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  ز٢٠٠٦اسن  سپتامبر   ،پوهنوال رسول باوري                                                                     هلند  : ليکوال 
 

 لطيف بهاند د پوهي او ادب د نوي پښت سرالرئ استاد او څيړونکئ
 !په مسکو کي د قلم ټولني  په نوښت  د داکتر لطيف بهاند په اړه څيړنغونډي ته 

    
دعالمه حبيبي، مرحوم بينوا، خدای بخښل الفت، پوهاند رښتين، مرحوم  خادم، پوهاند رشاد په څير پخې  ککرۍ په   
ليدلې چي افغان او افغانستان،  پښتو          تيره شلمه پيړۍ کي د پښتو ادب او پوهي پر اسمان د روښانه ستورو په شان  و

ه کړل و په    د هيوا. او پښتانه یې د نړۍ د سيال جو د  دهویت، تاریخ، ژبپوهن، کلتورپوهني او نوروپوهنيزو څان
دراتلونکو     تړاو یې داسي هر اړخيزي څيړني او ليکني وکړې چي په پخوا کي یې سارئ نه وو او الس ته راوړني یې    

نوموړو   د دې څيړنيزو، تخليقي او تدقيقي اثارو تر څن د     . نسلو نو لپاره  هم  روزونکي  او الرښونکي اثار دي      
استادانو تر الر ښوني او روزني الندي  یوشمير زده کونکي وروزل شوه چي له نيکه مرغه  دادئ اوس د پوهي او       
انده مخورو څخه یو هم داکتر     ه د هيواد او اولس په چوپړ کي دي، چي د نوي پښت د ه ادب د نوي پښت  په تو

 .لطيف بهاند دئ
ستادانو څخه مخامخ زدکړي کړي، او د هغوۍ تر پالني او روزني الندي  یې  د     لطيف بهاند د هيواد د یاد شویو سترو ا    

پوهي په لوۍ سمندر کي د مهارت او برالس المبو زده کړیده، او یا یې د هغو ستر استادانو سره د مرستيال  
ر کي د نوي نسل د روزني دنده پر مخ بيولې ده   ) اسيستانت( ه د پوهي په ډ يړنيزو او کلتوري په پوهنيزو، څ . په تو

ي په څير د هيواد د مخکښو  پوهنپالو او کلتور       چارو کي یې داسي ونډه خپله کړې، چي هر ه برخه یې د زریني پا
ړئ او  ډاډمن مقام او دری لري ان ه ویاړلې دنده، په راډیو  . پالو په لړۍ کي   په کابل پوهنتون کي د استاد په تو

رامونو د وډني او سمووني چاري، د هيواد  په کچه  دکلتوري  او   افغانستان کي د بيال بيلو کلتو ري او علمي پرو
و مالتړ اوپه هغو کي برخه اخستنه، هغه ویاړني دي چي د بيا را یادولو، پيژندلو او بيانولو لپاره یې زیاتو    علمي ه

 . ليکنو او ډیر زماني واټن ته اړتيا شته 
 به د یوه د اسي پښتون هوډ او د خيال نازکي وږمې حس کړو چي د زیاتي تو              که د بهاند شاعري په پام کي ونيسو نو  

ي ندی ړتيا کي د بهاند برالسئ دادئ چي پښتني هوډ یې د خيال. ضح پرته څر ان  پړاونو ته رسولئ     داسي  په دې 
ولې ر ري واوري او که اوریدونکي او لوستونکي د بهاند شاع . ده چي شونتيا یې د ویوکو په م د پوهيدو وړ 

لوۍ تر ټولو غوره جمله  داوي چي د هيواد نامتو شاعر لطيف بهاند        :ولولي نو به خامخا د بهاند د پيژند
 

 په تش غلچک غواړې بد نام به دي شم
 یاغي رام به دې شم زه له هر چا نه،

 که مي کښېکاږې او تر شونډو مي وړې
وتو کي جام به دي شم  په قلمي 

 او دا غزل تر پایه
 

ونو څخه یوه دا چي         وتو ليکل شوې مقالې د سل ولولې او یا یې واوري نو     ) زه څوک یم؟( او که  د بهاند په ساحري 
لوۍ لپاره داسي وليکي چي   د هيواد نامتو ليکوال داکتر لطيف بهاند؛ او که د هغو څيړنو    : به خامخا د بهاند د ښه پژند

