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 ۲۵/۰۳/۲۰1۹             ناصر اوریا نوشته:
 

 رشادعالمه عبدالشکور 
 (۲۰۰4اول دسمبر سال ــ  1۹۲1نومبر سال  14)

 

جناب ناصر اوریا فرزانه هموطن نهایت وطن دوست با پشتکار و مبتکر مطالبی در معرفی نخبه گان کشور تهیه 
گوهر زیور و  سطورآن و ارج گذاری به زحمات شان  احترام نموده و در صفحات انترنتی می گذارند که من با تمام 

  احسان لمر  عبدالشکور رشاد پیشکش شما عزیزان می نمایم.پوهاند را در مورد استاد معظم  گونه

 

در سفر خورد سال  خان خطاب به عبدالشکور رشاد شاه امان هللا
 «"فقط برای دیدن تو آمده ام: فرمودندشان در قندهار 

 

مقولهٔ  دید؟ را در پیشانی عالمه رشاد می "عالمه"آیا شاه امان هللا 
  "موت العاِلم موت العالَم"عربی

 {د عالم مړینه د نړی مړینه ده}،{مرگ َعاِلم، مرگ َعالَم است}
 

 ،مرحوم اکادمیسین پوهاند عبدالشکور رشاد فرزند مرحوم عبدالغفور
یکی از سرمایه های ملی و شخصیت واالی علمی، کلتوری، ادبی، 

 1۹۲1اجتماعی و سیاسی افغانستان به تاریخ چهاردهم نومبر سال 
هجری شمسی( در والیت تاریخی قندهار چشم  1۳۰۰عقرب  ۲۳)

قوس سال  11) ۲۰۰4به جهان گشود. وی به تاریخ اول دسمبر سال 
شفاخانه سردار محمد داود هجری شمسی( در شهر کابل در  1۳8۳

خاک سپرده ه خان چشم از جهان بست و در محوطه پوهنتون قندهار ب
 شد. 

ِ وإنَّا إلیِه راجعونَ     إنَّا َّللَّ
 عمر پر 8۳این شخصیت سترگ علمی و فرهنگی افغانستان در 

بارش عالوه بر تربیه فرزندان وطن و دیگر خدمات ارزشمند، بیشتر 
از صد اثر ناِب چاپ شده و چاپ ناشده تحریر و تقدیم جامعه نموده 

ذکاوت و  است. وی از آوان طفولیت استعداد فوق العاده داشت و
فقط "ود و برایش گفت که: لیاقتش به حدی بود که هنگامی که شاگرد مکتب بود شاه امان هللا از صنف شان دیدن نم

 ."برای دیدن تو آمده ام
 

عبدالشکور رشاد در سن پنج سالگی آموزش قران کریم را به اتمام رسانید و کتاب های مروج آن زمان )بوستان، 
از صنف ششم مکتب فارغ و یک سال  1۹۳۳در سال  .دیوان حافظ و کتاب های فقهی( را نزد پدر آموخت گلستان،

سالگی قریحهٔ  1۳در سن  .به حیث معلم مقرر گردید که به نام "کوچنی معلم" شهرت یافت سالگی 1۳بعد به سن 
 1۹41شعری اش را آزموده و هفده ساله بود که برای بار نخست اشعارش و نخستین نوشته تحقیقی اش در سال 

رئیس منتخب انجمن  سال داشت به صفت ۲۶که  1۹4۶در سال  .میالدی در جریدهٔ "طلوع افغان" به نشر رسید
 .به حیث معاون شاروال قندهار برگزیده شد 1۹47و در سال  شاروالی قندهار انتخاب 

غرض آموزش و کسب دانش و حصول معلومات بیشتر به  1۹48پوهاند رشاد یک سال بعد از آن یعنی در سال 
پرداخت. وی پس آموزش زبان  هندوستان رفت. وی در هند به آموختن لسان های سنسکریت، انگلیسی و زبان هندی
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صفحه و کتاب "سوری  ۳۵1و تحقیق و تجسس در بارهٔ تاریخ و ادب پشتون ها در هند، کتاب "لودی پښتانه" را در 
 .از هند دوباره به وطن عودت نمود 1۹۵1صفحه به رشتهٔ تحریر آورد و در سال  4۲۵پښتانه" را در 

