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 ۰۲/۱۲/۲۰۲۰          ساداتمیر عبدالواحد 

 

 از قافله ساالرعلم و فرهنگ داشتیدر گرام
 

 
 

المه ع یقرن جار لیو اوا ستیدانشمندان قرن ب نیاز بزرگتر یكیسالروز وفات  نیقوس مصادف به چهاردهم ازدهمی
  . باشدیم دیپوهاند استاد رشاد فق

 

فع دون به ن ییایعلم و جهل رافعه زمان و دن یخیاست و در مبارزه تار یریتكف تیافغانستان اماج ذهن كهیاحوال در
 یه معرفو ب می، معرفت و فرهنگ ارج بگذاربه قافله ساالران علمضرور است تا  اری، بسدینمایم ریاربابان جهالت تغ

  . میاشنان به نسل جوان و دوران ساز افغانستان كوشا بآ
 

و پژوهش و كار  قیخرد ، خردورز و عقل گرا در حدود هفتاد سال كار مستدام در عرصه تدق ریپ نیرشاد ا عالمه
هنگ افتخار اعل علم و فر عیبخش وس میمستق ریو غ می، بطور مستقو بمثابه استاد پوهنتون كابل یقیدر موسسات تحق

  . شانرا داشته و از دانش او بهره ور شده اند یشاگرد
 

 : قدما " بحرالعلوم " بود ریرشاد به تعب پوهاند
، فرهنگ شناس و استاد مسلم علم عروض بیشناس و اد اتی، ادبنگار خیشناس و تار خی، تار، زبان دانشناس زبان

  . یاسیو وارد در فلسفه و علوم س ی، تبحر در فقه و عرفان اسالم انیو ب عیبا دست باال در بد
 ،مطالعه ی، اردو و روسی، هندتیگری، سانسیسی، انگلی، عرب، پشتویدر یفوق به لسانها یتمام عرصه ها در

  . داشت تیبلد زین یو جاپان یترك یبا لسانها دیپژوهش و اثار دارد و استاد فق
 

 : علوم همكار بود یدر اكادم دیكه با عالمه فق یستانیس نیسیمیاكاد دیو كاند ایمورخ پو بقول
 سندهیو، نمحقق ، عالم ،پوهاند عبدالشکور رشاد نیسی، اکادمفرهنگى کشور-هاى بزرگ علمى  تیاز شخص کىی ... "

 کمیو ستیقرن ب لیواوا ستمیشناس افغانستان در قرن ب استیشناس ، زبانشناس، جامعه شناس و س خیشاعر، تار
ً  شناختواالى فرهنگى که جوانان ما تا کنون کمتر  تیشخص نیاست. ا مجموعه اى از  درستى از وى دارند واقعّا

در رشته هاى مختلف علوم نبوغ  رىیعلوم و دانشهاى مختلف زمان خود بودکه با داشتن حافظه قوى و استعداد فراگ
  " . شگفت
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و قبل  تیكه هنوز طفول امی( در شهر قندهار متولد و در ا یشمس - یهجر ۱٣۰۰( عقرب ) ۲٣در ) دیرشاد فق استاد
  . موختآو از پدر  لیحافظ را در فام وانی، بوستان ، گلستان و د میقرانكر یاز دهسالگ

شعر را سرود و در هفده  نیاول ی( سالگ ۱٣او را پرورش داد و در )  یشعر حهیقر اتینشر با شعر و ادب حشرو
  . دیطلوع افغان و در قندهار نشر گرد دهیو شعر او در جر نیمضام یسالگ
 یدر پهلو و دیروانه هندوستان گرد قیو تحق قیلسانها و تدق یریم ( به مقصد فراگ ۱٩٤٨استاد رشاد در )  ادی زنده
  نمود فیدر انجا تأل ( صفحه را ٤۲٥پشتانه " در )  ی، اثر معروف " لود یلسانها و كار گسترده پژوهش یریفراگ

 

