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 2تر 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 

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

 

 

 ۷۱/۳۰/۷۳۷۱       سیدخلیل هللا هاشمیانداکتر 
 

 نگارش عالی:"سرگذشت رادیو"

 بقلم جناب نصیراحمد مومند

 
ومهارت نویسنده گی مشاهده میشود، بحیث یک شاگردادبیات، هرگاه نوشته وداستانی را میخوانم که در آن استعداد 

، سابقۀ شاگردی خودرامکلف میدانم ازآن تمجیدکنم؛ واین عادت تمجیدکردن من که شایدکالنکاری تلقی شود

هارم مضمونی بنام)نگارش( تدریس میشد واستاد موظف عالوه برآنکه چف ندرپوهنحی ادبیات، چونکه درصدارد

، دوستان خودراازداخل وبرون پوهنتون، بشاگردان انتقال میدادرا و معیارهای نگارش عصریتجربه ودانش خود

د استادجدییک وقتی بصنف ماانتقال دهند.  راشان  تجاربدانش و دعوت میکرد را اشخاص سخن شناس وسخنپرور

مجهزبا و برخورد نمیباشند، ولی یک شخص خوش قیافه، خوش پوهنتوناستادان ، ملتفت شدیم که ازجملۀبصنف آمد

ون چهمکارخودبپندارید،گفتندمرا؛مهارتهای بالغت وفصاحت بودندوبعدازیک تمهیدمختصرشروع به تدریس کردند

استخدام میشوید، آمده ام آموخته های خودرا بشما تقدیم کنم تاتوشه ای برای  شماامسال فارغ وبحیث معلم درمکاتب

 موضوعاالی هروبون آورد وبصنف توزیع کردپ شده برشمادرمیدان عمل باشد.آنگاه ازبکس دستی خوداوراق تای

درسی   ساعت درهرومیتود  همین وضع ازآن بسوال وجواب موقع میداد. وبعد دقیقه توضیحات میداد 01

ودمنه گرفته  کلیکهاز،این دانشمندصنف مارابه نمونه هایی ازنوشته های انتقادی واحساساتیتکرارمیشد.

 پژواک، یوسف آئینه،آصف آهنگ، عبدالرحمناقبال الهوری، ،اداحمدعلی کهز درانی، حمدعلی،اتامحمودطرزی

، نه هانمواکثراین .آشناساخت مال نصرالدین عثمان صدقی، خلیل هللا خلیلی، وچندنوشتۀ فولکلوریک تحت عنوان

دانش ومهارت این دانشمند بیش از  و مطبوعات آنوقت نشرشده نمیتوانست.ازحضور در ادیی بودکهانتقتراوشات 

درین بودکه صنایع لفظی رانه تنها درآثار منظوم، بلکه درآثار  بیشتر. مهارت این دانشمندپنج هفته استفاده نتوانستیم

اشاگردان بمنشمندین دادرست تشخیص وتوضیح میکرد. سفارش ا منثور، خصوصا تعریض و تعقید وطنز وکنایه را

( از نوشتن نترسید،هرچه دل تان شدبنویسیدوبسیاربنویسید، اگرخوش تان نیامد،پاره کنید ودوباره 0: )این بودکه

نوشته های خوب رادرهرموضوعی (3)-(شاگردان تان، خصوصا طبقۀاناث رابنوشتن کمک وتشویق کنید2)-بنویسید

 ریق رحمت خودبسازد، ازاوبسیارآموختیم.و تشویق کنید. خداونداوراغتقدیر ،که باشدتمجید

 

دردوره های آوردند ودرخشش زبان وادب دری را آنگاه مرحوم پوهاندعبدالحی حبیبی بحیث استادموقت تشریف

بزبان دری لکچرمیدادندکه بسیارجالب وآموزنده بود ونمونه هایی ازآثارمنثور این دوره درهندوستان مغول ولودیان 

ین ااگردان سفارش پوهاندحبیبی بماش.دازیکماه بهنگام خداحافظی بصنف توزیع کردندصفحه، بع 01رادرحدود 

 –شاگردان تان ودوستان تانرابه نوشتن ترغیب وتشویق کنید  –بیشربخوانیدبایدشوید، ه میخواهیدنویسنداگر کهبود

  .از نوشته های خوب تقدیرکنید

      

اخیرسمستر،نمونه های ترجمه شده از آثارتاگور، گورکی، استادموظف این مضمون درمدت دوماه 

وازتحول فکری وانکشاف رنسانس دراروپا  ابصنف توزیع کردر)فرانسوی(گی دو مو پاسان شاو،چخوف، دبرنار

 ازین صنف چه آموختید در دوصفحه بنویسید.قط یک سوال بروی تخته نوشته بود:لکچرمیداد. درامتحان ساالنه، ف

 استادان ما را بیامرزد؛ پوهنحی ادبیات یک موسسۀ آدم سازی بود.خداوندمتعال همه 
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 2تر 2 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

 

، ومن که شاگردادبیات بوده ام،اعتراف میکنم مانندجناب "سرگذشت رادیو" برمیگردیم بعنوان این مقال

نصیراحمدمومنداستعداد نویسنده گی ندارم وهنوزهم رقم میرزایی مینویسم.امانوشتۀجناب نصیراحمدمومند مراتکان 

 وبه وجدآورد که اینست "نگارش"! داد

نورعلیخان وسیدعبدهللا  فتادباشند، زیرا ازمرحومین عطاجان وداکترهشاید مردی بسن وسال  جناب نصیراحمدمومند

)دراوایل صدارت محمدداودخان(صحبت کرده اند؛آنهارامیشناختم،خصوصا مرحوم داکتر خان حاکم اعلی میمنه

نصیراحمدمومندبقلم ترسیم کرده  با "رادیو"که محترم قصه وتجربۀاورا، ظریفی بوددانشمندو شخص نورعلیخان

است، نه تنهابیانگر گوشه ای ازتاریخ نهضت مخابرات سمعی درافغانستان است، بلکه یک شاهکارادبی است 

بنظرمن وبه اساس تجارب مسلکی ( 0دررشتۀ نگارش. بادعای صحت وطول عمرشان دوپیشنهادتقدیم میکنم: )

همین نوشتۀ "سرگذشت رادیو"ی شما وابتکاری ویک غنیمت ادبی استید،  نویسندۀ توانا،خالق ایکجناب شمام،

شما قلم  -یک داستان کوتاه است ازنوعی گه اگر به انگلیسی، فرانسوی یاجرمنی نوشته شود،ملیونهانفرآنرامیخواند

آن بلکه بفکر،ماندب شمابیادگار شتری ازقلموازین نوع داستانهای کوتاه بیشتربنویسید تاآثاربیخودرابیشتربکاراندازید

  بدست نشر بسپارید. داستانهای کوتاهباشیدکه مجموعه ای از

(امالی تخلص )مهمند(رابه)مومند(تغییردهید:جناب شمابیک قوم معروف ونامدارافغان تعلق دارید؛انگلیسهادشمن 2)

  (MOHMAND)           این قوم بودندونام آنراهمیشه

تاچندسال پیش نام والیت  است. بوده وچه درتحریر)مومند( پرافتخارچه درتلفظ ی نام این قوم مینوشتند،ول

قی صمیمانه تل و دوستانهپیشنهاد را امیدوارم این.معنی نا پسنددارد که بااین امالء مینوشتند،)لهوگر(لوگررانیز

 باعرض احترام نمائید.
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