 هد برای ولسی جرگه بود مگر از اثر مخالفت والی وقت قندهار، نمیالدی کاندی 1۹۵۲گر چه مرحوم رشاد در سال 
به عضویت نخستین حزب منسجم  1۹۵۲و به قولی در سال  1۹47پوهاند رشاد در سال  .توانست به پارلمان راه یابد

میالدی  1۹۵7اکادمیسین عبدالشکور رشاد در سال  .سیاسی افغانستان به نام " ویښ زلمیان" یا "جوانان بیدار" پیوست
عضو و سپس معاون "پښتو ټولنه" شد و در همان سال به ِسَمِت استاد در پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل نیز مقرر 

بورگ شوروی به حیث استاد زبان زرطانستیوت مطالعات شرق شناسی سن پمیالدی در  1۹۶1وی در سال  .گردید
به آموزش زبان روسی نیز  ٬شهر لیننگراد زندگی کردنیم سالی که در  در مدت دوکار نمود، وهم زمان پښتو 

بورگ در پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل به حیث طرزبعد از عودت از سن پ 1۹۶۳پوهاند رشاد در سال  .پرداخت
داری در تربیهٔ  با کمال صداقت و امانت 1۳۵7زبان پښتو به کار گماشته شد و از آن زمان تا سال  دپارتمنتآمر 

 .رتبه علمی پوهاندی را بدست آورد 1۹74اوالد وطن بذل مساعی کرد و ادای دین نمود. وی در سال 
ها کم نظیری افغانستان و منطقه بود. وی نه تن أفغانستان شخصیتاکادمیسین رشاد در بخش زبان شناسی و در تاریخ 

ی، پښتو و اردو شعر می سرود، و زبان های عربی، به زبان های پښتو و دری تسلط کامل داشت و به زبان در
در علوم  .را می دانست. عالوتاً به زبان های جاپانی و ترکی نیز آشنایی داشت سنسکریت، روسی، هندی، انگلیسی

اجتماعی مانند تاریخ، ادبیات، فقه اسالمی، علوم سیاسی، عروض، بدیع و بیان لسان های پښتو، دری و عربی نیز 
بارش را وقف تربیهٔ فرزندان این خطهٔ تاریخی و خدمت به  وی بیشترین قسمت زندگی پر .دی داشتدرجه استا

 .و فرهنگ افغانستان نموده است ٬ادبیات ٬کلتور ٬تاریخ
از لحاظ سیاسى استاد رشاد  .صمیمی و خوش برخورد و یک شنوندهٔ بسیار خوب بود ٬وی یک شخص مهربان

یا "جوانان بیدار" بود. این نهضت  1لیمیان" ځنهضت "ویش  رروشن فکلین اعضاى شخص آزاد اندیش و از جملهٔ او
بینوا در  فعبدالرؤولمیان به همت مرحوم ځخان و پس از نشر کتاب ویش  شاه محمود دموکراسيسیاسى، در دوره 

ن روششمسى رسماً به فعالیت آغاز نمود و اعضاى این تشکل سیاسی را افراد و عناصر تحول طلب اعم از  1۳۲٦
عمیم جوانان، ت دار و تجار و از اقوام مختلف افغانستان تشکیل می داد که جهت تنویر افکار و سرماي زمیندار، رفک

وخرافات و فساد ادارى، رشوه خوارى ، اختالس ، بیروکراسى، علم وعرفان در کشور، مبارزه با مفاسد اجتماعى 
هاى  دوازهنظام مشروطه، تحکیم وحدت ملى ، باز شدن  دارى از حقوق مظلومان، استقرار تامین عدالت ، و طرف

 .تالش مى ورزیدند مدارس و مکاتب بروى فرزندان کشور
نظر به انزجارش از جو سیاسی حاکم جبراً به تقاعد سوق داده شد ولی پوهاند رشاد  1۳۵7بعد از حادثهٔ هفت ثور 