 ی) پطرزبورگ ( كنون ننگرادیل یشرق شناس توتیبه انست سیو تدر قیغرض تدق م ( ۱٩٦۱در سال )  دیفق استاد
و  یرشاد با اصول علم نیسیمیاكاد نیمیاند جناب پوه انیپرداخت . به ب یسال بكار سترگ علم میرفت و بمدت دون
 نهیثار ارزشمند را در زمآحاصل و  گستردهعرصه معرفت  نیمعاصر و مدرن در یها یوریو ت یمدرن زبان شناس

 .نمود فی، نقد و تألقیتدق
و  زبان پشتو پوهنتون كابل علم عروض پارتمنتیمر دآاستاد و  ثیسالها كار در پشتو تولنه وقت و بح یط دیفق رشاد

در  ( را بنشر رساند و ستمیس یو كتاب پرارزش ) پشتو نظم عروض یرا بشاگردان و عالقمندان معرف انیو ب عیبد
  . پوهاند دفاع نمود یو علم یالدرجه ع افتیخود بخاطر در یعلم زسیم ( از ت ۱٩٧٤سال ) 

 : استاد رشاد نوشته بود یعلم یواال به ارتباط مقام یروح قیصد دایزنده  نیسیمیداكادیپركار كاند پژوهشگر
قب له خوا د"فاضل استاد" ل انفكرانوښد تبحر درلودلو له امله د رو یادبپوهنه او لغت پوهنه ك خ،یپوهاند رشاد په تار"
د  یوخت ك ی. فاضل استاد په اوسنیاچو یك رتیپه ح دونكىېحافظه اور یاو قو ای. د ده د معلوماتو پراختدى لىټگ
 یوازی. استاد رشاد نه یږیك لڼمهمه مرجع گ وهید حل كولو له پاره  ومتونو د مشكالت كویادب د كالس یسړاو پا توښپ

 یك ځنقشر په م انفكرهښد تقوى او د نفس د مناعت په درلودلو سره د پوهانو او رو یتبحر له كبله، بلك ید خپل علم
  ". دى لىټگ تیخاص محبوب

 : بود . بقول خود او ستیفورمیر موكراتیو د شیزاد اندآ تی، شخص یاز وطندوستان واقع دیفق عالمه
 

  ". من است مانیمن إ یوطن را هركس دوست دارد و اما برا"
 

وطن و مردم نوشته است و با جمع بزرگان  یاسیو س یو بدون نشر در احوال ناهنجار اجتماع افتهینشر  ادیز نوشته
 ری" را داشت و تا اخ انیزلم شی" و تی... عضوو ، خادم ، انگار ، الفت ، مجروح یبیان روزگار همانند عالمه حب

 یمجلسه رس كیو چنانچه در دوره تسلط طالبان و در  كردیم ران حزب تعلق خاطر داشت و بدان افتخا شهیعمر به اند
  : گفته بود

 " ژغ پورته كرل یموكراسیل لپاره د دځ ید لومر یچه په افغانستان ك یاو أوسم ، دا گوند د می یزلم شیزه و"
، كه با مخالفت دولت مواجه و از حق دیشهر قندهار انتخاب گرد لیوك ثیحزب بح نیم ( از نام ا ۱٩٥۱سال )  در

  .دیوكالت محروم گرد
حشر  اتیمانده است و پسرش داكترطارق رشاد با شعر و ادب یباق یعال التیا تحصشش فرزند ب دیاستاد رشاد فق از

 یقاموس ادب متیقیثار چاپ ناشده استاد و از جمله اثر ذآ زانیعز نیو نشر دارد و فرخنده خواهد بود تا به همت ا
و پشتو ، اقبال نشر  یدر یثار در مورد لسانهاآ ییدو صد مستشرق دارا ی( صفحه و معرف ٣٥۰۰در شش جلد و ) 

  . ابدی
 

و درد دل را در إشعار  ینسبت احوال ناهنجار وطن با حسرت و عسرت سپر یرا با نگران یزندگ ریاخ یسالها استاد
( جهان  یشمس - یهجر ۱٣٨٣)  قوس ازدهمیدر  یو معنو یعلم میعظ هیسرما نیا غایو در دادیپرسوز بازتاب م

  . وستیپ یرا وداع و به جاودانگ یفان
 

 را شاد و نام سترگش جاودان باد روانش
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