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 د تللو یادونه
 
 

 د مقالو ټولگه 
 

 ټوک دویم

 
 لیکوال 

 
 آصف بهاند 

 
 کال جوالی  ۲۰۲۲د 
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 د کتاب ځانگړنې:
 

 ، ټوکدویم  ،د تللو یادونهد کتاب نوم: 
 

 : آصف بهاند،لیکوال
 

 کال جوالی، ۲۰۲۲د  د خپریدو نېـټه:
 

 .د خپریدو ځای: افغان جرمن آنالین پورتال
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 دأ: ـاه
 

 نې کرښې جړنو دا غمـد خپلو اوږدو څې
 

   چې  پوهاند رسول باوري ته ډالۍ کوم
 

 په نظري  ټول فرهنگي عمر یې 
 

 د افغانستان  د او عملي ډول 
 

 غوړېدوفرهنگ او تاریخ د   
 

 لرغونو د  ،په خاطر غنا او 
 

 او   ړلو ـشتمنیوپه راسپ 
 

 نړیوالو  ـهېوادوالو 
 

 ته په ورپېژندنه  
 

 تېر کړ. کې    
 

 ( ف بهاندصآ)
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 لومړنۍ خبرې 
 
 
 

 ،توري، دا جملې او دا مقالېدا چمتو شو. دا دی د »تللو یادونه« دویم ټوک هم 
امیلونه  په خپلو فرهنگي عزیزانو پسې زما د تودو اوښکو او سړو اهونو څو  

له ویرونو ډک  ړل شي، یو څه  ـدا یادونه او دا مقالې چې له هره اړخه وڅې دي.
ږي، دالیل مې یې دوه کاله مخکې د همدې یادونو په لومړي  ـاو درانه راته تمامې
 دا دي:  یې او دالیل د لیکلو انگېزه .  وو لیکلي ټوک کې په لنډ ډول

 

تللو   استادانو،  »د  هغو  خپلو  د  ما  چې  ده  ټولگه  مقالو  داسې  د  زما  یادونه« 
درناوي د  او عزیزانو  باب    ،فرهنگیانو  په  کارنامو  او  فرهنگي خدمتونو  ادبي 

 لیکلې دي چې نور له فزیکي پلوه په دې نړۍ کې نه شته. 
 

له پخوا نه ما داسې غوښتل چې خپلې ځینې مقالې چې د موضوع له پلوه سره  
نږدې دي، په یوه ټولگه کې راټولې کړم، څو درانه لوستونکي وکوالی شي په 

قالې یو ځای او پرته له ستونزو تر السه اسانۍ سره اړوندې او سره نږدې م
 کړي او وېلولې. 

 

دا کار ما وکړ، خو د مقالو دا ټولگه، دا لیکونه او دا یادونه ما ته ډېر درانه او  
 ویرمن تمام شوي دي، په دې دالیلو: 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tlaloyadona_ketab12.pdf
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 ــ لومړی د خپلو عزیزانو، مشرانو، او فرهنگي دوستانو د له السه ورکولو غم، 
 

 ویر او نه شتون کې د دې مقالو د لیکلو دروند ویرمن بار،ــ بیا د دوی په 
 

ــ او اوس یې د کتاب په بڼه د بیا لوستلو او برابرولو په وخت کې د خوږو او  
 « ترخو خاطراتو د رایادېدو تریخ او دروند بار.

 

حقداره فرهنگیانو په باب، زما    (۲۵پنځه ویشت )زما د مقالو په دې ټولگه کې د  
چې په ټاکلو وختونو کې مې    راوړل شوې دي  او شعرونه  ( مقالې۳۸دېرش )اته  

 .، اثارو او خاطراتو په باب لیکلې ديود هغوی د افکار
 

د نویو موادو د زېرمتون اره  پل  ړنوـېد مقالو دا ټولگه د راتلونکو څهیله ده چې  
 په کې راغلي وي. او گټور څه  د نوي نسل له پاره په زړه پوري او بڼه ولري

 
 پوهندوی آصف بهاند 

 

 د دوه زره دوه ویشتم کال جوالی 
 

 هېدرسلیف
 

 ډنمارک 
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 د مطالبو فهرست 
 

 : عالمه رشاد ــ   ۱
 

 د یوې منظومې مناظرې له پاره  »د مناظرې په باب څو خبرې«ــ 
 ام مخ  ۱۰         ،د عالمه رشاد یوه لنډه عالمانه سریزه  
 

 سلمې بختورې کلیزې ته  رشادعبدالشکور عالمه د  ــ 
 ام مخ  ۱۶            .د آصف بهاند پیام

 

 ــ پوهاند ډوکتور بهالدین مجروح: ۲
 

 ام مخ  ۲۰                    ،د مجروح دوه دېرشم تلین د پوهاند مجروح تشهــ 
 

    او د استاد اڅک  د مجروح د ځانځاني ښامار یوه پاڼهــ 
 ام مخ  ۲۶              ،یوه وړوکې خاطره

 

 ام مخ  ۲۹       ، د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح درې دېرشم تلینــ 
 

 ام مخ  ۳۵       ،د مجروح څلوردېرشم تلین له ویرونو سره مل یادــ 
 

 :پوهاند میر حسین شاهــ  ۳
 

 ام مخ  ۳۹       .د پوهاند میر حسین شاه مړینه د پوهې یوه ډیوه غلې شوهــ 
 

 :استاد حمزه شینواريــ   ۴
 

 ام مخ  ۴۷       .د استاد حمزه شینواري د تعزیتي غونډې هېر شوی رپوټــ 
 

 : حیدري وجوديــ  ۵
 

 ام مخ  ۵۱       .څو نظرونه، یو شعر مړینه د استاد حیدري وجودي ــ 
 

 :علي گل پیوندــ   ۶
 

 ،»د سینما یاران« یوازې پرېښودل د »زړې ډمې« شاعر، ــ 
 ام مخ  ۵۷            د علي گل پیوند مړینه
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 :سلیمان الیقــ  ۷
 

 ام مخ  ۶۳        .له سلیمان الیق سره زما وروستۍ لیدنهــ 
 

 :ناکامورا، کاکا مرادتیڅو ــ  ۸
 

  تیڅو  مــراده نـا مـراد شـوې، مالمـت یو موږــ 
 ام مخ  ۷۱           ،ناکاموراته، کاکا مراد ته

 

    ام مخ  ۷۲       ، د ناکامورا غمجنه نستالژيــ 
 

 ام مخ  ۷۴          ،تیڅو ناکامورا لومړی تلین،  افغانستان د ابادۍ ارمانجند  ــ 
 

 ام مخ  ۷۷             اکا مرادهادي مال او ــ 
 

 ام مخ  ۸۵  .      د ډاکتر تیڅو ناکامورا دویم تلینــ 
 

 : عبدالرحیم روغانيــ   ۹
 

 ام مخ  ۹۳         ،د منتقد شاعر، عبدالرحیم روغاني مړینهــ 
 

 فرید باراني: ــ  ۱۰
 

 ام مخ  ۱۰۵       ،وریزهلد فرید بارني مړینې ته یوه څــ 
 

 ام مخ   ۱۰۶                ،د فرید باراني مړینه ،باران ودریددا دی ــ 
 

 ام مخ   ۱۳۴              .ږي ځنازه یې پر اوږو گرځومېـڅو ورځې کــ 
 

 :افغان ژورنالست سردار احمدــ  ۱۱
 

 د افغان ژورنالست سردار احمد او د هغه د کورنۍ ویر ــ 
 ام مخ  ۱۳۶        .یو کلن شو

 

 :اسحق ننگیالــ  ۱۲
 

 د اسحق ننگیال ، د سیندونو د شنیلیو شاعر نه مريــ 
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 ام مخ   ۱۴۰            ،دوه ویشتم تلین
 

     :الفت  ــ استاد كل پاچا ۱۳
 

 م مخ ا  ۱۴۹     .اوسنی حالتد الفت »د زیارت ډېوې« او زموږ ــ 
 

 : موالنا جالل الدین محمد بلخيــ  ۱۴
 

 ام مخ   ۱۵۴   .              د موالنا دربارــ 
 

 : د فدامحمد خواریکـښ نظريــ  ۱۵
 

     د فرهنگ یوه بله ډیوه هم غلې کړای شوهــ 
 ام مخ  ۱۶۵               )د فدامحمد خواریکـښ نظري وژنه(

 

 :محمد یاريتاج ــ  ۱۶
 

 خاموش ملنگ، د مالگینې خندا شتمن یار، په خاموشۍ ــ 
 ام مخ  ۱۷۴             )د تاج محمد یاري مړینه(  کې سترگې پټې کړې

 

 ی: مصطفی عمرزــ  ۱۷
 

 ام مخ  ۱۹۲  )د عمرزي مړینه( »د فلک له چارو څه وکړم کوکار«ــ 
 ام مخ  ۲۱۲         د عمرزي لومړی تلینــ 
 

 : پوهاند رسول باوريــ  ۱۸
 

  ،د لرغونپوهنې بې جوړې مسلکي پوهاند مو له السه ورکړــ 
   ام مخ  ۲۲۴                ، (د پوهاند رسول باوري مړینه)
 

 ام مخ  ۲۴۳              . ویر یو کلن شورسول باوري  د پوهاندــ 
 

 : عبدهللا مقريــ  ۱۹
 

   دردونو او ټپونو غږ غلی شود افغانستان او افغانانو د ــ 
 ام مخ  ۲۵۴               ، )د عبدهللا مقري مړینه(
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   چې ترنم یې نه دی کړی کال کېـږي ویــ 
 ام مخ   ۲۷۰         )د عـبدهللا مـقـري لومـړی تلین(

 

 : نصیراحمد احمديــ  ۲۰
 

 ام مخ   ۲۷۴     ، د شهکار ناولونو لیکوال نصیراحمد احمدي غمجنه مړینهــ 
 

  د ناولونو شهنشاه، د خاموشۍ یوکالــ 
 ام مخ   ۲۹۶         (د نصیراحمد احمدي لومړی تلین)
 

 : افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاندــ  ۲۱
 

 ام مخ  ۳۰۷     .د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند لسم تلینــ 
 

 : استاد ایوبــ  ۲۲
 

  ارامتیاد مینانو د زړه اواز او یوه  د ایوب غږــ 
 ام مخ  ۳۱۲         )د استاد ایوب مړینه(

 

 :ډوکتور عبدالرزاق پالوال ــ  ۲۳
 

 د ډوکتور  د پوهې یو بل څلی هم ونړېدــ 
 ام مخ  ۳۲۱                   (عبدالرزاق پالوال مړینه)د 
 

 : استاد گلزمانــ  ۲۴
 

 ...استاد گلزمان خپلې اوښکې تویول بند اوــ 
 ام مخ  ۳۴۷                  (گلزمان مړینهد استاد ) 
 

 :پروفیسر ولي محمد خان سیال کاکړــ  ۲۵
 

 یو زړه سواندی خدمتگار  اوسني فرهنگي بهیر او پښتو ادبــ 
 ام مخ  ۳۵۹               )د پروفیسر سیال کاکړ مړینه( له السه ورکړ

 

 ام مخ  ۳۷۳                ــ د لیکوال بیوگرافي: ۲۶
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 »د مناظرې په باب څو خبرې« 
 

 د یوې منظومې مناظرې له پاره
 

 د عالمه رشاد یوه لنډه عالمانه سریزه 
 

 
 

مناظره د څه شي د ماهیت او حقیقت په باب بحث کولو ته ویل کېـږي یا د یو  
څه د ماهیت او حقیقت په باب پوښتنې ــ ځوابونه او بحث ته مناظره وایي. په 
مناظره کې د بحث داوړه خواوې یو د بل پر خبرو او دالیلو داسې ایراد کوي  
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ي د خپل استدالل په ترڅ چې د حیرانتیا وړ وگرځي. د بحث یا خبرو دواړه لور
او   لوړتیا  خپله  لوري  مقابل  پر  وړاندې کوي چې  براهین  او  دالیل  داسې  کې 
فضیلت ثابت کړي. د منطق د علم له نظره، مناظره  د دوو سره مخامخ ډلو هغه  

 پاملرنه ده چې د خپل نظر د ثابتولو په برخه کې یې کوي.  
 

مناظره د ادب د یو صنف په توگه په اوسني وخت کې یوه ډېره پېژندل شوې او  
عامه برخه نه، بلکې یو هېر ادبي صنف گڼل کېـږي، د همدې له پاره د نوي  

بېلگه همدا او غوره  نسل دومره ورته پام نه دی. په پښتو ادب کې یې وروستۍ  
حیدر صاحب زاده    د »مناطرې« ټولگه ده چې د پښتو ژبې د معاصر شاعر میر

 کندهاري  د اثارو په لړ کې موږ ته راپاتې ده.  
 

دي چې عالمه رشاد د  پښتو   میر حیدر کندهاری بېشمېره منظوم تخلیفات کړي
ژبې فردوسي بللی دی. ویل کېـږي چې تر یو لک بیتونو ډېر تخلیقات یې پښتو  

 دي.  ژبې ته ډالۍ کړی
 

تاد معصوم هوتک نه د میر حیدر  د دې کرښو د لیکلو په وخت کې مې له اس
کندهاري په باب د معلوماتو غوښتنه وکړه، هغوی د خپلې دایمي مرستې په لړ  

 کې دا معلومات راولېـږل: 
 

فردوسي لقب گټلی وو. ویل کېږي چي له   د »میر حیدر صاحبزاده د پښتو ژبي
برسېره   تر یو لک بیتو اوړي. دی پر شعر   ده څخه د راپاتو منظومو آثارو بیتونه

د طریقت د الري الروی هم وو. نیکه ئې مهتر موسی د حاجي دوست محمد  
  کندهاري خلیفه وو.

 

هـ ق کي    ۱۲۱۶دوست محمد کندهاری په قام یوسفزی پښتون وو او په   حاجي
اخند   علي  مال  ئې  پالر  وو.  زېږېدلی  کي  کلي  پلرني  پخپل  نزدې  ته  کندهار 

دوست  . نومېدئ والړ محمدحاجي  ته  کابل  پسي  طلب  په  علم  د  .   کندهاري 
او   سفر وکړ هندوستان ته له هغه ځایه ئې او کړه ادا ئې د حج فریضه وروسته

ځان ورساوه.  هـ ق( خدمت ته ئې۱۲۷۷د حضرت شیخ احمدسعید دهلوي )وفات  
احمدسعید الرښوونه   رحشیخ  تگ  د  ئې  ته  افغانستان  او  وټاکه  خلیفه  خپل 

په غنډانو   ) زابل( د کالت  اجي صاحب د خپل پیر له امر سره سموکړه. ح ورته
   خانقاه جوړه کړه. کي
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مه وفات او په  ۲۳هـ ق کال د شوال پر  ۱۲۸۴حاجي دوست محمد کندهاری د  
   موسی زي کي خاورو ته وسپارل سو.

 

د حاجي دوست محمد کندهاري په کندهاریو خلیفه گانو کي یو هم د پښتو ژبي  
چاپ  ونکی قادرالکالم شاعرجانان فدوي دئ چي دېوان ئې ما )هوتک( دېوان لر

  ته تیار کړی دئ او د کورونا ناروغۍ له امله ئې د چاپ چاري ځنډېدلي دي.
 

د میر حیدر صاحبزاده کندهاري آثار که چاپ سي، په حقیقت کي به مو د پښتو 
  خوندي کړې وي.«ژبي د خورا لرغونو او متروکو لغاتونو یوه بډایه زېرمه 

 

د مناظرې په باب عالمه رشاد، د مناظرو د یوې ټولگې )مناطرې( په سریزه 
کې خورا علمي او مستند معلومات لیکلی دی. د مناظرې په باب د عالمه رشاد 

خبرې، د نوي نسل له پاره ځکه مهمې دي چې په ترڅ کې    هدا لنډې او عالمان
د نړۍ د مشهورو مناظرو نومونه، په   یې د مناظرو تاریخ، د مناظرو ډولونه،

پښتو ادب کې د مناظرو پر تاریخ او بېلگو باندې داسې خبرې شوي دي چې د  
سره   مثالونو  له  ته  لوستونکو  کې  سریزه  لنډه  همدې  په  مفهوم  کتاب  لوی  یوه 

 وړاندې شوی دی. 
 

سره  سم مې په یاد نه دي چې د »مناطرې« په نامه کتاب مې په کابل کې له چا 
ام    ۲۰۱۷له کتاب نه اخیستل شوي عکسونه داسې راته وایي چې د     ولید، خو

کال د مارچ پر پنځمه اخیستل شوي دي. کله مې چې په کابل کې دا کتاب ولید، 
د کتاب نوم راته نوی او جالب ښکاره شو، ځکه مې یې د لیدلو او لوستلو هوډ  

صاحب پر عالمانه سریزه   وکړ. د کتاب لومړۍ پاڼه مې چې راواړوله، د رشاد
ړه مې تر نظر تېره کړه، په زړه کې راوگرځېدل  ـمې سترگې خوږې شوې، په بی

چې د استاد دا څو کرښې باید له ځان سره ولرم؛ او په الزم وخت کې یې له ټولو 
سره شرېکې کړم، ځکه مې همالته د کتاب له پیل نه یوازې د رشاد صاحب درې  

له پاره په خپل السلرلي موبایل سره  مخیزه سریزه او د کتب پېژ ندنه د ماخذ 
 عکاسي کړه. 

 

د کابل له سفره چې بېرته اروپا ته راغلم، نو مې له معمول سره سم له خپلې  
ام کال په ارشیف کې   ۲۰۱۷کمرې او موبال نه ټول عکسونه په منظم ډول د  

ه بابا د کېښودل او له بده شامته چې د »مناظرې« کتاب له پیل نه مې د عالم
سریزې اخیستي عکسونه هېر شول. څو ورځې مخکې مې د کومې اړتیا له مخې  
د خپلو عکسونو ارشیف پرانست او د عالمه بابا د مقدمې پر اخستو عکسونو  
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ورپېښ شوم، ورته کېناستم او د عکسونو له مخې مې د مقدمې متن په کمپیوتر 
 م.  ړ او دا دی کټ مټ یې له تاسو سره شریکوککې ټایپ 

 

د یادونې وړ یې گڼم چې د کتاب د لومړي مخ عکس مې د استاد مطیع هللا روهیال 
 په مرسته تر السه کړ، چې همدلته مننه ځنې کوم.

 

   دا هم د »مناظرې« پر ټولگه باندې د عالمه رشاد د لیکلې مقدمې متن: 
 

 »د مناظرې په باب څو خبرې« 
 

د دوو تنو یا دوو ډلو یا دوو شیانو ترمنځ د یو او بل د اقناع یا الزام لپاره پر 
یوې ټاکلې او ځانگړې موضوع باندي بحث کول مناظره بولي. مناظره د ادب 
د منطقي جدل تر خند   ایستل کېـږي بحث  یو صنف دی، په مناظره کې زیار 

مناظري یو یا دواړه   )دائرې( ونه وزي په مناطره کې داسي هم پېښېـږي چې د
پلوه داسي څوک وي چې د خبرو کولو توان او استعداد ونه لري، خو شاعر یا 
ناثر د محاکات په توگه د حریفو مناظرینو له خولو څه وایي او یو پر بل باندې 
د هغو د فضیلت او لوړوالي دلیلونه وړاندې کوي، په مناظرو کې دود دا دی چې  

 گټه تمامېـږي. یوه مناظره د یوه حریف په
 

خو په نثر هم ځینې مناظزې سته، لکه: د جوهر   مناظرې زیاتره په نظم وي
( رساله البادیه، د عقل و عشق، د عقل و جنون او شمس ۱الفرد، منیه اللبیب )
 او سحاب مناظرې.

 

مناظره په ختیځ کې زړې ریښې لري، ویل کېـږي »د درخت آسوریک مناظره«  
یلې سوې وه، بیا په ساساني پهلوي راواړوله سوه ــ په  په اشکاني پهلوي ژبه و

هجري قمري( پورې پایـېـدلې   ۳۲ع )  ۶۵۳ایران کې د ساسانیانو پاچاهي تر  
 ده.
 

بللي کیـږي، د   او فرزدق مناظرې زړې مناظرې  ادب کې د جریر  په عربي 
 هجري قمري کال مړه دي.  ۱۱۰عربي ژبې دا دواړه نامتو شاعران په  

 

هجري قمري مړ( پیل کړي  ۴۶۵کېـږي چې پاړسي مناظرې اسد طوسي )ویل 
 دي، د اسد طوسي مناظرې دا دي:
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هـ ق(   ۱۱۰۰ــ   ۱۰۲۲ــ مناظره شب و روز ــ دغه مناظره خوشحال خان )  ۱
 پښتو کړېده.

 

 ــ مناطره مغ و مسلم.  ۲
 

 ــ مناظره نیزه و کمان. ۳
 

 زمین.  ــ مناظره آسمان و ۴
 

 مناظره عرب و عجم. ــ   ۵
 

په ترکي ادب کي هم مناظرې په پنځمه هجري سدۍ کې پیل سوي دي، وایي د 
)د   الترک  لغات  د    ۴۶۶دیوان  الکاشغري  تالیف( مؤلف محمود  قمري  هجري 

دوبي )اوړي( او ژمي مناظره لري، د دغې مناظرې ترکي نوم »یاز قیش مناظره  
 سي« دی. 

 

ره ډولو شعرونو څرک تر څلور سوو کالو په پښتو ادب کې د مناظرو او مناظ
پخوا موږ ته معلوم دی. د پښتو ژبې لومړنی معلوم دیوان لرونکی شاعر ارزاني  

( تر عنوان    ۱۰۲۸خویشکی  بورا  او  د همج  دیوان کي  په  قمري مړ(  هجري 
رباعي گانو کې   ۲۵( دغه مناظره په ۲الندې یو مناظره ډوله شعر لیکلی دی. )

 ضمون تسلسل پکښي خوندي دی. لومړۍ رباعي یې دا ده: ځای سوې ده او د م
 

 هـر وجـود یو صحرا دی 
 ( ۳که فقیر، که اُمرا دی )

 

 د هـر چا یـو وجـود ویـنه
 یو همج دی، بل بـورا دی 

 
لړۍ څلورسوه کاله پس د ارواښاد میر  د خوشحالۍ خبره ده چي د پښتو مناظرو

مړ( د مناظرو په چاپ تر  هجري قمري    ۱۴۰۷حیدر صاحب زاده کندهاري ) 
موږ رارسېـږي ــ په دغې مجموعه کي د ارواښاد میر حیدر صاحب زاده نهه  

 منظومي مناظرې چاپ سوي دي په دې ترتیب:
 

 بیته ۱۸ــ د بیرغ او خیمې مناظره          ۱
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 بیته ۱۳ــ د پتنگ او شمع مناظره           ۲
 

 تهبی ۴۰۶ــ د ختیځ او لویدیځ مناظره       ۳
 

 بیته ۳۳ــ د منشي او سپه ساالر مناظره    ۴
 

 بیته  ۷۲ــ د شپي او ورځي مناظره           ۵
 

 بیته  ۵۱ــ د غره او دښت مناظره             ۶
 

 بیته  ۹۱ــ د غنا او فقر مناظره                ۷
 

 بیته  ۳۵۲ــ د گالب او نرگس مناظره       ۸
 

 بیته ۶۹۶ ــ د طبیب او منجم مناظره       ۹
 

زه د دغې مجموعې له سره په کتنه، سمون، اوډنه او همدارنگه چاپولو کي د  
ښاغلي عبدالمجید ډېره توجه او د ښاغلي    کندهار د اطالعاتو او کاتور د رئیس

مطیع هللا روهیال زیار د ستاینې وړ بولم او د پښتو ژبي او ادب د زیات خدمت  
 توفیق ورته غواړم.

 

 د رشاداکادیمیسن پوهان
 لمریز ۱۳۸۳حمل  ۱

 
 پای لیکونه: 

 
 ــ نفحه الیمین باب الثاني. ۱
 

 گونگټه، دغه خزدکه له خوشیو او گنگیو مرغټاني جوړوي. =ــ همج  ۲
 

  ــ د ارزاني په وختو کې اُمرا کلمه چې جمع ده، د مفرد په معنا )امیر( کارېدله.  ۳
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 رشادعبدالشکور  عالمه د 
 

 کلیزې تهسلمې بختورې  
 

 د آصف بهاند پیام 
 

 

 د رشاد صاحب شخصیت، افکارو او اثارو دا ثابته کړې ده چې: 
 

 ــ رشاد یو پوهنتون دی، 
 

 ــ رشاد یوه علمي اکادیمي ده،
 

ــ رشاد مړ نه دی، دی د خپلو آثارو او افکارو له الرې په هر کور او هر زړه  
 کې حضور لري. 

 

 )آصف بهاند(                       
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د سلمې کلیزې د پرتمینې غوندې درنو گډونوالو ته   رشاد عبدالشکور  عالمه  د  

 سالمونه او درناوی وړاندې کوم!
 

په داسې شرایطو کې چې زموږ وطن او خلک د خپل تاریخ په ډېرو حساسو  
یو   د  د وطن  دي،  گرېوان  ستونزو سره الس  بېالبېلو  له  او  راگیـر  شېـبو کې 
حقداره عالم او نوموتي پوهاند یادونه او کلیزه لمانځل، په دې تیارو کې د یو  

او د علمي الرو    مشعل بلول دي او د نوي نسل د روزلو له پاره یو نوی درس
 کوڅو روښانول یې گڼلی شو. 

 

د فرهنگي   د ژوندیو ملتونو  لمانځنه  او  یادونه  ــ فرهنگي شخصیتونو  د علمي 
علمي کار یوه برخه ده او دا دی نن په کندهار کې د عالمه بابا الرویان او علمي  
کړۍ وتوانېدلې چې  د خپلو دایمي علمي فعالیتونو په لړ کې د وطن د داسې یو 

وکړي چې په هېواد، سیمه او   علمي شخصیت د سلمي کلیزه لمانځنه او یادونه
 نړۍ کې به یې ساری لږ لیدل شوی وي.  

 

پوهاند یو  د  رشاد  تاریخ  عالمه  ژبپوه،  ،  پوه،  ټولنپوه،   لیکوال،  سیاستپوه، 
ځانته   په فرهنگي کړیو کې  افغانستان  او ښونکي په توگه د  ، شاعرڅېړونکی
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داسې دریځ او ځای لري چې په یادو برخو کې یې د حساب وړ داسې کارنامې 
او اثار پرېـیښي دي چې د نویو نسلونو د د روزلو له پاره ډېر اړین او گټور گڼل 

 کېـږي. 
 

رشاد د افغانستان، سیمې او نړۍ په ادبیاتو او فرهنگ کې د  عبدالشکور  عالمه  
په باب خبرې کول، د    ه . د ددی  شخصیت  یدریځ او سبک درلودونک   یځانگړ

افغانستان د ادبیاتو، ژبو، سیاست، تاریخ، هنر او په ټول کې د فرهنگ په باب 
 خبرې کول دي. 

 

یوه   خپله  په  هم  پخوا  چې    مقالهما  و  لیکلي  له شخصکې  رشاد  عالمه  ،  یتد 
فرهنگ  او  ژورنالیزم  ادبیات،  تاریخ،  معاصر  زموږ  پرته،  آثارو  او  کارنامو 
افغانستان او په ځانگړي ډول د پښتو ژبې او  نیمگړی برېښي. په عام ډول د 

د د  تاریخ کې  اوسني  او څې  هادبیاتو په  تاریخي  د معاصر ـتخلیقي،  آثار،  ړنیز 
بهیر نه  ـبشپ  فرهنگي  فرهنگ  او  ادبیاتو  د  زموږ  رشاد  عالمه  دي.  ړونکي 

 .هد هتکرارېدونکې څېر
 

د رشاد صاحب په دولسم تلین کې هم ما ته د گډون چانس برابر شو، هلته ما  
شفاهي خبرې وکړې او کله چې له افغانستان څخه  بېرته ډنمارک ته راستون  

برو ته لیکلې بڼه ورکړه او شوم، بیا مې په یاده علمي غونډه کې خپلو شفاهي خ
 ورته وټاکه. د هغې مقالې په یوه برخه   »له دیداره تر مزاره«سر لیک مې 

 

 لیکلي دي:  داسېکې ما 
 

 زه په مسؤلیت او ټینگار سره ویالی شم چې:  »
 

 ــ رشاد د علم او عمل سړی و،
 

 ــ د کار سړی و، 
 

 ــ د نوي نسل روزلو ته یو متعهد شخص و، 
 

ــ ما له ده سره د خپل شناخت په موده کې چې کومه نتیجه تر السه کړې ده، 
 په لنډ ډول په یوه جمله کې یې ویالی شم چې: رشاد په خپله یو مآخذ و، 

 

 «ــ دی یو ریښتینی ښونکی او الرښود و.
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_tora.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dedar_aw_mazar2.pdf
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 ثابته کړې ده چې:د رشاد صاحب شخصیت، افکارو او اثارو دا 
 

 ــ رشاد یو پوهنتون دی،
 

 ،ــ رشاد یوه علمي اکادیمي ده
 

رشاد مړ نه دی، دی د خپلو آثارو او افکارو له الرې په هر کور او هر زړه  ــ  
 کې حضور لري. 

 د عالمه بابا سلمه کلیزه دې بختوره وي! 
 

زه له ټولو هغو اغلو/ ښاغلو او بنسټونو څخه مننه کوم چې د دې کلیزې په   
 لمانځلو کې یې زحمتونه ایستلي دي، پیامونه، مقالې او اثار یې لیکلي دي. 

 

 د عالمه بابا د علم ډیوه دې بله وي! 
 

 پوهندوی آصف بهاند 
 

 د دوه زره یوویشتم کال د نوامبر څوارلسمه نېټه
 

 هېدرسلیف
 

 ډنمارک 
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 د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشه 
 

 د مجروح دوه دېرشم تلین
 

 

مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده، چې انسان د بې خبرۍ په خوب  
ویده پاتې نه شي، که همداسې ویده پاتې شي، تورې لښکرې به راشي، پر ښار 

 به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي. 
 

د مجروح غـږ جا وانورېد، همداسې وشول، تورې لښکرې راغلې، ایگو خان  
د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله بدل شو، مجروح هم د تورو تیارو استازو، 
د گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو، خو افکار یې تاند  

 او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي.  
 

 
 پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح: 

 ،پوهاند، فیلسوف، شاعر، مورخ ، دیپلومات ، لیکوال او سیاستپوه
 ، افغانستان،کنر، نېټه ۱۲پر  ۍ د فبرورم کال   ۱۹۲۸زوکړه: 

 .پېښور ،نېټه ۱۱ ۍد فبرور م کال  ۱۹۸۸: د مړینه
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بیا د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح د نه شتون خبرې دي او د میډیا په بېالبېلو  
برخو کې یې د دوه دېرشم تلین یادونه کېـږي. دا چې چا؟ څنگه؟ چېرې؟ او ولې 

 وواژه؟ د اوس له پاره نه پرې غږېـږم.  
 

 »پالر دې سپرو مړ کړ که پلیو؛ زه یې څه کوم، زما له ښې یې ویست«  
 

لیکلي وای،   آثار  اوسه به یې څومره  له موږ واخیست، که نه تر  مجروح یې 
به یې کړي وای،   تخلیقات  به یې روزلي وای، څومره نوي  څومره شاگردان 
ې  څومره نوې خبرې به  یې کړې وای او نوي نسل ته به یې څومره الرښون

کړې وی؛ ځکه یې اوس تشه احساسېـږي او د دې تشې ډکول به یا ناشونې وي  
 او یا به ډېر له ربړو ډک وي.  

 

مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده، چې انسان د بې خبرۍ په خوب  
ویده پاتې نه شي، که همداسې ویده پاتې شي، تورې لښکرې به راشي، پر ښار 

 به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي. 
 

خان  د مجروح غـږ جا وانورېد، همداسې وشول، تورې لښکرې راغلې، ایگو  
د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله بدل شو، مجروح هم د تورو تیارو استازو، 
د گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو، خو افکار یې تاند  

 او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي.  
 

اگرد په  ما ته دا ویاړ نه دی را په برخه شوی چې مخامخ په ټولگي کې د ش 
صفت مجروح ته کینم، خو د خبرو او مجلس ویاړ یې څو ځلې را په برخه شوی  

 و.
 

د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشه به تر اوږدې مودې ډکه نه شي. مجروح 
په ځانگړي ډول په فلسفه او ادبیاتو کې او په عام ډول د فرهنگ په دایره کې د  

په ډول مطرح   لیکوال او سیاستپوه  دیپلومات،پوهاند، فیلسوف، شاعر، مورخ،  یو  
شخص و او په یادو ټولو برخو کې یې آثار او مقالې لیکلي دي او گڼ لکچرونه 

هغه مفکر او ایجاد گر استاد او قلموال و چې په    یې وړاندې کړي دي. مجروح
ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د یوه منحصر په فرد سبک او دریځ خاوند و 

عر سبک یې اوس »د ښامار سبک« په نامه یادېـږي او په نوي نسل  چې د  ش
 کې گڼ شمېر الرویان لري. 
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 د ځینو آثارو نومونه یې دا دي: 
 

 ــ اژدهاي خودي،   ۱
 

 ــ ځانځاني ښامار،  ۲
 

 ــ د جبر او اختیار دیالکتیک،  ۳
 

 ــ نا اشنا سندرې،  ۴
 

 ــ سید جمال الدین و برخورد شرق و غرب،  ۵
 

 ــ بودا چنین گفت، ۶
 

 ، ۲۰ــ پیام صوفي بت شکن به بت پرستایي قرن  ۷
 

 ــ صوفي او نوې دنیا،  ۸
 

 منازل السایرین یا صد میدان حکیم سنایي.-۹
 

د پوهاند ډوکتور مجروح  پر آثارو بحث کول د یوې مقالې، یوې رسالې او ال 
حږصلې وتلې خبره ده؛ خو دې ته مو پام وي چې: څه چې مجروح یوه کتاب له  

په خپلو اثارو کې د ټولنې او خلکو په باب ویلي وو، هغه ډېره سلنه ریښتیا ثابت  
باندې   او خلکو  ټولنه  نا پوهۍ په وجه پر  او  د نه زدکړې  شوي دي. د خلکو 

دې ته ورپورې ایگویـیـزم حاکم شوی دی، او ایگو خان ټولنه او خلک د تباهۍ کن
 وهلي دي او هر څه یې په کنډواله بدل کړي دي. 

 

کله چې زه د کابل پوهتنون محصل وم، نو کوم استاد یا زموږ د کورنۍ کوم 
مشر د مجروح د »جبر او اختیار دیالکتیک« د لوستلو سپارښتنه راته وکړه، ما  

ه د نه  ولوست، خو سم ورباندې پوه نه شوم، بیا مې بېرته له هماغه شخص څخ
 پوهېدو دلیل وپوښت، هغه په ډېره مهربانۍ راته وویل چې:

 

هر څوک چې غواړي د مجروح آثار ولولي، نو باید چې د مطالعې قوي بگروند 
 ولري. بیا یې د ځینو مقدماتې او ساده آثارو د لوستلو را ته وویل. 
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د مجروح دویم کتاب »ځانځاني ښامار« و چې د لوستلو یې راته وویل شول، 
ومې لوست، بیا هم سم نه ورباندې پوهېدم، خو پرلپسې به مې لوست او ورسره  
مې ځینې نور کتابونه د دې له پاره ولوستل، څو ځانځاني ښامار هضم کړم. د  

  ۱۳۵۷لب گمان په  مجروخ د ځانځاني ښامار د لومړنی چاپ هغه نسخه چې په اغ
ام کال کې    ۱۳۵۶کال کې مې یې لوستل پیل کړل، تر اوسه هم راسره ده چې په  

 د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي خپور کړی و.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ  لومړنی  ښامار  ځانځاني  د 
څو سرېزې لري چې یوه یې د استاد عبدالرړف بېنوا ده. استاد بېنوا د مجروح  

ر خالقیت او فلسفي بغاوت باندې لنډې، خو استادانه خبرې کړې دي، یوه برخه  پ
 یې دلته را اخلم: 

 

»... مقدس بغاوت ځکه ورته وایم چې »مجروح« د »ځانځانۍ« د هغه فاسد،  
غلط، کاذب او په عین حال کې غضبناک، بیباک، ډاروونکی او پر ځان مین 

  ، بغاوت کړی دی چې  پر ضد  د  اقتدار  یې  انسانان  او خود خواه  ناپوه  ځینې 
ورېښمو د چنجیو په شان، په خپل واک، له خپلو ځانو څخه زېـږوي او بیا داسې 
ځانونه پکښې نغاړي چې بې له خپلو ځانو څخه بل څه نه ویني او له هر یوه 

 څخه د »زه« بُت جوړ شي او نارې وهي: 
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نډو شئ! او په پټو سترگو زما  »زه یم! زه د ستاینې او نمانځنې وړ! راته په گو
 نمانځنه وکړئ! که نه وي نو نه یاست!«

)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري 
 کال، دوهم مخ(  ۱۳۵۶علومو پوهنځي خپرونه، 

 

د مجروح تر وژلو وروسته، هر کال د ده تلین د نړۍ په بېالبیلو برخو کې د  
فرهنگیانو له لوري د مقالو په لیکولو، د مشاعرو او سیمینارونو په جوړولو سره 
باب مې چې   په  آثارو  او  افکارو  د  ډوکتور مجروح  پوهاند  د  کېـږي.  لمانځل 

د ځینو سرلیکونه یې څومره لیکنې تر سترگو شوې دي، لوستلي مې دي، چې  
 دا دي:  

 

 )پیغامونه پټ پراته په افسانو کې(،  مقاله ــ د ښاغلي اسدهللا غضنفر 
 

 (، مفكر مجروج)  مقاله ــ د ښاغلي اسدهللا غضنفر 
 

)انگیزه اصلی شهادت پوهاند سیدبهاءالدین   مقالهد ښاغلي سید عبدهللا کاظم  ــ  
 مجروح(، 

 

د ښاغلي: و، عطارد   از بیست هشتمین سال شهادت  پوهاند    مقالهــ  )یاد بود 
 بهاءالدین مجروح(، 

 

کال د فبروري په    ۲۰۱۴پوهاند مجروح به د  )  مقاله د دوکتور لطیف بهاند  ــ  
 (، کلن وای ۸۵ دولسمه

 

استاد مجروح او د جبر و اختیار  )  مقاله  زیار  جاور احمد پوهاند دوکتور مــ د  
 (، ربړه

 

د   خلیلــ  او  )  مقاله  خوشال  استازی  فلسفې  غربي  معاصرې  د  استاد مجروح 
 (، وصلوونکی و

 

د استاد مجروح اثار په نړیوال فلسفي ډیسکورس  )  مقاله  عبدالودود بشریارــ د  
 (،کې د شامېلېدو حیثیت لري

 
 (،د فکر کتاب) مقالهــ د اجمل ښکلي 

 

https://www.taand.com/archives/140230
https://www.facebook.com/asadullahghazanfar32/posts/239854802757308
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_majroh_29_commemorate.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Atarod_W/atarod_w_nistomin_sal_shahadat_s_b_majruh.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=626624730743606&id=100001882552459
http://majrooh.insan.af/publications/writings/1800/
http://majrooh.insan.af/ustad-majrooh/30-anniversary/1865/
http://majrooh.insan.af/author/wadood-basharyar/
http://majrooh.insan.af/ustad-majrooh/30-anniversary/1871/
http://majrooh.insan.af/resources/suggested-studies/1874/
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 .د استاد مجروح یو یاد  (دېرش کاله بې فیلسوفه؛) مقاله  عبدالغفور لېوال ــ د
 

روح هغه اټکل چې په ریښتیا واوښت او د خلکو د جمله ځانځاني ښامار څخه د  
  نا پوهۍ او غفلت په پایله کې زموږ وطن کنډواله او خلک آواره شول:

 

 »زه حیران یم
 

 ږي، نه ویـښېـږي؟نېـښاریان ولې نه بوگ
 

 ولې نه اوري د ویښ زړه په غوږونو؟
 

 پیغامونه پټ پراته په افسانو کې
 

 دې سمڅې ژور تل کې  د
 

 پیغام راپورته کېـږي یو 
 

 خو د دوي ورته غوږونه كاڼه ښکاري 
 

 اوریدلي به دوي نه وي؟
 

 رو زمانو کې یو لوي ښار وېـچې په ت
 

 د ښاریانو له غفلته 
 

 یو ښارمار پرې مسلط شو 
 

 چې خوراك یې انسانان وو 
 

 واله کړهډ د ښایسته ښار نه یې جوړه كن
 

 ادمیان یې کړه د ننه په خپل ځان کې
 

 ښار د مرگ په خوب ویده شو« 
 

)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو  
 مخونه(  ۱۸ـ   ۱۷کال،  ۱۳۵۶پوهنځي خپرونه، 

 

http://majrooh.insan.af/ustad-majrooh/30-anniversary/1862/
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 د مجروح د ځانځاني ښامار یوه پاڼه

 

 او د استاد اڅک یوه وړوکې خاطره

 
بدیله قلموال او مفکر و. ده په فلسفه او ادبیاتو پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح بې  

کې ځانته ځانگړې الر او جال فکر درلود، د شعر په دنیا کې یې د ځانځاني 
ښامار په تخلیق سره، په پښتو شعر کې د یو ځانګړي سبک الر پرانسته چې په  

 اوسني پښتو شعر کې د »ښامار سبک« په نامه یادېـږي. 
 

څه موده وړاندې د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح دوه دېرشم تلین و، ما هم د 
د دې مقالې په پیل کې ما د   ولیکله.   مقالهده د یاد د ژوندي ساتلو په موخه یو  

 مجروح په باب خپل نظر داسې څرگند کړی و:
 

ویر و او په دې ډارېده، چې انسان د بې خبرۍ په خوب    »مجروح سره د انسان
ویده پاتې نه شي، که همداسې ویده پاتې شي، تورې لښکرې به راشي، پر ښار 

 به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي. 
 

د مجروح غـږ جا وانورېد، همداسې وشول، تورې لښکرې راغلې، ایگو خان  
واکدار شو او ښار په کنډواله بدل شو، مجروح هم د تورو تیارو استازو، د ښار  

د گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو، خو افکار یې تاند  
 او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي.« 

 

د مجروح صاحب د شعر یوه برخه ځکه رایاده شوه چې، په همدې ورځو کې د 
زما  یو استاد   مقالهمقالو پر یوه ټولگه باندې کار کوم، د دې ټولگې یوه  خپلو  

د  د مجروح صاحب  هم  هلته  ده.  وقف شوې  ته  اڅک  بایزید  استاد  خدایبښلي 

https://www.taand.com/archives/144265
https://www.taand.com/archives/67696
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د مجروح د ځانځاني ښامار یوه پاڼه( یادونه شوې  ځانځاني ښامار د یوې برخې )
 ه.و
 

پر استاد بایزید اڅک دې خدای ورحمېـږي، د مقایسوي ژبپوهنې یو بې جوړې  
استاد اڅک پورې اړوند، د محصلۍ او بیا د استادۍ دورې خاطرې  استاد و.  

څومره چې زما په یاد دي، په هغو کې زه یوه داسې خاطره په یاد نه لرم چې  
کړې وي. داسې چلن یې کاوه استاد اڅک دې ما ته یا بل چا ته یوه بده خبره هم  

چې هر چا به ګڼله چې دی یې له پخوا پیژني یا یې د کورنۍ غړی دی او یا یې 
 زه یې د مخامخ شاگردۍ ویاړ لرم.  له ډیر پخوا ملګری دی.

 

زما د  »اڅک صاحب«د شپیتمې لسیزې څلورم که پنځم کال و چې یوه ورځ  
پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح ځانځاني  ناستې خونې ته را ننوت، زه لګیا وم د  

ښود، د درناوي په دود ورته  ـېـښامار مې لوست، کتاب مې چپه د میز پر مخ ک
 وچه میوه مخکې ور ته کیښوده، وې پوښتلم:مې ودریدم، له چای سره 

 

 په څه لګیا یې؟ څه شی لولې؟ 
 

 ما په شاګردانه او عاجزانه ډول ور ته وویل:
 

 ځانځاني ښامار دی. ده را غبرګه کړه: د مجروح صاحب 
 

 دغه مخ چې تا لوسته، یو څو کرښې یې را ته واوروه! 
 

زما د لوستلو لړۍ را غوڅه  ې خوځېدا سره  ده په یوه ځانګړدا کار ما وکړ، خو  
 کړه او وې ویل:

 

ځانځاني او خودي خو په هر چا کې شته او »ایګو« خان نن سبا د هر چا پر  »
او محتوا په باب فکر وکړه، خو زه د مجروح   ې ته یې د فلسف   دی،اوږو سپور  

ژبني اړخ حیران کړی یمه، دومره یې روان او د ګرامر پر اصولو سم لیکلی 
 سړی ورته حیران شي.« دی چې

 

اوس هم ځانخاني ښامار لکه تل زما د کار پر میز ایښی دی، هماغه مخ چې  
او له تاسو درنو لوستونکو   یې را نقلوم  ته مې اورولی و، دلتهبایزید اڅک  استاد  

 :»سره یې شریکوم
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 هغه ښار چې ټول ښاریان یې رنځوران وو 
 

 الروی د نیمو شپو وم
 

 هلته ناست د سمڅې خولې ته 
 

 هک حیران وم 
 

 نږدې هلته 
 

 ښکاریده ړنګ دیوالونه 
 

 کنډوالې وې د کوم زوړ لرغوي ښار دا 
 

 ستنې والړې ځینې مالستې رواقونه زوړند ــ زوړند، مرمري 
 

 داسې فکر مې کولو: 
 

 آخر څوک به را پیدا شي 
 

 تیرې ،ږي تیرېـزمانې به ور یادی
 

 د دې ورکې آبادۍ 
 

 خبر به واخلي 
 

 د دې ښار تیر شوی ژوند به را بیان کړي
 

 زړې هم«  ،را ته وبه کړي کیسې زړې
 

 وې ویل:ده په یوه ځانګړي ځوږ زما د لوستلو لړۍ را غوڅه کړه او 
 

)مجروح، ډوکتور بهاالدین، ځانځاني ښامار، د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی،  
 ام مخ(  ۱۹کال،  ۱۳۵۶
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 د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح درې دېرشم تلین 
 

 چې دې تـوان رسي په لوی دریاب کې ګرځه 
 پــــه بـیـلـه کــې دې زوال ویـــنــم نــهــګـــه 

 
 خټک( )خوشحال 

 

 
 پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح: 

 ، پوهاند، فیلسوف، شاعر، مورخ ، دیپلومات ، لیکوال او سیاستپوه
 ، افغانستان،کنر، نېټه ۱۲پر  ۍ د فبرور م کال  ۱۹۲۸زوکړه: 

 . پېښور ،نېټه ۱۱  ۍد فبرور م کال  ۱۹۸۸: د مړینه
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مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده، چې انسان د بې خبرۍ په خوب  
ویده پاتې نه شي، که همداسې ویده پاتې شي، تورې لښکرې به راشي، پر ښار 

 به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي. 
 

ایگو خان  د مجروح غـږ چا وانورېد، همداسې وشول، تورې لښکرې راغلې،  
د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله بدل شو، مجروح هم د تورو تیارو استازو، 
د گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو، خو افکار یې تاند  

 او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي. 
 

 )آصف بهاند(         
 

 
ستر نهنگ و، د همدې له  پاره په ویالو کې بهاالدین مجروح د تفکر د سمندر  

گرځېدای نه شو، وړو فکرونو سره یې کار نه و؛ بلکې د ټولنې او خلکو په باب  
یې داسې ژور او لوی فکر درلود چې، په پرون ـ نن او سبا په سمه توگه پوهېده، 
داسې پوهېده لکه په هنداره کې چې سړی ځان ویني، ده خپله راتلونکې ټولنې  

اسې لیدله. ده خپله ټولنه ژوره او ښه تحلیل کړې ده او د »ځانځاني ښامار« همد
 په هنداره کې یې ښه ځلولې ده. 

 

د یوې   پار  په  تلین  د دوه دېرشم  ده  د  په ترڅ کې خپل    مقالې ما یو کال پخوا 
 نظرداسې لیکلی و:

 

مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده، چې انسان د بې خبرۍ په خوب  
ویده پاتې نه شي، که همداسې ویده پاتې شي، تورې لښکرې به راشي، پر ښار 

 شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.  به مسلطې
 

د مجروح غـږ چا وانورېد، همداسې وشول، تورې لښکرې راغلې، ایگو خان  
د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله بدل شو، مجروح هم د تورو تیارو استازو، 
د گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو، خو افکار یې تاند  

 او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي.  
 

درې دېرش کاله کېـږي چې د افغانستان، سیمې او نړۍ په فرهنگي کړیو کې د 
مجروح ځای تش دی، خو د ده اثار او افکار، د ده ښه استازولي کوي او په 
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هرکور، هر محفل او هر فکر کې ځوان او تاند گرځي او د نوي نسل الرښوونه 
 کوي.

 
ی چې اثار یې تلپاتې دي.  د ده ارواح دې ښاده وي او یاد خو یې ځکه تلپاتې د

دلته به د مجروح له ځانځاني ښامار څخه د ده د فکر او کالم داسې یوه بېلگه را  
واخلم چې په دې بېلگه کې د داسې ټولنې کیسه کوي چې په هغې ټولنه کې هر  
څه سم او ښه دي، ایگوخان او ایگوییزم ال نه دي راغلي او په انساني ټولنه کې 

 : ښکلی ژوند روان دی 
 

 یو جنت خاوریو، خاورین
 

 وایي: دلته پخوا ښکلی ښایسته ښار و
 

 اروازه یې د  ښایست خپره هرلورې 
 

 سیاحان به له دې ځایه تېرېدل تل
 

 شپه او ورځ به یې مزل کړو
 

 په ځنگلو، په چمنو کې، د سیندونو رودخانو پر غاړه، غاړه 
 

 څرېدل به گرځېدل به مست وحشي اسان هر خوا ته 
 

 له ډاره بې له قیده بې 
 

 غرڅنۍ به وې روانې، شنو دښتو کې 
 

 بیا به تللې نږدې ښار ته
 

 ماشومانو سره یو ځای لوبېدلې 
 

 له سهاره تر ماښامه
 

 د توتیاتو د بلبلو چغهار و په درو په سر درو سمسور باغو کې
 

 انسانانو ال زده نه و، د پنجرو د جوړو چل 
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 ښار بې در بې دروازې و 

 

 نه کوم دېوال ترې نه چاپېر و نه خندق 
 

 ښکلي، ښکلي وو کورونه اباد شوي
 

 گڼ باغو شنو چمنو کې 
 

 لویې الرې هر خوا تللې 
 

 سیند پر غاړه شنو دښتو گورو ځنگلو کې 
 

 ځوانو پېغلو به دا ښار سمبالولو
 

 یا به ناستې له زلمو سره غېـږ په غېـږ وې
 

 سیند پر غاړه په بېشو کې
 

 محبت و راز و نیاز د 
 

 ښکلول وو، ځغلول وو 
 

 او سپـینږیري مشران به 
 

 دېرو کې د چنار سیوري ته ناست وو
 

 تدبیرونه، مرکې وې، مشورې وې 
 

 ماشومان به شور زوږ کړو
 

 خړپېدل به په اوبو کې
 

 لوبېدل به یا د دښت د غرڅنو سره
 
*** 

 که به څوک اخته په قهر په غضب شو
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 یا به زړه د چا غمجن شو 

 

 دې رنځ اخت رنځور و، هم به یې ځان رنځور گاڼه په 
 

 په دې ښار کې هم یو پوخ حاذق حکیم و 
 

 د دې هسې رنځورانو یې عالج کړو.
 
*** 

 انسانانو الموندلی چـېـرې نه و
 

 غالمۍ د بادارۍ چل 
 

 په دې ښار کې، نه هېڅوک د چا مریی و نه بادار و
 

 وینځه نه وه، بي بي نه وه، فرماندار نه و
 

 رمانداره حقیقي په هغه ملک کېف 
 

 یک یوازې ماشومان وو
 

 ځکه ـ ځکه خلکو دا شانې باور و
 

 چې کوچنیان له طبیعت سره نږدې دي 
 

 د عالم پټ، پټ رمزونو نه خبر دي 
 

 رښتیا هم چې ماشومان به پوهېدل ښه
 

 په خبرو د مرغانو ځناورو 
 

 د دښتو غرونو رغونو،
 

 دریابونو. ځنگلونو، 
 

 ارواگانو سره اشنا وو 
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 دوی خبر وو چې پرته ده چېرته پټه 

 

 توره سمڅه هیبتناکه، ناپایانه
 

 رمز اسرار د مغارې ورته معلوم وو
 

 نو دا ځکه په مهم، مهم کارو کې
 

 د کوچنیانو نظریې ته درناوی وو
 

 د کوچنیانو په مسالت به، 
 

 غټ کارونو کې تکل شو 
 

 نو دا ځکه کله، کله 
 

 اشومان به غونډېدل ټولمشران او م
 

 د چنار تر سیوري الندې په دېره کې 
 

 په خندا، خندا په لوبو
 

 غټې، غټې فیصلې به شوې روانې...
 

ـ    ۱۹۹۵)مجروح پوهاند ډوکتور، ځانځاني ښامار، خپرندوی: کابل پوهنتون،     ۲۰۱۷لـ 
 مخونه(  ۸۲ـ  ۸۰ز، 
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 له ویرونو سره مل یاد
 

 څلوردېرشم تلین د مجروح 
 

 
 پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح: 

 ، پوهاند، فیلسوف، شاعر، مورخ ، دیپلومات ، لیکوال او سیاستپوه
 ، افغانستان،کنر، نېټه ۱۲پر  ۍ د فبرور م کال  ۱۹۲۸زوکړه: 

 . پېښور ،نېټه ۱۱  ۍد فبرور م کال  ۱۹۸۸: د مړینه
 

کړې او سږ یې د ده د   خبرهد پوهاند ډکتور بهاالدین مجروح په باب ما تل دا  
 څلوردېرشم تلین په پار یو ځل بیا را اخلم چې: 

 

»مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده، چې انسان د بې خبرۍ په خوب 
ویده پاتې نه شي، که همداسې ویده پاتې شي، تورې لښکرې به راشي، پر ښار  

 به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.

https://dawatmedia24.com/%d8%a7%d8%af%d8%a8/129142/
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د مجروح غـږ چا وانورېد، همداسې وشول، تورې لښکرې راغلې، ایگو خان د  
استازو، د  ښار واکدار شو او ښار په کنډواله بدل شو، مجروح هم د تورو تیارو 

گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو، خو افکار یې تاند او 
 « .زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي

 

د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح په باب به ډېر څه لیکل شوي وي، خو دا د  
مجروح که   دې معنی نه لري چې د ده په باب دې خبرې او بحثونه زاړه شي، د

یوازې »ځانځاني ښامار« باندې څه ولیکل وشي، ښایي کتابونه رامنځته شي،  
 خو بیا به هم بحث نه وي خالص.

 

ځینې خلک وایي چې فلسفي بحثونه وچ او ستړي کونکي وي، خو کله به چې  
پوهاند ډوکتور مجروح په ورین تندي سره فلسفي بحث پیل کړ، اورېدونکو کې 

کوله او تر پایه به د ده لکچر ته په مینې سره ناست و. د ده    به چا ستړیا نه حس
»د جبر او اختیار دیالکتیک« د فلسفي بحث یوه غوره بېلگه ده چې دی په ډېر  
ښه استدالل سره وایي چې انسان څومره د څه یا چا په مقابل کې مجبور دی او  

 څومره د چا یا څه په مقابل کې مختاره دی.
 

دنیا کې بیا ځانته یوه جال الر او سبک لري چې په پښتو شعر  مجروح د شعر په  
 کې د »ښامار سبک« په نامه یادېږي.

 

 څوځلې ما کړې ده چې:  خبرهدا 
 

ه آثار لیکلي وای،  مجروح یې له موږ واخیست، که نه تر اوسه به یې څومر»
به یې کړي وای،   تخلیقات  به یې روزلي وای، څومره نوي  څومره شاگردان 
څومره نوې خبرې به  یې کړې وای او نوي نسل ته به یې څومره الرښونې  
کړې وی؛ ځکه یې اوس تشه احساسېـږي او د دې تشې ډکول به یا ناشونې وي  

 او یا به ډېر له ربړو ډک وي.« 
 

ح صاحب د څلور دېرشم تلین په پار د ده له ځانځاني ښامار څخه دلته به د مجرو
 یوه لنډه برخه راواخلم: 
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 رب النوعه الهه د عشق او مینې

 
 وایي، وایي: 

 

 د هغې ښکلې ماڼۍ کار چې شروع شو
 

 عواطفو، هیجانونو معماري کړه
 

 معماران هسې ماهر وو 
 

 بې مثاله بې همتا وو 
 

 مینه یې خواري کړه په ډېر شوق په ډېره 
 

 تا به وې چې جوړوي ښکلی معبد دوی 
 

 چې هغه ښکلې ماڼۍ شوله اباده
 

 نو زینې وې د مرمرو د رخامو
 

 پایې ستنې د الجوردو 
 

 د بلورو فانوسونه، مشعلونه پکې ځوړوند 
 

 قیمتي پردې ورېښمینې 
 

 بخملي ورېښمین قالینې 
 

 هم نقشونه نگارونه 
 

 تابلوگانې رنگارنگ په هرلوري 
 

 په دېوالونو 
 

 دغه ټوله تیاري وه، د یوچا پذیرایي وه
 

 د یو چا د راتگ الر خلکو څارله
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 انتظار هره شېبه په زیاتېدو و 
 

 انتظار وو کاڼي بوټي په صحرا کې
 

 ټول گالن په چمنو کې
 

 بلبالن توتیان باغو کې 
 

 غرڅنۍ چې به د سیند غاړې ته راغلې 
 

 پاره  د اوبو د څښو د
 

 نو سرونه بې کړل پورته
 

 د افق یو دورې ځای نه بې کتلې
 

 چې به کله رارسېـږي 
 

 سترواکمنه، رب النوعه الهه د عشق او مینې:
 

 راروانه پر څپو د سمندر ورو
 

 لکه الوځي وږمه د پسرلي تل
 

 شین کمیس د شنیلي به یې په تن وي
 

 راروانه، خرامانه، خپل معبد کې به میشته شي 
 

 قدمونه به د هر چا پر لېمو ږدي
 

 په پښو به ورنثار کړو
 

 بیا هارونه، امېلونه، د صحرا وحشي گلونه«
 

ــ    ۱۱۶ز،    ۲۰۱۷ل/    ۱۳۹۵)مجروح، سیدبهاالدین، ځانځاني ښامار، خپرندوی: کابل پوهنتون،  
 مخونه( ۱۱۷
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 د پوهې یوه ډیوه غلې شوه 
 

 د پوهاند میر حسین شاه مړینه 
 

 
 اکادمیسین کاندید پوهاند میرحسین شاه
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او پوهنتوني   د علمي  افغانستان  په خواشینۍ سره مې خبر تر السه کړ چې د 
کورنۍ ډېر زړه سواندی، پوه او د علمي تاریخي کارونو د ترسره کولو نومیالی  

 استاد میر حسین شاه خان په ابدي سفر روان شو.  اکادیمسین کاندیدپوهاند 
 

ام( کال د می پر پنځه   ۲۰۲۰استاد پوهاند میر حسین شاه خان د دوه زره شلم )
 مه( په امریکا کې وفات شوی دی.  ۲۵ویشتمه )

 
 روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې! 

 
مود محمود په فیسبوکپاڼه -( مې کله چې د استاد شاه مح۲۶/۰۵/۲۰۲۰نن سهار )

 کې د پوهې د دې سټې د مړینې خبر ولوست، نو دا توري مې ورته ولیکل:
 

پوهاند میرحسین شاه مړینې ډېر ودردولم. د استاد مړینه د  »د اکادیمسین کاندید  
 .افغانستان پوهنتوني او علمي لویې کورنۍ ته ډېره دردونکې ده

 

د اکادیمسین کاندید پوهاند میرحسین شاه تشه به د افغانستان په علمي او تحقیفي 
 .کړیو کې تر ډېرو پورې ډکه نه شي

 

ورنۍ د یو وړوکي غړي په توگه د استاد زه د افغانستان د پوهنتوني او علمي ک
د استاد کورنۍ ته، د افغانستان پوهنتوني او علمي   .د نه شتون ویر، خپل ویر گڼم

مراتب   تسلیت  د  یې  ته  مینوالو  او  شاگردانو  ټولو  ته،  محمود  استاد  ته،  کړیو 
 وړاندې کوم، هغه ته جنتونه او ټولو ته د لوی زغم او صبر هیله کوم.« 

 

میرحسین شاه د پوهاندۍ کلمې په ریښتینې مانا سره یوه پوه، پر استاد پوهاند  
پوهاند وطن او خلکو باندې د یو ریښتیني پالر په څېر مهربانه استاد او عالم و. 