علی الرغم شرایط بغرنج و مخالفت با رژیم حاکم، روابط علمی خویش را با پوهنتون کابل و حلقات علمی و فرهنگی 
بدالشکور رشاد دعوت نمود تا در این هنگام اکادمی علوم افغانستان از پوهاند ع .داشت اکادمی علوم افغانستان نگه

محققیق تازه کار با آن مؤسسهٔ علمی همکاری نماید که وی نیز این مسؤلیت  یئرهنمادر  اجیر علمی دمنکاربه حیث 
 .را پذیرفت

ر افتخار دانشمند پنیز دارند.  به زبان های پښټو، دری و عربی  تیکتاب ها و تألیفاعالوه بر اشعار، پروفیسور رشاد. 
علوم  یدر اکادم یکار کیکه با پوهاند رشاد شناخت نزد Azam Sistani یستانیاعظم س نیسیاکادم دیکاندافغان 

 :سدینو یافغانستان داشت، م
 

"استاد رشاد انسان کم توقعى بود وغرورش را هرگز به خاطر چاپ کتاب هایش با مراجعه به مقامات وزارت 
اطالعات و فرهنگ و یا پوهنتون کابل و یا اکادمى علوم خورد نه مي کرد. بیشتر کتاب هایش را شاگردان و ارادت 

چاپى  غیر، لمىگونه قه یشترین آثار استاد رشاد ببا خواهش وتمنا به چاپ رسانده اند. وبه همین علت ب مندان استاد
 ."جاى مانده است بر

ار چه سال بیش از کرد که هر گلى وغیر صحى زندگى مي یک خانه محقر رشاد در ناحیه خیر خانه کابل در استاد
را بسر مى آورد. تشویش بزرگ استاد رشاد تلف شدن کتاب  مرارتي ماه باریزش چکک برف وباران زندگى پر

 .داشت سالم کتابخانه خود نداشت هاى موسمى بود که جاى مناسبى براى نگه هایش از صدمه چکک باران
و  ارک کرد و شرایط بهتر بهاى علمى به نحو شایسته ترى نگهبانى مي جاى آن بود که دولت از این سرمایه گران

 ".ودنم ساخت تا با فراغت و امکانات بیشترى بکار هاى پژوهشى خویش رسیدگى مي میسر مي زندگى را برایش

                                                           

و دانشمندان ان  نی(مطرح و خواهان نظر منور انیلمځ یښ( )وداری)جوانان ب یمل تیو مکلف یخیم( رسالت تار1۹45ش ) 1۳۲5در سال  1 

حزب را در کابل،  ۀو رهبران عمد نیمؤسس لیحرکت را گذاشتند: اشخاص ذ نیا ادیتن دانشمندان دورهم جمع شده بن 4۳بناعا  د،یزمان گرد
مجروح، عبدالروف  نیشمس الد دیاستاد گل پاچا الفت، س ،یغالم حسن خان صاف تون،ښدادند: محمد رسول پ یم لیشکقندهار و ننگرهار ت

 امیاد قاست ق،یشف یمحمد موس ،یخاور زیعبدالعز ،یمیمحمد انگار، ارسالن سل ضیعالمه عبدالشکور رشاد، ف ،یبیحب یعالمه عبدالح نوا،یب

 .دادند. احسان لمر یم لی...... تشک رهیخادم و غ نیالد
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 :اکرم عثمان نویسندهٔ فقید افغان در بارهٔ پوهاند رشاد چنین می نگارد
 

تر از کدام قابلیتش سخن براند. از  در می ماند که زود ٬مرد مطلبی سر کند وقتی کسی بخواهد در بارهٔ آن بزرگ»
از وقوف حیرت آورش  ٬وسیعش بر علم نحو در زبان عربی از احاطهٔ  ٬تسلط کم نظیرش به زبان های پشتو و دری

