګه؟
ما ورغبرګه کړه چې:
نه ،نه مې وزلې.
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ــ نو څه دې را باندې کول؟
ــ دا ځانته مې ګوره ،دغسې مې دوه درې تنه ځوان اسیستانتان درته مقرورول چې تا په ټولګیو
کې لکچرونه ورکوالی او هغوی لیکالی او چاپوالی یې».
په پای کې د پوهاند الهام د مورد بحث وړ کتاب (لنډۍ ها) نه یو څو منتخبې لنډۍ:
پر وطن نیمه ډوډۍ ښه ده
نه په پردي وطن کې غوښې پوالونه
د هندوستان سفر دې زار شه
زما په تور اوربل کې سپین ولګیدنه
تر نیمو شپو پورې رانغلې
سکروټې مړې شوې ،اوس ایرو ته ناسته یمه
بیګاه مې یار سره وعده وه
د الس بنګړي مې په لتو تړلي ونه
افعال مې ټول د لیونو شول
کلیمه وایم د یار نوم پر خوله راځینه
دیدن په لک ،خندا په زر ده
د سپینې خولې قیمت به نه مالومومه
چې په دنیا په ښه رانغلې
بیا مې د شناختو پر سر مه وهه السونه
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د پوهاند الهام د پنځلسم تلین په پلمه
د ده علمي شخصیت ته یوه کتنه

پوهاند محمد رحیم الهام د افغانستان د علمي کړیو ،یو وتلی او منلی علمي شخصیت او د کلمي
په ریښتینې مانا یو پوهاند او استاد و .استاد الهام له نن نه پنځلس کاله مخکې د غربت په چاپیلایر
کې د  ۲۰۰۳کال د اپریل په دریمه په امریکا کې ،د اویاوو کلونو په عمر مړ شو.
د الهام د ژوند لیک په باب هغومره چې ښایي خبرې نه دي شوي ،دا چې ولې ،هغه هم ځانته
دالیل لري .د همدې دلیل له مخې زه دلته د ده د بیوګرفي په اړوند څه زړې او نوې خبرې لرم،
چې لوستونکو ته به بې ګټې نه وي:
الهام زما له پاره خیالي ،نا لیدلی داسې څوک نه دی چې ما د بل چا له خولې او قلم نه پیژندلی
وي .ما مخامخ پیژندګلوي ورسره درلوده ،دواړه د یوې علمي موسسې غړي وو ،یو ځای مې
علمي فرهنګي کار ور سره کړی دی ،په ټولګي کې د غیر رسمي اسیستانت په ډول ورته ناست
یم ،له ټولو لیکلو کتابونو ،اشعارو او مقالو نه یې مستفید شوی یم او تر ټولو مهمه دا چې د
شپیتمې لسیزې په پیل کې د کابل پوهنتون د علمي نشراتي ارګان (اجتماعي علوم) په مجله کې،
کله چې دی مسول مدیر و ،ما یې څو کاله د مرستیال په توګه دنده ور سره تر سره کړې ده.
د پوهاند الهام علمي سویه په دوو ځایونو کې ما ته ښه جوته شوه:
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۱ــ کله چې ده د کابل پوهنتون د ژور نالیزم په پوهنځي کې د «هنري نقد» تدریس کاوه ،زه به
د غیر رسمي اسیستانت په توګه ،خاص د ده د لکچرونو د اوریدو له پاره ورسره تلم،
۲ــ د «اجتماعي علوم» مجلې په دفتر کې د کار په وخت کې چې د کابل پوهنتون د بیالبیلو
پوهنځیو څخه د خپریدو له پاره د استادانو راغلې علمي مقالې به مو له نظره تیرولې.
په رښتیا سره په همدې دوو ځایونو کې ما له پوهاند الهام نه دومره ډیر څه زده کړل چې تر
اوسه هم په علمي مسایلو او څیړنو کې زما د الرې د څراغ حثیت لري.
په ژورنالیزم پوهنځي کې د «هنري نقد» مضمون لکچرونوکې ما ډیر څه زده کړل چې له هغو
نه په استفادې سره مې د خپل یو درسي کتاب (د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې منظوم متون،
ګستتنر چاپ) په مقدمه کې« ،د متن د تدریس اصول» تر سر لیک الندې د شلو مخونو په
اندازه ،د متن د تدریس الرښود ولیکه او په پای کې مې د مآخذ پر ځای کې د امانت دارۍ د
ساتلو په موخه ولیکل چې :د دې کرښو په لیکلو کې مې د پوهاند رحیم الهام له مخامخ لکچرونو
او د مجلې په دفتر کې د مقالو د لوستلو او تصحح په وخت کې د ده له توضیحاتو نه استفاده
کړې ده.
د پوهاند الهام د بیوګرافي په باب باید و وایم چې ښایي پخوا هم خپره شوې وي ،خو ما د ده
بیوګرافي د لومړي ځل له پاره د استاد عبدالروف بینوا په «اوسني لیکوال» کې ولیدله .په اوسني
لیکوال کې د الهام د بیوګراُۍ مهم ټکي دا دي:
ــ رحیم الهام د فضل الدین زوی ،په خټه مومند پښتون دی،
ــ د کابل په ریشخور نومي کلي کې په  ۱۳۱۰هجري شمسي کال زیږدلی دی،
ــ مروجه دیني زدکړې یې له محلي استادانو نه زده کړي دي،
ــ په  ۱۳۳۲کې یې له غازي لیسې د بکلوریا او په  ۱۳۳۵کال کې یې له ادبیاتو پوهنځي څخه
د لیسانس سندونه واخستل او له فراغت وروسته په علمي کدر کې ومنل شو.
ــ په  ۱۳۳۶کې د وږمې مجلې مدیر شو او په  ۱۳۴۵کال کې د مساوات اخبار چلونکی شو،
ــ امریکا ته د لوړو زدکړو له پاره الړ او په  ۱۹۶۴ع کال یې دامریکا له مشیګن پوهنتون نه د
ماسترۍ دیپلوم تر السه کړ.
ــ د مشیګن پوهنتون د انګلیسي ژبې د موسسې له خوا یې ،د انګلیسي ژبې د تخصص سند هم
تر السه کړ.
(د ډیرو مالوماتو له پاره وګورئ :بینوا عبداروف ،اوسني لیکوال بشپړ متن ،ترتیب او زیاتونې:
مطیع هللا روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه ټولنه ،کندهار ۲۰۰۹/۱۳۸۸ ،کال ۱۱۶ ،او ۱۱۷
مخونه)
تر هغه ځایه چې زه مالومات لرم پوهاند رحیم الهام دوې ډګریانې در لودلې چې یوه یې په ادبي
نقد کې وه او بله یې په ژبپوهنه کې او په دې دواړو برخو کې یې ګڼ شمیر مقالې او آثار لیکلي
او خپاره کړي دي .وروسته یې بیا د ډوکتورا سند هم تر السه کړ چې په خپل وروستي اثر(لنډۍ
ها) کې یې لیکلي دي:
«پوهاند ډاکتر رحیم الهام»
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یو ځلې مې د فیسبوک په یوه پاڼه کې هم د استاد الهام یوه بیوګرافي له نظره تیره شوه چې د
هغې بیوګرافي ځینې مهم هغه ټکي چې په اوسني لیکوال کې نه شته ،دا دي:
ــ د شپږو میاشتو له پاره یې د انګلیسي ژبې د زدکړو له پاره هند ته سفر وکړ،
ــ په  ۱۳۶۵کال کې د یوه کال له پاره د دري ژبې د تدریس له پاره د اوماها پوهنتون ته تللی،
ــ استاد الهام په پښتو ،دري او انګلیسي ژبو باندې  ۱۷۰اثار او مقالې لیکلي او ژباړلي دي،
ــ په  ۱۹۸۹کال یې په تاجکستان هیواد کې د ژبپوهنې څانګه کې د دکتورا سند تر الس کړ،
ــ په  ۱۹۹۲کال کې د جګړو په اثر وطن پریښود ،پیښور ته الړ او هلته د آزاد افغانستان د
«وفا» مسول مدیر شو،
ــ او د وفا د مدیریت تر څنګ یې د (جی .تی .زید بیفایر) د موسسې د درسي کتابونو د نشراتو
مدیریت هم ور له غاړې و،
ــ په پاکستان کې د خپلو لیکنو ،اشعارو او انتریو ګانو په ترڅ کې د ویلو خبرو پر بنا ،د پاکستان
دولت له هغه هیواد نه بیرته افغانستان ته ولیږه او د ډیرو کړاونو له زغملو وروسته ،له خپلې
کورنۍ سره امریکا ته مهاجر شو،
ــ د دریو مهمو علمي او سیاسي خپرونو مسول پاتې شوی دی:
۱ــ وږمه (مجله ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې خپرونه)،
۲ــ مساوات (جریده)،
۳ــ اجتماعي علوم (مجله ،د کابل پوهنتون علمي څیړنیزه خپرونه).
ــ الهام خپل وطن ،ژبو ادبیاتو او وطن ته له نیمې پیړۍ خدمت نه وروسته د  ۲۰۰۳کال د اپریل
په دریمه نیټه ومړ او جنازه یې افغانستان ته ولیږدول شوه.
د پوهاند الهام په ژوند لیک او تر سره کړو سیاسي او علمي کارونو باندې ډیری فرهنګیان پټه
خوله دي ،دومره چې باید ،څوک څه نه وایي او نه یې لیکي چې دا د ده په حق کې یوه جفا ده.
ما کله چې د «لنډۍ ها» ټولگه تر السه کړه ،لږ شانتې مې د ده پر بیوگرافۍ او علمي شخصیت
باندې خبرې وکړې .زما دا مقاله د  ۲۰۱۵ام کال د لسمې میاشتې په  ۲۸مه نیټه په میډیا کې
خپره شوه.
بیا زما په غبرگون کې ښاغلي زمری کاسي هم د « مرحوم رحیم الهام شاعر شهیر وطن» تر
سر لیک الندې یوه غنیمت مقاله ولیکله .کاسي صاحب په دې مقاله کې د پوهاند الهام د علمي
شخصیت په باب او له هغه سره په خپلو ځینو خاطراتو باندې غږېدلی دی چې د قدر وړ او
لومړي الس مالومات په کې خوندي شوي دي.
پوهاند الهام د فرهنګي ژوند ډیره برخه په پوهنتو ن کې تیره کړه .د ده نوم او ژوند د پوهنتون
له ن امه او چاپیلایر سره غوټه شوی و ،دا چې په پوهنتون کې څنګه پر الهام دایره تنګه کړای
شوه ،دی څنګه اړ کړای شو چې پوهنتون پریږي او د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته الړ شي،
دا هم جال داستان او دالیل لري چې په خپل وخت کې ښایي ولیکل شي.
کوم کار چې ښاغلي پوهاند الهام د لنډیو په باب کړیدی ،دا کار د استاد بینوا د لنډیو هغه کار ته
ورته دی چې د استاد عبدالروف بینوا په زیار ،لومړی چاپ ۱۳۳۷ :ل ،کال کې چاپ شوه او
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بیا د اړتیا له مخې په  ۱۳۸۷ل کال کې د دویم ځل له پاره چاپ او خپره شوه چې ما د لنډیو د
مقالو په دریمه برخه کې خبرې پرې کړې دي.
الهام صاحب هم لکه استاد بینوا لومړی د لنډۍ پښتو متن ،بیا یې دري ژباړه راوړې ده ،خو د
استاد ب ینوا له کار سره یې تو پیر دا دی چې بینوا لومړی د لنډۍ پښتو متن ،بیا دري ژباړه او
بیا انګلیسي ژباړه راوړې ده؛ خو الهام صاحب یوازې د لنډۍ پښتو متن او ورپسې دري ژباړه
ایښې ده .په دواړو مجموعوکې له هرې لنډۍ سره داسې رسم شوي انځورونه هم راوړل شوي
دي چې هر انځور د لنډۍ محتوی هم څرګندوي.
تر هغه ځایه چې زه پوهاند الهام پیژنم ،ده د خپلو فرهنګي کارونو په لړ کې د لنډیو د دې ټولګې
له برابرولو او چاپولو نه سوا نور ډیر مهم کارونونه او پروګرامونه درلودل چې باید د ادبي نقد
او ژبپوهنې په برخه کې یې کړي وای .دا چې ده ولې د دې ټولکې را ټولولو ،په دري ژبه
باندې ژباړلو او بیا چاپ ته خپل قیمتي وخت وقف کړ ،ده په خپله د دې ټولګې په مقدمه کې
اشاره ورته کړې ده چې د اوږد والي له پاره یې دلته نه را نقلوم .لنډیز یې داسې دی چې په
تاجکستان کې کوم تن افغانستان پیژندونکي چې دادا جان عابدي نومیده د افغانستان په فولکلور
باندې کار کړی و ،چې یوه برخه یې پښتو لنډۍ وې او هغه سړي ته کوم دریم ګړي لنډۍ په
دري ژبه باندې ژباړلې وې .دادا جان عابدي د افغانستان د فولکلور په برخه د کړي کار د لنډیو
برخه الهام ته د اصالح له پاره ورکړې وه .څنګه چې د هغه ژباړه نا سمه وه ،نو الهام له سره
ور ته ناست دی او د هغې مجموعې ځینې لنډۍ یې په دري ژبه ژباړلې دي.
(د لنډۍ ها د دري مقدمې ج ــ د مخونه)
که په افغانستان کې د ټوپکي شپیلۍ د سُر کیدو په پایله کې لویه غمیزه او ناورین نه وای رامنځ
ته شوی ،نو پوهاند الهام به د خپلو ځیـړنو په پایله کې ډیر علمي آثار خپلو شاگردانو او علمي
کړ یو ته وړاندې کړي وای او ډیر نور شاگردان به یې روزلي وای؛ خو افسوس چې هر څه په
اوبو الهو او د جهالت او جگړې د اور خوراک شول.
د پوهاند الهام اروا دې ښاده وي!
یاد یې تلپاتې!
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استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی:
د استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی مړینه

«بیا نازل سو پر پښتون د غـــم سورسات
بــیا لښکر ســو د مــرگي بــانـدي رامــات
نـن بـیـا بـلـه بگـــړۍ ولـــوېـده له ســـره
مــرگي واخیست لـه ژوندونـــه بـیا کسات
زمـانه راته له خښـــمه ســـره و شـنه ده
تـه وا زړه ئې نه ســـړیږي پــــه مـمـات»
(استاد معصوم هوتک)
د استاد پښتونزوی په باب چې د ده د مړینې په پار څه لیکم ،دا مې ټول د سترگو لیدلی حال
دی .د خپلو زدکړو د لیسانس په دوره کې څلور کاله په ټولگي کې ورته ناست یم .استاد جاج
پښتونزوی د خبرو کولو او تدریس یو منحصر به منفرد سبک درلود چې ما په هیڅ استاد کې
نه و لیدلی .ډیر لږ داسې پـېښېدل چې د زړه خبره یې پر ژبه نه راتله ،تُورت او سپین سپیڅلی
سړی و ،ډانگپـېـلې خبرې یې کولې او له هیڅ چا څخه نه ویریده.
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تر ټولو مهمه خبره دا ده چ استاد د نورو بیشمېـ ره علمي الرښونو تر څنگ ،زما د لیسانس د
دورې د پایلیک (مونوگراف) الرښود استاد هم و .هغه عالمانه او استادانه الرښونې یې چې د
مونوگراف د لیکلو په برخه کې ما ته کړیدي ،تر نن پورې زما د علمي ــ ادبي څیړنو د الرې
څراغ دي.
استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی مې د  ۱۳۵۵کال په حمل میاشت کې ،د کابل پوهنتون د ژبو او
ادبیاتو پوهنځي کې ولید او په هماغه لومړي سمستر کې یې موږ ته تدریس پیل کړ .په هغه
وخت کې د ده شخصیت له دوو اړخونو ما ته د پام وړ و:
ــ ډیر متحرک او شیک پوشه سړی و،
ــ د هغه وخت په نویو علومو او نویو تیوریو سمبال و او خپل دغه نوي علوم او تیوریگانې یې
په خوږه ژبه او ځانگړي انداز سره وړاندې کول.
زما چې یادېـ ږي جاج صاحب موږ ته د لرغوني یونان او روم اساطیر ،لویدیز ادبي ښونځي،
ادبي کره کتنه او نړیوال ادبیات تدریسول.
د غربي اساطیرو او لرغوني روم په باب یې په خپلو لکچرونو کې چې کوم ځایونه او اشخاص
یاد کړي وو ،روم ته مې د سفر په وخت کې ټول یاد ځایونه ولیدل او په موزیمونو کې مې د
یادو اشخاصو مجسمې ولیدلې ؛ د هر څای او هرې مجسمې په لیدلو سره د جاج صاحب خبرې
او لکچرونه را یادېدل؛ ټول څه چې ده ویلي وو ،کټ مټ هلته د ځایونو او اشخاصو د معلوماتو
په پاڼو کې لیکلي وو .په روم کې هغې ودانۍ ته هم ورغلم چې غالمان به یې سره جنگول ،د
مریانو د جنگولو د ځای نندارې ته تر لسو دقیقو ډیر ودریدم.

په روم کې د تاریخي ځایونو د لیدلو په موده کې مې استاد جا ج او د ده لکچرونه داسې په ذهن
کې تداعي کیدل او بیرته را یادیدل ،لکه دی چې راسره وي او همدا اوس یې راته تشریح کوي.
د گیلگمش د حماسې تشریح یې ډیره په خوند کوله .زما ښه په یاد دي چې د شپې پوهنځي یو
شاگرد (میا جان اقرار) ته یې د زد کړو د پایلیک (مونوگراف) په توگه دنده وسپارله چې دا
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مشهوره حماسه په پښتو نظم ولیکي .میا جان اقرار چې ډیر تکړه ناظم و ،دا کار یې په ډبره
ښه وجه د جاج صاحب په الرښونه تر سره کړ.
د استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی د جنازې په ورځ ( )۲۰۱۸/۰۴/۰۹زه د تصادف له مخې په
کابل کې وم ،د ځنازې پ ه مراسمو کې مې گډون کړی و او په لمدو سترگو مې خپل یو زړه
سواندې ښونکي سره وروستۍ مخه ښه وکړه.

په ځنارې کې یې د کورنۍ غړو ،گڼشمیر خپلوانو ،بې شمیره شاگردانو او فر هنگیانو گډون
کړی و.
استاد جاج له تعلیم ،پوهنتون ،پوهې او د نوي نسل له روزلو سره دومره مینه درلوده چې له
تدریس ،ټول كي پوهنتون او شاگردانو نه یې جدایي ته مړینه ویله .دا د ده د زوی د خولې خبره
ده چې د ده یو شاگرد او همکار ته یې کړې ده:
«په کومه ورځ چي مي پالر تقاعد سو او کور ته راغی ،سخت خفه و او ما ته یې وویل چي
بچیه زه نن مړ سوم داسي یې و نه ویل چي تقاعد سوم».
په میډیا کې د استاد جاج پر مرگ باندې كڼشمیر فزهنگیانو خواشیني څرگنده کړیده چې ځینې
یې د بیلگې په توگه د ده د شخصیت د درناوي له پاره را نقلوم:
استاد بریالی باجوړی:
«استاد جاج په ابدي سفروالړ،
۱۳۵۵کال کابل پوهنتون ته راغلم ،د لومړي ځل لپاره مي جاج صاحب ولید .دنګ پوخ زلمي
توره دریشي ،سره نیکټایي فعال او با انرژي خوزند شخصیت و .نوی له امریکي نه راغلي و،
د نویوعلومو او نویو تیورګانوسره .د لومړي ځل لپاره یي په څانګه کي د نړیوالو ادبیاتو تدریس
پیل کړ .د یونان اسطورې ،ادبي کره کتنه او غربي مکتبونه د ده مضامین وو چي ډیر خلک
ورسره نابلد وو او حتي ځینو خو به ویل چي جاج صاحب د یونان جغرافیه تدریسوي .کله یي
چي د ګیلګمش حماسه تدریسوله ،نو ځینو به دا خبره کوله خو د وخت په تیریدو سره د جاج
صاحب د مضامینو په اهمیت ورو ـ ورو خلک پوهیدل .جاج صاحب د ډیر لوړاستعداد خاوند
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و .د تدریس یو خاص اصول یي درلودل .زما نه یادیږي چي په ټولګي کي به چا د ستړیا احساس
کړي وي .صنف یي ژوندي او ویښ ساته .د درس په جریان کي به یي نکلونه د مثال په توګه
وړاندي کول او ټول نکلونه به یي د خپل کلي په میرزا ګل کاکا پوري تړل ،چي درس به یي
ډیر جالب کاوه.
کلونه وروسته چي زه بیا استاد شوم ،نو یوه ورځ تري ما پوښتنه وکړه چي دا د میرزا ګل کاکا
کیسي څنګه وي؟ جاج صاحب راته ته وویل چي د میرزا ګل کاکا په نوم هیڅوک نه و ،خو د
میرزاګل کرکټر اوس هم زما په ذهن کي نقش دی .زه ډیر وروسته په دې پوه چي ده زموږ
لپاره جالب کاوه.
جاج صاحب ډیر خوږ نثر لیکه چي د ده د نثر نموني په وږمه مجله کي خپري شوي دي .حبیب
هللا جاج پښتونزوي د ډیر لوړ استعداد خاوند و ،خو غربت او بیوزلي د ده ځواني او استعداد
وخوړ ،ډیر ژر یي په مال کړوپ کړ .هغه ورځ چي تقاعد شو ،وې ویل چي تقاعد دوهم مرګ
دي .در ي څلور کاله د ناروغۍ په بستر پروت و او نن له موږ نه د تل لپاره جال شو.
روح دې ښاد وي!
چــي پـیــداشوي تــاژړل خـلکـوخنداکړه
داسي مړشه چي ته خاندي خلک ژاړي»
عبد الغفور لیوال:
«خوست ته د سفر پر مهال د خپل مهربانه استاد له مړینې خبر شوم .استاد جاج پښتونزوی زما
د خوښې مضمون (نړ یوالو ادبیاتو) استاد و ،له هغه مې ډېر څه زده کړي ول .خدای دې پرې
ورحمیږي.
د استاد پوهه د هغه په شاګردانوکې د جاریه صدقې په څېر ال ژوندۍ ده او باور لرم ،چې پر
هغې نړۍ به یې ابدي ژوند ته رڼا او د ستر څښتن بښنه ورپه برخه کړي».
ډاکتر لطیف یاد:
«د کابل پوهنتو ن د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې د استا د ارواښاد پوهندوی حبیب هللا جاج
پښتونزوی په مړینه سخت خواشینی شوم.دده مړینه دپښتوژبې اوادب لپاره ستره ضایعه ده .
هغه وخت چې زه دافغانستان دعلومو اکاډیمۍ علمي غړی وم دی به دپښتو څیړنو نړیوال مرکزته
راته اوخپلې مقالې به یې دکابل مجلې ته دچاپ لپاره له ځانه سره راوړې .دپښټو څیړنو دنړیوال
مرکز دپښتو مجلې او نوروعلمي او تحقیقي مجلو کې کې هم دده ډیرې مقالې خپریدلې  .سربیر
پردې ده دکابل پوهنتون دپښتو ادبیاتو په څانګه کې ډیر شاګردان وروزل.
هللا تعالي دې دي وبخښي او جنت الفردوس دې ځای شي  .آمین یا رب العا لمین»
د استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی روح دې ښاد وي!
یاد یې تلپاتې
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سرمحقق دوست شینواری:
د استاد دوست شینواري  ۲۵ام تلین
او د ده د علمي مهربانۍ یوه خاطره

سرمحقق دوست شینواری له نن څخه پنځه ویشت ( )۲۵کاله مخکې ،د  ۱۳۷۲ل کال د حمل په
یولسمه نېټه  ،په کابل کې وفات او خاورو ته وسپارل شو .دا څو کرښې د ده لوړ فرهنگي
شخصیت ته د درناوي او یاد ژوندي ساتلو په پار لیکم.
سرمحقق دوست شینواری د افغانستان یو حقداره ،د لوړو زدکړو خاوند او ډیرې غني تجربې
لرونکی قلموال و چې د مطرح لیکوالو په ډله کې شمېـرل کېـږي.
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زه په لومړي ځل د استاد بینوا د «اوسني لیکوال» د کتاب له الرې د سرمحقق دوست شینواری
له بیوگرافۍ او فرهنگي علمي شخصیت سره اشنا شوم .استاد بینوا په اوسني لیکوال کې د دوست
شینواري د بیوگرافۍ او قلم چلولو په باب د څلویښتمې لسیزې د مالوماتو پر بنا لیکنه کړې ده؛
خو دوست شینواري له هغه نه وروسته خپل فرهنگي فعالیتونه ،لیکوالي او تخلیق له توقع نه
زیات پراخ کړی او داسې یو شمیر آثار یې چاپ او لوستونکو ته وړاندې کړل چې تر نن پورې
په پوهنتوني او اکادیمیکو کړیو کې د یو ماخذ په توگه د اعتبار او استفادې وړ دي.
په اوسني وخت کې هم د سرمحقق دوست شینواری پر بیوگرافي او د علمي کارونو او آثارو د
پیژندنې په برخه کې کار شوی دی .زه په ځانگړي ډول له ښاغلي انجینیر زهیر شینواري نه
ډیره من نه کوم چې هرکال د استاد دوست د تلین په مناسبت د ده د بیوگرافي او د آثارو لست په
خپرولو سره د هغه حقداره دانشمند حق ادا کوي.
دغه راز له ښاغلي ډاکتر لطیف یاد نه هم مننه کوم چې د استاد دوست شینواري بیوگرافي او د
آثار لست یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی او په دې توگه یې د هغه بزرگوار علمي
حق ور ادا کړی دی.
دوست شینواري د علم په زدکړې پسې ډیرې الرې وهلې دي او د پوهې د ترالسه کولو له پاره
یې د جومات او مدرسې دروازې هم ورټکولې دي:
ــ په  ۱۳۳۹ل کال یې عربي دارالعلوم پای ته ورساوه،
ــ په رسمي دفترونو کې یې مطبوعاتي کار پیل او خپله علمي تجربه پخه کړه،
ــ د پوهې د تر السه کولو له پاره بهر ته هم الړ څو په پای کې یې د پخواني شوروي اتحار د
ر ستوف دولتي پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د ماسترۍ دیپلوم تر السه کړ،
ــ او د ژوند تر پایه د یو علمي مرک ز ،د افغانستان د علومو اکادیمۍ علمي غړی پاتې شو.
زه د خپلو سترگو د لیدلي حال په استناد په مسؤلیت سره وایم چې سرمحقق دوست
شینواری داسې مهربانه علمي شخصیت و چې خپله زدکړې او پوهه یې هیڅ کله له چا څخه نه
سپموله ،تل یې هڅه کوله چې ځوانان او نوی نسل په نوې او عصري بڼه وروزل شي.
زه د سرمحقق دوست شینواری د  ۲۵ام تلین په پار د ده علمي برخورد او علمي مرستې یوه
بیلگه چې له ما سره یې په ی وه لوی علمي سیمینار کې ،د یوې علمي الرښونې او مهربانۍ په
بڼه کړې وه ،یادوم:
د شپیتمې لسیزې د پیل کلونه و ،په کابل کې ،د افغانستان د لیکوالو ټولنې له خوا د «کابل ښار»
د هر اړخیزې څیړنې او پیژندنې په پار یو لوی سمپوزیم جوړ شوی و .لومړنۍ عمومي غونډه
یې د کاب ل په انترکانتیننتل هوټل په بالروم تاالر کې د گڼ شمیر کورنیو او بهرنیو پوهانو په
گډون جوړه شوې وه .زه (آصف بهاند) هم د سمپوزیم اصلي غړی وم او مقاله مې ورته لیکلې
وه.
له عمومي غونډې نه وروسته د «کابل ښار» د پیژندنې په باب په جال سالونونو کې ،د بیالبیلو
برخو غونډې جوړیدونکې وې .ما د خوشال په اشعارو کې د کابل د یادونې د څرنگوالي په
هکله مقاله لیکل ې وه او د بیلگې په ډول مې د خوشال هغه بیتونه د ده له کلیاتو را ټول کړي و
چې د کابل یادونه په کې شوې وه لکه:
د کـابـل مـیـوې خــوراک وې د تــوتــیــانــو
پرې خواره شول تور کارغان له هندوستانه
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*****
و شـمـال وتـــه یـې غـــر بــلــورستــان دی
شرق کشمیر غـرب یې کابل او بدخشان دی
په اغلب گومان چې د هغې ورځې د غونډې مشري دوست شینواري کوله .کله چې ما خپله مقاله
ولوستله ،په غونډه کې ځینو حاضرینو ،د غونډې ر ٔیس ته زما د مقالې په باب خپلې کتبي پوښتنې
سپارلې وې .یوه پوښتنه په کې دا وه چې د خوشال منظور له بلورستان څخه کوم ځای دی ،هغه
سیمه اوس چیرې موقعیت لري؟
زه په ډیر جرأت سره دا اقرار کوم چې تر هغې شیبې زه نه پوهیدم چې «بلورستان :د سوات
شمال ته غرنۍ سیمه ده چې د قراقروم تر غرونو پورې رسېـږي(.حبیبي عبدالحی :د کابل چاپ د
سواتنامې  ۱۳۵۸د متن د څلورم مخ لمنلیک)

ما ته یوه وړه پرزه راکړل شوه چې استاد دوست شینواري د یادې پوښتنې ځواب په دانشمندانه
او لنډ ډول لیکلی و.
ما هغه پوښتنه هلته په ډیرو ساده الفاظو سره ،په هغه بڼه چې استاد دوست راته لیکلي وو،
خواب کړه؛ خو د ده د مهربانۍ او علمي مرستې مثبته خاطره تر نن پورې زما د ذهن په
دهلیزونو کې داسې انگازې کوي چې هر کله مې دې ته هڅوي چې خپله زدکړې پوهه باید له
چا نه ونه سپموم او خپله تجربه او پوهه څنگه ،په کوم ځای کې له چا سره شریکه کړم.
ما شخصا ً د دې بزرگوار دانشمند په جنازه کې گډون درلود ،د قبر په څنډه کې ،د وروستي دیدن
په شیبه کې هم د ده دا مهرباني زما د سترگو د کړکۍ نه د باندې وړاندې وروسته کیده او داسې
یې وژړولم چې هیڅکله به مې هیر نه شي.
اروا یې ښاده
او
یاد یې تلپاتې!
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استاد صدیق پسرلي:
شیـن پـسرلی
(د استاد صدیق پسرلي مړینه)
ما ته د خپل ژوند په اوږدو کې یو وار د استاد صدیق پسرلي د لیدلو ویاړ را په برخه شوی دی،
هغه هم په دې ډول:
په کابل کې د تنظیمي ایله جاریانو په راتګ سره داسې غوبل جوړ شو چې په تاریخ کې به یې
ساری یا هیڅ نه وي او یا به ډیر لږ تیر شوی وي .هرڅه په سره اور بدل شول .زه هم د خپل
کور ،کلي او هرڅه پریښودوته اړشوم.
د وروستي ځل له پاره مې د استاد دوست شینواري د جنازې په مراسمو کې ګڼ شمیر فرهنګیان
ولیدل .د افغانستان د علومو اکادیمۍ غړي ،د پوهنتون استادان ،ژورنالستان ،لیکواالن ،شاعران
او…
ټولو یو د بل په تندیو او سترګو کې د یآس او نا امیدۍ کرښې لوستلې .یو بل ته مو سره کتل او
هر چا د مقابل لوري په تندي کې د رحمان بابا دا بیت لوسته:
پـــه سـبــب د ظــا لــما نـو حـاکـمـانو
کور و ګور و پیښور درې واړه یو دي
د ټولو له پټو خولو او کتلو نه په یو پیام باندې سړی پوهیده چې:
کابل خو ګور شو ،منډه تر پیښوره ده ،که هغه هم ګور شي نو…
د ټولو مړاوو کتو له یو بل نه پوښتنه کوله چې:
بیا به سره وګورو که نه او که به هر چا ته خپل کور ګور شي او یا به د بل کوم ملک بندیوان
شو او…
هیڅ کله به مې هیر نه شي چې دا وخت کابل او کابلیان د تنظیم واکۍ او ټوپکساالرۍ په وحشت
او سره اور کې نینې ـ نینې وو .زه له کابل نه ،له اور اخیستي کابل نه ،له سوي سکاره کابل
نه ،له خپلې ځالې نه چې خاورین دیوالونه یې او ډبرین دیوالونه یې د وحشت اور لکه د
«کلوخکې » لوټې په سره انګار بدل کړي وو؛ د پیښور په لوري روان شوم .د  ۱۳۷۲ل کال
د ثور په یودیرشمه نیټه پـېـښورته ورسیدم اود لومړي ځل له پاره مې د مهاجرت مزه وڅکله.
په پیښور کې زما شخصي او فرهنګي دوستانو د ځای ځایګي او بهر ته د تګ د اسنادو د
جوړولو د مرستې په ترڅ ځینې ځایونه او اشخاص هم راوښودل چې د دوو په لیدلو مې ځان
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ډیر خوشاله او نیکمرغه احساس کړ .یو د پښتو ژبې د ستر مفکر او عارف رحمان بابا زیارت
ته ورتګ و او بل د استاد صدیق پسرلی لیدل و.
سره له دې چې په وطن کې روانو حاالتو ،د مهاجرت چاپیلایر ،بې سرنوشتۍ او نامالومې
راتلونکې زما وجود ،ذهن او ضمیرلکه د لړم نیش هره شیبه چیچه ،خو کله ـ کله به داسې څه
یا څوک او حالت سره مخ شوم چې بیا به مې د امید نری باد د زړه او ذهن په کرونده کې
راولوت.
یوه ورځ چې د ویزې او اسنادو له کارونو یو څه بېغمه شوو ،نو انځور صاحب راته وویل:
«راځه چې نن پسرلی صاحب وګورو».
ما هم وویل درځه!
د پـېـښور ګڼه ګوڼه ،ځه پسې ځه .چې یو وار انځور صاحب ووې:
آصف ګله!
دا سیمه «نوته» نومېـږي ،پسرلی صاحب دلته اوسېـږي .دې کې یې یوې داسې ځای ته ورسیخ
کړم چې پخه کانکریټی کوڅه وه او په منځ کې یې نرۍ ویاله غځیدلې وه .یوې دروازې ته
ورسیدو ،کله چې کور ته ورننوتو ،ومې لیدل چې یوه ډنګر بنده بوغبند ته شا ورکړې وه او
ځنګنونه یې په نس پورې داسې نښلولي وو ،چې ته وا نوربه جدا نه شي.
زه د وطن حاالتو داسې چیچلی وم چې زېـړ زبـېـښلی وم .کله یې چې وروپیژندلم سړی ورو
راجګ شو ،روغبړ یې راسره وکړ .کېناستو ،له یو څو پوښتنو او خبرو وروسته چې استاد
خبرې پیل کړې ،نو زما پر ذهن ،ضمیراو بدن باندې بل کړای شوی اور او زېـړمنی یې په
پسرلي باندې بدل کړ .سړی په رښتیا پسرلی و او د علم او هنر داسې خزانه چې زما د ذهن په
مړاوې کرونده کې یې هیلې او ګالن راوغوړول .دا خزانه او د علم او هنر یو نه تمامیدونکی
ګنج ،صدیق پسرلی و او لکه د افغانستان تر خاورو الندې خزانې ،د پـېـښور په «نوته» کې په
یوه زړه کوډله کې پروت و.
په هغې ورځې مو ښې مرکې وکړې ،ما په زړه کې اچولي وو چې بیا کله سره ګورو ،خو
حاالت داسې راغلل چې موږ لکه وچه پاڼه بادونو پسې واخستو چیرته لرې یې په یو بل پردي
وطن کې ورغوزارکړو او…
استاد صدیق پسرلی په پښتو ادب او شاعرۍ ،په ځانګړي ډول غزل کې وروسته له استاد حمزه
شینواري نه ،د پښتو غزل یو منل شوی او حقداره استاد دی او د دې ښه ګواهي د ده خپاره شوي
آثار دي.
مرګ حق دی ،د خدای رضا ده او د ټولو الر ،استاد صدیق پسرلی هم په خپل وار پر دې الرې
باندې روان شو؛ خو له ځان نه یې ډېـرڅه پریښودل .ښایي ده د فرهنګ په ډګر کې ټول هغه
څه چې غوښتل ،نه یې وي کړي ،خو زما په عقیده چې ډیره ـ ډیره سلنه یې ترسره کړل.
صدیق پسرلی الړ ،خو له ځانه یې ډیر څه په میراث پرېښودل .داسې میراث چې نه یوازې
کورنۍ او افغانان به ورباندې ویاړي ،بلکې د بشریت د بډای فرهنګ لویه برخه به هم ورباندې
فخرکوي.
صدیق پسرلی د غزني د قره باغ نه ،د کندز د خان آباد نه ،بلکې د ټول افغانستان شین بڼ او
تاند پسرلی دی او لکه ځان غوندې یې شین ،ښیرازه او باثمره بڼ پرېښود.
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دی الړ ،خو ده له ځان نه ،ځان غوندې شین پسرلی پریښود ،داسې بڼ یې پرېښود چې شنې با
ثمره ونې په کې والړې دي ،د ده آثار او د ده عالمه کورنۍ ،د پسرلي راپاتې هر څه شنه دي،
باغونه دي او پسرلي دي ،د ده افکار او آثار د خلکو د فکرونو کروندې شنې کړي او شنې کوي
یې پسې.
د پسرلی د شخصیت ،آثارو او افکارو د تشریح له پاره ویناوې ،خبرې ،شعرونه ،مقالې بسنه نه
کوي؛ پر ده باندې به کتا ب نه ،بلکې کتابونه ولیکل شي.
استاد صدیق پسرلی به تل شین پسرلی وي د ده آثار او افکار د یوې شنې کروندې او شنه پسرلي
حیثیت لري او د ده په جوړ کړي شنه بڼ او با ثمره ونو نه به تل خلک د خوند او رنګ استفاده
کوي.
زه د اوس له پاره د ده آثارو ته الس رسی نه لرم چې څه پرې ووایم ،خو د خپل ذهن او کور
په آرشیف کې مې سمدالسه د ده دغه دوه شعرونه پیدا کړای شول چې دلته به یې د ده د کالم د
نمونې په ډول وړاندې کړم:
آشنــا راځــه ،فـــرصــت درســره پــلی راولـه
پسرلی د نیکمــرغۍ تــرالس نــیـــولی راولــه
څادر ورباندې خپور کړه ،له مینا سره کړه پام
شـیـخان ګـرځــي ،محــفل ته ساقي غلی راولـه
د نــویــو خـوشـالیـو وړ کـه نه یـو نو خــاونـده
پــه تـېــرو بـهــارونــو کــې یــو ښکلی راولــه
یــا مــا درســره بــــوزه شـنـو لـمـنو ته سپرلیه
یــا بــــوی د شنــو شــوتـلو نښتیـځــلـی راولــه

*****
وښو سـرونه هسک کـړل ،ښـایـي بـیـا راځي بهار
چـې بــیــا بــه مـرور وي ،کـه پــخال راځي بهـار
نـه کــډې ورلـېـښلې ،نــه چا تـیـږه مـنځ کې ایښې
لــمــنـو تــه بــه څـه رنـګــه تــنـهـا راځــي بهــار
چــاووې چـې ســږهــم ،د مـــایــنـونـو لــه شامـته
د وریــځــو پــــه ډولۍ کې یک تـنـها راځي بهـار
څه سا به یـې شي جـوړه د بـاروتـو پـه لوګي کې
مـجـبــور دی د مــوسم پـه تـقـاضا راځـي بهـــار
د زخــم تبســم وي تـرجمــان د سـویــو څـړیــکو
زمــوږ وطــن تــه ځکه ،پـه مــوسکا راځي بهار
راتلل یې ښایی بیا هم د حسرت دوړې راپریږدي
نـه مـوږ ورپسې تـالی شو ،نـه په شا راځي بهار
د هــیـلــو شــګوفې چـې وي د یــآس ږلۍ وهــلې
راځي خــو زمـوږ خوا ته ،نیمه خوا راځي بــهار
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په زړه باندې مې ګرځی،په راتلو یې خـبـر نه شم
دا څــو کلــونـــه هــر ځلــې په غــال راځــي بهار
پسرلـیـه زه یـې څه کـړم چې وطـن د ښاپـېـرو ته
رعـنــا راځــي بــهار او کــه زیــبـا راځــي بــهار

پسرلی مو څنګه پیژندلی؟
(د استاد صدیق پسرلي لومړی تلین)

«صدیق پسرلی مړ نه دی ،د هندو کش په تړ و کې کیند ل شوې مجسمه ده»
(استاد سعدالدین شپون)

