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 ۲۵/۰۷/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند
 

 له دیداره، تر مزاره
 

 )د عالمه رشاد دولسم تلین په یاد څیړنغونډه(
 

 لومړۍ برخه
 

 
 

 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 کونکو 

 عالمه بابا له مینه والو نه بښنه غواړم.او د 
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 

 پله مینه او صمیمیت یې له موږ نه و نه سپماوه. خ
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نو د ، نه خبر شوم په یاد له څیړنغونډېد دولسم تلین  رشادعالمه اکادیمیسین عبدالشکورڅنگه چې زه ډیر وروسته د 
 . لیکالی لڅه و نه شوهغه وخت وخت د تنگوالي په وجه ما 

 

ونډې په دوو د څیړنغ مارچ اتمه او نهمه ټاکل شوې وې،کال د  ۲۰۱۷د د دې څیړنغونډې له پاره رسمي ورځې 
په غونډه  ماعلمي څیړنې او مقالې واورولې او بحث ورباندې وشو، خو د خپلې درنو پوهانو  ورځو علمي ناستو کې

په همدې دلته به د خپلو خبرو لنډیز هغومره چې زما په یاد دی، ولیکم او  .شفاهي خبرو تیر کړلنډو خپل وار په کې 
 :یادې کړم په لنډ ډولهم له رشاد صاحب سره زما د علمي اړیکو او شاګردۍ ځینې خاطرې پلمه به، 

 

 
 جریاند څیړنغونډې 

 

رشاد سره د معرفي کیدو له پیل نه عالمه له  .زه رشاد او رشاد پوهنه د افغانستان د فرهنگ په ډگر کې یوه ډیوه گڼم
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.
 

 ننه کوم چې دا ډیوه یې بله ساتلې او تر نن پورې یې را رسولې ده.له ټولو هغو فرهنگي دوستانو نه مزه 
د جوړولو له پاره هلې ځلې  په یاد یې د دې څیړنغونډېد دولسم تلین عالمه بابا له هغو دوستانو نه مننه کوم چې د  

 .او ګڼ شمیر فرهنګیان یې سره را ټول کړي دي کړې 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 

 جوگه یم.و لیکلو ابرکته نن ستاسو په حضور کې والړ یم او د یو څه ویلو 
 

ل کال په لومړیو کې، د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې ولید. دا  ۱۳۵۵د لومړي ځل له پاره د صاحب ما رشاد 
 س کاوه.یزما د لیسانس زدکړو دوره وه ا و عالمه بابا په مخامخ ډول موږ ته تدر

 

ټولگي کې ناست وم چې هغه د علم او پوهې غر زه د یو شوخ او نه مننونکي زدکونکي په توگه داسې یو چا ته په 
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 تویږي. قلم مې په چلیدو شو ځینې مهم 

 .هم په خپله کتابچه کې ولیکل خذونهاد لوستلو له پاره اړین ممې اد داشت کړل او په پای کې ژر ی ،جمالت مې ژر
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نه یوازې زه، بلکې زما په شان نور سر شوخه شاگردان به د رشاد صاحب په ساعت کې تر هر څه تیریدو او ځان 
نکي په توگه د ټوکو وو ریښتیني ښوچې هر کله به یې د ی ،به مو ټولگي ته په تگ ملزم گاڼه. د ده درنې علمي خبرې

 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.
 

 
 میر گډون کونکيشد څیړنغونډې یو 

 
 د لومړۍ برخې پای
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