روستای کوچکی از قلمرو  شاعری، .بر ادبیات اردو و هندی و از وسعت اطالعاتش بر زبان های روسی و انگلیسی
 .دبی اش بودعریض و طویل شخصیت هنری و ا
تاریخی و  دری است، که سروده ای حماسی، -انگیز و بلندش به زبان فارسی کوروش نامه؛ مثنوی غرا، هیجان بر

 .عاطفی می باشد
و پروردن  لطافت طبع آن یگانهٔ روزگار ما دیوان مدونی به زبان مادری اش پښتو نیز دارد که از نظر استحکام کالم،

 «....درجه یک ادبیات غنایی پښتو می باشد نردازاپ معانی بکر در سطح سخن
 

استاد رشاد بیشتر آثار و نوشته هایش را در زیر یک سقف گلی 
و محقر رقم زده اند که همیشه خطر غلتیدنش متصور بود. 

دفع همان خطر بود که تا  مشغولی دایمی استاد، نګرانی و دل
راست طرف نشد، چه در زمان حکومت های چپ، چه  آخر بر

 .و چه ماورای راست
دل استاد را غم های کوچک و بزرگ دیگری نیز می آزرد. 

می کوشید مزار دوست، رفیق و  که از دل و جان یکی این
موالیش عالمه عبدالحی حبیبی که در گوشه ای از شهدای 
صالحین، از یاد زمین و آسمان رفته بود تعمیر کند. باری به من 

خانوادگی شما قرار دارد.  گفتند که آن مزار در جوار حظیرهٔ 
باری با آن بزرگوار همراه شدم و به زیارت گور نیمه ویران 

 بیبی نایل شدیم. نظاره حال پریشان آن خاک متبرک، یادعالمه ح
آور بیت معروف حضرت عبدالقادر بیدل بود که بر لوح مزارش 

 :رقم رفته بود
 

 بر مزار ما غریبان نی چراغی، نی گلی
 یـلبلـوای بـوزد، نی نـه سـروانـر پـنی پ

 

برای عمران مقبرهٔ عالمه حبیبی به سه چهار متر  استاد فرمودند:
 .ره شما ضرورت افتادهزمین حظی

 

تر نیست که مرده های ما زیر سایهٔ مرقد عالمه حبیبی  گفتم: تمام حظیره نثار گرد مزار حبیبی. سعادتی از این باال
 .بخوابند

کند. اما استاد رشاد چون شیِر دروازهٔ آسمایی زیر  یک دلی به طریقی از خانه و النه بر سپس دنیا زیر و رو شد. هر
 :آور بیت معروف رحمان بابا که مردی و استقامت یاد گلوله بماند و خمی به ابرو نیاورد و آن پای رگبار راکت و

 

 باندی راشی که بهار که خزان را  لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم
 

 نیمردانی چون عالمه رشاد و عالمه حبیبی زیب و زینت کشور ما بودند و هستند. بدون آن ها فرهنگ ما نموِد چندا
کن نیست که فرزندان رشید عالمه حبیبی و عالمه رشاد و کانون آیا مم .ندارد. آنها لنگر زمین و لنگر کشور ما بودند

کار چاپ و تجدید چاپ آثار آنها را در دستور کار شان قرار بدهند و نگذارند که نام و خاطره آن  های فرهنگی ما،
 ".ها از صفحه روزگار زدوده شوند

پذیر تمام زندگی اش را وقف تحقق مسایل مختلف علمی و کلتوری نموده و آثار  د و محقق خستگی نااین دانشمن
جاودان و بی نظیری به زبان های دری و پشتو از خویش بیادگار ګذاشته و همه داشته های تحقیقی و علمی اش را 

 .با همگان شریک کرده و عواطف انسانی وی حد و حصری نداشت
شماری از آثارش در ذیل ذکر گردیده و به لست کامل آثار و نوشته های اکادمیسین رشاد به بخش اخیر سوانح رجوع 

 :شود
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 7تر 4 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

 