هسې هم ښایسته ډیر کلونه وشول چې زموږ له کلي ،کور او وطن نه طبعي پسرلي کډه کړې
او دا کلی کور ،دا وطن او دا خلک یې د خزان زیړو منګلو ته او د حرفوي قاتلینو سرو منګولو
ته سپارلی دی؛ مګر زموږ خپل پسرلی ،زموږ د کلي کور او د ښو بدو یار پسرلی ،زموږ د
کتاب ،فرهنګ او غزل پسرلی او په هر ډول ناخوالو کې وال ړ پ سرلی؛ دا یو کال وشو چې
فزیکي نشت یې موږ زوروي ،خو له معنوي پلوه زموږ هر یوه په زړه کې لکه همیشه بهار
بوټی تک شین والړ دی .یو کال مخکې مو اوښکې تویولې چې پسرلي سترګې پټې کړې او
اوس دا دی څوک قلم او څوک ګوتې ښوروو او یاد یې تازه کوو.
بیا هم زړه ته ډاډ ورکوو چې پسرلي د خپل پسرلي ژوند په اوږدو کې ښه بڼوالي وکړه ،ښه
بزغلي یې وکرل او په ځان پسې یې داسې شین فصل او شنه کرونده پرېـښوده چې له وږم او
شنیلي نه یې ،له میوې او نیالګي نه یې ټول خلک بهره مند دي .ولې ټول وطن ،ټول افغانستان
شین نه شي ،ولې د ټول نوي نسل د ذهن کروندې شنې نه شي ،چې صدیق پسرلي په خورا
صداقت او متانت سره د خپلې بڼوالۍ په موده کې د نورو پسرلیو بزغلي شیندلي او هغه بزغلي
د ده په غمخوارۍ او مهربانۍ سره داسې شنه را ټوکیدلي چې هر بوټی یې جال پسرلی دی .ما
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د همدې عیني واقعیت له مخې د ده په مړینې باندې خپلې لیکنې ته «شین پسرلی» سر لیک و
ټاکه.
د صدیق پسرلي بڼ او د بڼوال پسرلي بزغلی به تل تر تله شین پسرلی وي او له وږم او ثمر نه
به یې ټول خلک ګټه پورته کوي .د استاد صدیق پسرلي بڼ دیوال نه لري ،میوه او ثمر یې د
ټول کلي او د ټولو کلیوالو ده .د همدې دلیل له مخې ویالی شم چې:
صدیق پسرلی د ټول افغانستان او بشریت ګډه فرهنګي شتمني ده ،هغه فرهنګي شتمني چې تر
اوسه پورې هغسې چې ښایي نه ده مطالعه شوې او پوره نه ده پیژندل شوې.
د ده له وروستۍ مخې ښې نه څه موده پس ما ځان سره په خپل ذهن کې یوه نقشه رسم کړه او
ځان سره مې و ویل :سره له دې چې پخوا د استاد پسرلي په ژوندون ،د ده د شخصیت او
شاعرۍ په باب د «سیاستوالو ،لیکوالو او شاعرانو» نظریات د «غزلبڼ شاعر» تر نامه الندې
نظریات د ښاغلي آدم خان سیرت له خوا را ټول او چاپ شوي دي؛ خو بیا مې هم په زړه کې
وګرځیدل چې که داسې وشي چې د استاد د مرګ په خاطر د ده د کورنۍ ،الرویانو ،خواخوږو
او… له خوا د لیکل شوو او چاپ شوو مقالو ،پیامونو او مرثیو یوه ټولګه برابره شي او د ده د
لومړي تلین د درناوي په مناسبت خپره شي ،نو له یوې خوا به د استاد قدر شوی وي او له بلې
خوا به مو د پسرلي پیژندنې لومړنی ګام اوچت کړی وي( .بویه چې دا کار به شوي وي)
څنګه چې «صدیق پسرلی په پښتو معاصره شاعرۍ کې ،له استاد حمزه شینواري نه وروسته د
پښتو غزل بر حقه استاد دی» له دې اړخه او له څو نورو اړخونو نه هم پښتو ادب او ژورنالیزم
د ده د شخصیت او هلو ځلو پوروړی او منندوی دی .دلته به د ده د لومړي تلین د درناوي په
مناسبت د ځینو فرهنګیانو هغه خپاره شوي نظریات او خاطرات را واخلم چې زما له نظره تیري
شوي دي:
ایمل پسرلی یې وروستی دیدن او نه شتون داسې یادوي«:
 ۲۰۱۴کال:
په لومړنۍ ورځ یې له پراګه لندن او له لندنه دوبۍ او بیا کابل ته الړم .ستړي ،وېرېدلي او له
نه مننونکي حالت سره مخامخ شوی پالر مې په روغتون کې بستر و ،لیدو ته یې ورغلم .زهیر
شوی و ،خو د سترګو ځال ،د زړه ډاډ او د پستو رغویو مینه یې پر ځای وه .ښکل یې کړم .د
وطن پوښتنې یې وکړې ،لمسیان یې یاد کړل او بیا یې یوه سترګه خوب وکړ .د جنوري په ۱۲
مه له کابله دوبۍ ته الړم ،د لندن په لور خوځېدم چې د پالر له مړینې خبر شوم .د دوبۍ له
شوره ډک هوایي ډګر راته غلی شو.
لندن ته راغلم ماسپښین و ،مازیګر بیرته د کابل په لور رهي شوم.
جال کېدو یې په یوه خبره وپوهولم ،د ډېرو راته نژدې سټو په قوت په ژوند یا نه پوهیـږو او یا
یې نه شو درکوالی.
ټول ژمی وځورېدم خو بیا پسرلﻰ شو د مینې موسم…
… اوس چې دا کال ختمېـږي نه پوهېـږم څرنګه به یې هېـروم ،ویې غورځولم ،پورته یې کړم.
روح دې ښاد ،د مینې پوروړی».
استاد سعدالدین شپون ښایي د پسرلي صاحب په باب ډیرې کیسې او خاطرې ولري ،خو په دې
نږدې ورځو کې یې خپله یو جالبه خاطره په هنري بڼه داسې انځور کړې ده:
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«… له هغې پس پسرلی زما پیر شو .پخوا یوازې شاعر ،اوس مې مشر .بیګا شپه مې هم د ده
په غزلو غاښ تود کړ .د پسرلي زامن ما ته داسې دي لکه کشران وروڼه .که ال هم خپل پالر
مړ بولي ،ویر پې کوي ،نو ورته وایم ویر نه ،بلکه ویاړ وکړئ .هغه مړ نه دی ،د هندو کش په
تړ و کې کیند ل شوې مجسمه ده».
استاد حبیب هللا رفیع د پسرلي صاحب په ژوندینې د هغه د «غزل بڼ» د چاپیدو په ویاړ د پسرلي
د افکارو او شعرونو په باب داسې ویلي وو:
«د پسرلي صاحب غزل د انځو رونو رنګیني ،د ادا سنګیني او د فن مهین په ښکلي تناسب کې
له ځانه سره لري چې د روانو دریو لسیزو غمیزې غمګیني هم پرې ور زیاته شوې ،خو ور
سره د بري ډاډمن هم او دې ټولو د ده غزل ته فني قدرت او فکري وسعت وربښلی او د غزل
په نازکه غیږه کې یې د درندو پې ښو انعکاس لکه په عطرو اوعسلو کې د ګلونو د بوی او خوند
غوندې نغښتی دی …»
یو وار ډوکتور لطیف بهاند په خپل فیسبوکپاڼه کې د پسرلي صاحب یاد داسې وکړ:
«امید که راولي چې په تیارو کې نه شي تور…
د خدا بښلي استاد محمد صدیق پسرلي ،دا غزل له کلو ـ کلو را هیسې په وار ـ وار لولم او بیا
یې لولم ،نن سبا ډیر ښه لګي .هغو ته چې د بري ناوې له تیارو را تیروي:
آشنــا راځــه ،فـــرصــت درســره پــلی راولـه
پسرلی د نیکمــرغۍ تــرالس نــیـــولی راولــه
څادر ورباندې خپور کړه ،له مینا سره کړه پام
شـیـخان ګـرځــي ،محــفل ته ساقي غلی راولـه
د نــویــو خـوشـالیـو وړ کـه نه یـو نو خــاونـده
پــه تـېــرو بـهــارونــو کــې یــو ښکلی راولــه
یــا مــا درســره بــــوزه شـنـو لـمـنو ته سپرلیه
یــا بــــوی د شنــو شــوتـلو نښتیـځــلـی راولــه»
کلونه پخوا مو د مهاجرت په یوه ستړي چاپیلایر کې د خپل کلتور د ساتلو تقلید کاوه .څو تنه
فرهنګیان مو د نوي کال د تجلیل په پلمه راټول کړي وو .لکه تل مو محفل دوې برخې درلودې:
ــ مشاعره ،چې هر چا هر څه تیار په حافظه یا کاغذ کې درلودل ،اورول یې،
ــ موسیقي چې استاد یار محمد علیزي محفل په خپل ښکلي غږ سره رنګین کړی و.
د محفل مشري ډوکتور لطیف بهاند کوله .څنګ ته یې ناست ګران دوست زرین انځور باندې
یې نا څاپي غږ وکړ او د څه ویلو هیله یې ورنه وکړه .زرین انځور وویل چې زه به د پسرلي
د رارسیدو په خاطر د استاد صدیق پسرلي داسې یو غزل تاسو ته واوروم چې د پسرلي په قلم
د پسرلي په باب انشا شوی دی او د خپلو خبرو په لړ کې یې د نورو خبرو تر څنګ ،د استاد
صدیق پسرلي په باب داسې وویل:
«… صدیق پسرلی په پښتو معاصره شاعرۍ کې ،له استاد حمزه شینواري نه وروسته د پښتو
غزل بر حقه استاد دی».
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د افغانستان د موسیقۍ مطرح څیرې ،فرهاد دریا اوس په خپلو هنري او ټولنیزو هلو ځلو ثابته
کړې چې دی په رښتیا سره دریا دی .زه د استاد صدیق پسرلي تر مرګ پورې هم په دې نه
پوهیدم چې د فرهاد دریا شناخت له ډیرو خلکو نه د استاد صدیق پسرلي په باب پراخ ،ډیر او
معتبر دی .ز ه وروسته له ډیر وخت نه په دې راز پوه شوم چې فرهاد دریا د پوهې خزانه له
کومه کړه او د غني مطالعې فرهنک یې څنګه لومړی له خپل کورني محیط نه پیل شو او
وروسته یې بیا په ښاري او پوهنتوني چاپیلایر کې پسې و غځاوه او تر نن پورې یې تعقیبوي .د
استاد صدیق پسرلي د مړینې په خاطر فرهاد دریا په خپله فیسبوک پاڼه کې د استاد دوه عکسونه
او یو له مینې او درد نه ډک مطلب خپور کړ .د دې مطلب په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
« … استاد براى من پدیده ى فراتر از یك شاعر و نویسنده بود… وقتﻰ كودك بودم ،پدرم دو
ت نزدیك تر از پیراهن و دو همنفس داشت .یكﻰ آهنگساز گمنامﻰ بود كه همیشه از والیت
دوس ِ
بغالن به دیدن و خلوت كردن نزدش مﻰ آمد و دیگر استاد پسرلﻰ كه خواهرزاده ى او نیز مﻰ
شد و همدیگر را سخت عزیز مﻰ داشتند.
…فرهنگﻰ كه با رفاقت استاد و پدرم ،حریم خانه ى ما را با كتاب و شعر و ادبیات و لطیفه ها
و دقیقه هاى ناب طهارت مﻰ داد ،براى همیشه زیر پوست خاطره ها در من و در هواخانه ى
شیرین ترین ثانیه هاى كودكﻰ و نوجوانﻰ هاى من ته نشین شد…»
ومان نیازی د استاد پسرلي د یاد ژوندي ساتلو په برخه کې داسې نظر لري:
«د پسرلي استاد روح دې ښاد وي ،د غضنفر صاحب یې کور ودان ،د استاد کوټه او په استاد
پورې مربوط ټول شیان یې ساتلي دي.
تیر کال ژمی ،زاړه ډهلي چاندني چوک کې وم ،د میرزا اسدهللا خان غالب کور په همدې چوک
کې و ،ورغلم ،ټول لوښي ،جامې او نوره اثاثیه یې په جال ـ جال ویترینونو کې نندارې ته ایښې
وو ،په دې هیله چې په استاد پورې مربوط شیان هم همداسې خوندي شي ،چې د مینه والو یې
په هره جلوه تنده ماته وي»
د استاد صدیق پسرلي د کور یوه ښځینه غړې ،د استاد یوه دانشمنده نږور ،د پسرلي څیره د خپلو
خاطراتو په ترڅ کې د تورو په جامه کې داسې انځوروي:
«…له آغا بابا سره مې په اول وار په تیلې فون خبرې وکړې .تر هغه وخته مې حتی د دوی
عکس نه و لیدلی .مهربانه او داسې څوک را تر غوږ شو لکه له ډیره وخته چې یې پیژنم.
… په تقریبا ً درې کلونو کې مې پر تیلې فون له آغا بابا سره دومره خبرې کړې وې چې نا
لیدلی مې هم داسې احساس کاوه چې ډیر مې لیدلی دی.
… مخامخ مې دغه اول وار و چې لیدئ  ،آغا بابا مې په کور کې ولید .داسې یې راسره ولیدل
لکه د کلونو ـ کلونو شناخته چې سره ویني .هیڅ احساس مې ونه کړ چې یو څوک په اول وار
وینم.
… ما فکر کاوه چې زه د شعر او ادبیاتو سره دلچسپي نه لرم ،نو آغا بابا به راسره د خبرو
موضوع نه لري .خو اغا بابا سره چې به مې په کومه موضوع خبرې شروع کړې داسې به یې
(خبرې) کولې لکه همځولې چې یې یم ،پوره احترام او مساوي حق مې احساساوه .په کور کې
یې له ټولو سره ټوکې کولې ،څوک یې تر ځان کښته نه بلل.
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… له شپنې او برمل سره یې سم مجلس کاوه .له کوچینیانو سره یې ډیره مینه کوله .وروسته
پوه شوم چې که به کوچنیان خپل و که پردي پر اغا بابا ښه لګیدل او مینه به یې ورسره داسې
کوله لکه د زړه ټوټه چې یې وي.
… د نصحیت کولو عادت یې نه درلود خو چې کله به مې په کومه موضوع وغوښتل چې
مشوره راکړي داسې به یې راته وویل لکه د پوهنتون استاد چې به د یوې موضوع دوه اړخونه
مخ ته راته کیښودل او فیصله به یې موږ شاګردانو ته پرېښوده چې کومه برخه انتخاب کړو.
… څو میاشتې وړاندې چې مې په وروستي وار د دیدن نصیب سره وشو پوښتنه مې ځینې وکړه
چې شپنه او برمل څرنګه تربیه کړم؟ جواب یې حیرانه کړم:
«زموږ خلک وایي اوال د د پالر نیکه غوندې وروزه ،خو دې ته یې پام نه وي چې د پالر نیکه
زمانه او اوسنۍ زمانه سره جال ده .کوچینیان له خ پل عصر سره سم روزل غواړي .خپله ژبه
یې باید زده وي او تعلیم ته یې توجه پکار ده»
… په وروستیو وختونو کې مې د اغا بابا شعر ولوست .فکر کوم چې د شعر په حصه کې یې
هم زما نظر بدل کړ .په ځینو شعرونو کې یې فکر او شخصیت وینم .شعر یې یو سایکلوژیکه
ارامتیا راکوي او پر ژوند مې ژور فکر ته مجبوره کوي».
د دې بحث په پای کې باید و وایم چې:
دغسې چې «الم» په «بلورستان» کې د «ایلینو» څیره په تیږو کې وتراشله او غفور لیوال په
هنرمندانه ډول ،په سحر ګرو تورو سره د ال م او ایلینو څیره او کیسه تلپاتې کړه؛ همداسې استاد
صدیق پ سرلي ال وړاندې له ابدي مخه ښې نه د خپلو شعرونو ،آثارو او تر سره کړو فرهنګي
کارونو له الرې خپله مجسمه د خلکو ،لوستونکو او مینه والو په ذهنونو کې تراشلې او ابدي
کړې ده.
د صدیق پسرلي د علمي شخصیت په باب او د هغه د شاعرۍ او فن په باب ښایي ډیرو فرهنګیانو
خپل نظریات خپاره کړي وي ،چې ما د یوې مقالې د حوصلې په چوکاټ کې د ځینو هغو ښاغلو
نظریات را واخستل چې زما له نظره تیر شوي او زما په آرشیف کې نقد را ته ایښي دي.
همدا اوس هم زه دا هیله لرم چې کاش ما د خپل وطن په راتلونکي پسرلي کې د کندوز له الله
ډکو سرو دښتو کې یوه مشاعره جوړه کړې وای او د پښتو ادب دا ستره سټه (استاد صدیق
پسرلی) را سره وای او…
څه وکړو د خدای رضا به همداسې وي.
«ستا په رضا زما رضا ده ربه …»
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استاد سعدالدین شپون:
د شپون او مجاور پخالینه
«دوه زړونه چې شي ،غر به هم پاره ،پاره کا»...
له ډیرې مودې را په دې خوا د افغاني فرهنګ د سرالرو د خپلمنځي ــ سلیقوي تضادونو په اور
مې ځان سوی سکور لیده ،خو څه مې نه ویل او ویالی مې هم نه شول .زه ال د ادبیاتو پوهنځي
محصل وم چې دې تضادونو ته مې پام شو .پنځو ستورو یو بل ته څه نه ویل ،خو الرویانو،
سیمه والو او خپلوانو به یې یو بل په بیالبیلو نومونو ،تورنول .هغه وخت د ځوانۍ جوش و،
ویل به مې چې:
هلکه ځه ستا یې ورباندې څه او...
خو څومره مې چې د فرهنګ په کوڅو کې بلدتیا ډیریده ،د دې تضادونو د سره اور تاوانونو ته
مې پام ډیریده .لیدل مې او ګورم یې چې د دې اور پایله زموږ د فرهنګ بربادي ده ،یو موټی
ایرې دي او بس .د علم او پوهې یوه غره ته یې د «آخوند درویزه» خطاب کاوه ،او بل ته یې
په ناپوهۍ کې دودیز ،مالیې ګرامرست ویل؛ او خبرې ،مقالې ،آن کتابونه به یې بابیز او سطحي
ګڼل ،ویل به یې چې لوستل یې یوازې د وخت ضایع کول دي ،ورپسې څه او څه او څه.
د محصلۍ او ځوانۍ دوره هم یوه نشه وي ،نه چې همیشه وي ،هغه الړه تیره شوه .بیا چې علمي
کدر ته شامل شوم ،هلته مې نور هم د دې تضادونو ژورتیا ته پام شو ،د علمي آثارو او علمي
ترفیعاتوسره د مخالفت تر برید پورې .سره له دې چې ځینو به ځانونه په اصطالح مترقي،
روښانفکره او د دموکراسۍ الرویان هم ګڼل ،خو د همدې منفي او ناوړه تضادونو پر بنا به یې
د مقابل لوري د مقالو او آثارو د چاپ له پاره په پټه او ښکاره خنډونه پـېـښول او په رسمي یا
غیر رسمي غونډو کې به یې ،د په اصطالح رقیبانو بد ویل ،د مجلس لومړنۍ خبره وه.
د افغان پر کورــ کاله سرې ،شنې او سپینې بال ګانې راغلې ،څوک دل شول ،څوک الس تر
زنې ورته لیونیان شول او چا «هه » کړل او ځان یې تر یو ځای پورې ورساوه .ما هم ځان له
ځینو یارانو سره لکه د چا خبره د «کفر او دښمن» تر ځالې پورې رسوالی و .هلته مې هم
ولیدل چې د همدې وطني تضادونو پر ازغنو الرو بیا نورو ازغیو سرونه راپورته کړي وو،
سره والړ وو او ښه په مزه راچوخیدل ،چې ښاغلي شپون د«لیمه» مجلې د ۱۹۹۷کال په دریمه
پرله پسې ګڼه کې د پخالینې یو وړاندیز «د افغاني لیکوالو پخالینه» تر سرلیک الندې خپور
کړ ،خو له بده مرغه نه یوازې چا لبیک ورته ونه وایه ،بلکې ده خپله هم تر ډیرو پورې د هغه
وړاندیز پردیواله کومه بله خښته کینښوده.
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دا دومره اوږده موده مې هر څه په زړه تیرول ،خو داسې وخت هم راغی چې نورمې دا د غم
پیټی و نه شو چلولی او ۲۰۱۰کال په سپتمبرکې مې د یوې مقا لې (اور اوګالن) په ترڅ کې د
یوې ضمني اشارې په ډول لږ څه زړه سپک کړ .په مقاله کې د افغانستان د ځوانو فرهنګیانو
او شاعرانو د هڅونې ،ستاینې او درناوي باندې بحث کیده ،چې د مالمو میشتو فرهنګیانو له خوا
په جوړ شوي سیمینار کې لوستل کیده .په مقاله کې مې لیکلي وو چې په اوسنۍ زمانه کې پښتانه،
پښتو ادب او پښتني فرهنګ څومره او ولې تر فشارالندې دی .کور دننه ،په سیمه او نړۍ کې
کوم عمدي السونه زموږ له فرهنګ سره څومره او څه ډول دښمني کوي او بیا مې خپلمنځي
ستونزو او تضادونو ته داسې ګوته نیولې وه:
« ...په خپلو کې موهم چندانې مزه نه شته ،زموږ سرالري مشران څه کوي؟ (یو چې سر کاندي
را پورته ،بل یې ووهي مغزی) ،زیار د نوې پښتو سوټی په الس ګرځي ،هر څوک چې عربي
مآبي وکړي یا د ده له ژبپوهنیزو اصولو سرغړونه وکړي ،بیا د زیار سوټی او د هغه سر ،که
بل هیڅوک یې که پیدا نه کړل ،الیق خوشته ...د هغه وجود هسې هم د کمونست له ټاپو ډک دی
او د اکادمیسینۍ د خیرات په ویش کې همدغو پښتنو د نا الیق لقب هم وروباښه.
شپون صاحب بیا بل سوټی په الس کې نیولی دی .کله چې یې طبعه خرابه شي ،نو د خپل نثر
د ښکلي بڼ په خوږو شاتو کې زهر ورګډ کړي ،کله روسي نکلي چاینکې په الس لرلي سوټي
باندې کړنګوي ،او کله بیا په اصطال ح کمونست او کمونست ډوله خلک ورباندې ځب ،ځب
کوي؛ که هیڅ شی پیدا نه کړي ،د زیار مظلوم ککره هسې هم خدای د ده د سوټی له پاره پیدا
کړې ده ،او یا هم د «سو او شو» لهجوي تضادونو باندې لګیا یو ،اوږدې مقالې ورباندې لیکو.
ښه په دې تضادونو کې به پښتو ،پښتانه او پښتني فرهنګ څنګه شي؟ » ...
هغه وخت مې د دې جملو له لیکلو نه مقصد دا و چې یو خوا د زړه له سوز او دردنه دا نیمګړتیا
په نښه کړم او له بلې خوا مې موخه دا وه چې د زړه سواندو مصلحو فرهنګیانو او په ځانګړي
ډول د دواړو ښاغلو (شپون او زیار) پام دې موضوع ته راواړوم؛ خو نه دوی او نه هم بل چا
پر دې موضوع سر وګراوه.
هلته افغانستان کې د دیموکراسۍ په دیګي پسې اور تیز شوی دی ،بویونه او لوخړو یې آسمانونه
په سر سره اخیستي دي ،او موږ یې د دنیا له دې سره د «ګلوبالیزیشن» له برکته تماشې ته
ناست یو « ...له لرې ،لرې تماشې به دې کومه » د همدې دودونو او لوخړو په اړوـ دوړ کې
مې د تیارو ماښامونو په یو ماښام کې له خپل لپ ټاپ سره ګوتې خوږولې ،د زړه خواله مې
ورسره کوله ،چې د شپون صاحب پر یوه لیکنه مې سترګې خوږې شوې ،د ده مخاطب زیار و.
شپون په دې لیکنه کې د خپل پاک زړه خبرې کړي دي ،د پخالینې داسې خوږې ـ خوږې خبرې
چې په رښتیا د هر لوستونکي زړه راکاږي او له هره اړخه د زیار درناوی په کې شوی دی،
هم له شخصي پلوه او هم له علمي پلوه.
«تاند کې کله نا کله په خپل الرښود او د خپلې ژبې په سرالري ،ډاکتر مجاور احمد زیار کله نا
کله لګـېـږم ،په دې باندې له استاد نه بښنه غواړم .ټول پوهـېـږي چې زما مطلب دا وي چې د
ژبپوهنې جدي موضوع لږه غوندې رانرمه کړم چې خلک ترې ټپرا نه شي .د هغې سرالری
زما د لسیزو ،د هغو کالونو یار پاتې شوی چې دواړه د افغانستان په لیرو کلو کیږدیو کې ریسرچ
کاوه ،ما د خپل ډنمارکي یار کالوس فردیناند سره په کوچیانو کې د انترو پولوجي او زیار صیب
د نارویژي او نـــورو اروپـــایي استــــادانو ســــره د ژبـــپوهـــنې څـــیړنـــې کـــولې .د زیــار
صیب بول په موږ (امین ،شجاعي ،تڼیوال) په دې لوړ و چې اکثره سفرونه یې په موټر سایکل
کول .زب زب ستړي ستومانه به له خپلو سفرونو کابل ته راستانه شوو ،یو بل ته مو د خپلو
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سفرونو ترخې او خوږې خاطرې تیرولې ،قسم ـ قسم روا او ناروا ټوکې مو کولې .زموږ ترمنځ
په دې حرفوي تړاو سربیره ،د پوهنځي د بال پسې وختونو ټوکې ټکالې هم ډیرې وې.
خوبیا ورکې دا ناولی شی راغی ،دا مترقي غوایمنډ ،زیارصیب ورکې جیل ته الړ او شجاعي
سر وخوړ .زموږ دنیاګۍ یې رانچوړکړه.
اوس زموږ د کول څوک پاتې نه دي ،یو مجروح ،بل امین ،بل تڼیوال ،هغه هم والړل .هلته د
پوهنتون په ګوټ کې یو حمیدهللا امین ال لر بر کـېـږي ،د ماشومانو خبره ،میني ـ میني خالص.
زه د هماغه پخوا وخت په یاد ځای بې ځایه د زیار پورې لګـېـږم .هغه د سلیمانخیل کیسه ده
چې د غزني په بازار کې په خټو ککړو څپلیو سره د اندړ په لیمڅي تیریده راتیریده .اندړ ورته
ویل چې اې بسلمانه ،الره خو هولته ده ،ولې زما لیمڅی په خټ ولړې؟ سلیمانخیل ورته ویلي
وو چې زه پوهـېـږم چې الره هورې ده ،خو زه هسې ځان درپورې سولوم .نو ما هم ځای بیځایه
ځان زیار صیب پورې سوالوه .اوس پوه شوم چې د وزیر صیب خرم په وینا چې ما پورې یې
کړې وه ،سړی نور ښه دیه ،خو ډیر بوډا دیه! نور نو به دا نازونه نه پرې کوم .د تڼیوال خبره،
زیار په ژبپوهنه کې ستره بلو ده! »
مطلب مې ښه په مزه ولوست ،په پای کې مې خوږه ترخه مسکا پر شونډوخپره شوه او ورسره
مې تر شونډو الندې وویل:
«آګیې لین پر (اوس پرالرشوې)»
د ماشومانو د مور راباندې پام شو ،وې پوښتلم:
«څنګه غومبېـږې؟»
ما ورته له خوښۍ په ډکه لهجه وویل:
ښه یې وکړل ،ډیر یې ښه وکړل ،شپون ایله د زیار په زیار ایستلو ،د زیار په زدکړو او پوهه
او د زیار په علمي دریځ اقرار وکړ.
ډیره ښه خبره ده چې زموږ فرهنګي مشران داسې یو کار کوي چې تر دوی کشرانو ته ،ځوان
نسل ته او راتلونکو نسلونو ته سرمشق وي .پخوا به ځینو مشرانو یو بل پر سر وهل ،یو د بل
زدکړو ،پوهې او تجربو ته به یې نه کتل ،درناوی به یې نه ورته کاوه ،خو ځینې منفي برخې
به یې حق نا حق یادولې او پړسولې؛ او دې کار زموږ په خزان ځپلې فرهنګي حوزه کې نور
هم تضادونه ډیرول او زموږ رنګه یې بدوله او نوره یې هم بدوي .د شپون دا کارد ده له خوا په
۱۹۹۷کال کې د پخالینې پر راپیل کړي دیوال باندې لومړنۍ ،اساسي او پخه خښته ده.
ترهغه ځایه چې زه له زیار نه خبر یم ،خپلو نا بشپړو علمي کارونو ډیر سخت مصروف کړی
دی ،د همدې له پاره د شپون په غبرګون کې لږ ځنډنی شو .زیار هم دشپون په غبرګون کې
خپل دریځ نرم کړی دی او د شپون پر علمي هلوځلو ،زدکړو او نوښتونو یې ژبه ګویا شوې ده
او داسې اشاره یې ورته کړې ده:
« ...زه او ته له آره په هماغه ړومبني نومهالي (اکادیمیک) پښت اړه لرو .دا بیله خبره ده چې
تا ترما څو پتلنونه زیات زاړه کړي ،خو په «زاړه ــ نوي» مورچل کې مله پاتې شوي یو .تا له
هغو څو نورو پکو ورکوسره د ادبپوهنځي د لومړنیو لیسانسه په توګه پر پښتو ټولنه یرغل وروړ
او ما څه مهال پس له څو نورو سره خپله سپیڅلې جګړه له پوهنځي راپیل کړه ...که څه هم،
تاسې موږ ته له سیاسي ــ فرهنګي دواړه پلوه مخبیلګه واست ،خو ستاسې له خرپ ــ ترپ او
ماتې پایلې څخه مو هم ډی رڅه زده کړل.
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 ...تا په خپلوادبي پنځونو دومره مینه وال پیدا کړي دي چې بې له سرکاري چوکاټه یې د استادۍ
ویاړ دربښلی او ماهم درباندې لورولی ...راته ګران اوټولمنلی شپون صاحب ،ما به هرومرو
وبښې چې غبرګون رانه دومره وځنډید» ...
دا چې شپون د اوسني نثر پاچاګی دی ،ځانته سبک او ښیګڼې لري ،زیار نوموتی ،زدکړی
ژبپوهاند دی؛ دا به کوم بل وخت ته پریږدو .دم ساعت دې د دوی دواړو کور ودان وي ،د
دواړو له خوا داسې حرکت او عمل وشو ،چې په فرهنګ زړه سواندي ورته خوشاله شول ،د
ټولو سترګې همدوی ته اوړي.
له یوه دوست سره مې په همدې اړوند خبرې کولې ،هغه راته وویل:
«له بده مرغه زموږ په عقیدوي ټولنه کې یو شمیر خلک په دې فکر کې دي چې د ژوند په اږدو
کې په خپلو منفي کړنو د غولونې پرده اچوي او ځان سره وایي:
 ...ځه سړیه هر ډول تیروتنه یا ګناه چې کوې ،کوه یې او ...په پای کې یې د تیښتې یا حل الره
دا ګڼي چې ځه بیا به د عمر په اویایمو کلونو کې حج ته الړشم ،ګناوې به مې پاکې شي هرڅه
به حل شي».
ما په ځواب کې ورته وویل چې نه اوس هم ناوخته نه ده ،خو که ته یې ناوخته انګیرې ،وېې
انګیره چې زموږ دې دوو مشرانو هم د خپل عمر د اتمې لسیزې په پیل کې دا حج وکړ ،خدای
دې یې قبول کړي ،د ځوانۍ توبه خو ښه وي ،خو بیا یې هم ښه وکړل.
دوی پسې نسل لیکوال ،بیا لږ څه ځوان قلموال او فرهنګیان خو په دې تمه وو چې دوی د «دوه
پک ،هغه هم سره ورک» کار نه وای کړی ،دوی باید په خپلو منځو کې الپخوا سره سال شوي
وای او په ګډو مشورو او الرښوونو سره یې د نویو قلموالو له پاره نوې الرښوونې او ډیوه مخ
ته ایښې وای .سره له دې چې لږ ناوخته هم ده ،خو زه یې په ځای او ښه کار ګڼم ،هیله ده چې
د نورو له پاره هم سرمشق شي.
«دوه غرونه چې یو شي ،غر به هم پاره ـ پاره کړي
ځار تــر یګانګئ چې نـعـمـتـونـــه راښـکاره کــړي»
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زموږ کلی شپون نه لري

د استاد سعدالدین شپون مړینه
آهای د سوي کلي خلکو!
غږ مې اورئ!
زموږ کلی افغانستان نومیـ ږي ،ښې درې ،ښه ښارونه او ښه غرونه یې لرل .دغه جنتي کلي یو
شپون هم درلود ،د دې کلي شپون«:و ،نه و ،یو شپون و» نومیده ،خدای شته ،ښه شپني یې
هم کوله.
زموږ د کلي شپون ،عجیب شپون و؛ ده د شپنو د ډانگ پر ځای یو لوی زرین قلم په جیب کې
گرځاوه .په دې ډانگ ډوله قلم به یې له لرې د خپلې بې گناه او سپیڅلې رمې الرښونه کوله.
لکه چې په دې زمانه کې هر څه سرچپه دي ،د دې شپانه په کارونو کې هم ډیر څه بدل وو.
بدلون یې په دې کې و چې دی له خپل لوی زرین قلم سره ،په خپلې رمې پسې نه و روان ،دی
ځای پر ځای ناست و ،رمه ده ته راتله او ور نه تاو به وه .ښایي د لسان الغیب د وینا دا پالیسي
به وه ،چې ویلي یې وو:

آب و خــور لـکـه آسیا په ځـای را رسي
په خپل کور کې مې سکون دی هم رفتار
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دې شپانه ډیر ځلې عجیبې پخې خبرې هم کولې .یوه ورځ چې په کلي کې ډیر اړ و دوړ و او
کلیوال له هر لوري نلیدل ،ده په خواشینۍ سره و ویل:
«دا پر کلیوالو باندې څه حال دی ،پاچا ته څوک د شکایت له پاره هم نه شي ورتالی .پخوا یې
له ما سره کلکه انډیوالي وه ،داسې انډیوالي چې کلي په کلي به را سره گرځیده؛ له کله نه چې
پاچا شو ،نو له ځان نه یې د غوښو دیوالونه را تاو کړل ،نور خو پرېـږده ،آن زه هم نه شم
ورتالی ،نو بهبود به څنگه راشي؟»
د شپانه او رمې ښه سره دوستي وه ،چې نا څاپه پر کلي باندې د سوزونکي او مرگوني اور
سیالو را برابر شو ،هر څه تاال ترغه شول .رمه څه په اور کې کباب شوه او څه وتریده او په
هر لوري خپره شوه.
د شپانه تن بدن ټپي ،ټپي و ،نه پوهیده څه وکړي ،بې رمې یې گوزران نه کیده .چې هیڅ یې له
السه و نه شول ،له خپل ټپي بدن او خواشینې ارواح سره یې په بل لوري مخه کړه ،په کوم لرې
کلي کې یې واړول او...
هلته هم شپانه خپل زرین قلم چالوه ،خو د وخت په تیریدو سره د پردي کلي بادونو او د خپل
کلي غمونو السونه سره یو کړل او شپون یې داسې وسوالوه چې له پښو یې وغورزاوه ،نو
ځکه په خواشینۍ سره باید و وایو:

...او نور زموږ کلی شپون نه لري.
دا دی اوس د افغانستان ،سیمې او نړۍ فرهنگي ــ ادبي کړیو شپون له السه ورکړ ،خو ویاړ دا
دی چې شپانه په ډیرې مینې او زړه سوي سره خپل حق ادا کړی او ښه پوره یې ادا کړی دی.
ښایسته بډای میراث یې ټولو ته پریښود ،د میراث داسې خزانه ورنه پاتې شوه چې ،هر څوک،
هر څومره غواړي ،پرته له دعوا او پرته له شور و ځوږ نه ،هغه تر السه کوالی شي.
ارواح دې یې ښاده
او
یاد دې تل پاتې وي!
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زموږ د کلي شپون
او
«و ،نه و ،یو شپون و»

شپون ،شپون دی .زما په عقیده استاد سعدالدین شپون د کلمې په ریښتینې مانا شپون دی .شپون
د خپلو کتابونو ،مقالو ،شعرونو ،لکچرونو او ناستو پاستو له الرې ،په عام ډول د ټولو خلکو او
په ځانگړې توگه د خپلو شاگردانو او مینه والو الرښوونه کوله .شپون په پښتو اوسني ادب کې
د ځانگړي سبک خاوند لیکوال دی ،چې کیدای شي سبک ته یې «د شپانه سبک» نوم ورکړل
شي.
د ده د ژوند د هرې برخې حاالت او احوال به څېـړل کېـږي ،خو تر ټولو مهمه او اړینه دا ده
چې:
موږ باید پر دې فکر وکړو چې شپون څومره توانیدلی چې د خپل فکر او د خپلې ککرۍ د بڼ
میوه ،د خپلې ښیرازه ونې یعنې قلم له الرې ،په څه ډول تر نورو پورې رسولې ده.
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شپون که له یوې خوا ملنگ مشربه شپون دی ،نو له بلې خوا بادشاه هم دی ،دی د خپل قلم په
هنر بادشاه دی ،د ی د نثر بادشاه دی د پښتو نثر بادشاه ،ده ته د بادشاهي دا مقام چا وړیا نه دی
ورکړی ،د خپل قلم او په نثر لیکلو کې د ځانكړي سبک او هنر په پار ور کړل شوی دی.
شپون د افغانستان د ادبیاتو او په ځانگړي ډول د پښتو ادبیاتو د اوسني بهیر یو حقداره او د قدر
وړ څیره ده .ما ته خدای تر پایه د شپون لیدل را په برخه نه کړل ،خو هیڅ کتاب به یې بې یو،
دوه ال درې ځلې لوستلو نه وي را نه پاتې ،ټول هغه شعرونه ،مقالې او لنډې لیکنې یې چې په
مخه راغلي دي ،بې لوستلو نه دي را نه پاتې ،ډیری مې یا پرنت (چاپ) کړي دي او یا مې په
خپل کمپیوتر کې خوندي کړې دي.

ما ته تر پایه خدای د شپانه لیدل را په برخه نه کړل:
داسې هم وشول چې په ټول ژوند کې مې یو ځل د تیلیفون پر کرښه خبرې ورسره وکړې .نه
پوهېـ ږم چې نه اټکلیدونکې پیښې به موږ په کومو نورو آشنا او نا آشنا کوڅو باندې تاو را تاو
کړي ،خو یو وار داسې هم وشول چې په وطن کې د بدلونونو بوړبوښکیو ،د وچې پاڼې په څیر
له خپل بڼ نه راجگ کړم او په ډنمارک کې یې وغورځولم.
د  ۲۰۰۱کال په لومړیو کې مې د ډنمارک په شمالي ښار ،فریدریکس هاون په یو پندغولي یا
کمپ کې ،د مهاجرت د هو یا نه ځواب له پاره ترخې شیبې شمیرلې ،زه نه پوهېـږم چې شپون
به زما د تیلیفون شمیره څنگه ،له چا نه تر السه کړې وه ،چې تیلیفون یې را ته وکړ .د بلې؟ له
ویلو سره مې یو پوست او مهربانه غږ واورید چې ویل یې:
«شپون یم ،امریکا غږ نه خبرې کوم».
ښه روغبـ ړ مو سره وکړ .څنګه چې ده هم د ډنمارک د مهاجرت د چاپیلایر مزه څکلې وه ،نو
په دې اړه یې ښې ډېـ رې پوښتنې را نه وکړې ،خو زه په دې سبب په هیڅ نه وم خبر ،چې نوم
مې لکه د چا خبره په پنسل ډیر تت لیکل شوی و ،د راتگ مې ال څو اونۍ وتلې وې او ال د
کمپ په چاپیلایر کې سم بلد نه وم.
له دې خبرو او دلدارۍ نه وروسته یې زما د یو چاپ شوي کتاب (د کوچنیانو ادبیات) په باب
پوښتنې پیل کړې.
خو کور دننه جگړو ورسره لېـږد را لېـږد او له وطن نه د باندې مهاجرتونو او ورسره ستونزو
مې زړه او بدن داسې زهیر کړی او سره مروړلي و ،چې په خپل الس لیکلي اثر او د کړي
تحقیق په باب مې هم ډېـر لږ څه په یاد وو او په دې لږ څه د ده تنده نه ماتېـ ده .ما ور ته و ویل
څو ورځې وروسته زنگ ووهه زه به لږ څه په تفصیل در ته وغږېـږم .خو دی الړ چې الړ،
بیا یې نه تیلیفون را ته وکړ او نه مو کوم بل ځای سره ولیدل.
د محصلۍ په دوره کې مې د شپون صاحب څو شعرونه او مقالې لوستلې وې ،خو داسې مستقل
اثر مې یې له نظره تیر شوی نه و .وروسته چې د نړۍ او افغانستان حاالت سره بدلېدل رابدلېدل،
په فرهنگ ي ډگر کې هم بدلونونه رامنځ ته ش ول .د همدې بدلونونو په لړ کې شپون صاحب ته
خدای توان ورکړ چې پر پخوانیو لیکنو سربـېـره ،څو کیسې ،ناولونه او ال خپله بیو ګرافي
ولیکي او د لوستونکو په مخ کې یې کېـږدي .زما له نظره یې دغه لیکنې تیرې شوې دي:
ــ لیکوالي،
ــ زوړ سړی او سیند (ژباړه)،
ــ پرخه په ترخه (د شعرونو جونګ)،
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ــ شین ټاغی،
ــ گټیالی،
ــ د بنگي غاړه،
ــ و ،نه و ،یو شپون و،
او په سل گونې لنډې لیکنې.

په ځوانه ځوانۍ کې مې یې بیوگرافي د بینوا صاحب په اوسني لیکوال کې لوستې وه او فکر
مې کاوه چې لکه دا نور استادان دلته چېـرې به وي ،کومه ورځ به یې ووینم ،خو د حاالتو باد
و باران نور هم پسې مرگوني شول ،دی چیرې؟ خو زه خدای د ماسکو په سړو کې پنډیتوب او
دوکاندارۍ ته ودرولم.
بیا نو کتاب لوستل او د څه لیکل څه چې هسې د ورځې چلولو ته هم حیران وم او لکه المبوزن
چې په اوبو کې المبي ،ما د سړو له څپو سره غـېـږې ورکړې او ور ته ودریدم.
د ماسکو په همدغو سړو او همدغو دوکانداریانو کې د شپون د شپنۍ یو سوغات د تصادف له
مخې راورسید او چا «شین تاغی» په الس راکړ.
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دوه ،درې دقیقې به مې هم چې بیکاره وې ،د شین تاغي لوستل به مې پیل کړل او داسې به په
کې ډوب وم ،چې سم دم به په شین ټاغي کې ناست او د کابل پر لوري به رهي وم.
د شین ټاغي ځینې کرکترونه ما په غیاب کې پیژندل ،خو له هغې ډلې نه یو کرکتر ،ډاکتر زړور
(دوکتور غالم غوث شجاعي) ما له نږدې نه پیژانده .ډوکتور غالم غوث شجاعي په فلسفه کې
په جرمني کې لوړې زدکړې کړې وې او په  ۱۳۵۷کال کې یې زموږ په ټولګي کې د فلسفې
تدریس کاوه.
زه په خپله دې لیکنه کې د شپون صاحب پر «شین ټاغِي» یا نورو آثارو او لیکنو باندې نه
غږېـږم ،یوازې یې پر «و ،نه و ،یو شپون و» باندې لنډې خبرې کوم:

و ،نه و ،یو شپون و:
«و ،نه و ،یو شپون و» د شپون په قلم ،د شپون بیوگرافي ده ،خو دا خبره دې په یاد وي چې دا
ساده ژوند لیک نه دی .دا که له یوې خوا د شپون د ژوند د هغو پـېـښو یو اړخ دی چې ده ته
مهمې وې ،خو له بل پلوه «و ،نه و ،یو شپون و» د افغانستان د سیاسي او فرهنگي تاریخ د
اوږده تار یو څو ځلیدونکې مرۍ دي.
« و ،نه و ،یو شپون و» د شپون د قلم او ژوند ډیره ښه هینداره گڼل کیدای شي چې د ده د
کورني او ټولنیز ژوند ځینې برخې یې انځور کړې دي .شپون په دې کتاب کې ښودلي دي چې
د ټولنیز ژوند په کومو برخو کې ،کومې ښیگڼې او کوم نواقص موجود دي :کلیوالي ژوند،
ښاري ژوند ،د خلکو او دولت په منځ کې اړیکې ،ښوونه او روزنه او...
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دلته به یې له « و ،نه و ،یو شپون و» څخه یو وړه هغه بیلگه را واخلم چې ډیره زورونکې ،خو
جالبه ده .دلته لیکل شوي چې څنگه د ښوونځي واړه کوچنیان د واکدارانو د هرکلي له پاره درول
کـېـږي ،چې یو په کې کوچنی شپون و .دا د شپون صاحب د ژوند یوه جالبه خاطره ده چې پر
ده تیره شوې او ده هم په ډیر خواږه هنري نثر لیکلې ،چې د سیاسي ټولنیز انتقاد تیره توره
ورسره او د سیاسي ټولنیز طنز د ژړا خندا مالگه یې هم ور اضافه کړې ده:
« ...ما په لومړني ښوونځي کې سبق وایه .درسونه غونډ په پارسي وو ،خو ښوونکي او شاگردان
په سلو کې نوي پښتانه .اوس مې هم د هغې مقالې یوه فقره ،چې په مانا یې سم نه پوهیدم ،په یاد
پاتې ده چې د اعلیحضرت د راتگ په درشل کې یوه ښوونکي لیکلې وه او ما باید د یاده د باچا
په حضور کې په شد و مد ویلې وای.
لوړ ماسپښین ،ټول شاگردان د سړک دواړو غاړو ته څه ناست ،څه والړ وو ،چې د باچا په
راتگ سره د سپورت د ښوونکي په شپیلکي ،چې موږ ورته ویسل ( )Whistleویل ،په
«تیارسئ» او «سالم کئ» نیغ ودرېـږو.
بې درکه یخني وه او مور پالر نه وو خبر چې بچیان یې چـېـرته دي ،ولې کاله ته نه دي رسیدلي.
څو ،څو ځلې گونگوسی شو او موږ تیار سئ شوو ،د ترانې د ټیم مشر پاړسي ترانه شروع کړه،
چې یوه برخه مې یې یاده ده:
«گریان و زاري میکنیم ،ما کودکان بیگناه ،نزد خدا از حُب شاه»
خو بیا مو کتل چې هسې یوه الرۍ ده ،چې د مالگې پسې د کندوز نه خان آباد ته راځي ،هرې
خوا ته یې په موږ او ښوونکو د الرې خټې چیکړې شندلې.
مازدیگر مهال واوره په وریدو شوه ،خو دې ته خوشاله وو ،چې د هوا زهر مات شوي او دومره
ساړه نه دي .تیاره په خوریدو وه ،چې د سپورټ د معلم شپیلکي بیا تیار سئ کړو او د ترانې
ټیم «از حُب شاه» پیل کړه .د شاهي موټرو لړۍ پیل شوه .ما ته ویل شوي وو چې درییم تور
موټر د باچا دی ،و به درېـ ږي ،ښی الس به په سالم اوچتوې او مقاله به د یاده لولې ،چې دریم
موټر رانږدې شو ،نو معلم د صف نه وړاندې ټیل وهلم .ما هم په لوړ غږ او د الس په اشارو،
چې معلم راښودلي وو ،شروع کړه:
« ...هیچوقت از شکر این نعمت که شاه جوانبخت ما بر رعایا ارزاني فرموده بدر شده نمی
توانیم»...
ما ویل اوس به موټر ودرېـږي او د خدای سیوری به راکوز شي ،ما به په غـېـږ کې ونیسي او
بخشش به راکړي ،خو موټر خټې چیکړې را باندې باد کړې او گړندی را نه تېر شو .ما ،لکه
سپی چې د نابلده سړي پسې تر هغه غاپي چې د کلي د ټک نه یې نه وي اړولی ،همداسې خپله
مقاله باچا ته ویله او السونه مې په ډراماتیک ډول ارتول ،ایله معلم ودرولم»...
(شپون سعدالدین ،و ،نه و ،یو شپون و ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۴ ،ل ـ ۲۰۰۵م کالونه ۳ ،ـ  ۴ـ  ۵مخونه)

له افغانستان نه د شپون صاحب د وتلو په اړوند دلته د یوې خبرې یادول اړین گڼم چې د شپون
اقتصادي او سیاسي حالت د دې جوگه نه و چې دی دې مخامخ امریکا ته الړ شي .د ده په لیکنو،
په تیره «و ،نه و ،یو شپون و» کې د راغلو اسنادو او کیسو په استناد ،شپون د ډنمارکي
انتروپولوجست کالوس فردیناند ( )Klaus Ferdinandپه مرسته ــ چې دی یې د نجات فرشته
بولي چې شپون په افغانستان کې ور سره د کار اوږده مخینه لرله ــ له پیښور نه ډنمارک ته
راغلی و او بیا له ډنمارک نه شپون له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی.
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د شپون او ډنمارکي انتروپولوجست کالوس فردیناند ( ،)Klaus Ferdinandچې پښتنو کوچیانو
به «کالوس کاکا» باله؛ د اړیکو په باب او په تیره د کالوس د ژوند او په افغانستان کې د هغه
د تر سره کړیو کارونو په باب ،په نظر کې لرم چې یوه مفصله مقاله ولیکم.
شپون د خپل ژوند لیک په لیکلو سره په پښتو ادب کې د بیوگرافۍ لیکنې یوه نوې او جال الر
پرانسته« .و ،نه و ،یو شپون و» هسې ساده بیوگرافي نه ده چې پالنکی د پالنکي زوی ،په دغه
کال دنیا ته راغلی او په دغه کال هم تللی دی ،بلکې دا اثر نورې ځانگړنې او خام مواد هم لري
چې هغه زموږ په سیاسي فرهنگي تاریخ کې د ډیر ارزښت درلودونکې دي.
شپون په خپل ژوند لیک کې پـېـښې په مسلسل او پر له پسې ډول نه دي لیکلې ،بلکې د ژوند
هغه پیښې چې د ده له نظره د ټولنې له پاره مهمې دي ،لیکل شوې دي .په دې برخه کې خپله
لیکوال داسې ویلې دي:
« ...نو ما په دې یادښتونو کې یوازې د خپل ژوند د هغو پېښو بیان کړی ،چې په خپل اند مې
د ټولنې د پاره مهمې ،یا لږ تر لږه د لوستلو وړ گڼلې دي».
(شپون سعدالدین ،و ،نه و ،یو شپون و ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۴ ،ل ـ ۲۰۰۵م کالونه ،د سریزې ب مخ)

