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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 13/۱1/۴۱1۲                پوهندوي آصف بهاند
 

 شین پسرلی
 )داستاد صدیق پسرلي مړینه(

 

 
 هغه هم په دې ډول: په برخه شوی دی، را ویاړ لیدلو پسرلي داستاد صدیق  د وار کې یو خپل ژوند په اوږدو ما ته د

چې په تاریخ کې به یې ساری یا هیڅ نه وي  شو په راتګ سره داسې غوبل جوړ تنظیمي ایله جاریانو په کابل کې د
 شوم. ته اړ هرڅه پریښودو کلي او خپل کور، زه هم د بدل شول. هرڅه په سره اور شوی وي. لږ تیر یا به ډیر او
 تان دافغانس د فرهنګیان ولیدل. کې ګڼ شمیر جنازې په مراسمو استاد دوست شینواري د مې د وروستي ځل له پاره د

 . . شاعران او. لیکواالن، ژورنالستان، پوهنتون استادان، د اکادیمۍ غړي، علومو
قابل لوري م چا د هر سره کتل او بل ته مو یو نا امیدۍ کرښې لوستلې. س اوأی کې د سترګو او بل په تندیو د یو ټولو

 ابا دا بیت لوسته:رحمان ب په تندي کې د
 

 ونـــحـاکما لــما نوظــا پـــه سـبــب د
 دي درې واړه یو پیښور وګورو کور

 

ه هغه هم ک پیښوره ده، منډه تر شو، ګور پیام باندې سړی پوهیده چې: کابل خو نه په یو کتلو او خولو له پټو ټولو د
 پل کورته خ چا که به هر که نه او بیا به سره وګورو بل نه پوښتنه کوله چې: مړاووکتو له یو ټولو د . . شي نو. ګور
 . . بل کوم ملک بندیوان شواو. به د یا شي او ګور

ینې سره اورکې ن ټوپکساالرۍ په وحشت او تنظیم واکۍ او کابلیان د هیڅ کله به مې هیرنه شي چې دا وخت کابل او
ونه یې یال له خپلې ځالې نه چې خاورین د له سوي سکاره کابل نه، اخیستي کابل نه، له اور ،زه له کابل نه نینې وو.

وان په لوري ر پیښور د بدل کړي وو؛ لوټې په سره انګار« کلوخکې » لکه د  وحشت اور نه یې د یوالو ډبرین د او
 مزه وڅکله.مهاجرت  دلومړي ځل له پاره مې د ته ورسیدم او دیرشمه نیټه پیښور په یو ثور ل کال د 13۳۴د شوم.

 مرستې په ترڅ د جوړولو د اسنادو تګ د بهرته د ځای ځایګي او د فرهنګي دوستانو کې زما شخصي او په پیښور
 پښتو د یو نیکمرغه احساس کړ. خوشاله او مې ځان ډیر اشخاص هم راوښودل چې د دوو په لیدلو ځینې ځایونه او

 لیدل و. استاد صدیق پسرلی بل د او عارف رحمان بابا زیارت ته ورتګ و او مفکر ستر ژبې د
ن ذه نامالومې راتلونکې زما وجود، بې سرنوشتي او مهاجرت چاپیلایر، د سره له دې چې په وطن کې روانو حاالتو،

 حالت سره مخ شوم چې بیا به مې د کله کله به داسې څه یا څوک او خو لړم نیش هره شیبه چیچه، لکه د ضمیر او
 ذهن په کرونده کې راولوت. زړه او امید نری باد د
 ته وویل: صاحب را انځور نو څه بېغمه شوو، یو له کارونو اسنادو ویزې او یوه ورځ چې د

 ما هم وویل درځه. راځه چې نن پسرلی صاحب وګورو.
پسرلی  نومیږي،« نوته » آصف ګله دا سیمه  صاحب ووې: انځور چې یو وار ځه پسې ځه. پیښور ګڼه ګوڼه، د

ۍ په منځ کې نر ریټی کوڅه وه اوسیخ کړم چې پخه کانک دې کې یې یوې داسې ځای طته ور صاحب دلته اوسیږي.
 ومې لیدل چې یوه ډنګر بنده بوغبندته شاور ننوتو، کله چې کورته ور یوې دروازې ته ورسیدو، ویاله غځیدلې وه.

 به جدا نه شي. چې ته وا نور ځنګنونه یې په نس پورې داسې نښلولي وو، کړې وه او
 روغبړیې را راجګ شو، یژندلم سړی وروپ کله یې چې ورو داسې چیچلی وم چې زیړزبیښلی وم. وطن حاالتو زه د

دن باندې ب ضمیراو ذهن، زما پر نو خبرې پیل کړې، خبرو وروسته چې استاد او پوښتنو له یوڅو کیناستو، سره وکړ.
ه چې داسې خزان هنر علم او د او سړی په رښتیا پسرلی و، بل کړای شوی اوراوزیړمنی یې به پسرلي باندې بدل کړ.

 نه تمامیدونکی ګنج، یو هنر د علم او دا خزانه او ګالن راوغوړول. اوذهن په مړاوې کرونده کې یې هیلې  زما د
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 کې په یوه زړه کوډله کې پروت« نوته » په  پیښور د الندې خزانې، خاورو افغانستان تر لکه د او صدیق پسرلی و
 و.