افغانستان ټوله برخه د یوه ودان او ښېرازه  ژوند    فرهنگيخپل  د  میرحسین شاه  
  ځانگړې کړې وې. د یوې نیکمرغې ټولنې د جوړېدو په پار او
 

ام کال په نومبر کې مې د استاد پوهاند میر حسین شاه د نویمې کلیزې  ۲۰۱۵د 
 تاند« ترسرلیکالندې مقاله ولیکله او په یوه کلیزه، دوې خاطرېپه مناسبت د »
کې مې خپره کړه چې د دې لیکنې په پای کې به یې یو    پورتال  او افغان جرمن

 ځل بیا د استاد علمي دریځ ته د درناوي په پار خپره کړم.
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سرالرو کې یو  پوهاند میر حسین شاه د افغانستان د پوهنتوني او علمي کړیو په  
علمي شخصیت، پرته له سیاسي، ژبنیو، سمتي او نورو ملحوظاتو څخه یې؛ تل 
د علم ـ حق او حقیقت پلوي کوله او د یو ښېرازه او پرمختللي افغانستان په پار  
یې د نوي نسل له روزلو سره ډېره مینه درلوده. ده تل د یوه ښونکي او ښه اداره  

تعد ځوانان د لوړو زدکړو له پاره بهر ته  چې په دریځ کې هڅه کوله چې مس
ولېـږي چې له هغې خوا د پوهې او نوې تکنالوژۍ په گاڼه سمبال بېرته خپلو  
خلکو او هېواد ته راستانه شي، استاد نورمحمد غمجن تمیل یې ښه بېلگه وه.  
استاد غمجن د ده په مرسته او الرښوونه هندوستان ته والړ او د ماسترۍ دیپلوم  

ادبیاتو په یې ترال د  د کابل پوهنتون  او  بېرته وطن ته راستون شو  او  سه کړ 
 پوهنځي کې یې د حساب وړ استاد په توگه دنده پیل کړه.

 

  ۱۹۲۵)د  ام کال د مرغومي میاشت پر دریمه نېټه    ۱۳۰۳پوهاند میرحسین شاه د  
  په کندهار کې د میر عبدالجواد اغا په کاله کې میالدي کال د جنوری شپـږمه(  

وزېږېد. لومړنۍ او منځنۍ زدکړې یې په کندهار کې پایته ورسولې، لیسه یې په  
کندهار کې پیل، خو د لیسې د فراغت سند یې په کابل کې د حبیبیې لیسې څخه  

 تر السه کړ. 
 

د لیسانس سند یې د کابل پوهنتون له ادبیاتو پوهنځي څخه واخیست او د ماسترۍ  
 کې د علیگړ له پوهنتون څخه ترالسه کړ.  په لکنهودیپلوم یې د هندوستان 

 

د اکادیمسین کاندید پوهاند میرحسین شاه ټول عمر د ښونکي دنده ترسره کړه، 
په عملي ډول په ټولگي کې ودرېد او خپله ټوله علمي پانگه یې، پرته له توپیر  

 څخه د وطن پر نوي نسل باندې وویشله.  
 

مقالې یې په هېواد کې دننه او له هېواد څخه  شپاړس مستقل علمي آثار او گڼشمېر  
د باندې چاپ شوي دي، په لسگونو علمي سیمینارونو او غونډو کې گډون کړی 

 دی. 
 

نوکو په ډله کې لومړنی څېړونکی  ړ پوهاند میر حسین شاه ښایي د هغو لومړنیو څی
 وي چې د خوشال په دستارنامه یې د راغلو فارسي شعرونو په باب څېـړنه راپیل

استاد معصوم هوتک د وینا پر استناد،  کړې چې دا شعرونه د کوم شاعر دی. د 
استاد میرحسین شاه د خوشال په دستار نامه کې د راغلو فارسي شعرونو د دیرش 
سلنه شعرونو شاعران مالوم کړي دي. څو ورځې مخکې ما د )د خوشال پوهنې  
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کړه، هلته ما د پوهاند   پر الر یو بل بریالی گام( ترسرلیک الندې مقاله خپره
 صاحب میرحسین شاه د 

 لیکلي دي:  داسېهڅو په باب 
 

د خوشال د دستارنامې د فارسي کالم د پتو یا ماخذونو مالومول استاد پوهاند »
غوټې  میر حسین شاه راپیل کړی و، یو څه زاهد مشواڼي ورپسې وڅېـړل، خو د  

 « ...ډېره برخه استاد هوتک سپـړلې ده
 

استاد هوتک د همدې اثر )د خوشحال خان خټک په دستارنامه کي فارسي کالم 
د چا دئ؟( د پیل په خبرو کې دې څېړنو اشاره کړې ده چې په یوه برخه کې یې  

 :دي  راغلي داسې
 

ځایه ما شمېرلي دي. په دې    ۱۴۷په دستارنامه کي د فارسي کالم زیات و کم  »
کي پوهاند میر حسین شاه درو څلوېښت مورده څېړلي دي چي په دې حساب ئې 
د دستارنامې د فارسي کالم څه کم دېرش فیصده ماخذونه موږ ته راښوولي دي.  
ښاغلي زاهد مشواڼي دو شپېته شعرونه څېړلي دي چي دې کي د پوهاند میر  

ه دې ډول ئې د دستارنامې د فارسي کالم د  ځایه هم شامل دي. پ  ۴۳حسین شاه  
  ٪۴۳ماخذو په ښوولو کي نولس ځایه نور ورزیات کړل او فیصدي ئې نژدې  

 ..«  .ته لوړه کړه
 

په دې ډول لیدل کېـږي چې استاد پوهاند میرحسین شاه زموږ د فرهنگ، ادب 
خپلو   او تاریخ ډېرې ناسپـړلې غوټې پرانستې دي او د خپلو څېړنو پایله یې تل د

عالمانه لکچرونو او لیکنو له الرې له خپلو شاگردانو، همکارانو او ټولو خلکو  
 سره شریکې کړې دي.

 

پوهاند میر حسین شاه ښه استاد، ځیرک څیړونکی، دقیق ژباړن او د وخت د  
ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې د منځنیو پیړیو د تاریخ په تدریس کې 

اعتبار وړ آدرس و او په علمي دوایرو کې ښه اداره چي ثابت غټه سټه او د  
 شوی دی. 

 

ام کال په نومبر کې د   ۲۰۱۵د  څنگه چې پاس یادونه وشوه ما )اصف بهاند(  
« د  مناسبت  په  کلیزې  نویمې  د  شاه  حسین  میر  پوهاند  دوې استاد  کلیزه،  یوه 

« ترسرلیکالندې مقاله ولیکله او هماغه وخت کې مې خپره کړه، بیا مې  خاطرې
« په نامه  ژوندي یادونهد دوه زره شلم کال په اپریل میاشت کې د »کله چې   
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خپل یو اثر )د ژوندیو فرهنگیانو او قلموالو په باب زما د مقالو ټولگه( په افغان  
کې لومړنۍ مقاله د استاد پوهاند   اثر  جرمن آنالین پورتال کې  انالین کړ، په هغه

میرحسین شاه د نویمې کلیزې په باب زما همدا مقاله راغلې ده. دلته بې مناسبته 
ته د ال درناوي په پار  نه وي چې د استاد پوهاند میر حسین شاه علمي شخصیت 

 د هغې مقالې یوه برخه راواخلم: 

 
 : شاه خان  استاد پوهاند میرحسین 

 

 یوه کلیزه، دوې خاطرې، 
 

 شاه خان نویمه کلیزه  د استاد پوهاند میرحسین
 
مړو    د  به  یوازې  چې  و  دود  داسې  پخوا  کې  برخه  په  یادولو  او  لمانځولو  د 

مشاهیرو او قلموالو له پاره غونډې جوړیدې، بیا د  لیکوالو، شاعرانو، استادانو،  
ځینو فرهنګیانو په نوښت، د اویایمې لسیزې په وروستیو کې داسې هم وشول  
چې د ژوندیو لمانځل او درناوی هم د یوه بدعت په ډول پیل شو. ښایي په کابل 
پوهنتون کې د استاد رشاد د اویایمې کلیزې جوړول او لمانځل یې یوه غوره  

 ګه وي.بیل
 

او دا دی اوس د نورو ژوندیو فرهنګي شخصیتونو د لمانځلو په لړ کې بیا هم په  
کابل پوهنتون کې د دانشمند استاد پوهاند میر حسین شاه نوویمه بختوره کلیزه،  
د ده د د علمي الرې د ځایناستو، شاګردانو، ارادتمندانو او الرویانو له خوا د 

 مه نیټه ولمانځل شوه.۲۱کال د نومبر په  ۲۰۱۵
 

پوهاند میر حسین شاه ښه استاد، ځیرک څیړونکی، دقیق ژباړن او د وخت د  
ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې د منځنیو پیړیو د تاریخ په تدریس کې 
غټه سټه او د اعتبار وړ آدرس و او په علمي دوایرو کې ښه اداره چي ثابت 

 شوی دی. 
 

چیرې د پوهاند میر حسین شاه اکادیمیک ژوند او اداري کار په دقیق ډول که  
ږي چې کومه وظیفه چې د خلکو، ټولنې او وطن له خوا  ېـمطالعه شي، لیدل ک

د خپل   او ریښتینې توګه  ده ته سپارل شوې وه، هغه یې په عالمانه، صادقانه 
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ه زړه سواندي تدریس، څیړنې، تالیف، ژباړې او اداري کار په ترڅ کې د یو
 استاد په توګه تر سره کړې ده. 

 

زه مخامخ د شاګرد په توګه کله د استاد پوهاند میرحسین شاه لکچر ته په ټولګي 
ږم چې د ده له لیکلو علمي ېـکې نه یم ناست، خو په هغو کسانو کې شمیرل ک 

یې   کې  کنفرانسونو  او  سیمینارونو  په  او  ده  کړې  استفاده  ډیره  مې  نه  آثارو 
 لکچرونو ته ناست یم. 

 

دا مې له خپلو استادانو نه چې د ده مستقیم شاګردان وو، اوریدلي دي چې دی یو 
 زړه سواندی عالم استاد و.  

 

پوهاند میر حسین شاه ته د چا ژبه، والیت، قوم، مذهب او نور تعلقات اصالً  
د شاګر  نیول هغه  به په نظر کې  ده  او مهم نه وو، یوازینی شی چې  مطرح 
استعداد و، په هر چا کې به یې چې ډیر لږ استعداد هم وموند، هغه به یې کار ته  

 او لوړو زدکړو ته او د علم الس ته راوړلو ته هڅاوه. 
 

یوه ډیره ښه بیلګه یې د کابل پوهنتون استاد نورمحمد غمجن و. کله چې استاد  
و د دورې غمجن موږ ته د لیسانس په دوره کې د حمید منتخبات او د روښانیان 

کول، داسې به مستند او په ډاډ سره غږیده لکه له هماغه ځای او    حمتون تشری
 . يپیښې نه چې راغلی و

 

نورمحمد غمجن تمیل د لغمان نه راغلی یو ساده بې کسه، بې واسطې زلمی و 
چې پوهاند میر حسین شاه خان هیڅ ډول سمتي، قومي، مذهبي تعلقات نه ورسره 

ورنۍ ژبه ال یوه نه وه، نورمحمد غمجن په قوم پشه اي  درلودل. حتی د دوی م
 او مورنۍ ژبه یې هم پشه اي وه او استاد میر حسین شاه له کندهاره راغلی و. 

 

دا د استاد صابر خویشکي د خولې خبره ده: »کله چې استاد پوهاند میر حسین 
یې هغه    ،شاه د نورمحمد غمجن استعداد، له علم سره مینه او زحمت ته وکتل

 ږه.« ـهندوستان ته د لوړو زدکړو له پاره ولی
 

د همدې زدکړو په پایله کې هغه استعداد چې پوهاند میر حسین شاه په هغه کې 
لیدلی و، غوټۍ یې وکړې، وغوړید او غمجن زدکړې پای ته ورسولې. کله چې  
غمجن له لوړو زدکړو راستون شو، د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي په علمي  

 چې کم ساری و.  کدر کې جذب شو او داسې استاد او څیړونکی ور نه جوړ شو
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په ما   د استاد پوهاند میر حسین شاه د علمي دریځ یوه بله خاطره چې شخصاً 
پورې اړه لري او هیڅکله به مې هیره هم نه شي، د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د 
لوړیدو له پاره زما د علمي ترفیع له پاره زما پر وړاندې شوې اثر باندې د کابل  

 پوهاند میر حسین شاه علمي دریځ و.پوهنتون په علمي شورا کې د 
 

کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي  ۱۳۶۰کله چې زه د 
کدر کې ومنل شوم، تر هغه وخته پورې مې له استاد پوهاند میر حسین شاه خان  
سره مخامخ پیژندګلوی ال نه وه شوې، خو د نه پیژندنې په نړۍ کې یې زما د  

په برخه کې یو عالمانه او دلسوزانه برخورد کړی و چې تر اوسه  یوه علمي اثر  
 یې هم زه د علمي احسان پوروړی یم.

 

کال په نیمایي کې ما د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره خپل  ۱۳۶۴د 
علمي اثر)شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره( د استاد پوهندوی جالالدین  

 ې بشپړ کړ.کونړي تر الرښوونې الند
 

د کابل پوهنتون له علمي مقرراتو سره سم زما لیکلی تحقیقي اثر د څانګې له 
د   نه  ځای  هغه  له  بیا  او  ته  شورا  علمي  پوهنځي  د  وروسته  نه  مجلس  علمي 

 ږل شو. ـپوهنتون علمي شورا ته ولی
 

 د کابل پوهنتون په علمي شورا کې زما پرعلمي اثر باندې د بحث په لړ کې ځینو
لو زما له علمي اثر سره چې اصالً یې له مسلک سره د یوه خلي په اندازه  ښاغ

ارتباط هم نه درلود، مخالفت کړی و. مخکې له رای اخستلو نه پوهاند صاحب  
 میر حسین شاه خان هغو ښاغلو ته په خطاب کې ویلي وو:

 

»پرته له شکه چې هر اثر د ښیګڼو تر څنګ خپلې نیمګړتیاوې هم لري چې دا  
تر بحث الندې اثر هم له هغو مستثنی نه دی، خو په همدې تیره غونډه کې مو  

و  څداسې یوه اثر ته د پوهندویي ترفیع منظوره کړه چې له تر بحث الندې اثر نه  
اثر  ځلې ضعیف ارزیابي کیدای شو، ولې دا اثر چې نیمګړت  یاوې یې تر هغه 

 لږې او ناچیزه دي، د پوهنیارۍ مستحق نه ګڼئ؟«
 

د پوهاند صاحب میر حسین شاه خان دا علمي زړه سوی او روا داري نه یوازې  
 پر ما، بلکې د وطن په ډیرو بچیانو باندې شوې ده.
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د استاد پوهاند میر حسین شاه خان نویمه کلیزه دې بختوره وي. زه د استاد د  
الرې د یوه الروي او ارادتمند په توګه له ټولو هغو ښاغلو نه چې د داسې  علمي  

یوه علمي شخصیت د یادونې او کلیزې د لمانځلو تکل او هڅه یې کړې ده، د 
زړه له کومې مننه کوم او استاد پوهاند میر حسین شاه خان ته اوږد پُر ثمره  

و فرهنګیانو د لمانځلو ژوند غواړم او هیله کوم چې د ژوندیو حقداره پوهانو ا
 .. دود عام شي.
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 د استاد حمزه شینواري
 

 د تعزیتي غونډې هېر شوی رپوټ 
 

 
 

په دې کې هېڅ شک نه شته چې حمزه شینواری د معاصر پښتو غزل برحقه  
استاد دی، د ده په باب خبرې کول، د پښتو معاصرې شاعرۍ په  باب خبرې  
کول دي، د حمزه شینواري ژوند او شخصیت څو اړخونه لري چې د هر اړخ  

 ي.  په باب یې خبرې کول او څه لیکل جال او اوږد بحث او څېړنې ته اړتیا لر
 

ما د شپېتمې لسیزې د پیل په کلونو کې د استاد حمزه شینواري په باب څو مقالې  
ولیکلې او په هماغه وخت کې مې ــ په اغلب گومان چې د »زیري« په اونیزې 

 کې ــ خپرې کړې. 
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خوږه خېل یا خوزه خېل    په ز کال د لنډي کوتل  ۱۹۰۷استاد حمزه شینواری پر  
ز کال په فبروري وفات شوی دی. حمزه    ۱۹۹۴وزېږېد او د    نومي کلي کې

شینواری شاعر، لیکوال، فلم جوړونکی او د راډیو ویاند و. د خپل فرهنگي ژوند 
په موده کې یې گڼشمیر اثار لیکلي او تخلیق کړي دي. په شعر او ادب کې یې 

 ځانگړي سبک او الره درلوده او د معاصر پښتو غزل پالر گڼل کېـږي.   
 

زه شینواری وفات شو زه )اصف بهاند( په مسکو کې وم، نور  کله چې استاد حم
گڼشمیر فرهنگیان هم په ماسکو کې استوگن وو او د افغانستان د فرهنگ ټولنې  
پر شاوخوا لکه وزر سوي پتنگان تاوېدل او د خپل فرهنگ د ژوندي ساتلو هلې 

تعزیتي  ځلې یې کولې. د استاد حمزه شینواري له مړینې په خبرېدو سره مو یوه 
 دلته راوړم:» راپورغونډه جوړه کړه. د هغې تعزیتي غونډې لڼد 

 

 د استاد حمزه شینواري تعزیتي غونډه:
 

خبر تر السه کړ چې د  په ماسکو کې میشت مهاجرو افغانانو په خواشینۍ سره  
  ۲۹کال د سلواغې په    ۱۳۷۲معاصر پښتو غزل پالر، استاد حمزه شینواری د  

( په پیښور کې له نړۍ نه سترګې پټې کړي ۱۸م کال د فبرورۍ   ۱۹۹۴نیټه )د 
 دي. 

 

د افغانستان د فرهنګ ټولنې د استاد حمزه شینواري د مړینې په مناسبت یو پیغام 
ـ ثور    ۱۳۷۳ردیس« د لومړي کال په دویمه ـ دریمه )خپور کړ. دغه پیغام د »پ

 جوزا( ګڼه کې خپور شوی دی، چې بشپړ متن یې دلته راوړل کیږي: –
 

 »د استاد حمزه شینواري د مړینې په مناسبت د افغانستان د فرهنګ ټولنې پیغام:  
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

شوه، چې د پښتو ژبې نومیالی  د افغانستان د فرهنګ ټولنه په خواشینۍ سره خبره  
هجري شمسي کال د دلوې په    ۱۳۷۲شاعر او لیکوال استاد حمزه شینواری د  

 ع دفبروري اتلسمه( په پیښور کې وفات شو. ۱۹۹۴)د ۲۹
 انا هلل وانا الیه راجعون. 

 

استاد امیر حمزه خان شینواری نه یوازې په پښتني ټولنه کې د خاص شهرت 
سیمه کې یې د یو وتلي شاعر، لیکوال او مفکر په توګه نوم خاوند و، بلکې په  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
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الره. د هغه آثار که له یوې خوا د پښتنو د فرهنګ د بیالبیلو اړخونو د انعکاس 
له پاره ارزښتمن دی او د دغه فرهنګ او ادب د غنا له پاره یې خپل اغیزمن  

هنر یوه   نقش تر سره کړی دی؛ له بلې خوا په عمومي توګه د بشري فرهنګ او
 د یادونې وړ برخه جوړوي. 

 

د افغانستان د فرهنګ ټولنه د استاد حمزه شینواري د مړینې په ویر کې ځان  
شریکه ګڼي او له لوی خدای)ج( څخه د هغه کورنۍ، دوستانو او مینه والو ته د  
جمیل صبر غوښتنه کوي. موږ له هغو مؤسسو او فرهنګي او ادبي کړیو څخه  

او فرهنګ د خپریدنګ او څیړنې په کارونو بوخت دي، هیله    چې د پښتو ادبیاتو
لرو چې د استاد حمزه د ناچاپو آثارو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. د دې په  
څنګ کې چې د استاد د آثارو د تحقیق پر ضرورت ټینګار الزم دی، الزمه ده  
پاملر جدي  ته  کار  ژباړې  د  آثارو  ډول  دغه  د  ژبو  نورو  په  کسان  نه  مسلکي 

 وکړي.
 په درناوي

 د استاد حمزه شینواري اروا دې ښاده وي
 د افغانستان د فرهنګ ټولنه

 ش کال د حمل شلمه« ۱۳۷۳کال د اپریل نهمه، د  ۱۹۹۴د
 

د افغانستان د فرهنګ ټولنې د مشر تابه ډلې پریکړه وکړه چې د استاد حمزه  
. په دې غونډه  ش کال د حمل په شلمه نیټه ونیول شي   ۱۳۷۳تعزیتي غونډه دې د

کې د افغانستان د فرهنګ ټولنې له پیغام بر سیره د استاد حمزه پر ژوند، اشعارو،  
 آثارو او افکارو باندې مفصلې خبرې وشوې.«

 

پر حمزه شینوارې باندې څه ویل یا څه لیکل اوږده بحثونه ایجابوي، د اوس له  
 یو غزل دلته راواخلم:    پاره به د دې بحث د رنگینۍ له پاره د استاد حمزه شینواري

 
 زلــغ

 
 

 ی شوــولـــونـــرلی زرغـ سـپکـې ه ـنـیـه آئــار پــی
 ې اشنا غلی شو ـا د زړه چې په کې راغـسوال زم

 
 ه وي ـخ نـه رامـتا ا رـزلې چې اشنـرګې غـستا ست
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 لی شو ـه ویـ لـزل کـو ما غــخ ،رــه زه شاعــم بــی
 

 ه ویلي ووـورته ـاد شي چې مې څ ـه که رایـغـدری
 ښه نیولی شوـګ کې پـګ تـپه ت خو ،رورـو مـللـت

 
 ه کې ودریدـشي مې زړه وویشت پـر غـظـستا د ن

 لې شو ـخوښ یې شو دا کور که نه بهر هم ترې وت
 

 ه شوه ـ خـه رامـا ورتـیـلې د ُدنـه راغـ ه چې ورتــت
 اوس خو کلی شو وزړه خو د حمزه وړوکی کور 

 
 (حمزه بابا)
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 د استاد حیدري وجودي مړینه 
 

 څو نظرونه، یو شعر 
 
 

»افتاِب که از کوهای سر به فلک کشیدٔه درٔه زیبای پنجشیر طلوع نموده بود، 
 در کابل غروب کرد.

 استاد حیدری وجودی، 
 

 این »شیخ« عصر ما که »از دیو و دد ملول« بود،
 

 چراغ گرد شهر گشت«سالها به خاطر دریافت آرزوی خود »با 
 

 اما؛
 

 به مقصود اش نرسید، گم شدٔه خود را نیافت، 
 

 نا گزیر چراغ زنده گی اش را خاموش کرد و ازین شهر رخت سفر بست.
 

 یاد این انسان واال، شاعر و عارف کشورم، جاویدانه باد.« 
 

 )نعمان دوست( 
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نظریاتو خاوند شخصیت شاعر، عارف او د موالنا او بېدل په باب  د ځانگړو  
غالم حیدر حیدري وجودي د یو اتیا کلونو په عمر، په کابل کې ومړ، ده گڼ  
آثار، په ادبیاتو او عرفان کې ځانگړې الر او د پاملرنې وړ شعرونه په مېراث  

 کې پرېښودل.
 

و،  لیدلی  او سیمینارونو کې  علمې غونډو  گڼو  په  کابل کې  په  بهاند  ما آصف 
وم او کله مې چې د شپېتمې لسیزې له پیل نه »د کوچنیانو    ورسره معرفي شوی
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ادبیات« کتاب باندې کار پیل کړ، د مجلو، اخبارونو، په تېره د کمکیانو انیس او  
ته   کتابتون  عامه  به  پاره  له  او مطالعې  لیدلو  د  کلکسیونونو  د  انیس  کوچنیانو 

ه ممکنه مرسته ورتلم، ده به تل په ځانگړي لطف سره زما هرکلی کاوه او ټول 
او الرښوونه به یې راته کوله. ډېر ځلې به یې د چای څکلو او بنډار بلنه راکوله  
او له ما څخه به یې د پوهنتون د لوی کتابتون په باب پوښتنې کولې، د پوهنتون  
کتابتون ته د نویو راوړل شوو کتابونو پوښتنه به یې کوله، د پوهنتون د کتابتون  

اکثر چې  مامورینو،  ښاغلي  د  کلیوال  خپل  تېره  په  کوله،  پوښتنه  پېژندل،  ده  اً 
مردمي په باب یې پوښتنې کولې. بنډارونو یې هر کله علمي بڼه درلوده او ډېر  
قلمي نسخو  او  اخبارونو، کتابونو  څه ورنه زده کېدل.خبرې یې تل پر مجلو، 

  باندې راڅرخېدلې.
 

اوس ځینې کسان څنگه اوس د استاد حیدري وجودي سترگې پټې شوې، دا چې  
د حیدري وجودي له شخصیت نه په استفادې سره، ځان ورسره نښلوي او په  

 ټولنزه میډیا کې رنگارنگ پیامونه خپروي دا د دوی کار دی. 
خو ځینې داسې قلموال هم لرو چې پرته له کوم هدف نه د حیدري وجودي د  

داسې څه لیکلي    ریښتیني شخصیت ځینې د ځینو اړخونه په نظر کې نیولو سره،
دي چې په ریښتیا سره د قدر وړ دي او په د داسې جملو په لیکلو سره به د  

 حیدري وجودي روح ارامه شي.
 

د پښتو ژبې پیاوړي لیکوال نعمان دوست د استاد حیدري وجودي د مړینې په 
فرهنگي  د  د وجودي  ریښتیا سره  په  دی چې  لیکلی  پیام  هنرمندانه  داسې  پار 

 متن دا دی:  پیامیي. د نعمان دوست د شخصیت سره ښا
 

»افتاِب که از کوهای سر به فلک کشیدهٔ درهٔ زیبای پنجشیر طلوع نموده بود، در  
 کابل غروب کرد.

 استاد حیدری وجودی، 
 

 این »شیخ« عصر ما که »از دیو و دد ملول« بود، 
 

 خاطر دریافت آرزوی خود »با چراغ گرد شهر گشت«سالها به 
 

 اما؛
 

 به مقصود اش نرسید، گم شدهٔ خود را نیافت،
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73
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 نا گزیر چراغ زنده گی اش را خاموش کرد و ازین شهر رخت سفر بست.
 

 یاد این انسان واال، شاعر و عارف کشورم، جاویدانه باد.« 
 

دغه راز نثار احمد صاله هم د استاد حیدري وجودي د مینې په مناسبت د یږ پیام  
په ترڅ کې ویلي دي چې د حیدري وجودي څینې اشعار څنگه زموږ د ټولنې په 
ویښتیا کې رول درلود او په ځینو شعرونو کې یې د وطن مینې څپې وهلې. د 

 ح د  استاد حیدري وجودي د مړینې په پار، د نثار احمد صال
 دا دی:  متنلنډو خبرو 

 

افغاني  د  ابیات  منتقدانه  اکثریت  د وجودي مرحوم  وفات سو،  »استاد وجودي 
ټولني لپاره د ویښتیا په زړه پوري نصیحتونه ول. مرحوم حیدري د دری ژبي  
یو عرفاني شاعر وو، خو ځینو اشعارو یې د وطن انسان ته د وطن مینه په خورا 

 ..« ښه شکل پېچکاري کول.
 

غالم حیدر حیدري وجودي پر شخیت، افکارو او اثارو باندې ډېر څه  د استاد  
ویل کېدای شي. سره له دې چې کله، کله د شعر په ژبه د واکدارانو د توصیف  
په پاره د نقد تېره نظر هم ورته متوجه کېدای، خو داسې اشعار هم لري چې د  

 وطن مینه له ورایه په کې ځلېـږي.  
 

غالم حیدر  د استاد  ې قصیدې څو بیتونه را واخلم چې  د اوس له پاره د ده د یو
 حیدري وجودي د وطن دوستۍ او هېواد پالنې ښه بېلگه کېدای شي:

 
 ای کشور عــزیــز! بــهاران تــو چـه شد؟! 
 گل هــای رنگ، رنگ گلستان تـو چه شد؟ 

 
 گـــرمی و سـردی تـــو سروش امــیــد بود 

 زمـســتان تـــو چـه شد؟ کـیـفـیـت بـــهار و 
 

 هــنــدوکـش ات کـه بـیـشهٔ مـردان مرد بود
 شـیـران رزم جــوی نــیـسـتان تـو چـه شد؟ 

 
 پــامـیــر سـال خـــورده و آن خـیـبـر جوان 
 فــــّر و شکـوه کــوه سـلـیـمـان تـو چه شد؟ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029339660173&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBHbwaa73PXDNC8b7wZyXMZ2OtExInjnV0aN1bf8xb-JXNmhx4LKvDxVXCukHtb3RLepkfaDhGN3Ujv&hc_ref=ARStTva0SQ3PG3JBH2dp7JbyNsVoBX-KeEypdnCL6DRRqwsPKLoIVsUvI3xQGH4pbO4&fref=nf
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 شـیـران قـنـدهــــار، هــریــوا و سـیـسـتـان 

 آوران بــلــخ و سـمـنـگان تـو چه شد؟ نــام 
 

 کاپـیـسه ای کــه گــردن چنگیزیان شکست
 فـــوالد بـــازوان قـهـسـتــان تـــو چــه شد؟ 

 
 غــــافـــل ز صـولـت دژ در بــنــد نــیـستم 
 پـیـران پـنـجـشـیـر و هـژبـران تـو چه شد؟ 

 
 آمــوی سـرکش تـــو که را رام گشته است

 ی هـیـرمـنـد خـروشان تو چه شد؟ غــوغــا
 

 شـیـرازهٔ نـظـام تـــو از هـــم گسسته اسـت
 پـیـران پـخـتـه کـار و جــوانان تو چه شد؟ 

 
 ای زابــلــی کـــه مـظـهـر حـماسه ها بُدی 
 رزم و نـبـرد رسـتـم داستـان تـو چــه شد؟ 

 
 کـــو خــانـــدان سـهــل فـــریـغـونـیـان راد 

 وزجـان و شـبـرغـان تـو چه شد؟ انسان جـ
 

 از سـوری هــای غـور نشانی نمانده است 
 سامـانـیـان صـاحـب دوران تـــو چـه شد؟ 

 
 امــروز آبـگــیــنــه گـرفــته است جـای او 
 وا حسرتــا کـه لـعـل بـدخشان تو چـه شد؟ 

 
 خـون می چـکـد ز دیدهٔ پر مــاجــرای مـا 

 عـزیـزان تــو چــه شد؟ ای کابل عـزیـز! 
 

 دارالمان کـه مـظهر حسن و جــمـال بود
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 آب و هـوای تـازهٔ پـغـمـان تـــو چـه شد؟ 
 

 دامــان کــوه و جـنـگل انــبــوه پـکــتــیـا 
 قـوم غـیور مـنـگل و ځدران تو چه شد؟ 

 
 پـر، پـر شده است غــنــچهٔ رنگین اتفاق

 شد؟ گـلـدسته هـای وحـدت انسان تو چه 
 

 تـاریک گـشـتـه است فـضـای حـیـات تو 
 در اوج زنـدگی مـه تـابـان تـو چــه شد؟ 

 
 ای بــحــر سـرکـش دل بــی تــاب آسـیا!
 امواج تند و شورش و توفان تو چه شد؟ 

 
 ای کــوهسار شـامـخ و بـیدار و سربلند!
 سیالب های خشم تو، طغیان تو چه شد؟ 

 
 بــنــدهٔ فــرمـان این و آن گــردیـده است 

 آزادی و شـرافــت انـسان تــو چــه شد؟ 
 

 د استاد غالم حیدر حیدري وجودي یاد دې تلپاتې 
 

 او روح دې یې ښاد وي! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
57  

 
 
 
 
 
 
 

 

 د »زړې ډمې« شاعر،
 

 »د سینما یاران« یوازې پرېښودل 
 

 د علي گل پیوند مړینه 
 

 
 

د پښتو د معاصرې شاعرۍ مطرح شخصیت، د »زړې ډمې« خالق، د وخت د  
ناخوالو »سیلۍ« ځپلی شاعر علي گل پیوند، له یو عالم دردونو، رنځونو سره 
ابدي   ټول فرهنگي بهیر او »د سینما یاران« یوازې پرېښودل او ډک زړه په 

 سفر روان شو.  
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نېټه، کوپنهاگن مېشتو فرهنگیانو د علي  کال د نومبر میاشتې پر اولسمه    ۲۰۱۲د  
گل پیوند د فرهنگی شخصیت لمانځغونډه جوړه کړې وه، زه هم دې غونډه ته 
بلل شوی وم او یوه لنډه وینا مې واوروله. د هغې وینا په یوه برخه کې ما داسې 

 لیکلي وو:
 

هغې    د   ،سره سمدالسه »زړه ډمه«  په اوریدلو  خبر   د  جوړیدو  غونډې د   د»...  
  د   نقاش فکري انځورونه او  د زړې ډمې د   ډک ژوند او  له مجبوریتونو  تریخ او

هغه وختونه   په زړه شوې. ترخه ژوند ترخې شیبې را هستونکي د زړې ډمې د 
  ککرې په ګومبزه کې تودو فکرونو   نقاش د  زړې ډمې د  راپه زړه شول چې د

 موجونه وهل.   څپو مستو کې یې تودو په وینو آزانګې کولې او
 

  په خوني منګولو شکارې کړی او  ټولنې ناخوالو زړې ډمې بدن د  دا وخت که د 
 قوي وجود،  ځوان او  انځورګر  زړې ډمې د اندامونه د  دغسې د  لړلی و،  په وینو 

  داسې څرخي پلونو کې یې تړلی و،   او  وخت »تورومدیرانو« سره مروړلی و  د
 ..« ته نه رسیده. یې هم چا چې غږ

 

پیوند اته کاله د کابل د څرخي پله یوې برجورې هیبتناکې کال ته ور میلمه  هو  
کړای شو. هلته یې میلمه پالو له رواني او فزیکي پلوه داسې درناوی؟ کړی و  
چې بیا یې هغه میلمه پالنه د ژوند ترپایه هېره نه شوه او د هماغې میلمستیا او  

 ه ورنه غال کړل او...میلمه پالنې یادونو ډېر شعرونه او ډېر یادون
 

 خدای دې ورباندې ورحمېـږي! 
 

  دلته به د علي گل پیوند فرهنگي شخصیت ته د درناوي په پارد خپلې هماغې 
په    مقالې چې  کړم  خپور  بیا  ځل  یو  متن  د    ۲۰۱۲بشپړ  ده  د  مې  کې  کال 

 لمانځغوندې له پاره لیکلې او خپره کړې وه:
 

 او نوی کورګی  «زړه ډمه»
  

 علي ګل پیوند د پتیلې ده چې د فرهنګیانو ځینو د ډنمارک په کوپنهاګن ښارکې،
او  د  هستونو  او  فرهنګي کارونو باب،  څرنګوالي  په  د  ۲۰۱۲د  قدردانۍ    کال 

یوه څیړنیزه    په ګډون،  لیکوالو  او  شاعرانو  ګڼ شمیر  په اوه لسمه نیټه د  نومبر
 نه هم هیله وشوه چې په دې غونډه کې ګډون وکړم.   ما  لمانځغونډه جوړه کړي.

http://tolafghan.com/posts/26439
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لیکوال    فرهنګي نغری دې تود وي چې په دې پلمه څو  دې کور ودان او  کوربنو  د
 یوه چت الندې سره راټولوي.   یاران تر شاعر او
 

 وخت لنډ والي مې السونه راوتړل او ومې نه شو  د  نشتوالي او  آثارو  پیوند د  د
 جمال و کمال په باب،   شمایل او  شکل و  د  آثارو  اشعارو او  پیوند د  کړای چې د 

یا  توره پسې راوباسم او انتقاد د یوه څیړنیزه مقاله ولیکم؛ هغسې چې الزمه ده،
دې درنې فرهنګي   د  خو  کې ویده کړم،  پاسته بستر  توصیف په وریښمین او  یې د

په دې لنډه لیکنه کې زما    څو کرښې ولیکم.  درناوي له پاره غواړم یو  ناستې د
سره    لوستونکو  درنو   پیژندګلوی یوه داسې خاطره له تاسو  لیدنې او   پیوند د   د  او

 دوستان به ورنه خبروي. شریکوم چې ډیر لږ
 

هغې تریخ   سره سمدالسه »زړه ډمه« او د  په اوریدلو  خبر  د  جوړیدو  غونډې د  د
زړې   د نقاش فکري انځورونه او د زړې ډمې د ډک ژوند او له مجبوریتونو او

هغه وختونه راپه   په زړه شوې.  ترخه ژوند ترخې شیبې را  هستونکي د  ډمې د
آزانګې    فکرونوککرې په ګومبزه کې تودو    نقاش د  زړې ډمې د   زړه شول چې د

 موجونه وهل.  څپو مستو کې یې تودو په وینو کولې او
 

  په خوني منګولو شکارې کړی او  ټولنې ناخوالو زړې ډمې بدن د  دا وخت که د 
 قوي وجود،  ځوان او  انځورګر  زړې ډمې د اندامونه د  دغسې د  لړلی و،  په وینو 

  پلونو کې یې تړلی و، داسې څرخي    او  وخت »تورومدیرانو« سره مروړلی و  د
 ته نه رسیده.  یې هم چا چې غږ

 

باندې سرښکاره   ه دڅخ کله له زندان  ـ  سره کله    ـ  سره  له بندیزونو  زړې ډمې،  خو
ټیټکي نیمه   »باغ عمومي« د  کې یوه ورځ د  همدې بغاوت په ورځو   د  کاوه.

زما چې   خوا بل خوا کتل،  یې یو  اوتر  ـ  اوتر  دیوال په څنګ کې راسره مخ شوه،
 ته وویل: سترګورا یې په ژړاندو ژر ډیر ورباندې پام شو،

 

خپل زړه په کتابتون کې مې داسې پټه کړه    د   او  سره وامېخله چې ستړې یم   »در
 ږي.«  ـدې تیري کونکو الس هم راونه رسی نو د چې نور

 

ته مې   کور  دومره وړه چې زما په جب کې ځای شوه،  »زړه ډمه« وړه وه،
 ورځو  ترخو هغې خپلو خو ورځې مې ښې مرکې ورسره وکړې،راوړه او څو 

 خپل ورک خاوند پسې اوښکې تویولې او...   او
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خوشال دستارمې  د تاریخ مرصع په تاوده اړخ کې ویده کړه، ما د خو دا ډاریده،
 انتقاد تیره توره او ژبې د خوشال د  د او په سرکړ په عزت ور پردې په څیر د

خوشا ل کلیات لیکلي وو، ورته پیره داران   خولۍ پر پیک یې د چې د سپاهیان،
 کړل.

 

 کله به زړې ډمې د   ـ  کله هغه وخت ما له نږدې نه پیژانده، زړې ډمې خاوند د
 جوش کیسې راته کولې او...  تودې وینې د هغه د ککرۍ د غږونو او

 
کورګي په یوه واړه    څانګې په باغچه کې د  پښتو  کابل پوهنتون د  دوخت    زه دا

  ته پام وکړم،   حاالتو  او نازکو  وخت ناخوالو   پرته له دې چې د  لګیا  وم،  جوړولو
د مې  نه  هرځای  وړ  له  سره   اړتیا  مې  څنګ  په  څنګ  او  اخیستې  را  خښتې 

دې واړه کورګي په تندي   د  ترڅومې دا وړکی کورګی سرته ورساوه،  کیښودې،
 مې ولیکل:

 

 منظوم متون«معاصرې دورې  د ادبیاتو پښتو »د
 

زړې    د  بدن ښکلي اندامونه او  مې دډزړې    کې ما د  دې کورګي په جوړولو  د
چې    دې ته مې پام نه و  خو  څو ښکلي انځورونه هم کارولي وو،  خالق یو  ډمې د

 د  خو  زړې ډمې نقاش؛  نه یې د  ږي اوـنه زړه ډمه خوښی  میرغضب،  زمانې د  د
  دیوالونو   واړه کورګي د  سره زما د  ـ  له بندیزونو سره  غوښتنې له مخې،  وخت د

زړې    هم د  وو او  زړې ډمې اندامونه په کار  هم د  سمبالتیا له پاره،  ښکال او  د
 نقاش ښکلي انځورونه. ډمې د

 

  په خپل خاوند   ، سره  ـ  میلمه پالنې سره  وخت زړې ډمې زما له دالساینې او  دا
  د  ،تور صیاد  نقاش دزړې ډمې    د  پټې اوښکې تویولې او  اوساتونکي پسې پټې،

الس ترزنې   ،اً نندارې ته مجبور  رژیدو  ګل د  خپلې ځوانۍ د  د  ترشا،  تورو تمبو
 ناست و. 

 

سره مې   ـ  په شان لګیا وم او له بندیزونوسره  نوي او بې تجربې معمار  یو  زه د
  واړه کورګي کې کارول، په خپل    زړې ډمې ښکلي اندامونه لکه زرینې خښتې،  د
هوکړې   د  سرمعمار  باید د  په ډول خپل کار  تازه کاره معمار  او ټیټ السي    د  ما

 له پاره هغه ته ورښودالی وای. 
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  کې باید د   ښکال  او  دې واړه کورګي په جوړولو  پوهیده چې د  زوړ»وستاکار«
زاړه  نقاشۍهم وکاریږي. زړې ډمې اندامونه او  د څنګ، تر خښتو  زرینو نورو
هنري تیزبین  خو پخوانۍ آشنایي درلوده،صیاد سره  سره له دې چې تور معمار

سره    په پریکولو  انځورونو  ښکلو   زړې ډمې د  نظر یې اجازه ورنه کړه چې د 
 یوازې یې دومره راته وویل چې:   کومه ګناه وکړي،

 

ته څه    انځورونو  زړې ډمې ښکلو  کې د  دې ښکلي کورګي په جوړلولو  »زه د
نقاش یې   ږي،ـرګی سرته ورسیدې له پاره چې دا ښکلی کو  د  خو  نه شم ویالی،

صیاد جالدان به    تور د که نه نو علي ګل پرځای »ع ــ پ« وښودل شي، باید د
نقاش انځورونه به په    زړې ډمې د  د   زړې ډمې ښکلي اندامونه غوڅ کړي او  د

 اورکې وسیځي«  
 

  ښکال په خاطر مې د   دې واړه کورګي د   بڼ د  ادبیاتو د  د   ما هم دغسې وکړل، 
 په »ع ــ پ« واړاوه.  نوم له علي ګل نه، انځورګر  زړې ډمې د

 

یوه    پر  ښکلو دیوالونو  دې واړه جوړ شوي کورګي د  ادبیاتو په بڼ کې د  د  او
علي ګل په    ښکلي انځورونه د  څو  نقاش یو  مې دډزړې    اړخ باندې اوس هم د 

 ږي. ـبلکې د »ع ــ پ« په نامه راځړی نامه نه،
 

زړې ډمې    د  زمانې توندو بادونو ورانه کړه،  خونه دتور صیاد    کلونه وروسته د
صیاد له    تور  د   ، زیړ زبیښلی  په خاطر  پیدا کولو  پله د   زړې ډمې د   خاوند هم د 

کې دومره    څرخونو  څرخی پله په تاویدونکو  د  خو  باندې راووت،  نه د  تمبو  تورو
 چې لوری یې نه پیژانده. سره مروړل شوی و،

 

  پوهنتون په بڼ کې ما   مغیالن « چې یوه ورځ دخار   طی میدان و   »هی میدان و
له   لیکلو  زه ورته مخامخ ودریدم،د »ع ــ پ« د  ته په مخه راغی.)آصف بهاند(  

یوه اوږده شیبه مې ))ع پ ،ع   او  شرمه مې پیوند صاحب ورته ونه شو ویالی
 چې په دې کې چا ورته وویل: پ (( توري مخې ته وړاندې وروسته کیدل،

 

زړې ډمې انځورونه   واړه کورګي هغه معماردی چې د  په بڼ کې د  ادبیاتو  دی، د
دې    د   ږ کې یې ونیولم اوـښکته پورته یې راته وکتل غی  یې په کې کارولي دي. 

زما مزد یې په   زړې ډمې عزت کړی و،  ده په نه شتون کې ما د  په خاطرچې د
 کړ چې دتورو تمبویوه لنډ آزاد شعر په چوکاټ کې را  یوه واړه ټوټه کاغذ کې د

 شا یې زما په یاد لیکلی و.  تر
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څه شنه،    بادونو وروسته،  چا ښیرو وهلي ــ بڼ باندې له سرو  په هغه ــ د   بیا،
خیبرجګړه« نوره هم په کې توده    لوتل،»داپه بل پسې راو  بادونه یو  تور  سپین او
یارانوهم د الر ورکو ده شاعرو    د  ،خاوند له تګ نه وروسته  زړې ډمې د  د  شوه،

لکه وزر سوې    په هوا شول او   پسې روان شول،  په ګردونو  پلونو  د  الرویانو
 څوک په اورونو   توان په اندازه مزل وکړ،  د  خپلو سوو وزرونو  هر چا د  زاڼې،

  او ډار له درنو غمونو کې د چا په پردیو چاپیریالونو ایرې شول او کې ولویدل،
نیم   یو ،یوسپڼ په څیر کله د ـ نیم کله کې یو ه هغوپ سره ځانونه غلي کړل. پیټو
مړیو په کلي کې یې چې شپه   څوک بیا په کې داسې غلي دي لکه د کوي او غږ
سره لکه وزر    پیټو   له درنو  غمونو  او  یادونو  د   زړې ډمې خاوند،  د   خو  وي؛
وحشت زندان    د  تور مدیر  کله یې د  کوي.  نیم غږ  وزرسوی نا امیده بلبل یو   ماتی،

  کله   خو  په شان خندوي،  لیونیانو  پرستي د  زړې ډمې بې سر  کله یې د  لړزوي،
خپل خاطر    د  مقاومت دیوال جوړوي او  راتګ مخې ته د  د  سیلیو  توندو  کله د   ـ

سینما له   کله هم د ته چوکاټونه جوړوي او اسطورو کله لرغونو باولۍ الوزوي،
 ه تازه کوي.تیر هیر یادون زړه خواله کوي او یارانو سره د

 

تیر هنري ژوند   د   سره ناست دی او  دوستانو  او  یارانو   دی نن خپلو شاعرو  او دا
 خپلو ایستلو تابلوګانو ننداره کوي.  په نندارتون کې د

 
 زندان،  لومړی زړه ډمه او                      

 

 ، سینما یاران د بیا سیلۍ باولۍ او                                  
 

 وروسته به راشي...                                                              
 

 پای
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 له سلیمان الیق سره زما وروستۍ لیدنه 
 

 « ونړید غر له خپلو پټو زلزلو سره»
 

 
 

ادرس ته ورځي، د وره    مرگ هغه سپین اوښ دی چې د هر ژوندي موجود 
ځنځیر یې شرنگوي، گونډه ورته وهي، ځان سره یې اخلي او وړي یې او نن د 
الیق وار راغی، له موږ نه یې بېل کړ او پښتو ادب یې بې الیقه کړ. مرگ پښتو  

ابدي چوپتیا دایرې ژبه او ادب بې الیقه کړ او په دې ډول سلیمان الیق د مرگ د  
 ته ورننوت.  
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په اوسنۍ زمانه کې هغه څه چې سلیمان الیق پښتو ژبې او ادب ته بښلي دي،  
 هېڅ چا پښتو ژبې او ادب ته نه دي ورکړي:  

 
 روح مې د پښتو شعر ته ورکه ینو

 ل اورونهـتـښـغـو کې مې ونـپه ګلون
 

د الیق تخلیقاتو پښتو ژبې او ادب ته نوې سا او نوی روح ورکړ؛ خو اوس پښتو 
ژبه او ادب بې الیقه شوه. اوس پېړۍ په کار دي چې د افغانستان د ادبیاتو په بڼ 

 کې بل الیق وزېـږي او وروزل شي.  
 

 «ونړید غر له خپلو پټو زلزلو سره»
 

اوس له پاره د ده د مړیني په پار او د زه دلته د الیق پر بیوگرافي نه غږېږم، د 
ده د ادبي ــ هنري شخصیت ته د درناوي په خاطر، له الیق سره د خپل وروستي  

 دیدن په باب غږېږم. 
 

کال د سفر په ترڅ کې، ما )آصف بهاند( له سلیمان الیق   ۲۰۱۵کابل ته زما د   
دا وخ ولیدل،  کې  اکادیمۍ  په  د علومو  افغانستان  د  ځلې  درې  د سره  ت الیق 

 افغانستان د علومو اکادیمۍ علمي مشاور و.
 

 
 د افغانستان د علومو په اکادیمۍ کې د الیق د کار خونه یا دفتر
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د دې لیدنې په ترڅ کې موږ د لنډیو، شعر او ځینو نورو فرهنګي، سیاسي مسایلو  
 په باب سره وغږیدو چې زه به یې دلته لنډیز وړاندې کړم: 

 

کال د اپریل په دیارلسمه نیټه د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته د الیق   ۲۰۱۵د  
پیل  ډیرې عادي خبرې  نه وروسته مو،  یو عادي روغبړ  له  ته ورغلم.  لیدلو 

 کړې. درې ساعته سره ناست او وغږیدو.  
 

لومړنی بحث مو په لنډیو باندې پیل کړ. څنګه چې ما د لنډیو د مقالو په ترڅ کې 
اشاره ور ته کړې ده، په لنډیو باندې الیق ال له پخوا نه ډیر ارزښتمن کار پیل 
کړی و چې ګڼې مقالې یې په بیالبیلو خپرونو کې خپرې شوې دي، ځکه مې د  
په باب   د خپلو کړو کارونو  لنډیو په باب  د  په پیل کې،  د بحث  لنډیو په باب 

 مفصلې خبرې ور ته وکړې. 
 

ده پوښتنه وکړه چې تاسو د لنډیو په باب په دې وروستیو   وروسته له هغه نه مې له
 کې څه کړي دي؟ 

 

په  وکړي،  یادونه  کارونو  تیرو  خپلو  د  باب  په  لنډیو  د  دې چې  له  پرته  الیق 
اکادیمۍ کې یې د فولکلور او په خاصه توګه د لنډیو په باب خبرې وکړې، خو 

د خوندي توب په برخه  د فولکلور د خوندي کولو، او په ځانګړې توګه د لنډیو  
 کې ډیر نا راضه ښکاریده او ویل یې چې:  

 

د لته په اکاډیمۍ کې څوک کار نه کوي، ما )الیق( د اکادیمۍ په رییس و منله 
چې د فلکلور، په ځانګړي ډول د لنډیو د را ټولولو له پاره ځانګړې بودجه برابره 

 چا زړه ښه نه کړ. خو عملي کار ته په بیالبیلو پلمو کړي دا کار هم وشو، 
 

ده د خپلو خبرو په ترڅ کې په ټینګار سره و ویل چې لنډۍ د شخص مال نه   
ده. که لنډۍ د شخص په نامه ثبت شي، لنډۍ مسخه کیـږي او دا کار پخوا هم  
شوی، په امریکا کې چا کومه ټولګه چاپ کړې او الیق دې ستونزې پورې اړوند 

 کوم لیک هم ورلیـږلی دی.  
 

 ه د الیق طرحه داسې وه:د لنډیو د را ټولولو له پار
 

کلیو ته دې الړ شي، چاپ کړې فورمې دې ور سره وي له عامو خلکو )ډم، 
بزګر، شپون، ترګاڼ، کلکار، خان، ملک او...( نه دې  لنډۍ واوري او داسې  
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دې ثبت کړي چې د لنډۍ د ویونکي او لنډۍ د ثبتونکي شهرت دې په ځانګړې 
 فورمه کې درج کړای شي. 

 

ده د یادې نظر وړ فورمې پوښتنه ور نه وکړه، دا بیلګه یې په    کله مې چې د 
 الس راکړه:

 
وروسته له هغه یې چې د دې فورمې په باب څرګندونې وکړې، بیا یې دا هم را  
ته و ویل چې دا خلک د کار نه دي، دوی کار نه کوي، او دا کار باید وشي،  

ی شو، د فولکلور د ځکه چې موږ په فولکلور کې خپل اصیل تاریخ پیدا کوال
 مطالعې او پیژندنې له الرې موږ خپله ټولنه په هر اړخیز ډول پیژندالی شو. 
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بیا یې د خپلو نا چاپ شعرونو په باب د بحث ور پرانست. د میز پر سر یې د  
چاپ له پاره یوه برابره کړې ټولګه پرته وه. دا ټولګه »د مریانو سرود« نومیده.  

نا چاپو قصیدو او یو شمیر نا چاپو آزادو شعرونو ټولګه   د مریانو سرود د الیق د
کال د اپریل دیارلسمه( یې په خپل غږ کې په   ۲۰۱۵ده. او په همدې ورځ )د  

عالي شاعرانه انداز او شور سره ما ته څو قصیدې په داسې غږ واورولې چې  
 دی پوهیده چې زه یې د زړه په غوږونو اورم.  

 

( د یوه آزاد شعر سرلیک یې د ټولګې له پاره د  د دې ټولګې )د مریانو سرود
نامه په ډول غوره کړی دی او په خپل غږ کې یې ما ته داسې واوراوه چې تا به 

 ویل الیق خپله مریی دی او خپل غږ اوچتوي. 
 

دا یې هم را ته وویل چې د مریانو سرود له چاپ نه وروسته د دري شعرونو  
د چاپ له پاره چمتو کوي. البته چې   یوه ټولګه چې»عقاب ګم شده« نومیـږي

 سپانسور نه لري او دی خپله یې په خپل مصرف چاپوي. 
 په پای کې یې په یوه ځوانه انرژۍ او جدیت سره را ته و ویل: 

 

»اوس په خانه ټکانۍ باندې لګیا یم. زما د عمر څومره برخه چې پاتې ده، غواړم 
ولګوم، خپل تر سره شوي کارونه سره  هغه د خپلو پاتې کارونو په تر سره کولو  

 منظم او چاپ کړم، په ککره کې پاتې پالنونه باید ژر تر ژره تر سره کړم.« 
 

له الیق سره په دې لیدنه کې زه پوه شوم چې دی د افغاني ټولنې د سره اور په  
پوخ شوی او په دې   بټۍ کې له شپیتو کالونو نه زیات وخت تیر کړی او سم دم

شوم چې په هغه اور کې چې دی پوخ شوی دی، ما ته یې ایله اوس یو  ښه پوه  
 نیم ُدرلمه تاو را رسیدلی دی. 

 

مازدیګر مهال کله چې له دفتره د کور پر لوري روانیده، د اکاډیمۍ )شا ببو جان 
 ستل:  یودانۍ( په انګړ کې مو څو یادګاري عکسونه هم واخ
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کرویانو پر لور رهي شوو. د کابل ښار د  بیا د ده د اکاډیمۍ موټر په سورلۍ د م
واټونو په اړخونو کې چې له مازې جګ ځای )دیوال، پایه، ونه، او...( و، د  
لویو او وړو ټوپکیانو عکسونه په بیالبیلو سایزونو لګول شوي وو. الیق زما د 
څېرې په لیدلو پوه شو چې زه د عکسونو په لیدلو څومره خوا بدی یم او څومره  

 ، نو را غبرګه یې کړه: رنځیـږم
بهاند صاحب مشران خو یې ال څه کوې، آن د محلي ټوپکیانو عکسونه یې هم 

 را ځړولي دي. 
د دې ویر لړلي یاد په دې برخه کې به د الیق څو هغه هنري کرښې را واخلم  

د (  سندرې په سویو واټونو کېټولگې )چې ده د خپلې نوې چاپ شوې شعري  
 وې: پیل له پاره لیکلې 

 

»زه د اور پر الره له الرویانو څخه یو پاتې شوى پردېس یم. ما په توره تیاره  
کې د ګړنګونو د الر وهونکو هیبتناک غږونه او له هغوى سره غبرګ د توپان  

 او تالندو دغځونو شور خپلو ترانو ته ورکړ.
ال تر اوسه چې د زړښت د ساړه فصل واورو زما سر او برېت سپین کړي دي،  

دننه د زېرمه شویو هیجانونو او خولپټو اورونو یو شوى ځواک، لکه اور    زما
 غورځوونکي غرونه، د الم او یرغل د پیل لپاره تیارى نیسي.
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زما په شعر کې د هغو ماڼوګانو د زړورو چیغو جګړه ییز توسن او تپاک چې د  
د   او  اتالنو  د  ته ځان نه تسلیموي، د وطن  د پېښو مصیب  د توپان  نه سمندر 

راګرځېدونکو سر تېرو له آوازونو، هوډونو او نومونو سره اخشل شوي دي. زه  
د همغو زړورو الر پلټونکو یادګار یم او په اوسنۍ بې شرمه زمانه کې چې د  
نارینتوب تول د پیسو په مقدار او د مقام په معیار کېـږي، د نامردانو په وړاندې  

ژبه د سندرو په څپو کې، د بلهار لوڅه توره والړ یم او د اور غورځونکو په  
 شویو ماڼوګانو د مېړانې یاد ګارونه ساتم.«

 

او په پای کې د الیق د کالم هغه بېلگه چې پر خپل ایرې شوي وطن باندې داسې 
نستالژیک یادونه د هنر په ژبه انځوروي چې د »چونغر« تیـږې هم ورته ویلې 

 کېږي:
 

 "هدیره شوی خرابات" 
 

 دیره شيـ رابات به هـخ و وې چې ـا خــم
 ره شيـره دیــال سـه مـه لـــي بــاقــاو س

 

ــ دل ــیــا لـــر چــفــې کـسـه  ه ـ مـالـی و عـ
 ه سره شيـنو تک ـچې د عشق کعبه په وی

 

 ه ــونـلـازه ګــــاز تـــدلی وو د نــیــا لــچ
 ه الس اره شي ـ چې غړۍ یې د باغوان پ

 

 کور بهن ـوږ د امـړ چې زمـکل کـچا اټ
 اره شي ـو اج ـــالنــاتـو قــمــې رحــه بــپ

 

 هــمی" کابل بـا غـیـې د "اشـ ل چــا ویـچ
 ره شيـــاتــو تـــونـــساتـن د کـــمــدښ د

 

 رښې ووزيـون به د امان له کـامـر مـه
 وره شيـ ا خ ـړې وبـګ ـه د جــر وطن بـپ

 

 هـیا را پاڅي انتقام تـه بـز بـریـګ ـزوړ ان
ه شي ــزموږ پرضد به له پنجاب سره پ    ر 
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 ور پاڅيـ صــنــچا ویل چې بیا به نوی م
 ور به غرغره شي ــه تـن د عشق پـد وط

 

 ه ــ وډ بـــسات ه ـابي د کــجـنـل د پــچا وی
ــ ه قــب پـیـجـد ن  انۍ باندې پوره شيــربـ

 

 ه شي له داره ـرګـبـه غــ اره بــه نــ غــد ه
 راره شي ـ و شـد اورونه ـ ګل بـنـول ځـــټ

 

 ولي ځغليـــان پرغ ــ ه د زمـوبــو لــال خ
 ندراه شي ـه نــدلــه بـــه بـل ــو ځ ــڅ ،وــڅ

 

ــ ل  اریخ سندره واورهـــه د تــه شـــږ دمــ
 ر پاره شيـبـل تـپـخـه پـــر بـالد ســـد ج

 

 و ته اړم وي ـولـل سـابــور د کـــه الهــک
 اورونو کې ایره شيه په ـاب بـنجـول پـټ

 

ــ ه تــ ه لــه کــامـسا  لي ـخــروره الس وانـ
ــ و ف ــنــه د ویـــا بــزم څ ــد زم  واره شيـ

 

 ې نشي بې ځوابه ـاتـه پــ ری بـیــڅ تــیــه
 وږه زر وارې دیره شيـردي په مــه پـک

 

 له له عدله ـاف تـص ـه وړي د انــ ه نــوا ب
 غاره شيــ وې نـفـم د ع ــال ــله عــمـه جـک

 

 ږي په زغرده ـیـان وپـنـمـول دښــد ټـایـب
 وڅه شي تیره شيـوره چې لــان تـغـد اف

 

 اوري دی ــــره بـبـه دې خـ ان پـغـر اف ــه
ــ ق دا وړانــــد الی ــ نــدویـ  ره شيـه کـه بـ

 

 سلیمان الیق 
 

 کابل -۱۳۷۶
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 مالمـت یو موږمـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، 
 

 تیڅو ناکاموراته، کاکا مراد ته
 

 مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، مالمـت یو موږ 
 ښه ښاد وې اوس نا ښاد شوې، مالمت یو موږ 

 

 پــر پـل بـه دې پـل کـېـږدي ډېــر نـسـلـونه بیا
 تـــه ټـــولــو تـه بـنـیـاد شـوې، مالمت یو موږ 

 
۰۴/۱۲/۲۰۱۹ 

 هیدرسلیف 
 ډنمارک 
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 د ناکامورا غمجنه نستالژي
 

 سر دې څه شو وایه؟«  »د ګل ونې تنې،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »زه چې زلمی وم، نو همداسې ومه
 دا زما تصویر دی« 

 

 )صابر(
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د  ناکامورا وژنې ټوله سیمه ولړزوله، د افغانستان د ابادۍ او ښېرازۍ میینان ـ 
پلویان هم هک حیران دي چې دا څه وشول؟ موږ خو یوه ستره هستي له السه  
ورکړه او... او قاتلین به یې هم حیران وي چې دا خو ډېره قیمتي متاع وه، موږ  

 ولې په ارزانه وغورځوله.   
 

وشول اوس شوي دي، خواره خواري د افغانستان او افغانانو ده بس هر څه چې  
چې خپل یو داسې خدمتگار یې له السه ورکړ چې بیا یې ځایناستی موندل یا 

 ناشوني دي او یا به ستونزمن او د ډېر وخت غوښتونکی وي.
 