د لیکوال ژوند پېښې د انځورولو په ترڅ کې لیدل کـېـږي چې په ټولنه کې شته مناسبات هم
څېـړل شوي دي .لکه د ښار او کلي مناسبات .هلته لیدل کـېـږي چې دواړو لوریو ته ،د مقابل
لورې ډیر څه نا مناسب ښکاري .لیکوال په خپله د همدې تنگو ټولنیزو مناسباتو په چوکاټ کې
راگیر و.
هلته لیدل کـېـږي چې کله شپون ښاري سیمې کې پښه ږدي ،ده ته هر څه نوي دي .کور کوربانه،
ښوونځی ،حمام او ...په ژبه باندې نه پوهیدل ،په ښاري چاپیلایر کې خو د ده په وینا خلکو هسې
هم چندانې پښتو نه ویله ،او جنجال ال دا و چې د ده په یاده کړې فارسي هم څوک چندانې نه
پوهیدل .د همدغو دالیلو له مخې دی وایي چې:
«په اوله رخصتي زه بیحده خوشاله وم چې د کابل د گندگۍ نه خالص شوی وم»...
( شپون سعدالدین ،و ،نه و ،یو شپون و ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۸۴ ،ل ـ ۲۰۰۵م کالونه ،د سریزې ب مخ)

د ښار او کلي لریوالی اوس هم زموږ پر ټولنې یوه حاکمه نیمگړتیا ده .د شپون ژوند لیک د
افغانستان د سیاسي او فرهنگي تاریخ یوه روښانه ډیوه ده چې لوستونکي کوالی شي ډیرو نا
ځوابه پوښتنو ته ځوابونه په کې پیدا کړي.
د شپون ژوند لیک په سلو کې پنځه نوي د لومړي الس مواد دي چې د لیکوال د سترگو لیدلی
حال دی .بله ځانگړتیا یې دا ده چې په صادقانه ډول لیکل شوي او پیښې په ډیرې امانتدارۍ
خوندي شویدي.
زما له پاره ټول کتاب په زړه پ ورې دی ،هر مخ ،هر سرلیک او هره موضوع چې را واړول
شي ،له یوې خوا موضوع جالبه وي او له بلې خوا شپون صاحب هغه په خپل ځانكړي سبک او
ځانگړي نثر ،داسې لیکلې ده چ ې تر پایه یې باید لوستونکی ولولي .د همدې له پاره سړی ویالی
شي چې د شپون نثر جالب دی ،د ده ژوند او د د ه ژوند پېښې جالبې دي او هغه چاپیلایر چې
دی په کې را لوی شویدی ،هغه هم جالب دی.
شپون په کلي کې زیږیدلی ،په کلي کې لوی شوی ،لوبیدلی ،ښوونځي ته تللی ،په کلیوالي روابطو
کې ځوان شوی او په دې ډول یې د ذهن په کرونده کې د کلیوالي پښتني ژوند ټول منفي او مثبت
زړي کرل شوي او دا فصل د پخیدو تر بریده په کلي کې و.
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شپون د خپل ذهن له همدې پاخه فصل سره د زلمیتوب په پیل کې چاپیلایر بدل کړ ،د ښاري
ژوند په ډنډ کې یې پښه کیښوده ،خو لمبیدلی نه شو؛ ورور ـ ورو یې د ښاري ژوند چمونه زده
کړل او دغسې یوې لمبا ته هم چمتو شو.
د شپون د ژوند او د ژوند د چاپیریالونو دغه جالب او رنگارنگ اړخونه او د ده استعداد د دې
سبب شول چې د ده تخلیقات هم په نظم کې او هم په نثر کې همدومره جالب او په زړه پورې
شي.
د هنري نثر په برخه کې د شپون گوتې دومره په لیکلو روږدې شوې ،چې له خپل ژوند لیک
نه یې یو ن اول جوړ کړی دی .د پیښو تسلسل ،په هنرمندانه او شوخ انداز کې د عیني ژوند د
واقعیتون و بیانول ،په زړورتیا سره د خپل ژوند ،کورنۍ ،دوستانو ،رسمي او غیر رسمي دندو
په باب خبرې کول؛ دا ټولې هغه ځانگړنې دي چې د نړۍ د لویو لیکوالو په الس د شخصي
خاطراتو د لیکلو په لړ کې یې د شپون بیوگرافي یو بیساری مثال کیدای شي.
کله لوستونکی داسې فکر کوي چې «و ،نه و ،یو شپون و» یو ناول دی ،ځکه چې :د جمالتو
او پروگرافونو سکښت یې عادي وي ،خو کله ،کله هنري بڼه غوره کوي او په دې ترڅ کې
قهرمان ،یو کلیوال زلمی د ښاري ژوند او تمدن پر لور سفر کوي ،د نورو ملکونو په خوا مخه
کوي ،د پېښو په لړ کې کله ډوبیدو ته نږدې شي ،خو بیا ځان د اوبو سر ته را جگ کړي ،کله
له طوفاني حاالتو سره مخ شي ،خو په ځانگړې المبو سره بیا هم ځان خالصوي؛ خو په ټولو
حاالتو کې قلم په الس وي ،یا د څه زدکړې په خاطر او یا د څه لیکلو په پار .د لویې نیکمرغۍ
ځای دی چې هم یې د زدکړو ثمر ټولو ته مالوم دی او هم یې د لیکلو.
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استاد عبدهللا خدمتگار بختانی:
د استاد بختاني مړینه
څو پیامونه او یو لیک

« خدمتگار الړ ،خو اوسني نسل او راتلونکو نسلونو ته یې د خپلو خدمتونو بې پایه پانگه په
میراث کې پرېښوده.
استاد بختانی یو له هغو زړه سواندو دانشمندانو ځینې و چې هیڅکله یې خپل زده کړی علم له
چا څخه نه سپماوه .په ډیره مینه یې هرکله ،هر چیرې او هر چا ته الرښوونه کوله.
ما ته د ده د الرښوونو ډیوې څو ،څو وارې ځلول شوې دي.
بختاني له ډیرو سره ښه وکړل ،خدای دې ښه ورسره وکړي».
آصف بهاند
د استاد بختاني د مړینې خبر د  ۲۰۱۸کال د فبرورۍ په ۲۴مه خپور شو .د مرګ د خبر له
خپریدو سره سم د استاد عبدهللا بختاني دوستانو ،شاگردانو ،الرویانو او مخلصینو ،د ده د مړینې
په پار پیامونه خپاره او د خواشینۍ مراتب څرگند کړل.
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زه د استاد بختاني علمي شخصیت ته د درناوي په خاطر او له وطن او خلکو سره د ده د بې
پایه مینې په پار؛ د ده د مړینې په خاطر لومړی د ده لنډه بیوگرافي ،بیا د ځینو دوستانو څو لنډ
پیامونه او د موسی شفیق هغه لیک را اخلم چې له له مصر څخه یې د استاد بختاني په نامه
رالیږلی و:
استاد عبدالروف بینوا د اوسني لیکوال په لومړي ټوک کې کلونه پخوا د استاد بختاني بیوگرافي،
د هغه وخت د مالوماتو پر اساس خوندي کړې وه .ځینې ټکي یې دا دی:
«ښاغلی عبدهللا بختانی د مال آغا جان زوی ،د ننگرهار د سره رود ،د بختان نومي کلي
اوسیدونکی ،د پښتو ژبې زلمی لیکونکی او حساس شاعر دی .په  ۱۳۰۵هـ ش کال په ننگرهار
کې زېـ ږیدلی او له اوه کلنۍ څخه یې ،شپاړس کاله په خصوصي ډول د ننگرهار په مدرسو کې
په پښتو ،فارسي او عربي ژبو د ادبي ،اجتماعي او مذهبي متداوله علومو تحصیل کړی دی.
بختاني په بیالبیلو دولتي پوستونو کې کار کړی دی او د  ۱۳۳۹کال په جدي میاشت کې ،د
څیړونکي په درجه ،د پښتو ټولنې د مسلکي غړي په توگه ومنل شو.
ښاغلی بختانی په پښتو کې ښه روان نثر او ښې ادبي پارچې لیکي .شعر یې هم سلیس او له ښو
بشري او ملي احساساتو ډک دی .د ده د مقالو زیاته برخه ادبي او اجتماعي رنگ لري ،خو په
اشعارو کې یې ا ولسي او وطني رنگ زیات ښکاري .د ده ځینې اشعار د پښتو د موسیقۍ د
آوازونو سره هم سمون خوري او»...
(بینوا عبداروف ،اوسني لیکوال بشپړ متن ،ترتیب او زیاتونې :مطیع هللا روهیال ،عالمه رشاد خپرندویه ټولنه،
کندهار ۲۰۰۹/۱۳۸۸ ،کال ۱۵۴ ،او  ۱۵۸مخونه)

د استاد بختاني پر فرهنگي ژوند د ملي تلویزیون او افغان هنر پروډکشن له خوا یو مستند فلم
هم جوړ دی او د  ۲۰۱۶کال په اکتوبر کې خپور شو .هغه وخت یې په تاند ویبپاڼه کې راپور
داسې خپور شو:
یو لیکوال یو خدمتګار مستند فلم پر لیکه شو.

یو لیکوال یو خدمتګار د استاد عبدهللا بختاني خدمتګار د ادبي ژوند په اړه جوړ شوی مستند فلم
دی چې څه موده وړاندې د ملي تلویزیون اوافغان هنر پروډکشن له خوا د ګویته انستیتوت او
خیر بنسټ په مالي مرسته جوړ شوی دی .د دې فلم د الرښوونې چارې د محبوب هللا خان له
خوا ترسره شوي دي .د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د دې مستند فلم د پرانیستنې غونډه د
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ملي تلوېزیون په تاالر جوړه شوې وه چې لسګونو فرهنګیانو ،دولتي چارواکو او د استاد بختاني
مینوالو په کې ګډون کړی وو».
ښاغلي ډاکتر لطیف یاد په خپله فیسبوک پاڼه کې د  ۲۰۱۷کال د نومبر په پنځه لسمه
( )15/11/2017د استاد بختاني مفصله بیوگرافي خپـ ره کړیده او هلته یې د بختاني صاحب د
چاپ شوو آثارو شمیر  ۷۳ټوکه او د نا چاپ آثارو شمیر یې اته ویشت ( )۲۸ټوکه ښوولی دی.
ښاغلی ډاکتر یاد د استاد بختاني د خپرې کړې بیوگرافۍ په یوه برخه کې داسې لیکلي دي:
« ...انگریزي ژبه یې تر څلورم ریډره پورې ،د پغمان له ښاغلي محمد عمر قریشي معلم سره
لوستې ده .په پښتو ژبه کې څوک استاد نه لري او خپله د خپل ځان ښوونکﻰ دى .په پښتو شعر
او ادب کې یې الرښود استادان ،استاد گل پاچا الفت ،استاد قیام الدین خادم ،استاد صدیق هللا
رښتین او استاد عبدالروف بېنوا دى.
هغه په روسي ژبې سره پوره آشنا یي لري .له  ۱۹۶۴ - ۱۹۶۳ز .کال پورې د مسکو ښار د
لومونوسوف په دولتي پوهنتون کې د روسي ژبي او ادبیاتو زده کړه تر السه کړې ،او د ژبې د
تدریس او درسي موادو د تیارولو د میتود په برخه کې یې ډیپلوم اخیستی دى .د ترجمې د میتود
کورس یې هم هماغلته په بریالیتوب پاى ته رسولﻰ دى.
ښاغلی استاد بختانی د ننګرهار ،هیواد ،انیس ،زیری ،پکتیا ،ورځپاڼو او مجلو مشر هم پاتې
شوی دی او د کابل په پښتو ټولنې او د افغانستان دعلو په اکاډمۍ کې هم علمي غړی و .استاد
بختانی ته د افغانستان دعلو اکیډیمۍ د سر څیړاند (سر محقق) یا پوهاند علمي رتبه هم ورکړې
ده»...
د استاد بختاني پر مړینه باندې د ځینو خواخوږو پیامونه:
غفور لیوال:
« زما او زما د همزولي نسل د استادانو استاد سرمحقق عبدهللا بختانی خدمتګار ،د خدایي
خدمتګارۍ مشال ،د عدم خشونت د فیالسوفې یوازینی ژوندی یادګار ،د ویښو زلمیانو سرلښکر
او بنسټوال ،موږ د تل لپاره یوازې پرېښودو.
زما د وروستي علمي ـ تحقیقي اثر (په ادبیاتو کې د اسطورې څېړنه) د ده د شفقت نښه ده،
همدی زما الرښود استاد و .د ده مهرباني به تل زما د سرسیوری وي.
استاده،
ارام شوې ،همداسې ارام اوسې».
رحمت آریا:
«خدمتگار زموږ د ادبی کهول یو ځالنده ستوری وو .دی به د تل لپاره د ادب د لمنې په آسمان
کې له نورو ادبي ستورو سره یو ځای همداسې ځالنده وي .دی نه دی مړ .یوازې له موږ بیل
سو .رب العزت دې د ده کورنۍ او ټولو مینه والو ته د زړه صبر ورکړي .جنت یې ځای»
استاد شاه محمود محمود:
«با خواندن این خبر سخت متاثر شدم با مرحوم بختاني در زمان كه محصل پوهنتون بودم آشنا
شدم،
در سیمیناري در تاالر سیدجمال الدین افغان در كتابخانه پوهنتون كابل،
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بعدا ً در اكثر سیمینار ها با هم میدیدیم و از محضر شان فیض میبردم إنسان دانشمند و محقق و
فرهیخته یي بود.
روحش شاد و یادش گرامي باد.
براي فرهنگیان و هموطنانم و به خصوص فامیل محترم شان ،وفات این دانشمند را تسلیت
میگویم.
اناهلل و انا الیه راجعون»
خبلایر دات کام:
« د پښتو ژبې نومیالی او ستر لیکوال استاد سر څېړونکی عبدهللا بختاني خدمتګار د اوږد رنځ
ګاللو وروسته د تل لپاره له دې فانۍ نړۍ سره مخه ښه وکړه .انا هلل و انا الیه راجعون د ننګرهار
والیت د سره رود په بختان کلي کې د دې نړۍ د پښتو ادب د اسمان ځالنده ستوري د خپل ژوند
په اوږدو کې د پښتو او ادب په بڼ کې تر سلو زیات علمي ،تحقیقي او ادبي اثار را زېـږولي او
ټولنې ته یې د ډالۍ په توګه پرېښودلي ،چې پښتون قوم او د ادب الرویان به یې د تاریخ په
اوږدو کې هیر نکړي.
د خبلایر ډاټ کام اداره د ستر استاد مړینه د پښتو او ادب لپاره ستره ضایعه بولي ،مرحوم ته د
پاک رب ج له درباره د فردوس جنتونو د ورکړې په موخه دعاوې کوي ،او د اروښاد کورنۍ،
ملګرو او خواخوږو ته یې د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوي .باید یادونه وکړو چې د نوم وړي
د مړینې له امله د ننګرهار والي ګالب منګل هم خواشني څرګنده کړي ده روح دې ښاد وي».
محمد طارق بزگر:
«هغه انسان چې تر مرګه یې قلم کلک نیولی وو،
هغه استاد چې له ماشومتوبه ورسره اشنا وم .هغه مشر چې د پالر نژدې دوست او ملګري مې
وو او هغه استاد چې تر مرګه یې قلم له خپلو خوارو او ضعیفه ګوتو لیرې نه کړ ،هغه استاد
چې لسګونه کتابونه یې افغان ولس ته په میراث پرې ښودل ،هغه استاد چې د ویښ ځلمیانو له
مخکښانو څخه وو او هغه استاد چې د مرګ خبر یې ما د خپلو بېکاره اوښکو په توئېدو بدرګه
کړ.
ماشوم وم استاد به د کابل په خیرخانه مینه کې کله ناکله زموږ کور ته راته ،له مینې ډک انسان
وو ،ما هغه وخت استاد بختیانی دومره پېژانده چې د پالر نژدې دوست او کاکا مې دی ،او بس.
زما د هېواد څخه د لریوالی خورا ډیر کلونه تېـر شول ،خو له نیکه بخته مې استاد څو کاله
مخکې په جرمنی کې ولید ،السونو ته یې ورټیټ شوم چې ښکل یې کړم ،اجازه یې رانکړه .په
لنډ او تنګ وخت کې مو ډیرې خبرې وکړې ،تیر وختونه تیر یادونه ،استاد راسره د هغه او
زما د پالر ناویلې خاطري شریکې کړی او هم یې د خپلو ناچاپو کتابونو یادونه وکړه.
خپل یو کتاب یې راته ډالۍ کړ .په ناروې کې زما له ناڅیزه فرهنګي کارونو خبر وو ،په ښو
الفاظو یې یاد کړل .ویل یې د پالر الر دې مه پرېـ ږده .د دعوت مجلې د دوام یې وویل زه
پوهیـږم په مسافرت کې ډیر دروند کار دی ستونزې به ډیرې وې ،څوک ځان او څوک جهان
جوړوي ،دلته مادي دنیا ده ،په قلم کې پیسې نشته خو نیک نوم او عزت به دې د قلم له امله تل
مل وي خو د هر څه سره هڅه وکړه چې د مجلې خپریدل درنه بند نه شي.
نن لوی افغانستان خپل یو لوی خدمتګار له السه ورکړ .خو الر یې باید تعقیب او ارمانونه یې
باید ترالسه شي چې هغه لوی ،هوسا او سرلوړی ،یو موټ ،یو غښتلی افغانستان دی.
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روح یې ښاد،
پر ګور یې نور»
او یو هم دا نظر:
بهیج عثماني:
«هغه سړی چې تر پایه یې خبرې وزن درلود.
اروایې ښاده او هغه دنیا یې جوړه!»
او په پای کې د موسی شفیق هغه لیک را اخلم چې په مصر کې یې د استاد بختاني په آدرس
لیکلی و .دا لیک همدا نن گران مطیع هللا روهیال د افغانستان د فرهنگ د لویو شخصیتونو د
لیکونو د خپرولو په لړ کې خپور کړ .زه یې په امانتدارۍ ،د روهیال صاحب له یادونې سره د
بختاني صاحب د مړینې په پار را اخلم:
«د ارواښاد موسﻰ شفیق لیک مرحوم استاد بختاني ته!
[ یادونه :دا لیک له مصره ارواښاد شفیق ،مرحوم استاد بختاني ته رالېږلﻰ دئ ،دا هغه مهال دئ
چي شف یق مرحوم په ازهر کي محصل دئ .اوس مهال د دې لیک لیکوال او تر السه کوونکﻰ
دواړه زموږ په منځ کي نسته ،خو د دې لیک محتوى مو د هغوى له عظمت او ایثاره خبروي.
زه د خپل هیواد دواړو ښاغلو ته چي لومړی د سیاست نومیالی دوهم د فرهنګ خدمتګار وو ،له
خدایه جنت غواړم ،م .روهیال]
زما ګران ورور بختاني صاحب!
نه پوهېـږم تاسي به د ځان سره د دې کاغذ د لیکلو څه علت وټاکئ؟
ډېره موده وشوه چي ما تاسي ته خط خبر نه دئ دراستولﻰ او تاسي هم د لیک مهرباني نه ده
کړې ،نو اوس د دې مکتوب لیکل طبعا ً کوم علت ته منسوب دي .دا علت به څه شي وي؟ تاسي
ته پنځه دقیقې د فکر کولو مهلت دئ.
د دې کاغذ په آخر کښې یوه موضوع ده ،مګر ګومان و نه کړې چي هغه ګوندي د کاغذ د لیکلو
سبب دئ.
که زما د کتاب د سفارش موضوع ته مو ذهن مبادرت وکړو هغه هم علت نه دئ.
ځکه دا چي ستاسي صرف یادونه د خط لیکلو له پاره سبب کېدى شي ،دا هم پوره علت ځکه نه
دئ چي تاسي زما هیڅکله هېر شوي نه یاست.
معلومه شوه چي تاسي ئې علت و نه موند ،یا ئې همداسي فرض کړئ! نو اوس به ئې زه درته
ووایم:
هغه تېره ورځ د پښتونخوا خاطراتو او د وطن د بېلتانه احساس زما په ټولو معنویاتو د منځنیو
پېړیو حکومت کاوه .زه پاڅېدم د افغانستان نه د راغلو خطونو َر َوک مي ایله کړو او هلته مي
ستاسي په یوه زاړه خط سترګي ولګېدې چي ومي لوست په ځان کښي مي یو شدید رغبت او د
صحبت میل احساس کړو .هغه و ،چي د کاغذ لیکل ترې نه ضروري نتیجه شوه.
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ښه! اوس دا مهمه ده چي څنګه یاست؟ ورځي شپې دي خداى پاک وکړي چي په خیر تېري
شوي وي او په خیر تېري شي( .زېرى) هم ډېره موده وشوه چي د راتلو نه انکار کړى دئ .نو
نه پوهېـږم چي اختیاري دئ که اضطراري؟ کابل مجله هم آبله ورځ یو درې نسخې راغلې.
ډېري شمارې ئې پخوا تر دې نه دي رارسېدلي .شاید علت به ئې دا و ي چي د زېري سره خو
ما بیخي کومک نه دئ کړى او د کابل مجلې سره مي کافي مرسته نه ده کړې .مګر هلته د یو
پادري په باب کښي یو مضمون ما دراستولﻰ و ،نه پوهېـږم چي خپور شو که نه؟
د کتاب مسئله هم ما ته معلومه ده .که چاپ شوى وي امید کوم چي ما ته ئې هم کومه نسخه
راولېـږئ .یا کوشش وکړئ چي راډیو ئې راولېـږي ،دا د هغه ځاى په متعلق هر څه زما احوال
دي:
زه د پاک خداى په فضل ښه یم .رخصتي مو تېره کړه او اوس دغه دئ پرون راډیو او اخبارونو
اعالن وکړ چي ازهر په راتلونکې هفته کښي بیا شروع په درسونو کوي .یعني نوى تعلیمي کال
دغه دئ چي شروع کېدونکﻰ دئ .د خداى پاک نه امید کوم چي بیا په کامیابۍ آخر ته ورسیـږي.
پروسږنﻰ امتحان په ډېره ښه کامیابي تمام شو .د رخصتۍ په شپو کښي زه یو څو ورځي کلیو
ته تللﻰ وم .د کلیو خلک ډېر پاک زړونه او ډېر ډوډۍ ماره طبعه لري.
د مصر آب و هوا اوس ښه شوې ده .د ګرمۍ شپې تېري شوي او دغه دئ ژمﻰ راتلونکﻰ دئ.
دلته منﻰ ډېر لنډ دئ .نارنجان او ګازري تازه رارسېدلي دي او د مېوه فروشانو حرص لکه چي
د پوره پخېدو وار نه دئ ورکړى .د نیل دریاب هم اوس د جوش نه په کښېناستو شروع کړېده.
نن د مولد النبي علیه الصلوة والسالم بختوره ورځ ده .په دې مناسبت زما مبارکۍ ومنئ .خداى
پاک تبارک و تعالﻰ دي د هغه رحمة للعلمین په خاطر تاسي او موږ او د دنیا ټولو مسلمانانو ته
خیر پېښ کړي او دنیا او آخرت مو دي سم کړي .دلته دا ورځ د اختر غوندي ګڼل کیږي او پوره
احتفال ئې د دولت او ملت له خوا نیولﻰ شي .هلته زما سالمونه ټولو ته چي زما پوښتنه کوي
ورسوئ .آغاى شېرین ته ډېر سالم ووایئ.
د خداى پاک نه ئې موفقیت غواړم .خادم صاحب خو به تاسي ته نژدې وي ،که زما سالم او
احترام مو ور ورساوه ډېره مهرباني به مو وي .د هغه قیمتداره نصایحو ته همېشه په احتیاج
کښي یم .الله م نفعنا به فﻰ الدنیا واآلخره .موالنا سیفي صاحب ،ژواک صاحب او نورو دوستانو
ته هم سالم ووایئ .لکه چي غمخور صاحب هم هلته وي ،هغه طبعا ً د مسافرو غمونه نه خوري
او بیا خاص چي اوس پښتو ټولني ته راغلﻰ او هلته دومره غمجنان شته چي د هغوى نیم غمونه
ئې هم درست عمر بس دئ .که زما ستړي ستومان سالم غم نه ګڼي نو ورته ئې وړاندي کړه
خداى پاک دي وکړي چي هغه روغ او موفق اوسي
اوه! بیا مي څومره سالمونه تاسي ته وسپارل .مګر وروره تاسي پوهېږئ چي بله چاره نشته.
اوس هم ال د ښاغلي ځلمي سالم پاته دئ .هغه ته هم سالم ووایه .د دې سالمونو دپاسه دا د یو
بل مسافر طالب خدمت:
دلته یو پښتون طالب په یو الر ځان د هند نه رارسولﻰ .هغه هلته د قرغې د بند په عسکرو کښي
یو خپلوان ضابط لري .د هغه ورسره خط کتابت و .مګر اوس اوس ئې قطع کړى او د ده کاله
ته ډېره سودا ده .که زحمت نه وي کومه د جومې ورځ دې کار ته وقف کړئ ډېر ثواب پکښې
دئ .د هغه ضابط نه د دغه طالب د کور د حال احوال پوښتنه وکړئ او بیا ئې لطفا ً ما ته ولیکئ.
پته ئې دا ده :محمدسلیم خان ضابط ټولﻰ  ،۲کنډک اول لواى  ،۳۲فرقۀ  ٥مربوط قواى مرکز
مقیم قرغۀ کابل .د طالب نوم محمدامان خان او د پیچ د درې دئ.
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نور نو کاغذ ځکه نه اوږدوم چي اوس ترې بل خدمت پیدا نه شي ،په همدې ځاى کښي زما
سالم یو ځل بیا ومنئ او الس راوږد کړئ چي خداى په امان درته ووایم .
په ډېره مینه
ستاسي مخلص ورور
محمد موسﻰ شفیق
په االزهر کښي افغاني محصل
د ۱۳۷٤ق د ربیع االول  ۱۲مه»
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پوهاند عزیز احمد پنجشیري:
د پوهې یوه شنه او پر باره ونه غوڅه کړای شوه
(د پوهاند عزیز احمد پنجشیري وژنه)

زه یې داسې انگیرم چې استاد پوهاند عزیز احمد ته خپل تخلص بال بوټه کړه او د خپلو کلیوالو،
وطندارو د ناپوهۍ او تېروتنو پور ده پرې کړ .پوهاند عزیز احمد پنجشیري د یوې نا اهله
سیاسي نظامي قاتلې ډلگۍ د میلونونو تېروتنو پور پرې کړ.
په ټینگار سره ویالی شم چې پوهاند عزیز احمد پنجشیري د کابل پوهنتون د وتلو او پوهو
استادانو د لومړي کتار په سر کې ځای درلود ،هم د پوهې له مخې او هم د وطنپالنې او خلکو
سره د مینې له مخې.
پوهاند عزیز احمد پنجشیري د کابل پوهنتون د ځمکپوهنې پوهنځي د جغرافیې ډیپارتمنت یو له
هغو استادانو ځینې و چې پر خلکو او وطن باندې مین و .پوهنتوني چاپېریا ،استادانو ،محصلینو،
مطالعې او په تېره څېړنې سره یې لیونۍ مینه درلوده .ما په ساعتونو ـ ساعتونو او ال ورځو ـ
ورځو بنډارونه ورسره کړي دي او دې موده کې یې هېڅکله ما خوله بې له خندا نه وه لیدلي.
ما ته د شپېتمې هجري لمریزې لسېزې د پیل په کلونو کې ،د څه مودې له پاره د کابل پوهنتون
د نشراتي ارگان «اجتماِي علوم» مجلې د مرستیال مدیر دنده راسپارل شوې وه .مجله به مو یا
د کابل پوهنتون په چاپخونه کې او یا د لوړو زدکړو وزارت په مطبعه کې چاپوله ،کله ـ کله به
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مې په یادو چاپوخونو کې لیده چې د خپلو کتابونو پروفونه به یې تصحیح کول او یا به د خپلو
درسي کتابونو د گستتنرونو په چاپ باندې لگیا و .او کله ـ کله به د مجلې دفتر ته راته ،خپلې
مقالې به یې د چاپ له پاره راوړي او بیا به د مجلې له مسؤل مدیر پوهاند الهام سره کېناسته او
له هغه نه به یې ځینې پوښتنې مطرح کولې او علمي بحثونه به یې کول.
ډېر ځلې به یې د تاریخي جغرافیې په باب له عالمه رشاد او بیا له پوهاند الهام سره بحث کاوه
او له هغوی نه یې د ځینو ټاکلو ځایونو د نومونو په باب داسې پوښتنې مطرح کولې چې هغه
درانه استادان باید د هغو ځایونو نومونه د ژبپوهنې د علم په رڼا کې وڅېړي او...
همدا نن خبر شوم چې د پوهې دا گنجینه هم د ټوپکیانو د ناپوهۍ او خپلمنځي تضادونو په سیوري
کې خپل پرباره ژوند له السه ورکړ.
د علم دا شنه ونه طالبانو په بغالن کې غوڅه کړه او د هغه د کورنۍ ،همګارانو ،شاگردانو او
الرویانو په زرگونو ارمانونه یې تر خاورو الندې کړل .زه یې داسې انگیرم چې استاد پوهاند
عزیز احمد ته خپل تخلص بال بوټه کړه او د خپلو کلیوالو ،وطندارو د ناپوهۍ او تېروتنو پور
ده پرې کړ .پوهاند عزیز احمد پنجشیري د یوې نا اهله سیاسي نظامي قاتلې ډلگۍ د میلونونو
تېروتنو پور پرې کړ.
د پوهاند عزیزاحمد پنجشیري یو همکار او مینه وال ،ښاغلی عبدالغفور لېوال د ده د مړینې په
باب داسې خواشیني څرگنده کړې ده:
«خورا خواشینی یم ،خبر شوم؛ چې پوهاند عزیزاحمد پنجشیري شهید کړای شوی دی.
پوهاند پنجشیري د تاریخي جغرافیې پیاوړی پوه او د ټولنیزو پوهنو متخصص افغان استاد و.
له ما سره په ګڼو فرهنګي کمیسیونونو کې همکار او ملګری پاته شوی و ،ملي روحیه یې درلوده
او افغانستان پرې خورا ګران و .ارواښاد اوږده موده د هېواد بچیان روزلي ول او د ګڼو خپرو
شویو اثارو لیکوال و.
ده په ډېره تواضع ځان د پوهاند عالمه حبیبي ،اکادمیسین پوهاند رشاد ،استاد کهزاد ،پوهاند
دکتور حسن کاکړ ،پوهاند میرحسین شاه او نورو لویو استادانو شاګرد باله.
پر غور او غوري واکمنیو یې خورا ښه څېړنه کړې وه او د ورېښمو د الرې تاریخي تګلوري
یې پېژندل.
هېره دې نه وي ،چې نوموړی د افغاني هویت ټینګ پلوي و او د (افغان) نومونې په اړه یې په
زړه پورې نظریات درلودل ،چې په باور یې دا نوم خورا پرتمین او لرغونی دی.
زه د دغه بې ازاره او دانشمند افغان وژل یو پرېوتی او ناانساني جنایت بولم او د افغانستان
فرهنګي ۔ اکاډمیک کول و کهاله ته یې د تشې تسلیت وایم.
هللا عالم دی او د علم مینه وال بښي ،پر ګور یې نور شه!»
د پوهاند عزیزاحمد پنجشیري ځای به
د افغانستان په علمي کورنۍ کې تر ډېرو پورې تش وي.
کورنۍ ته یې او د افغانستان علمي کړیو ته یې د نه شتون تسلیت وایم.
خدای دې ورباندې ورحمېږي!
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استاد جالل الدین خان کونړي:
«روکیه! رشاد صاحب بحر دی ،بحر»...
(د استاد جالل الدین خان کونړي مړینه)

د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي پښتو څانگې پخوانی استاد پوهنوال جالل الدین خان کونړی د
ور پېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی .د استاد مړینې داسې ودردولم لکه د استاد بایزید اڅک
او استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی مړینو .د اڅک صاحب پر مړینې مې دلته په اروپا کې یو څو
تودې اوښکې تر سترگو تویې شوې ،یو څو ساړه آهونه مې تر خولې ووتل او د خدای دربار ته
مخ پورته والړل ،د استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی د مړینې په ورځ تیار په کابل کې وم ،ورغلم
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او د کابل عیدگاه جومات په لوی میدا ني کې مې لومړی غلي ،غلي په زړه کې ژړل ،خو کله
یې چې تابوت ته ودرېدم ،داسې مې وانگیرله چې استاد مړ پروت نه ،بلکې په ټولگي کې راته
والړ دی او بیا په خپل خاص ستایل او یوې ځانگړې شوخې ژبې سره غږېـږي .زما پر مخ د
اوښکو د لښکر وار نه کېده.
او اوس دا دی بیا له زرگونو کیلو مترونو لرې واټن نه د استاد جالل الدین خان کونړی مړي ته
ناست یم ،اوښکې ،آهونه او اسویلي وار نه راکوي.
د  ۱۳۵۵ام کال د حمل له دویمې ،بیا د شپیتمې لسیزې تر نیمایي پورې چې دی نور مهاجر
شو؛ ټولې علمي خاطرې ،لکچرونه ،خندا ،جدیت ،مهربانۍ ،آرامتیا او ځانگړي حرکات یې زما
د سترګو په آ ٔینه کې ،لکه برېښنا هره شیبه پړک وهي تېرېـږي او ځي راځي.
استاد جالل الدین خان کونړی وروسته تر عالمه رشاده د ادبي فنونو یو برحقه استاد و او په دې
برخه کې یې گڼشمیر مقالې او علمي آثار لیکلي دي.
د درسونو د تشریح کولو په و خت کې به یې د ډېرو علمي مسایلو حواله پر عالمه بابا (رشاد
صاحب) باندې ورکوله او دا جمله یې تل پر ژبه جاري وه:
«روکیه! رشاد صاحب بحر دی ،بحر»...
او ده خپله هم د رشاد صاحب د علومو له بحر نه ډېرې لپې ډکې کړې وې او د هغو په رڼا کې
یې چې کله د شعر پر وزن او جوړښت باندې خبرې کولې ،ډېرې دقیقې او علمي به وې ،د شعر
شکلي جوړښت به یې داسې راسپـړه او شرحه کاوه ،لکه یو طبیب چې د انسان د وجود جوړښت
شرحه کوي .د شعر په قافیه کې به یې سُسته او ُچسته قافیه د شاه بیتونو په راوړلو سره داسې
توزیح کوله چې ټک او پتری به د زده کونکو په ذهن کې ځای پر ځای کیدله ،د قافیې حرکات
(ردف او روي) به یې په ځانگړو مثالونو سره د شاګردانو له پاره واضح کول او...
له بده شامته چې د استاد جالل الدین خان کونړی بیوگرافي د څو لسیزو په لړ کې ،په لیکل شوو
تذکرو:
ــ د بېنوا صاحب اوسني لیکوال،
ــ د ټکور صاحب دا لیکوال او دا څېرې،
کې نه ده ثبت شوې ،خو څومره چې ما ته ،د ده د یو شاگرد او همکار په صفت ،د ده بیوگرافي
مالومه ده ،په لنډ ډول به یې ولیکم:
د استاد پوهنوال جالل الدین کونړي د پالر نوم غالم سرور و او د کونړ والیت د خاص کونړ
په ولسوالۍ کې تقریبا ً نوي ( )۹۰کاله پخوا زېږېدلی و .لومړنۍ زده کړې یې د کلي په جومات
کې پیل کړې او بیا د خاص کونړ له لېسې څخه فارغ شو.
رسمي دنده یې په  ۱۳۳۲کې د رحمان بابا په لېسه کې د ښوونک ي په توگه پیل کړه .د همدې
دندې په سلسله کې په  ۱۳۳۸کال کې د پکتیا والیت د پوهنې ریاست مرستیال هم شو .خو په
 ۱۳۴۲کې وتوانېده چې په کابل پوهنتون کې خپلې لوړې زدکړې پیل کړي .د لیسانس دیپلوم له
ترالسه کولو وروسته د همدې پوهنځي د علمي کدر غړی شو او تقریبا ً پنځه دیرش کاله یې د
استادي دنده په خورا حوصلې سره ترسره کړه.
میدیا داسې وایي چې استاد پوهنوال جالل الدین کونړي د  ۲۰۱۹کال د جون پر نهمه ( )۹په
پېښور کې وفات شوی دی.

د تللو یادونه
128
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  ۱۳۵۵ام کال پسرلی و او زما (آصف بهاند) د لیسانس دورې د زدکړو د پیل لومړۍ ورځ وه
چې ما استاد جالل الدین خان کونړي د لومړي ځل له پاره ولید .زما ښه په یاد دي چې عالمه
عبدالشکور رشا د موږ ته د ادبي فنون او وزنپوهنې د مضامینو تدریس کاوه ،استاد جالل الدین
خان کونړی او نصرهللا خان گړندی به له عالمه بابا سره د اسیستانت په توگه ټولگي ته راتلل؛
خو وروسته بیا په څو سمسترونو کې جالل الدین خان کونړي د ادبي فنونو د تدریس تر څنگه،
د نورو مضامینو د تدریس له پاره هم زما استاد پاتې شوی دی.
څو پرلپسې کلونه د ګابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانگې مشر پاتې شوی دی او په
مدبرانه ډول او پراخه حوصلې سره یې د پښتو څانگې مشري کړېده.
استاد جالل الدین د نوي نسل د روزلو په سلسله کې د یوې ډېوې حیثیت درلو د او د خپل تدریس
په موده کې یې ډیرې نورې ډېوې هم بلې کړې چې اوس یې رڼایي د افغانستان په هر گوټ کې،
په ډېرو ښونځیو کې خپریـږي او د همدې ډیوو په رڼا کې نوي نسلونه روزل کېـږي.
د پوهنوال استاد جالل الدین خان کونړي مړینې د ده کورنۍ ،علمي فرهنگي کړۍ او په تېره د
ده دوستان او شاگردان خواشیني کړېدي .په میډیا کې د ځینو غمجنو د ویرونو او خواشینیو پر
پیامونو ورپېښ شوم ،د څو تنو شاگردانو د پیامونو لنډیز یې را اخلم.
استاد بریالي باجوړي داسې لیکلي دي:
«په ډیرې خواشینۍ سره خبر شوم چي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګي استاد
پوهنوال جالل الدین کونړی هم په ابدي سفر والړ .استاد جالل الدین خپل ټول عمر د معارف
او پوهنتون د ځوان نسل په روزنه کي تیر کړ .ډیر کلونه د پښتو څانګي مشر او د ادبي فنونو
د مضمون استاد و .استاد په دغه برخه کي ډیري ارزښتمني څیړني وکړي .استاد د نیکو خویونو
خاوند او ډیر صمیمي شخصیت و .تل به یي خوله له خندا ډکه او یو مینه ناک انسان .خواخوږي
او د نورو سره یي مرسته د شخصیت عمده برخه وه .خداي دي بهتره جنتونه ورکړي .کورني
او دوستانو ته یي صبر او حوصله غواړم».
استاد الل پاچا آزمون خپله خواشیني داسې څرگنده کړېده:
«نن سهار په خړه د خپ ل منلي استاد جالل الدین خان کونړي چې په خوږه ژبه یې راته فنون
ښودل له ناڅاپي مړینې خبر شوم .د زیارخان یاد پر لیک مې سترګې ولګېدې چې د دغه منلي
استاد د مړینې په باب یې لیکلی و .استاده ! هللا دې درباندې ورحمیږي .استاد مې د لیسانس
دوري یو خوږ ژبې خوش اخالقه او د ښه فصاحت او بالغت خاوند استاد و .تل یې هڅولم .د
نظم تخنیکي اړخونه یې را زده کړل .د بیان او قافیې خواږه یې راکړل .زه به یې یاد تل په بڼو
ګرځوم .افسوس چې رانه لرې د پیښور پر دیار اوسېده او ما یې هیڅ خدمت ونه شو کولی .همدا
ارمان پر زړه پاتې شو چې کاش ما یې خدمت کړی وای .اوس د لیکلو توان نه لرم که ژوند
باقي و د استاد خاطرې او هڅې به درسره شریکې کړم .استاد ته جنتونه او کورنۍ ته یې د زړه
صبر او تسلیت غواړم».
محمد صفر خواریکښ یې هم شاگرد و او هم یې شخصي دوست ،خواریګښ هم د استاد پر
مړینه خپله خواشیني څرگنده کړېده ،په دې ډول:
« د انسانیت  ،بې ریا مینې ،سړیتوب او پښتونولۍ سپېڅلی څلی ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو او
بشري علومو پوهنځي استاد جالل الدین خان کونړي له دې فاني نړۍ سترگې پټې کړې .اروا
یې ښاده او جنتونه یې نصیب شه.
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د استاد جالل الدین خان مړینه د هیواد په علمي ډګر او په زیاته کچه په پښتو ادب کې ستره تشه
رامنځ ته کړه .استاد د بدني توان تر وروستي حده د ادب په پیاوړتیا کې د ستاینې وړ ونډه
اخیستې ده.
اروښاد جالل الدین خان کونړی مې د استادۍ ترڅنگ ډېر د حساب وړ او زړه خوږی دوست
هم و .له استاد سره په لومړۍ ناسته کې انسان د ده ښېګڼې او غوره انساني ځانګړنې محسوسولی
شوې .ما ته یې په ملګرتیا کې تل لکه د مشر ورور مینه راکړې ده  ،په مړینه یې سخت ودردېدم
او غمېـ ږم خو انسان د مرګ مخه نه شي نیولي له الچارۍ یې روح ته په دعا بسنه کوم  .الس
لپه کوم او له الیزال څښتن ورته د مغفرت غوښتنه کوم.
له پتمن کهول  ،کامران جان او کستیر جان سره یوځای د غم په ټغر کېنم او د ځان په شمول
ټولې درنې کورنۍ او دوستانو ته یې د جمیل صبر او د دغه غم د زغم هیله لرم».
او په پای کې باید ووایم چې:
استاد جالل الدین کونړی د هېواد پر هر بچي ځکه حق لري چې د خپل عمر ډېره برخه یې د
وطن د ښوونکو په روزلو باندې تېره کړېده ،د هېواد په هر گوټ کې د ده شاګردان د ښونکو
په توگه د هېواد د نوي نسل په روزلو لگیا دي ،ډېر لږ ښونځي به وي چې د ده له خوا روزل
شوي ښونکي په کې په دنده بوخت نه وي.
د استاد جالل الدین نه شتون ،د افغانستان علمي کورنۍ ته ،په تیره پوهنتوني علمي کورنۍ ته
یوه تشه گڼل کېـږي چې تر ډېرو به ډکه نه شي.
استاد جالل الدین کونړی حقداره شخصیت و،
خدای دې ورباندې ورحمېږي.
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استاد بایزید اڅک:
بایزید اڅک یو ریـښتـیـنی ښوونکی
یو وار د ماسکو د خوارۍ ،بې اسنادۍ ،بې وطنۍ او پنډیتوب په دوره کې د روهي صاحب د
مرګ خبر په اوریدو سره داسې په مځکه ولګیدم لکه خپل پالر مې چې مړ وي ،ګونګ او الل
شوم او اوس دا دی د استاد بایزید اڅک د مرګ خبر بیا هماغه کانه را باندې وکړه ،هک پَک
یې کړم او…
پر استاد اڅک دې خدای و رحمیـږي ،لومړی زما استاد و او بیا سره همکاران شولو .زه د
لیسانس دورې د زدکړو په موده کې ( ۱۳۵۵ــ  )۱۳۵۸په حضوري ډول د استاد بایزید اڅک
د ش اګردۍ ویاړ لرم ،ما ډیر څه ورنه زده کړي دي ،ځکه پر ما ډیر حق لري .زه د ده کړو
وړو او علمي شخصیت ته په کتو سره ،په ُجرأت ویلی شم چې:
زه استاد بایزید اڅک د افغانستان په ښوونیز ،روزنیز او پوهنیز نظام کې د پوهې ،اخالقو او
حوصلې یوه ډیره غوره بیلګه ګڼم.
ما سره د استاد بایزید اڅک خاطرې ډیرې دي ،خو د مرګ خبر یې داسې ګونګ او الل کړم
چې…
استاد اڅک پورې اړوند ،د محصلۍ او بیا د استادۍ دورې خاطرې څومره چې زما په یاد دي،
په هغو کې زه یوه داسې خاطره په یاد نه لرم چې استاد اڅک دې ما ته یا بل چا ته یوه بده خبره
هم کړې وي .داسې چلن یې کاوه چې هر چا به ګڼله چې دی یې له پخوا پیژني یا یې د کورنۍ
غړی دی او یا یې له ډیر پخوا ملګری دی.
استاد اڅک د لوړو زدکړو یوه دوره د ناروي په اوسلو کې تیره کړې وه ،زه د  ۲۰۰۷کال په
اګست کې کابل ته تللی وم ،له ده سره کله چې مخ شوم له روغبړ وروسته یې له هر څه مخکې
و پوښتلم چې ته خو ډنمارک کې اوسې ،ناروي ته نږدې یې ،کله اوسلو ته ورغلی یې که نه،
ما ویل هو ورغلی یم.
الندې د مځکې خوا ته یې وکتل ،خوله یې له خندا ډکه وه ،خو له شونډو او مخ یې د افسوس
نښې تویدلې او له خولې نه یې داسې توري را و وتل:
«ناروي او اوسلو سره مې یو شمیر تودې سړې او خوږې ترخې خاطرې غوټه دي ،ځکه مې
در یاده کړه».
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د محصلۍ ،ځوانۍ او شوخۍ په دوره کې چې استاد اڅک په ټولګي کې را ته والړ و ،په پراخې
حوصلې او علمي ذخیرې یې درس را کاوه ،هغه وخت یې ما ته دومره ارزښت نه مالومیده،
خو کله چې زه خپله د همدې پوهنځي او همدې څانګې تدریسي غړی شوم؛ په هماغې څانګې
کې او هماغه ټولګې کې او له هماغې تورې تختې سره د محصلینو مخ کې د اڅک په ځای زه
ودریدم ،بیا نو پوه شوم چې د تدریس ،استادۍ او یوه ځوان ټولي په مخ کې دریدل څومره دروند،
ستونزمن او له مسؤلیت نه ډک کار دی او استاد بایزید اڅک دا کار په ډیر بریالیتوب سره ځکه
کاوه چې پراخه حوصله او د علم خزانه ور سره وه.
استاد بایزید اڅک هم تدریس کړی او هم اداره ،البته اداري چارې یې هم په علمي چاپیلایر کې
تر سره کړې دي .ده یو وخت د پښتو څانګې د آمر په توګه هم دنده تر سره کړې چې هغه هم
ډیره سلنه علمي بڼه درلوده او لږه سلنه یې اداري چارې وې .استاد اڅک په علمي او اداري
چارو کې تل هڅه کوله چې هر څه د ښیګڼې پر لوري برابرکړل شي .کش کړپ ،تاو تریخوالی
او قهر یې اصالً نه په فکر کې وو او نه هم په عمل کې .هر کله یې خوله له خندا ډکه وه .د ده
چلن که له استادانو سره و ،که له شاګردانو سره او یا کوم اداري پرسونل سره ،تل له درناوي
سره مل چلن و او مقابل لوري هیڅ کله د پردیتوب احساس نه کاوه.
د شپیتمې لسیزې څلورم که پنځم کال و چې یوه ورځ زما د ناستې خونې ته را ننوت ،زه لګیا
وم د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح ځانځاني ښامار مې لوست ،کتاب مې چپه د میز پر مخ
کیښود ،د درناوي په دود ورته ودریدم ،له چای سره مې وچه میوه مخکې ور ته کیښوده ،وې
پوښتلم:
په څه لګیا یې؟ څه شی لولې؟
ما په شاګردانه او عاجزانه ډول ور ته وویل:
د مجروح صاحب ځانځاني ښامار دی .ده را غبرګه کړه:
دغه مخ چې تا لوسته ،یو څو کرښې یې را ته واوروه!
اوس د هغه مخ یوازې عنوان زما په یاد دی:
«هغه ښار چې ټول ښاریان یې رنځوران وو»
خو اوس هم ځانخاني ښامار لکه تل زما د کار پر میز ایښی دی ،هماغه مخ چې استاد ته مې
اورولی و ،دلته یې را نقلوم«:

هغه ښار چې ټول ښاریان یې رنځوران وو
الروی د نیمو شپو وم
هلته ناست د سمڅې خولې ته
هک حیران وم
نږدې هلته
ښکاریده ړنګ دیوالونه
کنډوالې وې د کوم زوړ لرغوي ښار دا
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رواقونه زوړند ــ زوړند ،مرمري ستنې والړې ځینې مالستې
داسې فکر مې کولو:
آخر څوک به را پیدا شي
زمانې به ور یادیـږي تیرې ،تیرې
د دې ورکې آبادۍ
خبر به واخلي
د دې ښار تیر شوی ژوند به را بیان کړي
را ته وبه کړي کیسې زړې ،زړې هم»
(مجروح ،ډوکتور بهاالدین ،ځانځاني ښامار ،د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی ۱۳۵۶ ،کال ۱۹ ،ام مخ)

ده په یوه ځانګړي خوځېدا سره زما د لوستلو لړۍ را غوڅه کړه او وې ویل:
«ځانځا ني او خودي خو په هر چا کې شته او «ایګو» خان نن سبا د هر چا پر اوږو سپور
دی ،ته یې د فلسفي او محتوا په باب فکر وکړه ،خو زه د مجروح ژبني اړخ حیران کړی یمه،
دومره یې روان او د ګرامر پر اصولو سم لیکلی دی چې…»
د  ۲۰۱۵کال په اپریل کې همدا شپې ورځې په کابل کې وم .یوه ورځ مې د کابل پوهنتون ادبیاتو
پوهنځي کې استادانو صابر خویشکي ،بریالي باجوړي او بخت میر وزیري سره تیر هیر
خاطرات یادول ،ما درې واړه مخاطب کړل او د استاد اڅک پوښتنه مې ځینې وکړه .بخت میر
وزیري را ته و ویل چې:
پرون یې موږ ټول پوښتنې ته ورغلي وو ،او…
زه بیا یوازې د بل چا په مرسته کور ته ورغلم او لږه شیبه ور سره کیناستم ،خو آ پخوانۍ مزه
یې نه وه ،د ژوند د ترازو پلې یې هسکې ټیټې وې ،د امید خوا یې سپکه او د نا امیدۍ دا یې
درنه راته ښکاره شوه ،په خواشینۍ ورنه راووتم ،دا مو وروستی دیدن و.
او دا دی استاد با یزید اڅک د رنځورو ښاریانو په ښار کې پاتې شو ،ژوند یې په کې تیر کړ د
هماغو ړن ګو دیوالونو رنځ پسې رنځورکړ او دا دی د هماغو ړنګو دیوالونو غمجنو رنځونو
سترګې هم ور پټې کړې.
«خدایه څه شول هغه ښکلي ښکلي خلک
په ظاهر په بـاطـن سپـین سپیـڅلي خــلک
هـیـڅ خـندا مې له دې خـلکو سره نـه شي
ژړوي مـــې هــغــه تـلـلي تـلـلي خــلـک»
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افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند:
داستاد شریف بهاند لومړی تلین
)د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ژوند اوعلمي هڅو ته یو ځغلند نظر(

بیا هم ویر ،د ویر یاد ،د ویرسیوری ،زموږ اوږې او زموږ زغم .دا دی نن د ۲۰۱۲کال د
جوالی اوه لسمه ( )۱۷نېټه ده ،یو کال مخکې په همدې ورځ د لومړي ځل له پاره «لر او بر»
ویبپاڼې خبر ورکړ:
«افغان اقتصاد پوه ،شریف بهاند نن یکشنبه په جرمني کې د ورپیښې ناروغۍ له امله په حق
ورسیدئ»...
په دې ډول د استاد شریف بهاند د مرګ د خبر په اوریدو سره بهاند کورنۍ ټولو ته خبر ورکړ
چې دې کورنۍ او د افغانستان علمي ــ فرهنګي کړیو خپل یو زړه سواندی پوه له السه ورکړ
او دا دی نن یې ویر یو کلن شو .د ده د ویر دا دروند پیټی ،د ده کورنۍ ،دوستان ،هم مسلکان،
شاګردان ،د علم او فرهنګ الرویان؛ د خپل روح پر اوږو باندې چلوي .ما ته خو داسې برېښي
چې استاد مو پرون خاورو ته وسپاره ،خو«شیرین عمر چې تیرېـږي دریغه ،دریغه»...
دا دی یو کال له هغې ورځې تیر شو چې استاد شریف بهاند مو تورو خاورو ته وسپاره.
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که په ویر وي که په خوشالتیا ،وخت نه درژـږي ،خو زموږ له پاره دروند ځکه دی چې یو خوا
د وطن ،خلکو او جګړې ویر او نه تمامیدونکې خواشیني؛ بل خوا استاد شریف بهاند په داسې
وخت کې خدای رانه واخیست چې غم د پاسه غم شو او زموږ زخمونه یې داسې سره راتازه
کړل چې زغمل او چلول یې نو رنو...
د استاد شریف بهاند د ویر د یو کلن کیدو په پلمه د ده ژوند ،زدکړو ،ترسره کړو دندو ،آثارو
لیکلو ـ ژباړلو مقالو اوعلمي فعالیتونو ته د الس لرلو اسنادو او له ده نه راپاتې آثارو په رڼا
کې ،یو ځغلند نظر اچول کیږي:
استاد محمد شریف بهاند د محمدعمر زوی ،د  ۱۹۵۲میالدي کال د فبرورۍ په اتمه نېټه ،د کابل
په بریکوټ کې زیږیدلی دی .د لومړي ځل له پاره قلم ،کاغذ او توره دړه په الس ،د لومړنیو
زده کړو له پاره د کابل د چاردهي د عالوالدین تجربوي ښوونځي ته الړ .د لومړنیو زده کړو
له بشپړلو وروسته ،په ډیره مینه د کابل نجات لیسې ته ورغی او په  ۱۹۷۳کال کې یې دا لیسه
پای ته ورسوله.
د لیسې له پای ته رسولو وروسته یې د کابل ښاروالۍ د پالن جوړولو په څانګه کې ماموریت
پیل کړ .دوه کاله وروسته ،په  ۱۹۷۶کې د لوړوزده کړو له پاره د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي
ته ورغی او په ۱۹۷۹کال کې یې د همدې پوهنځي د پال ن جوړولو له څانګې نه ،په بریالیتوب
سره د  B-A Economicلوړه درجه دیپلوم ترالسه کړ.
کله د دولت عادي مامور شو ،کله د پوهنتون استاد ،کله د یوې علمي تحقیقاتي موسسې غړی،
کله د میډیا د الرې الروی ،کله د علمي مقالو او کتابونو لیکلوال او ژباړونکی او په پای کې
ښوونکی ،مدرس او استاد.
د ۱۹۸۰کال په دریمه میا شت کې یې د صدارت د تفتیش او کنترول په ریاست کې د کارکوونکي
په توګه کار پیل کړ او څه موده وروسته د پوځي خدمت د ترسره کولو له پاره ،د پوځ دایرې
ته ورننوت.
استاد شریف بهاند د ۱۹۸۲میالدي کال په نهمه میاشت کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په
علمي کدرکې ومنل شو .د ۱۹۸۳کال په نهمه میاشت کې د لوړوزده کړو له پاره بهر ته الړ او
په  ۱۹۸۵کې یې د جرمني د همبولت پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي نه په لوړه درجه د ماسترۍ
دیپلوم ترالسه کړ او په بریالیتوب سره وطن ته راستون شو ،خو د حاکمو سیاسیونو د پالیسۍ له
مخې ،د پوهنتون د علمي کدر امتیاز ورنه واخستل شو.
خودی بیا هم مآیوسه نه شو ،غلی کینناست او د خپل مسلک علمي الره یې پرې نه ښوده .د
۱۹۸۵کال په یولسمه میاشت کې د افغانستان د علومو اکادیمۍ د ټولنیزو علومو د څانګې په
غړیتوب ومنل شو .خو بیا د عسکرۍ د احتیاط د دروې له پاره پوځ ته ولېـږل شو ،د دې دورې
له پای ته رسولو وروسته بیا هم خپلې دندې ته راستون شو او په ډیرې علمي مینې سره یې د
افغانستان د علمومو په اکادیمۍ کې خپل علمي کارونه پرمخ بیول.
د  ۱۹۸۸کال په نهمې میاشتې کې یې دآلمان دیموکراتیک جمهوریت د همبولت له پوهنتون څخه
د دکتورا د بورس په ترالسه کولو سره دغه هیواد ته ستون شو او په لوړو زده کړو یې پیل
وکړ.
په ۱۹۹۲کال کې کله چې په افغانستان کې تنظیمواکي او ټوپکساالري رامنځ ته شوه ،د استاد
شریف بهاند له طرز تفکر او اصولو سره یې داسې منافات درلودل ،لکه مرګ او ژوند .د همدې
دلیل له مخې بیا افغانستان ته ستون نه شو او په آلمان کې یې ژوند او کار پیل کړل.
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د  ۱۹۹۵کال له فبرورۍ میاشتې نه ،د  ۱۹۹۶کال تر سپتمبر پورې یې د آلمان د ملي شتمنۍ د
خصوصي کولو په شرکت کې د یوه اقتصاد پوه په توګه دنده ترسره کړه.
د۱۹۹۶کال له نهمې میاشتې نه د ۱۹۹۷کال تر جوالی پورې یې د منجمنت او ادارې په یوه
اړین کورس کې کډون وکړ چې د کورس موضوع یې داسې وه:
«د اقتصاد تصدي ،منجمنت ،محاسبه ،د کار حقوق او کمپیوتري چارې»
کورس یې په بریالیتوب پای ته ورساوه ،بیا د خپلو مسلکي دندو د ترسره کولو له پاره چمتوشو.
د  ۱۹۹۷کال له اګست نه د۱۹۹۹کال تر نهمې میاشتې پورې یې د آلمان په بیالبیلو شرکتونو
کې کار وکړ او ترڅنګه یې د همبولت پوهنتون د ختیځ پیژندنې په پوهنځي کې د پښتو ژبې په
تدریس بوخت شو.
په همدې وخت کې یې له دې کارونو سره ـ سره د افغاني ټولنې د ځانګړنو او اقتصادي جوړښت
په اړوند په سمینارونو کې هم فعال ګډون درلود ،مقالې یې ورته لیکلې او لکچرونه یې اورول.
د ۱۹۹۹کال د سپتمبر له میاشتې څخه یې د  ۲۰۰۲کا ل د مارچ ترمیاشتې پورې د پرمختیایې
هیوادونو او افغانستان په اړوند د څیړنیزو پروژو د غړي په توګه دنده ترسره کړه او د همدې
دندې ترڅنګه یې د ختیځ پیژندنې په پوهنځي کې د پښتو ژبې تدریس ته دوام ورکړ.
د  ۲۰۰۲کا ل له اپریل څخه د  ۲۰۰۵کا ل تر اکتوبر میاشتې پورې د آلمان غږ په تلویزیون
کې د پښتو خپرونې د غړي په توګه وټاکل شو.
بیا د  ۲۰۰۶کال له فبرورۍ میاشتې څخه د  ۲۰۰۷کال تر فبرورۍ پورې د همبولت پوهنتون
په چوکاټ کې د افغانستان د ستونزو په اړه د یوې څیړنیزې پروژې د غړي په توګه په کار
بوخت شو.
د  ۲۰۰۸کال له مارچ میاشتې نه یې غیردولتي آزاده دنده ترسره کوله او د هغه ترڅنګه یې خپل
علمي فرهنګي کارونه هم پرمخ بیول.
د یادو رسمي او غیررسمي دند و ترڅنګه یې دغه ویاړلې دندې هم ترسره کړي دي:
ــ دافغانستان د ژبو تدریس،
ــ د افغانستان د کـلتور او ټولنیز جوړښت د څرنګوالي په باب په سیمینارونو کې ګډون،
ــ د یوه الرښود استاد په توګه د محصلینو د علمي لیکنو سمون او د علمي کارونو په برخه کې
له هغوسره مرسته.
وروستۍ دنده یې د  ۲۰۱۰کال په جنوري کې پیل کړه ،هغه د آلمان په یوې اکادیمۍ کې د
استادۍ ویاړلې دنده وه.
استاد شریف بهاند پرته له مورنۍ ژبې پښتو څخه ،په فارسي او جرمني ژبو بشپړ السبری
درلود ،پرې غږیده ،لیکنې یې پرې کولې او په ژباړو کې یې ګټه ورنه اخیسته .ده په پښتو،
فارسي او جرمني ژبو ،د نړیوال اقتصاد ،سیاست او ټولنیزو ستونزو په باب په لسهاوو مقالې
او کتابونه لیکلي او ژباړلي دي.
څنګه چې اقتصاد او سیاست زما د تحصیل او تحقیقاتو څانګه نه ده ،ځکه ځان ته دا حق نه
ورکوم چې د ده د آثارو او مقالو د ښیګڼو او نیمګړتیاوو په باب څه ووایم .دلته به د ده د علمي
کارونو د پیژندنې په خاطر ،ده او د ده علمي کارونو ته ددرناوي له پاره او دراتلونکو څیړنو د
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ال روښانتیا په خاطر؛ د ده د هغو آثارو ،مقالو او ژباړو یادونه وکړم چې ما ته مالومې دي .دلته
یې زه یوازې سرلیکونه ،د خپریدو نیټې او د خپریدو ځایونه په نښه کوم:
زما د معلوماتو له مخې استاد شریف بهاند په کابل پوهنتون کې د تدریس او د افغانستان د علومو
اکادیمۍ کې د غړیتوب په دوره کې هم ځینې څیړنیزې مقالې لیکلي دي چې د اوس له پاره په
الس کې نه شته .په افغانستان کې د ټوپکي ناتار په رامنځ ته کیدوسره د ډیرو مادي او معنوي
شتمنیو د له منځه تلو ترڅنګه ،د افغانستان شخصي او دولتي کتابتونونه هم تاالن او له منځه
والړل ،دهمدې دلیل پر بنا هلته د استاد د لیکنو د خپریدو پته پیدا کول ،د اوس له پاره یو څه
ګران کار دی.
دلته په اروپا کې د افغان ویبسایټونو په رامنځ ته کیدو سره د استاد شریف بهاند مقالې په ځینو
ویبسایتونو کې خپرې شوې دي ،خو لومړنۍ څیړنیزې علمي تحقیقي مقالې یې په افغان جرمن
آنالین ( )afghan-german.comکې را څرګندې شوې.
دا چې استاد به خپلې غلمي مقالې څومره او کومو ویبسایتونو ته لېږلې وي ،زه نه پوهېږم ،څنگه
چې په پنځو بریښنایي پاڼو کې یې مقالې زما له نظره تېرې شوې وې؛ نو ځکه ما په همدې پاڼو
کې لټه پسې وکړه .د هغو پاڼو نومونه په الندې ډول دي:
ــ افغان جرمن انالین پورتال،
ــ بینوا دات کام،
ــ ټول افغان دات کام،
ــ لر او بر ویبپاڼه،
ــ آزاد افغانستان (.)afgazad.com
د دې خبرې یادول هم اړین گڼم چې زه د استاد د هغو مقالو سرلیکونه ،د خپرېدو نېټې او که مې
تر السه کړای شول ،لینکونه دلته راوړم چې زما له نظره تېرې شوې دي ،ښایي ځینې مقالې د
سرلیک له مخې یا د لینک له سرچ سره ـ سره تر السه نه شي ،چې دا د سایتونو تخنیکي
ستونزې دي چې دوی یې له خپل اړوند «سرور» سره لري.
په افغان جرمن آنالین کې اوه ( )۷لومړنۍ مقالې پرته له نیټې خپرې شوې دي او اتمه مقاله یې
بیا په ( )۰۹/۰۹/۲۰۰۶نیټه د ((خونړۍ پولې)) ترسرلیک الندې خپره شوې ده .افغان جرمن
آنالین ځکه لومړی یادوم چې په بینوا ویبپاڼه کې هم د استاد لومړنۍ مقاله پرته له نیټې چاپ
شوې ده او د همدې مقالې په مآخذونو کې افغان جرمن آنالین ویبپاڼه د مآخذ په ډول ښودل شوې
ده.
الف ــ په افغان جرمن انالین پورتال د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
د افغان جرمن آنالین د لیکوالو د آرشیف په لست کې د استاد شریف بهاند نه دیرش ( )۳۹مقالې
ثبت شوي دي ،د دغو مقالو سرلیکونه ،د خپریدو نیټې او لینکونه په الندې ډول دي:
۱ــ حقیقت ممنوع (درګیری های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل اول (ارتباطات سري میان اضالع متحده امریکا و طالبان)
فصل دوم (وزارت خارجه منحیث میانجی طالبان)،
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د دې مقالې د نشریدو نیټه نه ده ثبت شوې.
نویسنده :ژان چارلز بریسار ،ګیوم دسکي،
مترجمان :دوکتور محمدآجان مرزي و شریف بهاند.
د خپرېدو نېټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_haqiqate_mamno.pdf
۲ــ حقیقت ممنوع (درګیري های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل سوم (یک خط عبوري ګازبرای طالبان)،
فصل چهارم(مالعمر،متحد ناراحت کننده)،
نویسنده :ژان چارلز بریسار ،ګیوم دسکي.
مترجمان :دوکتور محمدآجان مرزي و شریف بهاند.
د خپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_haqiqate_mamno2.pdf
۳ــ حقیقت ممنوع (درګیري های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل پنجم ( مذاکرات به هر قیمت)،
فصل ششم (ګزارش نامه مذاکرات ممنوع)،
نویسنده:ژان چارلزبریسار،ګیوم دسکي.
مترجما ن :دکتو رمحمدآجان مرزي و شریف بهاند.
د خپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_haqiqate_mamno3.pdf
۴ــ د نفتو په مرسته په نړیوا ل ځواک اوښتل (نوي نړیوال نظم ته الره)،
لیکوال :اف ،ویلیم انګدا ل،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدو نیټه نه لري.
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دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_de_nafto_pa_meresta.pdf
۵ــ دریمه زریزه  :د امریکا متحده ایالتونه ،ناتو او نړیوال نظم (جیوپولیتیکي څیړنه)
لیکوال :شریف بهاند.
لومړۍ برخه،
د خپرید ونیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_usa_nato_au_naleiwal_nazem.pdf

 ۶ــ دریمه زریزه  :د امریکا متحده ایالتونه ،ناتو او نړیوال نظم (جیوپولیتیکي څیړنه)
لیکوال :شریف بهاند.
دویمه برخه،
د خپرید ونیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_21jahrhundert_01.pdf
 ۷ــ نړیوال کیدل (( )Globalizationد یویشتمې پیړۍ ستراتیژي)،
لیکوال :شریف بهاند.
د خپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_21jahrhundert_01.pdf
 ۸ــ خونړۍ پولې:
دامقاله دوې برخې لري.لومړۍ برخه کې یې په افریقا ،منځني ختیځ او نږدې ختیځ په ستراتیژیکو
سیمو کې د مصنوعي او غیرمنصفانه پولو رامنځ ته کولو په باب علمي ــ څیړنیز بحث شوی
دی او دا پوښتنه په کې رامنځ ته شوې چې دغه غیرمنصفانه پولې په څه ډول د چا له خوا ،څه
وخت او د کومو موخو له پاره رامنځ ته شوي دي ،چې له ګټو څخه یې زیان ډیر دی .په دویمه
برخه کې یې «د نوي او الښه منځني ختیځ څرنګوالی» څېـړل شوی دی.
لیکوال :رالف پیترز،
ژباړن :شریف بهاند،
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د خپریدو نیټه۰۹/۰۹ /۲۰۰۶ :
دواړه برخې په یوه لینک کې خپرې شوې دي:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_blood.pdf
 ۹ــ د نړیوال کیدو په پیر(عصر) کې د امریکا د متحده ایالتونو امپراتوري.
لومړۍ برخه (د یویشتمې پیړۍ له پاره د بوش دکترین)
لیکوال:یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
دخپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_glob_und_krieg.pdf
۱۰ــ د نړیوال کیدو په پیر (عصر) کې د امریکا د متحده ایالتونو امپراتوري،
دویمه برخه (د ټول وژنو وسلو له پراختیا څخه مخنیوی او د وارمخکې کولو حق او جګړه د
شک پر بنسټ)
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند.
دخپریدو نیټه نه لري.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_glob_und_krieg2.pdf
۱۱ــ کلتوري ټکر او د هغه د پایلو اغیز پراقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_kampf_der_kul.pdf
۱۲ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه،
لومړۍ برخه،
لیکوال :ګابورشتاینګارت،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري.
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دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_de_zokalai.pdf
۱۳ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه
دویمه برخه،
لیکوال :ګابوشتاینګارت،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_zokalai_02.pdf
۱۴ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_amniat_wa_masooliat.pdf

۱۵ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sherif_amniyate_daraja_yak.pdf

۱۶ــ چند قطبي شدن نظم جهاني،
قسمت اول،
نویسنده :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري،

د تللو یادونه
141
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_nazme_jahani.pdf
۱۷ــ بریتانیا :د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژۍ،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه :د  ۲۰۰۷کا ل اپریل،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_britania.pdf
۱۸ــ د آیروآسیا ( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه  :د  ۲۰۰۷کا ل اکتوبر،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_Interesse_euroasia.pdf
۱۹ــ د آیروآسیا ( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه  :د  ۲۰۰۷کا ل اکتوبر،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_interesse_euroasia_2.p
df
 ۲۰ــ د آیروآسیا ( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه :د  ۲۰۰۷کا ل دسمبر،
دا یې لینک دی:
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http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_eurasia_3.pdf
 ۲۱ــ د ډا لرو او یورو ترمنځ پټه سیالي،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه :د  ۲۰۰۸کا ل جنوري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_de_dalar_euro_tar_maiz.pdf

۲۲ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۰۲/۰۲/ ۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_de_daalaro_aw_yoro_pota_siyali_2.pdf

۲۳ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۱۸/۰۲/۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_de_daalaro_aw_yoro_pota_siyali_3.pdf

۲۴ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي،
څلورمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۲۷/۰۲/ ۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_de_daalaro_aw_yoro_pota_siyali_4.pdf

۲۵ــ د کوزوو خپلواکي ،د آزادۍ په نامه ،د آزادۍ له منځه وړل
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لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۱۷/۰۳/۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_kosovo_1.pdf
۲۶ــ په نړیوالو اړیکو کې د نوي پړاو پیل،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه :د  ۲۰۰۹کا ل د فبرورۍ .۲۶
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_pa_nalaiwalo_aliko_ke.pdf
۲۷ــ نا څرګند ځواک ،د افغان ناورین المل،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه :د  ۲۰۰۹کال د اپریل لومړۍ،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_na_sargand_sowak.pdf
۲۸ــ پرده دوم بازي بزرګ،
لیکوا ل :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه :د  ۲۰۰۹کا ل د اګست ۲۸مه،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_parda_2_bazi_bozorg.pdf
۲۹ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدو کې لوړې او ژورې (د بشر د رښتو د نړیوالې
اعالمیې د خپریدو د یوشپیتم کا ل په ویاړ)،
لومړۍ برخه،
لیکوال:شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۰۸/۱۲/۲۰۰۹ :
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دا یې لینک دی:
http://www.afghan_german.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_bashar_de_reshto_pa
manel.pdf
۳۰ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدو کې لوړې او ژورې (د بشر د رښتو د نړیوالې
اعالمیې د خپریدو د یوشپیتم کا ل په ویاړ)،
دویمه برخه،
لیکوال:شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۱۲/۱۲/۲۰۰۹ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghan_german.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_bashar_de_reshto_pa
manel_2.pdf
۳۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې آلمل؟
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه:د ۲۰۱۰کال د اګست دیرشمه،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_tabie_zirmie_1.pdf
۳۲ــ ناتو د دښمن په لټه،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۲۶/۱۲/۲۰۱۰ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_nato_de_doshman_pa_lata.
pdf
۳۳ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
دویمه او دریمه برخه،
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لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۱۳/۰۱/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_tabihi_zerme_02_03.p
df
۳۴ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
څلورمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۲۷/۰۲/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sh_bahan_tabihi_zerme.pdf
۳۵ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۱۱/۰۴/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sh_bahand_de_pouzi_ado_de_jolawol
o.pdf
۳۶ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
دویمه برخه،
لیکوال:شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۱۷/۰۴/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_paozi_ado_de_joledo_al
tia.pdf
۳۷ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
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دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرید ونیټه۰۳/۰۵/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_paozi_ado_de_joledo_al
tia_3.pdf
۳۸ــ اروپایی ټولنه ،متحده ایالتونه او ناتو؛ سیال که همکار؟
لیکوال :توبیاس فیلوګر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه،۱۹/۰۵/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_eurapai_tolana_usa_ao_nat
o.pdf
۳۹ــ د پوځي اډو د رامنځ ته کولو اړتیا او د هغو موخې،
څلورمه برخه،
لیکوال شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۰۷/۰۶/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghan_german.net/upload/Tahlilha_PDF/sh_bahand_de_fawziado_de_ramesta
03.pdf
په افغان جرمن آنالین پورتال کې د استاد شریف بهاند د لیکنو د آرشیف لینک دا دی:
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?113
ب ــ ــ بینوا دات کام کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
له افغان جرمن آنالین ویبسایت نه وروسته ،په بینوا ویبپاڼه )  )benawa.comکې د استاد شریف
بهاند مقالې د پاملرنې وړدي .زما د څیړنو له مخې په بینوا ویبپاڼه کې د استاد څلور مقالې خپرې
شوې دي ،خو دا هغه مقالې دي چې په عین وخت ،یا د وخت په لږ څه توپیر سره په افغان
جرمن کې هم خپرې شوې دي .د هغو څلورو مقالو سرلیکونه او د خپریدو نیټې دا دي:
۱ــ پر اقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې کلتوري ټکر او د هغه د پایلو اغیز،
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لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه :نه لري.
۲ــ خونړۍ پولې،
لیکوال:شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۲۰۰۶/۰۹/۰۷ :
۳ــ د نړیوال کیدو په عصرکې د امریکا امپراتوري (لومړۍ برخه)،
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۲۰۰۶/۱۰/۰۳ :
دا یې لینک دی:
http://benawa.com/fullstory.php?id=8146
۴ــ د نړیوال کیدو په پیر (عصر) کې د امریکا امپراتوري (دویمه برخه)،
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۲۰۰۶/۱۰/۰۳ :
د پاسنیو مقالو سرلیک له دې الندې مقالې سره یو دی ،خو د خپرېدو نېټې یې توپیر سره لري
چې زه سم ورباندې پوه نه شوم.
نړیوال کیدل ( )Globalizationد یوویشتمې پیړۍ ستراتېژې
لیکوال :شریف بهاند
د خپریدو نیټه ۲۰۰۶/۰۷/۱۳ :
http://benawa.com/fullstory.php?id=8146
خو دا الندې مقالې مې اوس د کتاب د تنظیم پر وخت ( )۲۰۲۰/۰۴/۲۴بیا د بېنوا ارشیف په
لټولو سره پیدا کړې چې زما پخوانۍ څېړنه یې یو څه راته متزلزله کړه:
 ۵ــ د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژې،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه :اپریل۲۰۰۷ ،
دا یې لینک دی:
http://benawa.com/fullstory.php?id=12066
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 ۶ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت (لومړۍ برخه)،
لیکوال :شریف بهاند – جرمني
د خپریدو نیټه۲۰۰۷/۰۳/۰۲ :
http://benawa.com/fullstory.php?id=11352
 ۷ــ نړیــــــــوال امنیـــــت او نړیــــوال مسؤلیت (دوهمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند – جرمني
دخپریدو نیټه ۲۰۰۷/۰۳/۱۳ :
http://benawa.com/fullstory.php?id=11483
ج ــ ټول افغان دات کام کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
په ټول افغان ویبپاڼه کې هم د استاد شریف بهاند ډیرې مقالې پیدا کوالی شو ،خو توپیر یې دا
دی چې په ټول افغان کې ځینې مقالې راغلي دي چې په نورو ویبسایتونو کې نه شته .دلته یې د
نورو ځانګړنو له یادونې تیرېـږم ،یوازې د مقالې په سرلیک او د خپریدو په نیټه باندې بسنه
کوم.
دا جملې ما پخوا لیکلې وې ،د مقالو د دې ټولگې (د تللو یادونه) د تنظیم پر وخت زه په خپله
تېروتنه پوه شوم چې باید په هماغه وخت کې مې یې لینكونه هم راکاپي کړي وای او د هرې
مقالې له سرلیک سره مل ایښي وای ،څو لوستونکو او څېړونو ته دا امکانات برابر شوي وای
چې هره مقاله یې همدلته ترالسه کړې وای .اوس مې چې لټه پسې وکړه ،د ځینو مقالو لینکونه
مې پیدا کړل او ځینې نه تر السه کېـږي .هغه مقالې چې اوس هم انالین دي ،د هغو لینکونه مې
راکاپي کړل او له ټاکلو سرلیکونو سره مې کېښودل:
۱ــ خونړۍ پولې ()۲۰۰۶/۰۹/۰۷
۲ــ کلتوري ټکر او د هغه د پایلو اغیز ،پر اقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه۲۰۰۶/۱۱/۲۹ :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/5706
۳ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت ،لومړۍ برخه)۰۲/۱۲/۲۰۰۶( ،
۴ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه ،لومړۍ برخه)۲۴/۱۲/۲۰۰۶( ،
۵ــ نړیوا ل امنیت او نړیوال مسؤلیت ،دویمه برخه)۲۰۰۷/۰۳/۱۳( ،
۶ــ د اروآسیا ( )Eurasienد سیمې پر سر سیالي ،لومړۍ برخه)۰۹/۱۰/۲۰۰۷( ،
۷ــ د متحده ایالتونو ستراتیژي او د روسیې او چین موخې ،دویمه برخه)۲۵/۱۰/۲۰۰۷( ،
۸ــ چند قطبي شدن نظم جهاني ،لومړۍ برخه)۰۷/۰۴/۲۰۰۷( ،
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۹ــ بریتانیا :د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژۍ ،لومړۍ برخه)۲۴/۰۴/۲۰۰۷( ،
۱۰ــ نړیوال کیدل ( ،)Globalizationد یویشتمې پیړۍ ستراتیژي)۱۳/۰۷/۲۰۰۷( ،
۱۱ــ د اروآسیا ( )Eurasienد سیمې پر سرسیالي ،دریمه برخه)۱۱/۱۲/۲۰۰۷( ،
۱۲ــ د ډالر او یورو ترمنځ پټه سیالي ،لومړۍ برخه)۲۵/۰۱/۲۰۰۸( ،
۱۳ــ د ډالر او یورو ترمنځ پټه سیالي ،دویمه برخه)۰۲/۰۲/۲۰۰۸( ،
۱۴ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي ،دریمه برخه)۲۳/۰۲/۲۰۰۸( ،
۱۵ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي ،څلورمه برخه)۱۷/۰۳/۲۰۰۸( ،
۱۶ــ په نړیوالو اړیکو کې د نوي پړاو پیل ،لومړۍ برخه ()۰۲۲۶/۲۰۰۹،
۱۷ــ نا څرګند ځواک ،د افغان ناورین المل)۰۷/۰۴/۲۰۰۹( ،
۱۸ــ پرده دوم بازي بزرګ)۲۹/۰۸/۲۰۰۹( ،
۱۹ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدو کې لوړې ژورې ،لومړۍبرخه)۰۷/۱۲/۲۰۰۹(،
۲۰ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدوکې لوړې ژورې،
دویمه برخه،
د خپرېدو نېټه)۱۲/۰۸/۲۰۰۹( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/16253
۲۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۳۰/۰۸/۲۰۱۰( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/19398
۲۱ــ طبیعي زیرمې،دسوکالۍ وسیله که دجګړې المل؟
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۱۲/۰۱/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20793
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۲۲ــ طبیعي زیرمې،دسوکالۍ وسیله که دجګړې المل؟
دریمه برخه
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۰۳/۰۲/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20933
۲۳ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ څلورمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه ()۲۸/۰۲/۲۰۱۱
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21109
۲۴ــ ناتو د دښمن په لټه کې ،لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۲۷/۱۲/۲۰۱۰( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20679
۲۵ــ ناتو د دښمن په لټه کې ،دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۰۲/۰۱/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20718
۲۶ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه۲۰۱۱/۰۴/۱۱ :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21413
۲۷ــ دپوځي اډودجوړولواړتیا اودهغوموخې،
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دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۱۶/۰۴/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21445
۲۸ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۰۲/۰۵/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21797
۲۹ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغوموخې ،څلورمه برخه،
د خپرېدو نېټه)۰۸/۰۶/۲۰۱۱( :
د ــ لر او بر ویبپاڼه د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
په لر او بر ویبپاڼه کې هم که لټه وشي د استاد شریف بهاند مقالې په کې ترالسه کیدای شي .د
دې مقالې د لیکلو په ورستیو ورځوکې مې په (لر او بر) کې د استاد په یوه مقاله سترګې ولګیدې،
د استاد د لومړي تلین د ورځې د رارسیدو له امله مې ونه شو کړای د لر او برغني آرشیف له
سره تر پایه ولټوم ،څو مقالې یې چې زما تر نظر تیرې شوې ،دلته د نمونې په ډول یادوم:
۱ــ د ارو آسیا ( )Eurasienد سیمې پرسر سیالي (سریزه))۲۰۰۷/۱۰/۱۳( ،
۲ــ د ارو آسیا ( )Eurasienد سیمې پرسر سیالي ،دویمه برخه (د  ۲۰۰۷کال اکتوبر)
۳ــ د ایرو آسیا ( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي ،دریمه برخه ()۲۰۰۷/۱۲/۱۳
۴ــ د ډالر او ایرو ترمنځ پټه سیالي (څلورمه برخه))۲۰۰۸ ۰۲/۲۷ ( ،
هـ آزاد افغانستان (:)afgazad.com
دغه راز کله چې د  ۲۰۰۸کال په اګست کې د «آزاد افغانستان» ( )afgazad.comپه نامه د
افغانانو بل ویبسایت پرانستل شو ،استاد شریف بهاند خپلې لیکنې د وطنوالو د استفادې له پاره
هلته هم وراستولې .په «آزاد افغانستان» نومي بریښنا پاڼه کې د استاد شریف بهاند دغه مقالې
خپرې شوې دي:
۱ــ ناتو د دښمن په لټه ،لومړۍ برخه( ،د ۲۰۱۰کال دسمبر)
۲ــ ناتو د دښمن په لټه ،دویمه برخه)۰۳/۰۱/۲۰۱۱( ،
۳ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ دویمه برخه( ،دریمه زریزه او د طبیعي
توکو پرسر سړه جګړه))۱۲/۰۱/۲۰۱۱( ،
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۴ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ دریمه برخه( ،دسیا ل د له پښو غورځولو
ستراتیژي))۱۴/۰۱/۲۰۱۱( ،
۵ــ د پوځي اډود جوړولو اړتیا او د هغو موخې ،دویمه برخه( ،پوځ د نړیوالیدو تضمینونکی)،
(۲۰۱۱کال اپریل)
۶ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې ،دریمه برخه( ،دمتحده ایالتونو پوځي قومنداني
او د هغ وموخې)( ،د ۲۰۱۱کال د می دریمه)
۷ــ د پوځي اډو د رامنځ ته کولو (جوړولو) اړتیا او د هغو موخې ،دریمه( ،د ناتو پوځي سازمان
او افغان غمیزه)( ،د ۲۰۱۱کال د جون اوومه)
په دې ډول ګورو چې په افغان جرمن آنالین ،بینوا ،ټول افغان ،لر او بر او آزاد افغانستان ویبپاڼو
کې ،د استاد شریف بهاند مقالې خپرې شوې دي ،چې ما یې پورته په امانتدارۍ سره د سرلیکونو
اوخپریدو د نیټو یادونه وکړه؛ خو د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې په پورته یادو ویبسایتونو کې
د ځینو مقالو ،ځینې برخې یا هیڅ نه شته او یا هم وړاندې وروسته د آنالین کېدو له پاره لېـږل
شوي دي او یا هم وړاندې وروسته آنالین شوي دي او سړی نه شي ویالی چې د ژباړن او
لیکوال ،استاد شریف بهاند خپل شخصي ملحوظات به وو او که به یې د نه ژباړې یا نه آنالین
کېدو او یا هم وړاندې وروسته آنالین کېدو ته لیږلو کې به څه ستونزې وې؛ له بده مرغه د استاد
شریف بهاند بې وخته مړینې دا غوټه پرځای پریښوده او د اوس له پاره څوک څه نه شي ویالی.
دا چې پرته له پورته یادو آدرسونو څخه ،په نورو ځایونو کې د استاد شریف بهاند مقالې او آثار
خپاره شوي دي که نه؟ زه د اوس له پاره څه نه شم ویالی ،دا پوښتنه جال څیړنې او وخت ته
اړتیا لري.
د استاد شریف بهاند د نورو آثارو او مقالو د یادولو په برخه کې باید ووایم چې ،استاد د اقتصادي
او سیاسي لیکنو په برخه کې یو جدي او پرکاره قلموال و ،له ډیر لږ وخت نه یې هم ،ډیره
اعظمي استفاده کوله ،د لیکنې په برخه کې او د لیکنې د شکلي مسایلو په برخه کې یې تل له
ژبپوهانو او مسلکي اشخاصو سره مشوره کوله او د خپلو لیکنو او ژباړو له پاره یې تل له
مسلکي پوهانوسره سر او کار درلود؛ تر وسه ـ وسه پورې یې د شکل او محتوی ،دواړو په
برخه کې د تیروتنو مخنیوی کاوه او هڅه یې کوله چې یوه پا که ،د ماخذونو په ښوولوسره ،په
علمې معیارونو برابره لیکنه لوستونکو ته وړاندې کړي.
له استاد شریف بهاند نه د راپاتې اسنادو او پاڼوڅخه د ده مستقلوآثار لست ،داسې معرفي کوالی
شو:
1. Ausgewählte Fragen der Volkswirtschaftsplanung der DDR
unter dem Aspekt ihrer Anwendung in der DR Afghanistan zur
Vervollkommnung des dort existierenden Systems der
Industrieplanung.
دا د استاد شریف بهاند د ماسترۍ تیزس دی چې په  ۱۹۸۵کال کې لیکل شوی دی.
2.Aktuelle Fragen der internationalen Politik in Asien – Die
gegenwärtige Konfliktlage in Afghanistan und die Aufgaben einer
Regierung der nationalen Aussöhnung.
د دې دوو آثارو په باب باید یادونه وکړم چې د اوس له پاره مې د ژباړې په برخه کې څوک
پیدا نه کړل چې مرسته یې راسره کړې وای ،چې یو څه نوره رڼا مې پرې اچولې وای؛ د همدې
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له پاره مې یوازې د کتابونو د نومونو په لیکنه بسنه وکړه .که مې د عناوینوپه برخه کې تیروتنه
کړي وي ،لومړی له استاد شریف بهاند نه او بیا له لوستونکوونه بښنه غواړم.
څنګه چې دواړه کتابونه په جرمني ژبه لیکل شوي دي ،د همدې له پاره یې پرېـږدم د هغو
اقتصاد پوهانو راتلونکو څیړنو ته چې د اقتصاد پوهنې ترڅنګ ،په جرمني ژبې هم السبری
ولري.
۳ــ د بشر د حقوقو د نړیوالې اعالمیې پښتو ،دري او آلماني متن.
ژباړونکی:شریف بهاند،
په دې رساله کې د بشر د حقوقو د نړیوالې اعالمیې بشپړمتن په پښتو ،دري او جرمني ژبو
چاپ شوی دی ،کوم متن یې چې د اوس له پاره زما په واک کې دی ،د خپریدو نیټه ،د خپریدو
ځای او د خپروونکې مؤسسې یا شخص نوم نه لري.
۴ــ پرده دوم بازي بزرګ (تحقق منافع ستراتیژیک در پوشش دموکراسي) ،دانش خپرندویه
ټولنه ،کابــل۱۳۸۸ ،هجري۲۰۰۹/ع،
۵ــ د اروآسیا ( )Eurasienپرسرسیالي (جیوپولیتیکي څیړنه) ،خپریدو ته چمتو،
۶ــ نړیوال کیدل (د یویشتمې پیړۍ ستراتیژي) ،د ژباړو ټولګه ،خپریدوته چمتو،
۷ــ حقیقت ممنوع (ژباړه)،
۸ــ د پرمختیایي هیوادونو اقتصادي سیاست ،د افغانستان په بیلګه (تر لیکنې الندې و خو له بده
مرغه چې )...
که زه د هر ې مقالې آدرسونه په جال،جال ډول ولیکم ،خبره اوږدیږي او دا د یوې مقالې له
حوصلې نه وتلې خبره ده .ښاغلي لوستونکي کوالی شي چې د یادو ویبسایتونو آرشیفو نه خالص
کړي او په هغو کې د استاد شریف بهاند په قلم لیکلې او ژباړلې مقالې ولولي.
د استاد شریف بهاند روح دې ښاد وي!
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د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر پنځه کلن شو

یاد به دې ساتمه په لمدو سترګو
له نن نه پنځه کاله وړاندې ،د  ۲۰۱۱ام کال د جوالی په اولسمه ( )۱۷نېټه د کابل پوهنتون د
اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد ،د افغانستان د علومو اکادیمۍ پخوانی غړی ،په جرمني کې د
بیالبیلو فرهنګي دندو د ترسره کولو تر څنګ او د ژوند تر پایه د استادۍ د ویاړلې دندې ترسره
کوونکی؛ افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د یوې وژونکې ناروغۍ په وجه له موږ نه د تل
له پاره جال شو.
زه دا کرښې یوازې د دې له پاره نه لیکم چې استاد شریف بهاند سره زه د وینې شراکت لرم یا
زما یو مشر الال دی ،د دې لپاره یې هم لیکم چې استاد شریف بهاند د افغانستان او سیمې په
کچه ،د اقتصاد او سیاست په برخه کې د لوړو زدکړو خاوند و ،دی هغه حقداره قلموال هم و
چې د خپل مسلک په برخه کې یې په رښتیا د خلکو  ،هیواد ،قلم او مسلک حق ور ادا کړی و،
د افغانستان او نړۍ په اقتصاد او سیاست پورې اړوند یې کتابونه او مقالې لیکلې او ژباړلې وې؛
داسې چې د افغانستان ،سیمې او نړۍ په باب د سیاست او اقتصاد ښه هنداره یې ګڼالی شو .د
استاد شریف بهاند د یادو مقالو ډیرې ښې بیلګې دلته په کلیک کولو سره تر السه کیدای شي.
د استاد شریف بهاند د پنځم تلین په خاطر ،د ده علمي کارونو او فرهنګي هڅو ته د درناوي له
پاره ،په علمي نړۍ او په بهاند کورنۍ کې د ده د فزیکي نه شتون او فقدان په وجه؛ زما د زړه
یو څو خبرې او دردونه په دې مقاله کې وړاندې کېـږي.
د استاد شریف بهاند د مړینې خبر د لومړي ځل له پاره د «لر او بر» ویبپاڼې د  ۲۰۱۱کال د
جوالی میاشتې په اولسمه ( )۱۷نیټه خپور کړ.
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او ورپسې په افغانستان کې دننه او له هیواد نه دباندې افغان میډیا د استاد د مرګ خبر له تبصرو
او د خواشینیو له پیامونو سره د نړۍ ټولو سیمو ته ورساوه.
د افغانستان د وخت جمهور رییس ښاغلي حامد کرزي د استاد شریف بهاند د مړینې په مناسبت،
د بهاند د کورنۍ په پته او د شریف بهاند د خواخوږو او علمي کړیو په آدرس د خواشینۍ او
تسلیت پیام خپور کړ ،د استاد مړینه یې د علم او فرهنګ په نړۍ کې یوه لویه ضایعه وبلله .د
ښاغلي جمهور رییس پیام په هماغه وخت کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیو له الرې خپور
شو.
د استاد شریف بهاند د مړینې په مناسبت د شریف بهاند او بهاند کورنۍ خواخوږو او دوستانو په
میډیا کې د تسلیت او خوا خوږۍ بې شمیره پیامونه خپاره کړل.
د استاد شریف بهاند له مرګ نه یو کال وروسته ،د ده د لومړي تلین په مناسبت ،د ده مفصله
بیوګرافي ،د خپرو شو آثارواو مقالو لست  ،د ده د علمي کارونو د یوې برخې په توګه خپاره
کړای شول.
او دا دی نن د استاد شریف بهاند پنخم تلین دی.