 ش 1۳۳٦صفحه ، چاپ  4۲5لودى پشتانه، در  - 1
 ش1۳5۳شاعرى، چاپ  دهلويد امیر خسرو  - ۲
 ش1۳5۹دیوان غورچان ، چاپ  د احمد شاه بابا د - ۳
 ش 1۳5۹ج الحروف پشتو ژباره ، چاپ مخار ابن سینا د د – 4
 ش 1۳٦1قصه خوانى خونړى پیښه ، چاپ  د – 5
 د پټى خزانى فرهنگ - ٦
 کابل 1۳٦5نامه اکبرى و ناظم آن ، فارسى ، چاپ  در باره ظفر - 7
 شعرونو مجموعه د – 8
 1۳٦1حاجى جمعه بارکزى د دیوان سریزه او لغتنامه ،  د -۹

 ، و ده ها اثر دیگر1۳5٦شرحى سریزه،  اشعارو د پشتوشاه بابا د څو  د احمد - 1۰
ود ب نا گم و بودى نجات یافته است اما کتب چاپ نشده استاد اگر هاى چاپ شده استاد رشاد طبعاّ از خطر نا کتاب

گردد مایه اندوه بیحد براى تمام دوستداران کتاب و فرهنگ و لطمهٔ بزرگی به سرمایه فرهنگی و علمی افغانستان 
 .خواهد بود

 

 :توان از آثار ذیل نام برد از جمله کتاب هاى چاپ ناشده استاد مي
 

 .شاعر پښتون که بزبان اردو شعر گفته اند معرفى شده است ۳8۳کى، در این اثر  پشتانه شعرا په اردو - 1
 رفى شده اندتن شاعر پښتون که به زبان دری شعر گفته اند، مع ۲۰۰این اثر  پشتانه شعرا په دری کى، در - ۲
تن از مستشرقینى که در رابطه بزبان هاى پشتو و دری تحقیقات کرده معرفى شده  ۲۰۰مستشرقین، در این اثر  - ۳
 .اند
 .صفحه تحریر شده است ۳5۰۰جلد ترتیب یافته که مجموعاّ در  ٦ادبى قاموس، این اثر در  - 4
 .گیرد صفحه را در بر مي 5۰۰که جلد ترتیب و نوشته شده  ۳پښتانه مصنفین، این اثر در  - 5
 .صفحه مى شود 75۰جلد تحریر گردیده که مجموعاّ  جغرافیائى یاد داشتونه، این اثر در دو - ٦
 جلد کندهار تاریخى یاد دشتونه، در دو د – 7
 جلد شاهى عصر نومیالى، در دو احمد د – 8
 پښتانه مشاهیر، در سه جلد - ۹

 نسبى شجرى، در چهار جلد - 1۰
 عربى( هاى پشتو ، دری، انگلیسى، روسى، اردو، ترکى و زبانه سل ٍمتله په اوه ژبو، در چهار جلد) ب - 11
 خوشحال فرهنگ، در هفت جلد د – 1۲
 ۰د فرهنگونو په باب، ) شامل فرهنگ هاى دری، پشتو، عربى، ترکى، هندى( به ترتیب الفبا - 1۳
 صفحه ۳71بدیع، در  - 14
 حهصف ۳7۰بیان، در  - 15
 صفحه ۳۰۰قافیه، در  - 1٦
 صفحه 1۰17جلد حاوى  عروض، دو - 17
 صفحه ۳8۳معانى، در  -18
 صفحه ۲۲۳نقد، در مورد ادبیات پشتو، دری و عربى در  - 1۹
 .د زړه وینى، الله، روڼى اوشکى )سه مجموعه شعر( و ده ها اثر دیگر - ۲۰

 

بیشتر نوشته های انتقادی اش در زمان  ر کابل ماند ود( 1۹8۹-1۹7۹اکادمیسین رشاد در سال های اشغال شوروی )
 .پخش می ګردید امنیتی به نام های مستعار نشر و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به دلیل معاذیر

که چندین بار به خارج از کشور منجمله  همه مشکالت و تعقیب و تهدید در زمان اشغال روس ها وی در حالی با آن
هندوستان، پاکستان، یمن، امریکا، عربستان سعودی و دیگر کشور ها سفر نموده ولی دوباره به وطن ممالک جاپان، 