ورو وان نسل  ته  جاج واخلو چي بهاند پر مخ بيولي او د  د ښې روزني او ښووني په نيت       پایلو سره یې د هيواد 
د هيواد نامتو څيړونکي داکتر لطيف بهاند؛ زه نه : وړاندي کړیدي، خامخا به د بهاند د نوم وړاندي داسي وليکي چي 

 د نورو ژباړل شویو     غواړم د ښاغلي بهاند هر اړخيزي څيړني ته الس اوږد کړم، په دې لنډه ليکنه کي غواړم د بهاند  
ه د   ي په تو  . تر سر ليک الندي اثر یو لنډ او بيړن جاج واخلم  )) کلتور پوهنه((اثارو څخه د بيل

تر سر ليک الندي )) کلتور پوهنه ((داکتر لطيف بهاند د نورو څيړنيزو اثارو تر څن یو ارزښتمن څيړنيز کتاب د  
و  ي له اړخه یې تر ژباړلئ او خپور کړیدئ، دا څيړنيزاثر د پا  پان زیاتو هغو ليکل  د شمير له مخي ل دئ خو د من

.    شویو رسالو اوکتابونو وزن او ارزښت زیات دئ چي تر اوسه  پښتو ژبي ته  د کلتور پوهني په تړاو ژباړل شویدي        
دي کال په مسکو ښارکي خپور شویدئ١٩٩٩کلتور پوهنه درسي مرستندویه اثر په  و شمي.  زی ) ١٠٢(ریې د ټولو پا

وان ليکوال اسماعيل یون ته ډال            ویا تقریظ ليکلئ او د هيواد  ي، پر کتاب داکتر شامحمود  وته رسي یوسل او دو پا
ي   . شویدئ د دې څيړنيز اثر پيل د کلتور په پيدایښت او د کلتوري څيړنو او اندونو په هغه یون شوېدۍ چي  د دې څان

ړین دي؛ او بيا د کلتور او تمدن په اړه د نامتو روسي  فيلسوف نيکوالی بردیایف    مينه والو ته یې پوهيدل او لوستل ا   
ړې او د کلتوري ډایلوګ  خپلواک دری پکښې نغښت دئ ؛              ان هغه ليکنه را ژباړل شوې چي  په خپل ډول کي  

ن نړۍ د فکري او   کلتوري ټکر د دې اثر بل سر ليک دۍ چي په رښتني ډول هغه اړپيچونه را برمال کوي چي د اوس
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ي چي د نوي او مدرن تدریس او           ونه جوړوي؛ او بيا د دې ارزښتمن اثر هغه سرليکونه پېلي ذهني جوړښتونو بنس
ه ده    .  ښوني لپاره ټکس بوک نه بلکي د یوه  درسي مرستندویه کتاب په زړه پوري بيل

نو سره یې اړیکي دي د دې      د کلتور پوهني اثر ژباړه د هغو مينه والو لپاره ښه زیرۍ دۍ چي د ک     لتوري څيړنو او پل
ړتيا هم   ړتيا ده خو په بله وینا کيدای شي دا د همدې کتاب یوه نيم ان سره سره چي دا دنوموړي اثر یوه ډیره ښه 
ه نه شي پورته کوالی، یوازي دهغو کسانو لپاره  وشميرو، او هغه داچي د دې اثر څخه ټوله لوستي کسان پوره 

نو سره یې کار او اړیکي  شته    ور دۍ چ ه د هغو استادانو او کارپوهانو      . ي د کلتوري څيړنو او پل ړي تو ان او په 
 .لپاره د زیات ارزښت وړ دۍ چي د کلتور پوهني په تدریس او تعليم بوخت دي

ي ته پام وکړو خامخا به هغه ليد لورۍ برمالشي چي معنویت پر ماد ي، که د کلتور پوهني اثر من پان یت برالس 
ال تر السه             و  ه کي د کلتور بنس  داسي  ښودل شویدۍ چي د معنویت له وړان یا په بله وینا د دې اثر په من پان
کوي، چي د کلتور پوهني په تاریخ کي  زیات  شميرکلتور پوهانو همدا لورۍ  درلودل دئ، د یادښت وړ ده  چي د            

ان ته پلویان کلتور پوهني په څيړنو کي د همدې ليدل وري تر څن د کلتور پوهني په تړاو نور ليد لوري هم شته چي 
د هغوۍ په اند معنوي کلتور د ټول کلتور یوه    . لري او د اوسن نړۍ  د کلتور پوهانو یوه غښتلې برخه په بر کي نيسي    