د  ۲۰۱۱کال د جوالی میاشتې په شلمه نېټه مو کله چې د افغانستان او بهاند کورنۍ دا ستره
علمي هستي ،له اوښکو او حسرتونو سره د تل له پاره د جرمني په برلین کې خاورو ته وسپارله؛
د تدفین او ویر د تشریفاتو له مخې باید د بهاند د کورنۍ یو حاضر مشر وینا کړې وای .هلته
په موږ کې تر ټولو مشر لطیف الال (ډوکتور لطیف بهاند) و.
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لطیف الال (دوکتور لطیف بهاند) د استاد شریف بهاند پر قبر باندې ،په داسې حال کې چې له
سترګو نه یې د اوښکو باران پر ګریوانه را روان و ،په نیولې ژبه او خواشینۍ سره داسې وویل:

«دوستانو ،حاضرو ښاغلو او آغلو! څه وکړم ،زما پر کورنۍ او پر ما باندې داسې
حالت راغلی دی چې د لغاتو د ډیر ستر لښکر له درلودلو سره ،سره؛ نه شم کوالی
له دغه لښکر نه استفاده وکړم ،زه نه شم کوالی د خپل ټول ژوند د را ټولې کړې
هستۍ نه هم استفاده وکړم.
موږ نن خپل عزیز ترین ،ګران ترین او شریف ترین کس ،د خپل وجود غړی ،د
خپلې کورنۍ غړی او د خپلې کورنۍ یو زړه سواندی او د خپلې کورنې سټه،
مجبورا خاورو ته سپارو او …
د ویر تورې څپې داسې را باندې غالبې دي چې زه د یو غریب او د ادبیاتو د یو
مات امپراتور په توګه ،حتی خپل لغات ،خپل لښکر او له خپلو زده کړو شیانو او
را سره کلماتو او تورو نه هم استفاده نه شم کوالی .ما وبښئ ،د ویر تورو وریځو
او لړو مې د ستوني لوی دهلیز را بند کړی دی او …»

او دا دی نن چې د  ۲۰۱۶کال د جوالی اولسمه ده او د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د
نه شتون پنځم تلین دی ،له حسرتونو ،اوښکو ،غمونو او د ده د نشت له ستر ویر سره په لمدو
سترګو ډک ستوني ناست یم ،د شریف الال ویر مې میلمه دی او زما د زړه او ذهن په دهلیزونو
کې د ویر باد چلېـږي ،د غم نغمې غږېـږي او د شریف الال د ویر د باد په څپو کې زما په ذهن
او پر ژبه باندې ،د ده د ویر کلمات ،د ده د ویر له تورو وریځو سره ښکته پورته کېـږي او زما
د ذهن په البراتوار کې ځینې توري داسې اوډون مومي:
اوس که شریف الال ژوندی وای:
ــ د نړۍ او افغانستان له پاره به یوه ستره علمي سټه او آدرس وای،
ــ کورنۍ ته به یو ال زړه سواندی او الرښونکی مشر وای،
ــ د خپل علم خزانه به یې ال بډایه کړې وای،
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ــ څومره علمي څېـړنیزې مقالې او کتابونه به یې ،د افغانستان او نړۍ د اقتصاد او سیاست په
باب لیکلې وای،
ــ څومره شاګردان به یې روزلي وای،
او…،
خو افسوس چې نور افغان اقتصاد پوه ،استاد شریف بهاند نه لرو،
افسوس چې اوس شریف الال نه لرو.
نن د شریف الال د پنځم تلین په خاطر ،د ده زیارت ته له یوې ګیډۍ ګالنو او دوو خوټنده چینو
سره ور روان یم .څه موده مخکې هم چې ورغلی وم ،ما ویل چی ژوندی دی ،زیارت ته یې
ودریدم ،بیا ګرد ور نه تاو شوم ،دی غلی و ،څه یې نه ویل ،خو زما روح او زړه په ګډه داسې
چغې وهلې ،ما ویل چې ټول برلین یې په سر سره اخیستی دی .زموږ د کورني دود او د خپل
کشروالي د احساس له مخې یې کوز پښو ته ک یناستم .دی غلی و او څه یې نه ویل ،خو د قبر
پر شناختې عکس یې ما ته کتل او…
زما زړه لکه وړوکی ماشوم سوک سترګو ته نیولی و سټیده او د وجود په پاسنۍ برخه کې
مې دوې چینې پر له پسې خوټیدې او زما د جوش زړه سوځنده تپ یې ښکته زما پر ګریوانه
را تویاوه.

او اوس بیا هم هماغه حالت ته ور روان یم.

بیا خو به را نه شې تر خوږو سترګو
یــاد بــه دې سـاتـمه په لـمـدو سـترګو
آصف بهاند
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د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند نهم تلین
او
د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې پښتو او دري متن
ژباړونکی :شریف بهاند

شریف الال (افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند) له نن څخه نهه کاله مخکې ،له جسمي پلوه د
تل له پاره له خپلې کورنۍ او علمي کړیو سره مخه ښه وکړه ،خو له علمي پلوه دی له موږ سره
دی ،له خپلې کورنۍ سره یې او له علمي کړیو سره یې اړیکي ال ژوندۍ دي او د خپلو مقالو،
ژباړو او لیکلو آثارو په ژبه له ټولو سره حضور لري او خبرې کوي.
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د استاد شریف بهاند له لوري د ژباړل شوو آثارو په ډله کې یو هم « د بشري حقونو نړیواله
اعالمیه» ده چې ده کلونه پخوا په پښتو او دري ژبو باندې ژباړلې وه او له المانې متن سره یې
یو ځای په درېواړو ژبه خپره کړې وه.
ما (آصف بهاند) کلونه پخوا د دې ژباړې له چاپي متن څخه یوه کاپي پرنت کړې وه ،د دې
اعالمیې پښتو او دري متن مې پرته له السوهنې ،بیا ځلي ټیپ کړ .او اوس یې د خپل الال (افغان
اقتصاد پوه استاد شریف بهاند) د نهم تلین په درناوي بیا خپروم.

د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ارواح دې ښاده
او
یاد دې یې تلپاتې وي

د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې پښتو او دري متن
ژباړونکی :شریف بهاند
لومړۍ ماده:
ټول انسانان ازاد ،د حقوقو ـ کرامت او وتکې (حیثیت) له پلوه یو له بل سره په برابره توگه
زېږېدلي او ټول د عقل او وجدان درلودونکي دي او باید یو له بل سره په ورورگلویزه روحیه
چلند وکړي.
ماد ٔه اول:
تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و ار لحاظ حیثیت ،کرامت و حقوق با هم برابر اند .همه دارای
عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روحی ٔه برادري رفتار نمایند.
دویمه ماده:
هر انسان کوالی شي ،چې په تېره د نژاد ،رنگ ،جنس ،دین ،سیاسي گروهې (عقیدې) او یا
هرې بلې عقیدې او همدارنگه ملي یا ټولنیز دریځ (موقف) ،شتمنۍ ،زوکړې او هر بل امتیاز
څخه پرته ،له ټولو هغو ازادیو او حقوقو څخه برخمن وي ،کومې چې په دغې اعالمیه کې
راغلي دي.
سربېره پر دې باید د یوه هېواد او سیمې د سیاسي ،قضایي او نړیوال دریځ (موقف) له کبله،
چې یو وگړی په هغه پورې اړه لري او هم دارنگه د دې ټکي له پام کې نیولو پرته ،چې دغه
سیمه او هېواد خپلواک دی ،د بل هېواد تر قیمومیت او یا ولکې الندې دی ،خپل حکومت نه لري
او یا د خپلواکۍ د کوم بل محدودیت تر اغېز الندې دی ،هېڅ ډول توپیر او تمایز رامنځته نه
شي.
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مادهٔ دوم:
هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ً از حیث نژاد ،رنگ جنس ،زبان ،مذهب ،عقید ٔه
سیاسي یا هر عقیدهٔ دیگر و همچنان منشا ٔ ملي ،موقف اجتماعي .ثروت ،والدت و یا هر موقف
دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادي های دیگر ذکر شده در این اعالمیه مستفید و بهرمند گردد.
عالوه برآن نباید هیچگونه تبعیض و یا تمایز به عمل آید ،که مبتنی بر وضع سیاسي ،قضایي و
یا بین المللی کشور و یا سرزمینی باشد ،که شخص به آن تعلق دارد .خواه این کشور یا سرزمین
مستقل .تحت قیمومیت و یا غیر خودمختار باشد ،یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
دریمه ماده:
هر وگړی د ژوند ،ازادۍ او ځاني (شخصي) امنیت حق لري.
ماد ٔه سوم:
هر شخص حق زندگي ،آزادی و امنیت شخصی دارد.
څلورمه ماده:
هیڅوک باید د مریي (غالم) ،مینځې او یا بنده په توگه و نه ساتل شي .مریتوب او مینځیتوب او
د هغوی هر ډول راکړه ورکړه او پلورل او پېرېدل منع دي.
ماد ٔه چهارم:
هیچ کس را نمیتوان در بردگی یا بندگی نگهداشت  .بر دگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی
که باشد ،ممنوع است.
پنځمه ماده:
هېڅوک باید و نه کړول شي او له هغه سره باید داسې چلند ونشي  ،چې هغه غیر انساني،
ځورونکی او له انساني ارزښتونو سره توپیر ولري.
ماد ٔه پنجم:
هیچکس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد  ،که ظالمانه و یا برخالف
انسانیت و شـٔـون انساني و یا تحفیر آمیز باشد.
شپږمه ماده:
هر څوک د دې حق لري ،چې هر چېرته د حقوقي شخصیت په توگه په رسمیت وپېژندل شي.
مادهٔ ششم:
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هر کس حق دارد ،که در همه جا منحیث شخصیت حقوقي به رسمیت شناخته شود.
اوومه ماده:
ټول انسانان د قانون پر وړاندې برابر ح قوق لري او د دې حق درلودونکي هم دي ،چې قانون
یې له کوم توپیر نه پرته ساتنه وکړي .ټول حق لري ،چې د هر هغه توپیر او لمسونکې کړنې
(عمل) پر وړاندې ،چې د دغې اعالمیې پر خالف وي او د دې اعالمیې مواد تر پښو الندې
کوي ،په برابره توگه د قانون پر وړاندې د ساتنې ادعا وکړي.
مادهٔ هفتم:
همه در برابر قانون دارای حقوق مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت یکسان قانون
برخوردار شوند .همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی ،که ناقض اعالمیهٔ حاضر باشد و علیه
هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل میآید ،به طور یکسان و مساوی از حمایت قانون بهره
مند گردند.
اتمه ماده:
هره هغه کړنه ،چې د فرد بنسټیز (اساسي) حقوق ،هغه حقوق چې بنسټیز (اساسي) قانون او یا
نورو قوانینو هغه ته ورکړي ،تر پښو الندې کوي ،دی کوالی شي د خپلو حقوقو د ساتنې له
پاره د هېواد دننه لوړ واک لرونکو محکمو ته مخه کړي.
ماد ٔه هشتم:
فرد حق دارد در برابر اعمالی که به حقوق اساسی وی ،حقوقی را که قانون اساسی و یا هر
قانون دیگر برای او به رسمیت شناخته است ،تجاوز کند ،به محاکم ملی عالیتر مرجعه نماید.
نهمه ماده:
هېڅوک باید په خپل سر و نه نیول شي ،په زندان کې و نه ساتل شي او له هېواد نه و نه شړل
شي.
ماد ٔه نهم:
هیچکس را نمیتوان خودسرانه توقیف ،حبس و یا تبعید کرد.
لسمه ماده:
هر انسان په بشپـړه توگه د برابرو حقوقو خاوند دی ،چې د هغو تورونو او ادعاگانو پر وړاندې
 ،چې پر ده باندې شوي دي ،د یوې ناپیلې او خپلواکې محکمې له خوا په ښکاره او نیاومنده
(منصفانه) توگه محکمه شي.
مادهٔ دهم:
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هر شخص کامالً دارای حقوق مساوي است ،که دعوایش به وسیلهٔ محکمهٔ مستقل و بیطرف،
منصفانه و علنی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین محکمه دربارهٔ حقوق و الزامات وي و یا هر
اتهام جزایي که به او وارد شده است ،تصمیم بگیرد.
یولسمه ماده:
 ۱ــ هر وگړی چې پر یوې جنایي کړنې یا ورانکاری تورن شوی وي ،تر هغې پورې چې د
یوې ښکاره محکمې په ترڅ کې ، ،چې په هغې کې ده د خپلې دفاع له پاره ټول اړوند تضمینونه
لرلي وي او د قانون له مخې ال تورن نه وي گڼل شوی ،بېگناه دی.
 ۲ــ هېڅوک د یوې کړنې د کولو او یا نه کولو له امله ،چې د سرته رسولو په وخت کې یې د
کورنیو او یا نړیوالو قوانینو له مخې جزا نه درلوده ،نه شي محکومېدی.
همدارنگه هېڅچا ته بای د له هغې نه زیاته سزا ورنکړل شي ،کومه چې د کړنې د سرته رسولو
په وخت کې د پلي کېدو وړ وه.
مادهٔ یازدهم:
 ۱ــ هر کس که به خرابکاري متهم شده باشد ،بیگناه محسوب میگردد ،تا زمانیکه در جریان
یک محکمه علنی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تا ٔمین شده باشد ،مجرم ویا
مقصر بودن وی به طور قانوني محرز گردد.
 ۲ــ هیچکس برای انجام دادن و یا ان جام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب
حقوق ملی و یا بین المللی جرم شناخته نمیشد ،محکوم نه خواهد شد .به همین ترتیب هیچ
مجازاتی شدید تر از آنچه در موقع ارتکاب جرم مرعی االجرا بود ،در بار ٔه اعمال نخواهد شد.
دولسمه ماده:
باید د هیڅ چا په شخصي ژ وندانه ،کورنیو چارو ،استوگنځي او د لیک په راکړه ورکړه کې په
زور او خپل سرې گوتې و نه وهل شي او همدارنگه د هغه پېژند او وتکی (حیثیت) ته تاوان و
نه رسول شي .هر څوک حق لري ،چې د دغسې پېښو او السوهنو پر وړاندې د قانون له خوا د
ده ساتنه وشي.
ماد ٔه دوازدهم:
هی چکس در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های
خودسرانه واقع شود و یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی تعرض صورت گیرد .در برابر
چنین مداخله ها و تعرضات ،برخورداری از حمایت قانون ،حق هر شخص است.
دیارلسمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د دې حق لري ،چې د یو دولت دننه په ازاده توگه تگ راتگ وکړي او خپل
استوگنځی په خپله وټاکي.
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 ۲ــ هر وگړی حق لري ،چې د خپل هېواد په گډون له هر هېواد نه ووخي او یا هغه ته بېرته
ستون شي.
مادهٔ سیزدهم:
 ۱ــ هر کس حق دارد ،که در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خویش را
خود بر گزیند.
 ۲ــ هر شخصی حق دارد ،که در داخل هر کشور ،از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور
خود باز گردد.
څوارلسمه ماده:
 ۱ــ هر انسان حق لري ،چې د ځورونې ،څارنې (تعقیب) او کړاو له السه په نورو هېوادو کې
پناه وغواړي او هغه السته وروړي.
 ۲ــ په هغو مواردو کې ،چې څارنه په ریښتیا سره د غیر سیاسي الملونو او جرم له کبله وي
او یا د ملگرو ملتونو له موخو او ارونو سره سمون و نه لري ،سړی نه شي کوالی له دغه حق
نه گټه ترالسه کړي.
مادهٔ چهاردهم:
 ۱ــ هر کس در برابر تعقیب ،شکنجه و آزار حق درخواست پناهندگي و برخورداری از
پناهندگي در کشور های دیگر را دارد.
 ۲ــ در موارد که تعقیب واقعا ً مبتني به جرم عمومی و غیر سیاسي و یا در اثر اعمالی مخالف
با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ،نمی توان از این حق استفاده کرد.
پنځلسمه ماده:
 ۱ــ هر وگړی دا حق لري ،جې تابعیت ولري.
 ۲ــ له هیڅ چا نه د هغه تابعیت په زوره نه شي اخستل کېدای او هیڅوک هم یو څوک د خپل
تابعیت له بدلولو څخه نه شي بې برخې کوالی.
مادهٔ پانزدهم:
 ۱ــ هر کس حق دارد ،که دارای تابعیت باشد.
 ۲ــ احدی را نمیتوان خود سرانه از تابعیت خود یا حق تغیر تابعیت محروم کرد.
شپاړسمه ماده:
 ۱ــ هره ښځه او نر ،چ ې قانوني عمر ته رسېدلی وي ،د دې حق لري چې له نژادي توپیر،
تابعیت او یا دیني محدودیتونو څخه پرته واده سره وکړي او د یوې کورنۍ بنسټ کېـږدي.
دوی د گډ ژوند په ترڅ او د طالق په وخت کې د برابرو حقوقو خاوندان دي.
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 ۲ــ واده باید یوازې د ښځې او نرینه د بشپـړې ازادۍ او خوښې پر بنسټ ترسره شي.
 ۳ــ کورنۍ د ټولنې بنسټـ یز او طبعي زړی (اساسي رکن) جوړوي او د دې حق لري ،چې د
ټولنې او دولت تر ساتنې الندې وي.
ماد ٔه شانزدهم:
 ۱ــ هر زن و مرد بالغ حق دارند ،بدون هیچگونه محدودیت از حیث نژاد ،تابعیت یا دین ،با
هم ازدواج نمایند و تشکیل خانواده بدهند .در تمام مدت زناشویي و هنگام انحالل آن ،زن و
شوهر در تمام امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوي میباشند.
 ۲ــ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادنهٔ زن ومرد انجام شود.
 ۳ــ خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و حق دارد ،که از حمایت جامعه و دولت بهرمند
شود.
اوولسمه ماده:
 ۱ــ هر انسان څه په یوازې ځان او څه هم په گده توگه د ملکیت حق لري.
 ۲ــ هیڅ څوک په خپل سر بل څوک د ملکیت له لرلو محروموالی نه شي.
ماد ٔه هفدهم:
 ۱ــ هر شخص چه به طور انفرادی و یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
 ۲ــ احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
اتلسمه ماده:
هر انسان د اندونو (افکارو) ،وجدان او دین د ازادۍ د حق درلودونکی دی .دی دا خپلواکي هم
لري ،چې د یوه دین او گروهې (عقیدې) پر ځای ،بله گروهه (عقیده) او یا دین ومني .دی دغه
راز د دې حق هم لري ،چې خپله مذهبي زدکړه ،عبادت او کړاندې (مراسم) په یوازې یا ټولنیزه
توگه او په خصوصي او یا ښکاره بڼه پر ځای کړي.
ماد ٔه هژدهم:
هر کس حق دارد ،که از آزادي اندیشه ،وجدان و دین بهرمند شود .این حق متضمن آزادي تغیر
دین یا اعتقاد و همچنین آزادي اظهار عقیده یا ایمان میباشد و همچنان شامل آموزش دینی ،عبادت
ها و اجرای آ ٔیین ها و مراسم دینی ،به تنهایي یا به صورت جمعی و همچنین به طور خصوصي
یا عمومي است.
نولسمه ماده:
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هر انسان د خپل نړیلید او مفکورې د څرگندولو ازادي لري .دا د ده حق دی ،چې خپل نړیلید
او گروهه (عقیده) پرته له کومې وېرې او خنډه په ډاگه څرگنده کړي او په دې اړه د معلوماتو
د لټولو ،راټولولو او خپرولو په کار کې له ټولو شونو وسیلو نه ،په ازاده توگه گټه واخلي.
مادهٔ نزدهم:
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آنست ،که کسی از داشتن عقیدهٔ خود
بیم و اضطرابی نه داشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطالعات و افکار ،به تمام وسایل
ممکنهٔ بیان و بدون مالحظات مرزی ،آزاد باشد.
شلمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د سوله ایزو موخو د سرته رسولو له پاره ،د سوله ایزو غونډو او ټولنو د جوړولو
حق لري.
 ۲ــ هیڅوک حق نه لري چې بل څوک یوې ټولنې یا غونډې ته په زور وروبولي.
ماد ٔه بیستم:
هر کس حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات ،مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره گیرد.
 ۲ــ هیچکس را نمیتوان جبرا ً به شرکت در یک اجتماع دعوت نمود.
یوویشتمه ماده:
 ۱ــ هر څوک د دې حق لري ،چې د خپل هېواد د چارو په سرته رسولو کې یا په مخامخ توگه
په خپله برخه واخلي او یا د خپلو استازو له الرې ،چې هغه هم باید په ازاده توگه ټاکل شوی
وي ،خپله ونډه ترسره کړي.
 ۲ــ هر وگړی حق لري ،چې له برابرو او مساوي شرایطو سره سم د یوې دولتي دندې په سرته
رسولو کې برخه واخلي.
 ۳ــ د خلکو ویالړ (اراده) د دولتي ځواک بنسټ گڼل کېـږي ،د غه ویالړ باید په واریزه (ادواري)
توگه د ټاکنو له الرې ،هغه هم باید له درغلۍ پرته د رایو د عمومي او مساوي حق په رعایت
او د پټو او یا هغو ته د ورته آزادو رایو په اچولو سره څرگند شي ،چې د خلکو ریښتینی ویالړ
په کې تمثیل شوی وي.
مادهٔ بیست و یکم:
هر کس حق دارد ،که در ادارهٔ عمومی کشور خود مستقیما ً یا به وساطت نماینده گان که آنها هم
په صورت آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت جوید.
 ۲ــ هر کس حق دارد ،با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود سهیم شود.
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 ۳ــ ارادهٔ مردم اساس قدرت دولت را تشکیل میدهد ،این اداره باید از طریق انتخابات آزاد ،که
به طور ادواری صورت می پذیرد ،ابراز شود .انتخابات باید عمومی ،با رعایت مساوات ،آنهم
با رای مخفی و یا مشابه با آن ،که آزادي رای را تا ٔمین کند ،برگذار شود.
دوه ویشتمه ماده:
هر وگړی د ټولنې د غړي په توگه ،د ټولنیز امنیت حق لري او کوالی شي ،چې د ملي مقرراتو
او نړیوالې گډې همکارۍ پر بنسټ ،د نړیوالو مرستو له الرې خپلو اقتصادي ،ټولنیزو او
فرهنگي غوښتنو ته ،چې د ده د شان ،کرامت ،وتکی (حیثیت) او د شخصیت د ازادې ودې له
پاره اړین (الزم) گڼل کېـ ږي ،د هر هېواد د زېرمو (منابعو) او تشکیالتو له پام کې لرلو سره
سم ،گټه واخلي.
مادهٔ بیست و دوم:
هر شخص به عنوان عضو جامعه دارای حق امنیت اجتماعي می باشد و مجاز است به وسیل ٔه
مساعی ملی و همکاری بین المللی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ
حیثیت و کرامت و رشد آزادان ٔه شخصیت خود ،با توجه به تشکیالت و منابع هرکشور ،به دست
آورد.
درویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسا ن د کار حق لري او کوالی شي خپل څانگیز (مسلکي) کار په ازاده توگه وټاکي.
دی حق لري ،چې د خپل کار له پاره نیاومند (منصفانه) او د منلو وړ شرایط وغواړي او د
بېکارۍ پر وړاندې هم د ساتنې حق لري.
 ۲ــ ټول انسانان حق لري ،چې پرته له کوم توپیر څخه د یوه کار له پاره د برابر مزد غوښتنه
وکړي.
 ۳ــ هر وگړی چې کار کوي ،د یوه نیاومند (منصفانه) مزد مستحق دی ،چې د ده او کورنۍ
ژوند یې له بشري کرامت سره سم سمبال (تا ٔمین) کړي او که نه باید د ده او کورنۍ اړتیاوې د
نورو ټولنیزو وسایلو له الرې سمبال کړای شي.
 ۴ــ هر څوک حق لري ،چې د خپلو گټو د دفاع او ساتلو له پاره ،له نورو سره په گډه څانگیزې
(مسلکي) ټولنې جوړې او په هغو کې گډون وکړي.
ماد ٔه بیست و سوم:
 ۱ــ هر کس حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه انتخاب نماید ،شرایط منصفانه و رضایت
بخشی برای خود خواستار باشد و در مواجه با بېکاری مورد حمایت قرار گیرد.
 ۲ــ همه حق دارند ،که بدون هیچ تبعیض در مقابل کار اجرت مساوي دریافت دارند.
 ۳ــ هر کسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشې دریافت دارد ،که زندگی
او و خانواده اش را موافق شـٔون و کرامت انساني تا ٔمین کند و در صورت لزوم باید با سایر
وسایل اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.

د تللو یادونه
167
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۴ــ هر کس حق دارد ،که برای دفاع از منافع خود همراه به دیگران اتحادیهٔ صنفی تشکیل دهند
و عضویت چنین اتحادیه ها را به دست آورند.
ځلیرویشتمه ماده:
هر انسان په کار کې د دمې ،وزگارتیا (فراغت)  ،تفریح او د کار د وخت (ساعتونو) د معقول
محدودیت حق لري او همدارنگه د با معاشه واریزې (نوبتي) رخصتۍ مستحق هم گڼل کېږي.
مادهٔ بیست و چهارم:
هر کس حق استراحت ،فراغت و تفریح دارد و باید خاصتا ً از محدودیت های معقول وقت کار
و مرخصی ها و تعطیالت نوبتی با دریافت حقوق بهرمند شود.
پنځه ویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان حق لري ،چې خپل او د خپلې کورنۍ د ژوند کچه ،هوسایي ،سوکالي او روغتیا
د خوړو ،استوگنې ،روغتیا پالنې او نورو ټولنیزو چارو له پلوه سمبال کړي .همدارنگه دی د
دې حق لري ،چې د بېکارېدو ،معیوبېدو ،کونډېدو ،زړښت او په هغو ټولو مواردو کې ،چې د
انسان له ځواکه بهر وي او د هغه پر بنسټ دی خپله دنده او عاید له السه ورکوي ،د ده له پاره
یو ډاډمن او پتمن ژوند تضمین شي.
 ۲ــ مور او ماشوم حق لري ،چې له ځانگړو مرستو او مالتړ څخه گټه ترالسه کړي ،هغه
ماشومان چې په روا یا ناروا (حرامي) توگه یې د نړۍ پرمخ سترگې پرانستې دي ،پرته له کوم
توپیر نه له برابرو ټولنیـزو حقوقو (ساتنو) څخه گټه ترالسه کوالی شي.
ماد ٔه بیست و پنجم:
 ۱ــ هر شخص حق دارد ،که از سطح زندگی مناسب برای تامین سالمت و رفاه خود و فامیلش،
خاصتا ً از حیث خوراک ،پوشاک ،مسکن و مراقبت های صحی و خدمات الزم اجتماعی
برخوردار شود .همچنان حق دارد ،که از مواقع بیکاری ،بیماری ،نقص عضو ،بیوگي ،پیري
یا در همهٔ موارد دیگر که به علل خارج از ادار ٔه انسان وسایل امرار معاشش را از دست داده
باشد ،از شرایط آبرومندانهٔ زندگی بهرمند شود.
 ۲ــ مادر و کودک حق دارند ،که از کمک و مراقبت های مخصوص برخوردار شوند .تمام
کودکان که چه به صورت مشروع از طریق ازدواج و یا غیر مشروع (حرامي) چشم به جهان
گشوده اند ،همه از حق اجتماعي یکسان برخوردار اند.
شپـږویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د ښوونې او روزنې حق لري ،ښوونه او روزنه ،په تېره بیا لومړنۍ او بنسټیزې
زدکړې باید وړیا او اجباري وي ،د څانگـیـزې (حرفوي) ښوونې شونتیاوې (امکانات) باید د
ټولو پر مخ پرانستې وي ،د پوهنتونونو او نورو لوړو زدکړو مؤسسو ور باید د هر چا پرمخ
پرانستی وي ،چې د خپل استعداد او وس په اندازه له هغو څخه گټه واخیستلی شي.
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 ۲ــ د زدکړو موخه (هدف) باید د انساني شخصیت بشپړ غوړېدل ،وده او د بشر د حقوقو او
بنسټیزو ازادیو درناوی وي .زدکړې باید د ټولو ولسونو ،نژادونو او مذهبي ډلگکیو ترمنځ
پوهاوی (تفاهم) ،زغم او دوستي رامنځته او هغه پراخه کړي او د ملگرو ملتونو د مؤسسې د
سوله ایزو موخو د ال ټینگښت او پیاوړتیا له پاره الره هواره کړي.
 ۳ــ میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې د بڼې او څرنگوالي د ټاکلو په برخه
کې د لومړیتوب حق لري.
ماد ٔه بیست و ششم:
 ۱ــ هر کس حق دارد که ،که از تعلیم و تربیه بهرمند شود .تعلیم وتربیه ،حد اقل تعلیمات ابتدایی
و اساسی ،باید رایگان و اجباری باشد .تعلیمات حرفوی باید عمومیت پیدا نماید و دستیابی به
تحصیالت عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد ،تا همه بتوانند بنا بر استعداد
های خویش از آن بهرمند گردد.
 ۲ــ هدف تعلیم و تربیه باید شگوفایي همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و
آزادی های اساسی باشد.
تعلیم و تربیه باید به گسترش حسن تفاهم و دوستی میات تمام ملتها و گروه های نژادی یا دینی
و همچنان به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
 ۳ــ مادران و پدران در انتخاب نوع تعلیم و تربیه اوالد خویش نسبت به دیگران حق اولویت
دارند.
اوه ویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د دې حق لري ،چې د ټولنې په کولتوري ژوندانه کې په ازاده توگه برخه واخلي،
له ټولنیزو هنرونو څخه گټه تر السه او له علمي پرمختگ او د هغه له گټورو بریاوو څخه
برخمن شي.
 ۲ــ هر انسان د نوښتگر او منځته راوړونکي په توگه حق لري ،چې له خپلو علمي ،کولتوري
او هنري بریاوو څخه په مادي او معنوي توگه گټه ترالسه کړي.
ماد ٔه بیست و هفتم:
هر کس حق دارد ،که در زندگي فرهنگی جامعهٔ خویش سهیم و شریک گردد و از فنون و هنر
های آن خاصتا ً از پیشرفتهای علمی و فواید آن مستفید شود.
 ۲ــ هر شخص منحیث ایجادگر حق دارد ،که از منافع معنوی آثار علمی ،ادبی یا هنري خود
بهرمند گردد.
اته ویشتمه ماده:
هر وگړی حق لري ،چې د داسې یو ټولنیز او نړیوال نظم غوښتنه وکړي ،چې په هغه کې ټولې
هغه ازادۍ او حقوق سمبال (تا ٔمین) وي ،کوم چې په دغې اعالمیه کې راغلې دي.
ماد ٔه بیست و هشتم:
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هر کس حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصهٔ اجتماعی و بین المللی باشد ،که حقوق و
آزادیهای بیان شده در این اعالمیه را تا ٔمین نماید و آنها را مورد اجرأ قرار دهد.
نهه ویشتمه ماده:
 ۱ــ هر وگړی د هغې ټولنې پر وړاندې مکلفیت لري ،چې په کومې کې چې د هغه د شخصیت
د بشپـړې او ازادې ودې سمبالښت شوی وي.
 ۲ــ هر انسان د خپلو حقوقو او ازادیو په ترسره کولو او گټه اخستلو کې یوازې د هغو محدویتو
تر اغېز الندې راځي ،کوم چې قانون د نورو د حقوقو او ازادیو د پېژندلو ،اخالقي غوښتنو د
رعایتولو ،د ټولنیز نظم او عمومي هوساینې له پاره په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې د هغو ترسره
کولو له پاره په پام کې نیولي وي.
 ۳ــ دغسې حقوق او ازادۍ باید په هېڅ یوه برخه کې د ملگرو ملتونو له موخو او ارونو (اصولو)
سره په ټکر کې رانوستل شي.
مادهٔ بیست و نهم:
 ۱ــ هر کس فقط در مقابل جامعه مکلف است ،که رشد آزادانه و تکامل همه جانبهٔ شخصیت
وی را میسر و ممکن میسازد.
 ۲ــ هر کس در اجرا و استفاده از حقوق و آزادیهای خود صرف تابع آن محدودیتهای قانوي
است ،که به وسیلهٔ قانون منحصرا ً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای
رعایت مقتضیات عادالنهٔ اخالقی ،نظم عمومی و رفا ٔ همگانی در جامعهٔ دموکراتیک وضع شده
اند.
 ۳ــ این حقوق و آزادیها در هیچ موردی نمیتواند ،بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اعمال
شوند.
دېرشمه ماده:
د دې اعالمیې هېڅ یوه ماده باید داسې تفسیر نه شي ،چې یوه دولت ،یوې ډلې او یا یوه وگړي
ته داسې حق ورکړي ،چې موخه یې د نورو د آزادیو او حقوقو ،د هغو حقوقو او ازادیو ،چې
په دغې اعالمیه کې راغلي دي ،له منځه وړل وي.
مادهٔ سی ام:
هیچ یک از مواد و مقررات اعالمیهٔ حاضر نباید چنان تفسیر گردد ،که متضمن حقی برای
دولتی یا جمیعتی و یا فردی باشد ،که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج
در این اعالمیه را از بین ببرد و یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کنند.
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اسحق ننګیال:
او نور اسحق بزغلي نه راوړي
بیا هم مرګ ،بیا هم د غم لړې او په دې لړو کې له موږ نه الر ورکه ده او الس و پښې وهو
او ...مرګ د خپلې همیشنۍ دښمنۍ په لړکې زموږ د فرهنګ له بڼ څخه یوه بله څانګه ماته
کړه .دا ځل یې بیا کاري ګزار وکړ ،بیا یې په کړس ،کړس وخندل او دا وار یې د قهر له خندا
نه په ډکو څپو کې د بزغلیو د بڼوال غاړه ماته کړه.
هوکې!
موږ نه یې دا ځلې اسحق واخست ،ننګیال یې رانه یووړ.
زه له ننګیال سره ډیر نه یم پاتې شوی .لومړنۍ پیژندنه مو داسې وشوه چې:
زه په سړو څلو کې ګرځید م ،چې مخې ته مې غوړیدلي بزغلي راغلل .د ژمي یو سوړ ماخوستن
و ،په توده صندلۍ کې ناست وو ،چې لطیف الال (ډوکتور لطیف بهاند) کور ته راغی .تر روغبړ
نه وروسته یې ما ته یوه دوسیه راکړه او وې ویل:
دا به وګورې!
ما چې دوسیه پرانستله ،پر لومړنۍ پاڼه باندې یې لیکل شوي وو:
سپیره ډاګونه او غوړیدلي بزغلي.
دغه سرلیک ،نا څاپه راباندې پسرلی کړ او خدای زده چې د پسرلیو پر وزرونو باندې یې په
کومو شنو باغونو کې وګرځولم.
بیا مې ولوست:
سپیره ډاګونه او غوړیدلي بزغلي.
نا قراره وم ،زړه نا زړه مې الال نه پوښتنه وکړه:
شاعریې څوک دی؟
ده په مینه راته وویل:
اسحق ننګیال.
ــ څوک دی ،د کوم ځای دی؟
ــ د مشرقي د خوا دی ،د کورنیو چارو په وزارت کې کار کوي.
په مینه ،مینه مې دوه درې شپې د سپـېـرو ډاګونو اوغوړیدلو بزغلیو په وړو نازکو پولو کې
چکر وواهه .الال سره مې دوه درې ورځې د بزغلیو په ښکلو او نازکو اندامونو بحث او خبرې
وکړې .بیا څه موده وروسته نازک بزغلي په سپیرو ډاګونو کې وغوړیدل ،ثمر ته ورسیدل او
الس په الس به ګرځیدل.
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اوس مې سم نه یادېـږي چې چیرته کومه مشاعره وه ،که کوم سیمینار و؛ چې مخې ته مې یو
لوړ وچ کلک ځوان ودرید ،خوله یې له خندا ډکه وه ،په ډیره مینه یې زما الس کېښکود ،زموږ
د جوړ تازه په لړ کې چا غږوکړ:
اسحاق ننګیال دی.
هلته مو بیا ډیره مرکه سره وکړه او وروسته به مو بیا کله ،کله په فرهنګي محافلو کې سره
لیدل.
د وخت په تیریدو سره د اسحاق نور بزغلي هم وغوړیدل ،ګل شول او بیا یې نور ډاګونه شنه
کړل او خواره واره ګلونه به یې بیا کله ـ کله په خورو ورو پولو پټو کې سر راپورته کاوه.
هیڅکله مې فکر نه کاوه چې د بزغلیو بڼوال دې خپل بزغلي یوازې پرېـږدي .وختونه تېـرید ل،
چې زموږ د فرهنګ په ښکلي بڼ باندې د راغلي طوفان څپې نورې هم توندې او مرګونې شوې.
هر څوک هرې خوا ته والړل ،ټول فرهنګیان بې کوره ،بې اوره ،بې آدرسه ،بې محله ،بې
یاره ،بې دلداره ،بې ژونده او بې بزغلیوشول.
د لږ راشنه شویو بزغلیو رنګ په ژیړیدو شو او دا دی چې اوس خپله بڼوال سر وخوړ؛ نو
بزغلي به څنګه وده وکړي ،اوس به نو سپـېـرو ډاګونو ته څوک شنه بزغلي راوړي ،څوک به
د بزغلیو بیخونه سستوي چې وده وکړي.
او دا دی د شنو بزغلیو بڼوال نه شته ،اسحاق نه شته او سپـېـره جل وهلي ډاګونه چغې وهي چې
موږ تږي یو،
شنیلی غواړو،
بڼوال غواړو،
ننګیال غواړو.
او دا دی اسحاق نه شته او...
مآخذ:
نوید (له ماسکوڅخه خپریدونکی اخبار)،څلورم کا ل،دریمه ګڼه،دریم مخ،د۱۹۹۸کال اګست.
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«له خوشحاله تر ننګیاله»
د ننګیال د بېوسه ژوند یو ریښتینی غـږ

د اسحاق ننګیال یادونو مې پرون ( )۲۰۱۹/۱۰/۰۷د زړه پر بڼ لکه شوخ باد له شنه سهاره تر
زېړي مازدیگر پورې حملې کولې او د زړه د بڼ له زیړو او شنو پاڼو سره مې لوبېدل ،ما هم
مازدیگر مهال دغه څو لنډې کرښې د ده د یاد د تازه ساتلو په پار ولیکلې:
د اسحق ننګیال د ژوند ل ړۍ ته که یو ځغلند نظر وشي ،له خوښیو نه د ویر تله په کې ډېره درنه
ده ،هم د سیاست په ډګر کې ،هم په ټولنیزو مسایلو کې او هم د ده د شخصي ژوند په لوړو
ژورو کې؛ خو په دې ټوله لړۍ کې د خوښۍ خبره دا ده ،چې اسحق ننګیال دغه ټول ویرونه او
غمونه ،ډېرې لږ خوښۍ او دغه ر از د ټولنیز ژوند ټول اړخونه په ژور ډول لوستي دي ،پرې
پوهېدلی دی ،د خپل فکر او احساس په ژرنده کې یې چاڼ کړیدي ،تللي یې دي ،له ډېر درد سره
یې مل کړي او په هنرمندانه ډول یې په ډېر لوړ انساني احساس سره ،خپلو مخاطبینو ته او خپلو
لوستونکو ته وړاندې کړې دي.
د پاسنیو خبرو یوه بېلګه دا له دردونو ډک شعر کېدای شي:

له خوشحاله تر ننګیاله
مــالي راشه ،اغـــزو ،د زړه پــــه ګــل وهـــلــی یم
«سقا» پـــه زړې تــــورې د «مــغــل» وهـــلـی یم
رقیب به مې د زړه له وینو تشه «ژۍ» کــړي ډکـه
خـو سـر مـې د اېـل نــه دی ،کــه یې سل وهـلـی یم
یــو ګـل څه پــه کـمڅو کې د پـښـتـو د ناوې نـــه یم

د تللو یادونه
173
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــــاره د «انــاالـحـق» یــې پـــه کــاکــل وهـــلی یم
حـیـران یـم د «اکـبر» پـر مـړي بـیا څــه فساد وشو
پــردیـــو مـې د خـپـل کـــور پــــه درشـل وهـلی یم
تقدیر به مو وي داسې له «خوشحاله» تر«ننګیاله»
هـــمـــدا چې کــلــه غــیــرو کـلـه خــپــل وهـلی یم
کابل
۱۳۷۴/۱۰/۰۷
مأخذ:
ننگیال اسحاق ،سیندونه هم مري (د شعرونو ټولگه) ،خپرندوی :د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه (جرمني)،
چاپ :دانش کتابخانه ،قصه خواني بازار ،پېښور ۱۳۷۷ ،ل ـ  ۱۹۹۸ع ۲۷۷ ،ام مخ.