د افغانستان د دې خواخوږي پرمرگ د افغانستان د هر بادرکه بچي زړه غوڅ  
د خپل وطن او خپلې کورنۍ د یو غړي په ډول یې گڼي او داسې    او ویرمن دی،

 اوښکې پسې تویوي لکه خپل سکنی ورور یې چې له السه ورکړی وي.  
 

زموږ د »مراد کاکا« او زموږ د »ناکامورا« د ککرې په گومبزه کې د انسانیت  
کرو نغمې غږېدې او د فکر کرونده یې د مینې په گالنو ډکه وه؛ خو د قاتلینو د ک

په گومبزو کې یې د شهوت او حورو ته د رسېدو غږونو انگازې کولې، پرتلنه 
 او قضاوت به یې بیا خدایتعالی کوي.

 

زموږ د »مراد کاکا« او زموږ د »ناکامورا« یاد، سر له همدا اوسه د هر با  
درده او د افغانستان پر ابادۍ او ښېرازۍ مین افغان له پاره؛ یو غمجن نستالژیک  

ی چې هر کله به مو د ده دا یاد سوځوي، خو په هر پل کې به موږ ته یو  یاد د
پند او لوی درس هم وي، د مراد کاکا یادونه به له درد سره مل وي، خو د دې  

 وطن هر وکړی به د کار، ابادۍ او ښېرازۍ له پاره نور هم هڅوي.   
 

را واخلم چې د ده له نظره نور محمد    جملهدلته به د ښاغلي نعمان دوست دا  
څه انځور کړي وي چې د ،  الهو ښایي کلونه پخوا په یوه لنډکي شعر کې داسې

ناکامورا ژوند ته د پای ټکی اېښودلو ته اشاره وي. د نعمان دوست لنډ بیان او د  
 الهو صاحب شعر داسې دی:  

 

ملګري» ګران  جادوګر  لفظونو  د  چې     Noormohamad Lahoo لکه 
 :کلونه وړاندې دا شعر زموږ د ابادۍ پردیس اتل ته لیکلی وي ،کلونه
 
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73
https://www.facebook.com/noormohamad.lahoo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNPcrXqlJqXbgKDfrEWaMJiduqBumslRkbqVz0-hgJIoBH3403Ls8JF2xZdicUlhhNTBsFs5lHTXsQ&fref=mentions
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 د ګل ونې تنې، سر دې څه شو وایه؟ 
 

 پاڼو غږ را باندې وکړ: 
 

 هغه تاسو زنداني کړ، د مارانو جیلخانه کې 
 

 اوف
 

 ګناه یې څه وه پاڼو!؟ 
 

 «هغه ځوان و او ډیر ښکلی
 
 

 
 
 

 افغانستان د ابادۍ ارمانجن
 

 ناکامورا لومړی تلین تیڅو  
 

 اې پردېس کاکا مراده! 
 

 اې نامراده  بامراده! 
 

 تا ته چا ویل افغان سه؟
 

 او تربور د تور شیطان سه
 

 مړو دښتونو ته ساه ورکړه 
 

 اوبه ورکړه، رڼا ورکړه 
 

 اې نامراد کاکا مراده! 
 

 ته خبر نه یې چي دلته
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 د باروتو باران اوري 
 

 د ګلونو کښت ګناه ده 
 

 غنمو کر جفا ده د 
 

 د یزید او شمر جنګ دئ 
 

 د فرنګ، اورنګ نیرنګ دئ...
 

 )عبدالهادي عطایي مال( 

 
تلین راورسېد.   لومړی  ناکامورا  تیڅو  د  او  تېر شو  کال  په رپ کې  د سترگو 
ناکامورا هغه جاپانی ډاکتر و چې د انسانیت د مذهب الروی و او د انسان د  

کاوه. د ژوند تر ټولو با ثمره دوره یې د افغان  ژوند ښه کېدو له پاره یې کار  
انسان د خیر او فالح له پاره په مثبتو کارونو تېره کړه، د وینو او اور سیالو ته  
ودرید او خپل کړی هوډ یې ترسره کړ، سپېرې دښتې یې د جنت په مثال جوړې  
  کړې او افغان الال ته یې وویل چې راځه دا ستا حق دی: په کې گرځه، ژوند 
کوه او د الهي نعمت څخه خوند واخله، خو په یاد ولره چې زه هم تاسو غوندې 
انسان یم، ما غوندې کار وکړئ او خپلو وچو غرونه او سوو دښتو باندې خپلې 
اوبه ورسېخې کړئ او خپل وطن ریښتیا جنت نشان کړئ، پر لوړه غونډۍ ورته 

لوبې او زدکړه کوي،  کینئ او وگورئ چې څنگه مو بچیان په دې جنت نشان کې  
 خو...

 

د افغانسان د خلکو دا خدمتگار زموږ د خلکو د خدمت له پاره او زموږ د وطن 
د ابادۍ له پاره راغلی و؛ خو زموږ په خپل کور کې ووژل شو، په هغه ځای  

 کې چې دی یې د ښېرازۍ له پاره راغلی و.  
 

کېدای چې  ورکړه  اوږه  ته  ویر  داسې  مخکې  کال  یو  خلکو  نه    زموږ  شي 
تمامېدونکې خواشیني یې وگڼو. د ناکامور د کارونو حاصل او نښې به د تل له  
نه   یوه  د  یې  به  نسلونه  نوي  او  وي  پاتې  کې  ذهنونو  په  خلکو  د  زموږ  پاره 
لمانځنه به یي او پیروي به یې   یادوي،  هېرېدونکي قهرمان خدمتگار په توگه 

 کوي.
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تمامېدونکې خواشینۍ په پار درې مطلبه خپاره  تېر کال ما د ده د وژل کېدو د نه  
 کړل چې سرلیکونه یې دا دي: 

 

 ، نستالژيد ناکامورا غمجنه ــ  
 

 یو موږ،  مالمت مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، ــ 
 

 .  مرادــ هادي مال او اکا 
 

په دې پاسنیو مطالبو کې یوه هم زما یوه څلوریزه ده چې تیڅو ناکامورا ته مې 
 ده:  داسې لیکلې ده، هغه 

 
 مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، مالمـت یو موږ 

 شوې، مالمت یو موږ ښه ښاد وې اوس نا ښاد 
 

 پــر پـل بـه دې پـل کـېـږدي ډېــر نـسـلـونه بیا
 تـــه ټـــولــو تـه بـنـیـاد شـوې، مالمت یو موږ 

 
 )آصف بهاند( 

 
او بل مطلب یې هم د عبدالهادي عطایي مال یو شعر دی چې تیڅو ناکامورا ته 

شعر یو څه یادداشتونه یې په خطاب کې لیکلی دی. تیر کال ما د هادي مال پر یاد  
ولیکل او خپاره مې کړل، سږ یې د تیڅو ناکامورا د لومړي تلین د درناوي په  
ناکامورا   افغانان د تیڅو  او په تکرار سره یې خپروم.  اخلم  بیا را  پار یو ځل 

 خدمتونه او له افغانانو او افغانستان سره د ده مینه نه هېروي. 
 

 تلپاتې! ارو یې ښاده او یاد یې 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_nukomora_gham.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_kakamorad.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_mola_morad.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_kakamorad.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
77  

 
 
 

 
 

 هادي مال او اکا مراد
 

 
 اې پردېس کاکا مراده! 

 

 اې نامراده  بامراده! 
 

 تا ته چا ویل افغان سه؟
 

 او تربور د تور شیطان سه
 

 مړو دښتونو ته ساه ورکړه 
 

 اوبه ورکړه، رڼا ورکړه 
 

 اې نامراد کاکا مراده! 
 

 ته خبر نه یې چي دلته
 

 د باروتو باران اوري 
 

 ګلونو کښت ګناه ده د 
 

 د غنمو کر جفا ده 
 

 د یزید او شمر جنګ دئ 
 

 د فرنګ، اورنګ نیرنګ دئ...
 

 )عبدالهادي عطایي مال( 
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کیسه بیا هم د ناکامورا د ژوند او مرگ پر پولو راڅرخي، خو دا ځل د داستان  
قهرمان یوازې نه دی، یو بل سووی لووی عطایي مال )عبدالهادي عطایي مال(  

 هم ورسره دی، ناکامورا یې تر مټو نیولی او خبرې ورسره کوي.  
 

د انسان د    ناکامورا هغه جاپانی ډاکتر و چې د انسانیت د مذهب الروی و او
ژوند ښه کېدو له پاره یې کار کاوه. د ژوند تر ټولو با ثمره دوره یې د افغان  
انسان د خیر او فالح له پاره په مثبتو کارونو تېره کړه، د وینو او اور سیالو ته  
ودرید او خپل کړی هوډ یې ترسره کړ، سپېرې دښتې یې د جنت په مثال جوړې  

چې راځه دا ستا حق دی: په کې گرځه، ژوند    کړې او افغان الال ته یې وویل
کوه او د الهي نعمت څخه خوند واخله، خو په یاد ولره چې زه هم تاسو غوندې 
انسان یم، ما غوندې کار وکړئ او خپلو وچو غرونه او سوو دښتو باندې خپلې 
اوبه ورسېخې کړئ او خپل وطن ریښتیا جنت نشان کړئ، پر لوړه غونډۍ ورته 

ورئ چې څنگه مو بچیان په دې جنت نشان کې لوبې او زدکړه کوي،  کینئ او وگ
 خو...

 

ناکامورا د ټول افغانستان له پاره او د هر افغان له پاره د زړه له کومې انساني 
کارونه وکړل، د دوښمن د مزدور ـ مزدور راجگ شو او دا فرشتې ته ورته 

خاموشۍ کې د دې    موجود یې راته وواژه او زموږ شاعر عطایي مال په خپله 
فرشتې د نه شتون ویر د خپل زړگي په اورتون کې واچاوه او بیا یې د کلماتو  
اورېدونکی  او هر  لوستونکی  راویسته چې اوس هر  الیلی  داسې  په جامه کې 
ورته ژاړي او د خپل زړه آلیلې کترې یې گڼي. د عطایي مال د زړه له اورتون  

داسې راوتل د ویر شغلې  اکا مراد  د  د زړه  نه  بېدار وجدان  ې دي، چې د هر 
 مراندې سوځوي.

 

عطایي مال اوس د خپل زړه د اور د شغلو په ژبه خبرې کوي او وایي چې: اکا  
مراد افغانانو ته جنت جوړ کړ، خو خبر نه و چې د دې جنت نه لږ الندې دوزخ  
هم شته او د هغه دوزخ واکداران تر لرو ـ لرو سیمو پورې نه پرېـږدي چې د  

ل او شنیلي په نامه څه سر هسک کړي؛ نو ځکه یې لومړی د افغانستان په  گ
وچو دښتو کې د جنت جوړونکی او بڼوال: »اکا مراد« له ارمانونو سره ورېبه 
او وېسېځه او اوس دې ال د اکا مراد په الس جوړ شوي جنت اوسېدونکو ته هم  

 خېر وي.   
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خ هم شته چې جنت، جنتیان، شنیلی د کـفر آباد په نامه ځای کې د فکرونو یو دوز 
او گالن نه غواړي او د خپلې بقا له پاره، وینې او اورونه غواړي، له موږ نه د  

 اکا مراد غوندې سرونه غواړي او... 
 

ناکا مورا له نن نه درې اویا کال مخکې د جاپان په فوکوکه ښار کې وزېـږېد، د 
ي کله به یې پزې ته په خپل جنتي وطن په جنتي هوا کې رالوی شو، خو ښای

یوریشیما او ناگاساکي کې د تور دیو د کارول شوو باروتو بوی هم ور رسېدلی  
وي؛ د خپلو مشرانو او تېرو نسلونو په الس جوړ شوي پوهنتون کې یې د طب  
څانگه ولوستله او بیا یې په زړه کې داسې غوټه کړه چې دی به نورو خلکو ته  

نه به ورته جوړوي لکه ده ته یې چې پلرونو او هم خدمتونه کوي او داسې جنتو
نیکونو ور جوړ کړي دي. راغی سوي لوي افغانستان کې یې واړول او هڅه  
یې دا وه چې د طبیعت او خلکو د ناپوهۍ او ټنبلي په اور سوو دښتو نه دوی ته  
جنت جوړ کړي، د جنت یوه څنډه یې چې څنگه راجوړه کړه، د باروتو او کرکې 

 وسیځه او د بل جنت په لور یې ولېـږه.  اور دی هم
 

خو هادي مال د همدې وطن په یوه تپنده زړه کندهار کې وزېږد، د خپلې فاضلې  
کورنۍ په غېـږ کې یې له کتابونو سره مینه وکړه، د خپل زړه په کرونده کې یې  
مینه او انسانیت وکاره، د همدې مینې د وزرونو پر مټ او شعري ترنمونو له 

ور کلونه یې د ادبیاتو پوهنځي  څپو سره د کابل پوهنتون تر انگړ پورې ورسید، څل
پاڼه ور په برخه  په بڼ کې تېر کړل او په پای کې د لیسانس په نامه یوه ویاړمنه  

شوه. اوس یې ځان څنډې ته کړی دی، کله ـ کله غږ راباسي، داسې غږ راباسي  
 لکه د »اکا مراد« پر ویر یې چې ایستلی دی.  

 

وم او دا وایم چې په اوسنۍ پښتو  زه د عبدالهادي عطایي مال  پر دې شعر فخر ک
شاعري کې داسې غږونه هم ایستل کېـږي چې د ټول خیر غوښتونکي بشریت د 
زړه آواز دی. هادې مال په دې شعر کې »اکا مراد« تر مټې نیولی دی او داسې  

 د زړه خواله ورسره کوي، لکه د زرگونو کلونو یاري چې سره لري. 
 

 ادي مال د ویر غږ: دا هم د »اکا مراد« پر وژنه د ه
 

 اې پردېس کاکا مراده! 
 

 اې نامراده بامراده! 
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 ؟تا ته چا ویل افغان سه

 
 او تربور د تور شیطان سه

 
 مړو دښتونو ته ساه ورکړه 

 
 اوبه ورکړه، رڼا ورکړه 

 
 اې نامراد کاکا مراده! 

 
 ته خبر نه یې چي دلته

 
 د باروتو باران اوري 

 
 د ګلونو کښت ګناه ده 

 
 کر جفا ده د غنمو 

 
 د یزید او شمر جنګ دئ 

 
 د فرنګ، اورنګ نیرنګ دئ 

 
 دلته ځان له ځانه تښتي

 
 ژوند له خپله ژونده تنګ دئ 

 
 تا اوبه راوړې هغو ته

 
 چي په وینو مینځي ویني 

 
 عادت سوي په وحشت دي 
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 خرڅوي په روپو مینه

 
 اې نامراده بامراده! 

 
 لېونی اکا مراده! 

 
 کړ؟تا کونړ څه له ایسار 

 
 دا خو باج د تور لېنګو وو 

 
 تا ګمبېر څه له آباد کړ؟

 
 دا خو راج د ویرانو وو

 
 تا رڼا څه له راوړله 

 
 د ببوو و کورو ته

 
 تا خندا څه له ښندله

 
 نړیدلو هدیرو ته

 
 څه فایده له ها مسجده 

 
 چي ابلیس یې امامت کړي

 
 څه امید له ها مکتبه 

 
 چي شیطان یې کتابت کړي 

 
 سپېره دښته جنت کړه تا 
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 خو دوږخ یې همسایه وو

 
 تا له خاورو زر ایستله

 
 خو ښامار پر خزانه وو 

 
 چي ګاونډ د جهنم کي 

 
 جنتونه جوړوي څوک

 
 چي د توري شپې سکوت کي 

 
 د رڼا اذان کوي څوک 

 
 چي و امن ته څوک ژمن وي 

 
 د توپک ذاتي دښمن وي

 
 د هغو سزا دغه ده

 
 یهودیانوپه مذهب د 
 

 د سپین پوښو سعودیانو 
 

 د تور مخو مالیانو 
 

 د دوږخ د درباریانو 
 

 د فرنګ د شیاطینو 
 

 د اورنګ د میراثیانو 
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 ته کافر جالل اباد سوې 

 
 دی مومن اسالم اباد سو 

 
 ستا وژل یې استشهاد وو 

 
 دا جهاد وو دا جهاد سو

 
 خیر، خیر خفه مه سې 

 
 اې ملنګ اکا مراده!

 
 الر دي ګلونهرب دي مل 

 
 فرښتې کړي آوازونه

 
 ته انسان حسن د میني 

 
 دی شیطان د نفرتونو 

 
 ته غازي د حق د الري 

 
 دی مرتد د تورو هیلو 

 
 دا د خیر او شر جګړه 

 
 تر محشره به غځیږي 

 
 د هابیل قابیل قیصه ده 

 
 وار په وار به تکرارېږي
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 ستا باغونه به راشنه سي 

 
 ستا نیالګي به ګالن راوړي

 
 ماشومان به خدای رالوی کړي 

 
 د وطن انسان په پوی کړي 

 
 مست کونړ به په خندا وي

 
 په ګمبېر کي په نڅا وي 

 
 ټول په دا سندره وایي

 
 ناکامورا دي زنده اباد وي 

 
 د انسان مینه دي تل وي

 
 هر ارزښت دي د انسان وي 

 
 لوی افغان دي ټول آزاد وي 

 
 ورځ یې ښه کال دې آباد وي 

 
 مراد دي بامراد وي اکا 

 
 روح دې ښاد کور دې رضوان وي 

 
 هادي عطایي مال 

 
  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
85  

 
 
 
 

 د ډاکتر تیڅو ناکامورا دویم تلین 
 
 

 کوم چې د ناکامورا وژنې ته مې لیکلې وې: جملود دې کرښو پیل په هغو 
 
زموږ د »مراد کاکا« او زموږ د »ناکامورا« یاد، سر له همدا اوسه د هر با  »

یو غمجن نستالژیک  درده او د افغانستان پر ابادۍ او ښېرازۍ مین افغان له پاره؛  
یاد دی چې هر کله به مو د ده دا یاد سوځوي، خو په هر پل کې به موږ ته یو  
پند او لوی درس هم وي، د مراد کاکا یادونه به له درد سره مل وي، خو د دې  

    «وطن هر وکړی به د کار، ابادۍ او ښېرازۍ له پاره نور هم هڅوي.
 

افغانستان د ابادۍ او د افغان انسان د ارامۍ  دوه کال مخکې پر همدې ورځ د  
سرسپارلی مین ډاکتر تیڅو ناکامورا ووژل شو، دا په اصل کې د افغانستان د  
ابادۍ ـ ښېرازۍ او په خپل وطن ـ کلي ـ کور کې د افغان انسان د ارامتیا مخه 
ډبول و. هسې هم د عجایبو په وطن کې د چا وکړل؟ ولې یې وکړل؟ پوښتنه نه  

لکه چې د ورستیو سرو، شنو، سپـینو او تورو بادونو په لړ کې، د میلیونونو    شته،
افغانانو د وژل کېدو پوښتنه چا ونه کړه، همداسې د تیڅو ناکامورا د وژل کېدو 
دوسیه به هم تړلې او چېرې گرد وهلې پرته وي او په دې دوو تېرو کلونو کې 

بدلونونه رامنځته شول یا    زموږ په جغرافیه کې داسې نظامي سیاسي پېښې او
رامنځته کړای شول، چې د ناکامورا د وژل کېدو دوسیه یې نیمه هېره کړه؛ خو  
د ناکامورا ژوند، د افغانستان د ښېرازۍ او سمسورتیا له پاره یې ترسره کړي 
کارونه او د افغان انسان د ارامه ژوند له پاره یې هلې ځلې هېڅکله د هېرېدو نه 

 ن راتلونکي نسلونه به یې په ښو سره یادوي. دي او زموږ د وط
 

 ما دوه کاله مخکې د نورو ویرلړو تورو ترڅنگ دا څلوریزه هم ورته لیکلې وه: 
 

 مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، مالمـت یو موږ 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_nukomora_gham.pdf
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 تیڅو ناکاموراته، کاکا مراد ته 
 

 مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، مالمـت یو موږ 
 اوس نا ښاد شوې، مالمت یو موږ ښه ښاد وې  

 
 پــر پـل بـه دې پـل کـېـږدي ډېــر نـسـلـونه بیا
 تـــه ټـــولــو تـه بـنـیـاد شـوې، مالمت یو موږ 

 
۰۴/۱۲/۲۰۱۹ 

 هیدرسلیف 
 ډنمارک 

 
ام کال د دسمبر میاشت په پیل کې د خپل وطن د    ۲۰۱۹په دې ډول افغانانو د  

ابادۍ لویه محرکه قوا له السه ورکړه، د کاکامراد مړینې ته ما د نورو مطالبو  
ترسرلیک الندې یوه مقاله هم لیکلې وه، د   «او اکا مراد  هادي مال»تر څنگ د  

لیکلي   داسېهغې مقالې په وروستې برخه کې ما د اکا مراد او هادي مال په باب  
 وو:

 

فوکوکه ښار کې وزېـږېد،  له نن نه درې اویا کال مخکې د جاپان په  ناکا مورا»
د خپل جنتي وطن په جنتي هوا کې رالوی شو، خو ښایي کله به یې پزې ته په 
یوریشیما او ناگاساکي کې د توردیو د کارول شوو باروتو بوی هم وررسېدلی  
وي؛ د خپلو مشرانو او تېرو نسلونو په الس جوړ شوي پوهنتون کې یې د طب  

کې داسې غوټه کړه چې دی به نورو خلکو ته    څانگه ولوستله او بیا یې په زړه 
هم خدمتونه کوي او داسې جنتونه به ورته جوړوي لکه ده ته یې چې پلرونو او 
نیکونو ورجوړ کړي دي. راغی سوي لوي افغانستان کې یې واړول او هڅه یې  
دا وه چې د طبیعت او خلکو د ناپوهۍ او ټنبلي په اور سوو دښتو نه دوی ته 

، د جنت یوه څنډه یې چې څنگه راجوړه کړه، د باروتو او کرکې جنت جوړ کړي
 اور دی هم وسیځه او د بل جنت په لور یې ولېـږه. 

 

ږد، د خپلې فاضلې  ـد همدې وطن په یوه تپنده زړه کندهار کې وزې  هادي مالخو  
کورنۍ په غېـږ کې یې له کتابونو سره مینه وکړه، د خپل زړه په کرونده کې یې  
مینه او انسانیت وکاره، د همدې مینې د وزرونو پر مټ او شعري ترنمونو له 
څپو سره د کابل پوهنتون تر انگړ پورې ورسید، څلور کلونه یې د ادبیاتو پوهنځي  
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پاڼه ورپه برخه  ای کې د لیسانس په نامه یوه ویاړمنه  په بڼ کې تېر کړل او په پ
شوه. اوس یې ځان څنډې ته کړی دی، کله ـ کله غږ راباسي، داسې غږ راباسي  

 لکه د »اکا مراد« پر ویر یې چې ایستلی دی.  
 

زه د عبدالهادي عطایي مال  پر دې شعر فخر کوم او دا وایم چې په اوسنۍ پښتو  
ایستل کېـږي چې د ټول خیر غوښتونکي بشریت د شاعري کې داسې غږونه هم  

زړه آواز دی. هادې مال په دې شعر کې »اکا مراد« تر مټې نیولی دی او داسې  
 « د زړه خواله ورسره کوي، لکه د زرگونو کلونو یاري چې سره لري.

 

د یادې مقالې په پای کې مې د هادي مال یو شعر را اخیستی و چې د هغه شعر 
کې  چپه   اوښکې  وکاټ  او  وینې  سترگو  او  قلم  تر  ووژنه  پر  مراد  اکا  د  یې 

راڅڅېدلې وې. دا دی دا شعر بیا د اکا مراد د دویم تلین د درناوي په پار یو ځل 
 بیا را اخلم: 

 
 اې پردېس کاکا مراده! 

 
 اې نامراده بامراده! 

 
 ؟تا ته چا ویل افغان سه

 
 او تربور د تور شیطان سه

 
 ورکړه مړو دښتونو ته ساه 

 
 اوبه ورکړه، رڼا ورکړه 

 
 اې نامراد کاکا مراده! 

 
 ته خبر نه یې چي دلته

 
 د باروتو باران اوري 

 
 د ګلونو کښت ګناه ده 
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 د غنمو کر جفا ده 

 
 د یزید او شمر جنګ دئ 

 
 د فرنګ، اورنګ نیرنګ دئ 

 
 دلته ځان له ځانه تښتي

 
 ژوند له خپله ژونده تنګ دئ 

 
 تا اوبه راوړې هغو ته

 
 چي په وینو مینځي ویني 

 
 عادت سوي په وحشت دي 

 
 خرڅوي په روپو مینه

 
 اې نامراده بامراده! 

 
 لېونی اکا مراده! 

 
 تا کونړ څه له ایسار کړ؟

 
 دا خو باج د تور لېنګو وو 

 
 تا ګمبېر څه له آباد کړ؟

 
 دا خو راج د ویرانو وو

 
 تا رڼا څه له راوړله 
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 د ببوو و کورو ته

 
 ندلهتا خندا څه له ښ

 
 نړیدلو هدیرو ته

 
 څه فایده له ها مسجده 

 
 چي ابلیس یې امامت کړي

 
 څه امید له ها مکتبه 

 
 چي شیطان یې کتابت کړي 

 
 تا سپېره دښته جنت کړه 

 
 خو دوږخ یې همسایه وو

 
 تا له خاورو زر ایستله

 
 خو ښامار پر خزانه وو 

 
 چي ګاونډ د جهنم کي 

 
 جنتونه جوړوي څوک

 
 سکوت کي چي د توري شپې 

 
 د رڼا اذان کوي څوک 

 
 چي و امن ته څوک ژمن وي 
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 د توپک ذاتي دښمن وي

 
 د هغو سزا دغه ده

 
 په مذهب د یهودیانو

 
 د سپین پوښو سعودیانو 

 
 د تور مخو مالیانو 

 
 د دوږخ د درباریانو 

 
 د فرنګ د شیاطینو 

 
 د اورنګ د میراثیانو 

 
 ته کافر جالل اباد سوې 

 
 اباد سو دی مومن اسالم 

 
 ستا وژل یې استشهاد وو 

 
 دا جهاد وو دا جهاد سو

 
 خیر، خیر خفه مه سې 

 
 اې ملنګ اکا مراده!

 
 رب دي مل الر دي ګلونه

 
 فرښتې کړي آوازونه
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 ته انسان حسن د میني 

 
 دی شیطان د نفرتونو 

 
 ته غازي د حق د الري 

 
 دی مرتد د تورو هیلو 

 
 دا د خیر او شر جګړه 

 
 غځیږي تر محشره به 
 

 د هابیل قابیل قیصه ده 
 

 وار په وار به تکرارېږي
 

 ستا باغونه به راشنه سي 
 

 ستا نیالګي به ګالن راوړي
 

 ماشومان به خدای رالوی کړي 
 

 د وطن انسان په پوی کړي 
 

 مست کونړ به په خندا وي
 

 په ګمبېر کي په نڅا وي 
 

 ټول په دا سندره وایي
 

 ناکامورا دي زنده اباد وي 
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 انسان مینه دي تل ويد 

 
 هر ارزښت دي د انسان وي 

 
 لوی افغان دي ټول آزاد وي 

 
 ورځ یې ښه کال دې آباد وي 

 
 اکا مراد دي بامراد وي 

 
 روح دې ښاد کور دې رضوان وي 

 
 هادي عطایي مال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د منتقد شاعر، عبدالرحیم روغاني مړینه 
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استازی عبدالرحیم روغاني چې د »قطعې  د پښتو ژبې د انتقادي شاعرۍ مخکښ  
بابا« په نامه هم مشهور و او په پښتو معاصره شاعرۍ کې د یو منحصر په فرد  

  ځانگړي سبک خاوند و، وفات شو.
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 انا هلل وانا الیه راجعون

 
د ښاغلي روغاني بشپړه بیوگرافي مې کله له نظره نه ده تېره شوې، کله چې 

ډېر په میډیا کې د ده په باب معلومات خپاره شول، خو  کابل ته راغلی و، لږ و  
له نظره   بېلگې  او چېرې به مې یې چې  اشنا وم  نه  له شعر سره یې له پخوا 
تېرېدلې، نو سمدالسه به مې خوندې کولې، په تېره هغه اشعار یې چې انتقادي 

 بڼه یې درلوده او د ټولنې مفتخوره قشر یې ورباندې ځابه. 
 

خبر په خپرېدو سره، میډیا کې د ده د ژوند د حاالتو په باب یو    د ده د مړینې د
دلته   برخې  لندې  راپورونو  د  ویبپاڼو  دوو  د  به  زه  خپاره شول.  معلومات  څه 

 راواخلم: 
 

 امریکا غږ: 
 

د  ښاغلي بارکوال میاخیل په امریکا غږ پښتو ویبپاڼه کې د ده د مړینې په پار د »
شاعر   مشهور  ژبې  کړېپښتو  پټې  سترګې  نړۍ  له  روغاني  «  عبدالرحیم 

 چې ځینې برخې یې دلته را اخلم:  خپور کړې د   رپوټترسرلیک الندې یوه لنډ 
 

د پښتو ژبې نومیالي شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغاني له اوږدې ناروغۍ  »
 .عمر له نړۍ سترګې پټې کړېکلنۍ په   71وروسته د 

 

روغاني صاحب ابتدایي تعلیم پخپله سیمه د سوات په مټه تحصیل کې کړی وو  
او وروسته یې په پښتو ژبه کې د ماسټرۍ ډګري اخیستې وه، چې بیا یې د استاد  

 .په توګه دنده تر سره کړې وه
 

وو چې    عبدالرحیم روغاني د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې یو له هغو شاعرانو
زیاتې قطعې یې لیکلې دي ځکه خو هغه ته په ادبي نړۍ کې »بابای قطعه« هم  
ویل کېدل. لیکوال امان هللا نصرت د ښاغلي روغاني په اړه پخپله یوه مقاله کې  

 :لیکي
 

روغاني صېب له خیال او مضمون دواړو سره له انصاف نه کار اخیستی او  "
نوی خیال او نوي مضمون د راوړلو  هر وخت ېې د نوښت، ابتکار او د یوه  

 ."شعوري هڅه کړې ده

https://www.voadeewanews.com/a/5790124.html
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شاعري  په  روغاني  شعرونه   د  ډېر  یې  خو  ځکه  دی  زیات  رنګ  ولسي  کې 

مشهورو سندرغاړو هارون باچا، سردار علي ټکر او نورو له موسیقۍ سره ویلي 
 :دي. یوه غزل یې ډېره مشهوره شوې چې مقطع یې ده

 
 ادونه روغاني تهـازه زاړه یـیا چې شي تــب

 خدای دې سوات ته راوله د سوات په بهانه 
 

د عبدالرحیم روغاني په شاعرۍ کې له وطن او خاورې سره د مینې تر څنګ 
پر مالیانو او خانانو تنقید او طنز هم موندل کېږي او شاعري یې ډېره عام فهمه 

 .وه ځکه خو په عامو خلکو کې زیات مشهور وو
 

روغاني د شعرونو او نثرونو کتابونه چاپ شوي دي، چې په هغوی  د عبدالرحیم  
کې یو »نوې نغمه« د شعرونو ټولګه، »ځورېدلي احساسات« د شعرونو ټولګه، 

نثر، »د رڼا څاڅکي«    »سندریز احساس« د شعرونو ټولګه، »خود غرض« 
شعري ټولګه، »سندرې او خبرې« منظوم او منثور او یو د نثر کتاب »کوربانه 

 .لونه« شامل ديخیا
 

انګرېزي ژبه هم د په   The» د ښاغلي روغاني »خودغرض« نومي کتاب 
Sacred Spirit of   Selfishness»   م کال  2019په نوم ژباړل شوی او په

 .کې په لندن کې چاپ شوی دی 
 

م کال د جنورۍ په  1950ښاغلی روغانی په خټه روغانی محمودخېل وو او د  
عې په مټه کلي کې زېږېدلی وو او نن به په خپله  مه د پښتونخوا د سوات ضل15

 « پالرنۍ سیمه کې خاورو ته سپارل کېږي
 

 تاند: 
 

تاند ویبپاڼه لکه تل د پښتو ژبې د ژوندیو او وفات شویو فرهنگیانو د ژوند حاالت 
د اړتیا په وخنت کې خپاره کړي دي، نن سهار یې د روغاني د مړینې په پار دا  

 خپور کړی دی: رپوټ
 

https://www.taand.com/main/?p=175854
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اوږدې   له  روغاني  عبدالرحیم  شاعر  وتلی  ژبې  پښتو  د  کې  پښنونخوا  »کوزه 
 کالو په عمر ومړ. ۷۱ناروغۍ وروسته د 

 

روغاني په پښتو ژبه کې ماسټري کړې وه او د شاعرۍ په برخه کې د زیاتو  
 قطعو د لیکلو له کبله په )بابای قطعه( مشهور و. 

 

کاله وړاندې د پښتونخوا د سوات سیمې په مټه کې    ۷۱عبدالرحیم روغاني له نن  
زېږېدلی و. نوموړي تر ډېره برېده ولسی شاعري کړې او په شعر کې یې د 

 خپل ولس ناخوالې بیانولې.
 

د عبدالرحیم روغاني د شعرونو او نثرونو کتابونه چاپ شوي دي، چې په هغوی  
ټولګه، »ځورېدلي احساسات« د شعرونو ټولګه،   کې یو »نوې نغمه« د شعرونو

څاڅکي«   رڼا  »د  نثر،  »خودغرض«  ټولګه،  شعرونو  د  احساس«  »سندریز 
شعري ټولګه، »سندرې او خبرې« منظوم او منثور او یو د نثر کتاب »کوربانه 

 خیالونه« شامل دي. 
 

انګرېزي ژبه هم د » په   Theد ښاغلي روغاني »خودغرض« نومی کتاب 
Sacred Spirit of Selfishness  م کال  2019« په نوم ژباړل شوی او په

 کې په لندن کې چاپ شوی دی. 
 

 چې سل جنازې تېرې شي هیڅ نه وي روغانیه 
 په خوا کې مې چې تېـره شي ډولۍ لیونی کېږم

 
روغاني بابا په خپلو شعرونو کې داسې کیفیات غږول، چې لوستونکی به یې  

 شعرونه ولولي. مجبوراوه، ترڅو د مرحوم 
 

د نوموړي له شعرونو داسې ښکاري، چې د وخت جابر پرې ښه ډېر ظلمونه  
کړئ، دي په محکومه پښتونخوا کې و، خو تل یې په زړه کې د لوی افغانستان  
هیلې وې او کله به چې پر پښتنو کېدونکي ظلم وژړاوه؛ نو دا ناره به یې کوله 

 چې:
 

 دهحـمـزه خـو وایـي د جـنـت ژبـه  
 مونږ په دوزخ کې له پښتو سره یو
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روغاني بابا، چې کله ناځوانې سرطاني ناروغۍ ډېر وارخطا کړ او بیا به یې 
 خپلې بې وسۍ ته وکتل؛ نو ویل به یې:

 
 خـــدایــــه شــاهـــد یې، زه پـیسه نـه لرم 
 د ډکــټـــرانـــو مـنـت بــار مـــې نه کړې

 

 کـیسې نـــه مني شـرنـګ د پـیـسې مـنـي، 
 مرګ راله راکړې؛ خو بیمار مې نه کړې 

 
روغاني اوږده ناروغي ولیده او له ډېرې مودې یې ورسره صحت ملګرتیا ونه 

 کړه، چې بالخره یې نن خپل روح د کائناتو خالق ته وسپاره. 
 

 که زه مړ شم، ما نه هیڅ نه پاتې کیږي
 زه د ډېـــرې کـمـزورۍ نـه زورور یم

 
 ښاد او پر ګور یې نور.« روح یې 

 

که چا د روغاني صاحب شاعري نیمایي برخه هم له نظره تېره کړې وي، په  
دې پوهېـږي چې د روغاني شعر په اوسنۍ پښتو شاعرۍ کې داسې و لکه په  

»قطعه« چې په شاعرۍ کې یو خاص فورم دی، روغاني د خپلو  کتغ کې مالگه.  
انتقادي ژبه هر چا ته ور رسېده، خو د    قطعو په اثر د بابا لقب گټلی  دی. د ده

لکه څنگه دی، هغسې یې انځور کړی دی، په جرأت او پرته  مالیانو وضعیت  
 له ډار نه. دا یې یوه تر ټولو غوره بېلگه ده:

 

 افسوس
 

 زې کويـیـورې، نــکسب د ټوپک، ت مو الـو مـــی
 ازې کوې ـذ او اج ـویـعـو کار د دم، تــال مـــل مـــب

 
 ړلې ده ــه تــار تـت کـاسـیـال د ســو مــال مــل مــب

 موږ یې خوار و زار کړو او مال صیب مزې کوي
 

 ه اور شوی دی ـن اسالم راتـیـګ ـرقې رنـرقې ف ـدا ف
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 نازې کويـو جـال مـل مـــي، بــو وژنــال مــو مــی
 

ځلې پام شوی  د خلکو او ټولنې وروسته پاتېوالی، جهل او ناپوهئ ته یې هم ډېر 
 دی او د انتقاد اور یې وررسولی دی: 

 
 ن وایيـیدیـوله بـه ډکه خـه پـــورو تـــن
 دین وایيـابـعـه زین الـ ه بـان تـل ځـپـخ

 

 شپې ړه کړي په لسګونو لوي واړه دـم
 ن وایيـځ کي د سهار سورة یاسیـونـمـل

 

 څومره چي یي غوښي روغانیه خوري
 ن وایيــ دیـائـل قـپـام خـه قـره ورتـدوم

 
د روغاني صاحب شعرونو ته د موسیقي قالبونه هم جوړ شوي دي او هنرمندانو 
د ده شعرونه څنگه چې ښایي په هماغه درد سره زمزمه کړي دي چې د هارون  
باچا، بریالی صمدي، سردارعلي ټکر او ځینو نورو نومونه د یادولو وړ دي. 

کونه کېـږدم چې د روغاني صاحب  دلته به د درې سندرغاړو د هغو سندور لین
 شعرونه یې زمزمه کړي دي: 

 
 د ټکر د سندرې لینک:

 
https://www.youtube.com/watch?v=nQOGAe0GWkk    

 
 د بریالی صمدي د سندرې لیک: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TC3ijFuFUrI   

 
 د هارون باچا د سندرې لینک:

 
https://www.facebook.com/watch/?v=3636896909694584   

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQOGAe0GWkk
https://www.youtube.com/watch?v=TC3ijFuFUrI
https://www.facebook.com/watch/?v=3636896909694584
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د  د ع ده  د  کې  میډیا  په  سم،  خپرېدو سره  له  خبر  مړینې  د  بدالرحیم روغاني 
شاعرۍ، لیکوالۍ او طرز فکر پلویانو او خواخوږ د خواشینۍ او تسلیت پیامونه  

 خپاره کړل چې دلته یې څو بېلگې را اخلم:» 
 

 یاد: لطیفډاکتر 
 

 . انا هلل وانا الیه راجعون
 

په ډیرې خواشینۍ سره مو خبر تر السه کړ چې دپښتو ژبې شاعر او نثرلیکونکی 
ښاغلی عبدالرحیم روغاني بابا دهغې نا روغۍ له کبله چې په چې ورپیښه شوې 
ارواښاد روغاني   لپاره سترګې پټې کړې. ښاغلی  دتل  له دې فاني نړۍ نه  وه 

وات په مټه کې دې نړۍ  صیب له نن نه څه دپاسه اویا کلونه دمخه دپښتونخوا دس
ته سترګې پر انیستلي وې ، ده په پښتو ادبیاتوکې خپله ) ایم .ای ( کړې وه اوپه 

 .کال کې دښوونکي دنده پیل کړه ۱۹۷۲
 

ږي  ـنثري ټولګې لیکلي دي چې شمیر یې اتو ته رسی  ډیرې شعري او  ارواښاد
روح خوشاله او چاپ شوي هم دي . هللا تعالی دي دي وبخښي او خدای دې دده 

  .لري
 

  :لېوالعبدالغفور 
 

 چالنډې دي راخیستې، چا اوږدې راخیستې
 ې تسبې راخیستېـو مـوڼـه لــمــوړه یـاجــن
 

د سوات د سمسورو هسکو شاعر عبدالرحیم روغاني ومړ، د ښکال خدای به یې 
  .ونازوي، ان شاءهللاښکلی 

د دغه شاعر پورته بیت مې د ښاغلي بشیر باران پر مخپاڼه ولوست او ترغوږه 
 ی. مې شوه، چې دا یې روستنی شعر د

 

له ارواښاد سره مې خپل یو مجلس رایاد شو، چې د شعر پر سرچینه مې یومهال 
 .په خواږه پېښور کې ورسره کړی و

 

https://www.facebook.com/latif.yad.5
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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له خیاله ډک او د الشعوري زېرمو له تله    ماته دغه بیت دومره طبیعي، عاطفي،
راوتلی ښکاري، چې که روغاني یوازې همدا بیت هم لیکلی وای. د پښتنو په 

  .سرالرو شاعرانو کې به یې ځای کړی وای
ژوند، عاطفه، مینه، پاک معنوي ایمان، پټ درد او تر هرڅه مهم انسانمحوره  

 .وي ديتفکر و پیغام په دې بیت کې سره یوځای راټول ش
 

 اکاډمي: علومود افغانستان د 
 

 : د خواشینۍ پیغام
 

پښتونخوا د سوات سیمې د پښتو ژبې تکړه خورا خواشیني یو چې خبر شو د  
 .شاعر او بابای قطعه عبدالرحیم روغاني د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو

 .انا هلل و انا الیه راجعون
 الحکم هلل 

 

د   اړخه  له  اکاډمي  علومو  د  افغانستان  د  امله  له  مړینې  د  ارواښاد روغاني  د 
ستانو او خپلوانو ته وړاندې  خواخوږۍ او تسلیت مراتب د ارواښاد کورنۍ، دو

کوو، خدای پاک دې روغاني صاحب وبخښي، جنتونه دې ځای شي. موږ په دې  
ستر غم کې د دوی له کورنۍ او د پښتونخوا او په ځانګړي ډول د سوات له  
فرهنګیانو او لیکوالو سره خپل ځان شریک بولو. کورنۍ او دوستانو ته یې له  

صبر غواړو، خدای مو دې له نورو غمونو،  ستر څښتن تعالی جل جالله جمیل  
 . دردونو او مصیبتونو وساتي

 

 .«د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبري پالوی
 

کې د خپل ژوند ځینې اړخونه روښانه کړي دي    مصاحبه روغاني صاحب په یوه  
او دا یې ویلي دي چې ده څومره اثار لیکلي او چاپ کړي دي او کومو ځایونو  

( وښودل چې  ۸ته یې سفرونه کړي دي. ده د خپلو چاپ شوو اثارو شمېر اته )
 نومونه یې دا دي: 

 

 ــ نوې نغمه )د شعرونو ټولگه(، ۱
 

 ولگه(،ــ زورېدلی سفر )د شعرونو ټ ۲
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%AF%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%DA%89%D9%85%D9%8A%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=KG-Z65puqoU&list=RDCMUCZpFM2dPb2d3AcSfdhjNW1A&start_radio=1&t=3
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 ــ کوربانه خیالونه )منثور(،  ۳
 

 ــ خود غرض )منثور(،  ۴
 

 ــ د رڼا څاڅکي )شعري ټولگه(، ۵
 

 ــ سندریز احساس )د شعرونو ټولگه(، ۶
 

 ــ سندرې او خبرې )نثر ــ نظم(، ۷
 

۸  ( د »خود غرض«  باندې  ژبه  انگلیسي  په   The Sacred Spirit ofــ 
Selfishness .اثر ژباړه ) 

 

روغاني صاحب په یاده مصاحبه کې وویل چې دغو هېوادونو ته یې سفرونه 
 کړي دي: 

 

 سعودي، دوبی، قطر او افغانستان. 
 

 روغاني صاحب د افغانستان د سفر په باب داسې وویل:
 

»په افغانستان کې هېڅ د پردیتوب احساس نه کوم، د کابل ملگرو زما شاعري 
ویله لکه ډېره موده چې له ما سره او زما  داسې یاده کړې وه او بېرته یې راته  

 له شعرونو سره پاتې شوي وي.
 

په افغانستان یو »رستوران« زما په نامه )روغاني( جوړ شوی دی او پرانستلو 
 ته یې زه ورغوښتی وم. 

 

زما شعرونه سندرغاړو ویلي دي او ښه په اخالص او د زړه له تل نه یې ویلي  
 دي.« 

 

احب په باب د راغلو خاطراتو په لړ کې داسې حقایق په میډیا کې د روغاني ص
راغلي چې روغاني صاحب کابل ته هم راغلی و، همایون هېواد داسې لیکلي 

 دي: 
 

لیدو ته راغلى و خو د شمشاد  » روغانى صیب کابل ته د یوه ناروغ ملګري 
ملګرو پیدا کړى و او پروګرام یې ورته جوړ کړى و. تر پروګرام پیلېدو مخکې  
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یې ډېرې کیسې وکړې، د یوه طنزیه شعر کیسه یې وکړه چې خپل ناروغ ملګري 
وضېعت یې بیخي  ته یې في البدیهه لیکلى و او ملګرى یې دومره خندولى و چې  

بدل شوى و. په پروګرام کې مو د ارواښاد روغاني شعرونه واورېدل او وویل 
 او په شعر مو خبرې وکړې. 

 

وکړو خو  به  روغاني صیب ویل چې اوس عجله لرم، بیا راځم، ډېر مجلسونه  
روغانى صیب کابل ته رانغى او په ابدي سفر الړ، روح یې ښاد او عزیزانو ته  

 ..« .غواړمیې د زړه صبر 
 

په پای کې به د روغاني صاحب د کالم څو داسې بېلگې را واخلم چې د خلکو  
او وطن درد په کې ځلېـږي، طنز ډوله خندا ورنه اورېدل کېـږي او پر خلکو د 

 روانو حاکمو حاالتو ډېره ښه ترجماني کوي: 
 

 چې هر درد د هر مظلوم د زړه محسوس کړې 
 دې حساس کړيـونـاني غـا د روغـداې دې تـخ

 
*** 

 که زه مړ شم مانه هېڅ نه پاتې کېږي 
 ه زورور یمـ زورۍ نـمـرې کـزه د ډې

 
*** 

 ه پاګل ښکارېـن راتــ ه نـیـرون وې روغ زړګـپ
 زما سینه کې چې زلمی شوې اوس د بل ښکارې 

 
 رت بری موندلی نشيـفـا نـه ستـنـیـه مـــا پــــزم

 ګل ښکارېه ټول ازغی ازغی شې ما ته ـکه رات
 
*** 

 ه بهانهـات پـیـړو د ح ـدا کـیـې پـه یـوت لــم
 ه بهانهــات پـمـورو د مــات ګـیـه حــاوس ب

 
 ږي ـیـدلـه اړوي بـونـګ ـد رنـت سره زاهـوخ
 انهـهـه بـات پـومـه د جـ دې لـک ـېـن مــي نـځ
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 یې وي دیدن ته، مرشد هسې بهانه شي

 انهـهـه بـات پـــالقــات د مـــالق ــړي مـــاوک
 

 ږدي ـه په دام کې کېـنداري لکه دانـدی
 ان د سومنات په بهانه ـتـدوسـنـوري ه ــــوخ

 
 ه روغاني تهـ ادونـازه زاړه یـا چې شي تـیـب

 خدای دې سوات ته راواله د سوات په بهانه
 
*** 

 يـاتـوك اوزار ســرڅـــه هــاش لـعـم
 ان ساتي، نو مار ساتيـچې ځ «پاڼو»

 

 ۍ لپارهـاه ــادشـــب ېلــ پــاه د خـادشـــب
 ر تیار ساتيــ كـسـر، عــوكــه، نــلـوس

 

ــ واب لــن  مه ندى ـغـېـه بـم نـ ل غـ پـه خـ
 مار ساتيـوټـزن ساتي، لــه او ره ـ لـغ

 

 ټان ـې غـضـعـري دا بـزاج ل ـدایي مـخ
 چې څوك یې یار وي هغه خوار ساتي

 

 دهــه نــ اري ښـره یـړي سـرور سـغـم
 ه دویم پالر ساتيـ لـه څ ــان تــوك ځـڅ

 

 !ورهـام وګــقــام مـــوږ د قـــه زمـراش
 ه كار كې كار ساتيـل پـ وك د بـرڅــه

 

 مهــه تــ و پــمــاه زلـه ش ـس دوستـد ول
 ویه الر ساتيـاست دى ل ـــى نـانــروغ

 

*** 
 ژوند مفلس دی مر ګ یې وړي په نیمه بیه 
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 وري وځيـ تـازاره س ـــه بـــدرو لــــې قـب د
 

*** 
 د روغاني خپه کول څه دومره ګران خو نه دي 

 خپه دی  ،رې خپه شه روغانی غریب خپهـه تـت
 

*** 
 ساقي چې الړو نو پیالۍ الړې
 هغه ســـــرور هغه ټالۍ الړې 

 

 اوس به د نورو تماشې ته کېنو 
 الۍ الړې ـزمـوږه ورځې د سی

 

 د پښتون قوم په ادرس د عبدالرحیم روغاني وروستی نقد او وروستی پیام دا دی:   

 
 

 
 وریزهلد فرید بارني مړینې ته یوه څ 
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 فرید باراني: أ اهد

 څلوریزه 
 

 شعــرونـو وژاړئ، شـاعـر مـو نه شته 
 بـاراني نـه شته او مـاهــر مـو نـه شته 

 

 څاڅي د تاسو هــر تـوري نــه اوښکـې 
 فرید خو الړو اوس خاطـر مـو نـه شته 

 

 آصف بهاند 
۱۴/۱۲/۲۰۱۷ 

 هیدر سلیف 
 ډنمارک 
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 دا دی باران ودرید 

 

 )د فرید باراني مړینه( 
 

 »باراني د پسرلني باران په څیر 
 لـږه شیـبه وورید او ژر ودرید«

 

 
 

 دا اوښـکـې مـې هــم، لـه خـپـله ذاتـه دي
 هــمــدا، لــه ژونـده  پاته ديمــاتــه بس  

 

 دا چـــې لـــیـونـی، لـــیـونـــی ګـــرځــمــه 
 دا خـــــو مـــې لـــه ډیـــره احــتـیاطه دي 

 

 ستـا دا نــنګــرهـار، نــنګـرهار حسن تـه
 اوښـکـې مــې راوړي لــــه هـــراتـــه دي
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 څـومـره دې پـه خپل نـظر کې تیـته شوې
 یـــلــي د اوښــکـو شاتـــه ديال مــې اسو

 

 دا یــــو څــــو دردنـاکــې او کـږې کـرښي
 پــاتـــه راتـــه خــپـل لــه خــرابـــاتــه دي

 )فرید باراني( 
 

( نور ډاډه شوم چې فرید باراني مړ  ۱۴کال د دسمبر په څوارلسمه )  ۲۰۱۷د  
دی او د پښتو شعر له غره نه یوه پخه او مرمرینه تیږه ښکته را ولویده. خپل  
آرشیف مې پرانست، د ده نوم مې کلیک کړ چې عسکونه او شعرونه یې له نظره  

څیره یې له ببرې تیر کړم. څو ټوټې شعرونه مې یې چې له نظره تیر کړل،  
او د ده له ځانگړو شعري انځورونو سره،  ږیرې او د ده دشعر د لغاتو له لښکر  

زما د سترگو د کړکۍ تر مخې تیر راتیر شول، بیا مې یې کوم بل شعر ته نظر  
وکړ، د شعرونو بیتونو ته او د شعرونو تورو ته مې ژړا راغله او دا څلوریزه 

 مې ورته ولیکله:
 

 ژاړئ، شـاعـر مو نه شته شعــرونـو و
 بـاراني نـه شته او مـاهــر مـو نـه شته 

 

 د تاسو هــر تـوري نـه اوښکې څــاڅي 
 فــرید خو الړو اوس خاطر مـو نـه شته 

 
 )آصف بهاند( 

۱۴/۱۲/۲۰۱۷ 
 هیدر سلیف 
 ډنمارک 

 

لومړنی د مرگ  باراني  اجمل  خبر   د  ښاغلي  د  ونه شو،  پرې  باور مې  ، چې 
 تورمان په پاڼه کې تر سترگو شو، چې په ښوو هنري تورو سره یې لیکلی و:

 

 »کال سپرلی به بې باران وي، 
 باراني جانانه څه شوې؟« 

 

 او جمالتو باوري کړم: توروخو د فرید باراني پر مرگ باندې، د لیوال لیکلو 
 

https://www.facebook.com/mloorm
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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»ال مې نه شوه منالی، چې باراني به مړ وي. خو اوس یې د جنازې د راوړلو  
څاڅکی د ویل کیږي، نو لکه چې ریښتیا دغه د فکر او هنر ورک او باراني  

 ابدیت له سمندر سره یوځای شوی دی؟ 
 

 آه، 
 

فرید باراني )پخوانی نوښت( په ځوانانو کې بیخي استثنا و، یو مهال په مېدیوتیک 
کې راغی او ناببره و بې مقدمې یې دوه درې پوښتنې وکړې، چې ما یې ځواب 
ته ځان جوړاوه، څه ګورم، چې سړی تر دې ژور، جدي او خوځند دی، چې زه 

  ...یې ساده ځواب ووایم
 

تر هغه وروسته مې دوه ځله بیا ولیده، په اول سر کې له عقیدوي سرګردانۍ  
ځورېده، په دوهم ځلې یوڅه ارام و، خو درېیم ځلې یې ږیرې او عقایدو د عرفاني 
جذبې نښې څرګندولې. د شاعرۍ موتیفونه یې له فکري بدلونونو سره بدلېدل،  

تصویرونه او جدي منځپانګه یې له شعرونو څخه له ورایه  خو د ارایې ژبه،  
ښکاریدل، چې د شاعرۍ موډرن نزاکتونه او تکنیکونه پېژني. یوڅه د ارواښاد  
اسحاق ننګیال د شاعرۍ مینه پرې ماتېده، خو د سرګردانه اروا او بدلېدونکیو  

  .تفکراتو له امله یې د شاعرۍ ژبه او منځپانګه هم بدلېده
 

ې وبښي، خو باور لرم، چې خپله فکري ژورتیا، وسواس، نارامي او  خدای دې ی
پوهېدو ته تږې اروایې نیمه خوا او نیمګړې پرېښوه او ترې وکوچېد، فرید باراني 

  ... والړ خو چا ونه پېژانده او ده ته به بیخي بېتفاوته وي، چې چا ونه پېژانده
 

  ... فلسفي سرګردانۍ ډک وفرید باراني ایله ارام شو، ژوند یې له پلټنې او 
  ! باراني

 

  !ارام ویده شه، ایله اوس حقیقت ته ورسېدې
 

 .هو! یوازې همدا مطلق دي، چې هیڅه مطلق نه دي« 
 

د ښاغلي لیوال د دې پوست په یو کامنټ کې بل مطرح شاعر احمد تکل هغه  
ولیکلې چې زما د زړه باد پسې اخیستي صحرا کې ښکته پورته کیدې.   خبرې

 هغه خبرې دا دي: 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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»د دې پوست په لیدو شاک شوم لیوال صاحب. له باراني سره ما لیدلي و، او  
مې د  کټ مټ هغه څه مې پکې موندلي و، چې تا یاد کړي دي. پر فیسبوک  

بیا مې زرګونه کلمې په مسینجر کې خبرې ورسره  او  بلنه ورولیږله  دوستۍ 
وکړې. تقریبا څلور یا پنځه کاله مخکې چې کابل ته والړم هیله مې ترې وکړه 
چې سره ووینو. سره ومو لیدل نور هم راته په زړه پورې، خو ګنګ او پیچلی 

 .شو
وکړې. هغه د خوند مخالف و، ځکه موږ پر ګناه او خوند ډیرې او پیچلې خبرې  

  .فکر یې کاوه چې انسان باید پر ځمکه خپل ټول ژوند د خدای لپاره وقف کړي
بیا په جرمني کې و، چې پر مسینجر مو خبرې سره وکړې او وروسته بیا له  
فیسبوک او مسینجر څخه هم ورک شو. د مرګ علت یې تا نه دی لیکلی، خو 

پرله پسې دا تلوسه راسره وه چې ښایي خان یې  ترڅو مې چې ستا پوست لوسته  
 وژلی وي. دې ته ورته احساسات یې درلودل. خدای پاک بخښلی دی. 