 .برگشت
کس دوست دارد مگر من باالیش ایمان آورده ام. اگر زنده هم هستم در وطن  "وطن را هر پوهاند رشاد می گفت:

 ."هستم و اگر ُمردم هم در وطن خواهم مرد
 

 :سروده بودند1۳57د که بعد از فاجعه ثوررشانمونهٔ شعر درى پوهاند 
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 خطاب به افغان
 

 که آن رفت وايحیف که این آمد و صد  دــص   ـتـن آمـــــد و داؤد زمـان رفــــــوت لعیــجـال
 ـان رفتسوارى که عنـــــــ از دست چنان شاه   ر کـــــــشورـهــــاش الـاد بـه گــــرداب بـــــافـت

 لى به خزان رفتــرى به بهار آمـــد و شبـمش  زیــدانـــــــــوِش آِز یـخــهن ما دستــشـــــد میـ
 ـتـسـان رفــــــخ آل محمــــد ز یـداد که بـرــب   بشنید ـرت بـه فـغـان خاسـت چــوـحی حجاج ز

 تـبه فـغان رف دــــرام به رقص آمد و ناهیــبه  زرگانـــــب  بس کــاخ د زـته به خون دیـشــآغ
 ولى زکمـان رفتــــــــرى شد و با قوت غــتی   "ارى "غادرـــــــــــسیــــه ک ور زــآزادى کش

 ان رفتــمی ون آمد و خاتــم زــوى به فســـدی   دد روســــــشست از مــر گاِه سلیمـان بنــــــب
 رمـان رفتــر از سـد و خیـر آمــمن شـریــاه   ره روانانـــــن تیــتوان یافــــت ازیــورى نــن

 د و بازى که چنـان رفتـن آمــومى که چنیـــب   غانــــــــن کشور افــرهٔ دیــد از فـمحـــروم ش
 ـوان رفتــــن نسل جــــن از دهـنى دیــریـشی   فراى کمــــونیزمـــــزایش صــز افــافسوس ک

 تـمیـان رف د و ایمان زـرک آمــل که شـواوی   اسالمون پرچـم ــــن خطه نگــگشته است دری
 تـت تزویـــــج زنان رفــر سنـگ است اگـنن   رزدــیـن گر زر و زمین رفت به انـــــــــدوه 

 غ بران رفتـــــرند از دم این تیـدردا کــــه پ   رتــدش رگ غیـرنـافغان به َمثَل تیــــــغ و پ
 وان رفتـت ردانه اش آن توش وـاز بازوى م   مـــــانأیـه ـذبـج او در دلـد انـرد شــچون س

 چه سنان رفتــــرد به بازیـن گُ أیــجــه ــاز پن   بودند رــش بـــایـد و شغــشکســــتنـش بــغـتی
  ف تان رفتـن از کطه وـوشش کـید به گــکوب   مى غفلت خواب خوش ومست ازغرق است ب

 اى حارس دین حیف که آن شوکت و شأن رفت   ــاغوترقه طـــــــــن فــبه وطط ــردید مسلــگ
 فارــــه کـــردند بــسپــه خاک وطنـــــت را ب

 !ان رفتغان ستــه افـز کـن خیــم به دهـاکــخ
 

 کابل( خیرخانه مینه هجری شمسی، 1۳۵7ثور  14)
 

 
 

وقار و دارای علوی همت واالیی بود. غرور انسانی واالیی داشت و نزد هیچ  پوهاند رشاد شخصیت متواضع و با
استاد رشاد ازدواج نموده بود و پنج دختر و چهار  .نمود ولی با همه رفتار متواضعانه داشته خم ن مندی سر قدرت

 نش همه تا درجهٔ پسر دارد که یک دخترش تا درجهٔ دکترا تحصیل نموده و دو دخترش اشعار زیبا می سرایند. پسرا
 .دکترا تحصیل نموده اند

هجری  1۲8۳قوس سال  11مطابق  ۲۰۰4اول دسمبر سال ) اکادمیسین پوهاند عالمه عبدالشکور رشاد به تاریخ
 روحش شاد، بهشتجهان فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوست و جاودانه نام نیکی از خویش بجا گذاشت.  (شمسی