د ننگیال «یو باد یو منصور»
او زما ورک یادداشتونه
یــــو بـــاد رالــگــیــدلــی مــــا لـــه ځــانـــه سـره وړي
د زړه اس مـــې لــــه بـــاره ،لـــه ارمــانـــه سره وړي
د شپــو پـــر اوښ یــو غــل دی زمـــوږ کلي ته راغلی
گــلــونـــه او بـــاغـــونــه ،لـــه باغـــوانـــه سـره وړي

نه پوهېـږم چې ولې مې دا څو ورځې اسحق ننگیال خوږ ،خوږ پر زړه را ورېـږي او نوستالژیک
یادونه یې داسې رانه چاپـېـر دي چې د سترگو په رپ کې مې له ډنمارک نه ماسکو او بیا کابل
ته بیایي او بیرته مې ډنمارک ته راولي .ده کړي او ما کړي مې داسې یادېـږي ،لکه یوه شیبه
مخکې مې چې ورسره لیدلي وي ،یوه شیبه مخکې مې ورته ویلي وي او یوه شیبه مخکې مې
ورنه اوریدلي وي.
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ورو مې خپل آرشیف پرانست ،په لټولو مې پیل وکړ ،یوازې د استاد بریالي باجوړي یو څو
کرښې په مخه راغلې چې په فیسبوک پاڼه کې یې خپرې کړې وې او یو مې هم د «سیندونه هم
مري » بریښنایي کاپي ومونده ،نور هیڅ .تنده مې ماته نه شوه ،خپل واړه کاغذي کتابتون ته
ودریدم چې د «سیندونه هم مري» چاپي بڼه مې تر سترگو شوه .را وامې خیسته ،که گورم څه
زیړ بخونې پاڼې په کې ایښې وې ،خالصې مې کړې چې له خپلو ورکو یادداشتونو سره مخ
شوم .دا هغه یادداشتونه و چې ما په ماسکو کې د دې له پاره لیکلي وو چې غوښتل مې د ننگیال
د لومړي تلین په پار څه خپاره کړم ،خو...
زه نه غواړم پر دې یاداشتونو نوې کتنه وکړم ،کټ مټ به یې دلته خپاره کړم او ورسره هغه
څو خاطرې چې څنگه مې د ده لومړنۍ شعري ټولگه ولیده او څنگه عمالً له ننگیال سره مخامخ
شوم او...
ما تر اوسه پورې د ننگیال په باب یوازې یوه مقاله خپره کړې ده چې اوس یې پرته سرلیک نه،
بل څه نه شته راسره .زه په ماسکو کې د یو لوي فزیکي او رواني فشار تر پیټي الندې وم چې
د ده د مرگ خبر راغی او په ډیرې خواشینۍ سره فاروق فردا را ته په تیلیفون کې وویل:
« ننگیال هم والړ او ته به»...
ما هغه وخت د ده د ناڅاپي مړینې په پار د «او نور اسحق بزغلي نه راوړي» تر سرلیک الندې
یوه مقاله ولیکله چې په هماغه وخت کې په ماسکو کې خپره شوه .هلته ما لیکلي وو چې:
« د ژمي په یوه ساړه ماخوستن کې ،په پل رني کور کې په توده صندلي کې ناست وم ،څه شی
مې لوستل چې لطیف الال پر صندلی یوه دوسیه کېـښوده او را ته وې ویل چې:
«دغه پریږده ،یو ځلې دا له نظره تیر کړه!»
دوسیه مې چې پرانستله ،په لومړۍ پاڼه یې لیکلي وو:
«سپیره ډاگونه او غوړیدلي بزغلي»
څو پاڼې مې چې ولوس تې ،په ریښتیا یې کوم بزلي او کوم پسرلي ته ور وستم او د شعر د نویو
ترکیبونو او انځورونو په یو بڼ کې یې ودرولم .الال نه مې پوښتنه وکړه چې دا ښاغلی څوک
دی ،هغه راته وویل چې څوک یې څه کوې شعر یې څنگه دی؟ ما ویل عالي.
میاشت یې را نه هیره ده خو کال  ۱۳۶۵و چې په کابل پوهنتون کې د راحت زاخیلي سیمینار
جوړ شوی .تفریح مهال د ودانۍ نه د باندې استاد صدیق روهي یوه والړ جگ ډنگر ځوان ته
الس ونیو راته کړل یې چې :بهاند صاحب دا اسحاق ننگیال نومیږي .ما سمدالسه ورته وویل:
ښه ده چې مخامخ مې ولیدې ،په شعر کې مې لیدلی وې ،ډیر خوشاله یم چې مخامخ سره معرفي
شوو»...
بیا نو گوره چې په څومره مشاعرو او سیمینارونو کې مو سره ولیدل ،خو هرځلې به دی هماغه
یو ټیپ ،یو کرکتر :خوله له خندا ډکه او اکتیف.
بیا نو بادونه او رنگونه په گډه سره راغلل او ټولنه یې داسې سره گډه وډه کړه چې له هیڅ شي
سره ی ې سړی تشبیه کوالی نه شي .موږ هم له بادونو او رنگونو نه د خالصون په خاطر ،په
تیښته شوو او:
«زه چیرته لرې په پردي وطن کې
ستا د یادو د اور خلیل یم
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خو گلزار کې سوځم».
په نوې ټولنه او نوي چاپیلایر کې داسې ونښتم لکه جوال چې خپل ښکار په تارونو کې را گیر
کړي .په همدې گیر پاتې کیدو کې مو الس پښې ښورول چې د ننگیال د مرگ خبر تر ماسکو
پورې را ورسید.
ننگیال د خپلې شاعرۍ وروستۍ بیلگې ته «یو باد یو منصور» سرلیک ټاکلی و .وروسته له
مرگ نه یې په ماسکو کې هم خپور شو.
په هغه اخبار کې چې دا شعر چاپ شوی و ،دا اخبار په الس د میترو په سورلۍ کور ته روان
وم .په الره کې مې میترو بدله کړه ،بلې میترو ته والړ وم .ما اخبار مخ ته نیولی و او د ننگیال
د زړه وروستۍ خبره مې د زړه په وینو او د سترگو په اوښکو پریوله چې میترو په چټکتیا
راغله« .یو باد یو منصور» او زما اوښکو ،زما السونه دومره را سست کړي وو چې د میترو
باد اخبار رانه وتښتاوه او ښکته یې د میترو کرښې ته وغورزاوه او ما داسې وانگیرله چې همدا
اوس مې لکه دا اخبار ،ننگیال له السه ووت:

یو باد یو منصور
یــــو بـــاد رالــگــیــدلــی مــــا لـــه ځــانـــه سـره وړي
د زړه اس مـــې لــــه بـــاره ،لـــه ارمــانـــه سره وړي
د شپــو پـــر اوښ یــو غــل دی زمـــوږ کلي ته راغلی
گــلــونـــه او بـــاغـــونــه ،لـــه باغـــوانـــه سـره وړي
یـــو پــل وم چیـرتــه لرې ستا پـر الره زرغــون شوی
یــو لـــوټ مــې اوس لــه بــاد و لــه بارانه سـره وړي
یو څوک دی ستا د الس شراب یې ټول راځـنــې وڅښل
دا ســره کـیـږدۍ د خـوب مې لـه تـوپـانـــه ســـره وړي
زمــــوږه یې په سترگــو کــې د شپــو دوړې شـیـنــدلي
دا لــوی کـــاروان مــو ځکه له څــاروانــــه ســره وړي
نـــارې د انــاالحق یــې ورتـــه وچــې کــړې پــــر ژبـې
منــصـور وطــن مــې دار تـــه له ایـمانــــــه ســره وړي
د اسحق ننګیال د لومړي تلین له پاره چې ما څه یادداشتونه لیکلي وو ،د ماسکو په «هره میاشت
کډه بار» کې رانه ورک شوي وو ،وروسته له کلونو اوس په الس راغلل .لکه څنگه چې مخکې
مې هم وویل ،زه د هغه وخت لیکلو یاداشتونو کې الس نه وهم ،کټ مټ یې خپروم:
ــ د سیندونو د شنیلیو شاعر نه مري.
ــ او دا دی موږ د دردونو او غمونو نسل یو .موږ دا غرونه ،غرونه غمونه په چا وچلوو .موږ
باید د زړه پر واړه کورگي باندې ،د غرونو په څیر درانه غمونه وزغمو .دا دې د ننگیال ویر
یو کلن شو ،خو زه یې داسې انگیرم چې پرون فردا په تیلیفون کې را ته وویل « :ننگیال هم
والړ او ته به»...
ــ ننگیال په داسې چاپیلایر کې شعر وایه چې ده ته د خپل کلي چنارونه دار شوي و.
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ــ او دا دی پوره شل ورځې واوښتې چې د اسحق ځنازه ،د دویم ځل له پاره پر اوږو گرځوم ،د
ده د سیندونو ځنازه ،او د ده د بهارون و ځنازه ،د ده د گودرونو ځنازه او د ده د درمندونو ځنازه؛
خو په دې ځنازه کې د ننگیال د ژوند د ورا گردونه هم وینم ،د ده د شعر زلمیان وینم چې تلپاتې
نڅا کوي.
ــ دې ځوانیمرگ د خپل ټپي وطن ،وچو گودرونو ،پرې ونو او ...په ویر کې ،له خپل وچ کلک
او زیړ زبیښلي وجود نه؛ نه ایساریدونکي آهونه را ایستل او «یو باد یو منصور» یې وروستی
آه دی.
ــ د ننگیال هدیره ،د ده په شعرونو کې ده؛ دی په خپلو شعرونو کې خښ دی.
ــ د ننگیال سپیڅلې موسکا ،خندا یې د شونډو په څنگ کې کنگل کیده.
ــ ننگیال د غمونو او دردونو په کنډواله کې هغه راشین شوی گل دی چې اوسنۍ پښتو شاعري
پرې ویاړي .ننگیال خپل هر شعر د زړه په وینو خړوب کړی دی.
ــ د ننگیال شاعري زموږ پر اولس د تپل شوې غمیزې په تور څادر کې په خاپوړو شوې ،د
نادودو د زهرجنو پیالو په څښلو زلمۍ شوې او د ناروا په سوزنده اور کې پخه شوې او بیا پښتو
ژبې ته ډالۍ شوې ده؛ خو افسوس چې دغه ډالۍ ډیر ژر له پښتو ژبې او پښتنو نه بیرته واخستل
شوه او د مرگ تر ستوني تیره شوه.
ــ د ننگیال شاعري که په دریو برخو وویشو ،په دې ډول به وي:
۱ـ د تنکیو بزغلیو دور (په دې دور کې شعارونه تر شعرونو ډیر دي)،
۲ـ د سپیرو ډاگونو شنه کیدل (له شعاریت نه شعریت نږدې کېدل)،
۳ـ د فصلونو پخیدل او ټولول (د  ۱۳۷۱له ثور نه تر پایه پورې)،
ــ د ننگیال د شاعرۍ د دریمې دورې د شعرونو په لوستلو سره د ټوپکیانو ټولې هغه نادودې،
ناکردې ،تیري او ظلمونه ،ورانی او کنډوالې ،بې السو او بې پښو انسانان ،سوځیدلې او ټپي
ودانۍ ،گدایي ته اوږده السونه ،سو تغذي انسانان او ...د لوستونکو سترگو ته په ژوندۍ بڼه
درول کیږي او پر خلکو او وطن باندې روانې نادودې ،د هغو اورونو د لمبو په آیینه کې گورو
چې د اسحق بدن ،د اسحق روح او روان او د ننگیال اولس او وطن په کې سوزیدلی دی.
ــ ننگیال د غمیزو په زړه کې ژوند وکړ او د همدغو غمیزو په زړه کې ومړ.
ــ ننگیال د ټولو ویرونو او نادودو لیدونکی شاعر پاتې شوی دی چې وروستۍ شعرونه یې د
دغې خبرې ښه سند کیدای شي.
ــ ننگیال د افغانستان د غمیزو انځورگر شاعر پاتې شوی دی.
ـــ او...
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«لبمې په دام کې»
(د اسحق ننګیال د شعري انځورونو په بڼ کې)
دریمه برخه
د ننګیال په شعر کې توري ژاړي داسې چې ده د کلماتو په جامه کې تیږې ،غرونه ،ویالې او
گودرونه غږولي دي .د ده په ماحول کې داسې سختي راغلې ده چې ویالې ،سیندونه او گودرونه
تږي دي او تندې نه چیغې وهي.
ننګیال په خپلو شعرونو کې داسې تصویر جوړونه کړې ده چې پرته د تشبې له اداتو نه یې نوي
او ژوندي انځورونه وړاندې کړې دي .دلته یو ټوټه شعر (لبمې په دام کې) او په هغه کې یو څو
نو ي انځورونه په نښه کوم .لومړی د یاد شعر یو څو انځورونه او بیا د شعر بشپړ متن:
ــ د ماتم ډمې،
ــ د ځوانیمرګ ژوند حاصل،
ــ تنکۍ اوښکې،
ــ د ویالو ،سیندونه او گودرونو تږي کېدل،
ــ د گالنو د زېږېدو او سهادت یو ځای کېدل،
ــ د اوشکو به سین کی د کالیکو ،شیطانانو ،پرښتو ،تورو دیوانو په گډه لمبل،
ــ سیند ته زولنې اچول،
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ــ لمبې په دام کې راګیرول،
ــ د اوبو ،اورونو ،خاورو او بادونو غال کېدل،
ــ د تسبو دانې د لغړو فواحشو په غوږونو کې زنگول،
ــ ډوډۍ له لوږې چیغې وهي او...
او اوس د شعر بشپړ متن:

«لبمې په دام کې»
دلته غوټۍ له ډېرې تندې وسوې
دلته د باغ ډیوې شوې قتلې
د اغزو پر خونړیو السو
او دلته ځمکه شوه د سربو
او اورونو پر غرمو بدله

*****
دلته په کلیو کروندو کې
د ماتم د ماښامونو ډمې ونڅېدې
دلته د ژوند واټ
د سرو اوښکو د ماښام شفق
په وینو سور کړ
او په دې ستړیو کروندو کې
د غنمو او ګنیو د هر فصل پر ځای
هره شېبه د ځوانیمرګ ژوند
او د سرو وینو حاصل اخلو

*****
دلته په سترګو کې
تنکۍ اوښکې هم وچې شولې
دلته سېندونه ،ګودرونه
او ویالې تږي شول
«دلته ډوډۍ وږې ده»
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*****
دلته د شنه سپرلي د ګلو د زېـږدا
او شهادت نېټه راغبرګه شوله
او زموږ په مېنو او جونګړو کې
خواره لوګي
زموږ د ژوند د پای ټکي شول

*****
دلته وطن په وینو سور دی
او لګیا دی زموږ د وینو پر مدار څرخي
دلته زموږ د اوښکو سیند کې مالیک او شیطانان
او پرښتې او تور دیوان سره په ګډه المبي
دلته د غرونو غرور مات دی
او هر سین ته اتکړۍ دي ٍ پرتې
دلته د اور لمبې په دام کې نیسي

*****
دلته اوبه ،دلته اورونه ،دلته خاوره
او بادونه رانه غلو وړي دي
دلته د سترګو له ککیو نه قی شوی
دشملو او لوپټوانځور
دلته زموږ د الس تسبې اوس د لولیو
او لغړو فواحشو په غوږو کې زانګي
دلته ویالې تږې دي
«دلته ډوډۍ وږدې ده»
۱۳۶۸/۰۷/۰۲
کابل
(ننګیال اسحق ،سیندونه هم مري ،د افغانستان د کلتورې ودې ټولنه ،جرمني ۱۹۹۸ ،ع کال ۷۲ ،ـ  ۷۳ـ ۷۴
مخونه)
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استاد اسد آسمایي:
یو اسد ،یو لیونی
یو فلسفي ،یو آسمایي
د  ۲۰۰۹م کا ل د جوالی پر اوومه نېټه د پاریس په وخت د ورځې دولس بجې او پنځه پنځوس
دقیقې ،استاد اسد آسمایي په خپل استوګنځي کې په داسې حا ل کې بې هوشه پیدا شوی چې
السونه او مخ یې شنه شوي وو او سا یې نه شوه ایستالی .روغتون ته له لېـږدولو وروسته ،د
آکسیجن دستګاه په مرسته یې یو څه تنفس کړی ،د السونو او مخ شین واله یې ورک شوي او
وجود یې بیرته تودوخه پیدا کړې ده؛ خو په خواشینۍ سره چې د ۲۰۰۹م کا ل د جوالی پر
اتمه د سهار په څلور بجو او شپـږ دقیقو ومړاو ډیرعلمي فرهنګي دوستان یې د ویر پرتغر
کینول.
تر هغه ځایه چې زما ژوند او خاطراتو له ده سره تړاو درلود او زما حافظه له ما سره یاري
کوي ،د اوس له پاره به زه د ده د مرګ د ویرتسال د دغو تورو او خاطرات وپه لیکلو وکړم:
د افغاني فرهنګ د خزان وهلي بڼ یوه بله پاڼه ژیړه شوه او ورژیده ،یوه بله څانګه یې ماته
شوه .دا ځل یې له موږ څخه زموږ لیونی فلسفي یووړ ،دا ځل یې د افغانستان د اوسني فلسفي
تفکردریمه لویه سټه وچه کړه او د نامرادې زمانې نامرادو بادونو ،له بیخه وایسته .د افغانستان
د معاصر فلسفي تفکر الرویانو او مینه والو ال د ځانځاني ښا مار د خاوند ستر فیلسوف پوهاند
دوکتوربهاالدین مجروح او دوکتور غالم غوث شجاعي غم ژاړه ،چې د فلسفي امید دریم ور یې
هم پر مخ وتړل شو .مجروح خو ښامارانو وچیچه او مخامخ یې د خپل استوګنځي په انګړ کې
په وینو لیت پیت کړ او شالیلی ګانې یې څیرې ګریوانونه په تمه کینولې؛ او شجاعي خو پخوا
ترمجروح د وخت لیوانو داړلی او د نیستۍ کندې ته لېـږلی و.
خو زموږ لیونی فلسفي یې داسې واخیست چې لکه د چا خبره وینه یې هم تویې نه شوه ،ریښتیا
د ده په وجود کې وینه چیرته وه چې تویې شوې وای ،او داسې یې رانه واخست چې په زرګونو
زړونه یې په وینو او اوښکو کې ولمبول.
هوکې! اسد یادوم ،آسمایي اسد ،فلسفي اسد ،لیونی اسد «که لیونی یې ،زما یار یې» هر څوک
چې هر څه وایي ،ودې وایي ،زه په زغرده وایم هر څه چې و ،زما یارو:
زما د مرکزي لیلې د کوټې یار،
زما د تورو شپو د مرکو یار،
زما د ټوکو ټکالو یار،
زما د استادۍ د دورې د همکارۍ یار،
زما د ماسترۍ دورې د زدکړو استاد ا ویار،
زما د مهاجرت د ترخو ورځو ،ترخو ساعتونو او ترخو شیبو یار او زما...
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ډیرې اوږدې الرې به یې ماته د راتګ په هیله شاته پرېښودې او په ستړو قدمونو به له فرانسې
نه ،له پاریس نه تر ډنمارکه پورې ځان راورساوه او راته وبه یې ویل:
«دا دی راغلم ،اوس به مې دمه جوړه شي».
زما د مهاجرتونو د تیلفونونو یار چې ساعتونه به د ده مرکې نه خالصیدې .هرکله به مو په
مورنۍ ژبه پښتو خبرې کولې ،ښه به یو د بل په خبرو پوهیدو ،خو څه داسې پوښتنې او ستونزې
به مو په خبرو کې را پیدا شوې چې ده به نا څاپه راته وویل:
ګوره فکر وکړه!
ته زما په خبرو پوه نه شوې.
ده په همدې خبرو او مرکو کې هم فلسفه ورکډوله او فلسفي پوښتنې به یې کولې:
ــ دا ژوند څه مانا لري؟
ــ سقراط ولې د زهرو جام پر سر واړاوه؟
ــ سقراط ولې خپلې خبرې او افکار په لیکلې بڼه پرېنښودل او وروسته تر ده ،د ده شاګردانو
قلمونه پسې راواخستل؟
ــ ولې سارتر ځان وواژه؟
ــ ولې صادق هدایت ځان وواژه؟
ــ ولې؟ ولې؟ ولې؟ او...
ما به ورته وخندل ،خبره به مې په بله خوا واړوله او د عذر په ډول به مې د خوشال بابا ږیره
ورته ونیوله:
«څو دې توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه
پـه ویـالـه کې دې زوا ل و یـنـم نـهـنـګه»
ما ته په دقیق ډول د استاد اسد آسمایي د زیږیدو نېټه نه ده مالومه .نه ده په خپله څه راته ویلي،
نه مې په کوم بل ځای کې د ده یا د بل چا له قلمه څه لوستلي دي .له خپلو خبرو یې هم داسې
ښکاریدل چې د زېـږیدو اصلي نېټه یې چا نه ده لیکلې ،اما په اټکلي ډول یې راته ویلي و چې
دی څومره کلن دی .میډیا چې د مرګ په ورځ  ۵۶کلن ښودلی دی ،دا هم په اغلب ګومان اټکلي
نېټه ده .ده په ماسکو کې د خپل تحصیل د وخت یوه ریښتینې خاطره چې هغه د ټوکې په بڼه ده
او د ده د زېـږیدو اټکلیتوب ثابتوي ،داسې بیانوله:
چیرته په کوم رسمي دفتر کې پوښتنه رانه وشوه چې د زېـږیدو ورځ دې وښیه!
ما وخندل.
مقابل لوري پوښتنه وکړه:
بیا ولې خاندې؟
کوربانه!
په دې خاندم چې ماته یې کال نه دی مالوم ،ته یې د ورځې پوښتنه کوې.
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ده ته هر څه پوچ او بې مانا وو .ژوند کوم ارزښت نه ورته درلود .هر څه یې د فلسفې په تله
کې تلل .ډېـرو لږو خلکو سره یې خبرې راتلې؛ خو چا سره چې غږېـده ،نو بیا به ډیر صمیمي
او بې تکلفه و .ډیر علمي او فلسفي مطالب به یې هم د ټوکو په جامه کې ویل .خپلو هم ردیفانو
او ملګرو سره به یې هر کله ټوکې کولې .ښایي دا ټوکې یې له خپل پالر نه په ارث وړې وې.
یو وارې ما داسې ولیدل چې له خپل پالر سره یې هم ټوکې کولې.
ډیر ځلې به دی زموږ کور (د همرادخان) ته راته ،او کله کله به زه د دوی کور ته چې د کابل
د پلچرخي په سیمه کې د حربي پوهنتون نه الندې د ګل باز په کلي کې و ،ورتلم .دوی هلته د
کابل سیند پر غاړه یوه کال او یوه لویه باغچه درلوده .د ده له مخې ،د ده له کورنۍ سره هم بلد
شوی وم .پالر یې غالم دستګیرخان نومیده؛ خو ده به «الال جان» ورته ویلې ،ما هم د ده له
خولې «الال جان» باله.
د اسد د غیر معمولي کارونو په لړ کې یو غیر معمولي کار دا و چې پالر سره یې هم رابطه
غیر معمولي وه .دوی دواړه په غیر معمولي ډول یو بل ته ګران وو .غیر معمولي ناسته پاسته
او ټوکې به یې کولې .لکه دوه زاړه او سره ګران ملګري داسې وو.
یوه ورځ زه او استاد اسد له ښار نه د پلچرخي د ګلباز کلي ته وخوځیدو.له رسیدو سره سم که
ګورو چې کوټه له میلمنو ډکه ده .څه وطني غوندې خلک وو .زه خو د هغو له پاره پردی او نا
پیژند لی وم؛ خو د استاد اسد له خبرو او حرکاتو میلمانه پوه شول ،چې دی د کور غړی دی،
خو نه یې پیژانده چې د غالم دستګیر خان زوی دی .تر ستړي مه شي وروسته کیناستو .د پاخه
عمر یو تن چې ږیره یې په نکریزو سره کړې وه ،اسد ته یې مخ ورواړاوه ،ورته وې ویل:
ــ ومې نه پیژاندې؟
ـ زما نوم اسد دی.
ــ د زیړ ږیري تنده ماته نه شوه .د خپلو پوښتنو لړۍ یې اوږده کړه ،وې پوښتل:
ــ پالر دې؟
ـ هغه مړ شوی دی.
سمدالسه زیړ ږیري نورو ته مخ ورواړاوه ،وې ویل:
یو الس به پورته کړو.
الال جان چې په باغچه کې اوبه لګولې ،د دوا په پای کې راورسید او د خالصې کړکۍ له خولې
نه یې پوښتنه وکړه:
بیا د چا دوا ده؟
لیوني اسد پالر ته مخ ورواړاوه ورته وې ویل:
دا دی چې بیا ګیله ونه کړې ،په خپلو سترګو دې ولیدل چې دوا مې دې واخسته .حاضرینو یو
بل ته په تعجب وکتل او په سترګو کې یې «الالجان» ته څه وویل.
د استاد اسد له مړینې یو کال وړاندې غالم دستګیر خان «الالجان» پور پرې کړ .اسد خپله له
پاریس نه تیلیفون راته کړی و .په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه:
میرمن دې؟
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ښه ده.
زوی دې ؟
ښه دی.
ته خپله؟
د ځان په باب یې د ښه توب او یا بد توب ځواب رانه کړ.
د «الال جان» پوښتنه نه مې ورنه وکړه ،ژورسوړ اسویلی یې ویسته ،وې ویل:
کوربانه!
«الال جان» هم الړ.
زه چې د عادت له مخې د مړي د خبر په اوریدو ډیر ژر غمجن کېـږم ،غمجن شوم .د «الال
جان» د ژوند څه سړې تودې چې ما لیدلې اوریدلې وې ،په یوه ګړۍ کې مې تر سترګو تیرې
شوې .د ده ورین تندی ،د ده خبرې او خاطرات او د ده ټوکې ټکالې مې لکه بریښنا د ذهن په
آسمان کې وزغلیدې.
د اسد استدالل هم فلسفي و .کله به چې ده استدالل کاوه ،د خپلو خبرو د ثبوت له پاره به یې د
سترو فیلسوفانو په خبرو تکیه کوله ،ډیر صمیمي او مهربانه و ،حاکمانه نه غږیده ،په خبرو کې
یې حقیقت او صمیمیت له ورایه ښکاریدل.
د استاد اسد د ژوند او افکارو په برخه کې بل د پام وړ ټکی دا و چې د ژوند په ټولو برخو کې
د افراط او تفریط پلوي نه و .پرته له یوې الرې ،نورو ټولو الرو کې منځ الری او معتدل و.
کله به چې له یوې خبرې سره مخالف و ،مخامخ یې نه ردوله .له یوې ترخې مانا لرونکې خندا
سره به یې وویل:
ښه ده کوربانه.
د ده د «ښه ده کوربانه» په مانا باندې ډیر لږ کسان پوهیدل ،چې د استاد مقصد نه ویل دي،
ورپسې به یې وویل:
«نه افراط ،نه تفریط ،طالیي منځالره»
استاد اسد آسمایي ژوند او نړۍ ته په بل نظر کتل ،د ده نظر له نورو سره په توپیر کې و .ده
ځان ته ځانګړی دید ،نظریه او الره درلوده .ده هر څه له خپلو سترګو او خپلو عینکو څخه کتل
او هر څه یې د خپلو افکارو په تله کې تلل او دا دید د ده دید و ،هغه فلسفي دید و ،آسمایي دید
و او اسدي دید و.
استاد اسد له ډیرو ایزمونو سره آشنایي درلوده او تدریسول یې؛ خو په یوه پورې یې هم تړاو نه
درلود او له هغو نه یې پیروي نه کوله .دی یو سرکشه او لیبرال انسان و.
د استاد اسد په عیني ژوندانه کې یو حقیقت دا هم و چې که چا د ده د خبرو د اوریدو او پوهیدو
تمه درلوده ،باید د مطالعې یو قوي بګروند یې درلودالی وای .هغه ترمینالوژي چې ده په خپلو
خبرو کې کاروله ،د هغې د پوهیدنې له پاره د مطالعې دغه قوي بګروند ډیر ضروري و.
په استدالل کې د لوی الس خاوند و .په معجز ٔه ډول یې خلک قانع کول .که به څوک نه پوهیدل
او نه قانع کیدل ،نو ده به ورته وویل:
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ښه ده ،څه چې ته وایي ،هغه سمه ده.
د استاد اسد آسمایي شخصیت نه قانع کیدونکی ،سرکشه ،پلټونکی او یاغي شخصیت و .هغه
بغاوت چې مجروح په ځانځاني ښامار کې پیل کړی و ،اسد ګام په ګام تعقیباوه او پر هماغه پله
روان و او دغه بغاوت ته یې عملي جامه وراغوسته.
لیونی اسد د هیڅ ډول ټولنیز او رسمي قانون پرواګیر نه و .هغه څه چې به د ده په فکر او طبع
برابر و ،دی به یې قانع کاوه؛ منل به یې او کول به یې .د نور څه پرواګیر نه و .د چا د خندا
او ښه ویل ،بد ویل خیال یې نه ساته او غیر معمولي کارونه یې ډیر کول .د همدې دالیلو پر
اساس زموږ د پوهنتوني یارانو کومه کړۍ چې وه ،هغو به لیونی اسد باله .لیونی اسد زموږ په
یارانو کې عامه او منلې خبره وه او ده ته هم یو ښکاره حقیقت و ،په ځان یې هم بده نه لګوله.
د ۱۹۹۲م کال د مارچ وروستۍ شپې ورځې وې ،زه د جهادي او ټوپکي زورواکئ څخه د خال
صیدو په خاطر د خپلې ځالې او وطن پریښودو ته اړ شوم او د خپلې کورنۍ له نهو غړو سره
د پیښور په لوري روان وم .لیوني اسد ته ورغلم ،ورته ومې ویل:
اسد ګله!
که کوالی شې ووزه .زه روان یم ،که بیا مو دیدن و نه شو او...
ده د وتلو اقتصادي توان نه درلود ،د ترخې خندا په ملتیا یې راته وویل:
دا دومره موده مو چې سره ولیدل ،څه ګټه مو وکړه ...بیا یې ورزیاته کړه:
تاسو ما ته د لیوني خطاب کوئ ،مګر لیونیان تاسو یاستئ.
ما و پوښته څنګه؟
ده وویل:
د افغانستان د دې ډرامې د لیدلو له پاره بهرنیان په زرګونو ډالر لګوي او لیدلو ته یې راځي ،زه
چې تیار همدلته یم ،پرته له مصرف نه یې ونه ګورم.
اسد به ډیر پیچلي مسایل هم په ساده او روانه ژبه سره شنل .د جبر او اختارمسآله یوه پیچلې
مسآله ده .انسان د طبیعت په مقابل کې څومره مجبور دی څومره مختار ،انسان د ټولنې په مقابل
کې څومره مجبور دی څومره مختار ،انسان د خپلې کورنۍ په مقابل کې څومره مجبور دی
څومره مختاراو ...ده به دا مسایل په روانه او ساده ژبه داسې توضیح کول چې مخا طب به یې
له ورایه پوه کاوه .دغه جبر او اختیار به یې په خپل سبک او انداز بیاناوه او کله ناکله به یې
راته وویل:
کوربانه!
کاشکې دا خلک پوهیدالی چې دوی څومره مجبور دي.
د استاد مجروح او استاد شجاعي الره او افکار یې خوښول او دا خبره یې ماته په وار ـ وار په
کابل او اروپا کې کړې وه:
استاد مجروح او استاد شجاعي زما په خبرو او مقصد پوهیدل ،دوی ټول غوږ ،غوږ وو .او بیا
به یې له یو ساړه اوسیلي سره د خوشال بابا دا بیت پر ژبه راغی:
چیرته پسې درومم ،په کوم لوري به یې مومم
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ورکـه مـونـ ده نه شي ،بې رهـبـره بې سراغه
کله ـ کله به په سوچونو کې ډیر ژور ډوب شو او یوه ټکي ته به یې په ځیر کتل .که چا به د
سوچونو د دلیل پوښتنه ځینې وکړه ،یو خندونکی ،حیرانونکی ځواب به یې ورکړ ،چې د ده د
سوچونو اوعیني ژوندانه ښکارندوی به و .یوه ورځ مې د همدې سوچونو لړۍ ور وشلوله ،ومې
پوښته:
ـ په څه چورت کې الړې؟
د خپل کور چورت وړی وم.
استاد اسد په تهیه مسکن کې کور درلود .وروسته له هغه چې دی له خپلې کورنۍ سره د کابل
پریښودلو ته اړ شو ،کور په یوه وخت کې دوو ټوپکیانوپه ګډه ولجه کړی و .دې ټوپکیانو به هر
کله د کور د ملکیت پر سر دعوا کوله .ده د خپل کور د همدې مسآلې په اړوند زیاته کړه:
زه اوس له کوره ورتیر یم ،هغوی که زما د کور پرسر د شخړې په ترڅ کې یو بل سره ووژني،
مقامات به ما ټینګ نیسي چې قتل ستا په کور کې شوی دی ،ته به یې ځواب وایي.
د استاد اسد د ژوند بله پرده ،د ده زنداني کیدل دي .دی درې ځلې زنداني شوی او دا درې سره
کیسې یې ماته تیرې کړي دي .له دې درې ځلې بندي کیدو سره ـ سره یې ،خوله نه پټوله ،حقایق
یې ویل او د حقایقو د بیان له پاره بیا هم د زندان پرواګیر نه و.
دا فلسفي حقیقت یې ښایي ډیرو لږو کسانو ته څرګند وي چې ده حقیقتآ ځان په آزاده دنیا کې
بندي او زنداني ګاڼه او ویل به یې:
«دا جهان ډیر تنګ دی».
استاد اسد لوړې زده کړې د ماسترۍ تر درجې ،د ماسکو په ډیر مشهور پوهنتون ( ام ـ ګا ـ او)
کې پای ته رسولې وې .تحصیلي بورس ده ته د وخت مقاماتو د ده د استعداد او لیاقت په خاطر
نه و ورکړی ،بلکې د اسد ځینو زړه سواندو دوستانو چې د هغه وخت په دولت کې یې واک
درلود او خبره یې منل کیده ،دا پریکړه کړې وه چې اسد باید له افغانستانه ووزي او تر ټولو ښه
الره یې تحصیلي بورس دی .د ده همدې دوستانو استخباراتي مقاماتو ته ویلي وو چې اسد ښه
سړی دی ،خو د ده خوله چا تړلی شوه .داسې وخت هم راغی چې د ده د زغردو او لوڅو خبرو
په وجه ،بیا د ده نوم په تور لست کې ولیکل شو .دا د اسد د خولې خبره ده چې ما ته یې کړې
ده:
یوه ورځ ځینې دوستان کور ته راغلل ،راته وې ویل:
هلکه!
ته نه منع کېـږي ،دا دې پاسپورت ،ویزه او ټکټ ،چټک ماسکو ته ځه .د ده دوستان پوه شوي
ووچې د لوڅې ژبې او حقیقت ویلو په وجه به یا اسد تلف شي او یا به بیا زندان ته روان وي.
دی بهر ته والړ او په لوړه سویه یې دیپلوم راوړ .هغه پوهنتون چې ده زده کړې په کې کړې
وې ،د لوړو تحصیالتو وړاندیز هم ورته کړی و ،خو د کابل مقاماتو د هغوی په ځواب کې
لیکلي و چې په کابل کې اسد ته اړتیا ده ،باید کابل ته راشي .کابل ته راغی او په علمي کدر کې
ومنل شو ،خو څه موده وروسته عسکرۍ ته سوق کړای شو ،بیا هم د ده همغو دوستانو چې
مخکې یې یادونه وشوه ،وساته او په علمي کدر کې یې خپل کار ته دوام ورکړ.
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استاد اسد ما ته مخامخ تدریس نه دی کړی ،خو ما یې له مطالعې او علمي ذخیرې نه ډیره
استفاده کړې ده .کله چې ما له یوې ډلې استادانو سره د کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځي کې
د ماسترۍ پروګرام پر مخ بیوه ،یو روس پوهاند موږ ته د فلسفې تدریس کاوه ،استاد اسد یې د
لکچرونو ژباړه کوله ،روس پوهاند به چې هر څه ویل ،استاد اسد به د هغه په خبرو دوه درې
چنده اضافه کوله او موضوع به یې نوره هم په افغاني سبک روښانه کوله .یوه ورځ داسې هم
وشول چې روس پوهاند د شکایت په ډول استاد اسد ته وویل:
هغه څه چې زه په دوو دقیقو کې وایم ،د هغه ژباړه ته په اتو یا لسو دقیقو کې کوې ...استاد اسد
یوازې موسکی شو او نور یې څه ونه ویل.
د استاد اسد ادبیات خوښیدل ،د نړۍ د ادبیاتو شهکارونه یې لوستي وو او هغه یې هم په فلسفي
عینکو لوستي وو .له عاشقانه اشعارو او موسیقي سره یې مینه درلوده ،خو له عاشقانه هغو نه
یې زیات خمریه او فلسفي اشعار خوښیدل .د خوشال بابا رندي او خمریه اشعار یې خوښیدل ،د
خیام اشعار یې ډیر خوښول ،د حافظ شیرازي ځینې شاه بیتونه یې د خبرو په ترڅ کې تکرارول
او کله ـ کله به یې د نږدې یارانو په تودو بحثونو کې د موالنا دا بیت پر له پسې تکراراوه:
هر که او بیدار تر ،پر درد تر
هر که او آګاه تـر ،رخ زرد تر
افغانستان خ و هیڅکله له اړو دوړ نه خالص نه وي ،خو کله چې ټوپکي ناتار برقرار شو ،د
افغاني ټولنې اړودوړ نور هم پسې زیات شو ،ګڼ شمیر خلک له دې اړو دوړ څخه په تیښته
شول ،خو استاد اسد ال «لکه ونه مستقیم په خپل مکان »...و .په دې وخت کې استاد اسد «د
ادیانو تاریځ» په نامه کوم مضمون تدریساوه .کله یې چې د عیسویت د تاریخ په باب په کوم
ټولګي کې لکچر ورکړی و ،بیا نو د اسالمي جهادي رژیم مقاماتو پسې اخیستی و چې ولې د
عیسویت تبلیغ کوي او ښه یې په عذاب کړی و .کله چې یې ماته په اروپا کې دا کیسه تیروله،
د خندا په ترڅ کې مې ورته وویل:
بچو مزې دې کړي دي!
او بیا مې د شعر توره ورته راواخیسته او د ډاډینې له پاره مې د کاروان صاحب دا بیت ورته
واوراوه:
«وخت به راځي چې غاښ د زهرو به ښامار نه لري
مـجـنـون به ګـرځي مستانه مـال بـه دار نـه لـري»
خو د استاد اسد په ژوندینې دا وخت رانغی او له بده مرغه چې مال هماغسې مستانه ګرځي او
فلسفي مجنون د خپلو فلسفي افکارو او د زمانې د ناکردو په تارونو زندۍ شو.
او بیا آسمان وریځ شو ،وغړمبید ،داسې وغړمبید چې غرونه او رغونه یې ښورول .نه یې واوره
واوروله نه ږلۍ ،نه کوم تند باران وورید او نه نرم باران .دا وار ته د تالندې او بریښنا په لړ
کې د وریځو له منځ نه سپین اوښ راښکاره شو ،خلکو ویل خدایه خیر کړې:
« ...بیا به وارکا په کوم غولي وارد چا دی»
اسد غږ وکړ:
دا زما دی ،دا زما وار دی.
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او په پای کې دا وار پر ده راغی ،پر آسمایي راغی ،پر لیوني راغی.
سپین اوښ راغی ،د ده د استوګنځي مخې ته ودرید ،په ګونډو شو .اسد په آسانۍ ،په نرمۍ ،په
خوشالئ ،په خپله خوښه ورباندې سپور شو .اوښ بیرته ودرید ،په سوچ کې شو ،څه یې ونه
ویل ،سر یې وښوراوه ،وخوځید او د تورو سپینو وریځو په منځ کې زموږ له سترګو نهام شو...
او زموږ د مرکو لیونی ،زموږ د فلسفو لیونی ،زموږ د غرونو آسمایي لیونی ،زموږ د یارانې
لیونی او زموږ اسد یې د تل له پاره له موږ څخه جال کړ ،او په دې ډول یو ستر انسان د مځکې
له مخ کم شو.
او دا دی د تګ وخت دی
موږ هر یو په خپله مخه ځو
زه د مرګ پر لوري،
تاسو د ژوند پر خوا!
کومه الر ښه ده؟
یوازې خدای پوهېـږي...
(سقراط)
روح دې یې ښاد وي!
د اوس له پاره همدومره.
آصف بهاند
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د«خاموش فیلسوف» ویر پنځه کلن شو
(د استاد اسد آسمایي یاد)