 ډیر سپیڅلی او پاک انسان و. اوس هم نه پوهیږم چې د مرګ علت یې څه دی.« 
 

زما او د فرید باراني لومړنۍ خبرې او اړیکي په خپرونو او فرهنګي کارونو  
 ې داسې یو پیام را ته راغی:  پیل شوې. یوه ورځ ی

»سالمونه بهاند صاحب، زه فرید باراني یم، کابل کې "نننی افغانستان" اونیزه  
کې په کار بوخت یم. مونږ په اتفاقي ډول په همدې ورځو کې د لنډیو په باب د  
کې   سایډ  تاند  په  ما  لیکنه  ستاسو  وروسته  او  کړه  خپره  لیکنه  مهرداد  مجیب 

ګڼل چې د مجیب مهرداد د لیکنې پر سلسلې ستاسو لیکنه ولوسته، ضرور مې و
په اونیزه کې خپره کړم. ما او مجیب مهرداد پرون د قلم ټولنې په یوې ناسته کې  
ولیدل او له مانه یې ستاسې د لیکنې لینک وغوښت، ور ته ومې لیږه. که په ننني  

  .ځواب راکړئ  افغانستان کې د خپلې لیکنې د خپرېدو اجازه راکوئ نو لطفن ماته
 په درنښت
 باراني«

 
 بیرته ما په ځواب کې ورته ولیکل:

 

له   چې  ده  هیله  ومنه.  هیلې  نیکې  او  سالمونه  زما  صاحب!  »باراني 
ټولوعزیزانوسره جوړاوسې. زما لیکنې له هیڅ چا پټې نه دي، تاسو کوالی شئ 

کړل، هیله  چې خپره یې کړئ. که مجیب مهرداد چیرې زما پرخبرو څه خپاره  
 «.ده چې ما ورباندې خبرکړئ
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کله نه  اړیکو  دې  له  په مخه    وروسته  لومړني شعرونه  ده  د  میډیا کې  په  چې 
راغلل، ما هم د دوو لیکنو په ترڅ کې، د نثر او شعر په ژبه لوستونکو ته او ده  
ته د هغه وخت په چوکاټ کې د خپل زړه خبرې ولیکلې چې په ترتیب سره یې  

 او پتې دي:  دا سر لیکونه
 

د فرید باراني یو شعر او زما  ،  نه ګالن  له بخارۍ نه ساړه او له زخموــ »   ۱
 «،تآثر

 

 تاندافغان،    ټولکال د جوالی میاشت په وروستیو کې په    ۲۰۱۴زما دا لیکنه د  
 کې خپره شوې ده. لپورتا آنالیناو افغان جرمن  

 

 »د لیونتوب مبارکي«،  ــ ۲
 

ټول  ،  تاندکال د سپتمبر میاشت په وروستیو کې  په    ۲۰۱۴د  زما دا لیکنه هم  
 کې خپره شوې ده. پورتالجرمن آنالین  افغانافغان او 

 

 »... ځم له درنو تیږو د ماتو آیینو د زړه پوښتنه کوم.«
 

 )باراني( 
 

 »... ماته به اوس ستا د معراج د سفرونو لګښت څوک راکوي؟« 
 

 )باراني( 
 

اوس به دواړه مقالې چې ډیرې لنډې دي، کټ مټ د ده د مړینې په پار یو ځل  
 وخت ما ده ته څه ویلي وو:بیا را واخلم چې لوستونکي ووینې چې هغه 

 

 :د فرید باراني یو شعر او زما تآثر، له بخارۍ نه ساړه او له زخمونه ګالنــ  ۱
 

فرید باراني یو پر کاره، خوځنده او جدي ځوان دی، د نورو کارونو تر څنګ 
یې شعرونه هم په میډیا کې ډیر ځلې غاړه هسکوي. زما یې شعرونه او جدیت  

پاره یې د نورو فرهنګي کارونو په باب ځکه څه نه وایم،  خوښ دی. د اوس له  
ته یې په بشپړ ډول څرنګوالی نه دی مالوم، خو کوم شعرونه یې چې زما    چې ما

له نظره تیر شوي دي، د هغو پر استناد وایم چې شعر یې نوې ښکال لري او 
ولو زما خوښ دی. زه فکر کوم چې فرید باراني په شعر کې د خپل فکر د پیاده ک

له پاره د لغاتو ډیر ښه لښکر لري، داسې لښکر چې د وخت او زمان ټولې نا  

http://tolafghan.com/posts/29619
http://www.taand.com/archives/28462
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_le_bekharyne_sara_lezakhmono_gulan.pdf
http://www.taand.com/archives/31344
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_mubaraki.pdf
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ښې تجربې یې زده دي او فرید باراني یې    دودې او ښیګڼې ورته مالومې دي،
د باران د نرمۍ په ډول داسې په ځای او په وخت کاروي، لکه وستا کار چې په  

 .يدیواله کې د دیوال د سم جګولو له پاره خښتې کارو
 

سهار مې د مخکتاب په پاڼو کې د فرید    ام     ۲۱  کال د جوالی په    ۲۰۱۴د  
باراني یو شعر ولوست. د ده د شعر په لوستلو سره مې د خپل عیني ژوندانه سر  

په مغزو    ؛ګردانیو، په وطن او نړۍ کې د روانو حاالتو او نا خوالو طوفانونو
ندۍ شوه او له عادي حالت نه  کې شور را پیدا کړ، په رګونو کې مې وینه لږ ګړ

وتلی، بل ډول احساس را ته پیدا شو. د همدغسې شیبې حالت مې په دغو تورو 
 :او یو لنډکي شعر سره انځور کړی دی، نندارې ته یې کینئ

 
زه دې ته ډیر خوشاله یم چې د فرید باراني په شعر کې نوي ترکیبونه، د نوې 

په هنرمندانه ډول د    ،ترکیب سره  تکنالوژۍ او اوسني وخت نوموونې، په نوي
نویو شعري انځورونو په ډول سر اوچتوي. دغه څو ترکیبونه یې په همدې یوه  
ټوټه شعر کې ما ته نوي ښکاره شول او دا څو انځورونه مې تر اوسه بل چیرې  

 :نه وو تر سترګو شوي
 

 ــ له بخارۍ نه د سړو څڅیدل، 
 

 ــ ړنک تحمل،
 

 تمسخر خندا کوي، ــ اور، اوبه او لوښي د 
 

 ــ د لمر ساړه هډونه،
 

 ــ ال عالجه درد، د ډاکترانو نا تواني، ډاکتران باید هر څه له سره پیل کړي، 
 

 ... او
 

د فرید باراني هنر په دې کې دی چې دی په آزاد شعر کې د ټولنې دردونه او  
نتیجې خپل روان سره را نغاړي او په ډیرو لنډو الفاظو او څو تورو کې یې له  

 .سره د لوستونکو مخې ته ږدي
 

څو ځلې کړې ده او بیا به یې هم وکړم چې استاد صدیق روهي   ،ما دا خبره څو
 :به کله نا کله په ټولګي کې له موږ سره د بحث په ترڅ کې ویل
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 و...« افغانستان د استـثـنا تو وطن دی، هر څه په کې پیښیدالی شي ا»
 

د هر څه د     او دا تجربې یو وار نه، څو ځلې ثابته کړې ده چې په افغانستان کې
  س:دو امکانات شته. لکه همدا اوپیښی

 

ټول هغه څه زموږ په وطن کې کیږي، چې باید نه وای شوي، او ډیر هغه څه  
 .نه کیږي چې باید شوي وای

 

د فرید باراني په یاد شعر کې چې له بخارۍ نه د تودخې په ځای ساړه را څاڅي،  
 .صاحب ویلي وودا په افغانستان کې د هغو استـثـناتو یوه برخه ده چې روهي 

 

کله مې چې د مخکتاب په پاڼو کې د فرید باراني یاد شعر ولوست، نو ما هم 
دشعر په نامه دغه څو توري د کاغذ پر مخ رسم کړل، کیدای شي د دې سر لیک  

 :هم استـثـنا وي
 

 : له بخارۍ نه ساړه او له زخمو نه ګالن
 

 له بخارۍ نه چې ساړه څڅـیـږي
 

 خندا را څڅـیدالی نه شي؟ نو له ټـپونو نه 
 

 دغه ما نه، 
 

 دا بل چا نه،
 

 دغه روهي راته ټولګي کې ویلي
 

 دغه وطن د استـثـنا وطن دی »
 

 « دلته هر څه هره شیـبه کې پـیـښـیدالی هم شي
 

 دلته السونه اوسرونه، 
 

 پښې اورمیږونه ریـبـیدالی هم شي
 

 دغه وطن د استـثـنا وطن دی »
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 « شیـبه کې پـیـښیدالی هم شيدلته هر څه هره 
 

 دا هغه ښار دی چې ښاریان یې رنځوران دي او روغتون نه لري
 

 دلته کیدای شي انسانانو نه ماران وزیـږي 
 

 داسې اوه سري ماران
 

 چې په اویاوو خواوو خولې اچوي 
 

 دغه ماران زموږ مشران دي، کنډوالــو باندې حکمونه کوي 
 

 زلمۍ وینې تویږي او دوی خاندي ورتهداسې مشران چې قدمو ته یې 
 

 او پرې د پاسه قدمونه ایږدي 
 

 دغه وطن د استـثـنا وطن دی »
 

 « دلته هر څه هره شیبه کې پـیـښیدالی هم شي
 

 دلته کیدای شي بخارۍ نه ساړه وڅڅیږي 
 

 .دلته کیدای شي له زخمو نه ګالن ووریږي
 

 آصف بهاند
 هیدرسلیف، ډنمارک

 هکال د جوالی یوویشتم ۲۰۱۴د
 
 د فرید باراني په باب زما دویمه لیکنه:

 
 د لیونتوب مبارکي: ــ ۲
  

فرید باراني په دې کم عمر په خپلو شعرونو کې عجب ښکلي، نوي ترکیبونه او 
تشبیهات جوړوي او کاروي. ما څه موده پخوا د ده په یو شعر باندې، دې یاد 

  یادونه او یو شعر خپور کړی و.داشت اوشعر ته ورته یوه 
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 دبیا د مخکتاب د بڼ په یوه څنډه کې د ده یو شعر په مخه راغی. په دې شعر )
کې هم ما ته څو نویو انځورونو او نویو ترکیبونو     )مه۲۴کال د سپتمبر  ۲۰۱۴

 نوې مسکا وکړه. یو څو یې دا دي:
 

 ږیانو د لښکر حسادت،  ېـــ د م
 

 ــ د سترګو تبسم، 
 

 د لیونتوب د مبارکۍ غوښتل،  
 

 او...  
 

باراني په دې شعر کې هم توانیدلی دی چې خپل فکر په نوي انداز سره د نویو  
 لغاتو په مرسته د لوستونکومخ کې کیږدي.او زړو تورو او 

 

له دې ترکیبونو سره څو ځلې ولوست، خوند مې ورنه  دا شعر مې  باراني  د 
 :باندې ورکړی دی «د لیونتوب مبارکۍ»واخیست او ځواب مې یې 

 
 : دلیونتوب مبارکي

 
 د لیونتوب مبارکي خو ما وختي در کړې 

 

 خو تا لوستلې نه ده 
 

 اوسیږيپه دغه بڼ کې چې 
 

 جګ غږیږې 
 

 او په لوړ آواز سندرې وایې
 

 په داسې خلکو کې چې غوږ نه لري 
 

 په رڼو ګوري، کوم یو شی نه ویني
 

 ته په کمره والړ یې چغې وهې 
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 هغوی خود  تا 
 

 او تا ته ورته کسان
 

 څه لیونیان 
 

 څه با څاران ګڼي اوس
 

 زه ال په دې هم ښه ډاریږمه 
 

 سودا کومه 
 

 ویلو دې څوکد حقیقت په دې 
 

 لکه منصور غوندې په دار نه کړي 
 

 موږه نا چار نه کړي 
 

 او بیا به سر وهو بس. 
 

 آصف بهاند
 ۲۴ام کال د سپتمبر  ۲۰۱۴

 
د باراني په باب زما د لیکنو او شعرونو له خپریدو وروسته، ده ما سره د چت  
په خونه کې مرکه پیل کړه. د چت په خونه کې زما او د باراني خبرې او د زړه  
خواله، زموږ د ځانگړي او خصوصي حریم حیثیت لري؛ دی خو الړ آرام یې  

و سره شریکوم وکړ؛ خو زه د خپل خصوصي حریم دا خبرې ځکه له لوستونک
چې د باراني د ژوند، فکري اړخونه، د ده د شخصیت ځینې برخې او په ځانگړي 
ته روښانه شي.   لوستونکو  او ښکالوې  د هنر یعنې شعر ځانگړنې  ده  د  ډول 
گوندې د دې خبرو ویل او شریکول د باراني په پیژندنه کې مرسته وکړي او د 

 چه تر یوې اندازې مالومه شي: ده طرز تفکر، د لیکنې سبک او د مالوماتو ک
 

 باراني:
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»سالمونه بهاند صاحب، وبښه چې ستا لیکنې او په لیکنو کې د خپل شعرونو  
ځوابونه مې تراوسه نه وو لوستي، سبا مې د سمستر وروستۍ ازموینه ده او په  

 .ازموینو کې بوخت وم
 

 .له لیکنو او شاعرانه ځوابونو مو ډېره ډېره مننه
 

افغان شاعرانو کې یوه ناروغي ګډه ده، او هغه د ځینو کړیو ملګرتیا ده چې په  
ته السونه پړکوي. زه له نیکه مرغه له دوی سره نه یم په همدې خاطر   یو بل

تنها یم او شکر، یو یو خو هغه کسان مې شعر خوښوي چې واقعا زما شعرونه 
 .ورته ارزښت لري. لکه تاسو، تکل صاحب او فردا صاحب

 «.ته ستاسو هڅونه ارزښت لري نه د هغو کړیوما
 

 آصف بهاند:
 

 !»باراني صاحب
 

ژنم،  ـېـپه افغانانو کې بل مرض د سیمې او خپلوي پالل دي. زه تا له نږدې نه پ
خو ته په دې نه یې خبر چې زما د یاد داشتونو په صفحه کې ته او ستا شعرونه 

ورسره ستا د ښکلو شعرونو په ځواب خاص ځای لري، دوه لنډکي یادداشتونه او  
کې دوه نا ښکلي شعرونه مې چاپ کړل، خو ستا د رد او یا هم تایید ځواب مالوم 
نه شو، ما داسې وانګیرله چې تا زما په خبرو خاورې اړولې دي، خو دا دی  
اوس دې غږ جګ شو. زه ستا په شعرونو ډیر څه ویالی او لیکالی شم، خو دا 

 .ډې ونیولې چې اوږده مطالب څوک لولي نهدوې برخې مې ځکه لن
 

یل چې داسې یو باغي شاعر  وته مې په هالند کې و )ډاکتر لطیف بهاند(  خپل الال  
پیدا شوی، ستا د شعر یو څو انځورونه مې په مخ کې ورته کیښودل، دی خوشاله  
شو او راته یې وویل چې څه اوږده پر ولیکه. بیا مې له عارف خزان سره یاد  

 ... اوکړې 
 

په مقالو کې مې هم درته لیکلي او ویلي دي، اوس یې بیا درته وایم چې په دغسې  
ټولنه کې ځان سره پام کوه، زما له پاره، د فرهنګیانو د کورنۍ له پاره لومړی 

 ستا فزیکي موجودیت اړین دی، بیا دې فکر او تخلیقات.
 

 خبرې ډیرې ته ډیر لرې 
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 دې خبر کړمهخدای دې نږدې کړه چې په حال 
 

په شعر کې د چا په چکچکو او خبرو پسې مه ګرځه. په همدغې سرکشئ او  
بغاوت باندې دې چې پیل کړی، همداسې باغي او یاغي اوسه. د شعر یو نوم 
بغاوت دی، مقدس بغاوت چې په هغه کې د ټولنې په نا خوالو باندې شاعر خاندي  

 .او نه یې مني
 

دې خندلي، نه دې ده منلي او هغه دې دروغ ثابته  تا په کامآل باغیتوب باندې پر
 .کړې ده چې د کلي فاحشه باکره خیژي

 

دا د خلکو په مخ کې د ټولنې د نا وړه او غیر انساني قوانینو او خبرو غلط ثابتول  
دي. تا په شعر کې ثابته کړې چې ستا کلیواله پیغله پاکه ده، هسې په درواغو  

  .ټولنې په غیر حقیقي باورونو باندې خندل ديخلک فاحشه ورته وایي. دا د 
 

کلونه پخوا استاد عبدالروف بینوا، استاد مجروح ته د ځانځاني ښامار په مقدمه 
 کې د مجروح د بغاوت مبارکي ورکړې وه. دا دی زه او س تا ته لیکم: 

 

د حقایقو په ویلو کې ستا خندل او ستا بغاوت دې مبارک وي، تل باغي اوسه،  
 !!!ن دې هیر نه شي خو انسا

 

ده )باراني( بیرته په ځواب کې ډیر څه را ته ولیکل: خپله لنډکۍ بیوگرافي، خپله 
 شاعري او خپل مصروفیتونه او...  

 

 بشپړ متن یې دا دی: 
 

»پوهېږم بهاند صاحب پښتانه لیکوال او شاعران همدا ستونزې لري. ما ستاسو 
لیکنې او د شعرونو ځوابونو ولوستل، خدای دې نه کړي چې ستاسو په خبرو  
مې خاورې شیندلي وي، مصروف وم او امتحانونه مې نن سهار ختم شول. زه 

یکنه وکړم ډېر فکر کوم چې لیکنې همداسې لنډې ښه دي، زه خپله کله کله که ل 
په لنډو مطلب خالصوم، ځکه چې ستاسو په خبره لوستونکی ستړی کیږي او نه  

 یې لولي.  
 

بهاند صاحب، زه ستاسو او ستاسو له الال بهاند صاحب سره پېژنم او عارف  
خزان او کاوون طوفاني هم پېژنم خو شاید زما عمر او استعداد ال د دې نه وي 
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کاله شاعرۍ وروسته الهم ګوښه    ۱۳اطر له  چې صحنې ته راشم، په همدې خ
 یم، یو دلیل یې شاید همدا د شاعرانو ترمنځ د سیمو او خپلویو پالل وي.  

 

زه له فرهنګي کورنیو سره دلته په افغانستان کې دننه یواځې له استاد غضنفر  
سره پېژنم، یو ځل تکل صاحب ورته زما په اړه ویلي وو چې ګنې ښه شعر  

ر صاحب زما سره اړیکه ونیوله او په ازادۍ راډیو کې مې یوه  لیکم، بیا غضنف
لنډه مرکه هم ورسره وکړه او هغه دوستان چې په بهر کې دي، لکه تاسو فردا  
صاحب او تکل صاحب... تر اوسه مې یواځې له فردا صاحب سره له نږدې  

  .لیدلي دي، هغه په همدې ورځو کې افغانستان ته راغلی وو
 

بهاند صاحب، زه پوهېږم که له دغو شاعرانو سره یوځای شوم زما نه پوهېږم  
هم هماغسي څوک جوړیږي چې دوی دي. ته خو په افغانستان کې نه یې، دلته  
ډېر ستر، ستر شاعران دي چې د خلکو درناوی غواړي، یواځې د مال کار نه  

  .کوي چې  خپل السونه خلکو ته د ښکلولو په موخه اوږده کړي
 

مینې دې مننه بهاند صاحب، اوس به خپل په اړه یو لږ معلومات درکړم ترڅو  له  
 نور هم سره نږدې شو:

 

کاله وړاندې د لوګر   ۷۰زما نوم فرید دی، باراني تخلص کوم، زما نیکه تقریبا  
له زرغون ښار نه د بادغیس مرغاب ولسوالۍ ته کډه شوی وو. همالته پیدا  

لته ژوند کړی دی وروسته هرات ته راغلي  کاله مې ه  ۱۳شوی یم او تقریبا  
کاله کیږي چې په هرات کې میشت یو. مور مې دري ژبې ده    ۱۲یو او اوس  

او پالر مې تر کوم ځایه چې خبر یم هغه هم دري ژبی دی خو زمونږ سره ټول  
عمر پښتو غږېدالی... هغه په پښتنو میشتو سیمو کې زېږېدالی، شاید همدا  

  .تل پښتو وغږېدعلت وي چې زمونږ سره 
کاله عمر لرم، د انجینري پوهنځی مې په دریم کال کې پرېښوده او اوس    ۲۵زه  

په کابل کې د اریانا شخصي پوهنتون د طب پوهنځی د پي سي بي محصل یم او  
  .کورنۍ مې په هرات کې ده

 

په دواړو ژبو فارسي ـ دري او پښتو شعر لیکم خو پښتو شاعري مې ډېره ده  
ري ژبو شاعرانو سره هم ناست یم، هغوی  نظر فارسي ته... ځکه، حتا که د د

راته ویلي چې پښتو غریبه ژبه ده او باید ټول فوکس دې پر پښتو وي. که نه  
 نو دري هم ډېره خوږه ژبه ده او بیا چې مورنۍ شي خو بیخي نو...!    
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بهاند صاحب زه سبا هرات ته ځم، که مې ناوخته د لیکنې ځواب درکړ، خبر  
 « .اوسې

 

 چــې تـــا بـــه ال لیدل کـــه نـه لـیدل غمونه مـــا وې 
 تــــوره تــیــاره ولـــه او مـــاتـــه ګــډېــدل غـمــونه 

 

 اوږد مې سفر وو او د مات زړګې په ساندو کې مې
 دانـــه، دانـــه لــکـــه غــنــم را مــاتــېــدل غــمـونه 

 

 ـدا کوله پـــه هــغـه شـپه ټــولې دنـیـا پـه کــړس خـن
 پـــه هـغـه شـپه یــواځې مــــا، چې زیـږول غــمونه

 
 )باراني(        

 
 »... له تنهایۍ وېرېږم، 

 
 ما ته زما د پردو شوو پلونو الر وښایاست، 

 
 غواړم له خپلو بالربو شوو اندیښنو وتښتم«

 
 )باراني( 

 
 
 
 
 

 له ځانه وېره کوم 
 

 له خپل کاڼه وجدانه
 
 شهوت نهله خپل ړانده 
 

 او له دې ښار نه چې د تن د آزادۍ نجونې یې، 
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 په خپل ذهنیت کې ارګاسم ته رسي

 
 له ځانه وېره لرم، 

 
 له هغه درد نه چې په ژوند او په شفا بدل شو

 
 له هغه مرګ نه چې د ژوند ښاغلې هیلې یې په الس کې راکړې...

 
 له وچو غرونو نه چې غېږ راکوي 

 
 زندانونو تقوا، او د دې ښار د 

 
 او زموږ د کلي فاحشه، چې باکره وخته

 
 )باراني( 
 

 باراني ښه زړه را ته تش کړ، خو ما یې په ځواب کې په لنډ ډول داسې ولیکل: 
 

 آصف بهاند:
 

 !» باراني صاحب
 

ښه شو چې یو څه دې ځان را وپیژانده. زما دې له اصلي بیوګرافۍ نه په شعر  
 .اوهدف پیژندنه ډیره په کار ده، بیا هم مننهکې د شعر جوړښت، روان 

ما ته ډیره مهمه نه ده چې ستا مورنۍ ژبه فارسي ده که دري او یا هم پښتو، خو  
په دې ډیر خو شاله یم چې د یوه افغان په توګه په ډواړو ژبو د شعر تر برید  

یدو، پورې بر السی یې. زه د یوه افغان په ډول په دري ژبه باندې په پوهیدو، غږ
لوستلو او لیکلو باندې ویاړم او شکر داسې مې زده کړې چې د ډیری دري ژبو 
به داسې نه وي زده، دومره کتابونه مې ورباندې لو ستي دي چې ځینې دري 

   .ژبي ال په هغو کتابونو خبر هم نه دي
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زما مور او پالر دواړه پښتانه دي، خو ماته یې دري ژبه داسې رازده کړې ده  
مورنۍ ژبه. زه او زما میرمن دواړه پښتانه یو، او په ویاړ سره مو   لکه خپله

 دري ژبه خپلو ټولو بچو ته ورزده کړې ده. په ویاړ سره یې درته ویالی شم:  
کله چې په دري ژبه خبرې کوم، څوک تر ډیرو نه پوهیږي چې زه پښتون یم. 

و، مهمه دا ده فکر کوم چې دا به ویاړ نه وي چې موږ په کوم قوم پورې اړه لر
چې له دواړو ژبو نه په استفادې سره خپل هیواد وال په حقایقو پوه کړو او څنګه 

 کوالی شو چې د خپل زخمي وطن درملنه وکړو.  
 

 شعر دې سر کښه او ښیرازه اوسه! 
 

کال د اکتوبر په دویمه له ډنمارک نه اوکرایین ته د الال  لیدلو    ۲۰۱۴زه سبا د  
 «.ته ورځم، که مې کله آنالین ګیر کړې بنډار به سره کوو. تر بیا

 

 ده چې بل ځلې د اوکراین او الال پوښتنه وکړه، نو ما داسې ور ته ولیکل:
 

 آصف بهاند:
 

افغانستان کې جنګیدلي ټانکونه »همدا اوس له هغه نظامي موزیم نه راغلم چې په  
او چورلکي په کې والړې وې، اوښکې مې هم راغلې او له هماغو ټانکونو سره 

 .مې عکس هم واخیست
 

 باراني:
 

الال دې فکر کوم په هماغه هېواد کې چې میشت دی د افغانستان لپاره د سفارت  
 مسولیت لري؟

 

ورو    ،چې دا خلک وروخدای دې نور په دې وطن غم نه راولي. خو امید شته  
 .راویښ شي

 

 آصف بهاند:
 

هغې چورلکې ته هم وختو او د پیلوټ پر ځای کیناستم، چې څو پر له پسې کلونه 
یې افغانان وژلي، ته چې داسې یو حالت سره مخ شې څه به کوې. ما خو لکه  

 .لیونیانو غوندې ژړا او خندا ګډه کړه
 

 باراني:
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مې ډېر اراموي، له ډېرو انلجیزیک بابو او ډېرو  پوهېږم، زه یواځې ژاړم، ژړا  
 .انسانانو نه ژړا ښه ده

 

 آصف بهاند:
 

 راویښیدو ته زموږ ستونی وشکید. الیق په کوم ځای کې ویلي وو:
 

 « .»زه رڼا پسې روان یم، خو هغه وخت به راشي چې زه نه یم
 

 ولیکل: یو ځل یې دننه په افغانستان کې د رسنیو په باب داسې راته 
 

 باراني:
 

»... خو بهاند صاحب دا یاد ولره څومره چې دلته په افغانستان کې ځانمرګی،  
طالب، جهالت او ناپوهي په ناروغۍ اوښتي هماغومره دا زمونږ رسنۍ ناروغي  

 .دي
 

 .زه د رسنیو په رښتیا باور نه شم کولی، دروغ خو یې پرېږده
 .او تر ډېره حتا دوی په جګړو کې الس لري

 

 آصف بهاند:  
 

زه یې په ټول کې یادوم، موږ افغانان هر څه ته د کرکې له کړکۍ ګورو، داسې 
نه وایو چې ښه شیان هم په دې طبیعت کې شته، په ټولنه کې یو څه مثبت شیان 
هم پیدا کیږي او که نه وي هم باید موږ خپله یې ځان ته پیدا کړو ،تر څو به په 

 غمونو کې لوبیږو؟
 

 باراني:
 

سمه خبره ده... زه هغه وخت خوشاله یم چې دا ملت لمړی موړ وي او بیا پوهه  
 .ولري. چې متأسفانه یو هم نه لري

 

 آصف بهاند:  
 

دروغ خو ډیر خلک وایي او رسنۍ خو د دروغو ګدامونه دي، څوک لږ څوک  
 .ډیر



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
123  

 

یو ځل یې را ته لیکلي و چې شعرونه مې درلیږم، بیا وخت ډیر تیر شو زما هم  
ه یاد نه، خو کله چې د اوکراین له سفر نه راستون شوم، ومې لیدل چې رالیږلي  پ

 یې دی. ده داسې را ته لیکلي وو:
 

»سالمونه بهاند صاحب، خپل ځني شعرونه مې در ولېږل هیله ده چې خوښ دې  
 شي. په مینه باراني.

 

 بیرته ما په ځواب کې داسې ورته ولیکل:
 

وي مې د خپل ځان، کورنۍ او ټولو دوستانو له باراني صاحب سالمونه او درنا 
 .پاره ومنه! هیله ده روغ اوسې

 

ماښام مې ستا ایمل او   ۲۳ما ښام راورسیدم او په    ۲۲د روان کال د اکتوبر په  
شعرونه تر سترګو شول. په بیړه مې په ځانګړي ځای کې خوندي کړل، په یوه  
 شاعرانه وخت کې به خامخا سترګې پرې خوږوم، له مهربانۍ نه دې مننه کوم،  

 

 .تل د شعر کوربه اوسې
 

بیا یو څه موده له فیسبوک نه غایب شو، چې را پیدا شو له یوې ببرې ږیرې  
کوم څه ورته ولیکل او ده هم بې ځوابه پرینښودم. او دا جملې مو په    سره، ما

 منځ کې تبادله شوې:
 

 آصف بهاند:  
 

نه زما منظور به ډیره سلنه ږیره نه وي، ته هغه خبرې کوي چې ستا شا و خوا  
خلک دوه سلنه هم نه ورباندې پوهیږي. لکه د ستر موالنا افکار. ستا افکار او  
د موالنا افکار د دغې ټولنې د ډیرې سلنې له پاره داسې دي لکه د سنایي صاحب 

 دا بیت:
 

 نادانان چنانک نظم و نثر سنایي پیش 
 پیش کر بربت سرا و پیش کور آیینه دار

 

 باراني:
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هو پوی شوم بهاند صاحب... شاید همدا وجه وه چې زمونږ د تصوف او فلسفې  
سرالرو، د کریم سروش په وینا، یوعمر قاچاقي په بهر ملکونو کې ژوند وکړ  

 .او همالته مړه شول
 

و وروسته دومره ستر تحول راغی  بهاند صاحب زما په ژوند کې د فلسفې د لوستل
 .چې ما یې تصور هم نه شو کولی. ماته د فلسفې پای د تصوف پیل وو

 

 آصف بهاند:  
 

په هر صورت زما له پار ستا غیابت او په تیره په کابل ښار کې نه پیدا کیدل،  
په هیڅ وجه د توجې وړ نه ده، خیر بیا نو بویه چې کله به زما سترګې په کابل  

 .يجان لګیږ
 

بیا چې خبر شوم جرمني ته په زدکړو پسې راغلی، نو پوښتنه مې ورنه وکړه 
 چې اوس په څه لگیا یې ده ولیکل چې: 

 

 »جرمنی لولم اوس.« 
 

 ما ډاډ ورکړ او ورته ومې لیکل:
 

 ، »سمه ده
جرمني هم غني ژبه ده، هڅه وکړه چې په عادي ډول نه، بلکې په علمي ډول  

لومړي کال ځان باندې زحمت تیر کړه، بیا وروسته انشا یې زده کړې. په همدې  
 « .هللا هر څه سمیږي

 

بیا یو څه موده غایب شو، چې څنگه راپیدا شو او په فیسبوک کې یې بیا څو  
 ټوټې شعرونه کیښودل، ما او ده بیا داسې دیالوگ تبادله کړ: 

 
 

 آصف بهاند:
 

 !سالمونه
 

 کدې، ما ره فراموش کديته الړې پسې الړې، زلفه پسې ګوش 
 .برلین ته چې راغلې پسې برلین کې ورک شوې، داسې خو هم څوک نه کوي
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دا شعرونه دې چې نن آنالین کړي ټول مې خوښ شول، خو د تخلیق نیټه دې  
ولې نه ده ور سره لیکلې، دا بیا وروسته څیړونکو ته ستونزې پیدا کوي او ستا  

 .رده غوړويد فکر د لړۍ پر پوهیدا باندې توره پ
 

زه هیله کوم چې د هر تخلیق نیټه او حتی ساعت او ځای هم  ور سره ولیکل 
 .شي
 

 باراني:
 

 ،سالمونه بهاند صیب، جوړ په خیر
 

وال بهاند صیب د کتابونو په خیرنو عنوانو کې لوییږم. کله، کله فکر کوم تر کله  
  .به مطالعه کوم

 

  مالمت یم درته،
 

نیټه لیکلي، اوه که اته نور هم دي ټول    ۳۱دا شعرونه مې ټول د می میاشتي په  
 مې په یوه شپه لیکلي وو، خو هغه وخت مې نه درلود چې هغه نور ټایپ کړم.

 سمه ده حتماً له دې نه وروسته به یې مراعات کړم ان شاء هللا.« 
 

مه نیټه تر  ۲۷کال د جون په  ۲۰۱۶وروستی چتنگ مې له فرید باراني سره د 
سره شوی و. او اوس دا دی بیا غایب شو، خو دا ځل د تل له پاره او زه یې د  
ویر پر تغر داسې په سرو سترگو کینولم چې هک حیران یم، هیڅ له خولې ایستی 
نه شم، د ککرې په کومبزه کې مې گڼې پوښتنې ښکته پورته په ځواب پسې منډې  

 وهي.
 

ه سره تر ډیره پورې ځکه اشنا یم چې ده خپله خپل  د فرید باراني له پښتو شعرون
پښتو شعرونه ښایي تر ټولو نورو دوستانو ډیر زما په پته رالیږلي وي او هم یې  
دري  د  زه  یې  نو ځکه  خپرول.  ډیر  دا  پښتو  دري شعرونو،  تر  کې  میډیا  په 
شعرونو بیلګې او پر هغو بحث نورو هغو دوستانو ته پریږدم چې د باراني دري  

 رونه یې ډیر له نظره تیر شوي.شع
 

د فرید باراني د پښتو شعر په باب مې د ښاغلي محمد آقا ذکي  دا الندې نظر  
چیرې لوستی و او سمدالسه مې خوندي کړ، خو له بده شامته چې پته مې یې نه  

 ده لیکلې. د ښاغلي ذکي دا نظر زما له خوا هم د تایید وړ دی: 
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از چهره» فریفرتوری  تابناک  و زی  لطافت طبع  که  بارانی، شاعری  یبایی د 
 !دهدیی را نوید میهای تازهی شعر پشتو افقافکارش در حوزه 

 

  ...«و داشته باشیشرامیدوارم تا همیشه دنیا دنیا شادکامی پی
 

فرید باراني په دې کم عمر کې د لویو خیاالتو او ژورو مالوماتو درلودونکی و. 
پر داسې موضوعاتو غږیده چې د ډیرو خلکو له سویې  د یو لوی استاد په څیر، 

 او ذهن نه لوړه خبره وه، دا اعالن یې یوه بیلگه ده:
 

 
 

 شمال د باغ له څانگو، څانگو ځنې
 

 زما د هیلو تار، تار شوي گریواونونه راوړل
 

 بازار زما د افسانو له السه خوب نه لري، 
 

 ته وا د مرگ په دریابونو کې نڅا کومه
 

 وا ورکیږمه نورته 
 

 ته وا اروا مې نور د باغ له پاڼې، پاڼې تبسم ځنې کیږدۍ ټولوي 
 

 ***** 
 سږکال پروسږ نه دی، 
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 چې لمر د غرونو په کنډو ویده کم، بیرته راشم

 
 سږکال پروسږ نه دی، 

 
 چې مې د کیڼې پوښتۍ درد ارام شي

 
 سږکال پروسږ نه دی، 

 
 راکیږدې،چې راسته الس دې پر تندې 

 
 او در ته ووایم چې ښه یمه نور. 

 
 )باراني( 

 
 ال مې په یاد نه دي چې څو بجې وې »...

 
 ،د کوم کال کومه ورځ وه

 
 چېرته چې تا راته تر شا تر شا را وکتله

 
 او زه مې خپلې ناکامۍ او ستومانۍ تر پښو الندې کړمه

 
 و خدایږو زما په دې نازک پدرنعلت زړه باندې څه وشول

 
 د سړک د ګڼه ګوڼو خوبولې سترګې چې 

 
 ،الهم د ښار له رڼا ګانو نه

 
 .« زما د مرګ پوښتنه کوي

 
 )باراني( 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
128  

 
د فرید باراني ژوند او فرهنگي هڅو ته په کتو سره ویالی شم چې: ده په دې لنډ  
او ډیر لنډ عمر کې د انسان په باب فکر وکړ، د افغان او افغانستان په باب یې 
فکر وکړ او په عملي ډول یې زموږ د فرهنگ د غنا له پاره دومره څه وکړل  

الی؛ نو ځکه زه افغانان په چې ځینې خلک یې په ټول اوږده عمر کې نه شي کو 
تیره فرهنگي کړۍ او قلموال؛ د فرید باراني پور وړي گڼم او دا پور تر ټولو 
ډیر پښتنو ته ځکه ور له غاړی دی چې باراني په همدې لنډ تنگ عمر کې پښتو 
ژبې او ادبیاتو ته د خپلو افکارو په خپرولو او پښتو اشعارو په تخلیق سره دومره  

ری دعوا درلودونکي یې په خپل ټول اوږده عمر کې هم نه  څه ورکړل چې ډی
شي ورکوالی. فرید باراني پر ټولو پښتنو او پښتو ژبې باندې حق لري چې هر  

 کله یې یادونه وکړي، وېلمانځي او هر کله یې په ښو یادونه وشي.  
 

فرید باراني ته به تر ټولو لومړنی خدمت دا وي چې خواره واره چاپ او ناچاپ  
 ار یې را ټول او په یوه ټولگه کې چاپ کړای شي. اشع
 

د فرید باراني د مرگ په پار د خپلې لیکلې مقالې په وروستۍ برخه کې غواړم  
د ده د کالم څو نورې بیلگې له درنو لوستونکو سره شریکې کړم، بیا نو گوره  
 چې څوک به، څه وخت د فرید باراني پر افکارو او اشعارو باندې څه ولیکي. 

ه څه چې ما ته د فرید باراني په باب مالوم وو او په اختیار کې مې وو، تر  هغ
خپلې وسې او د خپلو تجاربو په دایره کې مې وڅیړل او پایله مې یې د همدې  
اوږدې مقالې په ترڅ کې له ټولو سره شریکه کړه. کیدای شي د کالم ځینې بیلگې 

یا ته راووزي، بیا نو گوره  یې له نورو فرهنگي دوستانو سره خوندي وي او میډ
 چې د باراني نوی کالم به څه وایي او خلک به څه ډول فکر کوي.

 

 د اوس له پاره همدومره 
 

 اروا یې ښاده او یاد یې تلپاتې
 
 

 دا هم د فرید باراني د پښتو شاعرۍ څو نورې بیلگې:
 

 ته رانه ځې، 
 

 نیسيل ګاو زما ټوله فلسفه د کائیناتو په ساړه وجود کې کن
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 د بخارۍ نه مې ساړه څڅیږي 

 
 هرڅه خپل ارام ورکوي ،او هرڅه

 
 هم سکون هم حرکت،

 
 ،هم زما ړنګ تحمل

 
 چې مخامخ راته کښېني 

 
 روي ېراسره شپې ت

 
 ، راته ډوډۍ پخوي

 
 د فلسفې مې کتابونه لولي

 
 ، او بیا زما څخه پوښتنې کوي

 
 د مخ ویښتان مې خریي

 
 ږدي. او د قهوې ګیالس مې مخې ته 

 
 ته رانه ځې، 

 
 او په پخلي باندې مې 

 
 د دنیا اور او اوبه

 
 کاسې او حتی ټول دیګونه ېټول

 
 کټ خندا کوي، ملنډې وهي ،کټ
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 ته رانه ځې، 

 
 او د بڅرو حرکت دریږي 

 
 ځمکه دریږي او د لمر ساړه هډونه له یخنۍ نه رېږدي 

 
 ښیږي ېستورو کې مرګ پ

 
 سکون الره کوي.  ېد کهکشان سړو رګونو کې تلپات 

 
 ته رانه ځې، 

 
 زما بړستنه په خپل درد تاویږي 

 
 کوټه مې تبه نیسي. 

 
 ته رانه ځې، 

 
 د دنیا ټول ډاکتران 

 
 خپل کتابونه بیا له سره لولي. 

 
***** 
 

 ،ما له خپل اوښکو ژړل
 

 دمېچې سترګې سرې د هیڅ بازار تر لیونتوبه را ونه رس
 

 نه مې ډک زړه خالي شو
 

 ښودلې ویښتان خواره پرنه مې د سر 
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 نه مې څوک 

 
 او نه مې مینې لره خپله ستوماني وښوده

 
 همالته پاته شومه 

 
 دي چې څو بجې وې  ال مې په یاد نه

 
 ،د کوم کال کومه ورځ وه

 
 ې ترشا را وکتل ،چېرته چې تا راته ترشا
 

 او زه مې خپلې ناکامۍ او ستومانۍ تر پښو الندې کړمه
 

 و نازک پدرنعلت زړه باندې څه وشولخدایږو زما په دې 
 

 چې د سړک د ګڼه ګوڼو خوبولې سترګې 
 

 ،الهم د ښار له رڼا ګانو نه
 

 . زما د مرګ پوښتنه کوي
 

***** 
 

 غږ یې شیشې غوندې و 
 

 د هر قدم الندې یې سل مړي ـ ژوندي پراته وو 
 

 ، د مخ ذکات ته یې سپوږمۍ یو کال په خوله روژه وه
 
 ،غوندې وغږ یې شیشې 
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 راغله او زمونږ زړونه یې

 
 بېرته الړه،کودي کړله او  ،کودي

 
 د هغې ورځې نه پس 

 
 نځ دوه ځایه شوېیرې په مېندارې ډیه

 
 حنجرې ستړې شولې 

 
 ده ېخو هغه غږ بیا چا وانه ور

 
 دل ېپانڅ مړي را

 
 رنه کې روژه په خوله دهېسپینه سپوږمۍ یې ال تر اوسه په و

 
 ، زړونو کودياو زمونږ د 

 
 .کلونه وشول د الم په هدیرو کې پټ دي

 
***** 

 دریم جهان 
 

 ، د بهرنیو ښامارانو کور دی
 

 د یوې ډلې سرې چړې په الس کې
 

 خپلې وسلې زمونږ په وینو باندې وآزمایي
 

 بیا مو د ټولو رسنیو مخ ته
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 له بمبار شوو جسدونو نه بښنه غواړي
 

 تارونه سپخيله حوصلې مو د ایمان نري 
 

 او احساساتو ته مو سر ټیټوي.
 

 او بله ډله د دوستۍ او خواخوږۍ په بانه
 

 وړو نجونو ته ښوونځي جوړوي
 

 خپاره ناورین ته د قحطۍ د کال سندره وایي
 

 له بغل جیب نه ږیرور پټکي لرونکې طالبان را باسي
 

 او عایشې ته د وړو له جنسه پوزه د عزت نښلوي.
 

 دریم جهان 
 

 بهرنیو ښامارانو کور دی د 
 

 او مونږ
 

 د خپلې خاموشۍ او د خپل قهر په نیمۍ الره کې
 

 . او خنثی زڼي یو ېرش کلن ښه راغالست وچېد د
 

 )باراني( 
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 ږي ځنازه یې پر اوږو گرځومېـڅو ورځې ک
 

 )فرید باراني ته( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناست یم لیکم   دوې ورځې کیږي  
 ورته
 

چنار پر پاڼو   د لکه شیرام چې 
 تیر شي داسې

 

په مالمتو   سترگو
 

 د باراني د شعر دفتر اړوم 
 

 کله په بله پاڼه 
 

 منگولې خښې کړم یو څه ولیکم 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
135  

 کله د ویر څپې غالبې شي او الندې مې کړي 
 

 دوې ورځې کیږي ناست یم لیکم ورته
 

 نه مې مال درد کوي،
 

 نه مې په پښو کې خوږ شته 
 

 رازوړندې شوې، خوږې شولې زما د زړه اوږې 
 

 څو ورځې کیږي ځنازه یې پر اوږو گرځوم 
 

۰۴/۰۱/۲۰۱۸ 
 هیدرسلیف 
 ډنمارک 
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 هغه اور، هغه شمال
 

 آ وژل او دا هم کال 
 

 )د افغان ژورنالست سردار احمد  
 

 او د هغه د کورنۍ ویر یو کلن شو( 

 
کال د حمل لومړۍ نیټه ده او د افغان ژورنالست سردار احمد او د    ۱۳۹۴سبا د  

هغه د کورنۍ د وژلو لومړی تلین دی. دا دی د دې ګالنو په رژولو او سو ځولو 
باندې یو کال واوښت. تیر کال مې د دوی د وژل کیدو د ویر په خاطر د اوښکو  

او د ګران دوست  یاد داشت سره  له یوه  زما د خوښې وړ شاعر   په څپو کې 
 »اور او شمال« خپور کړی و. شعرښاغلي لطف الرحمن خاموش یو 

 

په هماغه اور کې چې دا ګالن او د افغان بڼ په زرګونو او لکونو نور ګالن  
وسوځول شول، اوس هم بل دی او اور یې ال نوې مرګونې څپې پیدا کړې دی. 
تیر کال په همدې وخت دسردار احمد او دهغه د وړې کورنۍ په وینو د سرینا  

وروسته   کال  یو  دی  دا  او  شول  رنګ  دهلیزونه  او  غولی  خپلو  هوټل  زموږ 
هیوادوالو د هغو تویې شوو وینو د کال لمانځلو په درشل کې د کابل واټونه او  
دکابل سیند د فرخندې په وینو رنګین کړل او د کباب شوي بدن بویونه یې پاس  

 آسمان ته والړل.  
 

د سر دار احمد او د هغه د کورنۍ وژل هم په دې نامه شوي و چې د قاتل له  
اح الدم و، او د فرخندې د قاتلینو له نظره، فرخنده  هم کافره  نظره هغه کفر او مب

او مباح الدم وګڼل شوه، و وژل شوه او بیا کباب کړای شوه. زما په وطن کې  
هر وژل شوی یا شهید دی یا مردار کافر. نو ښه به نه وي چې دې وطن ته  

 افغانستان نه، شهیدستاِن کافرستان و ویل شي؟ 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dasi_zuknashta_chy_da_our_melka.pdf
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ه او یا مو په خپله کړي دي چې هیڅ ورځ مو بې ژړا اوس یا همداسې شوې د
 او بې ویره نه وي. 

 

 په اخترکې مو ویر دی، 
 

 په جشنونو کې مو ویر دی، 
 

 په واده او جنازو کې مو چادونې، بمبارۍ  او ویر دي،  
 

 په کور غم،  
 

 په سارا غم،  
 

 په... غم،  
 

 او په پای کې په نوي کال کې هم غم او د ویر ورا.  
 

او له بده مرغه دا اور تر اوسه هم بل دی و بلیږي بسې، او »داسې څوک نه  
شته چې دا اور مړ کا؟«. تیر کال په همدې ورځ زموږ له انساني بڼ نه یو څو 
تنکي ګالن وریبل شول او د ټولو هیواد والو او ټولو دنیا والو تر سترګو وړاندې 

نونو د اور لوګي یې د هوا پر  په سره  ناروا اور کې وسوځول شول. د نازکو بد
څپو پاس روان شول چې د خدای په دربار کې د دوي په حق کې د شوي ظلم 
عرضونه وکړي، خو تر نن پورې یې د عریضې ځواب او درک نه دی مالوم 
او بویونه هم ور پسې  لوګي  د کباب شوي بدن  او دا دی د فرخندې  او  شوی 

 ورغلل.  
 

نا عادلو حاکمانو حالت هم هره ورځ په بدلیدو دی  د مځکې پر مخ د عادلو؟ او  
چې د دوی د وژلو، رژولو او زرګونو نورو هیواد والو د وژل کیدو او د هیوادنیو 

 ستونزو پر مسآله باندې یې خاور ې ور اچولې دي. 
 

هغه اور چې هر چا بل کړی، تر اوسه هم بل دی او د دې اور د سوخت مواد  
او خوراک د افغانانو غوښې، هډوکي، وینې او د فرخندې نازک بدن دی. دلته  

 په دې پردي هیواد او پردي قانون کې زموږ له السه څه راځي؟ هیڅ.  
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افغان    زه د ښاغلي خاموش هماغه شعر»اور او شمال« له دغې یادونې سره د
ژورنالست سردار احمد او د هغه د کورنۍ د ویر په یو کلنۍ کې، د فرخندې د  
نازک بدن د غوښو د الیل کیدو د اورپه ګرما ګرم کې او دزر ګونو نورو بیګناه  

 هیواد والو په حق کې د شوو ظلمونو په خاطر یو ځل بیا خپروم:
 

 اور او شمال
 

 اورونه بل دي، کـورونه سیځي 
 دل، دودونه خــیژي سـکروټـې 

 داسې څوک نه شته چې دا اورمړکا؟
 

 ککرۍ وسوې، سـرونـه وسول
 د بریتـورو، بــریتــونه وسـول
 د ښکلوپیغلومـینې پرې وسوې 
 د ږیرورو ږیرې پرې وسـوې

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟
 

 مماڼې وسـوې،کـرکڼې وسـوې
 د ونو څانــګې، اوڅڼې وسوې

 وسوې،چـڼ چڼې وسـوېکوترې 
 توتکۍ وسوې، اوغڼې وسوې

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟
 

 تیږې پخې شوې،ګټې پخې شوې 
 د خــامــومینو،خټې پــخـې شوې
 دا مـټې خاورې، مټې پخې شوې
 اورونه بل دي،کورونــه سیــځي 
 سکروټې دل ډي،دودونه خـیژي 

 داسې څوک نه شته چې دا اورمړکا؟
 

 و،چـې اوریې راوړ دا خو شمال 
 آرام یې یــووړ، اوشوریـې راوړ
 څوچې دا اور وې،داسې شمـال وي



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
139  

 کوربه موخور وي،دا به موحال وې
 خــدایه تبــاه کــړې دشمال مینــه
 چې پرې سړه شــي زمـوږه یینـه

 پای
 
 

              
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مريد سیندونو د شنیلیو شاعر نه 
 

 د اسحق ننگیال دوه ویشتم تلین 
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ننگیال په داسې چاپیلایر کې شعر وایي چې ده ته د خپل کلي چنارونه دار شوي 
 و.
 

دې ځوانیمرگ د خپل ټپي وطن، وچو گودرونو، پرې ونو او... په ویر کې، له  
خپل وچ کلک او زیړ زبیښلي وجود نه؛ نه ایساریدونکي آهونه را ایستل او  

 باد یو منصور« یې وروستی آه دی. »یو 
 

 آصف بهاند                                                 
 

 

نن د اسحق ننگیال دوه ویشتم تلین دی. دوه ویشت کاله مخکې، زه د ماسکو د  
پنډیگري له ستونزو سره الس گریوان وم چې د ده د مرگ خبر را ورسېد. لکه  

، الره یې   داسې په غوږنو او خاطراتو کې کړنگهاری شوتندر چې لوېدلی وي،  
د   په ماسکو کې  د خبر را رسونکی،  ننگیال  د  ما پورې  تر  رانه ورکه کړه. 
»نوید« د خپرونې مسؤل ښاغلی فردا و او د مرگ له خبر سره سم یې  غوښتنه  
  رانه وکړه چې ته خو به ننگیال ته یو څه ولیکې. ما په ډېر بد رواني حالت کې، 
خپل تأثر لیکلی  و او د فردا په »نوید« کې خپور شوی و. د ننگیال په باب څو 

 لنډې لیکنې چې ما لیکلې دي، سر لیکونه یې دا دي: 
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 ــ او نور اسحق بزغلي نه راوړي،
 

 مآخذ:
 

نوید )له ماسکوڅخه خپریدونکی اخبار(، څلورم کا ل، دریمه ګڼه، دریم مخ، د 
 کال اګست،۱۹۹۸

 

 د ننګیال د بېوسه ژوند یو ریښتینی غـږ، «حاله تر ننګیالهله خوش»ــ 
 

 لینک دی: یې دا 
 

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_khoshal_n
angyal.pdf 

 « او زما ورک یادداشتونه،منصور یو باد یوــ د ننگیال »
 

 دا یې لینک دی: 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_yawbad_ya
wmansor.pdf 
 

 « )د اسحق ننګیال د شعري انځورونو په بڼ کې(،لبمې په دام کې»ــ 
 

 دا یې لینک دی: 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_ishaq_nan
gyal3.pdf    

 
 
 

د ننگیال دلته به زه د ده د مړینې په باب  خپله لومړنی لنډ خپور کړی تأثر او د »
« او زما ورک یادداشتونه« له مقالې څخه یوه برخه راواخلم منصور  یو  باد  یو»

( هم را واخلم  منصور یو باد یواو په پای کې به د ننگیال د ژوند وروستۍ غږ )
 چې د ده وروستی ویل شوی شعر گڼل کېـږي:

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_khoshal_nangyal.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_khoshal_nangyal.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_khoshal_nangyal.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_yawbad_yawmansor.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_yawbad_yawmansor.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_yawbad_yawmansor.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_ishaq_nangyal3.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_ishaq_nangyal3.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_ishaq_nangyal3.pdf
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 اسحق بزغلي نه راوړي: نور او
 

موږ نه الر ورکه ده او الس  کې له   په دې لړو غم لړې او بیا هم د بیا هم مرګ،
فرهنګ له بڼ   خپلې همیشنۍ دښمنۍ په لړکې زموږ د او... مرګ د  و پښې وهو

 بیا یې په کړس، وکړ، دا ځل یې بیا کاري ګزار څخه یوه بله څانګه ماته کړه.
بڼوال   د بزغلیو کې د  قهر له خندا نه په ډکو څپو وار یې د کړس وخندل او دا 
 غاړه ماته کړه.

 

 هوکې!
 

 ننګیال یې رانه یووړ. نه یې دا ځلې اسحق واخست، موږ
 

 داسې وشوه چې: لومړنۍ پیژندنه مو زه له ننګیال سره ډیر نه یم پاتې شوی.
 

ژمي   د  چې مخې ته مې غوړیدلي بزغلي راغلل.  زه په سړو څلو کې ګرځید م،
)ډوکتور  په توده صندلۍ کې ناست وو، چې لطیف الال   یو سوړ ماخوستن و،

لطیف بهاند( کور ته راغی. تر روغبړ نه وروسته یې ما ته یوه دوسیه راکړه او 
 وې ویل:

 

 دا به وګورې! 
 

 ما چې دوسیه پرانستله، پر لومړنۍ پاڼه باندې یې لیکل شوي وو:
 

 سپیره ډاګونه او غوړیدلي بزغلي.
 

ر وزرونو دغه سرلیک، نا څاپه راباندې پسرلی کړ او خدای زده چې د پسرلیو پ
 باندې یې په کومو شنو باغونو کې وګرځولم.

 

 بیا مې ولوست: 
 

 سپیره ډاګونه او غوړیدلي بزغلي.
 

 نا قراره وم، زړه نا زړه مې الال نه پوښتنه وکړه: 
 

 شاعریې څوک دی؟ 
 

 ده په مینه راته وویل:
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 اسحق ننګیال. 
 

 ــ څوک دی، د کوم ځای دی؟ 
 

 کورنیو چارو په وزارت کې کار کوي.ــ د مشرقي د خوا دی، د 
 

په مینه، مینه مې دوه درې شپې د سپـېـرو ډاګونو اوغوړیدلو بزغلیو په وړو 
نازکو پولو کې چکر وواهه. الال سره مې دوه درې ورځې د بزغلیو په ښکلو او 
په  بیا څه موده وروسته نازک بزغلي  او خبرې وکړې.  اندامونو بحث  نازکو 

 وغوړیدل، ثمر ته ورسیدل او الس په الس به ګرځیدل.سپیرو ډاګونو کې 
 

اوس مې سم نه یادېـږي چې چیرته کومه مشاعره وه، که کوم سیمینار و؛ چې 
مخې ته مې یو لوړ وچ کلک ځوان ودرید، خوله یې له خندا ډکه وه، په ډیره  

 مینه یې زما الس کېښکود، زموږ د جوړ تازه په لړ کې چا غږوکړ:
 

 ننګیال دی.اسحاق 
 

بیا کله، کله په فرهنګي  او وروسته به مو  ډیره مرکه سره وکړه  بیا  هلته مو 
 محافلو کې سره لیدل. 

 

د وخت په تیریدو سره د اسحاق نور بزغلي هم وغوړیدل، ګل شول او بیا یې  
نور ډاګونه شنه کړل او خواره واره ګلونه به یې بیا کله ـ کله په خورو ورو پولو 

 راپورته کاوه. پټو کې سر 
 

هیڅکله مې فکر نه کاوه چې د بزغلیو بڼوال دې خپل بزغلي یوازې پرېـږدي.  
وختونه تېـرید ل، چې زموږ د فرهنګ په ښکلي بڼ باندې د راغلي طوفا ن څپې  
نورې هم توندې او مرګونې شوې. هر څوک هرې خوا ته والړل، ټول فرهنګیان 

بې یاره، بې دلداره، بې ژونده او بې بې کوره، بې اوره، بې آدرسه، بې محله،  
 بزغلیوشول.

 

د لږ راشنه شویو بزغلیو رنګ په ژیړیدو شو او دا دی چې اوس خپله بڼوال سر  
وخوړ؛ نو بزغلي به څنګه وده وکړي، اوس به نو سپـېـرو ډاګونو ته څوک شنه 

 بزغلي راوړي، څوک به د بزغلیو بیخونه سستوي چې وده وکړي.
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بزغلیو بڼوال نه شته، اسحاق نه شته او سپـېـره جل وهلي ډاګونه    او دا دی د شنو
 چغې وهي چې موږ تږي یو،

 

 شنیلی غواړو،
 

 بڼوال غواړو،
 

 ننګیال غواړو. 
 

 او دا دی اسحاق نه شته او... 
 

 مآخذ:
 

 دریمه ګڼه،دریم  نوید )له ماسکوڅخه خپریدونکی اخبار(،څلورم کال،
 کال اګست.۱۹۹۸د مخ،

 

 « او زما ورک یادداشتونه، څخه څو کرښې: منصور یو باد یوننگیال »د 
 

نه پوهیږم چې ولې مې دا څو ورځې اسحق ننگیال خوږ، خوږ پر زړه وریـږي 
او نوستالژیک یادونه یې داسې رانه چاپیر دي چې د سترگو په رپ کې مې له 

ډنمارک ته راولي. ده کړي  ډنمارک نه ماسکو او بیا کابل ته بیایي او بیرته مې 
او ما کړي مې داسې یادیـږي، لکه یوه شیبه مخکې مې چې ورسره لیدلي وي،  
 یوه شیبه مخکې مې ورته ویلي وي او یوه شیبه مخکې مې ورنه اوریدلي وي. 

 

د استاد بریالي   لټولو مې پیل وکړ، یوازې  په  ورو مې خپل آرشیف پرانست، 
په مخه راغلې چې په فیسبوک پاڼه کې یې خپرې کړې   کرښېباجوړي یو څو  

وې او یو مې هم د »سیندونه هم مري« بریښنایي کاپي ومونده، نور هیڅ. تنده  
مې ماته نه شوه، خپل واړه کاغذي کتابتون ته ودریدم چې د »سیندونه هم مري«  

گو شوه. را وامې خیسته، که گورم څه زیـړ بخونې پاڼې په  چاپي بڼه مې تر ستر
کې ایښې وې، خالصې مې کړې چې له خپلو ورکو یادداشتونو سره مخ شوم.  
دا هغه یادداشتونه و چې ما په ماسکو د دې له پاره لیکلي وو چې غوښتل مې د  

 ننگیال د لومړي تلین په پار څه خپاره کړم، خو...
 

https://www.facebook.com/baryali.bajawri?fref=nf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
145  

داشتونو نوې کتنه وکړم، کټ مټ به یې دلته خپاره کړم زه نه غواړم پر دې یا
او ورسره هغه څو خاطرې چې څنگه مې د ده لومړنۍ شعري ټولگه ولیده او 

 څنگه عمالً له ننگیال سره مخامخ شوم او... 
 

ما تر اوسه پورې د ننگیال په باب یوازې یوه مقاله خپره کړې ده چې اوس یې 
اسره. زه په ماسکو کې د یو لوي فزیکي او پرته سرلیک نه، بل څه نه شته ر

رواني فشار تر پیټي الندې وم چې د ده د مرگ خبر راغی او په ډیرې خواشینۍ  
 سره فاروق فردا را ته په تیلیفون کې وویل:

 

 » ننگیال هم  والړ او ته به...« 
 

بیا نو بادونه او رنگونه په گډه سره راغلل او ټولنه یې داسې سره گډه وډه   ...
کړه چې له هیڅ شي سره یې سړی تشبیه کوالی نه شي. موږ هم له بادونو او 

 رنگونو نه د خالصون په خاطر، په تیښته شوو او:
 

 »زه چیرته لرې په پردي وطن کې
 

 ستا د یادو د اور خلیل یم 
 

 سوځم.« خو گلزار کې 
 

 )آصف بهاند( 
 

په   لکه جوال چې خپل ښکار  داسې ونښتم  کې  نوي چاپیلایر  او  ټولنه  په نوې 
تارونو کې را گیر کړي. په همدې گیر پاتې کیدو کې مو الس پښې ښورول چې  

 د ننگیال د مرگ خبر تر ماسکو پورې را ورسید. 
 

ننگیال د خپلې شاعرۍ وروستۍ بیلگې ته »یو باد یو منصور« سرلیک ټاکلی 
 و. وروسته له مرگ نه یې په ماسکو کې هم خپور شو. 

 

په هغه اخبار کې چې دا شعر چاپ شوی و، دا اخبار په الس د میترو په سورلۍ 
کور ته روان وم. په الره کې مې میترو بدله کړه، بلې میترو ته والړ وم. ما 
اخبار مخ ته نیولی و او د ننگیال د زړه وروستۍ خبره مې د زړه په وینو او د  
سترگو په اوښکو پریوله چې میترو په چټکتیا راغله. »یو باد یو منصور« او 
زما اوښکو، زما السونه دومره را سست کړي وو چې د میترو باد اخبار رانه 
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ما داسې وانگیرله چې وتښتاوه او ښکته یې د میترو کرښې ته وغورزاوه او  
 همدا اوس مې لکه دا اخبار، ننگیال له السه ووت: 

 

د اسحق ننګیال د لومړي تلین له پاره چې ما څه یادداشتونه لیکلي وو، د ماسکو 
په »هره میاشت کډه بار« کې رانه ورک شوي وو، وروسته له کلونو اوس په  

خت لیکلو یاداشتونو  الس راغلل. لکه څنگه چې مخکې مې هم وویل، زه د هغه و
 کې الس نه وهم، کټ مټ یې خپروم:

 

 ــ د سیندونو د شنیلیو شاعر نه مري. 
 

ــ او دا دی موږ د دردونو او غمونو نسل یو. موږ دا غرونه، غرونه غمونه په  
چا وچلوو. موږ باید د زړه پر واړه کورگي باندې، د غرونو په څیر درانه غمونه  

ر یو کلن شو، خو زه یې داسې انگیرم چې پرون فردا  وزغمو. دا دې د ننگیال وی
 په تیلیفون کې را ته وویل: 

 

 » ننگیال هم  والړ او ته به...« 
 

ــ ننگیال په داسې چاپیلایر کې شعر وایي چې ده ته د خپل کلي چنارونه دار  
 شوي و.

 

ــ او دا دی پوره شل ورځې واوښتې چې د اسحق ځنازه، د دویم ځل له پاره پر 
اوږو گرځوم، د ده د سیندونو ځنازه، او د ده د بهارونو ځنازه، د ده د گودرونو 
ځنازه او د ده د درمندونو ځنازه؛ خو په دې ځنازه کې د ننگیال د ژوند د ورا  

 گردونه هم وینم، د ده د شعر زلمیان وینم چې تلپاتې نڅا کوي.
 

ونو او... په ویر کې، ــ دې ځوانیمرگ د خپل ټپي وطن، وچو گودرونو، پرې  
له خپل وچ کلک او زیړ زبیښلي وجود نه؛ نه ایساریدونکي آهونه را ایستل او 

 »یو باد یو منصور« یې وروستی آه دی. 
 

 ــ د ننگیال هدیره، د ده په شعرونو کې ده؛ دی په خپلو شعرونو کې خښ دی. 
 

 ده.ــ د ننگیال سپیڅلې موسکا، خندا یې د شونډو په څنگ کې کنگل کی
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ــ ننگیال د غمونو او دردونو په کنډواله کې هغه راشین شوی گل دی چې اوسنۍ  
پښتو شاعري پرې ویاړي. ننگیال خپل هر شعر د زړه په وینو خړوب کړی  

 دی. 
 

په   د تپل شوې غمیزې په تور څادر کې  اولس  ننگیال شاعري زموږ پر  د  ــ 
زلم په څښلو  پیالو  د زهرجنو  نادودو  د  په  خاپوړو شوې،  ناروا  د  او  ۍ شوې 

سوزنده اور کې پخه شوې او بیا پښتو ژبې ته ډالۍ شوې ده؛ خو افسوس چې  
دغه ډالۍ ډیره ژر له پښتو ژبې او پښتنو نه بیرته واخستل شوه او د مرگ تر 

 ستوني تیره شوه. 
 

 ــ د ننگیال شاعري که په دریو برخو وویشو، په دې ډول به وي:
 

 )په دې دور کې شعارونه تر شعرونو ډیر دي(، ـ د تنکیو بزغلیو دور ۱
 

 ـ د سپـېـرو ډاگونو شنه کیدل )له شعاریت نه شعریت نږدې کېدل(، ۲
 

 له ثور نه تر پایه پورې(،  ۱۳۷۱ـ د فصلونو پخیدل او ټولول )د ۳
 

ــ د ننگیال د شاعرۍ د دریمې دورې د شعرونو په لوستلو سره د ټوپکیانو ټولې 
تیري او ظلمونه، ورانی او کنډوالې، بې السو او بې پښو   هغه نادودې، ناکردې،

انسانان، سوځیدلې او ټپي ودانۍ، گدایي ته اوږده السونه، سو تغذي انسانان او...  
د لوستونکو سترگو ته په ژوندۍ بڼه درول کېـږي او پر خلکو او وطن باندې 

آیینه کې گورو چې د اسح ق بدن، د  روانې نادودې، د هغو اورونو د لمبو په 
 اسحق روح او روان او د ننگیال اولس او وطن په کې سوزیدلی دی. 

 

 ــ ننگیال د غمیزو په زړه کې ژوند وکړ او د همدغو غمیزو په زړه کې ومړ.
 

ــ ننگیال د ټولو ویرونو او نادودو لیدونکی شاعر پاتې شوی دی چې وروستۍ  
 شعرونه یې د دغې خبرې ښه سند کیدای شي.