حاالت داسې راغلل چې  خو چې بیا کله سره ګورو، ما په زړه کې اچولي وو ښې مرکې وکړې، په هغې ورځې مو
 بل پردي وطن کې ورغوزارکړواو... پسې واخستو چیرته لرې یې په یو پاڼه بادونولکه وچه  موږ
 پښتو د په ځانګړي ډول غزل کې وروسته له استاد حمزه شینواري نه، شاعرۍ، ادب او صدیق پسرلی په پښتو استاد

 ددې ښه ګواهي دده خپاره شوي آثار دي. او حقداره استاد دی، منل شوی او غزل یو
 خو پردې الرې باندې روان شو؛ استاد صدیق پسرلی هم په خپل وار ټولو الر، د او خدای رضا ده د مرګ حق دی،

ه زما پ خو نه یې وي کړي، کې ټول هغه څه چې غوښتل، فرهنګ په ډګر ښایي ده د څه پریښودل. له ځان نه یې ډیر
 سره کړل. عقیده چې ډیره ډیره سلنه یې تر

 افغانان به ور میراث چې نه یوازې کورنۍ اوداسې  څه په میراث پریښودل. له ځانه یې ډیر خو صدیق پسرلی الړ،
 کوي. باندې فخر بډای فرهنګ لویه برخه به هم ور بشریت د بلکې د باندې ویاړي،

لکه  وتاند پسرلی دی ا ټول افغانستان شین بڼ او بلکې د نه، خان آباد د کندز د قره باغ نه، غزني د صدیق پسرلی د
 ثمره بڼ پریښود. با ښیرازه او ځان غوندې یې شین،

چې شنې با ثمره ونې په کې والړې  داسې بڼ یې پریښود ځان غوندې شین پسرلی پریښود، ،نه ه له ځاند خو دی الړ،
 آثار د او دده افکار پسرلي دي، باغونه دي او پسرلي راپاتې هرڅه شنه دي، د دده عالمه کورنۍ، او دده آثار دي،

 شنې کوي یې پسې. کروندې شنې کړي او فکرونو د خلکو
ه ې بسنه نه کوي پرده باندې بمقال شعرونه، خبرې، شریح له پاره ویناوې،ت افکارو د ثارو او شخصیت،آ پسرلی د د

 بلکې کتابونه ولیکل شي. ب نه،کتا
دده  شنه پسرلي حیثیت لري او یوې شنې کروندې او د افکار او صدیق پسرلی به تل شین پسرلی وي دده آثار استاد

 کوي.رنګ استفاده  خوند او نه به تل خلک د با ثمره ونو په جوړ کړي شنه بڼ او
کور په آرشیف کې مې  خپل ذهن او د خو اوس له پاره دده آثارو ته الس رسی نه لرم چې څه پرې ووایم، زه د

 نمونې په ډول وړاندې کړم: کالم د سمدالسه دده دغه دوه شعرونه پیدا کړای شول چې دلته به یې دده د
 

 ولــهســره پلـی را فرصــت در آشنــا راځــه،
 نیکمــرغۍ تــرالس نیــولی راولــه د لـیپسر

 له میناسره کړه پام کړه، څادرورباندې خپور
 هلـمحــفل ته ساقي غلی راو شیخان ګرځــي،

 

 وړکــه نه یونوخــاونـده وخــوشــالیـونــویــ د
 ـهښکلی راول کــې یــو بهــارونــو پــه تیــرو

 یهلــلمنوته سپر یــا مــا درســره بــوزه شنــو
 ولــهنښتیـځــلـی را شــوتلو شنــو یــا بــوی د

 
***************** 
***************** 

 
 ښایي بیا راځي بهار وښوسرنه هسک کړل،
 راځي بهـار که پخال چــې بیابــه مرور وي،

 نه چاتیږه منځ کې ایښې نـه کـډې ورلیښلې،
 راـبـهـتـه بـه څـه رنـګه تنهـا راځــي  لـمــنو

 

 دماینونولــه شامته چــاووې چــې ســږهــم،
 ارپــه ډولۍ کې یک تنهاراځي به وریځــو د

 څه سا به یې شي جوړه دباروتوپه لوګي کې
 مــوسم په تقاضا راځـي بهـــار مجبــوردی د
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 سویوڅړیــکو دزخــم تبســم وي تـرجمــان د
 په موسکا راځي بهار وطن ته ځکه، زمــوږ

 پریږدي دوړې را هم دحسرتراتلل یې ښایی بیا 
 تالی شو،نه په شا راځي بهار نه موږ ورپسې

 

 لېس ږلۍ وهـأـوشــګوفې چـې وي دیــدهیلـ
 هارراځي بـنیمه خوا  راځي خوزموږخواته،

 شمخبر ن په راتلویې ګرځی، په زړه باندې مې
 ه هرځلــې په غــال راځــي بهاردا څــوکلونـ

 

 ښاپیرو ته یې څه کړم چې وطن د پسرلیه زه
 ي بــهارکه زیـبا راځ ـا راځــي بــهاراورعنـ

 
 پای
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