کلتور پوهانو د ليکنو او        ښه به وای که د همدې ډلي    . برخه ده او هغه هم داسي چي  بنس یې پر مادیت  تکيه کوي    
ای شوي وای  ه یوه دوې ليکني  ي په تو      .رسالو څخه د بيل
ای کړو او له  هر یوه  : د اتنو لوجيستانو تر من دا خبره ډیره مشهوره شویده چي   که لس تنه اتنولوجيستان  سره یو

لس تعریفونه په واک کي ولرو؛ ښاعلي بهاند هم  نه د کلتور پيژندنه وغواړو، په پایله کي به موږ د کلتور پيژندلو لپاره 
ندونه یې د         د نورو اتنولوجيستانو په څير د کلتور د تعریف لپاره الره پرانيستې پره ایښې، خو د خپل ليدلوري څر
هغه تعریف په بيا بيا ليکلو کي ښودل چي د معنویت برالسي پلوي فيلسوف نيکوالی بردیا یف له لوري وړاندي        

هر کلتور په داسي حال کي چي د معنویت   . د روح کلتور دۍ) حتی مادي(هر کلتور . (( تعریف شویدۍشوئ او یا
ه٣٠کلتور پوهنه ))  (بنس لرونک دۍ، د طبيعت په شرایطو باندي  د روح د تخليقي کار محصول دۍ    ). مه پا

را ړو او ارزښتمنو اتنو  ان ړتيا دا ده چي د  ان فکي مفاهيمو د توضح لپاره یې د یوشمير  د کلتور پوهني یوه بله  
سترو ليکوالو هغه ویناوي را یادي کړیدي چي له یوې خوا د عامو منل شویو احکامو په څير د اولسونو من ته      
ه د پوهيدو وړ                 رافيکي افادې چي موخه ټاکل شوې وې،  په خورا ښکلې تو رسيدلي دي او له بله  پلوه یې هغه اتنو 

ولي دي ه کيدای شي      د معا . ر ویته له خولې راوتې ده یوه ښه بيل : ویته وایې چي : شرت په تړاو هغه وینا چي د 
ندوي      (( : د لوڅي سنيکا هغه وینا چي وایې .))معاشرت هغه هينداره ده چي هرڅوک خپله اصلي څيره پکي څر
لې الر ده    : کمال او بشپړتيا درې الري چاري لري؛ تفکر(( رانه الر؛ تمثيل    : ؛  تجربه  تر ټولو نجيبه او سپې تر ټولو 

هر انسان چي زه وینم او ماسره  ((تر ټولو اسانه او زړه راکښونکې الره ده ؛ د امرسون هغه وینا چي    : او پېسې 
م چي یو څه ترې زده کړم؛ ان اړ  ي که په کوم ډول تر ما غوره وال ولري، سمدستي  دا د نړۍ د )) مخامخ کي

ه نه            سترو ليکوالو هغه     مقولې دي چي اولسونو ته رسيدلي او منل شوي دي، خو په دې اثر کي د یوې مقولې په تو
ه کارول شویدي چي په هغو کي هم  رافيکي اصل په تو د شخصيت کلتور افاده شوئ او هم په اسانئ   بلکي د یوه اتنو

ول شویدۍ   ر  .د پوهيدو وړ 
او پيژندني لپاره دا څو کرښي بس نه وي، خو د ليکني د لنډوالي     ښایې چي د کلتور پوهني اثر د هر اړ خيزي څيړني 

د کلتور پوهني اثر په پښتو ژبه  کي د کلتور په اړه د ژباړل        : په هيله زما له انده  ورست  دوې درې جملې  ليکم چي         
ه ده چي د کلتور پوهني لپاره د نړیوالو معيارونو سره پر تله کيدای شي؛ د              کلتور پوهني  په   شویو اثارو هغه بيل

ور مرستيال درسي کتاب دۍ، او د هغو اړتياو د پوره کولو لپاره هم                  چارو کي د بوختو پوهانو او ښوونکو لپاره 
ي پلویان ورسره مخامخ وه    يرتيا او   .  او یا ورسره مخامخ دي   ارزښتمن دئ چي د دې څان په پای کي د لطيف بهاند 

ور  الئ درک د ستایني وړ دۍ چي د داسي   .    کتاب ژباړي ته یې پام شو او د ژباړني ربړ یې و
ندي کړم چي د هيواد دیوه           م چي د قلم ټولني مشر تابه او اړوندانو ته یې د درنښت او ستایني  هيلي څر دا اړینه 

و ارزیاب ته یې زمينه برا        و ته یې  پام اړول او د هغه د کار او ه اند ادبپوه او ليکوال کار او ه  . بره کړیدهه
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