 

 ننگیال د افغانستان د غمیزو انځورگر شاعر پاتې شوی دی. ــ 
 

 ـــ او... 
 

 او دا هم د ده وروستی شعر: 
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 یو باد یو منصور 
 

 یــــو بـــاد رالــگــیــدلــی مــــا لـــه ځــانـــه سـره وړي
 د زړه اس مـــې لــــه بـــاره، لـــه ارمــانـــه سره وړي 

 

 غــل دی زمـــوږ کلي ته راغلید شپــو پـــر اوښ یــو 
 گــلــونـــه او بـــاغـــونــه، لـــه باغـــوانـــه سـره وړي

 

 یـــو پــل وم چیـرتــه لرې ستا پـر الره زرغــون شوی 
 یــو لـــوټ مــې اوس لــه بــاد و لــه بارانه سـره وړي

 

 یو څوک دی ستا د الس شراب یې ټول راځـنــې وڅښل 
 یـږدۍ د خـوب مې لـه تـوپـانـــه ســـره وړيدا ســره کـ

 

 زمــــوږه یې په سترگــو کــې د شپــو دوړې شـیـنــدلي
 دا لــوی کـــاروان مــو ځکه له څــاروانـــه ســره وړي

 

 نـــارې د انــاالحق یــې ورتـــه وچــې کــړې پـــر ژبـې 
 ایـمانــــه ســره وړيمنــصـور وطــن مــې دار تـــه له 
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 د الفت »د زیارت ډېوې«

 

 او زموږ اوسنی حالت
 

 د الفت افکار او آثار 
 

 لومړۍ برخه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

پاچا  استاد گل 
 الفت

 

 

 »... هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل. 
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 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس.
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.«  
 

 )الفت(                                                                
 

 
زموږ پر ټولنه او خلکو باندې داسې یو حالت مستولي شوی دی چې د یوې لویې 

اصالً نه فاعل  غمیزې بڼه یې غوره کړېده. ډېری خلک داسې کارونه کوي چې  
 شخص ته کومه گټه رسوي او نه د ټولنې درد دوا کوالی شي: 

 

ــ یو شمېر خلک پر پنځه زره کلن تاریخ باندې پرته له دې چې پوه شي، پرې  
 ویاړي او د دې ویاړونو په څپو کې نور ټول اړین کارونه ترې پاتې وي،

 

پل کور، کار، ــ یو شمېر خلک د شهید پرورۍ په دایره کې څڼې اړوي او خ
 درس، تعلیم او هر څه ورنه هېر وي،

 

ــ یو شمېر نور بیا د خپلو ترسره کړو جگړو او وژنو پر نیلي سپاره دي او تر 
اوسه یې هم یادوي، ځان او خپل ملگري سالمت او مقابل لوری مالمت گڼي، 
 خپلو وژل شوو ته شهیدان وایي او د دښنه وژل شوو ته د مردار توری کاروي، 

 

ــ ځینې بیا په اداره او سیاست کې داسې نښتي دي چې د خپلو امرینو صفتونه 
کوي او د اړتیا او نه اړتیا په وخت کې یې الس لپه کړي وي او د سلگونو او 

 زركونو کلونو عمر هیله ورته کوي،
 

ــ په دې اړودوړ ګې یو شمېر بیوزلو ته زوړ ځل نه پیدا کېـږي چې د ژمي په  
خپلو ماشوانو وغوړوي، ځینې خلک بیا  د اروپا او لندن په    یخنۍ کې یې پر

له دېرش زرو   بیه یې  او چې  بازارونو کې وروستي ماډل جامو پسې گرځي 
 ډالرو ټیټه وي، ورگوري هم نه، 

 

 ــ او... 
 

له شپیتو تر اویا سلنه عام خلک د فقر تر کرښې الندې ژوند  په دې کشمکش کې  
لري، ډېری شپي په وږي نس څملي؛ خو په مقابل کې شته کوي او د سبا بیگا نه  
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داسې کورنۍ چې د چور تاالن په پیسو یې ځانته داسې افسانوي ژوند جوړ کړی  
او  ویرې  گرځي. جگړي  نه  هم  کې  خیال  په  خلکو  د  ټولنو  مرفع  د  چې  دی 
چورتونو پر خلکو داسې حالت راوستی دی چې د پاملرنې وړ شمېر خلک داسې 

 چې هر څه یې هېر دي او له لیونتوب سره الس گرېوان دي.  سودایي شوي
 

مسلح   د  یا  دي.  اخستي  پسې  وېرې  بېکارۍ  د  سلنه  وړ  پاملرنې  د  ځوانانو  د 
گروپونو له لورې د جگړو ډگر ته لېـږل کېـږي او یو شمېر یې بهر ته د تگ پر 

ې سرنوشتۍ  الرو د انسان ډوله لیوانو، اوبو، ځنگلونو او په پردیو ملکونو کې د ب
 خوراک او ښکار شول. 

 

د  ستونزو  یادو  له  او خلک  وټاکل شول، وطن  مقام کې  هر  په  سیاسیون چې 
 خالصون پر ځای یوازې دوه کارونه ترسره کوي:

 

 ــ د شتمنیو ترالسه کول، 
 

 ــ د راتلونکو انتخاباتو له پاره کمپاین او د نور واک د ترالسه کولو هلې ځلې. 
 

 کلونه پخوا دغو ستونزو ته په هنري ژبه اشارې کړي دي:  استاد گل پاچا الفت
 

 »... هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل. 
 

 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس.
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.«  
 

ژوند او ټولنې هرې نیمگړتیا ته الفت د یوه ځانگړي ملي فکر په درلودلو سره د  
په انتقادي سترگو کتل او داسې نقد به یې کاوه چې هر څه او څوک یې د اصالح  
او سمې الرې پر لوري وربلل او له ادبیاتو نه یې د یوې وسیلې په ډول داسې  
کار اخیسته چې د ټولنې او اشخاصو نیمگړتیاوې یې د اصالح له پاره نقد کولې  

 روزلو په برخه کې یې په هنرمندانه ډول خپل رول لوباوه. او د نوي نسل د
 

د الفت ټول منظوم او منثور آثار د ځانگړو پیامونو لرونکي، داسې ژوندي مثالونه  
دي چې له ټولنیز ژوند سره نیغې اړیکي لري او پر هر څه چې دی غږېـږي،  

پاره    هغه د خلکو په عیني ژوند کې روانې پېښې وي چې دی یې د سمونې له
 نقدوي.
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الفت په نظم او نثر دواړو کې د پرمختګ او تمدن ښه مبلغ دی. ده یوازې د 
لوی  تر سره کړی چې  کار  لوی  دومره  لیکلو سره،  په  نثر  نومي  »خیرات« 

 ګوندونه او اخبارونه یې نه شي تر سره کوالی. 
 

»د زیارت ډیوې« او »د مزار لوحه« یې د ناوړه دودونو پر ضد هغه بغاوت 
و چیغه ده چې آزانګې به یې پـېـړۍ، پـېـړۍ اوریدل کېـږي. دا هغه ډیوې دي  ا

چې تر اوسه د هغه لوستي په زړه کې بلیـږي چې یو وار یې د دغې ډیوې رڼا  
 لیدلي وي.  

 

کوم څه چې همدا اوس زموږ په ټولنه کې روان دي، ډېری همدې نیمکړتیاوو 
تاثیرات یې په هماغه وخت کې  ته الفت په خپل وخت کې گوته نیولې وه، چې  

ډېر ښه محسوس و او د ټولنې د لوستي قشر په ژوند، نظر ــ عمل او په ځانگړي 
ډول په فکر کې یې ژور بدلون راوستی و؛ خو اوس زموږ په ټولنه او خلکو  
باندې داسې حالت راوړل شوی دی چې هر څه سرچپه شوي دي او هیڅ څوک 

شتمن هغه  حکایت نه اوري، زموږ سیاسیون او د هیچا خبره، انتقاد، شکایت او 
 څه کوي چې باید ویې نه کړي. 

 

د زیارت ډیوې، د ذهنونو د رڼا کولو ډیوه دي، دلته به یې یوازې د زیارت ډېوې  
 نومی نثر راواخلم:

 

 د زیارت ډیوې 
 

»د جمعي مبارکه شپه وه. خلک زیارت ته تلل او ډیوې به یې بلولې. ځینو به په 
خاورینو ډیوو کې تیل اچول او ډیوې به یې لګولې. په زیارت کې ډیرې ډیوې 

 روښانه شوې او خلک خپلو کورونو ته الړل.
 

هلته هیڅوک پاتې نه شول او ډیوې ټولې د زیارت په اروا بلې وې. زه چې کور  
او کلي ته راغلم، په کلي کې د غریبانو کورونه تیاره وو. هغوی تیل نه درلودل،  

په تورتم کې ناست وو. څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل، ټولو د زیارت  ځکه  
 ډیوې ولګولې او د خوارانو غریبانو له حاله نا خبره وو. 

 

 هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل. 
 

 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس.
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 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.«  
 

)الفت گل پاچا، د الفت نثري کلیات، دویم چاپ، د محمد اسماعیل یون په زیار، خپرونکي: الفت  
 مخ( ۳۳ل،   ۱۳۷۸اکیډمي او دانش خپرنځی، 
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 د موالنا دربار
 

 هر که او بیدار تر، پُر درد تر
 هــر او آگـاه تــر، ُرخ زرد تر

 

***** 
 ماهـی از سر گنده گردد، نی ز ُدم
 فـتـنه از عمامه خــیزد، نی زُخــم

 

 )موالنا(

 
له خپلو دریو ملگرو)محمد    ۲۰۱۷د   نیټه،  لسمه  په پنځه  د میاشتې  کال د می 

محمد بشیر( سره، د ترکیې اناتولیه ښار ته د   همایون بهادر، اسماعیل سعادت او
 یوه تفریحي ــ علمي سفر په موخه ورسیدم. 

 

)همایون بهادر(   په دې اته ورځني سفر کې موږ وتوانیدو چې د خپل یو ملگري
ه وخت او پروگرام نه ډیر تاریخي ــ تفریحي ځایونه وگورو. موږ  په الرښونه ل 

دوه   ښارونه،   قونیه  لر،  محمود  االنیه،  انتالیا،  ترکیې  د  چې  شول  وکوالی 
موزیمونه او په االنیا ښار کې »آبشار« نومی تاریخي ځای او د »دیم چای« په  

ه دا هم وه نامه ښکلې او تاریخي دره وګورو، خو په دې ترڅ کې زما یوه هیل
 چې باید د موالنا دربار ته یو ځل ورشو.
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نیټه موږ څلور واړه د موالنا د دربار پر لور    ۱۷همداسې هم وشول. د می په  
و خوځیدو، خو لومړی دا چې: زه څنگه د پوهنتوني زدکړو په پیل کې له موالنا 

 سره معرفي شوم او د موالنا د مثنوي لوستل مې څنگه پیل کړل؟   
 

 له موالنا او »مثنوي معنوي« سره زما آشنایي: 
 

د موالنا مثنوي د نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې د تر ټولو ښو آثارو په ډله کې یو 
زره(   ۲۶دفترونو په ترڅ کې، د شپږویشت زرو )(  ۶دی. د مثنوي د شپږو)

( څلیرویښت  څلورسوه   کې،  لمن  په  مسدس (  ۴۲۴بیتونو  »رمل  په  داستانه 
 حذوف« ]فاعالتن/ عاعالتن/ فاعلن[ بحر کې ویل شوې ده.مقصور یا م

 

هـ ش کال، چې زموږ    ۱۳۵۶هـ ش کال و که    ۱۳۵۵سم مې په یاد نه دي چې  
د یوه کورني بنډار په ترڅ کې مې پالر پر ډیرې مطالعې ټینگار کاوه، مور به 
مې یوازې ښوونځی یاداوه او... په همداسې یو مجلس کې ما لطیف الال)ډوکتور  
لطیف بهاند( ولید چې مخامخ را ته ناست و. زما په الس کې د رحمان بابا د  
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پي نسخه وه او له لطیف الال سره د موالنا د»مثنوي دیوان یوه زړه دود وهلې چا
معنوي« یوه کاپي په الس کې وه چې د کابل پوهنتون د عمومي کتابخانې مهر  

 ور باندې لگیدلی و.
 

لطیف الال په هغه مجلس کې زه مخاطب کړم،»مثنوي معنوي« یې په الس کې 
 راکړه او راته وې ویل: 

 کوه.« »کله، کله دې دنیا ته هم سر ښکاره 
 

له هماغه وخت نه ما د »مثنوي معنوي« لوستل پیل کړل. د موالنا د شعر رواني 
او سالست ښه خوند را کاوه، خو په ډیرو ځایونو مې سر نه خالصیده. بیا چې  
کله د شپیتم کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د علمي کدر په  

په یوه آرامه فضا کې »مثنوي معنوي«  غړیتوب ومنل شوم، نو کله، کله به مې 
 ورو را واخیسته او په لوستلو به مې پیل وکړ. دې کار ډیر کلونه دوام وکړ. 

 

داسې هم وشول چې د سرو، شنو او سپینو بادونو چلیدلو زور پسې واخیست، له  
بادونو نه په منډه شوو او د بادونو له چړو نه د خالصیدو په موخه، له هیواده  

ړ شوم. څه موده مې د روسیې په ماسکو کې په سر گردانۍ او بې سر وتلو ته ا
نوشتۍ تیره کړه، خو په همغه حالت کې مې هم یو ځل د موالنا د نوم او مثنوي 

 څرک تر سترگو شو.  
 

په روسیه کې یو لیکوال و »رادی فش« نومیده، هغه د موالنا په باب لوی کتاب  
ې ته ژباړلی و. هغه کتاب چاپ شو او لیکلی و او ښاغلي عالم دانشور دري ژب

موږ یې د مخکاته په محفل کې گډون وکړ، هلته له یاد کتاب نه یو ټوک راکړل 
 شو، یو څه مې ولوست، خو بیا مې له السه و وت. 

 

وروسته له هغه مې د بې سر نوشتۍ او وطني اور نه د خالصون په موخه ایله  
د نوي ژوند، نوي چاپیلایر او  ځان تر ډنمارک پورې را ورساوه. د ډنمارک  

 نویو کارونو په دایره کې نه کیدل چې د مثنوي بحر ته ننوزم.
 

کال کې وتوانیدم چې بیا وطن ته الړشم، نو مې تر هر څه د مخه هغه    ۲۰۰۷په  
کتابونه تر السه کړل چې هره ورځ به مې اړتیا ورته درلوده چې یو په کې 

 اپ پیدا کړ چې غوښته مې.»مثنوي معنوي« و. ما د مثنوي هغه چ
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چې بیرته ډنمارک ته را ورسیدم، بیا مې د »مثنوي معنوي« لوستل پیل کړل،  
خو له لوستلو نه مې مخکې د همدې چاپ مقدمه، د مثنوي شپږ واړه دفتره، بیا 
په همدې چاپ کې د »کشف االبیات« تر سر لیک الندې د بیتونو الرښود او په  

ه، د ځانگړو کاغذونو په وسیله په نښه کړل، څو د  پای کې د دفترونو فهرستون
 اړتیا په وخت کې ژر تر ژره پته پیدا کړای شم. 

 

د مقدمې په لوستلو مې پیل وکړ. په مقدمه کې د موالنا او مثنوي په باب کومه 
نوې خبره نه وه، هماغه پخوانی مالومات د نویو جملو په چوکاټ کې، خو هماغه  
پخوانی مالومات هم د ایرانیانو د فرهنگي تجاوز او الس اچونو دې کلماتو را ته 

ن، حضرت موالنا...« )موالنا  زهر کړل:»... شیدا ترین شاعر و عارف ایرا
 ( ۳، مقدمه، ص  ۱۳۸۴جالل الدین محمد بلخي، مثنوي معنوي، 

 

اوس هم »مثنوي معنوي« هر کله زما مخې ته یا څنگ ته، پر میز راته ایښې  
 وي او په ښه آرام وخت کې یې پاڼې اړوم.

 

 اوس د موالنا ښار ته، قونیې ته: 
 

رسیدو سره، مازدیگر مهال په خپل ټاکلي استوگنځي د ترکیې اناتولیه ښار ته په  
کې ځای پر ځای شوو. سبا ورځ مو هم د اناتولیه ښار په لیدلو تیره کړه او ماښام  
مهال مو د خپل استوگنځي په اړخ کې له یوه توریستي شرکت نه قونیې ښار ته  

 د سفر له پاره یو موټر کرایه کړ.
 

بهادر نومیده، له موږ نه مخکې له خپلې  زموږ په ملگرو کې یو تن چې همایون 
کورنۍ او دوستانو سره دوه ځلې د موالنا دربار ته ورغلی و او الره ښه ورته  

کال د می په اوه لسمه نیټه،    ۲۰۱۷مالومه وه. د ده په الرښوونه، سبا سهار د  
سهار اته بجې د قونیې پر لور وخوځیدو. د موالنا دربار ته د رسیدو له پاره،  

 باید  شاو خوا دوه سوه څلویښت کیلومتره الر وهلې واي.موږ 
 

الر ډیره ښکلې وه، یو خوا یې لکه زموږ د وطن په څیر طبعي ښکال درلوده،  
بله خوا دومره کار شوی و چې زما له اټکل نه لرې و. په داسې جگو غرو باید 

و، د  اوښتي وای، لکه سالنگ، خو توپیر یې دا و چې دا غرونه شنه او آرامه و
 سالنگ غرونه نا شنه او نا آرامه. 
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کله مو چې د استوگنې سیمې شا ته پاتې شوې، موږ پوه شوو چې نور مخ په 
بره یو، د واټ په څنگونو کې هر څو کیلومتره وروسته د مسافرینو د دمه کولو 
له پاره واړه، واړه رستورانونه هم جوړ شوي وو. د غرونو سر ته چې و رسیدو،  

 همایون بهادر ملگري مو و ویل:
 

»دا د غرونو سر دی، دلته یو وړوکی رستوران دی، یوه پیاله ترکي چای ته به  
 دمه شو.«  

 

له ما سره درې واړه ملگري غږیدل، خو زه غلی وم، زه د خپل وطن او خلکو 
 د نستلژي د باد په چړو غوڅیدم او له ځان سره مې ویل:  

 

شوي دي چې زموږ ویاړونه له موږ نه تل لرې پاتې ــ دا پر موږ افغانانو څه  
وي، دا پر موږ څه شوي دي چې بیا په خپلو ویاړونو پسې په سوونه، ال زرگونه 
کیلو متره الرې وهو چې د زیارت لیدلو ویاړ یې را په برخه شي، بیا چې ور 

 شو زیړ مخ یې مزار ته دریږو: 
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ــ دا مې زړه کې تیریدل چې دا موالنا او کورنۍ یې څنگه او کومو سیاسي او 
ټولنیزو ستونزو دې ته اړ ایستل چې وطن پریږدي او بیا تر قونیې پورې راشي،  
د ژوند او فکر په بټۍ کې ښه پوخ شي او وروسته د پالر له مرگه، د پالر ځای 

له کې یې په ژوند او فکر کې د ناستی شي، د شمس لیدل او د هغه د لیدلو په پای
لسهاوې   او  دی  ته مبهم  بدلون راتلل، چې تحلیل یې تر نن پورې ځینو  داسې 

 نورې پوښتنې، خو په پای کې مې په دې تورو ځان ته قناعت ورکړ چې:  
 

دا به خدای ورته لیکلي وو چې موالنا دې د ترکیې په قونیه نومي ښار کې داسې  
ه د دنیا له نږدې او لرې هیوادونو نه خلک ور ته را  دایمي دربار کوي چې بیا ب

 روان وي او 
 

دا کار وشو، موالنا په قونیه کې دربار وکړ، دایمي دربار یې وکړ او دا دی د  
هغه دربار ورځ تر بلې ال مجلله کیږي او پرتم یې ال زیاتیږي، داسې یې پرتم 

 ایان له اروپا نه. زیاتیږي چې چینایان له چین نه ورته را روان وي او اروپ
 

د غره له سره مخ پر ځوړ ور روان شوو، یوازې همایون بهادر د واټ تور زړه  
ته ځکه کتل چې موټر له الرې مرور نه شي. موږ درې تنه بیا هم د شا و خوا 

 غرونو په ننداره بوخت و، چې الربلدي غږ وکړ: 
 

 »دا الندې ښار قونیه نومیږي، دا د موالنا ښار دی.« 
 

زه له ډریور سره په مخکیني سیټ کې ناست وم، ښه ننداره مې کوالی شوه، 
تقریباً ټول ښار مې لیده او ځان مې د موالنا د تاندې ځوانۍ، زلمیتوب، ځوانۍ 
او عاشقۍ دوران ته ورساوه او له ځانه سره مې ُچرت واهه او ښار ته مې ویلې  

تا ایښودل شوي وي، ته به  چې: زوی دې لوی شه ښاره! د موالنا قدمونه به پر  
د هغه د خنداگانو، ژړاګانو، خبرو عاشقۍ ، خوارۍ او... شاهد وې، چې ته به  

 پوهیدې که به نه پوهیدې...  
 

زه ال د خیالونو په ټال کې زنگیدم او د موالنا په باب مې له تورو سره لوبې 
 کولې چې بهادر غږ وکړ:  

 

 »دا هم قونیه او دا هم د موالنا دربار!«    
نه پوهیږم له اروپا نه و وایم که د موالنا له خپل وطن نه، د ورځې دولس بجې 
شا وخوا، لکه د نورې دنیا بې وزرو مرغان، موږ هم د موالنا د دربار انگړ ته  
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  ور ننوتو. همایون بهادر ته هر څه مالوم وو، لکه زموږ الرښود، یو په یو یې
 هر څه را ښودل. له معمول سره سم موږ د زیارت کولو دود پر ځای کړ. 

 

 
 

د موالنا په دربار کې د سلگونو خلکو داسې گڼه گوڼه وه چې هیڅ چا له بل چا  
 سره کار نه الره، هر چا یو بل ته درناوی کاوه.

 

م  د موالنا د دربار په څنگ کې، تر هماغې یوې ُگنبدې الندې، د موالنا موزیم ه
و. ټول هغه څه چې موالنا ته منسوب و، هلته په ځانگړو ځایونو کې د علمي  
اصولو له مخې ایښودل شوي وو، خو زما له پاره ډیره په زړه پورې د »مثنوی 
معنوی« تر ټولو معتبره نسخه وه، چې د قونیې د نسخې په نامه مشهوره ده، او  

ونو له خپلو استادانو نه  د پوهنتون د تحصیل او تدریس په دورو کې مې په ځل
)عالمه پوهاند رشاد نه نیولې، تر پوهاند عبدالرزاق زهیر او فاروق فالح پورې(  

 د دې نسخې په باب اوریدلي و.  
 

د مثنوي معنوی کومه چاپي نسخه چې زه اوس په واک کې لرم، د همدې قونیې 
او چاپ  ق کې لیکل شوې ده، برابره، مقابله، تصحح    ۶۷۷نسخې له مخې چې په  

یې په لوی موالنا پیژندونکي نیکلسون پورې اړه لري. )موالنا جالل الدین محمد 
 (         ۱۳۸۴بلخي، مثنوي معنوي، 
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هماغه  شیبه ما د خپل یو ملگري په مرسته دا عکس د مثنوی معنوي د قونیې  
 له خطي نسخې څخه واخیست:

 

 
 

د مثنوی معنوي دا خطي نسخه چې تر ټولو پخوانۍ او اصیله نسخه بلل شوې  
ق کې لیکل شوې ده او ښیگڼه    ۶۷۷ده، د موالنا له مړینې پنځه کاله وروسته په  

یې دا ده چې دا نسخه  د ننه په هغې ودانۍ کې د موالنا له مړستون څخه تقریباً  
 کیږي. لس متره لرې په یوه ځانگړي شیشه صندوق کې ساتل

 

موږ تقریباً دوه ساعته د موالنا په دربار کې وو، د دې دوو ساعتونو په اوږدو 
کې د موالنا دربار ته د خلکو تگ راتگ، د زیارت کولو مراسم، د ځینو ژړاگانې  
دعا گانې او په تیره د موالنا د مړستون په څنگ کې د دومره لوی او ښکلي  

پام یې ډیر ژر ور دا ټول    جومات جوړول چې د عادي خلکو  اړاوه؛ ما چې 
ولیدل، را ته ښکاره شول چې د موالنا میراث ته دومره د چا ور پام نه دی. هغه  
فکر او لید لوری )طرز فکر( چې موالنا درلود، هغه څه چې موالنا غوښتل او 
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هغه میراث چې له موالنا نه د ده په اشعارو کې پاتې دی؛ دا هر څه پر ځای 
لنه مذهبي بڼه درلوده او لیدل کیدل چې خلک داسې  پاتې دي، د مراسمو ډیره س

 دعا کوي چې د موالنا په روی له خدای نه کوم څه غواړي. 
 

د موالنا د دربار په څنګ کې چې کوم لوی جومات ودان کړای شوی و، خپله  
ودانۍ کیسه کوله چې ډیره پخوانۍ نه ده، د جومات په مخ کې یو لوی میدان و،  

 د موالنا د زیارت او جومات ننداره به یې کوله. خلک به هلته والړ او 
 

همایون بهادر نه مې د سماع د گډا په باب پوښتنه وکړه چې د دې گډا ځای خو  
ما د موالنا د دربار په منځ یا شاو خوا کې و نه لید، څنگه داسې کوم ځای شته  
که نه؟ هغه را ته و ویل چې: »و شته، موږ ورغلي وو، خو سماع  یوازې د  

 معې په شپو تر سره کیږي او...«  ج
 

دا یې هم و ویل چې دلته د موالنا په نامه یو لوی فرهنگي مرکز هم جوړ شوی 
دی، خو نن یې د کار ورځ نه ده، د بیرته ستنیدو په وخت کې یې د الرې په 

 اړخ کې راوښود، ما هم د الرې له اړخ نه دا عکس ورنه واخیست:
 

 
 

موالنا د افکارو زیږنده ده، خو د میلیونونو انسانانو د افکارو  »مثنوي معنوي« د  
 هنداره یې گڼالی شو او دغه ننداریز توب یې دی چې سړی ویالی شي چې: 
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موالنا اوس هم خبرې کوي، که څوک غواړي له موالنا سره وغږیږي، د مثنوي  
 بحر ته دې ور ننوزي. 

 

 بیتونه:دا یې هم ټول بشریت ته د کالم او سالم یو څو 
 

 از پـدر پـرسیـد روزى یـک پسـر
 بهترین دینها كدام است اى پــدر؟

 
 گـفت من با دین ندارم هـیـچ كــار
 پـیش مـن دیـنها نـدارنـد اعـتـبــار

 
 چــونـكـه آوردیـم هـر دیـن جدیـد
 اخــتــالف بـیـشـتـر آمــد پــدیـــد 

 
 كـیـنه هــا و دشـمـنى بـسیـار شد 
 جـنـگـهـاى مـذهـبـى تـكــرار شد 

 
 خون مردم ریخت بر روى زمین
 بـــارهـا و بـــارهــا بــا نـــام دین

 
 نــه مسلمانـم نه تــرسا نـــه جهود
 سر به حكـم عـقـل مـى آرم فـرود

 
 عـقـل میگـوید كه عـیش بـیـكران
 هست در هـمـزیستى با دیگــران 

 
 دیـن ولى گـوید كـه خون كافران 
 گـر بریزى اجـر دارى بـیكــران 

 
 دیـگــر اندیشان هــم آخــر آدمـند
 دین چـرا گوید كه مهدور الدم اند
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 من بدین علت ندارم دین و كـیش
 تا نـریـزم خون همنوعان خویش

 
 تـو هـم اى فـرزند تنها از"خـرد" 
 پیـروى كـن تا به مـینـویـت بــرد

 
 زمـیـــنبـــا تــمــام مــردم روى 

 دوستى كن بهترین دین است ایـن
 

 )موالنا( 
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 د فرهنگ یوه بله ډیوه هم غلې کړای شوه 
 

 )د فدامحمد خواریکـښ نظري وژنه( 
 

 
 

کشتن چراغ های    ه  در ادام  .مرګ انسانیت و مرګ فرهنګ فرا رسیده است»
 نظري را هم شهید کردند۔ ښخواریک فدا محمد ، میدان کتاب و فرهنګ ه  فروزند

 

چیزی که افغانستان به آن قدم  ،  هشدار به مرګ انسانیت است  ښ،مرګ خواریک 
 . به قدم نزدیک می شود

 نده مې شوند۔گ بالریب رسوا و نزد تو سر اف،  حامیان قاتلین تو  ،عزیز  ښخواریک 
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 ، روحت شاد عزیز
 

 !«خادم فرهنګ و کتاب، روحت شاد
 ( فردا)فاروق 

 

نه  سترگې  نور  او  ټپ شو  هم  نظر  نظري،  فدا محمد خواریګښ  د  دی  دا  او 
 غړوي، 

 

 او دا دی د فدا محمد خواریګښ نظري خواریو ته هم د پای ټکی کېښودل شو،
 

په منځ کې  او دا دی پر وطن، خلکو، فرهنگ او کتاب باندې یو مین نور زموږ 
 فزیکي شتون نه لري، 

 

او دا دی بیا یې د خلکو، وطن او فرهنگ د یو خواخوږي د ویـر پر ټغر باندې 
 کېنولو. 

 

د دوه زره یوویشتم کال د اپریل پر څوارلسمه، د اروپا په وخت تېر ماخوستن د 
گران دوست عبدالهادي هادي له یو غمجن پوست سره مخ شوم چې هر څه یې  

ړل، هادي صاحب د یو داسې فرهنگي د مرگ خبر خپور کړ چې  راته گډوډ ک
په ریښتیا پر کتاب مین و، پر فرهنگ مین و او پر خپل وطن او خلکو باندې 
مین و. هادي د فدا محمد نظري خواریګښ د وژل کېدو خبر خپور کړ. دا الندې 

 خپله فیسبوکپاڼه کې لیکلی و:» هادي په  متن
 

 دا څوک دی چې یې کټ ته دومره ډیرې اوږې راغلې 
 وک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او ژاړي؟ ـدا څ

 

په ډیره خواشینۍ مې خبر تر السه کړ چې د افغانستان یو اصیل، زړور او عالم  
اوږدو کلونو ملګری، ملی سوداګر، د سیاسي مسایلو  د  او زما  و فاضل بچی 
ژورلیدی شنناند، شاعر او روڼ اندی انسان فدا محمد خواریکښ نظري تیره شپه 

کې په شهادت ورساوه،  د دین او هیواد دښمنانو په خپل کور، د کابل دهبوري  
 .اناهلل و اناالیه راجعون

 

ارواښاد فدامحمد نظري سره مې له شپیتمو کلونو ناسته پاسته وه، عالم، آګاه، 
شاعر مشربه او د زمانې له نبضه خبر انسان وو، چاته یې بد نه رسول او د خیر  

سوداګریز دفتر په کار کې به تر نورو یو ګام دمخه وو، په نوي ښار کې یې  

https://www.facebook.com/farooq.farda
https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi
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درلوده او زیات به په خپلو سوداګریزو او فرهنګي چارو بوخت وو. زموږ ګډ  
کار   راخالصیدو وروسته  تر  نه  او عسکرۍ  زندان  له  محک،  عبیدهللا  دوست 

 .ورسره کاوه، دفتر به یې د اکثرو قلموالو د ناستې، دمې او بحثونو ځای وو
 

انسان وو، له ډیرو امکاناتو سره سره    ارواښاد پر افغانستان او افغانانو یو مین
یې افغانستان نه خوشې کاوه، تر هغو چې کابل ته جهادي تنظیمي غله راشیوه 
شول او کابل له شپو ووت نو دی هم مجبور شو چې لندن ته ولیږدي، هلته یې  
آرام ژوند او ښه امکانات درلودل خو د وطن مینې او خپلو خلکو ته د څه کولو  

 .د وطن خړو کوڅو او ګرمو مجلسونو ته ورستون کړتلوسې بیرته 
 

همدا څو شپې دمخه یې سهار په خړه کې زنګ راوهلی وو، اوږدې قصې مو 
 .وکړې، ویل یې وطن کې مې روح خوشاله دی خو حاالتو ته خپه وو

 

ږم د هیواد او دین دښمنان څومره ډبرزړي دي چې دا فاضل او بې  ېـزه نه پوه
 .بدو انسان یې واژه

 

ماته د نظري صیب شهادت شوک راکړ او زښته ډیر یې خپه کړم، هللاهلالج لج دې یې  
مظلومانه شهادت قبول کړي، دردیدلې کورنۍ ته یې د زړه د صبر او ده ته د  

 .بهترینو درجو هیله کوم
 

 «  .اروا دې ښاده ملګریه! یادونه او خاطرې به دې له موږ سره تلپاته وي
 

 ویبپاڼې یې د مرگ خبر خپور کړ، دا یې متن دی:»  تاند
 

 لیکوال او شناند فدامحمد نظري ووژل شو
 

 2021,  15اپریل 
 

نامعلومو وسله والو تېره شبه په کابل کې د سیاسي (  ۲۶تاند )پنجشنبه، د حمل  
 فدامحمد نظري په خپل کور کې وواژه.چارو شناند، شاعر او لیکوال 

 

بجې   ۱۲د کابل د امنیه قوماندانۍ ویندوی فردوس فرامرز وایي چې د شبې په  
دقیقې نامعلوم وسله وال د کابل په دهبوري کې د فدا محمد نظري کور   ۱۰او  

 ته ننوتي او نوموړی یې وژلی دی.
 

https://taand.com/main/?p=181068
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نه دی اخیستی او   تراوسه د فدامحمد نظري د وژل کېدو مسوولیت چا په غاړه
 پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. 

 

د دې ترڅنګ چې سیاسي شننې کولې، سوداګري چارې هم   فدامحمد نظري، 
 پرمخ وړلې.

نظري چې په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې ښه کاروبار درلود، د کورنیو او  
 تنظیمي جګړو په مهال بریتانیا ته مهاجر شو.

 

خواني فرهنګي ملګري، لیکوال او شاعر عبدالهادي هادي  د ښاغلي نظري یوه پ
پر خپله فیسبوکپاڼه د نوموړي په اړه لیکلي»عالم، آګاه، شاعر مشربه او د زمانې  
له نبضه خبر انسان و، چاته یې بد نه رسول او د خیر په کار کې به تر نورو یو  

به په خپلو  ګام دمخه و، په نوي ښار کې یې سوداګریز دفتر درلوده او زیات  
 سوداګریزو او فرهنګي چارو بوخت و…«

 

ښاغلي هادي همداراز لیکلي»ارواښاد )نظري( پر افغانستان او افغانانو یو مین  
انسان و، له ډیرو امکاناتو سره سره یې افغانستان نه خوشې کاوه، تر هغو چې 

ور  کابل ته جهادي تنظیمي غله راشیوه شول او کابل له شپو ووت نو دی هم مجب
شو چې لندن ته ولیږدي، هلته یې آرام ژوند او ښه امکانات درلودل خو د وطن  
مینې او خپلو خلکو ته د څه کولو تلوسې بیرته د وطن خړو کوڅو او ګرمو  

 مجلسونو ته ورستون کړ.«
 

 پولیسو د ښاغلي نظري د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. 
 

کتابي بڼه خپاره شوي او یوه شعري ټولګه یې په  د ښاغلي نظري څو اثره په  
 «تاند کې هم خپره شوې ده.

 

د فدامحمد خواریکښ نظري په بیوگرافۍ پسې مې خپل ارشیف ولټاوه، خو څه  
مې پیدا نه کړل، بیا مې گوگل ته سر ورښکاره کړ، هلته هم څه ونه میندل شول،  
ورسته تر هغه مې د ښاغلي ټکور »دا لیکوال او دا څېرې« کتاب را په زړه  

و ټکور صاحب  شو، استاد معصوم هوتک نه مې هم د مرستې غوښتنه وکړه ا 
نه مې هم د ده د »دا لیکوال او دا څېرې« د هغو مخونو د عکسونو غوښتنه 
له نیکه  ده؛  بیوگرافي په کې ثبت شوې  لنډه  ډېره  د نظري صاحب  وکړه چې 
مرغه چې دواړو دوستانو د فرهنگي مرستې او لورینې له مخې د یاد کتاب د  

ی بښلي نظري بیوگرافي هغو مخونو عکسونه په یوه وخت راولېـږل چې د خدا
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په کې راغلې ده. له ښاغلو هوتک او ټکور نه په مننې سره به زه دا لنډه بیوگرافي 
 له سره ټیپ او د لوستونکو د معلوماتو له پاره به یې دلته کېـږدم:

 

 د ښاغلي فدامحمد خواریکښ نظري لنډه بیوگرافي:
 

هـ ش کال د حوت د میاشتې   ۱۳۲۸»فدا محمد خواریګښ د نظرمحمد زوی په  
زېـږېدلی دی، لومړنۍ زدکړې برو په دروازه کې په شلمه نېټه د کندهار ښار د 

په   دي.  کړي  توگه  په خصوصي  امتحان    ۱۳۴۵یې  سویې  د  کې  کال  هـ ش 
یې ورکولو وروسته په اووم ټولگي کې شامل شو او تر دولسم ټولگي پورې  

 زدکړې وکړلې.  
 

د   د   ۱۳۴۳خواریکښ  یې  یو شمېر شعرونه  وایي،  راهیسې شعر  کال  هـ ش 
 کندهار په »طلوع افغان«، د کندهار په مجله کې خپاره شوي دي.

 

د »نوی څارندوی« په نوم یوه رساله یې د کورنیو چارو وزارت له خوا په دري  
 او پښتو ژبو چاپ او خپره  شوې ده. 

 

ښ په پښتو، دري او انگلیسي ژبو ښه پوهېـږي، ځینې ادبي اثار  فدامحمد خواریک 
 یې په پښتو ژبه هم ژباړلي او چاپ شوي دي.« 

 

)ټکور، دا لیکوال او دا څېرې، اول ټوک، د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه، 
 ام مخ(   ۱۵۵ام کال،  ۱۳۶۶

 

کاره په پاسنۍ بیوگرافۍ کې د نظري صاحب د یو اثر )نوی څارندوی( نوم په ښ
ډول یاد شوی دی او د څو آثار د چاپ یادونه یې په اټکلي ډول شوې ده، چې ما  
نه دي لیدلي؛ خو فدامحمد نظري د »دا لیکوال او دا څېرې« تر چاپ وروسته  
په دې ورستیو کلونو کې هم خپل څو اثره خپاره کړي دي چې دغه دوه یې زما  

 له نظره تېر شوي دي: 
 

 ي تخلصونه،ــ ښکلي نومونه او ادب ۱
 

 ــ سل سری ښامار، پنځه نوې شعري ټولگې. ۲
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په دې ډول د فدامحمد نظري هغه چاپ او خپاره شوي اثار چې ما لیدلي دي دا  
 دي: 

 

 ــ نوی څارندوی،  ۱
 

 ــ ښکلي نومونه او ادبي تخلصونه، ۲
 

 ــ سل سری ښامار، پنځه نوې شعري ټولگې. ۳
 

دا خبره د یادولو وړ ده چې کېدای شي د ښاغلي فدا محمد نظري ځینې نور اثار 
چاپ او خپاره شوي وي او ما نه وي لیدلي، چې دا زه د خپلو معلوماتو نیمگړتیا  
گڼم. دغه راز له فدامحمد خواریکښ نظري نه خامخا څه نا چاپ اثار او مواد  

 پاتې دي چې وروسته به میدان ته راووزي.  
 

ه چې مخکې وویل شول فدامحمد خواریکښ نظري پر وطن، خلکو، فرهنگ څنگ 
او کتاب باندې یو مین فرهنگي و او ده دا هر څه په عمل کې ثابت کړي وو. ده 
په کندهار، کابل او لندن کې داسې غني کتابتونونه جوړ کړي و چې له عادي او  

 خوندي کړي و. اړینو کتابونو څخه یې سربېره، ډېر نادر کتابونه هم په کې
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  زه )آصف بهاند( او فدامحمد خواریکښ نظري د کابل په دهبوري کې ډېر نږدې 
اوسېدلو، زه په چوک دهبوري کې د پوهنتون ملکیت کورونو کې استوگن   سره

وم او دی په شهید دهبوري نومي واټ کې اوسېده چې زموږ د اوسېدو د ځایونو 
متر و او زه به په اونۍ کې یو یا دوه  تر منځ واټن ایله څه کم و زیات یو کلیو  

ځلې د ده کور ته د کتابونو لیدلو او یا له ده څخه د کتابونو پور کولو له پاره  
ورتلم. زما د کار وړ تقریباً اتیا سلنه کتابونه د ده د کور په کتابتون کې موجود 
له  و او ده به په ورین تندي زما په اختیار کې راکول، خو د بېرته ورسپارلو  

ټینگار سره. کله به چې د ورتگ اړتیا شوه تلیفون به مې ور وکړ چې مازدیگر 
مهال درپـېـښېـږم، ده به ویل راځه زه کور یم. هره ورځ به یې په ډېـره مینه زما 
هرکلی کاوه، لومړی به یې زما د اړتیا وړ کتابونه ما ته راکول او بیا به مو د 

فرهنگي مؤسسو او فرهنگي شخصیتونو د  چای د بنډار په ترڅ کې د بیالبیلو  
 کتابونو او فرهنگي کارونو په باب بحث کاوه. 

 

لندن کې یې هم یو غنیمت کتابتون جوړ کړی و. د نظري   ویل کېږي چې په 
صاحب کتابتون ته ښاغلي معصوم هوتک ورغلی دی او یاد کتابتون یې له نږدې  

نه په خپل یو اثر )یو  یادولیدلی دی، ښاغلی هوتک د نظري صاحب د کتابتون  
 وطن دوه دیدنونه( کې داسې کړې ده: 

 

ع( کال د اپریل اوله د یکشنبې ورځ وه چې د ټورنټو هوایي ډگر څخه    ۲۰۱۲د )
مي د خپل پلرني ټاټوبي په نیت مخ پر لندن )انگلستان( ونیو. په سفر کې راسر  

لور، تنکۍ هم  د ژوند د سفر پر ملگري سر بېره مې مشر زوی، ذکي او کشره  
راسره ول. د سفر پالن مې داسې وو، چې په لندن کي به د خپل مشر زوی د  
دسمال مراسم تېرروو او په دا بله اونۍ کي به زه مخ پر وطن مال تړم او دوی  

 به »ډب زړگیه ډب« بېرته خپل گړبېدلي کور )اوشاوا( ته ستنېـږي. 
 

په شا و خوا کي د لندن ښار  د دوشنبې پر ورځ سهار د لندن پر وخت د نهو بجو  
د گیټویک هوایي میدان ته ورسېدو. د اکا زامنو او خوریي په لیدلو مې پسله شلو 
کلونو سترگې روښانه سوې. دې خدای وهلي مهاجرت د افغانانو کورنۍ داسې 
سره پاشلې چي زوی یې له پالره او لور یې له موره او دوستان یې له خپلوانو  

ه لري وغورځول او د بیا راغونډېدلو هیله یي »خیال  څخه په سوو زرو فرسخ 
و محال و جنون« ښکاري. د چا خبره ناشکري به نه کوم، اوس هم ښه والړه  

 ده، توبه یې تر بترو، د دوستانو لیدنه کتنه د زوی زیری دئ.  
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زړې کیسې ــ ژوندو ته د سر دوعاوي ــ مړو ته پاتاوي ــ غم دي خدای لري  
بیاوي ټولې زموږ د افغاني ژوند ورځنۍ مسا لي دي. دغه ورځ لري، د ښادیو تا

مې په همدې ډول تېره سوه. د شپې مې نظري صاحب او باوري صاحب ته  
تیلیفونونه وکړل او له هغوی سره مې داسې پالن جوړ کړ، چي د پنجشنبې په  
ورځ )د اپریل درېـیمه( به په هغه غونډه کې برخه واخلو چي د پوهاند ډوکتور 

یار صاحب د پنځه اویایمي کلیزي په ویاړ سرښته سوې وه او د جمعې په ورځ ز
 ماښام به د لندن میشتو فرهنگیانو په ماښامني بنډار کي گډون کوو.

 

دا بله ورځ مې د باوري صاحب په ملتیا د نظري صاحب کتابتون وکوت، ځیني 
د څښتن د    کتابتون یې په بېنظمۍ کي  پخواني نوادر یې پکښي راټول کړي ول.

خپل ژوند ښه پوره نمایندگي کوله، ځیني سالنامې مي پکښې وکتلې او د )د ویښ  
زلمیان( کتاب مي ځني واخیست. راباندي پخه یې کړه چي سودا په مالجه ده،  
عوض به یې ورلېـږم. ورسره ښه مي کړه او په زړه کي مي وویل چي د کتاب 

ا  دیوان په  رتباط په مکه کي هم ورکړی  غال روایت خو ظهیرفاریابي د خپل 
 دئ...« 

 

ش    ۱۳۹۵)هوتک محمدمعصوم، یو وطن دوه دیدنونه، عالمه رشاد خپرندویه ټولنه کندهار،  
 مخونه(  ۶ــ  ۵کال، 

 

فدامحمد خواریکښ نظري عجیب ژوند تېر کړ، څنگه چې خوارکښ تخلص یې  
له   افغان  د طلوع  کندهار کې  په  و،  ځانته غوره کړی و، همداسې خواریکښ 
حروفچینۍ څخه یې خپله خواري پیل کړه او د ځینو مشرانو له خوا وهڅول شو  

گرځېدو او د سیاست او فرهنگ ډگر ته راوستل شو، د سیاست په واټونو کې د  
پر مهال د زندانونو تورې تیارې ور په برخه شوې، د زندان په تورو تیارو کې  
یې هم خپله خواري کوله او د همدې خواریو پایله وه انگلیسي ژبه یې په کې زده 
کړه، وروسته له هغه یې بیا هم خپلې خوارۍ ته ادامه ورکړه؛ تر دې پورې چې  

یاب سوداگر تر دریځ پورې ورساوه، د یو کامد حروفچینۍ له بریده یې ځان  
 داسې بریالی سوداگر چې د کابل په نوي ښار کې یې سوداگریز دفتر پرانست.

 

په »دا لیکوال او دا څېرې« کتاب کې راغلي دي چې: »فدامحمد خواریکښ په  
 پښتو، دري او انگلیسي ژبو ښه پوهېـږي...« 

 

ام کال،    ۱۳۶۶او خپرونو دولتي کومیټه،  )ټکور، دا لیکوال او دا څېرې، اول ټوک، د چاپ  
 ام مخ( ۱۵۵
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زما د معلوماتو له مخې ښاغلی فدامحمد خواریکښ د پښتو، دري او انگلیسي تر 
 څنگ په روسي ژبه باندې هم ښه پوهېده او رونې خبرې یې پرې کوالی شوې.

 

د دې خبرې یادول هم اړین دي چې فدامحمد خواریکښ نظري یو سخي او الس  
خالصی سړی و، ډېر ځلې یې د فرهنگیانو د اثارو د چاپ له پاره مرستې کولې 
د توان تر بریده یې   او  ده نه، نه ویل  او کله به چې مرستې الس وروغځېد، 

 مرسته کوله.
 

باندې هېوادوال، په تېره فرهنگیان د ښاغلي فدامحمد خواریکښ نظري پر مړینه  
لنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک  ډېر خپه شول او خپل تا ثرات یې په ټو

کړل، ما د بېلگې په ډول د ښاغلو عبدالهادي هادي او فاروق فردا نظرونه د  
 همدې مقالې په ترڅ کې رااخیستي دي. 

 

د وروستي ځل له پاره مې خدایبښلی فدامحمد خواریګښ نظري د اوکراین په  
تنگ و او هم زما،   کیف کې ولید، ښه دېـر بنډار مو سره وکړ، هم د ده وخت لنډ

ځکه مو په هماغه ورځ مخه ښه وکړه، بیا مې ونه لید او دا دی اوس یې د ویر  
 پر تغر ناست یو. 

 

 کورنۍ، دوستانو، د شعرونو او اثارو مینوالو ته یې تسلیت وایم،
 

 خدای دې پرې ورحمېـږي، 
 

 ارواح یې ښاده او یاد یې تلپاتې!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالگینې خندا شتمن یار،خاموش ملنگ، د 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
174  

 په خاموشۍ کې سترگې پټې کړې 
 

 )د تاج محمد یاري مړینه( 
 

 
 

 بل ځای باران او واورې سپینې اوري 
 پـر مـوږ مـدام دلـته سرې وینې اوري 

 

 دا مـو د چـا ښـېـرا کوم وخت اخیستي 
 دلـتـه نـفـرت بـل ځای کې میـنه اوري 
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 ترخې زمــوږ تـر مـنـځـه شي ویناوې 
 خو پـر بل ځای خوږې شېرینې اوري 

 

 کـاڼي راځي زموږ پـر سر له هر خوا 
 پـر نــورو وړانـگې گـلـوریـنـې اوري 

 

 یاري وطن خو ډېر زخمي، زخمي شو 
 مـرمـۍ تـر څــو بــه فـوالدیـنې اوري 

 
 )تاج محمد یاري( 

 
د   د یارانو یاري، زموږپه خواشینئ سره مې ولوستل او واورېدل چې زموږ  

شعري بنډارونو یاري، زموږ تاج محمد یاري پرته له مخه ښې په چوپه خوله،  
 په فقیرمشربه ډول بلې نړۍ ته کډه شوی دی. 

 

د شعري   »دهمرادخان«  کلي  د  زموږ  لسیزه کې  شپـېـتمه  په  یاري  محمد  تاج 
بنډارونو د چوپې خولې داسې یار و چې ډېر لږ به غږېده، کله به چې ورته وویل  
شول چې اوس دې وار دی، یو څه واوروه، پر خاموشو شونډو باندې به یې خندا  

به یې راویسته او په    السبرې شوه، جیب ته به یې گوتې کړې، یو سولېدلی کاغذ
عجز سره به یې خپل کالم واوراوه. څنگه چې دی ډېر نرم، بېغرضه او معتدل 
سړی و، دغسې یې عملي کارونه هم نرم او شاعري یې د منځوۍ درجې شاعري  

 گڼالی شو. 
 

د همدې شعري بنډارونو په ترڅ کې د تاج محمد یاري له موږ سره داسې یارانه  
ه جمعه به دی زموږ کوډلې ته راته، ان تر دې چې د جمعې  شوه چې تقریباً په هر

 په سهار نهه لس بجې به چې دروازه وټکېده، ورېرونو به غږ وکړ: 
 

 یاري کاکا به وي. 
 

خپل   له  ډکه خولگۍ  خندا  له  به  یاري صاحب  شو،  پرانستل  وربه  کال  د  چې 
 .بایسکیل سره والړ و. بیا به کېناستو او خپل بنډار به مو پیل کړ
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یاري صاحب به د کابل پوهنتون د ادبیاتو پو هنځي شپې برخې ته د لوړو زدکړو  
له پاره راته او په دې ډول زموږ د مسلک داېرې ته راننوت او یاري مو نوره  

 هم پسې ټینگه شوه. 
 

دا دی اوس یې د نه شتون ویر خدای موږ ته راپه برخه کړ. اوس خو مو خاموش  
ن او د خپلو زرینو شعري بنډارونو یار، تاج محمد  ملنگ، د مالگینې خندا شتم

 یاري له السه ورکړ، خدای دې د شعري صداقت په پار وبښي.  
 

په  پوهنتون  کابل  د  پورې  تر کچې  لیسانس  د  زدکړې  لوړې  یاري  محمد  تاج 
گواهي ورکوي    داسې ادبیاتو پوهنځي کې ترسره کړې وې، خو ځینې نور اسناد  

 چې ده په پېښور کې خپلې زدکړې د ماسترۍ تر کچې پورې غځولې دي. 
 

 تاج محمد یاري د فرهنگ په څو ډگرونو کې فعاله و: پرته له شکه چې 
 

 ــ شاعـر او لیکوال یاري، 
 

 ــ ژونالست یاري، 
 

 ــ ښونکی یاري. 
 

 ــ شاعر او لیکوال یاري: 
 

یاري صاحب د خپل فرهنگي ژوند په اوږدو کې هم شاعري کړې ده، هم یې  
 لیکلې دي او هم یې څېړنیزې مقالې خپرې شوې دي، کیسېلنډې 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ ژونالست یاري: 
 

ژورنالیزم باندې په دولتي مؤسساتو کې د یاري صاحب د کار پیل او پای په  
شوی دی، یا د خپرونو مرستیال مسؤل پاتې شوی دی او یا د خپرونو مسؤل  

 مدیریت ورله غاړې و. 
 

https://www.facebook.com/POHAWAI/
https://www.facebook.com/POHAWAI/
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 ــ ښونکی یاري: 
 

په هغې موده کې چې یاري صاحب په عربستان کې ژوند کړی دی د مورنۍ 
افغان   ژبې د ښونکي په توگه یې دنده ترسره کړې ده او د هغه تر څنگه یې 
زدکونکو ته د پښتو ژبې د تدریس تر څنگ د نورو مضامینو تدریس هم کړی 

 دی. 
 

 مستقل اثار: 
 

 )شعري ټولگه(، ستوري او سیوريــ  ۱
 

ل کاله پورې د ۱۳۶۷سیس څخه تر  ا  د افغانستان د لیکوالو د انجمن له تــ    ۲
 )د لیسانس دورې مونوگراف(، چاپ شویو اثارو معرفي او څېړنه

 

) د لنډیو ټولگه( راټولونه، یاري صاحب په دې    "یاري په پښتو ادب کې" ــ    ۳
کلمه په کې کارول شوې    »یاري«ټولگه کې داسې لنډۍ راټولې کړې دي چې د  

 ده،
 

ــ ناچاپ اثار: له یاري صاحب نه گنشمېر لیکنې او یادداښتونه پاتې دي. له   ۴
کې راغلي دي چې د یاري    انتریوپه    اربازخان ساپییاري صاحب سره د ښاغلي  

 صاحب ډېر السلیکلي شیان، له ده نه په سعودي عربستان کې پاتې دي. 
 

یاري صاحب ناچاپ اثار، ناچاپ شعرونه او ناچاپ یادداښتونه جال څېړنې ته  د 
 اړتیا لري. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تاج محمد یاري د یو ژورنالست په توگه: 
 

د تاج محمد یاري د ادبي تخلیقاتو، داستان لیکنو او ځېړنیزو کارونو تر څنگ، 
د ده د فرهنگي کارونو غوښنه برخه د ژونالیزم په ډگر کې ده چې په لنډ ډول  

 یې دلته یادونه کوم:  
 

https://www.facebook.com/POHAWAI/
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ل" کاله پورې د افغانستان بانک د نشراتو په عمومي مدیریت  ۱۳۶۶-۱۳۵۷له " ــ  
 ، تمم، مسلکي غړي او مرستیال په توګهکې د اقتصاد مجلې د مه

 

" ــ   انجمن کې د  ۱۳۶۸-۱۳۶۶له  په  لیکوالو  د  افغانستان  د  ل" کاله پورې یې 
 ،کړېل په توګه دنده ترسره ؤنشراتو د مس

 

پورې یې په ملي راډیو تلویزیون کې د لیکوال، پروډیوسر   ل۱۳۷۳-۱۳۶۸له    ــ  
او د راډیو افغانستان د هنر او ادبیاتو په ریاست کې د راډیو د عمومي مدیر په 

 ،ړې دهترسره کتوګه خپله دنده 
 

څخه نیولې بیا د ژوند ترپایه په رادیو تلویزیون کې لومړی د  ل کال ۱۳۸۸ه  ــ ل 
 ل مدیر پاتې شوی دی. ؤمجلې مس   او بیا د دېګه  مجلې د مرستیال په تو»آواز«  

 

کله چې پر وطن باندې پتنگان؟ غالب شول، بیا نه له تاج محمد یاري نه خبر  
شوم او نه هم له نورو شاعرانو یارانو نه؛ هر چا چې په هره خوا منډه کوالی 
ورکو   د الر  زه هم  تښتېدو شول.  په  اورنه  کړای شوي  بل  له  پتنگانو  د  شوه 

ېدو په هیله، لکه وچه پاڼه  الرویانو پر پلونو روان شوم او یوه امن ځای ته د رس
د مسؤلو کسانو   پڼدغولي کې  یوه  په  هېواد  د چک  ازغیو کې ونښلي،  په  چې 
پوښتنو ته کېنول شوم چې د گران دوست تاج محمد یاري نوم مې د ده د کورنۍ 
له یو غړي نه چې زما د خبرو ژباړه یې کوله، واورېد. د کیسې یوه برخه یې 

 ده:  داسې
 

موټر ودرید او زموږ د نه غږیدا او نه تمامیدونکو چرتونو لړۍ یې وشلوله،  ...  »
ښکته شوو، یو لوی انګړ ته یې ننه ایستو. بیا مو په پنجرو او ازغنوسیمانو کې 

بیالبیلو هیوادونو سرګردانه مسافر ښکته پورته کیدل، د نورو ځان ایسار ولید. د  
مهاجرینو په منځ کې افغانان له ورایه پیژندل کیدل، چا د الس په جګولو، چا د  

 سر په اشاره او چا په ژبه احترام او هر کلی وکړ. 
 

 دلته هم هماغه پخوانی ترننی پیل شو:
 

 د کوم ځای یې؟ 
 

 څنګه راغلې؟ 
 

 ولې راغلې؟ 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
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 سره راغلې او... چا
 

یوه میرمن په یوه کوټه کې ناسته وه، پوه نه شوم چې پولیسه وه که د مهاجرینو 
د کمپ کومه ملکي ماموره، یو، یو یې ورغوښتلو او پوښتنې یې کولې. ژباړن 
یو افغان زلمی و، خو روزګار په ځوانۍ کې د زړبودۍ ډالۍ ورکړې وه. په سر  

ر وو. زما سر او ږیره په زندان کې دومره ببر کې یې له تورو ویښتانو سپین ډی 
ژندل کیدم. ښځې لږ ځان را نه  ـېـشوي وو چې سم ځناور رانه جوړ و او نه پ

ً لرې وڅښاوه، حتم به زما ځان بوی کاوه، په دې چې په شپو، شپو مې ځان نه    ا
 وپریولی.

 

نور  ړ شهرت، کار و بار، زده کړو او... پوښتنې پیل کړې. زه چې  ـښځې د بشپ
له دغو پوښتنو نه پوره ستړی شوی وم، په ستړیا او خواشینۍ مې د خپل شهرت  

ړه کړې چې ژباړن مې نیغ مخې ته ـځینې ټکي بیانول، ما ال دا لړۍ نه وه بشپ
 ودرید، مسکی شو، الس یې راکړ او وې ویل: 

 

 استاده ستړی مه شې، زه پالنکی یم، د تاج محمد یاري وراره...
 

کا او صمیمیت ولیدل، په ځیر مې ورته وکتل او د ګران دوست ما چې د ده موس
تاج محمد یاري هغه وړوکی وراره مې بیا ولید چې د لومړي ځل له پاره مې د  
یاري صاحب په کور کې، د کابل په ټایمني کې لیدلی و، نو ناڅا په مې ترخولې  

 ووتل:
 

زندانونه موږ تیروو او د تشویش وای هلکه ته ولې دومره سپین ږیری شوی یې،  
 ،له السه ستا سرسپین شوی دی، ښه خیر

 

 «...زما که عمر په ضروروي تیر به شینه»
 

 ته جوړ یې؟ 
 

 یاري صاحب چیرې دی؟  
 

 ده سمدالسه وویل:
 

 هغه په عربستان کې ژوند کوي. 
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  :ما ورته و ویل
 

 « اصل ځای ته یې ځای رسوالی دی او... 
 

بیا کله چې په دوه زره اوه لسم کال کې کابل ته په سفر تللی وم، د گران دوست  
زرین انځور لیدلو ته ملي رادیو تلویزیون ته ورغلی وم، چې له ډېرې اوږدې  
مودې وروسته مې سترگې د یاري صاحب په لیدلو خوږې شوې. دا زما او د ده  

 ونه لورول.  وروستی دیدن و او خدای بیا د ده لېدل پر ما باندې
 

 اوس د یاري لنډه پېژندنه:
 

زما د معلوماتو له مخې د تاج محمد یاري بیوگرافي د لومړي ځل له پاره ښاغلي  
کې را اخیستې او خپره کړې یې    »دا لیکوال او دا څېرې«گل افضل ټکور په  

 ده، زه یې دلته کټ مټ رااخلم: 
 

هـ ش کال   ۱۳۳۴»تاج محمد یاري د مرحوم حاجي باز محمد زوی دی چې په  
زرملې د  والیت  پکتیا  ک  د  په  زېولسوالۍ  کې  کلي  دـاللګو  لومړنۍ ږېدلی  ی. 

  ۱۳۴۸زدکړې یې د خپلې ولسوالۍ د کټیخیلو په لومړني ښونځی کې وکړې. په  
کال کې د دغې لیسې   ۱۳۵۳کال کې د کابل د ابن سینا په لیسه کې شامل شو، په  

د »ځینو« مشکالتو له مخې لوړې زدکړې ورنه  د دولسم ټولگي نه فارغ شو.  
کال د ثور تر میاشتې پورې   ۱۳۶۶کال نه را په دېخوا بیا د    ۱۳۵۷پاتې شوې. د  

اوس د افغانستان د لیکوالو د    یې د افغانستان بانک په نشراتو کې کار کاوه، خو
 انجمن د نشراتو د مسؤل په حیث کار کوي.

