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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰۲1۱۱11۱۰۲         ستانکزی امیني شیردمحم
 

 ویرکې په اتالنو او نومیالي د
 

 او ادیب پوه، سیاست سترعالم، هیواد د مخکې کاله یولس څخه نن له
 ابدي د څخه نړۍ فاني دې د رشاد عبدالشکور پوهاند عالمه ژبپوه څیړونکی

 .وسپارل خلکوته پاتی ېئ ژوند او والوت ته آسمان یې روح .شو بیده خوب په
 کبله له مړینې دردناکې د رشاد عبدالشکور پوهاند عالمه اکاډمیسین اروښاد د
 د او ښاپیرایان غرونو د طوطیان، ښکلې ځنګل د مرغان، دبڼ ادب د

 او لیلی د بندیدو، په غږ شپیلۍ د شپانه د نغمویې په دویر رغونوانسانان
 د شلیدوسره په تار د اوعشق مینې د لړزیدو، په ځمکې د بیلیدو، د مجنون
 د خپریدو په ترانې ویر د او نارې ماتم د کې کرامت په اوانسانیت بشریت
 افغان د او بهیدو په اوبو د سر پر ځمکې د تیدو په اوښکو د اتالنو او ننګیالیو

 رشاد عبدالشکور پوهاند عالمه   .وځپل یې افغانان فناکیدو په رشاد پوهاند د سره؛ تشې لویه ته فرهنګپالو
 د افغانانو د او شاعر خوږژبی ښوونکی، ادیب، ژبپوه، څیړونکی پوه، سیاست تکړه هیواد د صاحب رشاد پوهاند

 ژوندی یو شخصیتونو نومیالیو د ؤ، ځلولی کې آسمان په ېئ ستوری ځالنده او نومیالی ادب پښتو د .ؤ تاج سر
 عظیمه یوه هیواد د رشاد پوهاند استاد. وه تکیه ورستۍ ورو؛ شمله د بیلګه یوه فرهنګ او کلتور افغانی د .ؤ یادګار
 زد او کوونکې زده ډیر یې کې ګوټ ګوټ په هیواد د. کوله یی مبارزه پوهنیزه خالف پر نیستۍ د او وه هستۍ

 ګاللی یې هڅوني او زیارونه اړه په اوجوړې روغې ملي د پرانستي، یې مکتبونه فرهنګ او علم د روزلي، کړیاالن
 ژوند د یې اوعشق مینه ؤ، ورکړي پیوندونه محبت او میني د ېئ ته زړونو صمیمي ورورولي د کې خلکو په ؤ،

 د داچې حال وې، کړي یې مبارزې کې ساتنه په وطن د ؤ، کړی ستی ځان خپل کې الر هپ ادب د ګڼلي، ښکال
: وایې چې دی، دود متل یو کې پښتنو په چې لکه. ؤ درمل او طبیب لپاره مرض هر د خلکو د چاروکې په ژوندانه

 یوستره کې ډګر په ژوندون د او ګلونو د ادب د لپاره ولس افغان د چې رښتیا په( مره مه دی یو ومره، د سل)
 .کیږی ګڼل اړه په مړینې د دې د ضایعه

 :وایې شاعر یو تړاؤ دی په
 

 کړه خندا خلکو ژړل اـت ویـش داپی ېچ

 ژاړي خلک خاندې ته چې مړشه هسی
 

 ارواښادعالمه د او غوړیدلی ټغر ماتم او ویر د کې کور په هرافغان د نن وشوه، یادونه کې پورته په چې څرنګه
 .دي پاتي برنامې او نامې کار ډیرې ورڅخه چې کوي، یادونه صاحب رشاد پوهاند

 

 وکړو راسره څه د دا! خاونده

 کړونه مړاوی د ګل ښکلی بڼ د ځما چې
 

 یو په صاحب رشاد استاد د لیکنوته خپل او کوم بسنه باندې توصیف او وصف په ارواښاد د قلم خپل ورو ورو زه
 .رسوم ته پای سره بیت

 

 راسی کینې د مدار پر چې زمانه

 پریـــباســی ټکی پرمنارو ادب د
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