 .نامه هایش جاودان باد برین مکان و یاد کار
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 :رشاد د پښتو شعر نمونهپوهاند عبدالشکور د ښاغلی 
 

 ودى نغمى وچاته ؟ـلواکى تــخپ ن دــد وران وط  چاته ؟ و ! تاسى وایاست حماسى وـرانــاعــاى ش
 ا ده ؟ـچ ستو دأیـت د تیر ــوار ملـیله د خــدا وس  ا ده ؟ـچ گاه د رادیو دــزى ، دا دستــى پوهیـتاس

 رى ؟ــى کــتقالل یى د آزاد افغانستان لوبـــپه اس  دا هغه نه دى چى په پت یى دافغان لوبى کرى ؟
 دو په هلیو ؟ــوریــهوریت د جــــم جمــارســشپ د  لوـــــــکول د مُ ـونى هسـى جامـه نه دى چــدا هغ

 المى رشته وهــغ ماسکو د اره دـى په غــى یــچ  لین دعبادت کعبه دهــد کریم ىــى دروارزه یــچ
 انهــــه مــه یى آزاد افغانستان نـوغـه یــد روس ل  انهـکى په شان نه مــدى لیـرحـى آمو د سـى یـچ

 ؟نـوط بال دـر اقـــماله ک یى پا روـرو لشکــپه س  نـدا هغه نه دى ،چى یى خرح کى استقالل د وط
 رلهـــوره کـافغان اولس نسک ه یى دــد بخت کاس  دو په تندرو توره کرله ملک سپوزمى یى د پر د

 ؟ره مینان د مینىــــه کــى یى وراستـپه زندانو ک  تل کره دوستان د مینىـى یى قـغه نه دى چــدا ه
 اى دسرو لشکرو په السـهرخو پر ــدوى نه وژل  ه الســـــپ گرو ــلـرغـن دیـو د وطــدوى نه لوتل

 ى و شادى بر بادى؟ـــپاره ددى ملک شـد روس ل  ادىـــادى بر بـرل آبـى کـى یــ، چه دىـغه نـدا ه
 شو ته یى زموز د مریتوب درنى بیرى را ورلىـپ  ورلىچى دى ملک تى بربادى را دا هغه نه دى ،

 رلـــــتو وکــى په پـزى یــله ، اغـشــوک ونى ــگل  رلــرورو وکــه خـفاق پـن ونه دـــــــــمـتى تخــدل
 ! ردو ته خیر سىـالو و کـپـلو ، وطنــد دى در وه  ! ردوته، خیر سىـــو ! د دى دلى ناکـرانــاى شاع

 ولهـــه خـو پــداریانـو، مـونکـولـبکارو ، غـد فری  ولهـو په خـیر نه باسى اولس د دى تگانـورى تـگ
 وىــــولــمت غـى نعــــــو ولــسانــو په افـرنگــنی  ت غولوىــوى په تاسى دا ملــکورى ، احتیاط ـگ

 لکــــرى آزادى ده د مــودا کـو سـالــو نا سیــدغ  رى آزادى ده د ملکــه کځرـکو خـورونـلـوطن پ
 مى مه وایاست»ه نغـو تـنگانـتـعى پـمـردى شــد پ

 تـاسـه وایـم ىــى حماسـاره دکـی قالل له وـد است
 

 .لمریز کال د زمری دمیاشتی شلمه نیټه، رادیویی مشاعری ته 1۳۶۹د 
 تکزاس ــ ۲۰1۹ -مارچ  -11 ــ ناصراوریا 
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******************************************* 
 

 ا. لمر آخر را من افزود نمودم. یچهار قطعه فوتو:  نوت
 

 
 

 .یحزب دموکرات مترق یرهبر تیم( جلسه ه1۹۶7ش ــ  1۳4۶سال )
 ۲۰18دسامبر  14. نیبوک د کندهار منور سیاز ف فوتو
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