 

کال راهیسې شعر وایي زیات شعرونه یې د غزل په فورم کې   ۱۳۵۷یاري د  
دي، د غزل ژبه یې خوږه او له رنگینۍ نه ډکه ده، ډېر شعرونه یې په مجلو او  

 ورځپاڼو کې خپاره شوي دي.
 

 
کابل پوهنتون د شپې پوهنځي محصل هم دی. د  د خپلې وظیفې په څنگ کې د  

خپل ادبي دوران په فعالیت کې تر اوسه د شعر کومه چاپي مجموعه نه لري.  
اوس یې د شعرونو یوه مجموعه د ستوري او سیوري په نامه د چاپ له پاره 

 تیاره کړې ده چې په راتلونکې کې به چاپ او خپره شي.« 
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ام    ۱۳۶۶ې، اول ټوک، د چاپ او خپرونې دولتي کمیټه،  )افضل ټکور، دا لیکوال او دا څېر
 مخونه(  ۴۶۶ــ  ۴۶۵کال، 

 

په دې ورستیو کې یې د دري ژبو شاعران ځینې مشهور شعرونو یا شاه بیتونو  
 ژباړې ته مخه کړې وه. دا یې څو بېلگې دي:

 

 برگ سبز درختان در نظر هوشیار
 هـر ورقـش است، معرفـت گردگار

 

 سعدی
 

 شـنه پاڼـه د دې ونـو، په نظـر د هوښیارانودا 
 معرفت د لوی څښتن دی، فکر وکړئ عاقالنو

 
 یاري
 
***** 

 بـنـی آدم اعــضــای یــکــدیــگرند
 کـه در آفـریـنـش زیـک گـوهـرنـد 

 
 چو عضوي به درد آورد روزگار
 دگـر عـضـو هـا را نـمـانــد قـرار

 
 دیــگـران بـیغمیتـو کـز مـحـنـت 

 نـشـایـد کــه نــامــت نــهــنـد آدمي
 
 سعدی
 

 د ادم اوالد د یـو صـورت پـه شـان دی 
 پــه مـعنی کې د خلقت لکه یو ځان دی 

 
 کـه یـو غـړی پـه کـوم درد شي گرفتار
 دا نــور غــړي ورسـره ټــول نــاقـرار 
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 تــه د نـــورو لـــه محـنـتـه کـه بېغم یې 

 نه ښکاري چې زوی ته د ادم یې داسې 
 
 یاري
 
***** 

 
 

 د فرهنگي یارانو د خواشینۍ او تسلیت څو پیامونه: 
 

 باجوړی: بریالید یاري صاحب استاد ښاغلی 
 

 ر:خواشینۍ خب د»

https://www.facebook.com/baryali.bajawri
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یاري سترګې هم پټې شوې.  اوازمجلې مدیر تاج محمد    تلویزیون د  ملي راډیو او  د
هیواد په مطبوعاتو کې له څلویښتو    و. د  ژبې نومیالی شاعر  پښتو  نوموړی د

 .«مرګ ترشیبې مصروف و. خداي دې جنتونه ورکړي کلونو راهیسې د
***** 

 د یاري صاحب ټولکیوال ښاغلی خزان خزان: 
 

یو څه وخت    »تاج محمد یاري د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې د
لپاره زما ټولګیوال وه، د ښو اخالقو څښتن او د ځانګړې کورنۍ تربیې نه برخمن 
انسان وه، د مړینې د خبر په اورېدلو یې د غم او خپګان خولې را باندې راماتې 
شوې او د زړه له تله پرې ودردېدلم. یاري ته دې رب العزت د فردوس جنت 

نو او ملګرو ته یې د جمیل صبر غوښتنه ورپه برخه کړي، د کورنۍ غړو، دوستا
 . کووم

 

 انا هلل وانا الیه راجعون.«
 

***** 
 

 :انځورښاغلی زرین گران دوست 
 

 « یاري»
 

 ،یو بې جوړې یار
 

ګران تاج محمد یاري، زموږ د ځوانۍ د شاعرانه، مستانه ادبي بنډارونو یار، له 
 .ژوند سره د یارۍ تار پرې کړ

 

 یاري به بې له شکه د منځنۍ کچې شاعرو، خو د لوړې کچې شریف انسان و.
 :په ملګرتوب کې، په یارۍ کې بې جوړې یار و، خو ټول یاران یو ډول نه وي

 
 یارۍ په تمه ګرځي چې یاري یې د

 اريــره یـ اري ســوي یـه کـه نـغـه
 

https://www.facebook.com/wadoodr1
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دروند و، لکه د غم یو لوی بار، لکه یو ستر ماتم. هغه  د هغه د مرګ غږ ډېر  
 .په دې عمر کې ال د مرګ نه و

 

یاري زما د ځوانۍ د لیکوالۍ د زیاترو کتابونو اهتمام په ډېره مینه او اخالص  
کړی و. د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې زما د مشرۍ په کلونو کې به 

یله کله کله پر شونډو راغله: »له دومره یارۍ  یې له ما نه د مینې له تبسمه ډکه ګ
سره سره دې د » آواز « له مدیریته ور آخوا لوړه چوکۍ رانه کړه؟! « رښتیا 
هم ما خدای زده په کوم دلیل دا سختي کړې وه! خو هغه تل ماته د یو مهربانه 
دوست په توګه ګران و. موږ ملګرو به کله کله په خپلو کې ویل: »یاري »له  

زیات« شریف انسان دی.کله کله دغه ډول شرافت د »مظلومیت« تر پولې حده 
ورسېږي. یاري تر هماغې پولې رسیدلی و. ښایي همدا به د لوړ انسانیت پوله 

 !وي چې هر څوک نه شي وررسېدالی
 

 .نن همداسې یو مظلوم انسان له موږ جال شو
 

 !پر ګور یې د نور د بارانونو شېبې شه
 

 زرین انځور
 

 ۳۰ش. د ثور ۱۴۰۰کابل، 
 

***** 
 

 :ټکورد یاري صاحب یار او دوست ښاغلی گل افضل 
 

 ، په وارځې ته وار یارانو کډې ګور د»
 

 دوه دری ساعته مخکې انځور صاحب راته له کابل نه زنګ وواهه او زما  
 بې وزله   ورور،شاعر،مینه ناک ،ملنګ، دډیرواوږدو کلونودملګری،

معصوم انسان ارواښادتاج محمدیاری دمړینې له بد خبر نه یې خبر کړلم    یو  او
پوهیږم چي  باور وکړی چی له هماغې شیبې نه مې ستونې سلګو نیولې او نه  

څه ولیکم څه وکړم داسې تورې داسې جملې اوداسې څه نه شم پیداکولې چی لږ 
 .تر لږه یا زما سلګې ارامی کړی اویادهغه ددوستې حق اداکړې

 

https://www.facebook.com/afzal.takoor
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کابل پولیتخنیک انستیتوت په لیلیه کې اوسیدم چې   لمریزکال منې وه زه د۱۳۶۳
  بل ارواښاد   و افسر وه اوته راغلل یو حبیب نومیده ا  یوه ورځ دوه کسه زما لیدو

شپې پوهنځی لوسته له هغه وخت نه    هغه وخت دوی دواړو د  یارې صاحب،
یاری صاحب یارانه شروع شوه هغه په ملګرتوب او انډیوالې کې بی    زما او د

 :ګیلې په شکل وویل جوړی انسان وه یوه ورځ یې راته د
 

 یارې په طمع ګرځې چی یاري یې د
 اريــ ره یـارې ســوې یــه کــ ه نـغـه

 
 :ورته وویل نو ما

 
 ي ټول خبر د ستا یاران خو دا زما او

 اری ـارې سره یــیې ړــور کـک ـچی ټ
 

 هغه به زیاتره د  ارواښاد یاری صاحب ډیری خاطری شته زه او  سره د  له ما
دغه او    معین الدین اجمیر چشتې خانقاه ته هم تللو  جمعې په شپه په کابل کی د

هغه روح    ډیری خوږی خاطری به که خدای کول وخت ناوخته لیکم او دنوری  
 .عقیدت ګلونه ډالۍ کوم ته به د

 

 !« اروایې ښاده او یاد یې تلپاتې اوسه
 

***** 
 ښاغلی سلطان جان کلیوال: 

 

»په یقین سره چى یارى صاحب یار و او خوږ یار و. د انسانى اخالقو غوره  
نمونه او د افغانى خویونو بى جوړې لرونکى ٶ. په مړینه یي ډیر خواشنى شوم. 
لوى هللا ج دى ورته قبر نورانى و ګرزوى. عفوه دى نصیب شى. ټولى درنې  

ټکور دروند  ته  ټولو  مونږ  او  ته  تاسو  او  دوستانو  او    کورنۍ.  صبر  صاحب 
 حوصله غواړم. انا هللٍ و انا الیٍه ٙراٍجعٌون.« 

 
***** 

 

 صالحي:  نبيښاغلی محمد 
 

https://www.facebook.com/mohammadnabi.salahi
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 : د تسلیت پیغام
 

د افغانستان قلم ټولنه دالحاج تاج محمد یاري ناڅاپي مړینه د افغانستان د ادبیاتو 
رادیو  لپاره   ملي  د  لیکوال،  غوره  شاعر،  تکړه  نوموړی  ګڼي.  ضایعه  ستره 

د   د کتنپالوي مهم غړی،  پاڼې مجلې  د  آواز مجلې مسوول مدیر،  د  تلویزیون 
افغانستان د لیکوالو د پخوانۍ ټولنې او د افغانستان قلم ټولنې غړی، شعر په شعر 

و مخلصه څېره  د ترجمې برخې برجسته شاعر او د افغاني مطبوعاتو هڅانده ا
قلم کسانو ته د ژور  اواهل  یاري کورنۍ  ارواښاد  د  ټولنه  قلم  افغانستان  د  وه. 

 .تسلیت مراتب وړاندې کوي
 

ارواښاد یاري نږدې څلوېښت کلونه په افغاني مطبوعاتو کې د شاعر، لیکوال او  
 .ژورنالیست په توګه صادقانه خدمت کړی دی

 

 .«  ده ويیاد یې تل تر تله تازه او اروا دې ښا
 

 خوشال بابا ډېر پخوا ویلي وو:
 

 د دې باغ گلـونه لـږ نه دي خوشاله 
 تـازه تر تر تازه ترو نور غوړېږي

 
د یاري صاحب د مړینې د ویر څپو زورولم او له دې درد او زورېدو سره مې  
د ده د حق ادا کولو په نیت د خپلې کار الندې مقالې له پاره د نورو نظریاتو د 
راټولو په غرض هره شېبه میډیا تعقیبوله، نظریات او د خواشینۍ پیامونه مې 
ترسترگو تېرېدل، خو زه یې نه قانع کولم، چې نا څاپه مې د تاج محمد یاري په  

پر داسې لیکنې سترگې    ي(اربازخان ساپهکله په فیسبوک کې د یو ځوان قلموال )
هنگي شخصیت حق تر یو ولگېدې چې په ریښتیا سره یې د یاري صاحب د فر

 بریده ور ادا کړی دی.  
 

د ښاغلي اربازخان په قلم دا لیکل شوي او راټول شوي معلومات د یاري صاحب  
 په پېژندنه او فرهنگي کارونو په روښانولو کې ښه مرسته کوالی شي.  

 

ي د یاري صاحب د مړینې د خبر څخه یوه ورځ وروسته اربازخان ساپښاغلي  
خپله دا غنیمت لیکنه خپره کړه. زه د یاري صاحب د یو فرهنگي دوست په توگه  
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دلته را    برخېد ده د لیکنې ځینې  نه مننه کوم او    اربازخان ساپیدلته له ښاغلي  
 نقلوم:

 

 !پښتو ژبې یو بل ګل هم ورژېدد »
 

ل" کال و چې موږ په کابل پوهنتون کې پښتو ادبیات لوستل. غالباً اووم  ۱۳۹۷"
سمستر به و او استاد اسماعیل یون راته د پښتو ادبیاتو معاصر تاریخ تدریساوه. 
یوه ورځ استاد یون محصلینو ته کورنۍ دندې ورکړې او ویې ویل چې تاسو باید 

لیک  ولیکئ. ماته یې  د معاصرو  پېژندنه خپل سمینارونه  او شاعرانو پر  واالنو 
وویل چې ته به د "تاج محمد یاري" پر پېژندې خپل سمینار ولیکې. هغه وخت  

 .تاج محمد یاري په ملي رادیو تلویزیون کې د "اواز" مجلې مسوول مدیر و
 

ملي رادیو  پر سبا یې زه او زما یو ټولګیوال، چې نورالرحمن "امیري" نومېږي،  
تلویزیون ته والړو او هلته مو د "اواز" مجلې مسوول مدیر پوښتنه وکړه. یوه  
وویل: " مدیر صیب به یو څو شېبو کې راشي، رییس سره جلسه لري." هغه  

 .وخت زرین انځور د ملي رادیو تلویزیون رییس و
 

قد  موږ والړو او پر څوکۍ کېناستو، شېبه وروسته دروازه خالصه شوه او پر  
میانه، لږ شانتې سور، پر سر یې سپینه خولۍ، سپینې جامې او تور واسکټ پر  
تن او له ُمسکا ډکه څېره راښکاره شوه. را نږدې شو او ښه کلکه ستړي مشي 
یې راسره وکړه، ته به وایې له کلونو مو پېژنې او ښه نږدې ملګري یې یو. د  

زموږ ترڅنګ کېناست.    چایو ترموز او درې ګیالسه یې را واخیستل او راغی
ګیالسونه یې را ډک کړل او په خواږه انداز یې وویل: " خیر که چای سوړ دی، 

 "خو چې موږ ساړه نه شو
 

یاري صیب ډېر خوږ انسان و؛ په مجلس کې هیڅوک ورسره نه تنګېدل. څېره 
کې یې تل ُمسکا وه. خوندور شعرونه به یې ویل او مهمه دا چې د مشهورو 

عرانو، لکه: بېدل، حافظ، سعدي او نورو شعرونه یې پښتو ته فارسي ژبو شا
ژباړل. خبر شوم چې دې لوی شخصیت نن خپل روح حق ته وسپاره او موږ 

 .یې یوازې پرېښودو
 

 ارباز خان ساپی  "روح یې ښاد"
 

https://www.facebook.com/POHAWAI/
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نن زه تاسو سره د تاج محمد یاري پېژندنه شریکوم، چې د ده مرحوم له خولې  
  .ې او لیکلې دهمې د ده پېژندنه اورېدل

 

 ه: د تاج محمد یاري پېژندن
 

 محمد یاري رژېدلی ګل؛ تاج
 

ل" کال کې د پکتیا د  ۱۳۳۴الحاج تاج محمد یاري د الحاج یار محمد زوی په " 
  .زرملې ولسوالۍ د ګاللګو په کلي کې زېږېدلی دی

 

 :زده کړې
 

لومړني ښوونځي  ل" کال کې د خپلې ولسوالۍ د کتېخېلو په  ۱۳۴۲نوموړی په " 
ل" کې ترې فارغ شو. له هغه څخه وروسته د کابل ۱۳۴۷کې شامل شو او په " 

پوهنتون د ساینس په پوهنځي کې یې تر درېیم ټولګي زده کړې وکړې، خو له  
ل" کال کې ۱۳۶۳پښتو ژبې سره یې د مینې له کبله یاد پوهنځی پرېښود او په " 

ل" کې ترې  ۱۳۶۷ل کړې او په " یې د ادبیاتو د شپې په پوهنځي زده کړې پی
 .فارغ شو

 

 .یاري په پښتو، فارسي، عربي او څه ناڅه انګلیسي ژبو پوهېده
 

 :سفرونه
 

کال کې د داخلي جګړو له کبله پېښور ته کډوال شوی او له هغه  "  ۱۳۷۳په " 
ځایه بیا سعودي ته تللی دی. تاج محمد یاري وایي: "ما په پېښور کې ماسټري  

هغه ځایه مې د خپلې ماسټرۍ سند نه دی اخیستی، ځکه چې سعودي  کړې، خو له  
  ".ته والړم

 

ل" کاله پورې په سعودي کې و او په دې کال کې بېرته ۱۳۸۸نوموړی تر " 
 .هېواد ته راستون شوی دی

 :دندې
 

ل" کاله پورې د افغانستان بانک د نشراتو ۱۳۶۶-۱۳۵۷لومړنۍ دنده یې له "  ــ
اقتصاد مجلې د مهتمم، مسلکي غړي او مرستیال په   په عمومي مدیریت کې د

 .توګه ترسره کړې ده
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" ــ   انجمن کې د  ۱۳۶۸-۱۳۶۶له  په  لیکوالو  د  افغانستان  د  ل" کاله پورې یې 
 .کړېنشراتو د مسوول په توګه دنده ترسره 

 

"   ــ لیکوال، ۱۳۷۳-۱۳۶۸له  د  کې  تلویزیون  راډیو  ملي  په  یې  پورې  ل" 
راډیو افغانستان د هنر او ادبیاتو په ریاست کې د راډیو د عمومي پروډیوسر او د  

 .مدیر په توګه خپله دنده مخ ته وړې ده
 

ل" کاله پورې یې په سعودي کې په یوه ۱۳۸۸ل" کال څخه تر " ۱۳۷۳له "  ــ
تقریباً   تدریسول. دې ښوونځي  پښتو  او  افغاني ښوونځي کې ساینسي مضامین 

 .درلودل پینځه زره افغان زده کوونکي
 

ل" کال کې بېرته هېواد ته راستون شو، نو یوځل بیا یې د ۱۳۸۸کله چې په "  ــ
ملي راډیو تلویزیون په عمومي ریاست کې د "اواز" مجلې د مرستیال په توګه 

ل" کال څخه وروسته د ژوند تر پایه پورې ددې مجلې  ۱۳۹۵دنده پیل کړه او له " 
داراز یې د هنر او ادبیاتو په ریاست  عمومي او مسوول مدیر پاتې شوی دی. هم

 .کې د تلویزیون د ادبي خپرونو د لوی مدیر په توګه هم خدمت کړی دی
 

 : ادبي هڅې
 

د  داوود خان د جمهوریت په وخت کې  د  لومړنی شعر  تاج محمد یاري خپل 
په  ۱۳۵۲"  میاشتې  د  عقرب  د  کال  وخت ۱۶ل"  هماغه  د  چې  ویلی،  نېټه  مه 

ل" کال څخه را په دې خوا  ۱۳۵۷هم چاپ شوی دی. له " "جمهوریت" اخبار کې  
سي، امریکا  بيیې شعرونه په مسلسل ډول په هېواد، انیس، ژوندون، سباوون، بي

 .غږ او د کوزې پښتونخوا په ځینو مجلو کې چاپ شوي دي
 

ل" کال کې ۱۳۶۶لومړنۍ شعري ټولګه یې د "ستوري او سیوري" په نامه په " 
اطالعاتو او فرهنګ وزارت لخوا ورته جایزه هم  چاپ شوې، چې د وخت د  

ورکړل شوې ده او دا ټولګه یې د اقتصادي ستونزو له کبله بیاځلې نه ده چاپ 
 .کړې

 

هم   په جوړو شویو غونډو کې  له خوا  افغانانو  د  یې  په سعودي عربستان کې 
شعرونه ویلي دي او هغه شعرونه یې چې په سعودي ویلي د هغو ټولګه ال تر 

نه ده چاپ شوې او ځیني شعري ټولګې یې په سعودي کې ترې پاتې شوي    اوسه
دي. یاري صیب په دې اړه راته داسې ویلي: "یو غټ بکس مې په عربستان کې  
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پاتې، چې پکې مې ځینې ناچاپ اثار دي. تر اوسه نه یم توانېدلی، چې هغه بکس  
 ”له ځانه سره راوړم یا یې راوغواړم

 

راف یې د افغانستان د لیکوالو د انجمن له تاسیس څخه  د لېسانس د دورې مونوګ
 .. .ل" کاله پورې د چاپ شویو اثارو معرفي او څېړنه ده۱۳۶۷تر " 

 

تاج محمد یاري د پښتو لنډیو په ټولونه کې یې هم ډېر کار کړی او د لنډیو یوه 
مجموعه یې "یاري په پښتو ادب کې" په نامه ده. په دې ټولګې کې داسې لنډۍ  

 ه: راټول شوي، چې په پکې د "یاري" کلمې راغلي؛ لک 
 

 یاري د زور خبره نه ده
 که دې زړه نه وي نور دې نه مجبورومه

 

 دا خو دا ستا د یارۍ ډز دی 
 چې په زېړي مازیګر کډې بارومه 

 

 یاري دې نه کوم ډارېږم 
 لرې تماشې به دې کومه  ــ له لرې

 
رباعیاتو په فورم کې کړې ده، خو ازاد نظمونه  یاري زیاته شاعري د غزل او  

فهمه دی. زیاتره عام کلمات  یې هم ویلي دي. شعر یې ساده، سلیس، روان او عام
 .په خپل شعر کې کاروي، چې هر چاته د پوهېدو وړ دی

 

په داستان لیکلو کې هم برالسی دی او ډېر داستانونه یې لیکلي دي، چې د "زور 
داستان یې د "غوربند" په مجله کې هم چاپ شوی دی. ځینې  واکي" په نامه یو  

مقالې یې، لکه: تصور په شعر کې، پیغام په شعر کې او داسې نور... یې هم  
 .لیکلي او په ځینو مجلو کې چاپ دي

 

یاري په دې وروستیو کې له خپل نوم سره "حسیر" تخلص هم یوځای کړی و 
ې د ده یو بل همنامه هم شته چې  او دلیل یې دا ویل، چې د دوی په کورنۍ ک

"یاري" تخلص کوي، نو ځکه یې "حسیر" تخلص له خپل نوم سره یوځای کړی، 
 .څو د دوی دواړو تفکیک وشي

 

 ل" کال د غویي په دېرشمه نېټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ۱۴۰۰یاري د " 
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 !« روح یې ښاد
 

  : بېلگېدا هم د تاج محمد یاري د کالم څو 
 

 وایــي راپــیــدا د انــځــر گــل کـړه ته
 یا د مـرغـۍ پـۍ راوړه جـامــونــو کې

 

 ځان راته ماشوم کړي په سلگو شي بیا
 چې نه شته هـېـوادونو کې غـواړي څه 

 

***** 

 بیا هغه ماښام دی
 

 گـوره بـیـا هـغه ماښام دی، زړه مې ډک د وینو جام دی 
 بـې لـه تـا چې سبا کـېـږي، زه یـم شـپـه د غـمـو بام دی 

 

 کړم له ستورو سره خوالې، لـه سپوږمۍ سره کیسې هـم
 چې له خـلـکـو لرې گرزي، هغه بـند د عشق په دام دی 

 

 بـلـبـالن کـړي فــریـادونـه، بـوراگـان ټـــول سینه چاکي
 چـې د عشـق پــه لــمـبـو سـوي، پـتـنـگانـو تـه سالم دی 

 

 پــه چـا ښـې لـگـي سـنـدرې، پــه چـا غــږ د بــلــبــالنو 
 خو زما چې ډېر خوښېـږي بس د مـیـنـې خوږ کالم دی 

 

 وي یاري وایيچې د مـیـنې پـه اور سـوی چـېـرتـه نـه 
 هغه زړه پوخ شوی نه دی، هسې گرزي گوره خام دی 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=265726190496957&set=a.108672826202295
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 »د فلک له چارو څه وکړم کوکار...«
 

 )د مصطفی عمرزي مړینه( 
 

 
 

 د فـلک لـه چـارو څـه وکـړم کوکار
 زمولوي هر گل چې خاندي په بهار

 

 هر غاټول چې په بیدیا غوړېده وکا 
 تاررېـژوي یې پـاڼې کانـدي تار په  

 

 ډېـر مـخـونـه د فلک څپېړه شنه کا
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 ډېر سرونه کا تر خاورو الندې زار 
 

 )شیخ اسعد سوري( 

 
او دا دی یو ځل بیا مرگي زموږ د فرهنگ د بڼ ور، راتکاوه او بیا یې خپل پور  

 وغوښت، خو ډېر بېوخته، 
 

 او دا دی بیا مرگي زموږ د فرهنگ له بڼ نه یو غاټول وشکاوه،
 

 مرگي په یوه څپـېـړه ډېر مخونه شنه کړل،او دا دی بیا 
 

 او دا دی بیا یې یو د کار سر رانه یووړ او تر خاورو الندې یې کړ،
 

 او دا ځل یې یو ډېر فعال، زړور او د افغان فرهنگ پیاوړی مدافع رانه وریبه، 
 

افغان لیکوال، څېـړونکی او ژونالست مصطفی عمرزي یې د تل له پاره رانه  
 جال کړ.

 

خواشینۍ سره خبر شوم چې لیکوال، څېړونکی او ژونالست مصطفی عمرزي  په  
هم له ژوندیو الر بېله کړه او د وطن، خلکو او فرهنگ له مینې سره یې پر وطن 
او خلکو او فرهنگ باندې د روان ناتار او غوبل د لرې کولو ارمان گور ته  

 یووړ. 
 

گ له ژوندي موجود  مرگ حق دی او هر ژوندی موجود به یې مزه څکي. د مر
سره دوښمني ده، خو د مصطفی عمرزي په مړینه داسې پوه شوم چې د مرگ  
له موږ سره بیخي نه ده جوړه، داسې دوښمني یې له موږ سره رااخیستې ده چې 
د نړۍ په هېڅ ځای کې یې داسې دوښمني له چاسره نه وي کړې او دا ځل یې  

وکړ چې د وطن، خلکو او   زموږ د فرهنگ په بڼ کې په داسې یو بوټي وار
ډېرو سترگې وراوښتلې، هغه هم لکه ژرنده، پرته له ستړیا بې له دمې کار کاوه، 
خو داسې یې ودراوه چې نور به یو پل هم اوچت نه کړي د ځوانۍ په جوش کې  

 یې راڅمالوه او ډېر خلک یې بیا د ویر پر ټغر کښېنول.
سې میین و چې عمالً یې مصطفی عمرزی پر وطن، خلکو او فرهنگ باندې دا

خپل ټول لنډ عمر ورته وقف کړی و، د ده په سلگونو مقالې او په لسهاوو کتابونه 
 د کار او ملي فکر خاوند شخصیت و. د دې ادعا ښه ثبوت کېدای شي، دی 
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کله مې چې د مصطفی عمرزي د مړینې خبر واورید، بارو مې نه کېده، خو 
کې یې درولی وم. له ځان سره مې ویل: که  خبر دومره زورولم چې په دوو کې  

دا خبر لکه د رفیع صاحب د مړینې ناسم وي، نو افغانان ولې داسې کوي او که  
ریښتیا وي نو، دا خو بیا موږ د فرهنگ خپله یوه لویه سټه له السه ورکړه، داسې  
څوک مو له السه ورکړ چې تل به په خپل ټول ځواک سره د افغانستان د قسم  

وښمنانو د فرهنگي یرغل په مقابل کې په علمي او مستند ډول سپر و؛ خوړلو د
او خبر ریښتیا شو او ډاډه شوم چې مصطفی عمرزی هم لکه تاج محمد یاري په  
ناهیلۍ او بیکسۍ کې داسې سترگې پټې کړې چې د وطن د ابادۍ، د نوي نسل  

اغلي زړه  د روزلو او د افغانستان د هراخیز پرمختگ زرین ارمانونه یې پر د
 او ذهن باندې نا تمام له ځان سره گور ته یوړل.

 

د دې خبرې یادول اړین گڼم چې مصطفی عمرزي په یوې لویې فرهنگي کورنۍ 
پورې اړه درلوده. د ده له خپلو لیکنو څخه څرګندېـږي چي دی د مور له خوا د  
د  اماني عصر د فرهنګي شخصیت او د تذکرة الشعراء مولف سراج الدین سعید 

کورنۍ غړی و او د مولوي محمد امین خوګیاڼي له کورنۍ سره ئې هم خپلوي 
درلوده او د پیاوړي لیکوال او هنرمند محمد جان فنا وراوره و. د زیاتو معلواتو  

 له پاره وگورئ:  
 

نا یادواره،  چهار  مصطفی،  افغانستان)عمرزی  گان  نویسنده  و  شاعران  انجمن  ،  شر: 
 (۱۳ــ  ۱۱خورشیدی، ص ص ۱۳۹۳

 

 او یا دا الندې لینک وگورئ:
 

https://www.ketabton.com/bookfile/12624 
 

لیکلي    داسې اکادمسین کاندید استاد اعظم سیستاني د مصطفی عمرزي په باب  
 دي: 

 

با دریغ واندوه خبردرگذشت نویسنده جوان وفعال وشجاع مصطفی عمرزی را  »
آنالین   افغان جرمن  فیسبوک وپورتال  از جمله در  امروز درسانه های جمعی 

 .که گوئی پسرم را از دست داده باشمخواندم وچنان مرا متاثر ساخت 
 

سال(    38مرحوم عمرزی، ژورنالیست ونویسنده پرکاری بود که با عمرکم خود)
درکنار صدها مقاله وگزارش های مستند، حدود دوصد اثرمستقل نوشته است که 

 .اکثرشان بچاپ رسیده اند وبرخی هم ناچاپ مانده اند

https://www.ketabton.com/bookfile/12624
http://www.afghan-german.com/tahlilha/Edit_Comments.aspx?28730
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عمرزی صافی دفاع از تاریخ وفرهنگ یکی از خصوصیات اخالقی ومیهنی  
ها   ستمی  وگروه  ستیزان  افغانستان  گسیخته  لجام  حمالت  دربرابر  افغانها 
بود.عمرزی هر مقاله وهرکتابی که درضدیت با فرهنگ وزبان وتاریخ سیاسی  
افغانستان از سوی مخالفان نام افغان وافغانستان نوشته میشد، با سرعت وشجاعت  

ثار می پرداختت وبا منطق واستدالل قوی اتهامات را تردید  کم نظیری به نقد آن آ
میکرد وتالش نویسنده را خنثی میساخت. مرگ این جوان یک باردیگر افغانها 
را از یک حصن حصین ویک دژ تسخیرناپذیر محروم ساخت.جای مصطفی 
خواهد   خالی  نامعلومی  مدتهای  برای  افغانها  فرهنگی  درجامعه  عمرزی 

 «.یادش همواره گرامی بادبود.روانش شاد و
 

دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند ډوکتور محمد  
د   او فرهنگي همکار و،  اسماعیل یون چې د مصطفی عمرزي نږدې دوست 

 عمرزي د ژوند، فرهنگي کارونو او مړینې 
 ویلي دي:»  داسېپه باب 

 

 : بېکسه غره سفرد 
 

یوازې پرون یې له ناروغۍ خبر شوم ، په وټساپ مې ورته پیغام پرېښود ، ما  
ویل بهر کې یم کنه ضرور دې پوښتنې ته درتلم، خو د دفتر ملګرو ته مې ویلي 
نن دې ضرور لیدو ته درځي . نن یې په فیسبوک کې د مرګ خبر خپور شو،  

یلۍ ډېر پسې ستړی کړی و؛ زما د  وټساپ مې چک کړ ، لکه چې دردونو او نه
 .غږیز پیغام د کتلو مجال یې نه و پیدا کړی

 

مصطفی عمرزی صیب یادوم ، د اوسېلې ، سړیتوب ، کار او زیار یو لوی غر.  
هغه تر پنځوسو عنوانونو زیات کتابونه لیکلي او ژباړلي وو چې اکثره یې چاپ  

ې یوازې تر لسو عنوانو  شوي دي . زه خو یې ځکه د زیات احسان پوروړی یم چ
زیات یې زما کتابونه په داسې دري ژباړلي وو ، چې له اصل سره یې پوره 
پوره سیالي کوله. هغه ته خدای پاک داسې یو خارق العاده استعداد ورکړی و،  
چې څنګه یې به یې پښتو متن وکوت ، نو سم له السه به یې دري ژباړه چاالن  

نۍ وه ، خو کله چې به یې دري ته و ژباړله ، نو شوه.له ګړني پلوه د ده پښتو ټک 
ان د لیکوال لفظي او ګرامري تېروتنې به یې هم ورسمې کړې . په دري ادب  
او د افغانستان په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې یې مطالعه دومره زیاته وه چې  
افغانستان مېشتي ستمیان او ایرانپالي خو یې د ځواب نه وو چې نه وو، ان د  

https://www.facebook.com/ismael.yoon1
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ان د مذهبي فاشیزم په رنګ کې را ټوکېدلي لیکوال یې هم د ځواب جوګه نه ایر
وو . د ایران د تاریخ د جعلي او تصنعي برخو په باب د ده وروستۍ تنقیدي او 
څېړنیزې لیکنې د زیات ارزښت وړ دی. عمرزي صیب خپلې دا لیکنې په )) 

پرې کړې دي. د دې  دانشنامه افغان(( وېبپاڼه کې چې ده خپله جوړه کړې ده ، خ
تر څنګ یې تر یو زر عنوانو زیات نور مهم اثار هم د دې وېبپاڼې په کتابتون 

  .کې خوندي کړي دي
 

عمرزی به شپه او ورځ پر لیکنې، ژباړې او مطالعې بوخت و، نه یې حکومتي  
دنده درلوده او نه کومه بله داسې عایداتي سرچینه چې د ده ژوند دې خړوب 

  .کړي
 

یوازې ژوند کاوه ؛ د کورنۍ غړي یې ال پخوا دانه دانه له السه ورکړي وو، ده  
دی په خپل لوی وطن کې د کوم کور نه ، یوازې د یوه کرایي اتاق خاوند و، بې  
کسه و ، خو بېوسه نه و، ډېر لوړ همت یې درلود ، نه یې چا ته طمع درلودله ،  

درلودله . زه هېڅ فکر نه کوم نه یې چا ته الس غځوه ، د غره غوندې اراده یې  
چې د غره په شان دا فلموال ورور مې له موږه خپله الره بېله کړې وي ، تر 
ټولو ستر ارمان خو مې پر زړه دا پاتې شو چې د ده جنازې ته مې اوږه ور نه 
کړای شوه، کرونا ډېره بده وبا ده ، سړی اول نهیلی کوي او بیا یې وژني ، نو  

د په ورستیو شېبو کې څومره د بېوسۍ او بېکسۍ احساس  زما ورور به د ژون
کړي وي؟ دا حالت مې ډېر ځوروي ، پر مخه دې ګلونه وروره ! ټول درپسې 

 ...« یو ، هلته به بیا سره ګورو او د خپلو وطن د غمونو داستانونه به بیا سره لیکو
 
 

 پېژندنه:  يمصطفی عمرزد 
 

زړور   د  دورې  اوسنۍ  د  افغانستان  با  د  ژورنالست،  ډارېدونکي  نه  لیکوال، 
مطالعې او دقیق څېړونکي بیوگرافۍ پسې مې لومړی د ویکیپیدیا ور وټکاوه،  
هلته مې کوم ځواب وانورېده او څه مې ترالسه نه کړل.  د خپلو راټولو کړو  
معلوماتو گوډی مې پرانست، پرته له یوه لینک نه مې نور څه ونه موندل، د  

مخزن نه مې لینک کاپي کړ، گوگل ته مې ورکړ، راته خالص  خپلو معلوماتو له  
نه شو. څنگه چې لینک د تاند ویبپاڼې و، نو له تاندوالو نه مې داسې د مرستې  

 غوښتنه وکړه: 
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ام کال کې تاند د »معرفي مصطفي    ۲۰۱۷له ده هر څه ښه وي. په  یالمونه! ه»س
ندې څه خپاره کړي  تر سرلیک ال  «نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار  یعمرز

 ی:    و، دا یې لینک د
 

http://www.taand.com/archives/83937   
 

  راسره   مرسته  مخې  له   مهربانې  د  که  ،ږمـپوهې  نه   زه  به  یا  او   ږي ـخالصې  نه  یا
  نه  مرستې له  شم. خوشاله به زه ږئ، ـراولې  ته ما متن او  خالص لینک دا  وکړئ
 .«مننه مو
 

فعال کړی   یې  لینک  ورلېـږلی  زما  هماغه  ودان وي چې  کور  دې  تاندوالو  د 
 داسې راغلې ده: بیوگرافيراولېـږه، په هغه کې د مصطفی عمرزي 

 

 .در کابل 1358عقرب سال   2»متولد 
 

 .1378فارغ از »لیسه ی عالی استقالل« در سال 
 

به   تلویزیون«فارغ  و  »رادیو  بخش  از  دیپلوم  ی  ژورنالیسم   سویه  پوهنځى 
 .1382پوهنتون كابل در سال 

 

دارنده ی گواهینامه ی »گزارشگر انتخابات« از پروژه های آموزشی شبکه ی  
 .BBC جهانی

 
 
 
 
 

 :تجربیات کاری 
 

مسوول   مدیر  نگار،  روزنامه  خبرنگار،  مركزي،گزارشگر،  شوراي  عضو 
همکار قلمی، مصحح، نویسنده، تهیه كننده،كارگردان، مسوول ارزیابي نشریه،  

نشرات، مسوول طرح و ارزیابي و مسوول واحد فرهنگیدر نهاد ها و رسانه 
هاي چون اتحادیه ي ملي ژورنالیستان افغانستان، اتحادیه ي ملي ژورنالیستان و  

شاعران و نویسنده خبرنگاران افغانستان، شوراي ژورنالیستان افغانستان، انجمن  
«،  1هفته نامه ی »قلم«، رادیو و تلویزیون »نورین«، تلویزیون»  گان افغانستان،

http://www.taand.com/archives/83937
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farchive.taand.com%2Fhttp-www-taand-com-archives-83937%2F&data=04%7C01%7C%7Cdd18c612093741307eb508d9280df7de%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637584862719502853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XnritOjv9Fb7sVzq0z6mUoDTskzbsbBa%2FY1bWZZ4Jds%3D&reserved=0
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ی  یویژه  نشریه  تحریک«،  »ملی  ی  »باختر«،گاهنامه  تلویزیون  و  رادیو 
 »تحریک«،روزنامه ی »سرخط«، مجله ی »اوربند«و واحد تولید »آمو فلم« 

 

 فرهنگی  -آفرینش های کاری 
 

 :فلم هاي مستند تلویزیونيبرنامه ها و 
 

  14ــ برنامه ي مستند تاریخي»یك سده فراز و نشیب« در تلویزیون »باختر«: 
 .دقیقه یي24قسمت 

 

»باختر«:   تلویزیون  در  تاریخ«  ي  »آیینه  تاریخي  مستند  ي  برنامه    18ــ 
 .دقیقه یي 24قسمت

 

 .دقیقه یي  24قسمت    20ــ برنامه ي مستند ادبي »ناي« در تلویزیون »باختر«:  
 

 .دقیقه 24سرطان« در تلویزیون »باختر«:  26ــ ویژه برنامه ي مستند »
 

در   فروزي(  فقیر  مرحوم  زنده گي  )پیرامون  »پژواك كوهسار«  مستند  فلم  ــ 
 .دقیقه 40تلویزیون »باختر«: 

 

 :تخلیقات
 

 .منتشر شده است -ــ صحبت هاي مغاره نشینان )مجموعه ی طنزی(
 

 .منتشر شده است -افغانستان و بازار آزاد )مجموعه ی تحلیلی و انتقادی(ــ 
 

 .ــ مرز و بوم )مجموعه ی تاریخی و اجتماعی(
 

 .منتشر شده است -ــ چهار یادواره )معرفی چهار شخصیت و نویسنده ی افغان(
 

 .ــ سخن در سخن )نوشته ها بر آثار دیگران(
 

تا    1900خ تحلیلی و شفاهی افغانستان از  ــ یك قرن در تاریخ و افسانه )تاری
 .منتشر شده است -میالدی( 2000

 

 .منتشر شده است -ــ افغاننامه )مجموعه ی معرفی شماری از نخبه گان افغان(
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 .منتشر شده است -ــ پشتون ها )مجموعه ی تحلیلی(
 

 .نویسنده(ــ رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )مجموعه ی تجربیات رسانه یی 
 

 .اجتماعی( -ــ در هرج و مرج زیستن )مجموعه ی نوشته های سیاسی
 

 .ــ تاریخ عمیق )مجموعه ی طنزی(
 

 .ــ توضیح )مجموعه ی نقد و تحلیل پدیده های بشری(
 

ــ اندیشه در بستر سیاست و اجتماع )مجموعه مقاالت منتشره در روزنامه ی  
 .منتشر شده است -سرخط(

 

 .منتشر شده است  - )مجموعه مقاالت پیرامون زبان و ادبیات دری(ی ــ با زبان در 
 

 .ــ روزگار )مجموعه ی اجتماعی(
 

 .ــ در فیس بوک )مجموعه ی پُست های فیس بوکی نویسنده(
 

 .ــ پاسخ )نامه های نویسنده(
 

ــ مردان دولت ساز )تحلیل تاریخی پیرامون امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب  
خان، شاه امان هللا، نادرخان، شاه محمد ظاهر، محمد موسی شفیق و ساالر  هللا  

 .محمد گل خان مومند(
 

 :جزوه ها
 

  (RAWA  =به رنگ آبي )پیرامون زنده گاني شهید مینا؛ بنیانگذار سازمان راو
 

مردي از سرزمین آزاده گان )پیرامون زنده گاني و برنامه هاي انتخاباتي محمد  
 .خورشیدي( 1393شیرزي در سال شفیق گل آقا 

 

محمد نادر »نعیم« )پیرامون زنده گاني و برنامه هاي انتخاباتي محمد نادر نعیم 
 .خورشیدي( 1393در سال  

 

 :تالیفات
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تا    1327ــ هنر در سینمای افغانان )بررسی فلم هنری سینمایی افغانستان از  
 .منتشر شده است -امروز(

 

 :گردآوري ها 
 

منتشر   -مفاخر ناچیز مي شوند )نقد باستانگرایی و پدیده های کهنه(ــ زماني كه 
 .شده است

 

 .منتشر شده است -ــ حقیقت خورشید )پیرامون کلمات افغان و افغانستان(
 

 .ــ در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی و ستیز قومی در ایران(
 

 .اسالمی ایران(ــ در متن مدعا )رهروان پیامبر )ص( در جمهوری 
 

 .منتشر شده است  - ــ نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسي )نقد فردوسی و شاهنامه(
 

 .منتشر شده است  -ــ ُمنحنی تاریخ )نقد و بررسی کوروش و سلسله ی هخامنشی(
 

 .منتشر شده است -ــ آریاییسم )نقد پدیده ی آریایی( 
 

 .شده استمنتشر  -ــ پور ِخرد )معرفی استاد ناصر پورپیرار(
 

 .منتشر شده است -ــ دري افغاني)پیرامون زبان دری و ویژه گی های آن(
 

منتشر شده   -ــ آیین هاي سخیف )نقد و بررسی ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی(
 .است

 

 .ــ کتابنامه ی من )پیرامون زنده گی و کارنامه ی مصطفی عمرزی(
 

 .معروف به ستمی(ــ پندار ستمی )نقد و بررسی پدیده ی 
 

 .منتشر شده است -ــ آرکاییسم )نقد و بررسی باستانگرایی(
 

 .ــ معنی )گزیده هایی از سخنان اندیشمندان(
 

 :ترجمه ها
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
201  

منتشر شده   -ــ تا حصار پنتاگون )سفرنامه ي واشنگتن(: محمد اسماعیل »یون«
 .است

 

 .منتشر شده است -ــ رسانه هاي كنوني افغاني: محمد اسماعیل »یون«
 

 .منتشر شده است -ــ ساختار هندسي شعر پشتو: محمد اسماعیل »یون«
 

  -ــ انگیزه هاي فرار نخبه گان حرفه یي از افغانستان: محمد اسماعیل »یون«
 .منتشر شده است

 

 -ــ تخت دهلي را فراموش مي كنم )سفرنامه ي هند(: محمد اسماعیل »یون«
 .منتشر شده است

 

 .منتشر شده است -افغانستان در پیچ و خم سیاست: محمد اسماعیل »یون«ــ 
 

 .منتشر شده است -ــ اگر جهانیان شكست بخورند؟: محمد اسماعیل »یون«
 

 .منتشر شده است -ــ درست نویسی پشتو: محمد اسماعیل »یون«
 

 .منتشر شده است -ــ فقر فرهنگي: محمد اسماعیل »یون«
 

 .منتشر شده است -كرملین )سفرنامه ي مسکو(: محمد اسماعیل »یون« ــ در قلب 
 

در اختیار »د افغانستان ملی تحریک«، قرار   -ــ مشی »تحریک ملی افغانستان«
 .داده شده است

 

در »اختیار روند ملی جوانان افغان«،    -ــ اساسنامه ی »روند ملی جوانان افغان«
 .قرار داده شده است

 

در اختیار این نهاد، قرار    -اساسنامه ی »انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان«ــ  
 .داده شده است

 

در اختیار این حزب، قرار    -ــ اساسنامه ی »حزب حرکت مردمی افغانستان«
 .داده شده است

 

در اختیار این حزب، قرار    -ــ مرامنامه ی »حزب حرکت مردمی افغانستان«
 .داده شده است
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 های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها. ــ همکاری
 

 :کتاب ها
 

امتیاز«،  براي  اي  »جوانان؛حربه  سیاسي«،  »انتحار  سایه«،  بي  بان  »سایه 
دیورند«،   خط  و  قرارداد  حقوقی  موقف  و  تاریخی  سوابق  پیرامون  »تحقیقی 

یر دوست محمد »پشتونستان«، »پژواک؛ زنده ی جاویدان است« و »زنده گی ام
 .جلد اول نوشته ی موهن الل« -خان

 

 :فلم ها و برنامه های تلویزیونی 
 

، »بازتاب  اجتماعی «همتا«  تاریخی(، برنامه ی  باختر« )برنامه ی  »مستند 
شهید  گی  زنده  )مستند  ملت«  »شهید  انتخاباتی(،  ی  )سلسله  مردم«  اعتماد 

قدیر( و »صاحب  عبدالحق(، »اراده ی سیاسی« )مستند زنده گی   عبدالظاهر 
 .دستار« )مستندی از زنده گی شهید عبدالقدیر(

 

 :مدنی  -تاییدات فرهنگی
 

 .ش  1386ستایشنامه ی»مجمع صلح افغانستان« در سال  –
 

 « .ش 1393ــ ستایشنامه ی»شوراي ژورنالیستان افغانستان« در سال 
 

ده د فرهنگي  خو د عمرزي صاحب په بیوگرافۍ کې د وخت په تېرېدو سره د  
« نومې کتاب های منکارونو د ډېرېدو په وجه بدلون راغلی دی او ما یې په »

بیوگرافي ولوستله، خو څنگه چې د پي ډي اف په داسې    بشپـړهاثر کې یو څه  
خبره میداني چل   بڼه اېښودل شوې ده چې نه کاپي کېـږي، نو ما هم لکه د چا

ورسره وکړ، د بیوگرافۍ د ټولو مخونو عکسونه مې واخستل او دا دی ستاسو 
 درانه حضور ته یې وړاندې کوم:

 

https://www.ketabton.com/bookfile/13737
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 د بیوگرافۍ لومړی مخ
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 د بیوگرافۍ دویم مخ 
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 د بیوگرافۍ دریم مخ
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 د بیوگرافۍ څلورم مخ
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 د بیوگرافۍ پنځم مخ 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
208  

 
 د بیوگرافۍ شپـږم مخ 
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په پای کې د مصطفی عمرزي د مړینې په پار د ځینو فرهنگیانو د خواخوږۍ  او  

 او تسلیت پیامونه:
 

 : عثماني ډاکتر بهیج
 
ژه. نور مو خوښه چې پر ځان او کورنۍ  واکورونا دغه گل په دوو ورځو کې و»

  .نهمو پام کوئ او که 
اروا دې ښاده او جنتونه یې دې   Omarzai Mustafa د مصطفا عمرزي  

 «.ځای وي. افغاني ټولنې ته کړي خدمتونه یې د هېرېدو نه دی. یاد یې تلپاتې
 

 :حکیميښاغلی هارون 
 
 .عمرزي په مړینه غمجن سومډېر خدمتګار شخصیت مصطفی د  »

ډېر پرځای او  د هیواد د ملي هویت، کلتور او ادب لپاره یې په دري او پښتو  
  .کره لیکل کول او په بېالبېلو برخو کي یې ګڼ آثار چاپ کړل

 

ډو کي د خپلو ملي افکارو په  پینځلس کاله مخکي یې د افغان ادبي بهیر په غون 
له  هکله ځیني   لیدلوري  پراخ  د  یې  اوسه  تر  وضاحتونه راسره شریک کړل، 

  .اړخه د شخصیت لویوالی په ذهن کي ساتم او دا یاد به یې په درناوي پالم
 

ویل کېږي چي نن یې د کرونا له امله روح حق ته وسپاره. لوی خدای دي پر  
 «.ورحمېږي

 

 :پیامد ډاکتر لطیف یاد 
 

په ډیرې خواشینۍ سره مو خبرترالسه کړي دي چې دهېواد تکړه لیکوال او  »
ژورنالیست او دډیرو دري کتابونو لېکوال مصطفی عمرزی دکرونا دناروغۍ 
له وجې له دې فاني نړۍ نه سترګې پټې کړې . لوی خدای دې وبخښي !کورنۍ 

 . ته یې تسلیت وایماو دوستانو 
 

باید زیاته کړو چې ده زیات کتابونه لیکلي دي چې په هغو ټولو کې یې دخپل  
هیواد ملي ګټې په پام کې نیولې وې او دیو ه خپلواکه ملي دریز او سوچ خاوند  

  .«  لیکوال و.روح دې ښاد وي

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
https://www.facebook.com/mustafa.omarzai.9?__cft__%5b0%5d=AZVJEQYwalcwVHtws_jcdxmkB2K_bH52m3bICs0HNOzrkQ7gHeQ1n23rChfljYu2O4ew7m9lQbdgja9e0YpDvaYs-HegLaujnLYdywIPkNVE4WXajpvvCo33398tvp9Oi-R_J6i8JTWo-XL2Qp5h6mDQRt4VjYNKwDcQYC167Ph2Ww&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/haroon.hakimi.7
https://www.facebook.com/latif.yad.5
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 ویلي دي:  داسېاغلې شریفه شریف په خپل لنډ پیام کې 
  
کرونای ظالم یک گل دیگری از چمن کادر های ورزیده افغان را پر پر کرد  »

 .و مصطفی عمرزی را از ما گرفت
 

 « .روحش شاد و یاد شان گرامی باد
 

  دي: لیکليد مصطفی عمرزي یو شخصي دوست ښاغلي طارق بزگر داسې 
 

ګران دوست د هېواد تکړه لیکوال، څېړونکی، ژباړن او ژورنالست مصطفی »
 عمرزي  

 .مصطفی عمرزی په هېواد او افغان ولس مین، دردمن لیکوال وو
 

خپل خاص سبک په یوازې ځان لسګونه کتابونه او په سلګونو مقالې نوموړي په  
  .د یوې وړې کرایی کوټې څخه لیکلی دي

 

کال د اپریل په څلورمه مې کابل کې لیدو ته راغی ښې ډیرې خبرې   ۲۰۱۸د  
  .مو وکړې، ډیر څه یې وویل او ډیر څه مې ترې واورېدل

 

میلمه هلته دې  بولی،  نشم  ته دې  ډیره   ویې ویل کوټې  نه شم کوټه مې  کولی 
  .نامنظمه، وړه او ګډه وډه ده

د دعوت د رسنیز مرکز قلمي همکار وو، چې لسګونه مقالې یې په دعوت رسنیز 
مرکز کې خوندي دی. څو کاله وړاندې یې زما د ناڅیزه کارونو په اړه کتاب 
یې   کتاب  د مصرف وعده وکړه،  د چاپ  ما ورسره  یې وویل  د چاپ  ولیکه، 
راولیږه چې په ناروې کې یې چاپ کړم. کتاب یې انالین خپور کړ، چاپ یې د 
کرونا له امله وځنډید او ما خپله کړې وعده په وخت پوره نشوای کړه. کله ناکله  

  .به مو د تلیفون، مسینجر او فیسبوک د الرې خبرې کولې
 

 .کیږي پوره کړمزه به د هر څه مخکې خپله وعده چې څومره ژر  عمرزی الړ خو 

څو ورځې مخکې ښاغلی اسد دانش یې د کورونا ناروغۍ په اړه ولیکل غوښتل  
  .مې چې تکلیف یې یو څه کم شي احوال به یې اخلم 

  .نن سهار مې د عمرزي صاحب د مړینې خبر ولوست، ناڅاپي مرګ یې وژړولم
 .ژوند یې له یوازېتوب، سختو، ستونځو، او دردونو او ارمانونو ډک وو

 

https://www.facebook.com/shaifa.sharif.3
https://www.facebook.com/mtariq.bazger
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او نن د خپلو ټولو دردونو، ارمانونو او لوړ افغاني ملي فکر سره د خاورو میلمه 
 .شو

 .په ګور یې نور او روح یې ښاد
 

 د لیکنو لینک یې په لومړي کامنټ کې کتالی او لیکنې یې لوستالی شئ
 

 درنښت
 «بزګر

 
 :خبرېد ښاغلي رحمت اریا د خواشینۍ 

 
باورم نمی شود » بیان آن برایم سخت است و اصالً  با تأثر و تألم بی حد که 

خود   دانشمند  و  حقیقت جو  نترس،  متهور،  فرزندان رشید،  از  یکي  افغانستان 
مصطفی عمرزی را از دست داد. با دیدن اعالمیـۀ افغان جرمن آنالین و دیدن  

و   برخاستم  جایم  از  خوردم.  شاک  عزیز  عمرزی  اندوه  تصویر مصطفی  در 
فراوان غرق شدم. با عمرزی مرحوم شناخت حضور نداشتم ولی اثار نشر شدۀ 
وی که مبین ژرف نگری د دقیق النظر بودن شان بود چنان مرا با او آشنا ساخته  
بود که فکر میکردم سالهاست که وی را می شناسم. مصطفی عمرزی افغانستان 

و برایش چون شمع می سوخت.    و مردم آنرا عاشقانه و پروانه وار دوست داشت
نگاه دقیق دوی در ازیابي حاالت موجوده و تحیق در متون کهن تأریخی آثار 
گرانبهاییست که وی از خود بجا گذاشته است. وی برای آثارسش ویب سایت  
علیحده ساخته بود و همواره آنرا دنبال میکردم. مصطفی عمرزی جوان مرگ  

سال داشت. مجرد بود. فقط ماه اکتوبر سال گذشته در مسنجر با من درد    ۳۸شد.  
دل کرد. از حاالت شکوه داشت. مانند سائـر عاشقان افغانستان برای حاالتش در  
میان اشک و اندوه رنج می برد. باری از نزدش پرسیدم که چرا بخارج نمی  

ـۀ کرایی یا به بیان روی، گفتم مردمم را رها نمی کنم. گفت با وجودیکه در خان
دیگر در یک اتاق زندگی میکند و آنهم در سرای شمالی و همواره مورد تهدید  
زورمندان و اوباشان قومی قرار میگیرد ولی با آنهم به قول خودش " مقاومت  
دانشمند  این  الحق که چنین کرد. من مصطفی عمرزی  ام" و  تا زنده  می کنم 

افغانستان می دانستم و می دانم و امید    جوان را یکی از کدر های علمی برای 
داشتم که وی در آیندۀ نزدیک چنانچه طی حیاتش ثابت ساخت بیکی از اشخاص  
بی بدیل در قطار سائـر دانشمندان خواهد ایستاد ولی عمر کوتاهش برایش مجال 

http://www.afghan-german.com/tahlilha/Edit_Comments.aspx?28730
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نداد. مصطفی عمرزی یک ارزشت و یک سرمایه بزرگ معنوی افغانستان بود. 
ت معلی را نصیب شان گرداند. یک سؤال در این مقطع دارم خداوند منان بهش 

و آن اینکه مصطفی از مرگ نبود، همواره از طرف تیکه داران قومی و اوباشان 
یا چماق بدستان آنها تهدید می شد. نه شود اینکه او را به شکل مرموز کشته 

. من باورم  باشند و این قتل مانند سائـر قتل ها در آرشیف گمنامي ها خواهد ماند
 « .این است که او را کشته اند

 
 

 ویر یو کلن شو  د مصطفی عمرزي
 

 د عمرزي لومړی تلین 
 

 
 

( د جون په میاشت کې افغانستان گـڼـشمېر پیاوړي او نوموتي  ۲۰۲۱تېرکال )
فرهنگیان له السه ورکړل، په دې تللو ضایع شوو فرهنگي شخصیتونو کې یو  

افغان لیکوال،  هم د افغانانو او افغانستان د فرهنگ مدافع سرسپارلی سرتېری  
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مصطفی عمرزي د ابدي  و. دا دی د  څېـړونکی او ژونالست مصطفی عمرزي  
 بېلتونه او ویر یو کال پوره شو. 

 

 ولیکل:   داسېیو کال مخکې په خواشینۍ سره یو فرهنگي په خپله فیسبوکپاڼه کې  
 

 . کردیممصطفی را کرونا دیشب کشت و چه بی کسانه دفنش »
 . لطفا آخرین نوشته اش را بخوانید

فعال  و  فرزند صادق وطن و خبرنگار  قبل مصطفی عمرزی  همین سه روز 
جامعه ژورنالستی لینگ درد دل خود را روشنگرانه و واقعیت عینی برایم به نام  
ژورنالیزم تقلبی بیست ساله چشم دید ها و درگیری های دزدان اتحادیه ها را  

 . روان کرد
ن اخرین پیام و روشنگری او در قسمت اتحادیه های تقلبی و زد و بند ها و  ای

 . دزدی ها بود
 . گویا می دانست دو روز بعد می میرد و باید درد دل را افشا کند
 . ساعت هشت صبح تلفن امد که عمرزی را کرونا دم صبح کشت

بخشی   رفتیم فقط چهار نفر باالی میت ایستاده بود من معروف صمدی حیدری
 . فیضی خود را رسانیدیم

قوم و خویشی از او جز یک نفر حضور نداشت با بسیار زحمت تدارکات را 
گرفتیم و جنازه را دفن کردیم نویسنده یی که کل عمر روشنگری کرد و نوشت  

 . کتاب از او بجا ماند چه بی کسانه و فقیرانه برخاک سپردیم ۷۵و 
دزد و مافیای خبرنگاری را بخوانید و   خواهشم این است که تاریخ خبرنگاران

تا چهره ها را بشناسید چهره های سیاه  چه صادقانه نوشته بی ریا بی دروغ 
 .«ژورنالیزم و دزدان این راه را

 

 په الندې لینک کې یې د فقیرانه جنازې د مراسمو لنډه ویدیو هم لیدالی شئ:
 

https://www.facebook.com/100018060406887/posts/838
071036804902/?d=n     

 

ما د مصطفی عمرزي د مړینې په لومړۍ ورځ د ده د فرهنگي کارونو د درناوي  
   د هغې مقالې په پیل کې ما داسې لیکلي وو:   په پار یوه مفصله مقاله خـپـره کړه،

 

او دا دی یو ځل بیا مرگي زموږ د فرهنگ د بڼ ور، راتکاوه او بیا یې خپل »
 پور وغوښت، خو ډېر بېوخته،

https://www.facebook.com/100018060406887/posts/838071036804902/?d=n
https://www.facebook.com/100018060406887/posts/838071036804902/?d=n
https://www.facebook.com/100018060406887/posts/838071036804902/?d=n
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 او دا دی بیا مرگي زموږ د فرهنگ له بڼ نه یو غاټول وشکاوه،
 

 او دا دی بیا مرگي په یوه څپـېـړه ډېر مخونه شنه کړل،
 

 دا دی بیا یې یو د کار سر رانه یووړ او تر خاورو الندې یې کړ،او 
 

 او دا ځل یې یو ډېر فعال، زړور او د افغان فرهنگ پیاوړی مدافع رانه وریبه، 
 

افغان لیکوال، څېـړونکی او ژونالست مصطفی عمرزي یې د تل له پاره رانه  
 جال کړ.

 

ونالست مصطفی عمرزي  په خواشینۍ سره خبر شوم چې لیکوال، څېړونکی او ژ
هم له ژوندیو الر بېله کړه او د وطن، خلکو او فرهنگ له مینې سره یې پر وطن 
او خلکو او فرهنگ باندې د روان ناتار او غوبل د لرې کولو ارمان گور ته  

 یووړ. 
 

مرگ حق دی او هر ژوندی موجود به یې مزه څکي. د مرگ له ژوندي موجود  
عمرزي په مړینه داسې پوه شوم چې د مرگ  سره دوښمني ده، خو د مصطفی  

له موږ سره بیخي نه ده جوړه، داسې دوښمني یې له موږ سره رااخیستې ده چې 
د نړۍ په هېڅ ځای کې یې داسې دوښمني له چاسره نه وي کړې او دا ځل یې  
زموږ د فرهنگ په بڼ کې په داسې یو بوټي وار وکړ چې د وطن، خلکو او 

هغه هم لکه ژرنده، پرته له ستړیا بې له دمې کار کاوه،   ډېرو سترگې وراوښتلې،
خو داسې یې ودراوه چې نور به یو پل هم اوچت نه کړي د ځوانۍ په جوش کې  

 یې راڅمالوه او ډېر خلک یې بیا د ویر پر ټغر کښېنول.
 