د  ۱۳۶۸کال ژمی ،کابل دهبوري

د  ۲۰۱۴کال د جوالی پر اتمه ( )۸نېټه د «خاموش فیلسوف» پنځم تلین دی .له هغې ورځې
چې استاد اسد آسمایي خپله وړه کورنۍ او د فرهنګیانو لویه کورنۍ یوازې پریښوده ،پنځه کاله
واوښتل ،خو د ده یاد له ما سره داسې تازه دی لکه دا پرون ،د اسد په نشت کې یې یادونه او
مرګ زما زړه بیا ،بیا د ویر منګولو ته سپاري او سترګې مې نمجنې کوي.
زما هیر نه دی ،مرګ ته مې په ورټ ،ورټ وژل ،داسې لکه ماشوم ،د جنازې د بازو نیول یې
خدای راپه برخه نه کړل ،په هغه وخت کې مې یوازې په یوې لیکنې (یو اسد ،یو لیونی یو
فلسفي ،یو آسمایي) بسنه وکړه .د همدې مقالې په پیل کې ما داسې لیکلي وو:
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د  ۲۰۰۹م کا ل د جوالی پر اوومه نیټه د پاریس په وخت د ورځې دولس بجې او پنځه پنځوس
دقیقې استاد اسد آسمایي په خپل استوګنځي (پاریس) کې په داسې حا ل کې بې هوشه پیدا شوی
چې السونه او مخ یې شنه شوي وو او سا یې نه شوه ایستالی .روغتون ته له لیـږدولو وروسته،
د آکسیجن دستګاه په مرسته یې یو څه تنفس کړی ،د السونو او مخ شین واله یې ورک شوي او
وجود یې بیرته تودوخه پیدا کړې ده؛ خو په خواشینۍ سره چې د ۲۰۰۹م کا ل د جوالی پر
اتمه ،د سهار په څلور بجو او شپـږ دقیقو ومړ او ډیرعلمي فرهنګي دوستان یې د ویر پر تغر
کینول».
لومړي تلین ته مې بیا بله مقله ولیکله (یاد به دې کومه په لمدو سترګو).
ده ته به په کابل کې زموږ د حلقې یارانو له خوا د غیر معمول او جالبوخبرو ،فلسفي خبرو ،له
عادي ژوند او رواجونولرې خبرو،نه منلو ،خو د ترخه واقعیت په زهرو لړو خبرو د بیا ـ بیا
تکرار په وجه «لیونی اسد» ویل کیدل .په یوې مقالې کې ما د ده لیونتوب داسې یاد کړی و:
خو… زموږ لیونی فلسفي یې داسې واخیست چې لکه د چا خبره وینه یې هم تویې نه شوه،
ریښتیا د ده په وجود کې وینه چیرته وه چې تویې شوې وای ،او داسې یې رانه واخست چې په
زرګونو زړونه یې په وینو او اوښکو کې ولمبول.
هوکې! اسد یادوم ،آسمایي اسد ،فلسفي اسد ،لیونی اسد «که لیونی یې زما یار یې» هر څوک
چې هر څه وایي ،ودې وایي ،زه په زغرده وایم هرڅه چې و ،زما یارو:
زما د مرکزي لیلې د کوټې یار،
زما د تورو شپو د مرکو یار،
زما د ټوکو ټکالو یار،
زما د استادۍ د دورې د همکارۍ یار،
زما د ماسترۍ دورې د زدکړو استاد ا ویار،
زما د مهاجرت د ترخو ورځو ،ترخو ساعتونو او ترخو شیبو یار او زما...
ډیرې اوږدې الرې به یې ماته د راتګ په هیله شاته پرېښودې او په ستړو قدمونو به له فرانسې
نه ،له پاریس نه تر ډنمارکه پورې ځان راورساوه او راته وبه یې ویل:
«دا دی راغلم ،اوس به مې دمه جوړه شي».
زما د مهاجرتونو د تیلفونونو یار چې ساعتونه به د ده مرکې نه خالصیدې .هرکله به مو په
مورنۍ ژبه پښتو خبرې کولې ،ښه به یو د بل په خبرو پوهیدو ،خو څه داسې پوښتنې او ستونزې
به مو په خبرو کې را پیدا شوې چې ده به نا څاپه راته وویل:
ګوره فکر وکړه!
ته زما په خبرو پوه نه شوې.
ده په همدې خبرو او مرکو کې هم فلسفه ورکډوله او فلسفي پوښتنې به یې کولې:
ــ دا ژوند څه مانا لري؟
ــ سقراط ولې د زهرو جام پر سر واړاوه؟
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ــ سقراط ول ې خپلې خبرې او افکار په لیکلې بڼه پرېنښودل او وروسته تر ده ،د ده شاګردانو
قلمونه پسې راواخستل؟
ــ ولې سارتر ځان وواژه؟
ــ ولې صادق هدایت ځان وواژه؟
ــ ولې؟ ولې؟ ولې؟ او...
ما به ورته وخندل ،خبره به مې په بله خوا واړوله او د عذر په ډول به مې د خوشال بابا ږیره
ورته ونیوله:
«څو دې توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه
پـه ویـالـه کې دې زوا ل و یـنـم نـهـنـګه»
ما ته په دقیق ډول د استاد اسد آسمایي د زیږیدو نېټه نه ده مالومه .نه ده په خپله څه راته ویلي،
نه مې په کوم بل ځای کې د ده یا د بل چا له قلمه څه لوستلي دي .له خپلو خبرو یې هم داسې
ښکاریدل چې د زېـږیدو اصلي نېټه یې چا نه ده لیکلې ،اما په اټکلي ډول یې راته ویلي و چې
دی څومره کلن دی .میډیا چې د مرګ په ورځ  ۵۶کلن ښودلی دی ،دا هم په اغلب ګومان اټکلي
نېټه ده .ده په ماسکو کې د خپل تحصیل د وخت یوه ریښتینې خاطره چې هغه د ټوکې په بڼه ده
او د ده د زېـږیدو اټکلیتوب ثابتوي ،داسې بیانوله:
چیرته په کوم رسمي دفتر کې پوښتنه رانه وشوه چې د زېـږیدو ورځ دې وښیه!
ما وخندل.
مقابل لوري پوښتنه وکړه:
بیا ولې خاندې؟
کوربانه!
په دې خاندم چې ماته یې کال نه دی مالوم ،ته یې د ورځې پوښتنه کوې.
ده ته هر څه پوچ او بې مانا وو .ژوند کوم ارزښت نه ورته درلود .هر څه یې د فلسفې په تله
کې تلل .ډېـرو لږو خلکو سره یې خبرې راتلې؛ خو چا سره چې غږېـده ،نو بیا به ډیر صمیمي
او بې تکلفه و .ډیر علمي او فلسفي مطالب به یې هم د ټوکو په جامه کې ویل .خپلو هم ردیفانو
او ملګرو سره به یې هر کله ټوکې کولې .ښایي دا ټوکې یې له خپل پالر نه په ارث وړې وې.
یو وارې ما داسې ولیدل چې له خپل پالر سره یې هم ټوکې کولې.
ډیر ځلې به دی زموږ کور (د همرادخان) ته راته ،او کله کله به زه د دوی کور ته چې د کابل
د پلچرخي په سیم ه کې د حربي پوهنتون نه الندې د ګل باز په کلي کې و ،ورتلم .دوی هلته د
کابل سیند پر غاړه یوه کال او یوه لویه باغچه درلوده .د ده له مخې ،د ده له کورنۍ سره هم بلد
شوی وم .پالر یې غالم دستګیرخان نومیده؛ خو ده به «الال جان» ورته ویلې ،ما هم د ده له
خولې «الال جان» باله.
د اسد د غیر معمولي کارونو په لړ کې یو غیر معمولي کار دا و چې پالر سره یې هم رابطه
غیر معمولي وه .دوی دواړه په غیر معمولي ډول یو بل ته ګران وو .غیر معمولي ناسته پاسته
او ټوکې به یې کولې .لکه دوه زاړه او سره ګران ملګري داسې وو.
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یوه ورځ زه او استاد اسد له ښار نه د پلچرخي د ګلباز کلي ته وخوځیدو.له رسیدو سره سم که
ګورو چې کوټه له میلمنو ډکه ده .څه وطني غوندې خلک وو .زه خو د هغو له پاره پردی او نا
پیژند لی وم؛ خو د استاد اسد له خبرو او حرکاتو میلمانه پوه شول ،چې دی د کور غړی دی،
خو نه یې پیژانده چې د غالم دستګیر خان زوی دی .تر ستړي مه شي وروسته کیناستو .د پاخه
عمر یو تن چې ږیره یې په نکریزو سره کړې وه ،اسد ته یې مخ ورواړاوه ،ورته وې ویل:
ــ ومې نه پیژاندې؟
ـ زما نوم اسد دی.
ــ د زیړ ږیري تنده ماته نه شوه .د خپلو پوښتنو لړۍ یې اوږده کړه ،وې پوښتل:
ــ پالر دې؟
ـ هغه مړ شوی دی.
سمدالسه زیړ ږیري نورو ته مخ ورواړاوه ،وې ویل:
یو الس به پورته کړو.
الال جان چې په باغچه کې اوبه لګولې ،د دوا په پای کې راورسید او د خالصې کړکۍ له خولې
نه یې پوښتنه وکړه:
بیا د چا دوا ده؟
لیوني اسد پالر ته مخ ورواړاوه ورته وې ویل:
دا دی چې بیا ګیله ونه کړې ،په خپلو سترګو دې ولیدل چې دوا مې دې واخسته .حاضرینو یو
بل ته په تعجب وکتل او په سترګو کې یې «الالجان» ته څه وویل.
د استاد اسد له مړینې یو کال وړاندې غالم دستګیر خان «الالجان» پور پرې کړ .اسد خپله له
پاریس نه تیلیفون راته کړی و .په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه:
میرمن دې؟
ښه ده.
زوی دې ؟
ښه دی.
ته خپله؟
د ځان په باب یې د ښه توب او یا بد توب ځواب رانه کړ.
د «الال جان» پوښتنه نه مې ورنه وکړه ،ژورسوړ اسویلی یې ویسته ،وې ویل:
کوربانه!
«الال جان» هم الړ.
زه چې د عادت له مخې د مړي د خبر په اوریدو ډیر ژر غمجن کېـږم ،غمجن شوم .د «الال
جان» د ژوند څه سړې تودې چې ما لیدلې اوریدلې وې ،په یوه ګړۍ کې مې تر سترګو تیرې
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شوې .د ده ورین تندی ،د ده خبرې او خاطرات او د ده ټوکې ټکالې مې لکه بریښنا د ذهن په
آسمان کې وزغلیدې.
د اسد استدالل هم فلسفي و .کله به چې ده استدالل کاوه ،د خپلو خبرو د ثبوت له پاره به یې د
سترو فیلسوفانو په خبرو تکیه کوله ،ډیر صمیمي او مهربانه و ،حاکمانه نه غږیده ،په خبرو کې
یې حقیقت او صمیمیت له ورایه ښکاریدل.
د استاد اسد د ژوند او افکارو په برخه کې بل د پام وړ ټکی دا و چې د ژوند په ټولو برخو کې
د افراط او تفریط پلوي نه و .پرته له یوې الرې ،نورو ټولو الرو کې منځ الری او معتدل و.
کله به چې له یوې خبرې سره مخالف و ،مخامخ یې نه ردوله .له یوې ترخې مانا لرونکې خندا
سره به یې وویل:
ښه ده کوربانه.
د ده د «ښه ده کوربانه» په مانا باندې ډیر لږ کسان پوهیدل ،چې د استاد مقصد نه ویل دي،
ورپسې به یې وویل:
«نه افراط ،نه تفریط ،طالیي منځالره»
استاد اسد آسمایي ژوند او نړۍ ته په بل نظر کتل ،د ده نظر له نورو سره په توپیر کې و .ده
ځان ته ځانګړی دید ،نظریه او الره درلوده .ده هر څه له خپلو سترګو او خپلو عینکو څخه کتل
او هر څه یې د خپلو افکارو په تله کې تلل او دا دید د ده دید و ،هغه فلسفي دید و ،آسمایي دید
و او اسدي دید و.
استاد اسد له ډیرو ایزمونو سره آشنایي درلوده او تدریسول یې؛ خو په یوه پورې یې هم تړاو نه
درلود او له هغو نه یې پیروي نه کوله .دی یو سرکشه او لیبرال انسان و.
د استاد اسد په عیني ژوندانه کې یو حقیقت دا هم و چې که چا د ده د خبرو د اوریدو او پوهیدو
تمه درلوده ،باید د مطالعې یو قوي بګروند یې درلودالی وای .هغه ترمینالوژي چې ده په خپلو
خبرو کې کاروله ،د هغې د پوهیدنې له پاره د مطالعې دغه قوي بګروند ډیر ضروري و.
په استدالل کې د لوی الس خاوند و .په معجزهٔ ډول یې خلک قانع کول .که به څوک نه پوهیدل
او نه قانع کیدل ،نو ده به ورته وویل:
ښه ده ،څه چې ته وایي ،هغه سمه ده.
د استاد اسد آسمایي شخصیت نه قانع کیدونکی ،سرکشه ،پلټونکی او یاغي شخصیت و .هغه
بغاوت چې مجروح په ځانځاني ښامار کې پیل کړی و ،اسد ګام په ګام تعقیباوه او پر هماغه پله
روان و او دغه بغاوت ته یې عملي جامه وراغوسته.
لیونی اسد د هیڅ ډول ټولنیز او رسمي قانون پرواګیر نه و .هغه څه چې به د ده په فکر او طبع
برابر و ،دی به یې قانع کاوه؛ منل به یې او کول به یې .د نور څه پرواګیر نه و .د چا د خندا
او ښه ویل ،بد ویل خیال یې نه ساته او غیر معمولي کارونه یې ډیر کول .د همدې دالیلو پر
اساس زموږ د پوهنتوني یارانو کومه کړۍ چې وه ،هغو به لیونی اسد باله .لیونی اسد زموږ په
یارانو کې عامه او منلې خبره وه او ده ته هم یو ښکاره حقیقت و ،په ځان یې هم بده نه لګوله.
د ۱۹۹۲م کال د مارچ وروستۍ شپې ورځې وې ،زه د جهادي او ټوپکي زورواکئ څخه د خال
صیدو په خاطر د خپلې ځالې او وطن پریښودو ته اړ شوم او د خپلې کورنۍ له نهو غړو سره
د پیښور په لوري روان وم .لیوني اسد ته ورغلم ،ورته ومې ویل:
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اسد ګله!
که کوالی شې ووزه .زه روان یم ،که بیا مو دیدن و نه شو او...
ده د وتلو اقتصادي توان نه درلود ،د ترخې خندا په ملتیا یې راته وویل:
دا دومره موده مو چې سره ولیدل ،څه ګټه مو وکړه ...بیا یې ورزیاته کړه:
تاسو ما ته د لیوني خطاب کوئ ،مګر لیونیان تاسو یاستئ.
ما و پوښته څنګه؟
ده وویل:
د افغانستان د دې ډرامې د لیدلو له پاره بهرنیان په زرګونو ډالر لګوي او لیدلو ته یې راځي ،زه
چې تیار همدلته یم ،پرته له مصرف نه یې ونه ګورم.
اسد به ډیر پیچلي مسایل هم په ساده او روانه ژبه سره شنل .د جبر او اختارمسآله یوه پیچلې
مسآله ده .انسان د طبیعت په مقابل کې څومره مجبور دی څومره مختار ،انسان د ټولنې په مقابل
کې څومره مجبور دی څومره مختار ،انسان د خپل ې کورنۍ په مقابل کې څومره مجبور دی
څومره مختاراو ...ده به دا مسایل په روانه او ساده ژبه داسې توضیح کول چې مخا طب به یې
له ورایه پوه کاوه .دغه جبر او اختیار به یې په خپل سبک او انداز بیاناوه او کله ناکله به یې
راته وویل:
کوربانه!
کاشکې دا خلک پوهیدالی چې دوی څومره مجبور دي.
د استاد مجروح او استاد شجاعي الره او افکار یې خوښول او دا خبره یې ماته په وار ـ وار په
کابل او اروپا کې کړې وه:
استاد مجروح او استاد شجاعي زما په خبرو او مقصد پوهیدل ،دوی ټول غوږ ،غوږ وو .او بیا
به یې له یو ساړه اوسیلي سره د خوشال بابا دا بیت پر ژبه راغی:
چیرته پسې درومم ،په کوم لوري به یې مومم
ورکـه مـونـ ده نه شي ،بې رهـبـره بې سراغه
له ډیرې مودې وروسته د  ۲۰۱۳کال په اوړي کې وتوانیدم چې پاریس ته سفر وکړم .زما د
سفر په پالن کې د نړۍ له اوو عجوبونه دوې (د ژوکون موسکا او د ایفل برج) ،موزیمونو،
پوهنتونونو ،د شپاړسم لویي ماڼۍ او بڼ ،د لورو موزیم او… لیدل شامل وو ،خو تر ټولو لومړی
د «فلسفي یار» مړستون ته تګ مې خپل لو مړیتوب ګاڼه .ورغلم د سړې بې حرکته بسترې
(قبر) په څنګ کې یې کیناسم،
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بیا مې لکه ماشوم ورته وژړل او د ده د مرګ په خاطر مې چې کومې جملې د مرګ د شیبې
له پاره لیکلې وې ،بیا د ده د مړستون په څنګ کې زما د ککرې په ګومبزه کې انګازې وکړي
او داسې یې وژړولم لکه مړي ته یې چې ناست یم .هغه څو جملې دا دي:
« او بیا آسمان وریځ شو ،وغړمبید ،داسې وغړمبید چې غرونه او رغونه یې ښورول .نه یې
واوره و وروله ،نه ږلۍ،نه کوم تند باران وورید او نه نرم باران .دا وار ته د تالندې او بریښنا
په لړ کې د وریځو له منځ نه سپین اوښ راښکاره شو،خلکو ویل خدایه خیر کړې«،بیا به وارکا
په کوم غولي وارد چا دی» ،اسد غږ وکړ  :دا زما دی ،د ازما وار دی.
او په پای کې دا وار پر ده راغی ،پر آسمایي راغی ،پر لیوني راغی.
سپین اوښ ر اغی ،د ده د استوګنځي مخې ته ودرید ،په ګونډو شو .اسد په آسانۍ ،په نرمۍ ،په
خو شالئ ،په خپله خوښه ورباندې سپور شو .اوښ بیرته ودرید ،په سوچ کې شو ،څه یې ونه
ویل ،سر یې وښوراوه ،وخوځید او د تورو ،سپینو وریځو په منځ کې زموږ له سترګو نهام
شو…
او زموږ د مرکو لیونی،
زموږ د فلسفو لیونی،
زموږ دغرونوآسمایي لیونی،
زموږ د یارانې لیونی
او زموږ اسد یې د تل له پاره له موږ څخه جال کړ ،اوپه دې ډول یو ستر انسان د مځکې له مخ
نه کم شو».
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د استاد اسد آسمایي په باب زما خاطرې ډیرې دي ،را یادول او لیکل یې په رښتیا ما زوروي
او روح مې داسې په عذاب کیـږي لکه همدا اوس چې د اسد مړی راته ایښی وي.
دلته د اسد آسمایي د فکر او قلم د یادونې په خاطر ،د ده هغه مقاله تاسو سره شریکوم چې ده په
خپل قلم په ( )۲۲/۱/۱۳۷۸کې د «هوسۍ» د هنرمند هستونکي ،د «الم او ایلینو» د انځورګر،
هستونکي شاعر ،ګران غفور لیوال د «هوسۍ» د مقدمې په ډول لیکلې وه:

(یو لنډ یادښت)
زه به تن غرض وګانده ته پرې نه ږدم
که د ګانده د ژوندون سړی ضـمان شي
آزاد ي تر با د شا هـیـه ال تیری کــــــا
چې د بل تر حکم الندې شي زندان شي
(خوشحال خان خټک)

د هوسۍ تراژیدي
انسان یوازې د ژوند له پاره هڅه نه کوي ،بلکې غواړي د آزادۍ په مرسته «ځان» زبات کړي،
ځان قربانوي چې آزادۍ ته ورسیږي .د قربانۍ په مرسته آزادۍ ته رسیدل په خپله وګړی (فرد)
له منځه وړي او د دغه نه حل کیدونکي پرادکس ( )paradoxاستمرار تراژیدي ده.
د شلمې پیړۍ «وجودي» فلسفه ،آزادي د انسان طرحه ،پیژندنه او ماهیت ګڼي .دا په آزادۍ
محکوم انسان د ټاکنې په الیتناهي ډګر کې د خپلو کړنو مسؤل دی او له مسؤلیت څخه تیښته له
آزادۍ څخه سترګې پټول دي.
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II
له بلې خوا په شلمې پیړۍ کې اروا پوهنه رامنځ ته شوه چې د «خودي» او«نا ویښتیا» د
«یونګ» په ژبه جمعي یا قومي نا خود آګاه د سمبولونو او تصویرونو آره زیرمه په افسانو،
فولکلور او لرغوني هنر کې ریښې لري .سمبول او تمثیل په اروپایي شعر کې د عاطفي هیجان
په بڼه د «رمبو»« ،ولرن» او «بودلر» په اشعارو کې ځان څرګند کړ او دلته شعر د افسانې
سمبولیکه ژبه ده او ښایي ووایو چې دغه سمبولیزم به له ختیزو (شرقي) سمبولونو څخه اغیزمن
وي .که دلته سنایي د نوراني پیر په مرسته په روحاني سفر پیل وکړ ،نو ډیره موده وروسته
«دانته» هلته لومړی د «ویرژل» چې د عقل سمبول دی او بیا د «بیناتریسه» چې د مینې
سمبول دی ،په مرسته خپل مانیز سفر پر مخ بوته .په یوه اټکل دا شرقي افسانې دي چې لومړی
د مصر او بین النهرین له الرې لرغوني یونان او بیا ټول لویدیځ ته ورسیدې.
III
د «یونګ» د زړې نښې (کهن الګو) له مخې موالنا په مثنوي کې د ویښتیا (خود آګاه) او نیمه
ویښتیا (نیمه آګاه) په منځ کې شعر وایي ،خو د شمس په دیوان کې ته به وایې د ناویښتیا (ناخود
آګاه) له پوړ څخه تیرېـږي او ټولیزه (جمعي) نا ویښتیا (ناخود آګاه) له ژورو څخه یې شعري
سمبولونه په ژبه جاري کېـږي .همدا رنګه د ګویته د «فاوست» په لومړۍ برخه کې موږ پوهیږو
چې ولې دمارګریت مینه په ناورین بدلیږي ،خو د دویمې برخې د شننې له پاره موږ اړ یو چې
پوه شو چې لرغوني سمبولونه څه ډول د «هلن» په وجود کې بیا د هنر او شعر ډګر ته راوزي.
د دې سمبولونو ریښه ښایي د بشري تاریخ څخه ورهاخوا غځیدلي وي.
IV
د لیوال د «هوسۍ» منظومه یوه داسې نوې هڅه ده چې د خپل زړه خبرې د افسانوي سمبولونو
په مرسته وکړي .د ښکال سمبول (د تورو سترګو میرمن) د شپیلۍ په اسرار آمیزه غږ زړه بایلي
(مغروره پیغله) چې د تورو سترګو له میرمنې سره ورته والی لري ،د شاعرانه تخیل په ځواک
او د شپیلۍ په کوډو درې خلې بیا ـ بیا ځان را څرګندوي ،لکه «هلن» چې څو پیړۍ وروسته د
ګویته د شاعرانه تخیل په ځواک بیا څرګندیږي.
«هوسۍ» د خپلواکۍ نښه ،د قربانۍ په مرسته د ژوند امکان مومي ،هغه زخمي کیږي او پر
هغې مین کلیوال خپلې سترګې ،وینې او هیلې هغې ته وربښي او بیا دا پوښتنه رامنځ ته کیږي
چې د «آزادۍ» مظهر(هوسۍ) په دومره قربانیو ارزي؟ زخمي هوسۍ غواړي چې د شپونکي
او د هغه د لیونۍ مینې په مرسته غنم وکري ،خو د دغې منظومې زړه بوږنونکې غمیزه
(تراژیدي) په دې کې ده چې «هوسۍ» د مینې ،سپیڅلتیا او حقیقت په لرلو سره ـ سره له ماتې
او شکست سر ه مخامخ کیږي ،چې د هوسۍ دغه د «نا ممکن» په لوري هڅه ،د یوې شاعرانه
سمبولیکې تراژیدي استمرار ده.
V
د هرمان هسه «د بیدیا لیوه» داسې سمبولیکه افسانوي بیلګه ده چې لیکوال یې د «عقل» او
«هنر» پلویانو ته وایي چې له انتزاعي منطق څخه ځان وژغوري ،خندا او ژوند زده کړي.
«هرمینه» د ناخود آګاه هغه څیره ده چې غواړي د «هالر» له دروغجن شخصیت څخه دې
طبیعي پیر (حالت) ته راوګرځوي ،هرمینه د افسانې او ناخود آګاه نښه ده چې د «پابلو» په
خوله خبرې کوي او «ماریا» د دوی تر منځ نیمه ویښتیا (نیمه آګاه) دنده لري .دغه ټول سمبولونه
د انسان په لرغوني (جمعي او قومي) روان کې ریښه لري ،ته به وایي چې په دې ډول د هوسۍ
(آز دۍ) مینه وال او د هغې له پا ره هڅې هم زموږ په لرغوني ژوند کې ژورې ریښې لري.
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په پایله کې ښایي و وایو دا انسان دی چې د آزادۍ په هکله فکر کوي او د هغې په باب پوښتنه
طرح کوي .آزادي د انسان قلمرو دی ،خو دا چې د دې یا هغې ځان ښوونې د ټاکنې (انتخاب)
په پایله نه پوهیـ ږي ،د دې له پاره اړتیا ده چې د «یاسپرس» په قول له ځانه تیر شو (دل به
دریا باید زد) ،ځکه چې موږ د راتلونکې په هکله نه پوهېـږو؛ له همدې امله ویره او اضطراب
لرو .د « پوپر» په خبره د انسان راتلونکې نامعلومه ده او د پیشبیني (اټکل) وړ نه ده .دې ته
ورته رواني ویره د راتلونکې په باب د «هوسۍ» په منظومه کې هم ځان تکراروي ،وبه یې
لولو:
… کله چې الس یو د بل غاړه کې سپیدو څخه پوښتنه کوو
سبا به څه کېـږي
یو کال وروسته به څه پیښیږي؟!
د ریښتینې او انتزاعي آزادۍ په هکله ټاکنه (انتخاب) به د لیوال په راتلونکو لیکنو کې وګورو،
ځکه د سارتر پر اند انسان آزاد دی ،خو آزاد شوی نه دی .موږ به وګورو چې هوسۍ به د
راتلونکي په لور د خوځښت وس ولري که نه؟
پوهندوی اسد آسمایي
کابل پوهنتون
۲۲/۱/۱۳۷۸
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اسد آسمایي او په «کارامازوف ورونو» کې
د ماشوم وژنې کیسه

استاد اسد آسمایي زما د پوهنتوني زدکړو همدوره او د کابل پوهنتون په علمې کدر کې یو همکار
استاد و .اسد آسمایي له پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح او ډوکتور غالم غوث شجاعي نه
وروسته په فلسفه کې د کابل پوهنتون یو برحقه ،مطرح استاد و .ده په فلسفه کې ماستري کړې
وه او ورسره د هیواد ،سیمې او نړۍ په کچه په فلسفه او ادبیاتو کې د لوړې مطالعې خاوند استاد
و.
په همدې ورځو کې مې د ماشوم زورنې د مقالو په سلسله کې «د افغانستان پر ماشومانو او
کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي ،څلورمه برخه» پای ته ورسوله .سمدالسه مې د خپل
کار بله برخه پیل کړه چې د داستایوفسکي «د کارامازوف ورونه» لوستل و .څو مخه مې
ولوستل چې خبره د انسان پر ظلم راتاو شوه ،یوه جمله په کې داسې وه:
« ...دا انساني کړه ،ځناورو ته سخته بې حرمتي او سپکاوی دی».
لوستل یې نور هم را ته په زړه پورې شول چې همدا ظالم انسان له نورو سره خو څه کوي،
چې ال له ماشومانو سره څه ډول چلن کوي او...
د دې برخې هره جمله مې چې لوستله ،د ذهن له تاخانو څخه مې د استاد اسد آسمایي هغه خبرې
را یادیدلې چې کلونه پخوا یې په کابل پوهتنتون کې د یوه استادانه بنډار په ترڅ کې ویلې او د
داستایوفسکي همدا جملې به یې پرله پسې تکرارولې:
«انسان دومره ظالم دی چې حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي ...د کارامازوف ورونو په داستان
کې داستایوفسکي واېې چې یو ځناور ډولی کرکتر د ماشوم سر ته ت فنگچه نیسي او ماغزه یې
ورباندې بادوي او بیا څو شیبې وروسته وایي چې :زه له ماشومانو سره مینه لرم او»...
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استاد اسد به د کارامازوف د ځناور ډوله بې رحمه کرکتر وژنې او ظلمونه د خپل وخت له
ظالمانه کرکترونو سره مقایسه کولې او د افغانستان اوسنیو حاالتو ته چې گورم ،وینم چې هغه
حالت لس چنده په خپل نفس کې ضرب شوی او د ظلم هنر خو یې ال دا دی چې د ظلم کولو
وسایل او تکنالوژي یې پرمختللې شوې ده.
اوس هم هماغه ډرامه او هماغه دیالوگ د افغانستان پر ستیژ باندې په تکرار سره روان دي.
ټوپکوال د هر لوی او واړه افغان سر ته توپک نیولی دی ،نه یوازې سر ،بلکې ټول بدن یې یو
ځل نه څو ،څو وارې غلبیل کړی دی او سمدالسه بیا په میډیا کې کینې او وایي چې :موږ خلکو
سره مینه لرو او د خلکو له پاره کار کوو.
د خبرې د روښانتیا له پاره د داستایوفسکي هغه خبرې چې استاد اسد تکرارولې ،په لږ تفصیل
سره را نقلوم.
« ...ایوان فیودروویچ وویل :رښتیا ماته یو بلغاریایي په مسکو کې قیصه وکړه .ایوان داسې
وښوده ،چې ګواکې د خپل ورور خبرې یې اورېدلې نه وي او دوام یې ورکړ :هو ،هغه راته
وویل ،چې په بلغاریا کې ترکانو او چیرکیسیانو ،د سلویانیانو د بغاوت له ډاره داسې ظالمانه
جنایات ترسره کړي دي ،چې مه کوه پوښتنه:
دا په دې مانا ،چې سوځول یې ،حاللول یې ،د ښځو او ماشومانو بې عزتي یې کوله ،زندانیان
یې د هغو غوږو نه په دیوالونو میخول او تر سهاره پورې یې همداسې پرېښودل او سهار یې بیا
په دارونو ځړول ...داسې چارې ،چې انسان یې له تصوره عاجز دی.
په حقیقیت کې هم کله ناکله د انسان د ظالمانه "ځناورتوب" په اړه خبرې کېږي ،دا انساني کړه،
ځناورو ته سخته بې حرمتي او سپکاوی دی.
ځکه ،ځناور به هېڅکله د انسان په څېر ،داسې ظالم نه وي .داسې ښکالییز او هنرمندانه ظالم
او وحشي .پړانګ ،ساده څېرول او خوړل کوي .هوکې یوازې همدا .پړانګ ته به آن په تصور
کې هم ورغلي نه وای ،چې یو انسان له غوږنو ،د شپې په دیوال میخ کړي ،خو آن که د دې
توان یې هم لرالی ،دا به یې کړي نه وای .لنډه دا ،چې دا ترکان ،په څه خوند ماشومان زورول،
د میندو رحمونه یې څېرول او ماشومان یې ترې راویستل او پورته یې هوا ته ارتېږل او د
هماغو میندو تر مخې یې د تورو په څوکو ګوزارونه پرې کول.
د میندو تر مخې ،په ماشومانو د تورو ګوزارونه او د هغو ټوټه ـ ټوټه کول ،د هغو د لوبو ،خوند
زیاتاوه .تصور یې کوالی شئ :وړوکی ،د تی ماشوم .په تلوار او ګبڼۍ تلونکې مور ،چې له
ډاره رېږدې او دا ماشوم یې په غېږ کې دی ،پر شا او خوا یې ترکان لکه کړۍ راټولېږي.
هغوی خورا خندنۍ جوړه کړې وه .ماشوم یې نازاوه او د دې له پاره ،چې هغه وخندوي ،خپله
خاندي .هغوی ،په دې بریالي او ماشوم خندوي .په دې شېبه کې یو ترکي د څلورو ورشینو په
اندازه نېږدې تومانچه ورته نیسي ،ښوروي یې ماشوم له خوښۍ نه کټ ـ کټ خاندي ،خپل واړه
السونه د تومانچې پلو ورغځوي ،چې تومانچه را ونیسي ،خو ناڅاپه دا هنرمند ،په دې وخت
کې ،ګوته ماشې ته رسوي او د ماشوم په ککرۍ ډزې کوي»...
(د کارامازوف ورونه ،لیکوال :فیودرمیخایل داستایوفسکي ،لومړۍ برخه ۲۷۷ ،ـ  ۲۷۸مخونه ،پښتو ژباړه:
دوکتور لطیف بهاند)
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محمد نواز حقیقت سانین:
محمد نواز حقیقت سانین
د کوچنیانو د ادبیاتو یو هېر شوی غمخور

شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او څیړونکی محمد نواز حقیقت د شپیتمې لسیزې د پیل له کلونو را
په دیخوا پیژنم .دا هغه وختونه وو چې کله ،کله به په کابل کې د ځینو فرهنگي مؤسساتو له خوا
ځانگړې مشاعرې جوړیدې او یا به د یونیم علمي سیمینار د پروگرام په پای کې مشاعره په
نظر کې نیول شوې وه ،بیا به نو شاعرو اشنایانو د مشاعرې په پای کې بنډارونه سره جوړول.
په یادو محفلونو کې به محمد نواز حقیقت تل له خندا ډکه خوله او صمیمي و ،له هر چا سره به
یې داسې چلن کاوه ،لکه د خپلې کورنۍ غړی یې چې وي.
په خواشینۍ سره چې په دې نږدې ورځو کې کومه نا روغي ورپیښه شوې ده چې په اوریدو
سره یې ډیری دوستان خوابدي او غمجن شول .د حق یقت صاحب د ناروغتیا خبر مې د محترم
دوست او ښه شاعر پرگنیز صاحب په پاڼه کې ولوست .د پرگنیز صاحب د پوست متن دا دی:
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«السونه لپې کړئ!
دروند او مینه ناک شاعر او لیکوال ،د ماشومانو بابا ،د قلم د ټولنی ر ٔیس؛ محترم الحاج
داکترمحمد نواز حقیقت <سانین> صیب چې د لوړ فشار له امله د فلج خوا ته تللی و ،د ناجوړۍ
په بستر پروت دی،
د زړه له تله ورته دوعا وکړئ»
د دې خبر په لوستلو سره زه هم وارخطا شوم او رنگارنگ خبرې مې په زړه کې راتیرې شوې،
خو یوه ورځ ور وسته مې چې د مسنجر له الرې پرگنیز صاحب وپوښت ،را ته وې لیکل چې
د خدای په فضل اوس له خطر نه وتلی دی ،د ښاغلي حقیقت د ښې روغتیا په هیله!
په همدې کې وو چې ما ته د حقیقت صاحب ډیر خواږه تیر خاطرات را په یاد شول او کله مې
چې د پرگنیز صاحب په مرسته د ده وروستۍ بیوگرافي ولوستله ،نو پوه شوم چې حقیقت صاحب
خپلو خلکو ،خپل وطن ،خپل فرهنگ او په تیره د کوچنیانو ادبیاتو ته له انتظار نه ډیر کار کړی
دی؛ نو مې زړه کې تېـر شول چې باید د ده پر فرهنگي تر سره کړو کارونو باندې یو څه ولیکل
شي.
زما هیله دا ده چې د حقیقت صاحب پر ټولو تر سره شوو فرهنگي کارونو باندې څیړونکي کار
وکړي .زه به د اوس له پاره د یوې لنډې مقالې په ترڅ کې یوازې د کوچنیانو له پاره د ده د تر
سره کړو کارونو یادونه وکړم:
ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په  ۱۳۳۹کال په کونړ کې زیږیدلی .له لومړنیو زدکړو نه
وروسته یې د افغانستان په دومره کړکیچونو او ستونزو کې په ډیره مینه ،تر فوق لیسانس پوړۍ
پورې ځان رسولی دی.
د خپلو فرهنگي کارونو په لړ کې یې له هیڅ مثبت گام نه مخ نه دی اړولی:
ــ د فرهنگي ټولنې مشري یې کړې،
ــ د «غونچه» په نامه یې مجله تاسیس او چلولې ده،
ــ او تر ټولو مهم دا چې د نورو ارزښتمنو آثارو د لیکلو تر څنگ یې ،د وطن نوی نسل نه دی
هیر کړی او گڼ شمیر آثار یې ورته تخلیق کړیدي ،ان تر دې چې په  ۱۳۹۰کال د ځینو قلموالو
او فرهنگیانو له خوا «د ماشومانو د ادب بابا» لقب ورکړل شوی دی.
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شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او څیړونکی محمد نواز حقیقت د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو
ناخوالو او ستونزو سره مخ شوی دی ،خو ده خپل همت نه دی بایللی او خپل قلم یې د وطن او
خلکو په گټه چلولی دی ،داسې چې دا دی نن خبرې او بحثونه ورباندې کېـږي.
ما (آصف بهاند) د شپیتمې لسیزې په پیل کې ،کله چې د کوچنیانو پر ادبیاتو څیړنیز کار پیل
کړ ،د کوچنیانو د ادبیاتو د لیکوالو په ډله کې مې د ښاغلي محمد نواز حقیقت یادونه کړې وه،
هغه هم په دې ډول:
د کوچنیانو ادبیات ،دویم ټوک په دیرشم ( ۳۰ام) مخ کې د «له  ۱۳۵۷کال نه وروسته تر جهادي
واکدارۍ پورې د تر سره شوو کارونو بیلگې» سرلیک راغلی دی .د دې سرلیک په یوه برخه
کې ما لیکلي دي چې:
«ما د خپل کار په موده کې د کوچنیانو ادبیاتو له پاره قلموال په دوو برخو وویشل:
۱ــ د کوچنیانو د ادبیاتو مسلکي لیکواالن،
۲ــ د کوچنیانو ادبیاتو غیر مسلکي لیکواالن.
البته په هغه وخت کې له مسلکي او غیر مسلکي نه موخه دا نه وه چې مسلکي دې هغه چا ته
ووایم چې د کوچنیانو د ښوونې روزنې ،یا د هغو له پاره د څه لیکلو په برخه کې دې زدکړې
کړې وي او یا له کوچنیانو سره د چلند او خبرو کولو په برخه کې د زدکړو خاوند کسان او یا
د کو چنیانو د روان پیژندنې په برخه کې ماهرین ،دا به مسلکي وي او پرته له دې زدکړو به
غیر مسلکي وي .داسې نه وه .په هغه وخت کې د مسلکي لیکوال له لیکلو نه زما هدف دا و چې
مسلکي ښاغلو به په تصادفي ډول نه ،بلکې په شعوري ډول کوچنیانو او د هغو ادب ته پام و او
یو څه یې په عمدي یا شعوري ډول ورته کار کړی وي ،چې هغه دا ښاغلي دي:
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محمد عثمان نژند چې یو خوا یې د مسؤلیت احساس کړي او له بل پلوه یې وظیفه د ښوونې
روزنې د تالیف او ترجمې یا د درسي ک تابونو د لیکلو په برخه کې وه چې د وظیفې له مخې یې
د ښوونځي د کتابونو له پاره د ماشومانو په ژبه ترانې لیکلې .کوچنیانو ته شعرونه ،کیسې او
کتابونه برابر کړي.
حبیب هللا زړه سواند چې یو نظامي صاحب منصب و ،خو د خپلې شاعرۍ په څنګ کې یې په
جدي پام سره د کوچنیانو له پاره هم کار کاوه.
دغه راز محمد جان فنا چې په اصل کې د نظامي برخې زدکړی و ،خو د مسؤلیت له مخې یې
د کوچنیانو د روزنې او ادبیاتو له پاره په څو برخو کې ډیر مهم کارونه تر سره کړي دي .ده د
ادبیاتو له ساحې د باندې ډیر پیچلي علمي او هنري مسایل د کوچنیانو په ژبه او د دوی له ذوق
سره سم ،د دوی له پاره برابر کړي دي .په هغو برخو کې چې دماشومانو له پاره محمد جان فنا
کار کړی دی دا دي:
اقتصاد ،ریاضي ،فزیک ،هندسه ،ارکیالوژي ،االهیات ،اخالق ،پتالوژي ،احصایه ،بیالوژي،
ارتوپیدي او نور اجتماعي او ساینسي مضامین.
(بهاند آصف ،د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه ،کابل ۱۳۶۶ ،کال ۱۲۳ ،ــ ۱۲۴مخونه)

څو نور ښاغلي چې ما په خپل کتاب کې د مسلکي تر سر لیک راوستي دا دي:
صالح محمد کندهاری ،استاد ګل پاچا الفت ،شمس الدین مجروح ،عبدالروف بینوا ،سلطان محمد
صابر ،غني خان غني ،سلطان فریدي ،همیش خلیل ،احسان آرینزی او…
(د کوچنیانو ادبیات ۱۰۴ ،ــ ۱۲۰مخونه)

غیر مسلکي مې هغه چا ته ویلي دي چې کله یې تصادفي د کوچنیانو له پاره کوم شعر ویلی او
یا یې کوم نثر لیکلی یا یې د اماتور په ډول د کوچنیانو ادبیاتو په ساحه کې کله قلم چلولی او کله
غلي پاتې شوي وي .په هغه وخت کې یې ما داسې لست برابر کړی و:
سرورزی ،شیوا ،نجیب هللا ،نور هللا لودین ،ګړندی خوږیاڼی ،ریدی ژواک ،ښادمن ،ط بډک،
رحمان الدین اکبري ،شیر خان رښتین ،وږمه رښتین ،عتیق هللا ولسیار ،اجمل روهي ،خوشال
روهي ،محمد آصف فهیمي ،م نواب عبهر  ،محمد معصوم سهاک ،ع حمید وردک ،حمید هللا
امیني ،تاتیوال ،احمد بړیڅی ،محمد اسماعیل څړبن ،نور محمد ،دوست محمد ،بصیر امیري،
محمد ایوب علومي ،وحید ،م متین ،مصطفی جهاد ،منت بار ،عبدالغفار ،زرغونه ایاز ځاځۍ،
زمری کلیوال ،مهریه هوتکي ،نانی ،سعدهللا وطن ،ح یاسیني ،فاطمه صیامي ،غالم حضرت
همکار ،رحمت ،عبدالخلیل سودایي ، ،شاه محمود حصین ،مجاور احمد زیار ،حافظ محمد
ادریس ،سیال کاکړ ،فاروق فردا ،محمد نواز حقیقت ،غالم حضرت روغمن شګیوال او…
(د کوچنیانو ادبیات۱۲۲ ،مخ )

دلته لیدل کېـږي چې ښاغلی حقیقت ،د غیر مسلکي لیکوالو په ډله کې راوړل شوی دی .دلیل
یې هم دا و چې په هغه وخت کې ،یو خو ښایي ده د کوچنیانو له پاره تازه تخلیقات پیل کړي وو
او یا به دا وو چې د کوچنیانو له پاره به یې تخلیقات کړي وو ،خو زما له نظره به نه وو تیر
شوي ،په هر صورت دا زه د خپلې هغه وخت د څیړنې نیمگړتیا گڼم.
وروسته له هغه حقیقت صاحب د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د قدر وړ کارونه کړي دي ،چې
څو بیلگې یې دا دي:
ــ سپینه کوتره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
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ــ د لمر ترانې ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ خټین کورونه ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ د هیلو غوټۍ شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ د رڼا الره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ جنگي اس( ،ماشومانو ته د خوند او پند کیسې)،
او...
ښاغلي محمد نواز حقیقت د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د کړو کارونو تر څنگ ،په نورو
برخو کې هم گڼ شمیر آثار لیکلي دي .زما د معلوماتو له مخې ده د کوچنیانو له پاره د تخلیقاتو
تر څنگ ،گڼ شمیر آثار لیکلي دي ،چې ما ته د معلومو آثارو نومونه یې دا دي:
 ۱ــ سپینه کوتره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۲ــ د لمر ترانې ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۳ــ خټین کورونه ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۴ــ د هیلو غوټۍ شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۵ــ د رڼا الره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۶ــ جنگي اس ،ماشومانو ته د خوند او پند کیسې،
 ۷ــ ورکه سپوږمۍ( ،شعري ټولگه،
 ۸ــ کږې الرې( ،شعري ټولگه)،
 ۹ــ د مورچل ترانې( ،شعري ټولگه)،
 ۱۰ــ پیالې( ،شعري ټولگه)،
 ۱۱ــ سون او روپ ،په گوارشي ژبې شعري ټولگه،
 ۱۲ــ گوارشي ژبه څنگه ولیکو؟ (څېړنیز اثر)،
 ۱۳ــ زموږ سرخدونه ،زموږ ویاړونه،
 ۱۴ــ د شهید همت یادونه،
 ۱۵ــ د خپلواکۍ خواږه یادونه،
 ۱۶ــ گوار کوهستان  ۱افغانان،
 ۱۷ــ د ادب خزانه،
 ۱۸ــ قلم،
 ۱۹ــ د پوهې زیورات،
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 ۲۰ــ گوار کوهستان دودونه او رواجونه،
 ۲۱ــ جنتي سوم،
 ۲۲ــ بوراگان،
 ۲۳ــ کو ،کو ،کو ــ وق ،وق ،وق،
 ۲۴ــ اخیر به څه کیږي؟ (ریٔس جمهور ته پرانستی لیک)،
 ۲۵ــ زمری او موږک،
 ۲۶ــ ښکلی نورستان،
 ۲۷ــ د الحاج استاد گوار یادونه،
 ۲۸ــ شملې او لوپټې (د کوچنیانو او زلمیانو له پاره خواږه شعرونه).
د ښاغلي محمد نواز حقیقت په چاپي آثارو کې د ده د راغلې بیوگرافۍ د مالوماتو له مخې محمد
نواز حقیقت شل ( )۲۰نور داسې آثار هم لري چې چاپ ته منتظر دي .زه فکرکوم چې دا لست
به د ده د ټولو اثارو او تر سره کړو کارونو معرفي نه وي ،که دقیقه څیړنه وشي ،نو ښکاره به
شي چې حقیقت صاحب په کومو برخو کې څومره کار کړی دی.
د افغانستان د فرهنگ په ډگر کې د ښاغلي محمد نواز حقیقت آثار هر یو خپل ځای او ارزښت
لري ،خو که د افغانستان د نوي نسل روزل او په دې لړ کې د کوچنیانو ادبیاتو ته وگورو ،نو د
نواز حقیقت هغه آثار چې ده د کوچنیانو له پاره تخلق کړي دي ،د ځانگړې پاملرنې وړ دي .په
خواشینۍ سره باید ووایم چ ې د قحط الکتاب د ستونزې په دایره کې زه اوس د ښاغلي حقیقت
هغو آثارو ته السرسی ن ه لرم چې ده د کوچنیانو له پاره تخلیق کړي دي ،کله مې چې تر السه
کړل ،خامخا به یې څیړم او پر شکل ،محتوی او ارزښت باندې به یې خبرې کوم او د پام وړ
بیلگې به ورنه را اخلم.
د ښاغلي محمد نواز حقیقت سانین د بشپـړې روغتیا په هیله ،چې د عادي ژوند د پرمخ بیولو تر
څنگ ،د ماشومانو او کوچنیانو له پاره نور آثار هم وپنځوي!
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د محمد نواز حقیقت سانین مړینه

شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او څیړونکی محمد نواز حقیقت ومړ .ښاغلی محمد نواز حقیقت
سانین په  ۱۳۳۹کال په کونړ کې وزېږېد ،زدکړې یې له کور کلي پیل کړې او تر ښار او
پوهنتون پورې یې تر فوق لیسانس پوړۍ پورې ورسولې ،کار یې پیل کړ ،خو په هیڅ حالت
کې یې د قلم ملگرتیا پرېنښوده ،خپل دایمي ملگری به یې هر کله په پاسني جیب کې ټومبلی و.
د ښاغلي محمد نواز حقیقت سانین د ژوند مزل په  ۱۳۳۹کې پیل او په  ۱۳۹۸کال کې پای ته
ورسید .دا مزل له کړاوونو ډک و ،خو د ویاړونو په غمیو هم سینگار و او دا ویاړونه لومړی
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ده ته ،بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنگ لویې کورنۍ ته د سر لوړۍ او
فخر څراغونه گڼل کېږي.
حقیقت سانین د افغانستان د اوسني ادب او فرهنگ د ځلنده ستوري په توگه لنډ ،خو له زیارونو
او ویاړونو ډک ژوند وکړ ،د ده د ژوند کړاوونه د خلکو او وطن کړاوونه وو ،ویاړونه یې هم
د هغو خدمتونو ټولكه ده چې د خپلو مسلکي او فرهنگي هلوځلو په ترڅ کې ترسره کړي وو.
د افغانستان د فرهنگي کورنۍ د غړو په منځ کې یې یو ځانگړی او منحصر په فرد ځای درلود،
د ریښتیني صداقت او دایمي کار په وجه پر ټولو گران و ،د همدې له کبله یې پر مړینې باندې
ټول فرهنگیان خواشیني دي .گڼشمیر قلموالو ،د ده له مړینې په خبرېدو سره ،خپلې ژورې
خواشینۍ څرگندې کړې دي .د څو تنو تا ٔثرات په دې ډول دي:
ښاغلي  Syed Jaillani Jallanداسې ولیکل:
«یوه خوږه دنیا  ،یو زحمت کش انسان ،د پښتو ادب پالونکی ،ډیر صمیمي شخصیت او دپښتون
ما شوم دادب بابا #محمد_نواز_حقیقت_سانین زمونږ له فرهنګي ټولي روان شو».
خدایه ! د دې خواږه انسان روح د فردوس جنت د دنګو مینارو د سر تاج کړه.
خدایه ! بې وزله او یتیمې کورنۍ ته یې بشپړه صبر او اجر ورکړه.
پښتون فرهنګي ټبر ته تسلیت!»
ښاغلي  Mahbob Shah Mahbobخپل تا ٔثر داسې څرگند کړ:
« د لیکوال،څېړونکي او شاعر محمد نواز حقیقت سانین په مړینې د زړه له تله خواشینی شوم.
د ماشوم ادب په برخه کې د نوموړي کار د نه هېرېدو دی.
روح یې ښاد!»
ښاغلي  Mobarez Safiخپله خواشیني داسې څرگنده کړه:
«د خواشینۍ او ډاډګیرنی پیغام !
په ډیره خواشینۍ خبرشوم  ،چې زما د خوږ ملګری شریف هللا سانین والد صیب د هېواد وتلی
شاعر ،لیکوال او ژورنالیست محمد نواز حقیقت سانین د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق رسېدلی.
د ملي ارمانونو فرهنګي ټولنې او د قلم نړیوالې ټولنې رئیس ار واښاد حقیقت سانین،چې دې
ټولنې ته یې ډیر اثار په میراث پرېښودي ،مړینه یې ستره ضایع بولم.
زه په خپل وار سره د مرحوم کورنۍ ،کونړ پتمنو ولسونو او د پښتو د ادب سترې کورنۍ ته د
تسلیت مراتب وړاندې کوم.
اناهلل وانا الیه راجعون»
ښاغلي  Mohammad Ismael Yoonد حقیقت مړینې ته بیا داسې ولیکل:
«د ژوند حقیقت:
یو مینه ناک انسان ،یو عاطفي شخصیت ،یو ښه قلموال ،یو زړور ملي مبارز ،یو قومي مشر،
له مشرانو سره مشر ،له ځوانانو سره ځوان او له ماشومانو سره مینه ګر انسان ،یو ډوډۍ مار
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او یو جرګه مار سړی د تل لپاره له دې خاورینې نړۍ وکوچېد .دا د هر ژوندي موجود د ژوند
حقیقت دی چې د مرګ مزه به څکي .محمد نواز سانین حقیقت د االهي کالم دا حقیقت د خپل
وجود د فناه کېدو په قیمت یو ځل بیا ثابت کړ .حقیقت صیب الړ خو موږ ته یې په لسګونو ادبي،
څېړنیز او تاریخي اثار د معنوي پانګې او خپل ګاللي اوالدونه ،د ده د الرې د الرویانو او
پالونکو په توکه د یادګار په توګه پرېښودل.
ځای دې جتتونه شه زما د څه کم نیمې پېړۍ یاره!
ای د رڼا الرویه!
کله چې هلته د خدای ج په حضور مشرف شوې ،نو په لومړۍ کتنه کې به ورته وایې چې هلته
په وطن کې حاالت ډېر دردوونکي دي ،ستا رحم او مهرباني په کار ده ،هغه دردونه ټول ورته
یو په یو او مخامخ بیان کړه چې دلته دې په خپلو شعرونو کې بیانول.
په مخه دې ژېړي ګلونه د سوي وطن زخمي بلبله!»