مصطفی عمرزی پر وطن، خلکو او فرهنگ باندې داسې میین و چې عمالً یې 
ورته وقف کړی و، د ده په سلگونو مقالې او په لسهاوو کتابونه خپل ټول لنډ عمر  

 ، دی د کار او ملي فکر خاوند شخصیت و. د دې ادعا ښه ثبوت کېدای شي
 

کله مې چې د مصطفی عمرزي د مړینې خبر واورید، بارو مې نه کېده، خو 
خبر دومره زورولم چې په دوو کې کې یې درولی وم. له ځان سره مې ویل: که  
دا خبر لکه د رفیع صاحب د مړینې ناسم وي، نو افغانان ولې داسې کوي او که  

له السه ورکړه، داسې  ریښتیا وي نو، دا خو بیا موږ د فرهنگ خپله یوه لویه سټه  
څوک مو له السه ورکړ چې تل به په خپل ټول ځواک سره د افغانستان د قسم  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
215  

خوړلو دوښمنانو د فرهنگي یرغل په مقابل کې په علمي او مستند ډول سپر و؛ 
او خبر ریښتیا شو او ډاډه شوم چې مصطفی عمرزی هم لکه تاج محمد یاري په  

ې کړې چې د وطن د ابادۍ، د نوي نسل  ناهیلۍ او بیکسۍ کې داسې سترگې پټ
د روزلو او د افغانستان د هراخیز پرمختگ زرین ارمانونه یې پر داغلي زړه  

 او ذهن باندې نا تمام له ځان سره گور ته یوړل.
 

د دې خبرې یادول اړین گڼم چې مصطفی عمرزي په یوې لویې فرهنگي کورنۍ 
ګندېـږي چي دی د مور له خوا د  پورې اړه درلوده. د ده له خپلو لیکنو څخه څر

اماني عصر د فرهنګي شخصیت او د تذکرة الشعراء مولف سراج الدین سعید د  
کورنۍ غړی و او د مولوي محمد امین خوګیاڼي له کورنۍ سره ئې هم خپلوي 
درلوده او د پیاوړي لیکوال او هنرمند محمد جان فنا وراوره و. د زیاتو معلوماتو 

 له پاره وگورئ:  
 
افغانستان،  ) گان  نویسنده  و  شاعران  انجمن  شر:  نا  یادواره،  چهار  مصطفی،  عمرزی 

 (۱۳ــ  ۱۱خورشیدی، ص ص ۱۳۹۳
 

 :کتالی شئالندې لینک  د ډېرو معلواتو لپاره 
 
https://ketabton.com/bookfile/12624    

 
مصطفی عمرزي په خپل لنډ عمر کې دومره فرهنگي مهم او ډېر کارونه ترسره 
کړل چې ښایي ځینې به په شپیتو اویا کلونو کې د خپل وطن، خلکو او فرهنگ  
له پاره دومره مؤثره کارونه نه وي کړي؛ خو په خواشینۍ سره چې مصطفی 

تنگ، خو پُرباره عمر په غربت کې داسې تېر کړ چې له سختو عمرزی همدا لنډ  
 مالي ستونزو سره السگرېوان و.

 

  ژوند   شخصي   په  چې  کړل  خپاره  اسناد   داسې  تاند  وروسته،  مړینې  تر  عمرزي  د
  پرابلمونه   څومره  عمرزي  امله  له  ستونزو  مالي  د  کې  کارونو  فرهنگي  او

  یوې   د  یادداشتونو  د  عمرزي  د  تاند  پار،  په  څلویښتۍ  د  عمرزي  د  درولودل.
 ولیکل: داسې کې ترڅ په خپرولو د برخې

 

ارواښاد مصطفي عمرزي ګڼې لیکنې په تاند کې خپرې شوي او ګڼې نورې  »
یې د لیکنو د زیاتوالي له کبله ال هم نه دي خپرې. دا یوه هم یوه له هغو لیکنو  

 «له بده مرغه د ده له مړینې وروسته یې خپروو. )تاند(څخه ده چې  

https://ketabton.com/bookfile/12624
https://taand.net/?p=188446
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کې د ده د نا خپروو شوو یادداشتونو    تاند  دا هم د عمرزي د څلویښتۍ په ورځ، په
 یوه برخه:

 

 از خاطرات فرهنگی| مصطفی عمرزی »
 

 :خبلایر
taand 
 2021, 15جوالی 

 ارواښاد عمرزي د وفات د څلوېښتمې په یادد 
 

سال کار فرهنگی مستمر، خاطرات جالبی هم دارم که مربوط   15در بیش از  
این عرصه می شوند. یک نوع آن، شامل چاپ کتاب هایی می شود که با ضعف 
بودجه، سعی می کردیم از انتشار نمانند. از این قرار که متاسفانه دست تنگی  

زه نمی دادند کتاب ها را با کیفیت و معیار الزم چاپ و نشر های اقتصادی اجا
، کاغذ متوسط و کوچک کردن حروف، برای آن که  A5 کنیم. اختیار اندازه ی

به حجم کتاب یا قیمت باال منجر نشوند، از ناگزیری های ما بودند. کتاب »نگرش  
بار ها    نو بر شاهنامه و فردوسی« را اتشه ی فرهنگی سفارت ترکیه در کابل،

از کتاب فروشی سبا)مربوط انتشارت میوند( خریده است، اما دوست فروشنده 
انتقاد او یادآوری می کرد که »حروف کتاب بسیار   ام در آن جا، همواره از 

 .کوچک اند!« آن کتاب با رعایت استندرد ها، حدود هزار صفحه می شد
 

ه چاپ ترجمه ی  خاطرات جالبی از ُمعضالت نشر دارم که یکی هم مربوط ب
به  یون  اسماعیل  محمد  استاد  ی  سفرنامه  یا  پنتاگون«  »تا حصار  کتاب  دری 
  -واشنگتن است. پس از نشر این کتاب، به دفتر استاد یون به شبکه ی »رادیو

تلویزیون ژوندون« رفتم. استاد که منتظر بود، با خرسندی کتاب را گرفت، اما  
چرا خط کتاب این قدر کوچک است؟    تورق آن به ذوقش زد و با ناراحتی گفت:

من اصالً خوانده نمی توانم. گفتم: جناب استاد! به اثر مشکالت مالی، چنین شد.  
اگر بزرگ تر چاپ می کردیم، تعداد صفحات بیشتر می شدند و توام با آن، پول  
بیشتر نیاز بود. استاد با ناراحتی گفت: سر ما ریشخند می زنی! برای این که  

منگنه رها کرده باشم، گفتم: جناب استاد! چاپ پشتوی کتاب، دارای    خودم را از 
خطوط کالن است. هرکسی که مشکل چشم داشته باشد، برود نسخه ی پشتو را 
بخواند. من این کتاب را برای کسانی چاپ کرده ام که مشکل چشم نداشته باشند.  

https://taand.net/?p=188446
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مان، عینک سال به آن طرف به اثر ضعف چش  10این در حالی بود که خودم از  
می گذاشتم. استاد یون که شخصیت بزرگ فرهنگی، مردمدار و با ظرفیت است  
و نزاکت های برخورد با فرهنگیان و مردم را بسیار می داند، پس از پاسخ من،  

 .در جمع دوستانی که آن جا حضور داشتند، قهقهه خندید و من رهایی یافتم
 

های اقتصادی نبودند، نوع کتاب    هموطنان می توانند تصور کنند که اگر دشواری
های مطرح در این مقاله، چه تعداد صفحات و در ُکل چه قدر زحمات و تالش  

 ها را در برگرفته باشند؟ 
 

چند عنوان از بعضی کتاب هایم تا سه سال وقت بُرده اند تا تکمیل شدند. این 
هور کتاب ها شامل روشنگری هایی می شدند که با مکتب »بنیان اندیشی«، مش

در  فرهنگی  باور های غلط و رسمیات  اثر  به  ها  آن  نیاز  هستند. مواد مورد 
ایران، افغانستان و تاجکستان، حتی در دنیای مجازی، زود حذف و سانسور می 
شدند. اپدیت آن ها از آدرس هایی که موقتاً یا کامالً نابود می شدند، بسیار پُر  

وقع نشر معیاری و دلخواه آن ها دردسر و زمان گیر بوده است. بنا بر این، ت
 .آرزوی کسانی ست که زحمت تدوین و تالیف آن ها را بر دوش می کشند

 

اگر با جنبه ی انتقادی به این مضمون بیافزایم، خاطرات ما به تنهایی به چندین 
 .جلد کتاب قطور می رسند

 

  یک تن از فرهنگیان ما در صفحه اش در فیس بوک، نوشته بود که می خواست 
یک مجموعه ی شعرش را انتشارات بیهقی، چاپ کند. امور اداری را نیز طی  
می کند. به خاطر شناختی که داشت، موفق می شود امر چاپ کتاب را بگیرد؛  
بیهقی، متوجه می شود که سلسله مراتبط  انتشارات  به ریاست  با مراجعه  اما 

مخالفان از  یکی  است.  حاکم  همچنان  جا  آن  در  ائتالفی  نوع   حکومت  از  که 
برخورد، زبان و باورش معلوم الحال بود، پس از بهانه های معمول، متذکر می 

محاسبه ای که  شود که نوبت چاپ کتابش در چنان تاریخ است! صاحب کتاب با  
 .در ذهنش انجام می دهد، متوجه می شود که باید سال دیگر بیاید

 
رات خوب و بد زیادی فرهنگیان ما برای این که زحمات شان هدر نروند، خاط

دارند که چه گونه و با قبول چه زیان ها و خواری هایی موفق شده اند کتاب  
های خود را چاپ کنند. عموماً پس از جنجالی که به خاطر تهیه ی یک اثر در  
افغانستان، متحمل می شویم، چاپ و انتشار آن به درد سر دیگر، مبدل می شود.  

اداش ما، نسخه ی پی.دی.اف آن است که به  اگر بسیار مطرح شود، نخستین پ



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
218  

فروش کتاب، هرچند زیاد نه، اما آسیب می زند. به قول یک کتاب فروش، سافت  
کتاب، بسیار خوانده نمی شود، اما باعث می شود تا با دلگرمی این که مفت و  

 .مجانی به دست آمده، هارد کتاب خوانده نشود
 

های فرهنگیان ما را بار ها سیاه کرده بازار سیاه، خاطره ی دیگری ست که دل  
است. در این میان، حتی حساب کار از دست ناشرانی به در می رود که مجوز 

 .چاپ کتاب را در دست داشته باشند
 

انتشارات میوند، مجوز کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« مرحوم غالم محمد  
ها سر  بار  عبدالرحمن،  الحاج نصیر  دارد.  در دست  را  اما غبار  گردان شده، 

موفق نشده جلو کسانی را بگیرد که این کتاب را بدون اجازه، بار ها چاپ و  
 .منتشر کرده اند

 

فرهنگیان زیادی را می شناسم که گالیه می کنند زحمات فرهنگی شان، زیادتر  
خاطرات بد دارند. چون ارزش کتاب به فروش عاجل آن منوط است، کتاب هایی 

رفتن سطح سواد اجتماعی، مطرح می شوند، جزو خاطرات  که بعداً و با بلند  
بدی می شوند که چون بازار نیافته اند، گویا بد اند. چنین کتاب هایی به آثاری 

 .گفته می شوند که نوگرا، ساختارشکن و غیر معمول می باشند
 

البته تمام کتاب هایی را که از روی ناگزیری، غیر معیاری چاپ کرده ایم، از  
داده ایم؛ زیرا چون حروف شان کوچک بودند، نقش »درگران« بخاری  دست  

ها را هم بازی کرده اند. کسی گناهکار نیست. وقتی هدف اصلی که مطالعه ی 
 .آن هاست، برآورده نشود، کاغذ های شان مورد استعمال، قرار می گیرند

 

ان خوانده خوب یا بد، کتاب ها به قول نویسنده ای که آن ها را فرزندان فرهنگی
از   نباشد، همچنان  ما همچنان خوب  اگر وضع حمل  دارند.  تولد  به  نیاز  بود، 

 .کوچک بودن آن ها در عذاب می مانیم
 

از جمله ی چند تن دوستانی که همیشه نوشته هایم را می خوانند، راجع به کتاب 
د هایی پرسیده بودم که چاپ کرده بودم و کوچک، تولد شده بودند. با معذرت گفتن

که از مطالعه ی آن هایی صرف نظر کرده ایم که ممکن نبود خوانده شوند؛ اما 
به خاطر این که آزرده نشوی، آن ها را در بخاری مصرف نمی کنیم. چون 

 .کوچک هستند، جای زیادی را نمی گیرند
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می بینید که مشکالت اقتصادی، حتی روی کتاب های ما اثرات بد گذاشته اند.  
 .بیایند که عکس های آثار چاپ ناشده ی خود را به مردم تقدیم کنیم همشاید اوقاتی 

 

د ارواښاد مصطفي عمرزي ګڼې لیکنې په تاند کې خپرې شوي او ګڼې نورې 
یې د لیکنو د زیاتوالي له کبله ال هم نه دي خپرې. دا یوه هم یوه له هغو لیکنو  

 «)تاند(څخه ده چې له بده مرغه د ده له مړینې وروسته یې خپروو. 
 

ما د مصطفی عمرزي د مړینې په لومړۍ څرنگه چې مخکې هم یادونه وشوه  
ورځ د ده د فرهنگي کارونو د درناوي په پار یوه مفصله مقاله خیره کړه، په  
یاده مقاله کې د ده نسبتاً بشپړه بیوگرافي، د اثار نوملړ راوړل شوي دي او د  

شوې ده، لوستونکي کوالی شي چې په  فرهنگي فعالیتون په هکله یې رڼا اچول  
 الندې لینکونو کې یې ولولي:

 
  http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_omarz
ai_marg.pdf   
 
https://dawatmedia24.com/wp-
content/uploads/2021/06/%D8%AF%D9%85%D8%B5%
D8%B7%D9%81%DB%8C-
%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A-
%D9%85%DA%93%DB%8C%D9%86%D9%87.pdf   
 
https://taand.net/?p=188120      
 
د دې لیکنې په پای کې به د مصطفی عمرزي د لومړي تلین د درناوي په پار د  

یو ځل بیا راواخلم چې یو کال مخکې یې    پیامونهځینو فرهنگي دوستانو د تسلیت  
 د ده د مړینې په خاطر خپاره کړي وو:

 
 : عثماني ډاکتر بهیج»
 
او کورنۍ  ژه. نور مو خوښه چې پر ځان  واکورونا دغه گل په دوو ورځو کې و»

  .مو پام کوئ او که نه

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_omarzai_marg.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_omarzai_marg.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_omarzai_marg.pdf
https://dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%85%DA%93%DB%8C%D9%86%D9%87.pdf
https://dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%85%DA%93%DB%8C%D9%86%D9%87.pdf
https://dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%85%DA%93%DB%8C%D9%86%D9%87.pdf
https://dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%85%DA%93%DB%8C%D9%86%D9%87.pdf
https://dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%85%DA%93%DB%8C%D9%86%D9%87.pdf
https://taand.net/?p=188120
https://taand.net/?p=188120
https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
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اروا دې ښاده او جنتونه یې دې   Omarzai Mustafa د مصطفا عمرزي  
 «.ځای وي. افغاني ټولنې ته کړي خدمتونه یې د هېرېدو نه دی. یاد یې تلپاتې

 
 :حکیميښاغلی هارون 

 
 .ډېر خدمتګار شخصیت مصطفی عمرزي په مړینه غمجن سومد  »

ډېر پرځای او  د هیواد د ملي هویت، کلتور او ادب لپاره یې په دري او پښتو  
  .کره لیکل کول او په بېالبېلو برخو کي یې ګڼ آثار چاپ کړل

 
ډو کي د خپلو ملي افکارو په  پینځلس کاله مخکي یې د افغان ادبي بهیر په غون 

له   لیدلوري  پراخ  د  یې  اوسه  تر  هکله ځیني وضاحتونه راسره شریک کړل، 
  .اړخه د شخصیت لویوالی په ذهن کي ساتم او دا یاد به یې په درناوي پالم

 
وسپاره. لوی خدای دي پر  ویل کېږي چي نن یې د کرونا له امله روح حق ته  

 «.ورحمېږي
 

 :پیامد ډاکتر لطیف یاد 
 
په ډیرې خواشینۍ سره مو خبرترالسه کړي دي چې دهېواد تکړه لیکوال او  »

ژورنالیست او دډیرو دري کتابونو لېکوال مصطفی عمرزی دکرونا دناروغۍ 
فاني نړۍ نه سترګې پټې کړې . لوی خدای دې وبخښي !کورنۍ له وجې له دې 

 . او دوستانو ته یې تسلیت وایم
باید زیاته کړو چې ده زیات کتابونه لیکلي دي چې په هغو ټولو کې یې دخپل  
هیواد ملي ګټې په پام کې نیولې وې او دیو ه خپلواکه ملي دریز او سوچ خاوند  

  .«  لیکوال و.روح دې ښاد وي
 

 ویلي دي:  داسېاغلې شریفه شریف په خپل لنډ پیام کې 
 
کرونای ظالم یک گل دیگری از چمن کادر های ورزیده افغان را پر پر کرد  »

 .و مصطفی عمرزی را از ما گرفت
 

 « .روحش شاد و یاد شان گرامی باد

https://www.facebook.com/mustafa.omarzai.9?__cft__%5b0%5d=AZVJEQYwalcwVHtws_jcdxmkB2K_bH52m3bICs0HNOzrkQ7gHeQ1n23rChfljYu2O4ew7m9lQbdgja9e0YpDvaYs-HegLaujnLYdywIPkNVE4WXajpvvCo33398tvp9Oi-R_J6i8JTWo-XL2Qp5h6mDQRt4VjYNKwDcQYC167Ph2Ww&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/haroon.hakimi.7
https://www.facebook.com/latif.yad.5
https://www.facebook.com/shaifa.sharif.3
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  دي: لیکليد مصطفی عمرزي یو شخصي دوست ښاغلي طارق بزگر داسې 

 
ګران دوست د هېواد تکړه لیکوال، څېړونکی، ژباړن او ژورنالست مصطفی »

 عمرزي  
 .مصطفی عمرزی په هېواد او افغان ولس مین، دردمن لیکوال وو

 

خپل خاص سبک په یوازې ځان لسګونه کتابونه او په سلګونو مقالې نوموړي په  
  .د یوې وړې کرایی کوټې څخه لیکلی دي

 

کال د اپریل په څلورمه مې کابل کې لیدو ته راغی ښې ډیرې خبرې   ۲۰۱۸د  
  .مو وکړې، ډیر څه یې وویل او ډیر څه مې ترې واورېدل

 

ډیره  نه شم کوټه مې  میلمه کولی  هلته دې  بولی،  نشم  ته دې  ویې ویل کوټې 
  .نامنظمه، وړه او ګډه وډه ده

 

الې یې په دعوت رسنیز د دعوت د رسنیز مرکز قلمي همکار وو، چې لسګونه مق
مرکز کې خوندي دی. څو کاله وړاندې یې زما د ناڅیزه کارونو په اړه کتاب 
یې   کتاب  د مصرف وعده وکړه،  د چاپ  ما ورسره  یې وویل  د چاپ  ولیکه، 
راولیږه چې په ناروې کې یې چاپ کړم. کتاب یې انالین خپور کړ، چاپ یې د 

عده په وخت پوره نشوای کړه. کله ناکله  کرونا له امله وځنډید او ما خپله کړې و
  .به مو د تلیفون، مسینجر او فیسبوک د الرې خبرې کولې

 

عمرزی الړ خو زه به د هر څه مخکې خپله وعده چې څومره ژر کیږي پوره  
 .کړم

څو ورځې مخکې ښاغلی اسد دانش یې د کورونا ناروغۍ په اړه ولیکل غوښتل  
  .ل به یې اخلم مې چې تکلیف یې یو څه کم شي احوا

  .نن سهار مې د عمرزي صاحب د مړینې خبر ولوست، ناڅاپي مرګ یې وژړولم
 .ژوند یې له یوازېتوب، سختو، ستونځو، او دردونو او ارمانونو ډک وو

 
او نن د خپلو ټولو دردونو، ارمانونو او لوړ افغاني ملي فکر سره د خاورو میلمه 

 .شو
 .په ګور یې نور او روح یې ښاد

 

https://www.facebook.com/mtariq.bazger
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 د لیکنو لینک یې په لومړي کامنټ کې کتالی او لیکنې یې لوستالی شئ
 

 درنښت
 «بزګر
 

 :خبرېد ښاغلي رحمت اریا د خواشینۍ 
 
باورم نمی شود » بیان آن برایم سخت است و اصالً  با تأثر و تألم بی حد که 

خود   دانشمند  و  حقیقت جو  نترس،  متهور،  فرزندان رشید،  از  یکي  افغانستان 
مصطفی عمرزی را از دست داد. با دیدن اعالمیـۀ افغان جرمن آنالین و دیدن  

و   برخاستم  جایم  از  خوردم.  شاک  عزیز  عمرزی  اندوه  تصویر مصطفی  در 
فراوان غرق شدم. با عمرزی مرحوم شناخت حضور نداشتم ولی اثار نشر شدۀ 
وی که مبین ژرف نگری د دقیق النظر بودن شان بود چنان مرا با او آشنا ساخته  
بود که فکر میکردم سالهاست که وی را می شناسم. مصطفی عمرزی افغانستان 

و برایش چون شمع می سوخت.    و مردم آنرا عاشقانه و پروانه وار دوست داشت
نگاه دقیق دوی در ازیابي حاالت موجوده و تحیق در متون کهن تأریخی آثار 
گرانبهاییست که وی از خود بجا گذاشته است. وی برای آثارسش ویب سایت  
علیحده ساخته بود و همواره آنرا دنبال میکردم. مصطفی عمرزی جوان مرگ  

ماه اکتوبر سال گذشته در مسنجر با من درد  سال داشت. مجرد بود. فقط    ۳۸شد.  
دل کرد. از حاالت شکوه داشت. مانند سائـر عاشقان افغانستان برای حاالتش در  
میان اشک و اندوه رنج می برد. باری از نزدش پرسیدم که چرا بخارج نمی  
روی، گفتم مردمم را رها نمی کنم. گفت با وجودیکه در خانـۀ کرایی یا به بیان 

در یک اتاق زندگی میکند و آنهم در سرای شمالی و همواره مورد تهدید  دیگر  
زورمندان و اوباشان قومی قرار میگیرد ولی با آنهم به قول خودش " مقاومت  
دانشمند  این  الحق که چنین کرد. من مصطفی عمرزی  ام" و  تا زنده  می کنم 

دانم و امید    جوان را یکی از کدر های علمی برای افغانستان می دانستم و می
داشتم که وی در آیندۀ نزدیک چنانچه طی حیاتش ثابت ساخت بیکی از اشخاص  
بی بدیل در قطار سائـر دانشمندان خواهد ایستاد ولی عمر کوتاهش برایش مجال 
نداد. مصطفی عمرزی یک ارزشت و یک سرمایه بزرگ معنوی افغانستان بود. 

. یک سؤال در این مقطع دارم خداوند منان بهشت معلی را نصیب شان گرداند
و آن اینکه مصطفی از مرگ نبود، همواره از طرف تیکه داران قومی و اوباشان 
یا چماق بدستان آنها تهدید می شد. نه شود اینکه او را به شکل مرموز کشته 

http://www.afghan-german.com/tahlilha/Edit_Comments.aspx?28730
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باشند و این قتل مانند سائـر قتل ها در آرشیف گمنامي ها خواهد ماند. من باورم  
 « .را کشته انداین است که او 

 

 د مصطفی عمرزي روح دې ښاد وي او یاد یې تلپاتې! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د لرغونپوهنې بې جوړې مسلکي پوهاند مو
 

 له السه ورکړ  
 

 د پوهاند رسول باوري مړینه 
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د   کې  سیمه  او  افغانستان  په  چې  ووایم  باید  سره  خواشینۍ  او  ویر  ډېر  په 
ستره هستي نامتو پوهاند استاد محمد رسول باوري نور  لرغونپوهنې د برخې  

 زموږ په منځ کې نه شته. د لرغونپېژندنې لویه علمي سټه مو له السه ورکړه.
 

بیا ویر، بیا خواشیني او بیا پر سر باندې خاورې بادول. هېڅ سړی نه پوهېـږي 
چې مرگی زموږ د فرهنگ او پوهې د بڼ داسې گالن په نښه کوي چې د هر  

وه په رژېدو، ماتېدو او رالوېدو سره په زرگونه او لکونه او میلیونونه زړونه ی
 مړاوې کېـږي او د ویر په څپو کې ډوبېـږي. 

 

په همدې نږدې څو ورځو کې یې لومړی ملنگ تاج محمد یاري را نه یوړ، بیا  
یې زړور او داسې نه ډارېدونکی ځوان راڅمالوه چې د خپل وطن، تاریخ او  

ارزښتونو د ساتلو له پاره به د هر فرهنگي یرغلگر په مخ کې له خپل  فرهنگ د  
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قلم او پوهې سره والړ و او په یکه تنه به یې ځوابونه ورکول، مصطفی عمرزی  
یې په ارامه او پټه خوله رانه په مخه کړ او دا دی اوس یې زموږ د زمانې د  

ې را نه وژني لکه  لرغونپوهنې یوازینی پوهاند رسول باوري راڅمالوه. داسې ی
چې چا یې لست ورکړی وي، ټولو ته د استاد باوري د لوی ویرد زغملو له پاره  

 د لویې حوصلې هیله کوم. 
 

 له پوهاند محمد رسول باوري سره زه بېشمېره خاطرې لرم.  
 

ــ له دولسم نه تر فراغت وروسته په یوه وخت د پوهنتون عمومي ازموینې ته 
 کېناستو، 

 

 ام کال په پسرلي کې د ادبیاتو پوهنځي محصلن شوو، ۱۳۵۵دواړه د ــ 
 

ــ لیلیه مو یو ځای وه، یو ځل ال د یوې لنډې مودې له پاره د یوې کوټې ملگري 
 هم وو،

 

ــ دی هم د مطالعې سخت شوقي و او زه هم، کله ـ کله به مو یو بل ته کتابونه  
 په پور ورکول،

 

لیسانس دوره پایته ورسوله او په یوه کال او په عین میاشت ــ په یوه وخت مو د  
 په علمي کدر کې ومنل شوو،

 
   ...ــ او گڼشمېر نورې خاطرې

 

په  کې  موده  په  تدرس  خپل  د  کې  پوهنتونونو  په  باوري  رسول  محمد    پوهاند 
پېژندنې،  د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د    ي دي، روزل  شاگردان زرګونه  

  ه لسګونه کتابون په برخه کې یې گڼې علمي مقالې او په خوندي ساتلو رغونې او 
ي دي. د ده دا کارونه، د دې گواهي ورکوي چې ده د خپل هېواد له تاریخ،  لیکل

مقالو    لرغونو ابداتو او په ټول کې له فرهنگ سره څومره مینه درلوده او د خپلو
او کتابونو په لیکلو سره یې نړیوالو ته د خپل هېواد څېره او فرهنگ څه ډول  

 معرفي کاوه. 
 

پوهاند رسول باوري د افغانستان او سیمې په کچه یو مطرح فرهنگي شخصیت  
او قلموال و، د سلگونو  علمي مقالو او تر دېرش عنوانه زیاتو کتابونو لیکوال و 

او کلتور وزارت د معین په توگه یې د خپل څلور کلن   . د افغانستان د اطالعاتو
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د افغانستان د هنر، فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه  کار په موده کې،  
د یو مطرح  کوخدمت  او    دومره کارکې   . ده  ړ چې هیڅ چا به نه وي کړی 

 مسلکي او د لوړو زدکړو  
او علمي رتبې د لرلو شخصیت په توگه د افغانستان د پوهنې وزارت د تعلیمي 
نصاب له پاره هم د قدر وړ څه کړي دي چې په علمي ډول حساب ورباندې  

 کېدای شي.  
 

باوري   رسول  په  پوهاند  چې  و  فرهنگي شخصیت  علمي  کورنۍ،  داسې  یوې 
سیمې او وطن پورې یې اړه نه درلوده، بلکې د ده فرهنگي هڅې او فرهنگي 
تولیدات دا ښیي چې دی په ټول وطن پورې اړه لري او د هېواد په فرهنگي بهیر  
کې یوه مطرح څېره وه. د اطالعاتو او فرهنگ د مرستیال په توگه یې د خپل  

چې د حساب وړ دي، د فرهنگ    ماموریت په دوره کې داسې عملي کارونه وکړل
په برخه کې، په تېره د لرغونو سیمو او اثارو د پېژندلو، معرفي کولو او ساتلو 

سسې په کچه عملي کارونه وکړل.   په برخه کې یې د یوې لویې مو 
 

خو اوس زموږ خلک او وطن له دې لویې علمي سټې نه بې برخې کړل او د  
خپور شو. د پوهاند رسول باوري د    مړینې خبر یې لکه بریښنا په رسنیو کې

 خپور کړ: داسې مړینې خبر بي بي سي
 

د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال پوهاند محمد رسول »
 .باوري مړ شوی دی

 
ویل شوي، چې ښاغلی باوري د ورپېښې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې  

 .ناروغۍ له کبله مړ شوی، خو د ناروغۍ ډول یې نه دی مشخص کړی
 

پر خواله رسنیو ښاغلي باوري ته نژدې سرچینو ویلي، چې نوموړی د کورونا  
 .وبا له کبله مړ شوی دی

 

د   ادرسه خپره شوې ویناپاڼه کې ویل شوي،  له  د ولسمشر محمد اشرف غني 
 ي مړینه لویه ضایعه ده.رسول باور

 

د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ وزارت پر خپله فېسبوکپاڼه د ښاغلي باوري  
د مړینې پر تأیید سربېره هغه د هېواد یو پېژندل شوی لرغونپوه او کلتوري څېره  

 .بللې ده

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57451500
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او   میراثونو  فرهنګي  د  هېواد  د  و،  استاد  پوهنتون  کابل  د  باوري چې  رسول 
 .اتو د خوندي کولو او ساتلو لپاره لسګونه مقالې لیکلې ديتاریخي ابد

 

 «رسول باوري کلونه د افغانستان لرغونپوهنې په برخه کې کار کړی.
 

دغه راز د تاند ویبپاڼې په خبر کې د پوهاند محمد رسول باوري د مړینې خبر 
 راوړل شوی دی:  داسې

 

 د افغانستان مشهور لرغونپوه او د پوهنتون استاد محمد رسول باوري ومړ »
 

د افغانستان مشهور لرغونپوه، د پوهنتون استاد او د دغه  (  ۲۲تاند )شنبه د جوزا  
رسول   محمد  پوهاند  مرستیال  مخکینی  وزارت  فرهنګ  او  اطالعاتو  د  هېواد 

 کلنی په عمر ومړ.  ۶۴باوري د 
 

د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي  
 . ناروغۍ اخته و ۱۹ -چې ښاغلی باوري په کوویډ

 

د دغه وزارت ویاند محمد صابر مومند وایي چې استاد باوري په تېرو څلورو  
کلونو کې د اطالعات او کلتور وزارت د فرهنګي معین په توګه دنده ترسره 
کړې او د افغانستان د هنر، فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې یې  

 بې شمېره خدمتونه کړي دي.
 

دې اړه ډېر جزییات ورنه کړل چې نوموړي کله او چېرې  خو ښاغلي مومند په 
 وروستۍ ساه ورکړه. 

 

پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څېرو څخه و، مخکې 
یې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې 

 تالیف کړي دي. 
 

 ار لري. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ اث
 

افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره علمي او فرهنګي  
 ضایعه بولي.

 

https://taand.com/main/?p=188477
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تر ښاغلي باوري درې ورځې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ په افغانستان 
کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمي او له ده مخکې د  

دري ژبې تکړه لیکوال او نظر خاوند مصطفی   مه نېټه د۱۵جوزا میاشتې په  
 ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. ۱۹ -عمرزي هم د کووېډ

 

دا په تېرو څو ورځو کې درېیمه علمي سټه ده چې د کورونا ویروس له امله  
 «نړېږي.

 

د پوهاند باوري د علمي دریځ او لیکوالۍ په باب ډېر څه باید ولیکل شي او وویل 
شي، د ده د علمي شخصیت، قلم او چارچلن په باب پوهاند ډوکتور محمد اسماعیل 

 لیکلي دي:  داسېیون 
 

 :د سړیتوب یو بل تاریخي منار هم و نړېده»
داسې یو لیکوال و چې د هېواد دتاریخ هره ډبره او هره تړه ورته معلومه وه، 
تر ځمکې الندې او د ځمکې پر سر یې د خپل وطن د تاریخ هر ه زړه پاڼه او  
هره زړه ودانۍ وپلټله ، پوره پنځوس کاله یې په دې کار کې ځان ستړی کړ،  

ار را برسېرن کړل. هم د  خو راتلونکي پښت ته یې د پنځه زره کلونو تاریخي اث
لیک سړی و ، هم د مجلس ، هم د جرګې سړی و، هم د مرکې ، خبرې یې لکه 
د ګوړې په شان خوږې وې ، نثر یې خوږې شکرې وې، ډېر زغم یې درلود،  
هره خبره به یې په ټوکو اړوله ، د مقابل لوري ترخه خبره به یې د خواږه ځواب 

په شان یې د ورځیني سیاست او مقام په    په پرده کې تاوه کړه، د ځینو نورو
خاطر له ملګرو مخ نه اړوه، تر فکري پوخوالي او د پوهنتون تر استادۍ وروسته 
یې هر کال لږ تر لږه یو علمي او تاریخي اثر ټولنې ته وړاندې کړی، د ټولو  

( یې تر  باور نه کوم چې نور دې نو  (  ۳۰اثارو شمېر  عنوانو زیاتېږي. هېڅ 
؛ پوهاند رسول باوري زموږ په منځ کې نه وي، د انځور صیب ،   زموږ استاد

غریب صیب ، احمدزي صیب ، ډاکټر طارق رشاد ، امین جان باوري صیب او 
نورو ملګرو هغه مجلس به اوس څومره پیکه او بې خونده وي چې مشر باوري  
صیب په کې نه وي، استاده پر مخه دې ګلونه ! لوی رب ته دې د خپل ولس  

 « ...ونه وایهسالم
 

اکادمسین کاندید استاد اعظم سیستاني د باوري د علمي شخصیت او لیکلو اثارو  
 لیکلي دي:  داسېپه باب 

 

 ،درگذشت یک شخصیت علمی»

https://www.facebook.com/ismael.yoon1
https://www.facebook.com/profile.php?id=713662963
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باستان شناسی با تاثر عمیق خبر درگذشت المناک پوهاند رسول باوری استاد  
 .   پوهنتون کابل را از طریق فیسبوک امروز شنیدم که تکاندهنده بود

 

پوهاند باوری درعرصه باستان شناسی افغانستان شخصیت متخصص ومسلکی  
بود وخدمات ارزشمندی در راه معرفی فرهنگ باستانی کشور به جهانیان نموده  

ین راه خستگی را است. او به مسلک خود عشق وعالقه مفرطی داشت و درا
نمی شناخت. پوهاندباوری در زمینه باستان شناسی تالیفات متعددی دارد که برای  
 .شاگردان ومحصالن باستان سناسی پوهنتونها میتوانند ِماخذ مفید وسودمند باشند

 

مرگ پوهاندباوری برای جامعه اکادمیک کشور یک ضایعه بزرگ علمی بشمار 
 . میرود

 

خانواده  بدینوسیله   و  کشور  فرهنگی  جامعه  به  را  خود  غمرشریکی  مراتب 
ودوستان و وابستگان پوهاند باوری عرض نموده روان او را شاد ویادش را  

 «.گرامی میخواهم
 

په کابل کې د »هشت صبح« ورځپاڼې هم د پوهاند باوري د مړینې خبر خپور  
 دی:  متنکړ، دا یې 

 

 وتلی لرغونپوه، پوهاند محمد رسول باوري د کرونا ناروغۍ له امله ومړ»
 

د افغانستان نوموتی لرغونپوه، د اطالعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال او  
 .پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باورې د کرونا ناروغۍ له امله ومړد کابل 

 

نوموړی له تېرو څو ورځو راهیسې ناروغ ؤ چې تېره شپه یې روغتون کې ساه 
 .ورکړه

 

نامتو لرغونپوه، لیکوال او څېړونکی ؤ، چې د کابل  پوهاند باوري د افغانستان یو  
او په سلهاوو     پوهنتون د استادۍ دندې تر څنګ په لسګونو علمي، څېړنیز اثار

 .څېړنیزې مقالې د لرغوني پېژندنې په برخه کې لیکلې وې
 

 .افغانستان په لرغون پېژندنه، تاریخ او فرهنګ کې مهم ځای لره پوهاند باوري د 

https://8am.af/ps/famous-archaeologist-mohammad-rasool-bavari-has-died-from-the-corona-virus/
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نوموړي د مړینې له امله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدهللا عبدهللا په  د  
ګډون د هېواد مختلفو دولتي چارواکو، سیاستوالو، فرهنګیانو او ادیبانو د خپلې 

 .«   خواشینۍ مراتب وړاندې کړي او دا یې د هېواد لپاره ستره ضایعه بللې ده
 

علمي کړیو کې ځانته ځانگړی دریځ پوهاند باوري د افغانستان په پوهنتوني او  
درلود، له هر استاد، همکار او شاگرد سره یې داسې اړیکې ساتلې او داسې چلند  
یې کاوه لکه چې خپل ورور یا د کورنۍ غړی چې یې وي. د پوهاند باوري د 

 علمي فرهنگي شخصیت په باب د یو تن 
  داسې ده: خاطرهفرهنگي 

 

 .استاد باوري خپل روستی کتاب ونه لید»
 

کابل د تنظیمي جهالت په لمبو کې سوزېده. ننګرهار پوهنتون ال د اختناق تر  
 .سیوري الندې ساه کاږله، چې موږ هلته تورې دړې ته کېناستلو 

 

 .د تاریخ استاد مو استاد باوري و
 

ملي فکر مو درلوده، د پېژندنې په لومړیو    -سیاسي  زما ملګري او ما، چې ګډ  
 ل: ورځو کې له استاد سره خپل فکر شریک کړ، لنډه یې راته ووی

 

د وطن لپاره ستاسو په شان د ویښو ځوانانو ژوندي پاتېدل مهم دي، اول هڅه  
وکړئ، چې ژوندي پاتې شئ، تر هغه روسته خپلې روښانتیایي مبارزې ته الره  

 ... موندلی شئګودر 
 

تر هغه روسته مو دغه پیاوړی استاد ملګری شو او دا دی، د ده د ویاړلي ژوند  
 .تر پایه مو هم استاد او هم ملګری و

 

له استاد باوري سره مو بیخي زیاته د خوږو خاطرو ملګرتیا وکړه؛ ګډ سفرونه،  
لرغونپوهنه تاریخ،  ادبیات،  شعر،  خبرې،  مسایلو  ملي  پر  خنداوې،  ، غورې، 

 ... اسطورې
 

 . هرڅه
 

د   او  راولېږل  ته  تهران  کتابونه  خپل روستي چاپ شوي  استاد  مهربان  ما  پر 
 .نوروز د سرود رسمیت لپاره یې ځانګړی اهتمام وکړ

 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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د ده روستنی کتاب )باستانشناسی عصر فلزات؛ مدنیت های اولیه افغانستان( مې 
ران کې، د ایکو فرهنګي اوس هم د میز ترڅنګ ایښی دی. دا مو ورته دلته، په ای

  ړ.«   موسسې له خوا چاپ ک
 

د کتاب د چاپ زیری مې ورولېږه، خو لومړی ځل و، چې استاد ځواب رانه 
کړ. اندېښنه مې شوه، قدرمن انځور صاحب ته مې زنګ وواهه، انځور صاحب  
یې د ناروغۍ بد خبر راکړ. اندېښنه مې زیاته شوه. انځور صاحب ته مې د هغه  

ړئ، ښایي د نوي کتاب عکس ورولېږه، ومې ویل: د کتاب د چاپ زیری پرې وک
 . ورته خوښ شي، په دې ناروغي کې رواني پیاوړتیا مهمه دهیوڅه 

 

 تر دې هاخوا مو څه کړالی شو؟  
 

په منډه مې خپل یو همکار ته لس ټوکه د استاد باوري نوی چاپ شوی کتاب 
 .وروسپارل، چې کابل ته یې ورسوي

 

کوله، چې نن سهار زما همکار ال په کابل کې د استاد د کتابونو د وررسولو هڅه  
زما د استاد، زما د ملګري، زما د همراز، زما د الرښود او باالخره زما د مشر 
خو همزولي غوندې خوږ انډیوال د بېلتانه خبرونه خپاره شول... او زما استاد  

 .لکه چې خپل روستی کتاب ونه لید
 

 آخ مرګیه څه اسان شوې،  
 

 ... څه ارزان شولې مرګیه
 

ترې کورنۍ، کابل پوهنتون، د هغه شاګردانو، د لرغونپوهنې د استاد باوري س
او تاریخ مینه والو او د افغاني فرهنګ کهول ته یې د تللو د غم زغم غواړم او  

 «.خپلې اوښکې ورسره شریکوم
 

 د پوهاند محمد رسول باوري بیوگرافي: 
 

خپره سوې د پوهاند محمد رسول باوري بیوگرافي پخوا هم په بېالبېلو پتو کې  
ده. له ټولو هغو فرهنگیانو نه چې د ده بیوگرافي او فرهنگي هڅې یې ثبت کړې  
او خپرې کړې دي، مننه کوم، خو د دې خبرې یادول اړین دي چې د ده ورستیو 
فرهنگي فعالیتونو ته په کتو سره هغه پخوانۍ خپرې شوې بیوگرافیانې نیمگړې 
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هلته له یوې خوا .  کې اېښودل شوې ده  ویکیـپـیـدیا  بریښي چې یو بېلگه یې په
 له بلې خوا په ایرانۍ فارسي خپره شوې ده.  ډېره نیمگړې او لنډه ده او 

 

د پوهاند وحمد رسول باوري بیوگرافي په بېنوا ویبپاڼه کې د دوه زره شپـږم کال  
په فبرورۍ کې خپره شوې ده چې همافه وخت ما د معلواتو په زېرمتون کې 

 دی:» متنخوندي کړې وه، دا یې 
 
 احسان  عبدهللا : خپرونکئم  17-02-2006خپریدو نیټه:  د
 

 پوهنوال محمد رسول باوري 
 

زېږدیز کال    ۱۹٥۷لمریز کال )  ۱۳۳٦ښاغلی پوهنوال محمد رسول باوري په  
 ، ( د روزګان والیت د دهراوت په ولسوالۍ کي زیږیدلی

 

 ۲۰۰۶ فبروري ۱۷
 

  کال(   زېږدیز۱۹٥۷)   کال  لمریز  ۱۳۳٦  په  باوري رسول  محمد  پوهنوال  ښاغلی
  د   کال  لمریز  ۱۳٥۲  په زیږیدلی،  کي  ولسوالي دهراوت  په  والیت  روزګان  د

  ازمویني   کانکور  د   لمریزکال۱۳٥٤  د او فارغ  څخه  لیسې  سیدالخان  د  تیرینکوټ
 ته  څانګي  تاریخ  د  پوهنځی  علومو  بشري  او  ادبیاتو  د  پوهنتون  کابل  د  وروسته
 السه  تر  دپلوم  لیسانس   د  پوهنتون  کابل  د  یې  کال  مریزل  ۱۳٥۸  په  ،  شو  شامل
 په   لپاره  کادر  علمي  د  پوهنتون  کابل  د  یې  کي  میاشت  په  کب  د  کال  همدې  د  کړ.

  کال  لمریز  ۱۳٥۹  په  چي  وه  نه  څرګنده  نتیجه  ال خو  واخستل  برخه  کي  ازموینه
 د  شو،  ولیږل  ته  دورې  میاشتنۍ  ږـشپ  چوپړ  مکلفیت  د  کي  میاشت  په  غوایي  د

 ږـشپ  اً جبر  وروسته  میاشتي  ږـشپ  هر  دوره  دا  چوپړ  د  وینا  په  باوري  ښاغلي
  لیندۍ   د  کال  لمریز  ۱۳٦۰  په  وروسته  میاشتو  اتلسو  د  او  اوږدېدله  نوره  میاشتي

  همدې   د   .   کړه  السه   تر  پاڼه  فراغت  د   څخه  چوپړ  د  مکلفیت  د  یې  کي  میاشت  په
 د   پوهنځی  علومو  اجتماعي  د  پوهنتون  کابل  د  یې  کي  میاشت  په  مرغومي  د  کال

  .کړه پیل دنده توګه په غړي علمي د ډیپارتمنت لرغونپوهني
 

  د  کال  لمریز  ۱۳٦۷تر  څخه  ۱۳٦٥  د  څنګ  تر  دندي  خپلي  د  باوري  ښاغلي
  .  اې . .ام  یا ماسټرۍ د یې څخه پوهنتون کابل  د او کړ بشپړ پروګرام ماسټرۍ
 کړ. السه تر دپلوم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://benawa.com/fullstory.php?id=5759
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  پوري   کاله  لمریز  ۱۳۷۷  تر  څخه   کاله  لمریز  ۱۳٦۰  د وريبا  رسول    ښاغلي
 لرغونپوهني  د پوهنځی  علومو  اجتماعي  پوهنتون  کابل  د  ځنډه  بېله یې
  .کړېده سره تر دنده توګه په استاد د کي ډیپارټمنت په
 

 کاندید  پوهیالي  د  سم  سره  (  لوایح  کړنالرو)  د  پوهنتون  کابل  د  باوري رسول  استاد
  او  ،  کړیدي  ترالسه  پسې  بل   په  یو  رتبې  علمي  پوري  پوهنوالۍ  تر   بیا  څخه  رتبې
  له   چي  لیکلي  کتابونه  تحقیقي  او  علمي  زیات عنوانه شل  تر  یې  کي  ترڅ  دې  په

 یوشمیر  او  اکاډمۍ  علومو  ،  پوهنتون  کابل  د کتابونه  عنوانه  پنځلس  څخه  هغو
 . شویدي خپاره او چاپ  خوا موسیسوله علمي بهرنیو

 

 اثار: شوي چاپ
 
 . ۱۳٥۸ ( شو خپور وروسته چي  مونوګراف )  غورځنګ روښانیانو د _ ۱
 .  ۱۳٦۱  پوهنتون کابل ؛ باستانشناسي وتحقیقات اصول  _ ۲
 . ۱۳٦۲ پوهنتون ؛کابل میانه شرق باستانشناسي _ ۳
 . ۱۳٦٤  پوهنتون کابل ؛ همجوار کشورهاي باستانشناسي _ ۴
 .   ۱۳٦٥  پوهنتون ابلک ؛  افغانستان باستانشناسي  _ ۵
 . ۱۳٦٦ پوهنتون کابل . باستاني اثار وبازسازی ترمیم اصول _ ۶
  .۱۳٦۷  مطبعه ؛دولتي باستان  عهد در افغانستان  _ ۷
 . ۱۳٦۸ پوهنتون  کابل . ( حفریات اصول ) ساحوی باستانشناسی _ ۸
 .  ۱۳٦۹  موزیم  ملي ؛ میتودونه او ،پرنسیپونه لرغونپوهنه _ ۹

 .  ۱۳۷۱   پوهنتون کابل ؛ افغانستان اولیه مدنیتهاي باستانشناسی _ ۱۰
 .  ۱۳۷٤   ټولنه ؛سپک افغانستان در موزیمها  سیر و شناسي موزیم  _ ۱۱
  فرهنګي   دافغانستان  کي  جرمني  په  ؛  چاري  الري  عملي  ،  لرغونپوهنه  _۱۲

 ۱۳۸۱ ټولنه  ودي
 میراثونه  کلتوري  النړیو  کې  هیوادونو  ګاونډیو  او  افغانستان  په  _ ۱۳

 (  الندي چاپ تر خوا له مرکز خپرونو  پښتو ساپي د .)۱۳۸٤
 Afghanistan. in Archaeology of Outline ژبه  انګریزي  په - ۱۴

Nederland) Assen: ( 1999 
Drenthe. in Samenwerken 2003 ).  ) ژبه   هالنډي  په  -  ۱۵

Nederland Assen: 
 Rasol Bawary Rasol Bawari 
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 :اثار چمتو ته خپریدو 
 
 .   سیمي لرغوني شوي سپړل کي افغانستان په  _ ۱
 (   ټولګه مقالو شویو ژباړل د )  .   نړۍ لرغونې  _ ۲
 .   هیوادونه ګاونډي او افغانستان لرغونی  _ ۳
 (  څیړنه اتنوګرافیکي )  بابوزي لنډیانې او مټن د  _ ٤
 ټولنیزو  او  کلتوري  د  کي  کلونو  لمریز  ۱۳۸٤  _  ۱۳۸۱  )په ،ګیلې  او  نیوکي  _  ٥

  لیکني( اړه په ناخوالو
 

  کي   خپرونو  بیلو  بیال  په  بهر  او   ننه  د دهیواد  یې  مقالې  زیاتي  سوه  دوه  تر 
  ګډون  ېی کي سیمنارونو علمي نړیوالو او ملي زیاتو پنځوس تر . شویدي  چاپ

  کښ  زیار  د   لوري  له  ادارې   د  پوهنتون  دکابل  یې  کال   لمریز  ۱۳٦۸  په   .  کړیدئ
  د   طرزي  محمود  د  یې  کال   لمریز  ۱۳۷٤  په  او  کړئ  السه  تر  ستاینلیک  استاد

  . دی ګټلی نښان دولتي لیکوالۍ
 

  د    باوري(  )  استاد  دغه  څانګي  د  لرغونپوهني  د  پوهنتون  دکابل  مرغه  بده  له
  اندو   روڼ افغان یوشمیرنورو  د  او  لیري  هیواده  د  راوروسته  کال  لمریز  ۱۳۷۷

 د  دهالنډ مهال  ،اودا  دی کډوال  کي   هیواد  هالنډ  په   څېر  په
 د  انستیوت  لرغونپوهني   د  کي ښار  په  (Groningen) خروننګین

  تر  سپړنو  په  سیمو  بېلولرغونو  دبېال هیواد  هالنډ  د  یوځای  سره  لرغونپوهانو
  او  ډېر یې عمر  .   بیایي مخ  پر هم چاري ویبپاڼي د ټولني فرهنګي دسالم څنګ

 « برکت! یې قلم پر
 

 په   مړینې  د  ده  د  پښتو  سي  بي  بي  یې  گرافي  بیو  وړ  اعتبار  د  خو  لنډه،  څه  یو
 دی:  دا متن بیگرافۍ هغې د ده، کړې خپره مناسبت

 

هـ ل کال د روزګان په دهراوت ولسوالۍ ۱۳۳۶»استاد محمد رسول باوري په  
زېږېدلی، لومړنۍ زدکړې یې هلته کړې، بیا د کابل پوهنتون د تاریخ څانګې  کي  

ته کامیاب شوی، تر هغه وروسته یې په هالنډ کې لرغونپوهنه کي ماسټري کړې 
 .ده او دکابل پوهنتون د لرغونپېژندنې ډیپارټمینټ استاد و

 

  پوهنتون کې هم  Rijksuniversiteit Groningen رسول باوري د هالنډ په
استادي کړې ده، وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت کې د نصاب مسؤل، بیا  
د خوست د شیخ زاید پوهنتون مسؤلیت، وروسته د کابل پوهنتون د لرغونپېژندنې 

http://www.salaamtolana.org/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57451500
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د ډیپارټمینټ مسؤل او په وروستیو کې د اطالعات او فرهنګ وزارت فرهنګي  
 .مرستیال پاتې شوی

 

ر او تر سلګونه علمي او څېړنیزې مقالې لیکلې ډېر علمي اثا  ۳۰استاد باوري تر  
 :دي، چې ځینې یې دا دي

 

 . ۱۳٥۸د روښانیانو غورځنگ  _
 . ۱۳٦۱اصول وتحقیقات باستانشناسي ؛ کابل پوهنتون  _
 . ۱۳٦۲باستانشناسي شرق میانه ؛کابل پوهنتون  _
 . ۱۳٦٤باستانشناسي کشورهاي همجوار ؛ کابل پوهنتون  _
 . ۱۳٦٥باستانشناسي افغانستان ؛ کابل پوهنتون  _
 . ۱۳٦٦اصول ترمیم وبازسازی اثار باستاني . کابل پوهنتون  _
 .۱۳٦۷افغانستان در عهد باستان ؛دولتي مطبعه  _
 . ۱۳٦۸باستانشناسی ساحوی ) اصول حفریات ( . کابل پوهنتون  _
 . ۱۳٦۹لرغونپوهنه ،پرنسیپونه او میتودونه ؛ ملي موزیم  _
 . ۱۳۷۱باستانشناسی مدنیتهاي اولیه افغانستان ؛ کابل پوهنتون  _
 . ۱۳۷٤موزیم شناسي و سیر موزیمها در افغانستان ؛سپک ټولنه  _
لرغونپوهنه ، عملي الرې چارې؛ په جرمني کې دافغانستان فرهنگي ودې   _

 ۱۳۸۱ټولنه 
 .۱۳۸٤یراثونه په افغانستان او گاونډیو هېوادونو کې نړیوال کلتوري م _
 لرغونې نړۍ ) د ژباړل شویو مقالو ټولگه(  _
 لرغونی افغانستان او گاونډي هېوادونه _
 د مټن او لنډیانې بابوزي ) اتنوگرافیکي څېړنه(  _
 

د پوهاند باوري د مړینې په مناسبت د دې مقالې د لیکلو په لړ کې را په یاد شول  
کېدای شي بشپـړه بیوگرافي چې خورایکښ فرهنگي احمد ولي اڅکزي سره یې 
 وي، نو مې داسې د مرستې غوښتنه ځینې وکړه: 

 

 آصف بهاند:
 

 سالمونه!
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د باوري صاحب د مړینې په پار تاسو ته او د افغانستان ټولو خلکو او فرهنگیانو  
 .ته تسلیت وړاندې کوم

 

خدایبښلي یوه د باوري صاحب بشپـړه بیوگرافي مې په کار ده او بله دا چې ده  
 .ویبپاڼه درلوده چې د هغې نوم څه و، که یې لینک راولېـږې، ښه به شي

 
 احمد ولي اڅکزی: 

 
 وعلیکم سالم محترم استاده،

 

هو د باوري صاحب سره دي هللا ښه وکړي. له بده مرغه چي زما سره د هغه  
م نوي  بیوګرافي نسته. له بده مرغه د پاڼي نوم مي یې هم ندی په یاد. که مي کو

 .معلومات پیدا کړل، نو ان شاهلل خامخا به یې درسره شریک کړم
 

 په ډېر احترام 
 

 آصف بهاند:
 

 سمه ده، مننه،
 

بشپـړه  یوه  نه  ټولو  له  چې  ویل  ما  سته،  بیوگرافیانې  ډوله  څو  یې  سره  ما  له 
 .بیوگرافي را وباسم

 
 احمد ولي اڅکزی: 

 
 آباد اوسئ 

 
یو استاد پیغام ولیږئ چي د مرحوم استاد بیوګرافي  له کندهار پوهنتونه همدا اوس  

یې رالېـږلې ده او دا چي پر قاموسونه یې خپره کړم. له هغه مخکي به یې ستاسو  
 سره شریکه کړم.
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څو لنډې شیبې وروسته یې د پوهاند باوري دا بیوگرافي راولېږله، له احمد ولي  
ـږونکي په مننې سره یې  اڅکزی او په کندهار پوهنتون کې له لیکونکي او رالې

 دلته خپروم:»  
 

 :د پوهاند محمد رسول باوري لنډ ژوند لیک
 

 نوم: محمد رسول
 تخلص: باوري
 .ش۱۳۳٦د زېږېدو کال: 
 روزګان -دهراوت اولسوالي :د زېږېدو ځای

 د کورنۍ غړي: )مېرمن، دوه زامن، یوه لور(
  :کړيلوړي زده 

 کابل پوهنتون  -ماسټريش. _ په تاریخ کي ۱۳٦۲-۱۳٦٤  •
 کابل پوهنتون  –ش. _ په تاریخ کي لیسانس۱۳٥۸-۱۳٥٤  •
 روزګان  -سیدال خان لېسه  -ش. _ بکلوریا ۱۳٤۲-۱۳٥٤  •
 

 :دندې
 
جدي څخه، د اطالعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین    ۲۸ش. _ له  ۱۳۹٥   •

 او سرپرست
 څانګي استادد کابل پوهنتون د لرغونیپوهني د  _ .ش۱۳۹٤  •
 خوست والیت  -ش. _ د شیخ زاهد پوهنتون رئیس۱۳۹۱-۱۳۹٤  •
 ش. _ د کابل پوهنتون د لرغونپوهني په څانګه کي بیا تقرر ۱۳۸۹-۱۳۹۱  •
 ش. _ د وزارت معارف د نصاب ادارې د تاریخ د برخي رئیس ۱۳۸۸-۱۳۸۹   •
 ش. _ د هالنډ د ګروننګین دولتي پوهنتون استاد ۱۳۸۳-۱۳۸۷  •
 ش. _ هند ته مهاجرت۱۳۷۷  •
ش. _ د کابل پوهنتون، د اجتماعي علومو پوهنځي، د لرغون  ۱۳٦۰-۱۳۷٦   •

 .پوهني د څانګي استاد
 

کړو وزارت د لوایحو او مقرراتو سره  پوهاند محمد رسول باوري د لوړو زده
 .سم له پوهیالی علمي رتبې څخه تر پوهاند علمي رتبې پوري رسېدلی دئ

 :چاپي آثار
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 .ش۱۳٥۸د روښانیانو غورځنګ )د لیسانس دورې مونوګراف(   ــ ۱
 .ش۱۳٦۱اُصول و تحقیقات باستانشناسى، کابل پوهنتون،  ــ   ۲
 .ش ۱۳٦٤باستانشناسى کشورهاى همجوار، کابل پوهنتون،  ــ   ۳
 .ش ۱۳٦٥باستانشناسى شرق میانه، کابل پوهنتون،  ــ   ۴
 .ش۱۳٦٦باستانى، کابل پوهنتون، اُصول ترمیم و بازسازى اثار  ــ   ۵
 .ش۱۳٦۷افغانستان در عهد باستان، مطبعه دولتى،  ــ   ۶
 .ش۱۳٦۸باستانشناسى ساحوى )اُصول حفریات(، کابل پوهنتون،  ــ   ۷
 .ش۱۳٦۹لرغونپوهنه، پرنسیپونه او مېتودونه، ملى موزیم ،  ــ   ۸
 باستانشناسى مدنیتهاى اولیه افغانستان،   ــ   ۹
موزیم شناسى و سیر موزیم ها در افغانستان، دسپک خپرندویه ټولنه،  ــ    ۱۰

 .ش۱۳۷٤
ټولنه،   ــ  ۱۱ ودي  کلتوري  د  افغانستان  د  چاري،  الري  عملي  لرغنپوهنه، 

 .ش۱۳۸۱
 

12. Outline of Archaeology in Afghanistan. 1999. Assen: 
Nederland 

 
13. Samenwerken in Drenthe.2003. Assen: Nederland 

Archaeologie 
 
موزیم پوهنه او په افغانستان کي د موزیمونو لوړي ژوري، د افغانستان   ــ    ۱۴

 .ش ۱۳۸٦د کلتوري ودي ټولنه، 
لرغونى افغانستان، د میدان وردګ والیت د لیکوالو په نوښت، د مڼې ګل  ــ    ۱۵

 .ش۱۳۸۸ویاړ، مشاعرې په 
مناسبت،   ــ    ۱۶ په  سیمینار  پېژندني  پکتیا  د  ټولګه(،  مقالو  نړۍ)د  لرغونې 

 .ش۱۳۸۹
د  ــ    ۱۷ میراثونه،  کلتوري  نړیوال  کي  هیوادونو  ګاونډیو  او  افغانستان  په 

 .افغانستان د علومو اکاډمی
 .ش۱۳۹۲کړو وزارت،  زده  د لرغپوهني بنسټونه، د نشراتو ریاست، لوړو  ــ    ۱۸
وزارت،  ــ    ۱۹ فرهنګ  او  اطالعاتو  د  پاڼي،  پنځوس  تاریخ  د  افغانستان  د 

 .ش۱۳۹۲
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ډېري مقالې چي په هیواد کي او تر هیواد دباندي نشریو او ویبپاڼو    ۳۰۰تر     •
 .کي خپرې سوي دي

از     • بیش  تر    ۱۰۰در  کرده.  اشتراک  علمى  ډېرو    ۱۰۰سیمنارهاى  په 
 سیمینارونو کي ګډون

 .« ش. کال د محمود طرزي مډال کي ئې تر السه کړی۱۳۶۵په   •
  

او ډاډگېرنې ځینې   پار د خواشینۍ  باوري د مړینې په  د پوهاند محمد رسول 
 پیامونه:

 
 : جهانيعبدالباري 

 
 انّا هلل و انّا الیه راجعون.  »
 

په ډېره ژوره خواشیني مي خبر ترالسه کړ چي د افغانستان مشهور او زحمتکښ 
له   لرغونپوه پوهاند محمدرسول باوري وفات سو. له باوري صاحب سره مي 

ور پېژندل. د هغه هر د افغانستان په لرغون  نیژدې لږ خو له لیري ډېر او ژ
پېژندنه کي په خپل ځای کي یوه اضافه ده. د شخصیت په باره کي تر خبرو به  
یې ځکه راتېر سو چي تر فرشتې په کمه نه وو. پاک سپېڅلی او ملنګ سړی 
وو. زیات و کم څلور کاله یې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د اطالعاتو او 

رت د فرهنګي مرستیال په حیث، په پوره ایمانداري او پاکي کار فرهنګ د وزا
وکړ. د دې تر څنګ یې د هیواد لپاره په زرهاوو شاګردان وروزل او د لرغون  
پېژندني په برخه کي یې داسي آثار ولیکل او ټولني ته یې وړاندي کړل چي سړی  

نو او بِکرو  په پوره جرأت سره ویالی سي چي که د افغانستان منورین د کتابو
آثارو په لیکلو پوروړی کېدالی سي نو باوري صاحب پر هیواد باندي ډېر دروند  
پور لري. زه د باوري صاحب ټولي محترمي کورنۍ او دوستانو ته د زړه صبر  
او اجر غواړم. حق متعال دي له پوهاند صاحب سره، چي په ریشتیا هم بې وخته  

 «راڅخه والړ، ښه وکړي. آمین. 
 