د  ۲۰۱۸کال په اگست کې یې له مریضۍ خبر شوم ،کله مې چې د ده ټول خاطرات را په زړه
کړل ،نو پام مې شو چې دا خو د کوچنیانو د ادبیاتو یو هیر شوی خدمتگار دی ،بیا مې د«محمد
نواز حقیقت سانین  ،د کوچنیانو د ادبیاتو یو هیر شوی غمخور» تر سرلیک الندې د ده د کړو
فرهنگي خدمتونو په پار یوه مقاله ولیکله او تاند او افغان جرمن آنالین وبیپاڼو کې مې خپره
کړه .د هغې مقالې په یو ه برخه کې د ده د فرهنگي کارونو په باب ما داسې لیکلي وو:
« ...د خپلو فرهنگي کارونو په لړ کې یې له هیڅ مثبت گام نه مخ نه دی اړولی ،د فرهنگي
ټولنې مشري یې کړې ،د «غونچه» په نامه یې مجله تاسیس او چلولې ده او تر ټولو مهم دا چې
د نورو ارزښتمنو آثارو د لیکلو تر څنگ یې ،د وطن نوی نسل نه دی هیر کړی او گڼ شمیر
آثار یې ورته تخلیق کړیدي ،ان تر دې چې په  ۱۳۹۰کال د ځینو قلموالو او فرهنگیانو له خوا
«د ماشومانو د ادب بابا» لقب ورکړل شوی دی.
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وروسته له هغه حقیقت صاحب د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د قدر وړ کارونه کړي دي ،چې
څو بیلگې یې دا دي:
ــ سپینه کوتره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ د لمر ترانې ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ خټین کورونه ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ د هیلو غوټۍ شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ د رڼا الره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
ــ جنگي اس( ،ماشومانو ته د خوند او پند کیسې)،
او...
ښاغلي محمد نواز حقیقت د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د کړو کارونو تر څنگ ،په نورو
برخو کې هم گڼ شمیر آثار لیکلي دي .زما د معلوماتو له مخې ده د کوچنیانو له پاره د تخلیقاتو
تر څنگ ،گڼ شمیر آثار لیکلي دي ،چې ما ته د معلومو آثارو نومونه یې دا دي:
 ۱ــ سپینه کوتره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۲ــ د لمر ترانې ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۳ــ خټین کورونه ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۴ــ د هیلو غوټۍ شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۵ــ د رڼا الره ،شعري ټولگه (د ماشومانو له پاره)،
 ۶ــ جنگي اس ،ماشومانو ته د خوند او پند کیسې،
 ۷ــ ورکه سپوږمۍ( ،شعري ټولگه،
 ۸ــ کږې الرې( ،شعري ټولگه)،
 ۹ــ د مورچل ترانې( ،شعري ټولگه)،
 ۱۰ــ پیالې( ،شعري ټولگه)،
 ۱۱ــ سون او روپ ،په گوارشي ژبې شعري ټولگه،
 ۱۲ــ گوارشي ژبه څنگه ولیکو؟ (څېړنیز اثر)،
 ۱۳ــ زموږ سرحدونه ،زموږ ویاړونه،
 ۱۴ــ د شهید همت یادونه،
 ۱۵ــ د خپلواکۍ خواږه یادونه،
 ۱۶ــ گوار کوهستان  ۱افغانان،
 ۱۷ــ د ادب خزانه،
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 ۱۸ــ قلم،
 ۱۹ــ د پوهې زیورات،
 ۲۰ــ گوار کوهستان دودونه او رواجونه،
 ۲۱ــ جنتي سوم،
 ۲۲ــ بوراگان،
 ۲۳ــ کو ،کو ،کو ــ وق ،وق ،وق،
 ۲۴ــ اخیر به څه کیږي؟ (ر ٔیس جمهور ته پرانستی لیک)،
 ۲۵ــ زمری او موږک،
 ۲۶ــ ښکلی نورستان،
 ۲۷ــ د الحاج استاد گوار یادونه،
 ۲۸ــ شملې او لوپټې (د کوچنیانو او زلمیانو له پاره خواږه شعرونه).
د ښاغلي محمد نواز حقیقت په چاپي آثارو کې د ده د راغلې بیوگرافۍ د مالوماتو له مخې محمد
نواز حقیقت شل ( )۲۰نور داسې آثار هم لري چې چاپ ته منتظر دي .زه فکرکوم چې دا لست
به د ده د ټولو اثارو او تر سره کړو کارونو معرفي نه وي ،که دقیقه څیړنه وشي ،نو ښکاره به
شي چې حقیقت صا حب په کومو برخو کې څومره کار کړی دی».
د افغانستان د فرهنگ په ډگر کې د ښاغلي محمد نواز حقیقت سانین آثار هر یو خپل ځای او
ارزښت لري ،خو که د افغانستان د نوي نسل روزل او په دې لړ کې د کوچنیانو ادبیاتو په برخه
کې د ده تر سره کړو کارونو ته وگورو ،نو د نواز حقیقت هغه آثار چې ده د کوچنیانو له پاره
تخلق کړي دي ،د ځانگړې پاملرنې وړ دي.
شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او څیړونکی محمد نواز حقیقت اوس زموږ په منځ کې فزیکي شتون
نه لري ،خو آثار او افکار یې د یو ځلنده ستوري په توگه رڼا خپروي او د نواز حقیقت د کړاوجن
ژوند کیسې کوي او د نوي نسل په روزلو کې به تر ډېرو پورې خپل ارزښت ولري.
زه د شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او څیړونکی محمد نواز حقیقت د مړینې په پار ،د ده کورنۍ
او خواخوږو ته د زړه صبر او ده ته د مغفرت هیله کوم.
خدای دې پرې ورحمېږي!
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فـــرخــنــده
د فرخندې تر وژلو او سوځولو وروسته ،بیا تر اوسه پورې ما له هغې مظلومې سره د شوي
ظلم او ناروا په خاطر هر کال یو څه لیکلي دي او د هغې د خاطراتو د ژوندي ساتلو او درناوي
په پار مې ،کله نوي او کله هم په بیا ځلي ډول خپاره کړي دي .دلته به د فرخندې د غمجن یاد
د تلپاتې کولو په پار خپل ټول خپاره کړي شعرونه او مقالې را ټولې کړم:
بې دفاع فرخندې ته:

عرض
آهای !!!
د لوړو کلو خلکو،
غږ مې در رسي که نه؟
دغه دی چغې وهم
وژني مې،
وهي مې،
سوځوي مې
خالصوالی مې شئ؟؟؟
۲۰۱۵/۰۳/۲۰
هیدرسلیف،
ډنمارک
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د فرخندې د وینو سره خالونه
د انسانیت پر لمن تور داغونه
د فرخندې د وینو په بیه،
د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه،
او د فرخندې د ژوند په قیمت سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې
فکري سطحه په کومه پوړۍ کې ده .د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت
پر تندي باندې تور داغ دی.
زموږ په جګړې ځپلې ،فقر او نا پوهۍ را ایسار او جاهالنو په خپل الس نیولې ټولنه کې له هر
انسان سره ،له ښځو سره او بیا له فرخندې سره د شوي ظلم مسا ٔله هر با درده ،با درکه انسان
او افغان دردمن کړی دی .هر چا په خپل وار سره د خپلو سترګو او خپل ذهن له کړکۍ څخه
دې ظلم او دې غمیزې ته په کتو خپل احساسات او نظریات څرګند کړي دي.
هوښیار خلک او هوښیارې بیدارې ټولنې هغه دي چې د منفي پېـښو او غمیزو د پېـښیدو مخنیوی،
مخکې له مخکې وکړي ،ځکه چې د منفي عمل له تر سره کیدو او د غمیزې له رامنځ ته کیدو
وروسته افسوس کول او الس ټکول هیڅ درد نه دوا کوي.
د فرخندې د وهلو ،کشولو ،بام ته خیژولو ،بیرته را غوځولو ،موټر الندې کولو ،سوځولو او
کباب کولو نه وروسته د افسوس او ارمان کولو پر ځای باید دا پوښتنې مطرح شي:
ــ دا حالت ،دې ټولنې ته څه وخت له چا سره راغی؟
ــ د وحشت او جهالت دا قانون پر دې ټولنې او پر دې خلکو چا ،څنګه حاکم او جاري کړ؟
دا دی فرخنده د دې وحشت او جاهالنو ښکار شوه او که یې غم ونه خوړل شي ،سبا ته د نورو
فرخندو وار هم په مخ کې دی.
زه دا سمه نه بولم چې میډیا ولیکل او وویل:
« ...نن د فرخندې مړی د سلګونو تنو په ګډون خاورو ته وسپارل شو»...
که لږ انصاف یې کړی وای ،باید لیکلی او ویلي یې وای چې:
د فرخندې د نازک سوځول شوي بدن سکاره خاورو ته وسپارل شول.
اصلي خبره دا ده چې فرخنده نه ده مړه ،فرخنده خاورو ته نه ده سپارل شوې ،بلکې لکه د سمیع
حامد خبره:
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«فرخنده نه خښوو،
فرخنده کرو»
او د فرخندې د نازک بدن په وینو لړلې ټوټې د وروسته پاتې خرافي جاهلې ټولنې د نا پوهۍ په
اور پخې شوې او دا پوخ شوی تخم وکرل شو ،نا څاپه یې د ظلمونو په همدې پسرلی کې غوټۍ
وکړې ،غوټۍ یې وغوړیدې او په غوړیدو سره یې د پوهې او نا پوهۍ ،د خرافاتو او علم په
منځ کې د برید کرښه را کش کړه او د ظلم له اور نه د راټوکیدلو ګالنو هر پاڼه یې د نا پوهۍ،
ناروا او ظلم ستوني ته تیره تیغ شو او دا تیره تیغ به تر ډیرو پورې د نا پوهۍ او ظلمونو مخ
کې د سپر په څیر والړ وي.
د علم ،تکنالوژۍ او پوهې په دې عصر کې چې زه په خپل هیواد کې له داسې پیښو او غمیزو
خبرېـږم ،زه شرمېـږم چې ځانته انسان ووایم ،ځانته افغان ووایم او ځان ته د داسې کسانو هېواد
وال وایم چې انسان ،هغه څوک چې د مځکې په کره کې  ،د خدای خلیفه ګڼل شوی ،هغه د
ثواب او جنت ته تلو په خاطر ووهي ،و وژني ،په واټونو اوالرو کې یې لکه مرداره راکش
کړي او بیا یې د اور په لمبو کې و سو ځوي.
ما په کابل کې سترګې غړولي دي ،ما د خدای نور د لومړي ځل له پاره په کابل کې لیدلی دی،
ما په کابل کې خاپوړې کړې دي ،زما ماشومتوب ،کوچنیتوب ،ځواني زدکړې ویرونه ،خوښۍ
او ...هر څه په کابل کې تېر شوي دي ،خو او س له بده شامته د دې لیدل هم را په برخه شول
چې زما په زېـږنتون کې زما په وړکتون کې ،زما په ښوونځي او پوهنتون کې او زما د خوښیو
او ...په بڼ کې د تاندو ځوانو څانکو د سوځولو دود هم رامنځته شو او په دې ډول یې د کابلیانو
له وړکتون نه نیولې تر پوهنتون پورې ،له بڼ څخه وحشتـتون جوړ کړ.
بودا دوه زره پنځه سوه کاله پخوا په خپلو زرینو اصولو کې ویلي وو:
«ځان له ځان داره نه اخستل»
د همدې زرین اصل پر بنا یې د څارویو وژل ،حاللول او خوړل منع کړې وو ،خو موږ د یو
ویشتمې پیړۍ په پنځه لسم کال کې د انسانانو له غوښو نه کباب جوړو او په مقابل کې د ثواب
تمه هم لرو.
دا ده زموږ تمه کول،
دا دی زموږ کباب پخول،
او دا دی زموږ ثواب ګټل.
د فرخندې په وژلو او سوځولو سره یو ځل بیا نړیوالو ته وښودل شوه چې افغانان له فکري پلوه
په کوم عصر کې ژوند ک وي .په دې عمل سره دا ثابته شوه چې په افغانستان کې ځینې خلک
ژوند ــ چې الهی نعمت دی ــ نه غواړي .د ژوند او تمدن پر لیکه نه ،بلکې پر ضد یې روان
دي.
څو ورځې مخکې د مارچ اتمه وه د ښځې په صفتونو مو ستوني ورته وشکول ،خو په همدې
مارچ کې چې ال خالصه نه ده ،ځینو ښاغلو؟؟؟ هیواد والو مو یوه ښځه اول ووهله ،ویښتان یې
د ثواب له پاره پرې وشکول ،وینې یې پرې و بهولې ،و یې وژله بیا یې د خدای دنده خپله تر
سره کړه ،دوزخ یې په همدې دنیا ورته ورغاوه او دا یې په کې وسیځله.
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په خپله خدای هم د ټولو ګنهکارانو له پاره تر آخرته صبر کوي ،خو موږ ...موږ پر ځان څه
نوم کېـږدو؟
وږي نه یو ،خواړه په «برغولي» غواړو.
توره مو وکړه  ،د خدای خلیفه ،او یو نازک بدن مو د تکفیر په تور په اور کې وسیځه ،د خدای
کار ته موږ بډې ووهلې ،د هغه کار موږ په دې دنیا سر ته ورساوه .دا په خپله تکـفیر دی چې
د خدای په واک او اختیار کې موږ ځان شریک ګڼو.
که قرآن سوځوونه کفر وي او عاملین یې په اور کې د سوځیدو الیق وي ،نو راشئ دا پوښتنه
مطرح کړو چې:
آ د جهاد؟ په نامه یې چې ښارونو ته راکټونه راشړل ،ښوونځي یې سوځول ،کورونو ته یې اور
آچاوه،
آ د جهادي ټوپکیانو خپلمنځي جګړې او...
آیا په هغو کې به په لکونو ټوکه قرآنونه نه وي سوځیدلي .میډیا یې په سل ګونې ځلې ویدیو ګانې
خپرې کړې .د هغو تر سره شوو اعمالو ځینې عاملین چې تر خاورو الندې شوي ،زیارتونه
ورباندې جوړ دي عبادت یې کېـږي او ځینې عاملین یې چې ژوندي دي اوس هم برند او سرې
سترګې ګرځي او فتواوې صادروي ،په واک کې هم ناست دي او واک تر تله خپل میراثي حق
بولي؛ په قرآن کې بم ځای پر ځای کړای شو ،و چول شو ،د هغه په وسیله قرآن او د خدای
خلیفه دواړه ټوټې ـ ټوټې او د اور خوراک شول او...
ولې د غه د اسالم او قرآن جاهل مدافعین هغو ته څه نه وایي چې په لکونو ټوکه قرآنونه یې
وسوځول او د خدای خلیفه یې هره ورځ واژه او اوس یې هم په مرګ صرفه نه کوي ،او یوه
ښځه په نه سوځولو باندې اول وژل کېـږي او بیا یې مړی سوځول کېـږي ،واه ،واه زنده باد...
زه یې په لیــدلو او ویــلو ګنــهکار شومــه
نـور یې په کولو او عمل باندې ښاغلي دي
دا د نا پوهۍ او خرافاتو خبیثه اروح چې اوس زموږ پر ټولنې حکومت کوي ،د دغو غیر انساني
اعمالو په لیدلو سره باید دا پوښتنه مطرح شي چې دا د وحشت قانون ،دې ټولنې ته چا راوړل،
دا د وحشت قانون څنګه پر دې ټولنې او خلکو باندې حاکم ک ړای شو؟ او څنګه اوس دا تاو
تریخوالی په دود او کلتور باندې بدل شوي دي؟
«که شپه تیاره ده ،مڼې په شمار دي ».هر څه ښکاره دي ،موږ ځان نه ورباندې پوه کوو.
څه ترخه واقیعتونه چې زموږ په ټولنه او خلکو کې په عیني ډول لیدل کېـږي او له بده مرغه
حاکم هم دي؛ له دې نه د خالصون له پاره ،قلموالو سره ،روڼ اندو سره او وطن دوستو او
انسان دوستو سیاست والو سره ښایي چې د نوي نسل روزلو ته د متمدنې نړۍ د منل شوو علمي
اصولو په چوکاټ کې جدي او له پخوا نه نوره پسې جدي پاملرنه وکړي.
د دې نسل ډیره سلنه خو په داسې فکري نا روغیوو اخته شوې ده چې بیرته یې له دې ناروغي
رغول او خالصول یا ډېـ ر ستونزمن دي او یا نا شوني .ښه دا ده چې خپله ټوله پاملرنه نوي
نسل او د هغوی روزلو ته ور واړوو او خپله شتمني او انرژي په هغه چا باندې مصرف کړو
چې یو څه ترې جوړیدای شي ،نه په هغه چا چې لکه سړه اوسپنه نه بدلیدونکي دي .موږ باید
ځان پوه کړو چې الس تر زنې او د بل چا په تمه کیناستل« ،د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي»
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دلته یو ځل بیا خپله هغه خبره په تکرار سره را اخلم چې څو ورځې مخکې مې په خپله فیسبوک
پاڼه کې د فرخندې د وژلو او سوځولو د غمیزې له پاره لیکلې وه:
د فرخندې د وینو په بیه،
د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه،
او د فرخندې د ژوند په قیمت سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې
فکري سطحه په کومه پوړۍ کې ده .د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت
پر تندي باندې تور داغ دی.

اول وهي بیا سوځوي مې،
خالصوالی مې شئ؟
(د فرخندې لومړی تلین)
دا دی بیا نوی کال را روان دی ،خو غمونه او دردونه هم پخواني په کور ،کلي او ذهن کې را
ته ناست دي او هم له هر پسرلي سره او ال هرې شیبې سره نوي را شنه کېـږي ،را ټوکېـږي او
را لوېـږي .نوی کال به لمانځل کېـږي ،خو د کابل سین پر دیوالونو او د اندرابي واټ د پاسه او
د ټولو با احساسه او چیز فهمه خلکو د ذهن پر واټونو او دیوالونو باندې ،د فرخندې د وینو سره
داغونه ،پر ما ،پر تا ،پر عدالت ،پر شریعت ،پر دولت ،پر ملت او پر ...باندې اوس هم خاندي.
د فرخندې د وینو هر داغ ژبه لر ي او هره ژبه په لوړ غږ باندې د ټولو په آدرس نارې وهي:
ستاسو د وطن د عدالت په تله کې او ستاسو د وطن د شریعت په دایره کې زما د قاتلینو محکمه
تر کوم ځای پورې ورسیده؟؟؟
د فرخندې د وژلو په لومړۍ ،دویمه او دریمه ورځ باندې مې د خپل احساس او د زړه خبره یو
څو فیس بوکي جملو ،دوو شعرونو او یوې مقالې په ترڅ کې څرګند او یو شعر او یوه مقاله مې
هماغه وخت خپاره کړل .خپل لومړنی احساس مې د خپلې ټولنې او خلکو د فکري او عملي
برخورد په باب په خپله فیسبوک پاڼه کې داسې ولیکه:
«د فرخندې د وینو په بیه،
د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه،
او د فرخندې د ژوند په قیمت سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې
فکري سطحه په کومه پوړۍ کې ده.
د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت پر تندي باندې تور داغ دی».
بیا مې تر دې عنوان الندې یو شعر او یوه هم مقاله چې سر لیک داسې و«:د فرخندې د وینو
سره داغونه ،د انسانیت پر لمن تور داغونه» خپاره کړل.
په کوم هیواد او ځای کې چې فرخنده وسوځول شوه او کومو خلکو چې فرخنده وسوځوله ،د
هغوی له نظره اسرایلیان کافر ،یهود او مباح الدم دي ،خو چیرې کوم اسراییلی ،یو فلسطیني
ځوان ته د خپلمنځي تضادونو په حساب اور اچولی و ،او همدې یهود ،همدې کافر او همدې
مباح الدم په خپله محکمه کې د اسرییلي اور اچونکي له پاره د عمري بند سزا منظور کړه ،اما
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د فرخندې مسلمان سوځونکي ته د اسالمي محکمې له خوا تر اوسه چا هیڅ هم نه دي ویلي او
سرې سترګې ګرځي.
موږ فرهنګیان نه جنګیالي لرو او نه هم وژونکي ټوپکوال ،د فرهنګیانو لښکر او وسله فکر دی،
قلم دی ،غږ دی ،موزیک دی رنګ دی او...
یوه شاعر(سمیع حامد) د فرخندې او رخشانې له پاره خپل غږ اوچت کړ او یوه سندر غاړي له
موزیک سره هغه زمزمه کړ ،په دې ډول:
«در خیابان نال ٔه فرخنده ها
در بیا بان زجهٔ رخشانه ها...
داد از این نا مرد ها
فریاد از این نا مرد ها»...
په یوه لنډ آزاد شعر کې مې د فرخندې وروستۍ غوښتنه او وروستی غږ چیرته لرې د نورو
کلو د خلکو په آدرس ورلېـږلی و .د دې کلي (د مځکې کُره) خلکو خو یې غږ باندې غوږ و نه
ګراوه ،د نورو لرو کلو په آدرس مې غږ ور مسیژ کړ ،نه پوهېـږم چې هلته به هم چا اوریدلی
وي که نه؟
اوس هم زه د خپل ذهن په پراخه بیدیا کې د فرخندې په وینو سور بدن او کړم ،کړم اندامونه
ګورم چې د خپلو ضاربانو پر جهالت پورې په کړس ـ کړس خاندي ،خو د دې خندا د څپو په
حاشیه کې مې یې هغه مظلومانه چیغې مې هم په تت ډول تر غوږو کېـږي چې د مرګ په شیبو
کې یې هغه چا پسې غږ کاوه  ،چې هیڅ نه و .فرخندې لکه اوبو اخیستی چې ځګ ته هم د
خالصون په تمه الس اچوي ،د بچیدو په هیله د چیغو په لړ کې له اشرف المخلوقاتو نه او د
خدایتعالی د پورې کلي له مخلوقاتو نه د مرستې غوښتنه کوله ،خو...
دا د فرخندې د ژوند د وروستۍ شیبې ،د وروستۍ سلګۍ او د وروستۍ غوښتنې یو لنډ هنري
انځور دی ،چې ما د خپل ذهن په ګالري کې د دې له کبابیدو نه یوه ورځ وروسته ایستلی و:

عرض
آهای !!!
د لوړو کلو خلکو،
غږ مې در رسي که نه؟
دغه دی چغې وهم
وژني مې،
وهي مې،
سوځوي مې
خالصوالی مې شئ؟؟؟
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۲۰۱۵/۰۳/۲۰
هیدرسلیف،
ډنمارک

یو ځل بیا د فرخندې د وینو سره خالونه
فرخنده دویم تلین
د کابل سین پر دیوالونو او د اندرابي واټ د پاسه او د ټولو با احساسه او چیز فهمه خلکو د ذهن
پر واټونو او دیوالونو باندې ،د فرخندې د وینو سره داغونه ،پر ما ،پر تا ،پر عدالت ،پر شریعت،
پر دولت ،پر ملت او پر ...باندې اوس هم خاندي.
هغو لیوانو چې د فرخندې په نامه زموږ د وطن یوه تنکۍ هوسۍ وداړله او د خپل وحشي طبیعت
له ارضا وروسته یې بیا وسوځوله؛ اوس هم د نورو هوسیو د داړلو له پاره په کمین کې پراته
دي؛ خو فرخنده او نورې هوسۍ...
ما یو کال مخکې د «فرخنده سوزان» د غمیزې په پار د «اول وهي بیا سوځوي مې ،خالصوالی
مې شئ؟» تر سرلیک الندې څو کرښې او یو ټوټه شعر لیکلې و ،د فرخندې د یاد ژوندې ساتلو
په موخه لومړی یاد شعر:

عرض
آهای !!!
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سوځوي مې
خالصوالی مې شئ؟؟؟
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د «تیر په هیر» په سیوري کې،
هیره شوې فرخنده
د فرخندې د وینو هر داغ ژبه لري او هره ژبه په لوړ غږ باندې د ټولو په آدرس نارې وهي:
ستاسو د وطن د عدالت په تله کې او ستاسو د وطن د شریعت په دایره کې زما د قاتلینو محکمه
تر کوم ځای پورې ورسیده؟؟؟
د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت پر تندي باندې تور داغ دی.

د کابل په اندرابي نومې واټ کې ،د کابل سین په یوه څنډه کې ،د یوې افغانې پیغلې پر نازکو
اندامونو د وحشت برید وشو ،په خپلو وینو کې یې ولمبوله ،بیا یې د جهالت په اور کې داسې
کباب کړه چې هډ ،هډ یې ورته په دود بدل کړ .موږ ډیر بې حافظې خلک یو .په پیل کې دومره
احساسات ښیو چې نه په کوم لوښي کې ځاېـږي او نه هم د کوم احساس او عاطفې په دایره کې؛
خو د یو څه مودې په تیریدو سره یې داسې هیروو ،لکه هیڅ چې پیښ شوي هم نه وي.
په هغو ډیرو جدي موضوعاتو کې چې ،زموږ ټولنې او خلکو په پیل کې ډیر ژر او احساساتي
عکس العمل ورته وښود ،یو هم د فرخندې وهل ،وژل او سوزول و ،خو له بده شامته چې
همداسې یې ډیر ژر هیره هم کړه .دا دی اوس فرخنده د ټولو هیره ده او که د ځینو په یاد هم
وي او څه ورته ولیکي؛ د هغوی خبره او لیکل داسې بې ارزښته گڼل کېـږي ،لکه د لیونیو
انسانانو د خبرو په څیر.
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په هر صورت دا دی بیا هغې ورځې ته نږدې یو چې فرخنده یې د واکدارانو د واک د ماڼیو په
څو سوه مترۍ کې لومړی ووهله ،ټپي یې کړه او بیا یې په نیم ژواندې بڼه اور ورته واچاوه او
داسې په اور باندې وآلیله چې د الندې پسونه هم هغسې نه الیل کېـږي.
د فرخندې په کبابیدو او الیل کیدو باندې چغې ،ب غارې ،شور ،واویال ،اوښکې او ...تر سره شول؛
خو چارواکو نه یوازې وا نه وریدل ،بلکې ځینو ال د فرخندې د سوځولو د موجه ښودلو له پاره
په میډیا کې خپل دالیل هم وړاندې کړل.
اوس د فرخندې د سوزولو پـېـښه او دوسیه داسې هیره ده ،لکه هیڅ چې څه پیښ شوي هم نه
وي؛ خو یوازې د یوې ډلې خلکو په یاد ده چې د کابل په سیند کې د فرخندې د سوزولو په ځای
کې د هغې په نامه د یادگاري واړه څلي تر پیک الندې د مخداراتو په څښولو سره هلته شپه
ورځ داسې پراته وي ،لکه د فرخندې په ویر چې اخته وي.
هغه نشه یان چې د شپې تیرولو له پاره ځای ونه لري ،بیا د کابل په اندرابي واټ کې د فرخندې
د سوځولو یا کباب کولو په ځای کې تر هغه پیک الندې پناه اخلي چې د فرخندې د نازک بدن د
سوزولو په پار جوړ کړای شوی دی.
ما د یو افغان په توگه او د یو قلموال په توگه په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی دی په
هماغو شیبو کې چې دا پیښه وشوه ،ما خپل غږ جگ کړ ،بیا مې یو مقاله خپره کړه ،بیا مې د
فرخندې له پاره خپل لیکلي شعرونه خپاره کړل او هر کال مې د دې د تلین په یاد یو څه لیکلي
دي.
د فرخندې په لومړي تلین کې ما خپل غږ داسې اوچت کړ:
«دا دی بیا نوی کال را روان دی ،خو غمونه او دردونه هم پخواني په کور ،کلي او ذهن کې
را ته ناست دي او هم له هر پسرلي سره او ال هرې شیبې سره نوي را شنه کیږي ،را ټوکیږي
او را لویږي .نوی کال به لمانځل کیږي ،خو د کابل سین پر دیوالونو او د اندرابي واټ د پاسه
او د ټولو با احساسه او چیز فهمه خلکو د ذهن په واټونو او دیوالونو باندې ،د فرخندې د
وینو سره داغونه ،پر ما ،پر تا ،پر عدالت ،پر شریعت ،پر دولت ،پر ملت او پر ...باندې اوس
هم خاندي.
د فرخندې د وینو هر داغ ژبه لري او هره ژبه په لوړ غږ باندې د ټولو په آدرس نارې وهي:
ستاسو د وطن د عدالت په تله کې او ستاسو د وطن د شریعت په دایره کې زما د قاتلینو محکمه
تر کوم ځای پورې ورسیده؟؟؟ د فرخندې د وژلو په لومړۍ ،دویمه او دریمه ورځ باندې مې
د خپل احساس او د زړه خبره یو څو فیسبوکي جملو ،دوو شعرونو او یوې مقالې په ترڅ کې
څرګند او یو شعر او یوه مقاله مې هماغه وخت خپاره کړل.
خپل لومړنی احساس مې د خپلې ټولنې او خلکو د فکري او عملي برخورد په باب په خپله
فیسبوک پاڼه کې داسې ولیکه:
د فرخندې د وینو په بیه ،د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه ،او د فرخندې د ژوند په قیمت
سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې فکري سطحه په کومه پوړۍ کې
ده .د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت پر تندي باندې تور داغ دی».
او دا دی سږ مې د فرخندې د غمیزې په پار دا څو کرښې ولیکلې .دا ځل خپل هغه لنډکی آزاد
شعر بیا خپروم ،چې د فرخندې د وژلو او سوزولو له پاره مې هماغه وخت لیکلی او خپور کړی
و:
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د لوړو کلو خلکو،
غږ مې در رسي که نه؟
دغه دی چغې وهم
وژني مې،
وهي مې،
سوځوي مې
خالصوالی مې شئ؟؟؟
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هیدرسلیف،
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د اشرف المخلوقاتو استعفی
(د فرخندې څلورم تلین)

څلور کاله مخکې ،د کابل په زړه کې د ټوپکي او تنظیمي خپلسرو ایله جاریانو د دویم نسل
استازو د خپلو مشرانو د الرښوونو په رڼا کې ،فرخنده د ناکړې گناه د تناره په اور کې داسې
کباب کړه چې د نازک بدن د لمبو تاو یې اوس هم د هر با احساسه انسان بدن ،روح او روان په
عذابوي.
عاملین یې اوس هم د «ما جهاد کدیم ،ما مقامت کدیم» د شعار په دایره کې ژوندي سري گرځي
او د ویاړونو؟ او شملو ،د وطن په دېرشو میلیونو استازو کې یې د پوښتنې یو تن هم نه شته.
هغه څه چې له فرخندې سره وشول ،نه یوازې زموږ ټولنې ته ،ال نړیوالو ته هم پـېغور او تور
د اغ گڼل کېـږي او بده یې ال دا چې لکه نورې ډېرې غمیزې دا هم د هېرېدو کندې ته ورنږدې
شوې موضوع گڼل کېـږي.
د آلیل شوې فرخندې،
د کاباب کړای شوې فرخندې،
د لولپه شوې فرخندې،
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او د لمبو او لوگو په وزرو هوا ته تللې فرخندې
د څلورم تلین په درناوي او د دې غمیزې د نه هېرېدو په خاطر ،د پېښې په باب د بېلگې په ډول
د ځینو زړه سواندو او چیز فهمه هېوادوالو یو څو هغه نظریات را اخلم چې د فرخندې د وهلو
او سوځلو په پار یې په هماغه وخت کې لیکلي دي:
محب زغم:
«ګډه استعفا
د لوی هللا ج سپېڅلي دربار ته
یا هللا !
تا موږ له خټو جوړ کړو خو اشرف المخلوقات دې راته ووایه .ستا مالیکو اعتراض وکړ خو تا
موږ پر ځمکه خپل خلیفه وټاکه.
خو موږ وحشي شوو .موږ ستا هغه مخلوقات ووژل چې ته پرې نازېدې.
د چا مرۍ مو پرې کړې،
څوک مو په ځانمرګو بریدونو ووژل،
پر چا مو بمونه وغورځول،
او ها بله ورځ مو یوه مېرمن په مرګ ووهله.
تا انسان ته کرامت ورکړی خو موږ ورنه کرامت واخیست .ستا د بنده مړي ته مو اور ورته
کړ.
اوس چې ګورو موږ نه اشرف المخلوقات یو ،نه ستا د خلیفه توب الیق.
ښایي هماغه ستا د مالیکو خبره به رښتیا وه.
نو
پاکه خدایه!
زموږ استعفا ومنه ،نور دا شرم نه شو زغمالی .زموږ پر ځای داسې مخلوق خپل خلیفه کړه
چې په قدر یې پوه شي.
په خورا درنښت
بني ادمان»
عبدالغفور لېوال:
«رواني لوږه ،د اوږدې زمانې لپاره د تاوتریخوالي حاکمیت ،د عاطفې تشه او د اخالقو بې
ارزښته کېدل (انسانخوري) رامنځته کوالی شي .وېریږم یو مهال په افغانستان کې د انسانانو له
خوا د انسانانو خوړل رواج نه شي .
دې برید ته نږدې شوي یو( ،عاطفه) څه وخت راستنوئ؟»
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لطیف بهاند:
«بې له مبارکۍ،
(د  ۱۳۹۴کال لومړۍ ورځ)
تر هغه چې :جګړه ،جګړه مار ،جهالت ،جنایت ،جاني ،جرم ،جنون ،جیزګر ،جاسوس،
جاسوسی...
ځنګلي قوانین او فتواوې ...جناب ...او تر ټولو اصلي ...چې پر دې خاورې السبري وي او دا
په تیارو محکوم شوي او اسیر شوي وګړي ،هغه په خوښۍ او نغارو مني ...د نوروز ،اختر او
جشنونو لمنه ورټوله ګڼئ.
په دوو تېرو ورځو کې مې غزل تکرارونکې او تېرې ژبې ،یوازې همدا توري تکرارول .او د
دې پوښتنې پر وړاندې چې هر چېرې رانه کېده ،بیا خاموشه پاتې وه:
ــ په کابل کې رښتیا ،ښځې ژوندۍ سوځي؟
په هر حال ،توري او کلمات ګنګ شوي دي»...
هوکې په افغانستان کې یو ځل بیا لمر تور شو (پروین پژواک)،
یوه شاعره او ژوندۍ میرمن د یوې مړې او په اور سوې میرمن په باب څه ښه لیکي:
پروین پژواک:
«امروز در ساعتی که امکان دیدن کسوف بود ،بیرون رفتم.
زنبور دیدم،
پروانه دیدم،
درخت پرجوانه دیدم،
اولین گلهای خودروی را میان سبزه دیدم،
برگ الله دیدم اما کسوف را ندیدم.
شاید خورشید گرفتگی همین چهرۀ خونین فرخنده است که صفحات ما افغانها را در فیس بوک
پر کرده است.
بلی در افغانستان دیروز بار دیگر خورشید سیاه شد!»
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د فرخندې پنځم تلین او زموږ د ټولنې عدالت

له نن څخه پنځه کاله وړاندې یوه معصومه جلۍ او یوه پاکه مېرمن ،زموږ د ټولنې د څو تنو
حیوان صفته او څیرونکو انسانانو له خوا ،د ټوپکي ق انون په توره دایره کې لومړی په لغتو او
سوکانو و وهل شوه ،بیا د ناکړې گناه په تور سنگسار شوه ،په خپلو وینو ولمبول شوه ،تر موټر
الندې شوه او بیا ژوندۍ وسوځول شوه؛ خو تر نن پورې یې زموږ د ټولنې د هېڅ قانون له مخې
پوښتنه ونه شوه ،ځکه چې پر دې ټولنې د وحشت قانون حاکم دی .فرخنده په وحشت ووهل
شوه ،په وحشت وسوځ ول شوه او په وحشت سره هېره کړای شوه؛ خو د خلکو او تاریخ نه هېره
ده او نه به یې هېره کړي.
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دا جلۍ فـرخنده نومېده او د ښار په تر ټولو مرکزي سیمه کې ،د امنیتي ځواکونو تر مخې ژوندۍ
په اور کې کباب کړای شوه .فرخنده زموږ د ټولنې د مظلومیت په یوه سمبول بدله شوې ده.
دا شعر په هماغه وخت کې ما د فرخندې له آدرسه د ...په پته لیکلی او خپور کړی و ،دا دی
سږ یې هم د فرخندې د غږ په توگه د هغې د پڼځم تلین په پار خپروم:

عرض
آهای !!!
د لوړو کلو خلکو،
غږ مې در رسي که نه؟
دغه دی چغې وهم
وژني مې،
وهي مې،
سوځوي مې
خالصوالی مې شئ؟؟؟
۲۰۱۵/۰۳/۲۰
هیدرسلیف،
ډنمارک
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زما روحاني نه د دوی
خبرونه ،ژورنا لیزم ،ښه او بد ،نه ټول ښه ،نه ټول بد ،ځکه ژورنا لیزم ،ژورنالیزم دی ،خبر،
خبر دی ،که د چا په خوښه وی که نه وي.
شپا ړلس کلن مهاجرت کې مې ،خواږه دی حرام وي؛ خو ډ یر ترخه ،ساړه او تاوده مې و
ازمیل ،ډیر ځل مې د مرګ ،ډیر ځل مې د مهاجرت او ډیر ځل مې ...خبرونه واوریدل او
ولوستل.
د استاد روهی د مرگ خبر په ما سکو کې دومره حیران کړم ،چې په هغې شیبه کې مې مطبو
عاتو ته څه نه شو ویالی ،څو ورځې وروسته د روزګار د مجبورتیا له مخې مې چې غم یو څه
سپک شو ،د «نا لوستې پاڼه» تر سر لیک الندی یو څه د استاد پر مرګ او ژوند ولیکل ،خو د
صمد روحانی د مرګ خبر بیا هم مها جرت او بیا هم پردې چاپلایر ،خو اشنا غم.
د  ۲۰۰۸ام کال د جون اتمه نېټه وه .ما ته یو نظامی دوست کورته راغلی و ،ده هم هر کله د
خبرونو او ژورنالیزم لړۍ څارله .زما دوست هر کله چې راشي زما په څنک کې د کمپیوتر تر
مخې کینی او په ګډه اخبار لولو .ښځګلې لږ لری د زړه خواله کوي او کله ـ کله وایې چې:
ستاسې پر خبرونو دې اور بل شي چې نه خال صېـږي .ډوډۍ راغله ښه په مزه مو وخوړله.
تر ډوډۍ وروسته زما او زما د دوست خبری بیا هم پر ژورنالیزم را پیل شوې .ده وپوښتل:
ــ ژورنالیزم یعنی څه؟
ــ دوی څه کوي؟
ــ غلتي کوي او سیاست کوي ،کله ـ کله درواغ هم وایې او...
بیا یې د خپلو پوښتنو لړۍ اوږده کړه ویې پو ښتل:
ــ څنکه کیدای شي چې سړی هره شیبه له یو خبر نه خبر شي؟
ما ورته وویل:
ګوره جنرال صا حب!
ژورنالیزم عجیب مسلک دی.
ده وویل څنګه؟
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ما وویل:
ګوره!
د ژورنالیزم په دنیا کې هره شیبه د نوی خبر امکانات شته .که د چا په خوښه وي او که نه وي.
ژورنالیزم په نړۍ کې ،د سترګو په رپ کې نوی اخبار راځي او د هر څه د پـېـښېدو امکان
شته.
ده وویل:
پوه نشوم څنګه؟
ما وویل ګوره تقریبا پنځه څلوېښت دقیقی مخکې کمپیوتر ځان غلی کړی دی ،اوس یې وتخنوه،
وبه ګورو چی څه راته وایي .مخکې تر دې ما تصادفا ورته ویلی وو چې کیدای شي کومه
زلزله شوې وي او یا کومه وژنه شوې وي .
کمپیوتر مې ولګاوه ،په لومړي مخ کې مې یوې ښکلی او معصومی څېـرې باندې سترګې
ولګیدې .په بیړه مې سر لیک ولوست .لیکلې وو:
عاجل خبر:
عبدالصمد روحانی په شهادت ورسید.
بل خبر مې ولوست:
په یونان کې زلزله شوې وه او...
زه یو څه الس پښی شوم .زما دوست وپوښتل:
ولی؟
ما وویل هسی.
خو به بل خوا مې چې مخ واړوه ،میرمن مې وپوښتل:
آصفه ولې؟
یو څوک مو له السه ووت.
زما دوست وپوښتل څوک دي؟
ما وویل ښایې کوم...
خو په بل لورې مې میرمنې زما د سترګو مرغلرې شمیرلې .بیا زما دوست وپوښتل پیژني یې؟
ما وویل:
هو او نه.
ده وویل څنګه؟
ما وویل دی ډیر زلمی وه ،زه یې یوازی د رادیو او انترنت له الرې پـېـژنم.
ما چې په لومړي ځل د روحانی له رادیو څخه واوریده ،خپلې میرمنی ته مې وویل:
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دا سړی نه غواړی چی ژوندی پاتې شي .وروسته مې د ده څو ګزارشونه او خبري رپوټونو ته
په پام سره ،بیا هم خپلی میرمنی ته وویل:
افسوس چې دی ضایع شي.
د روحانې د مرګ د خبر په اورېدو مې داسی و ژړل چې څو ساعته مې چا سره خبرې هم نه
شوې کوالی.
د دې ورځې په سبا چې له کاره راغلم ،په بیـړه مې کمپیوتر ولګاوه او مخامخ د روحانی د مرګ
ژوند او خاورت ه سپارولو صفحی ته الړم .په پټه او براالمې وژړل .زما په کوټه کې بچیان نه
وو ،څو شیبی وروسته مې میرمن راغله ،زما د ژړا دلیل یې وغوښت ما ورته وویل:
نور مې طا قت نه درلود .له کوره ووتم غوښتل مې د لویو اوبو څنډې ته الړ شم .سوچ مې وکړ
چې د روحانې دروند غم به د لوې سیند له څپو سره شریک کړم ،خو د لوې سیند څپو راته
وویل:
دا ستا سو کیسه ده ،ستاسو کیسه نه تما میدونکې خوا شینې ده .دا زه نه شم زغمالی او...
بیا کور ته را روان شوم .په الره کې یو ډنمارکی دوست را راون و .زه د روحانی په هدیره
کې ګرځیدم او په وینو لژند روحانی مې په غـېـږ کې و ،ډنمارکی راته وویل:
های!
ما نه شوای کوالی چی د ده ځواب ورکړم.
انګازه راغله چی دا څومره بی احساسه خلک دي .ما سوچ وکړ او له ځان سره مې وویل:
دا خو زما روحانی مړ دی ،نه د دوی.
په پای کې به زه د خپل زړه غم د ګران ایمل پسرلی پدی جمله لږ سپک کړم:
«په اوږدو بادامی سترګو کې مسک شو ،چی شونډې یې ورو پرانستې ،وې ویل:
زه مچ نه شړم ،پر ما څوک څه کوي؟
ورته ټنیګ به شوم ،اوږدې پښې به یې پر یوې بلې واړولې ،د ښی الس نرۍ ګوته به یې خولۍ
ته ونیولی – لکه شر میـږي چې – څه به یې ونه ویل ،خو پوه به شوم چې خبره مې د روحانی
زړه ته نه لویږي»...
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لیکوال بیوګرافي:
پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،
د ۱۹۵۷م کال د دسمبر په ۲۳مه نیټه د کابل د
چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې
زیږیدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د کابل د
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو
زده کړو ته دوام ورکړ ،خو دولسم ټولګی یې د
میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
د  ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د کابل
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې
زده کړې پیل کړې او په  ۱۳۵۸کال یې د
لیسانس سند تر السه کړ .له فراغت نه وروسته
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي
په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعر وایي ،نوی شعر ډیر لیکي ،کله ،کله یوه نیمه غزله او
قصیده هم لیکي .په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې ،شعرونه او کتابونه یې په هیواد کې دننه او
له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
د هجري شمسي نېـټې په شپـیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې
(اجتماعي علوم) د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.
دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د
روزنې ادارې د علمي پروګرام «موږ او اوریدونکي» لیکوال پاتې شوی دی.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون
کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.
په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې
د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.
د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې ،د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله
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برخه په کې اخیستې ،مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې
له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د
زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی ،مشورې یې ورسره کړي او د
سویدن په ستاکهولم ،یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 ۱ـ پښتو ادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
 ۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۳ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۴ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخیـ یل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره
علمي اثر)،
 ۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي
کتاب (ګستـتـنر چاپ)،
 ۶ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب
(کستـتـنرچاپ)،
 ۷ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب
(ګستـتـنرچاپ)،
 ۸ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۹ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون ،د پښتوڅانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۱۰ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستـتـنرچاپ)،
 ۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی
دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
 ۱۲ـ مروره مځکه (د شعرونو ټولګه)  ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له
خوا خپره شوی ده،
 ۱۳ـ الرورکي الرویان ،لومړی ځل په  ۱۳۹۱کال کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې
خپور کړی دی او دویم ځل د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۴ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،په ۲۰۱۸
کال په کابل کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی،
 ۱۵ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ( )۹نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،

 ۱۶ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه ، ،د  ۲۰۱۸کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
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 ۱۷ــ د کوچنیانو ادبیات (،د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) دویم ټوک ،د
دوه زره اوه لسم ( )۲۰۱۷کال په اگست کې ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی،
 ۱۸ــ د باران سیوری (د شعرونو ټولگه) ، ،د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن
آنالین کې پر لیکه شوې ده،
 ۱۹ــ د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه (د مقالو ټولگه) ،د  ۲۰۱۹کال په فبرورۍ میاشت کې،
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۰ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۹کال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۱ــ د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه (د مقالو ټولگه) ،د ۲۰۱۹
م کال په سپتمبر میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۲ــ د ډنمارکي فرهنگ څو غوره بېلگې (د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه)،
لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جنورۍ میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی.
 ۲۳ــ یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! (شعري ټولگه) ،د  ۲۰۲۰م کال په مارچ میاشت کې،
په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۴ــ ژوندي یادونه ،لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په اپریل میاشت کې ،په افغان انالین
پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۵ــ د تللو یادونه ،همدا اثر.
چاپ یا آنالین کولو ته تیار:
ــ د شعرونو دوې ټولگې،
ــ او درې عنوانه څیړنیز کتابونه.
پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو
کې فعال دی ،خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.
پای