 :پیام محمدطاهر زهیر اتو او فرهنگ وزارت سرپرستد اطالع
   

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/default.aspx
https://bakhtarnews.af/dr/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%88%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%87%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1-2/
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اثر وهمدردی محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطالعات وفرهنگ در  پیام ت
پیوند به درگذشت پوهاند محمد رسول باوری، معین پیشین وزارت اطالعات  

 وفرهنگ و استاد پوهنتون کابل 
 

 جوزا/ باختر 22کابل/ 
 

پیشین   معین  باوری،  رسول  محمد  پوهاند  که  دریافتم  فراوان  تالم  و  تاسف  با 
ارت اطالعات و فرهنگ، استاد پوهنتون کابل، باستان شناس فرهنگ و هنر وز

و شخصیت فرهنگی شناخته شدۀ کشور بنابر مریضی یی که عاید حالش بود،  
 .چشم از جهان بست

 
علمی   کارهای  وقف  را  عمرش  زیاد  های  سال  باوری،  پوهاند    – شادروان 

د. در پژوهشی در عرصۀ تاریخ به ویژه باستان شناسی و همچنان فرهنگی کر
پوهنتون کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کرد و محصالن زیاد را آموزش داد  

 .و کادرهای ورزیده تربیه کرد
 

خدمات وی در عرصۀ باستان شناسی قابل تقدیر وتحسین است. او آثار متعددی 
نوشت و به دانشمندان، محققان و به ویژه نسل جوان به عنوان سرمایۀ گران  

یراث گذاشت. همچنان پوهاند باوری به عنوان معین فرهنگ بهای علمی به م
وهنر وزارت اطالعات و فرهنگ نیز موفقانه ایفای وظیفه کرد. در این سمت 
او ابتکارات موثر به خاطر رشد وتوسعۀ فرهنگ و هنر روی دست گرفت، به  
والیت های افغانستان سفر کرد و هفته های فرهنگی برگزار کرد. او به خاطر  

عه و شکوفایی فرهنگ وهنر افغانستان خواب ها و آرمان های زیادی داشت  توس
این آرمان ها را   که متاسفانه مرگ نا به هنگام برایش مجال و فرصت تحقق 

 .نداد
 

درگذشت استاد پوهاند محمد رسول باوری، یک ضایعۀ بزرگ در عرصۀ علم،  
و همدردی، از    فرهنگ و هنر کشور است. من با ابراز عمیقترین مراتب تاثر

بارگاه خداوند متعال برای استاد باوری جنت برین و به خانواده، نزدیکانش و  
و   علمی  جامعۀ  همۀ  و  کابل  پوهنتون  و  وفرهنگ  اطالعات  وزارت  همچنان 

 .فرهنگی کشور صبر وشکیبایی آرزو می کنم
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 روح استاد پوهاند باوری شاد و یادش گرامی باد!
 

 : پیامد نهرو پوهنتون 
 
 !غمرازۍ پیغام پښتو څانګې د پوهنتون د نهرو د»
 

په ډیرې خواشینۍ خبرشوو چې د کابل پوهنتون پیاوړي استاد او څیړنې د نوي  
ټکنالوژۍ او نوې تیورۍ سره آشنا ، دلرغونپوهنې متخصص استاد محمدرسول  

څیرې او ښه سلوک اوبرخرد سره حق را پل اوپه ابدي  باوري دخپلې خوشاله  
 .سفر والړ

 
نومیالیو  له  دبرخې  دلرغونپوهنې  پوهنتون  دکابل  باوري  پوهاند  ارواښاد 
استادانوڅخه و چې دخپل ژوند ډیره برخه یې دهیواد د بچیانو په زده کړه او  

، ترقۍ  روزنه کې تیره کړه ، دی یوفعال اوخوځنده استاد اود هیواد ملي ګټو  
اوبسیاینې ته وفادار و او په دغه الره کې یې د پاملرنې وړ ملي هلې ځلې د  

 . هیریدو نه دي
دنهرو پوهنتون استادان او زده کونکي چې له ده سره یې له نژدې پژندګلوي 
درلوده، ځکه استاد دوه کاله مخکي د) هند افغان اونۍ ( په جوړشوي پروګرام 

 . محصلینو سره یې دنژدې وکتل کي هند ته راغلی و اوزموږ د
 

د دغه نومیالي استاد مړینه یوه لویه ضایعه ګڼي او د ناڅاپي مړینې له امله خپل  
تسلیت او خوا خوږي دکابل پوهنتون مشرتابه، درنو استادانو او د استاد درنې  
کورنۍ ته په خواشینۍ سره وړاندې کوي او له پاک خدایه ورته دفردوس جنت 

 . هیله لري
 

 .اد یې تلپاتهی
 په درناوي
 نوی ډیلی

 نهرو پوهنتون 
 د جون دولسمه 

 

https://www.facebook.com/anwar.khairee
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د افغان لرغونپوه پوهاند رسول باوري مړینه لویه فرهنگي ضایعه ده او نه شتون 
یې د افغانستان او سیمې په علمي ـ پوهنتوني کړیو او د فرهنگ په دایره کې په 

ېـږي، گوره چې دا تشه  تیره لرغونپـوهنه کې یوه ستره علمي فرهنگي تشه گڼل ک
 به بیا کله ډکه شي. 

 

 د پوهاند رسول باوري ارواح دې ښاده او یاد یې تلپاتې وي! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مسلکي پوهاند  دد لرغونپوهنې  
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 ویر یو کلن شورسول باوري  
 

 )د رسول باوري لومړی تلین( 
 

 
 

فرهنگي  داسې  د حساب وړ  بڼ کې  په  فرهنگ  د  میاشت زموږ  تېرکال جون 
څېرې ورژېدي او زموږ له السه ووتې چې بیا به یې ځایناستي تر ډېرو پورې 

ډله کې یوهم   تللو رژېدلو په  د برخې ستره  پیدا نه شي. د دې  لرغونپوهنې  د 
 دی.  نامتو پوهاند استاد محمد رسول باوري ،هستي

 

د   او ژونالست مصطفی عمرزي څو ورځې مخکې  لیکوال، څېـړونکی    افغان 
لومړی تلین و، د هغه د فرهنگي شخصیت او ترسره کړو کارونو  له پاره مې  
علمي   د  او  همکار  گران  د  زما  اوس  دی  دا  او  ولیکله  مقاله  لړلې  ویر  یوه 

او علمي  کارونومرستندي، زما د لیسانس زدکړو همدوره او د لیلې د بنډارونو  
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بحثونو یار پوهاند رسول باوري لومړی تلین دی. دا څو کرښې د ده د لومړي  
 تلین او ترسره کړو علمي کارونو ته د درناوي په پار لیکل کېـږي.

 

په موده کې گڼشمېر   د خپل تدریس  افغانستان په پوهنتونو کې  د  استاد باوري 
په روزل شوو   گوره چې  د  شاكردان روزلي، خو  ده  د  کله  به  کې  شاگردانو 

ځایناستی په توگه څوک سر راپورته کړي، د ده پر پلونو به قدمونه کېـږدي او  
 د ده د پاتې علمي کارونو د بشپـړولو هڅې به وکړي. 

 

د استاد باوري د علمي ــ فرهنگي کارونو لنډ جاج ما په هغې مقالې کې وړاندې  
رکال لیکلې وه او په دغـو مهمو پتو  کړی و چې، ما د ده د مړینې په مناسبت تې

 کې مې خپره کړې وه:
 

 :تاندــ 
 

 :میډیا دعوتــ 
 

 : پورتالــ افغان جرمن 
 

 لیکلي وو:  داسېهلته ما 
 

 ده کې پهپوهاند محمد رسول باوري په پوهنتونونو کې د خپل تدرس په مو»
پېژندنې،  د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د    ي دي، روزل  شاگردان زرګونه  

  ه لسګونه کتابون په برخه کې یې گڼې علمي مقالې او په خوندي ساتلو رغونې او 
ي دي. د ده دا کارونه، د دې گواهي ورکوي چې ده د خپل هېواد له تاریخ،  لیکل

لرغونو ابداتو او په ټول کې له فرهنگ سره څومره مینه درلوده او د خپلو مقالو  
او کتابونو په لیکلو سره یې نړیوالو ته د خپل هېواد څېره او فرهنگ څه ډول  

 معرفي کاوه. 
سیمې په کچه یو مطرح فرهنگي شخصیت    پوهاند رسول باوري د افغانستان او

او قلموال و، د سلگونو  علمي مقالو او تر دېرش عنوانه زیاتو کتابونو لیکوال و 
. د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت د معین په توگه یې د خپل څلور کلن  

د افغانستان د هنر، فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه  کار په موده کې،  
د یو مطرح  کوخدمت  او    دومره کارکې   . ده  ړ چې هیڅ چا به نه وي کړی 

 مسلکي او د لوړو زدکړو  
 

https://taand.net/?p=188545
https://dawatmedia24.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%db%90/132369/
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_bawari_marg.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_bawari_marg.pdf
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او علمي رتبې د لرلو شخصیت په توگه د افغانستان د پوهنې وزارت د تعلیمي 
نصاب له پاره هم د قدر وړ څه کړي دي چې په علمي ډول حساب ورباندې  

 کېدای شي.  
باوري   رسول  کورنۍ،  پوهاند  یوې  په  چې  و  فرهنگي شخصیت  علمي  داسې 

څې او فرهنگي سیمې او وطن پورې یې اړه نه درلوده، بلکې د ده فرهنگي ه
تولیدات دا ښیي چې دی په ټول وطن پورې اړه لري او د هېواد په فرهنگي بهیر  
کې یوه مطرح څېره وه. د اطالعاتو او فرهنگ د مرستیال په توگه یې د خپل  
ماموریت په دوره کې داسې عملي کارونه وکړل چې د حساب وړ دي، د فرهنگ  

ثارو د پېژندلو، معرفي کولو او ساتلو په برخه کې، په تېره د لرغونو سیمو او ا
سسې په کچه عملي کارونه وکړل.  ..« په برخه کې یې د یوې لویې مو 

 

زما د یادې مقالې تر خپرولو وروسته، د پوهاند باوري د ژوند او مړینې په باب  
نوي معلومات په میډیا کې را څرگند شول. زه به د استاد باوري د لومړي تلین  

پار د یادو معلوماتو ځینې برخې له درنو لوستونکو سره شریک د درناوي په  
 کړم.

 

د هغه وخت د کندهار د اطالعاتو او فرهنگ ریاست، د پوهاند باوري د مړینې  
 معلومات خپاره کړل:   داسېاو جنازې د مراسمو په باب 

 

 ریاست  اوفرهنګ اطالعات کندهار د»
 

 وسپارل سوهد پوهاند محمدرسول باوري جنازه په کندهار کي خاورو ته 
د اطالعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ مخکنی معین پوهاند محمدرسول  
باوري د شنبې په ورځ د ورپېښي ناروغۍ له امله د کابل په یوه روغتون کي 

 .وفات سو
 

د هغه جنازه کندهار ته راوړل سوه، چي په هوایي ډګر کي د کندهار والي په  
د کندهار زیات شمېر فرهنګیا او ولسي وګړي ئې مخي ته شمول  استادان  ن، 

 .ورغلي وه
 

د پوهاند محمدرسول باوري د جنازې سره د کابل څخه د اطالعات او فرهنګ 
وزارت د هنر او فرهنګ معین محمدهارون حکمي، په فرهنګي چارو کي د  
وزارت  فرهنګ  او  اطالعات  د  انځور،  محمدزرین  سالکار  جمهور  رئیس 

https://www.facebook.com/%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AB-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1204166592997058/
https://www.facebook.com/%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AB-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1204166592997058/?__cft__%5b0%5d=AZXUy70GCiVReq_5OWRy1jhbqX7BdYGkT-69qSECajWjQU3LxkZpYeI7nDx27RrLg3v4h1gTX2eKpHAYkNXgEWWUnzu_AO4q_fdtmNDiLhgcfStI4ATYewy55ekIsQSLQ20tG7-t-Neifvwgap-mTsurAt9QkcI7WlwZsG34W7A_6xYaBizQ4NgKOHjhAuVZ4QE&__tn__=-UC%2CP-R
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شمېر مامورین او لسګونه نور دولتي او فرهنګي مشاورین، د یاد وزارت یو  
 .کسان کندهار ته راغلي وه

 

د ارواښاد پوهاند محمدرسول باوري جنازه د شنبې په ورځ د کندهار پوهنتون د 
مشاهیرو په هدیره کي خاورو ته وسپارل سول، چي پر مهال ئې لسګونو لوړ  

 .فرهنګیانو، د پوهنتون استادانو او عامو کسانو ګډون کړی وو پوړو مسئولینو، 
 

لنډ پروګرام جوړ سوی وو،   خاورو ته د جنازې تر سپارلو وړاندي د ویناوو 
لومړی د پوهاند محمدرسول باوري ژوند لیک د اطالعات او فرهنګ وزارت د  
سالکار ډاکټر طارق رشاد له لوري وویل سو، د استادۍ څخه د معینیت تر چوکۍ  

 .پوري ئې کړي خدمتونه هم په مفصل ډول بیان سول
 

کار محمد زرین د رئیس جمهور پیغام په فرهنګي چارو کي د رئیس جمهور سال
انځور ولوست، د رئیس جمهور له لوري ئې غمشریکي او خواخوږي شریکه  
 .کړه او د هیواد په کچه ئې د پوهاند محمدرسول باوري مړینه لویه ضایع وبلل

 

د اطالعات او فرهنګ وزارت پیغام د هنر او فرهنګ معین محمد هارون حکمي 
ه غوښتنو ته هم مثبت جوابونه  ولوستی، د غمشریکۍ تر څنګ ئې د ویناوالو هغ

 .وویل، چي د وزارت څخه ئې د پوهاند رسول باوري اړوند درلودل
 

د هغه د اثارو چاپېدل، په مرکز او کندهار کي ئې په نامه باندي د ځایونو نومول،  
په فرهنګي جنتري کي د پوهاند محمدرسول باوري د تلینې ور زیاتول او ځیني  

 .کندهار فرهنګیانو له مرکزه درلودېنوري غوښتني وې، چي د 
 

په ټولنیزو چارو کي د والیت مقام مرستیال حاجي آغااللي دستګیري هم وینا  
وکړه، نوموړی د پوهاند رسول باوري پر تېر علمي ژوند وږغېد، د فرهنګ او  
هنر په برخه کي ئې د ارواښاد باوري هڅي د ستایلو وړ وبللې او نوموړی ئې  

 .ی کېدونکی خدمتګار وبالهد وطن یو نه ستړ
په  سوه،  ولوستل  هم  پیغامونه  پوهنتون  کندهار  او  وزارت  کړو  زده  لوړو  د 
پیغامونو کي تر ډېره حده د ارواښاد پوهاند باوري پر خدمتونو او کارنامو بحث  

 .وسو
د ارواښاد پوهاند باوري د کورنۍ په استازیتوب ئې مشر ورور خبري وکړې، 

د وطن سره د ځانګړي میني درلودل ئې بیان کړل او هم  د هغه دوې خاطرې او  
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ئې د هغه د ماوریت په جریان کي د نوموړي پر سپېڅلتیا او وطن ته پر وفادارۍ  
 .بحث وکړ

د یادولو ده، چي په کندهار پوهنتون کي دننه د مشاهیرو په هدیره کي یوازي څو 
کادرونه ښخ سوی  د ګوتو په شمېر د وطن او کندهار په کچه علمي او فرهنګي  

دي، چي د هغې جملې څخه تر ټولو مخکنی قبر د پوهاند عالمه عبدالشکور 
 « .رشاد دئ

استاد باوري د علمي شخصیت په باب او د ده د ترسره کړو فرهنگي کارونو  د  
په هکله سرمحقق استاد زلمي هېواد مل، د باوري ترمړینې څو ورځې وروسته،  

دا  ت په باب یو غنیمت مطلب خپور کړ.  د خدایبښلي باوري د فرهنگي شخصی
رهنگي او علمي کارونو سره  فړنو،  ـېڅچې رسول باوري څومره له زدکړو،  

 کې ولولو:  لیکنه  مینه درلوده، دا به د استاد  هېوادمل په دې
 

 کوونکی باوري تل زده »
استاد   د  زموږ  فردوسي )رح(  د  به  نور(   پر ګوریې  عبدالحی حبیبي)  پوهاند 

خبرې په مصداق تل موږ ته دا ویل: »انسان باید د مرګ تر ورځې زده کوونکی  
پا ته سي. رسمی زده کړې تاسې ته اصول او ځینې الرې در ښیي، مګر انسان 

یو ِمالک  کړې له لیارې ځان پوه کړي« د استاد دا خبرې ماته دباید خپله د زده
 .حیثیت لري

زه چې هر کال نویو شاګردانو ته درس شروع کوم، پر لومړۍ یا دویمه ورځ د  
 .استاد همدا خبرې ورته کوم

پوهاند رسول   کې  استادانو  او  فرهنګي شخصیتونو  په  دوران  دمعاصر  زموږ 
 .کړو همېشنی عاشق ؤباوري دغه خصوصیات لرل او دزده 

هغه زمان د رسمي وظایفو پربنسټ د یو مقام  شاوخوا دولس کاله د مخه، زما د
له خوا راته وویل شول چې له باوري سره باید خبرې وکړم چې که د خوست 

 .پوهنتون ریاست ومني
باوري هغه وخت پوهنوال ؤ، ما یو ځای ورسره ولیدل. د خوست پوهنتون د 

 .ریاست خبره مې ورسره وکړه
خلکو او وطن خدمت پر هر چا    ده په ځواب کې راته وویل: »په خپله ساحه د

له الزم دی، خو زما دوه آرمانه دي: یو دا چې دوکتوری واخلم او بل دا چې  
پوهاند سم. که په اداري کاروونو کې ونښتم، نوبیا به دې دواړو اهدافو ته ونه  

 «.رسېږم

https://www.facebook.com/zalmay.hewadmal.7
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زما او د باوري مجلس به همېش آزاد او خودماني ؤ. ما ورته بیا وویل: باوري  
ډېر خوشحاله شوم چې اوس هم د اکاډمیکي پوهې له پرمختیا او له لوړو  ګله! زه  

کړو سره عالقه لرې، له پوهې سره ستا دې مینې او عشق ماته د استاد حبیبي زده
کړو سره ستا دا عشق خبرې زما په خاطره کې بیا را تاندې کړې. ال زیاتو زده

 .د ډېرې مننې وړ دی
د له رسمي مجاریو موږ کوالی   او هند کې  ایران  تاجیکستان،  په  ته  تا  شوی 

دوکتوری زمینه مساعده کړو. د دوکتوری تحصیلي دوره پر تحقیق بنا ده. ته 
کوالی شې د دغو هېوادو په یو پوهنتون کې د ډیزرټېشن لپاره موضوع ثبت  

دوره، تاسې غوندې مشرانو استادانو لپاره په    COURSE WORK کړې د
محاسبه کوي او ته یوازې د ډیزرټېشن پر تکمیل او دفاع جامع امتحانونو  کې  

مکلف یې . ته کوالی شې تحقیق په خپل هېواد کې بشپړ کړې او یوازې د دفاع  
په   د ریاست  پوهنتون  د خوست  پوهاندۍ موضوع،  د  پاتې شوه  لپاره ورشې، 

  .دوران کې د پوهاندۍ الزم شرایط ته آماده کوالی شې
و او د ریاست خبره یې په شروطو ومنله او ما هغه مقام  باوري له ما سره قانع ش

ته د ده د رضایت خبره وکړه، بیا د لوړو زده کړو وزارت، د مقام له هدایت 
   .سره سم، دی د خوست پوهنتون ریاست ته واستاوه

د خوست پوهنتون د ریاست په دوران کې به مو تل تلیفوني خبرې سره کولې، 
وری خبره راسره، یاده کړه. داځل نو ما ورته وویل: یوځل یې بیا د خپلې دوکت

باوري جانه! ته خو اوس لوی سړی یې! خپله همدا غوښتنه په  رسمي ډول د  
عالي تحصیالتو وزارت ته راولېږه او ما خبر کړه چې بابري صاحب سره پرې 
د بعدي اقداماتو په باب خبره وکړم.ګمان کوم چې د پوهنتون کارونو له امله یې  

  .کار ته وار ساز نه شو او زموږ د و ظایفو رسمي دوره هم پای ته ورسېده  دې
د څېړنې په میتودولوژۍ کې یو اصل دی چې له موضوع سره د زړه مینه او له 
کار سره شوق څېړونکی د پوهې ډېرو لوړو پوړیو ته رسوي. دغه اصل ته په  

مینه له مبالغې پرته پاملرنه سړی ویالی شي چې له خپل مسلک سره د باوري  
په عالي حد کې وه. دی باستانشناس و. د معاصرې باستانشناسۍ پر اصولو او  
الرو چارو پوه او دخپل هېواد له تاریخي بناوو سره عالقمند. د همدې عالقې له  

  .امله په معاصر دوران کې دی د باستان شناسۍ یو په تول پوره محقق و
ه د مینې پر بنا به وه چې کله موږ د پارسي او  دهېواد له تاریخي بناوو سره د د

پښتو ژبو د شاعر، مال عبدالعزیز زوري فراهي، د نمانځنې غونډه کې د ګدون  
لپاره فراه ته سفر کاوه، نو باوري مو هم د سفر ملګری کړ. ده په فراه کې د  
فریدون او د ګرشاسپ تاریخي کالوې ولیدې. د ګرشاسپ کال چې د تر اسالم  
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مانې د معمارۍ یوه غوره او کم نظیره  نمونه ده، باوري یې په لیدو ډېر  دمخه ز
  .خوشحاله شو او چې بېرته راغی سمالسي یې  پرې یوه ښه مقاله ولیکله

دغه راز د احمدشاه بابا د زو کړې د درې سومې کالیزې د نمانځنې په غونډه  
  .کې د ګډون لپاره هرات ته هم راسره الړ

سفرونو دوو  دې  هم    په  بل څنګ  یو  د شخصیت  دده  ملګرتوب  باوري  د  کې 
راوښود او هغه دا چې باوري، ډېر مجلس آرا، خوش طبع، ظریف او خنده رویه  
سړی هم ؤ چې څومره به ورسره ناست وې، دومره به دې دده له مجلسه خوند  

  .اخیست او البه دې دده مجلس ته هوا کېده
کلونه کېدل، خو د اجتماعي شخصیت   که څه هم له باوري سره زما د شناخت ډېر

 .دا بعد یې د فراه او هرات په سفرونو کې را ته څرګند شو
زه او باوري د هجري شمسي څورلسمې پیړۍ په شپېتمو کلونو کې سره آشنا 
شوو. په هغو کلونو کې زما ډېر معزز او پر ما ګران استاد پوهاند میرحسین د  

استاد ؤ.   فلسفې پوهنځی کې  او  ته  تاریخ  لیدو  استاد  د  زه په هفته کې یو ځل 
ورتلم. کله کله به مې یو ډېر مؤدب ځوان لیده چې د استاد دفتر ته راځي او د  
ټولو اکاډمیکو آدابو په رعایت له استاد سره خبرې کوي. ورو ورو زه هم ورسره 

  .آشنا شوم. دا ځوان باوري ؤ
ملرنه، موږ د تاریخ او  په همدې کلونو کې د استاد میر حسین شاه په خاصه پا

فلسفې د پوهنځی له خوا، د بهزاد، تاریخ مرصع او د افغان او هند د روابطو،  
درې سمینارونه جوړ کړل. پدې کلونو کې ځوان باوري د پوهنځی معاون و. د 
سمینارونو د اداري او تدارکاتي چارو په اجرا کې د پوهان میر حسین شاه او 

د کارونو اشتراک ډېر سره نږدې کړو او آشنایې   زما ټوله اتکا پر باوري وه.
 .مو په دوستی بدله شوه

آباد د ښاروالی په هوټل  کال د جالل   2016باوري له نژدې وروستی ځل، ما په  
کې ولید. موږ له څو ملګرو سره د هېواد د معاصر شاعر بلبل افغان د پنځوسم  

وو او باوري د ملي راډیو تلین په سیمینار کې د ګډون لپاره جالل آباد ته تللي  
او  لیدلو  مطالعې،  د  آبداتو  تاریخي  د  ننګرهار  د  یو عکاس سره  له  تلویزیون 
فلمبردارۍ لپاره ننګرهار ته راغلی و. په هغو شپو کې آوازه وه چې باوري د  
اطالعاتو او فرهنګ وزارت معین کیږي. د هغې شپې د بانډار په ترڅ کې مې 

وسه خو ال پوهاند شوی نه یې؟"  دی سمالسي زما ورته وویل:"باوري ګله! تر ا
یې وویل:"چی پوهاند نسم هېڅ شی نه قبلوم."   د خبرې پر مقصد پوه شو او راته

څه موده وروسته دی معین شو، مخکې تر دې چې زه مبارکی ته ورشم، ده  
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یم." مانا دا یې زه پوهاند سوییې وویل: "ته به خبر نهزنګ را وواهه او راته 
 .دا وظیفه مې له پوهاندۍ وروسته منلې دهچې 

یاوري د علمي او اجتماعي سیرت خاوند، د اخالقو او دوستۍ یوه نمونه شخصیت  
یې یوه درنه ضایعه ده. ډېر کلونه بویه چې دا زمکه بل داسې باوري ؤ. مړینه

 «پیدا کا. خدای دې ښه ورسره وکړي.
 

 زلمی هېوادمل
 

۲۷/۰۶/۲۰۲۱ 
 

استاد معصوم هوتک د خورا ځانگړي او منحصر په فرد سبک په چوکاټ کې، 
 دی:»  متند پوهاند رسول باوري پر مړینې یوه ویرنه لیکلې ده، دا یې 

 

 د پوهاند رسول باوري پر مړینه 
 

 له څخه ـه بـو ل ــن یــن  *رــیــاه ـدي مشــانـه کـنـتـوښــپ
 ه ــخــه څ ـــلــ ابــه کـــې لــلــ ا راغـــازه د چـــنـــدا ج

 
ــ وت لــابــې راوزي د تـرو ئـ طـې د عـوږم  تو ـخـه تـ
 ه څخه ـ لــه ګــړی دئ ل ــاز کـې ور سـن ئـفـه وا کــت

 

ــ ه ئــ درګـــه بـــپ ــ ې د ویـ  ي ـلـ ې راغــل ــاف ــو قـــاړونـ
ــ ې نــارات ئـخ ــتــاف  ه ـخ ـه څـ لـغـه بـ ږي لــ ېــلــ ېــه بــ

 

 ړه چي دا مړ نه دئ ژوندی ئې ګڼه ـو چا ور ږغ کـی
 له څخه ـبـلــ ه بــ ړې لــ ې ده زده کـد ئــه د ژونـمــغــن

 

 اـ ه سبـانـي وو د روښـچـلـا ایـویـوم ئې "رسول" ګــن
ــ وو څې ــ وم ئــدان نــاویــج  خه ـه څ ـه اول ـ ده لــنــرګـ

 

 وځښتـر خـۍ پــرقــ واد د تـیـاوري" وو د هـو "بـــی
 خه ـه څـ ورجلــه بـل وو لـره مـ ق ورسـشـن عــد وط

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hotak_m_de_bawary_m.pdf
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 ي ـوزو د ونـابــان د بـاخ وو د روزګـن ښـیـتـو مـــی
 خه ـله څـه زابــه وه لـ ښـې ریـوې ئـد سـونـیــي پــچ

 

 و ـادونــي یــخــاریــن د تـ د وطدوی وو ــنــاتـو ســی
ــ اریــــد ت  له څخه ـرغـه له یـلــ اتــې ســي ئــلــ خ څــ

 

ــ ربــــو مـــــی ــ ي د وطــي وو د روزنـ  و ــچــن د بــ
ــ ان لــیــمــې زلــه ئــ زولــراګ  خه ـله څــاږه پـــه کــ

 

 ت پر میدانـاظـفـګ د حـنـرهـېری د فـو سرتــوو ی
 ښ په هیڅوخت له دې مورچله څخه ینه کځان ئې و 

 

 وږهـورونا له مـۍ د کـاروغـافسوس چي واخیست ن
 ه ـخـ ه څـ لـوګگـه ــه لــ ادونــریــژي ف ــېــو خـه مـک ـځ

 

 کال زر څلور سوه لمریز, میاشت ده جوزا پر تقویم 
 دوله څخه ــه جــولـراج سـخـتـې اس ـرګ ئـه د مـټـېـن

 
 اشاوا, کانادا 

 ع 2021جون  19

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د مرحوم پوهاند رسول باوري جنازه د کندهار پوهنتون په انگړ کې، د مشاهیرو په هدیره کې  *

 « خاورو ته وسپارل سوه.

 
 

رسول   مسلکي پوهاند  دد لرغونپوهنې  زما د معلوماتو له مخې له دې مقالې )
له پاره دا  ویر یو کلن شو(  باوري   پرته د استاد رسول باوري د لومړي تلین 

 کارونه ترسره شوي دي:
 

 ــ د قرآن شریف ختم او د استاد مزار ته د دوعا لپاره تگ،
 

د  کارونو په باب  فرهنګي  ژوند او  د    له خوا د پوهاند باوريلویزیون  تملي  ــ د  
 فلم جوړول.  مستندیو 
 

پر اساس، د پوهاند رسول باوري د لومړي تلین    رپوټد ښاغلي امین باوري د  
د درناوي په پار، د قرآن شریف ختم او خیرات شوی او تر هغه وروسته د ده 

https://www.facebook.com/bawary.amin
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مشاهیرو  د  کندهار  د  خواخوږي،  او  دوستان  شاگردان،  ځینې  کورنۍ،  درنه 
 تللي او د استاد باوري روح ته یې دوعا کړې ده.  هدیرې

 

له خوا د    لویزیون کي د فرهنګي میراثونو د مستندو خپرونوتپه ملي  دغه راز  
دی چې له    یشمستند فلم جوړ    او علمي کارنو یوباوري پر ژوند  پوهاند صاحب  

  ملي تلوزیون څخه به خپور شي.
 

سره زما د خاطراتو هغه برخه    باوري پوهاند استاد محمد رسول  په پای کې له  
رااخلم چې لنډ لست یې ما د ده د مړینې په مناسبت په لیکلې مقاله کې خپور  

 کړی و:
 

 له پوهاند محمد رسول باوري سره زه بېشمېره خاطرې لرم.  
 

ــ له دولسم نه تر فراغت وروسته په یوه وخت د پوهنتون عمومي ازموینې ته 
 کېناستو، 

 

 ام کال په پسرلي کې د ادبیاتو پوهنځي محصلن شوو، ۱۳۵۵دواړه د ــ 
 

ــ لیلیه مو یو ځای وه، یو ځل ال د یوې لنډې مودې له پاره د یوې کوټې ملگري 
 هم وو،

 

ــ دی هم د مطالعې سخت شوقي و او زه هم، کله ـ کله به مو یو بل ته کتابونه  
 په پور ورکول،

 

وره پایته ورسوله او په یوه کال او په عین میاشت ــ په یوه وخت مو د لیسانس د
 په علمي کدر کې ومنل شوو،

 

 .او گڼشمېر نورې خاطرې
 

 علمي فرهنگي کارونه  د پوهاند رسول باوري
 

 د افغانستان د فرهنگ په کتاب کې ځانگړی ځلېدونکی ځای لري.
 

 ې ښاده او یاد یې تلپاتې وي! یارواح 
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 د افغانستان او افغانانو
 

 د دردونو او ټپونو غږ غلی شو
 

 )د عبدهللا مقري مړینه( 
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 »د وطن سوی لوی بلبل« عبدهللا مقری

 
د زمانو سندر غاړي عبدهللا مقری ټول عمر د وطن او خلکو د دردنو او ټپونو  
نارې تر خپلو هېوادوالو پورې ورسولې او د خلکو د زړونو د یو رسا غږ په  
توگه، مستقیم او رسا له خلکو سره د خپل هنر په وسیله ودرید، د شعر او موسیقي 
په ژبه یې د خلکو او وطن غږ داسې جگ کړ چې په اورېدلو یې د هرچا له  
سترگو څخه اوښکې بهېدې. دی هم په هېواد کې دننه او هم په بهر کې د یو بلبل  

ینې پر هوډ باندې ټینگ ودرېد  په توگه وچغید او د عمر تر پایه له وطن سره د م
 او له خلکو سره پاتې شو.

 

عبدهللا مقری د غزني والیت په مقر ولسوالۍ کې زېـږېدلی، سندرې ویل یې په  
کال پیل کړې دي. په لومړي سر کې یې کورنۍ له سندرو ویلو    ۱۳۵۸ــ    ۱۳۵۷

 ه. سره مخالفت کاوه، خو له دې مخالفت سره ـ سره ده د سندرو الره پرېنښود
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په میډیا کې په    بیوگرافيد عبدهللا مقري تر مړینې څو ورځې وروسته، د ده دا  
 مخه راغله چې بیا د دې مقالې تر خپرېدو وروسته ما وراضافه کړه:

 

  ۱۳۳۲د هیواد حماسي شاعر، لیکوال عبدهللا مقری د مولوی عبدالوهاب زوی د  »
د غزني والیت د مقر ولسوالۍ په   ۲۸هجري لمریز کال د غویي) ثور( میاشتې 

 . سترګې وغړولې دنیا تهکوچال کلي کې په یوه دینداره کورنۍ کې دې 
 

لومړنۍ زده کړې یې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند مدرسه کې ترسره،  
وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار والیت ته والړ او د منځنیو زده 

بشپ تر  یې  ـکړو  کې  کلتور وزارت  او  اطالعاتو  د  کې  کابل  په  ړولو وروسته 
 .رسمي دنده پیل کړه

 

مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو   ۍارواښاد عبدهللا مقري د هغې لیون
دې لپاره چې    د رسمي دندې ترڅنګ حماسي شعرونه هم لیکل، د  ،لرله  یې  سره

د هغه شعرونه حماسي و او په شعرونو کې یې د وخت ناخوالې، د خلکو او 
و له وجې هیڅ یو هیواد درد بیان شوی و، نو د وخت د سیاسي حاالتو او ناخوال

او   بڼه ووایي  په  د سندرو  د هغه شعرونه  نشو څو  ته حاضر  دې  سندرغاړی 
ارواښاد یې دې ته اړ کړ څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د ښې اغیزې په پار  
په خپل آواز ووایي، چې لومړی ځل یې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې  

نه ثبت پیل کړ او تر دې دمه یې څه  د سندرو په بڼه د خپلو لیکل شوو شعرو 
غږیزو او ویډیویي سندرو څخه زیاتې ثبت او د افغانستان له ملي   ۱۴۰باندې  

راډیو ټلویزیون څخه خپرې شوي چې له دغو حماسي سندرو څخه یوه هغه چې 
 .د افغانانو پر ژبه ده ) دا د آزادۍ خاوره( سندره ده

 

لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په شان ارواښاد عبدهللا    ۷۰په هیواد کې د  
مقری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزې پښتونخوا او بیا متحده عربي  

کسېټونه ثبت کړل چې   ۱۲۰اماراتو ته والړ. د کډوالی په وخت کی یې شاوخوا  
ژوند، هیواد او   د خپلې هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله. عبدهللا مقري د

افغان ولس ناخوالۍ، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه د خپل  
دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت د راویښولو او یووالي یوه وسیله بیان 

 .کړې
 

https://www.facebook.com/ehsanzaheer46


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
256  

دې ترڅنګ نوموړي په خپلو ترانو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار   د
 .کوالی شي د هغوی لپاره یو لوری وټاکي داسې چیغې زمزمه کړي چې

 

   ي.روح یې ښاد او یاد دې تل ژوندى و
 

عبدهللا مقري د حماسي او وطني سندرو د ویلو له امله ډېـر شهرت ترالسه کړ. 
د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې یې په سلگونو سندرې ویلي او خپلو مینوالو له  

 پاره یې خپرې کړې دي. 
 

 دي چې:   ویليد عبدهللا مقري زوی میرخان 
 

کاله یې موسیقي وکړه. د هغه   ۴۰کاله ژوند او شاوخوا    ۶۸مقري صاحب  »...  
د سندرو مهم پیغام د پښتنو ورورګلوي او یووالی وو. پالر به مې اکثره ویل چې 
پښتنو ته هره ورځ په خپلو سندرو کې نصیحت کوي خو هغوی مې بیا یوازې د  

 ".یوه ښه سندرغاړي په توګه یادوي
 

لی وو. ځوان وو ږېدـعبدهللا مقری د غزني والیت د مقر په کوچالو کلي کې زې
چې کابل ته والړ او هم هلته یې زده کړې وکړې او شاعري یې هم کوله خو د 
میر خان په وینا، هغه مهال کوم سندرغاړي د ده شعر ویلو ته زړه نه ښه کاوه  

 ...« او علت یې دا وو چې په شعر کې یې د وطن خبرې وې
 

 زمزمه کړي دي: دا د هغو شعرونو ځینې بیتونه دي چې عبدهللا مقري 
 

 مرګیه لري رانه ګرځه »
 « ژبه مې مه تړه وطن پرې یادومه

 
 »مسافر یم مجبوري ده

 د خیمې سیوري ته ناست یم«
 

 کله چي ځم بلي دنیا په لوري »
 سترګي به زما وي اشنا ستا په لوري

 
 وروستي دیدن ته مي اشنا راسه 

 « نه سې خامخا راسه  ېچي پات

https://www.mashaalradio.com/a/31317222.html?fbclid=IwAR39XsURctC2a7bSKuRvecJA3neT2Cx9Gmu5edssgMFWRY6x3ofDswBdb-s
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 هره ورځ مې خرڅويزه وطن یم زه یې مور یم »

 «زما نااهله بچیان ګوره ال مې نوره شرموي
 

 !په وینورنګ شوې کابل جان کابله»
 ! افسوس افسوس ارمان ارمان کابله

 
 ستا پر حالت مې زړه سوځیږي ګوره 

 !«  وس مې پر هیچانه رسیږي ګوره
 

د خواله رسنیو کارن وایي چې عبدهللا مقری د کورونا وبا په وجه مړ شوی دی،  
د هېواد مشهور سندرغاړی  خو د بي بي سي پښتو په رپوت کې راغلي چې:  

کې    ټ رپوعبدهللا مقری د زړه حملې له امله وفات شو. د بي بي سي پښتو په  
 داسې راغلي دي:      

 

ورځو   څو  له  چې  مقری  عبدهللا  سندغاړی  څېره  وتلې  موسیقۍ  د  افغانستان  د 
 .راهیسې په روغتون کې بستر و، نن وفات شوی دی

 

د عبدهللا مقري زوی میرخان د خپل پالر د مړینې خبر پر فیسبوک پاڼه خپور 
 .دردونو غږ یاد کړکړ او هغه یې د افغانستان د موسیقۍ او د خلکو د 

 

د عبدهللا مقري زوی میرخان بي بي سي ته وویل، پالر یې د زړه ناروغي لرله  
ورځو راهیسې یې روغتیایي حالت ښه نه و، خو لس ورځې کېدې چې    ۱۷او له  

کابل کې یو شخصي روغتون کې بستر و او نن سهار یې له دې نړۍ سترګې  
 .پټې کړې

 

میرخان وایي، پالر یې د هېواد د حماسي سندرو، ملي ترانو، فولکلور او هېواد  
 .یه ضایعه دهپالنې د سرالري او ملي شخصیت مقام خپل کړی وو، تګ یې لو

 

د هېواد ددغه حماسي سندرغاړي په مرګ پر خواله رسنیو ډېرو خواشیني ښودلې  
 .او د هغه مړینه یې د افغانستان د موسیقۍ په برخه کې یوه لویه ضایعه بللې

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57543560
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د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینه پال پر خپله فیسبوک پاڼه د عبدهللا 
یې ستایلې او یو هېواد دوست انسان یې مقري پر مرګ خواشیني ښودلې هغه  

 بللی دی . 
 

د اطالعات او فرهنګ وزارت مرستیال هارون حکیمي هم پر فیسبوک لیکلي، 
عبد هللا مقری زموږ د ریښتینولۍ، ملي غرور او ارزښتونو استازی هنرمند و.  
د جګړې، ظلم، جهالت او افراطیت پر وړاندې واضح دریځ او د بې وزلو وطن  

 .مسافرو د دردونو ژباړن انسان و پالو او
 

څو ورځې وړاندې هم پر خواله رسنیود عبدهللا مقري د مرګ خبرونه الس په 
الس کېدل خو زوی یې میر خان دغه خبرونه رد کړل او ویې ویل چې د پالر  

 د روغتیا لپاره یې السونه لپه کړي تر څو روغ شي...« 
 

د عبدهللا مقري د زوی میرخان خپلې   د    خبرېدا الندې  د خپل پالر  دي چې 
 مړینې د خبر په ډول یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپرې کړې دي:» 

 
 انا هلل و انا الیه راجعون

 
پالر عبدهللا مقري نن د حق داعي  د هېواد وتلې څهره، نومیالی هنرمند او زما  

 !ته لبیک ووایه
 

اغاجانه که هر څو هڅې مو وکړې بیا هم والړې هه؟ بس چي ځې نو مونږ د  
خدای په کارونو کي ستا روح ته له دعا پرته نور څه کوالی سو؟ موږ بې وسه 

  .یو. هللا دی هغه دنیا درته ښایسته کړه
ی غوټ مات کړم ته زما اتل زما د سر  غم دی ډېر دروند دي اغاجانه، په مال د

 .تاج او د دی غریب ملت د دردونو اواز وې
 

 !«ته نه هېریدونکی یې زما ویاړه
 

د وطن د »سوي لوي بلبل« د مړینې په مناسبت پوهاند ډوکتور محمد اسماعیل 
یون په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل سوي زړگي حال بیان کړی دی، که په ځیر  
سره ولوستل شي، کېدای شي چې د عبدهللا مقري د شخصي او هنري ژوند په  

و نه یې خپاره  باب داسې حقایق په کې وي چې تر اوسه بل چا نه لیکلي دي ا
 دی:   متنکړي دي. دا یې بشپړ 

https://www.facebook.com/OfficialMirKhan
https://www.facebook.com/ismael.yoon1
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 »مقري صیب هم کډه بار کړه!
 

له   نو   ، و  بستر  کې  روغتون  په  مقری صیب  چې  راهیسې  هغه  له  یادښت:  
میرویس مقري ) د مقري صیب زوی ( څخه مې وخت پر وخت د هغه د روغتیا 

یسته، خو رغېدو ته یې هیله من وو، څو ورځې وړاندې یې د ډله ییزه احوال اخ
رسنیو له الرې د مر ګ دردوونکی خبر نشر شو، ژر مې میرویس مقري ته 
زنګ وواهه ، متواتر زنګونه ، خو تلفون ځواب نه شو، درد او احساساتو راباندې  

لیکنه وکړه ، وروسته   غلبه وکړه ، په ناکنتروله او دردوونکي حالت کې مې 
خبر راغی چې مقری صیب ژوندی دی، ما ویل شکر خدایه چې په غم کې د ې  
د خوښۍ خبر راکړ، میرویس ته مې بیا زنګ وواهه ، تلفون یې جګ کړ، ویې 
ویل پالر مې ژوندی دی، خو په ) ای، سي، یو( کې دی. پر سبا روغتون ته  

ټغر ناست وو، ورسره  ورغلم ، میرویس ، بل ورور او خپلوان یې ټول د غم پر  
کېناستم، ما ویل څنګه دی استاد؟ میرویس له ډېره غمه ځمکه ګروله، ویل یون  
کاکا پالر مې الړ ، پالر مې بیا نه راځي ، فقط پر  مصنوعي اکسیجن ژوندی 
دی...هغه نورې خبرې نه شوې کولی او ما هم د نورو پوښتنو لپاره څه نه لرل،  

وه ، له میرویسه مې احوال اخیسته، خو نن یې   ترپرونه پورې هم یوه څه هیله
بیا د مرګ خبر خپور شو، میرویس ته مې زنګ وواهه، هغه وویل : پالر مې  

 ...الړ کاکا، پالر مې الړ
 

په بېړه روغتون ته ورغلم ، شپږم پوړ ته ورپورته شوم ، ددې وطن سوی لوی  
امبوالنسه ورسره راکښته بلبل یې په سپین کفن کې  تاو کړی و، له شپږم پوړه تر  

محمدداودخان  سردار  شهید  د   څخه  روغتون  هېلټ  ډاکټر  له  یې  دی  شولو، 
روغتون پر لوري روان کړ، تر هغه  مې امبوالنس پورې کتل چې سترګو مې  
 .کار کاوه ، ورو ورو د موټرو په ګڼه ګوڼه کې خپل هنرمند ورور رانه پناه شو

 

وروستۍ ورځ وي او نور به موږ خپل هنرمند سبا به په دې نړۍ کې د ده د لیدو  
 ..د ابد لپاره نه شو کتالی

 :دا هم زما هغه د تېرې اوونۍ لیکنه
 

 مقري  صیب هم کډه بار کړه،
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انسان د خدای لویه ډالۍ ده ، ډېر پېچلی موجود دی، خدای پرې ډېر فکر او  
زي چې هېڅ  لګښت کړی، خو دا قیمتي ډالۍ کله کله داسې په اسانۍ له السه والو

 . اټکل یې نه کېږي
 

څو ورځې مې زړه ډب ډب کاوه چې خدای مه کړه مقری صیب رانه الړ نه  
 ...شي.په زړه مې خوړلې وه ، هغه رانه الړ ، بې خدای پامانۍ الړ

 

خلک به وایي چې مقری هنرمند و، سندرې یې ویلې ، پر زړه به یې هېڅ غم نه  
خلک خبر وو، زما دومره نږدې ملګری و چې  و، خو د هغه له زړه نه ډېر کم 

د زړه یوه خبره یې هم رانه پټه نه وه، ډېره ځله یې د شپې نا وخته له ژوندون  
ټلوېزیونه تر کوره رسولی یم، د ځان په غم کې نه و ، ویل به یې د هنرمن قدر  
په پښتنو کې نشته ، که زه مړ هم شم نو څه ؟ خلک به وایي چې یو ډم مړ شو  

تا دې خدای راته ژوندی لري پر تا مې ډېر زړه ډاډه دی. هغه د ډېر لوړ    ، خو
م کال ټاکنو کې راپسې راغی ، ورو یې (  ۲۰۱۴سیاسي شعور خاوند و، په )

غوږ کې راته وویل ، که د ورور خبره دې منې ، نو له ډاکټر غني څخه ټینګ  
لپاره ګوره دا وروستی چانس دی، بله ال ر نه لرو. تر  مالتړ وکړه ؛ د پښتنو 

ټاکنو دوه درې کلونه وروسته یې راته وویل سخته ناځواني یې درسره ونه کړه  
  .؟ ما ویل یتیم په ژړا پوخ دی ، پروا نه کوي

 

کله چې به په کابل کې و ، نو غلی به یې موټر کې کېنولم ، ویل به یې ځه چې  
کوله او زما   غزنیچۍ شورا در باندې وخورم، ده به غوښه په خپلو ګوتو میده

مخې ته به یې را ټېلوهله ، ما چې به په خوند ډوډۍ وخوړله ، نو دی به سخت  
خوشاله شو، د ده په الس تیاره شوې ډوډۍ کې چې مې کوم خوند څکلی ، د  

 . شاهانو په ډوډۍ کې به نه و
 

مقری صیب عادي سړی نه و، هغه د دې قوم یو لوی سیاسي سندرغاړی و ، د  
د دې وطن لپاره ملي سندرې وویلې ، کله به ما سره په سیاسي  زړه له تله یې  

بحثونو کې ډېر تېز شو ، زه به پرې ډېر په قهر شوم خبره به راڅخه ترخه شوه، 
دی به رانږدې شو پر تندي به یې مچ کړم ، دغسې قصداً مې په قهر کولې چې  

و پښېمانه  خبرې درڅخه راوباسم، ډېر مینه ناک انسان و، اوس ځان ډېر ستړی ا
احساسوم چې ولې زه د ګل په شان یو انسان باندې د سیاسي خبرو له امله په  
قهر شوی یم . د هنرولۍ ، پښتونولۍ، مېلمه پالنې او ملتپالنې تر څنګ د مقري  
د   ډېر پوخ معتقد ملسمان و، هغه  دا وه چې هغه  بله غټه ځانګړنه  صیب یوه 
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ه دوبۍ ته تللی یم ، نو مقري صیب  طالبۍ دوره هم تېره کړې وه، هر کله چې ز
مېلمه کړی او تر څنګ یې په مسجدونو هم ګرځولی یم ، یوه ورځ مو د ماسپښېن 
، مازیګر ، ماښام او ماسخوتن لمونځونه په بېیالبېلو جوماتونو کې په جماعت  
سره ادا کړل، مقري صیب ته مې وویل : ته خو اوس هم پوره مال یې هسې به 

ه هنرمند یې ، راځه بېرته دا خپل کسب ونیسه ، غیر له  خلک فکر کوي چې ت
هغې هم همد رواج دی چې په پښتني ټولنه کې څوک دیني علم یا طالبي په نیمه 
کې پرېږدي ، بیا سندرې شروع کړي ، تر یو څو مودې وروسته بېرته تبلیغي  
ه شي. دی په خندا شو ، ماته یې وویل پښتنو کې مالیان ډېر دي ، ما ویل راځ

زه به ورته ډمګري شروع کړم که دوی چېرته لږ سړي شي. ما ویل ما باندې 
دومره  دې  سره  جماعت  په  او  وکتل  جوماتونه  دومره  ورځ  یوه  پر  دې  خو 
لمونځونه راباندې وکړل چې د طالبانو د واک پر مهال هم خبره دومره ټینګه نه 

  .وه. خو بیا به هم خلک فکر کوي چې مقری ... ده ویل ډم دی
 

 .مقری صیب نو دومره خوږ انسان و چې هره خاطره یې یادوم ژړا راځینه
 

یو ورځ ژوندون ټلوېزیون ته راغی ما ته یې وویل چې څنګه دې خوښه ده چې  
د اخر ځل لپاره پر دې پښتنو وګرځو او خپله غاړه پرې خالصه کړو، یو غټ 
موټر ونیسو، له همدې هوتخېلو یې شروع کړو ، کلي پر کلي وګرځو ، زه خپله  

سوم او ته په خپلو  ارمونیه غاړه کې واچوم او په سندرو کې ورته دا پیغام ور
سیاسي خبرو کې چې د خدای په پار نور په خپلو کې سره یو شئ، جنګ بس  
کړئ، سړي شئ ، تعلیم ته مخه کړئ کنه وهللا په باهلل چې غرق استئ او الپسې 
 .غرقېږئ، که بیا و نه شول ، ما او تا خو به خپله غاړه پرې خالصه کړي وي

 

ارزښت ورکاوه ، زما مېرمن ) ارین   مقری صیب ټولنیزو ارزښتونو ته زیات
یون( ته یې زیات درناوی درلود، راته ویل به یې چې دا زما یوازینۍ غیرتي  
خور ده، دوبۍ کې یې موږ ته یو ډېره خوندوره افغاني ټیپ مېلمستیا کړې وه ، 
زما مېرمن ته یې پړونی سوغات کړ ، کله چې به کابل ته راغی ، نو خپلې خور 

ړونی ډالۍ کړ، یوه ورځ زما مېرمن ورته مېملستیا وکړه ، کله چې  ته به یې یو پ
ټلوېریون ته راغی ، نو ما ورته وویل ځه چې ځو کورته ؛ نن دې خور درته  
مېملستیا کړې ، سړي وویل زه خو نه ځم ، ما وویل ولې ؟  ده ویل هغه ټوله 

نه راشي ورځ پارلمان کې  د هېواد پر سر خلکو سره دعوې ووهي، ستړې ستوما
، بیا دلته ماته ډوډۍ تیاره کړي دا ډوډۍ زما له ستوني تېرېږي ؟ چې هر څومره 
ټینګار مې وکړ سړی راسره الړ نه شو. کله کله به یې په ټوکو ټو کې وویل  
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خور مې تر تا ډېره تکړه ده ، پارلمان کې چې خبرې کوي زړه مې ورته دعا  
 . وکړي

 

ر، یو عزیز ، یو خوږ ژبی بلبل او د  څوک به څه فکر کوي چې داسې یو ورو
هېواد یو خواخوږی نور د تل لپاره درڅخه جال شي، ستا پر زړه او ضمیر به 

  څه تېرېږي؟
 

کله چې به مو په مظاهرو کې د ده په غږ کې دا د ازادۍ خاوره دا د جګو غرو  
اورېدله ، نو وطن ..... ځاله د بازانو ده ، دلته کې زمریان اوسي ... ملي سندره  
  د وطن په مینه کې به داسې مست شولو چې پر ځان به نه پوهېدلو

 نه مقری مړ نه دی ، مقری ژوندی دی، ژوندی دی...« 
 

په هر ډول چې وي، اوس ښاغلي مقری په فزیکي ډول له موږ سره نه شته،  
اوس هغه فرهنگي راپاتې کارونه دي چې موږ پرې غږېدلی شو چې ده د یو 

بک په چوکاټ کې )سندرې او شعرونه( موږ ته او په موږ پسې نورو  ځانگړي س
 نسلونو ته پرې ایښي دي.  

 

مقری په خلکو کې ډېر منلی او ښاغلی و، تر ټولو ستر دلیل یې دا و چې ده د  
خلکو د زړونو خبرې کولې، د ده په غږ کې د خلکو او وطن دردونه بیانېدل او  

رئ، په وگو  متنده په خپلو سندرو کې د خلکو غوښتنې بیانولې. دا الندې لنډ  
 خلکو کې د ده د محبوبیت یو وړوکی مثال دی:» 

 

م کال د مني موسم و. بي بي سي اعالن وکړ چي چهار شنبه د شپې په  2000
اته بجې له عبدهللا مقري سره مرکه لري. ټول کلى د چهارشنبې په انتظار و چي  
د مقري صاحب مرکه واوري. اوس نو چهار شنبه نه راتله یو کال غوندي اوږده  
سوه. کله چي چهار شنبه سوه بیا ماښام نه راتلى. کله چي مرکه شروع سوه ټول  
ورته یو غوږ و. سهار په کلي کي هر خوا د مقري صاحب په مرکه تبصرې 

 .کېدې
 

 ّٰللاه دي مل سه!« 
 

یې  مثالونه  چې  درلودې  راونې  السته  ډېرې  مقري  عبدهللا  کې  ډگر  په  هنر  د 
ـږي، په تېره د ده وطني سندرې. د ده د دومر سلگونو سندرو او شعرونو ته رسې

السته راوړنو یو ډېر اوچه مثال د خپل ځایناستي روزل دي. عبدهللا مقري خپل 

https://www.facebook.com/muhib.rahmati
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زوی میرخان هم د هنر په ډگر کې ورگډ کړی دی او لکه د ده په شان میرخان 
هم د خپل هنر پیل له وطني سندرو کړی دی. میرخان یوه نوې وطني سندره  

 لو ته وړاندې کړې ده چې سرلیک یې دی: خپلو مینوا
 

  «خاوره عزت ګڼمه»
 

 درانه لوستونکي کوالی شي چې په الندې لینک کې یې واوري او وگوري:
 
https://www.youtube.com/watch?v=rcyJ4xQaMeE    

 
عبدهللا مقری نه یوازې زموږ د نسل، بلکې د څو نورو نسلونو تنده په خپل غږ  
او هنر سره ماتوالی شي، د مقري هنر به تر ډېرو پورې د خلکو د خاطراتو د 
یو سوپر ستار په ډول خپل رول لوبوي. د مقري د موسیقۍ د بڼ یو ملگری یې  

 اشاره کړې ده:»  داسېد تسلیت پیام په ترڅ کې دې موضوع ته 
 

 عبدهللا مقری،
 

 عیاری که پاک و باهنر زیست، 
 

 !دیگر با ما نیست
 

ی هنر، آور، عبدهللا مقری را به افغانستان، به خانوادهسفر به جاودانگی عزیز نام 
 .گویمجوان و باهنرم تسلیت میبه بازماندگان او و خاصه به میرخان، برادر 

 

س یّال یادش  و  نابش  هنر  خاطرهصدایش،  محراب  در  مرگ،  از  و  تر  ما  های 
 .های پس از ما جاری و ساری خواهد بودنسل

 

 !هاخوان زیباییبُخسپ، ترانه
 

 !ات مبارک بادسفر آرامش ابدی 
 

 « فرهاد دریا
 

عبدهللا مقری په خلکو کې دومره محبوب و، چې اټکل یې نه شي کېدای. کله چې  
د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د خلکو نظریات راټول کړی شي، بیا به پته ولگېـږي 

 چې خلک دی او د ده هنر څومره او ولې خوښوي.  

https://www.youtube.com/watch?v=rcyJ4xQaMeE
https://www.facebook.com/FarhadDaryaOfficialPage
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اوس چې دی په فزیکي ډول زموږ په منځ کې نه شته او د ده په باب د خلکو  
نظریات په ټولنیزو شبکو کې را څرگندېـږي، لیدل کېـږي چې د خلکو په منځ  
ته   ده  خلکو  پار  په  گرانښت  همدې  د  او  وه  گرانښت کچه څومره  د  ده  د  کې 
رنگارنگ داسې القاب کارولي دي چې په ریښتیا د ده له شخصیت او هنر سره 

 زیبي، دا یې څو بېلگې دي: 
 

 :یوناسماعیل 
 

دې وطن سوی  ږم پوړ ته ورپورته شوم، دـپه بېړه روغتون ته ورغلم، شپ»...  
 ...« لوی بلبل یې په سپین کفن کې تاو کړی و

 
    هېوادمل:طاوس خان 

 
»د افغان وطن له غرو، رغو، دښتو او سیندو سره بې پناه مینه کوونکی، د افغان 
پړوني او شملې د پت ویوونکی، د هجرت او کړاونو د مرثیې سوز او ساز،  

 ري...« حماسي او انقالبي هنرمند او  ځانګړې سندرغاړي مقُ 
 

 :  مختار مختار محمد
 
 « د وطن د مینې بلبل ، ملي سندر غاړی»
 

                  کټوازی:نادرخان 
 

مینه  هغه  د  پاللی،  خاوره  او  ولس، وطن  هنر کې  خپل  په  مقری صیب   ...«
هېوادنۍ وه د هېواد سرلوړی یی په درنو خوږو ټکو په ملی حماسی ترانو کې  

ل عمر یی لنډ خو د هنرعمر  یی  یاده کړی ده هغه  همیشه غوښتل  چې  خپ
تلپاتی وی دغه خوږ غږ یی سندرغاړی د هر غره شا ته راختلی لمر و د هر 
ظلم، زور زیاتی او بی عدالتۍ  پر وړاندی یی غږ پورته کړی و، هغه په ولسونو  

 د پیرزوینو لورینو او ډاډ غږ و په وطن زهیر افغان و...« 
 

 ه د ژوند څو یادونه او د تسلیت پیامونه:د عبدهللا مقري د مړینې په پار، د د
 

https://www.facebook.com/ismael.yoon1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007125180582
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031372578091
https://www.facebook.com/naderkhan.katawazai.1
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                   هېواد:همایون 
 

په  د ښه ژوند څرک  او  باران ورېده  د مرمیو  په وطن کې  »هغه وخت چې 
پام   دوربین کې نه ښکارېده، عبدهللا مقرى او څو نور هنرمندان وو چې د خلکو

 .یې غلطاوه او د وطن سندرې یې ورته بللې
 

 زموږ د پاکې خاورې دښمنان دې تل برباد وي
 وطن دې زنده باد وي، وطن دې زنده باد وي

 
څو کاله مخکې مشر نواز قایل او روزي خان شوق له جنوبي پښتونخوا څخه 

ګوري، کابل ته راغلي وو او غوښتنه یې وه چې خامخا به له مقري صیب سره  
مقرى صیب مو را پیدا کړ، خوږ مجلس یې وکړ. له ځوانو هنرمندانو خوشاله  
نه و، ویل یې دوى د هنر تقدس و نه ساته او هغه په مقصد چې هنر باید پالل 

 .شوى واى، دوى و نه پاله
 

د مازدیګر اذان چې وشو، مقرى صیب پورته شو، وېل راځئ چې لمونځ وکړو، 
 وازې مالیان به جنت ته روان وي.« دا خو خوند نه کوي چې ی

 
                    احمد:احمد 

 
 ! خوبان همه رفتند  ٬یاران 

 

سرایشگر معروف سروده های حماسی پشتو ، روانشاد عبدهللا ُمقری با تحمل  
  وایروس کورونا باآلخره جان به جانان سپُرددرد های جانکاه و نبرد سنگین با 

 

نیم قرن بدون هیچ نوع چشمداشت پولی و جیفه مادی دنیایی   ٬ُمقری صاحب  
 . برای مردم و وطنش از دل و جان سرود

 

نغمه  انقالبی ٌ دا د آزادی خاوره ، دا د جگو غرو وطن ٌ با صدای ویژه و منحصر 
افسران غیور مارا در داغترین جبهات جنگ به فرد و ماندگارش ، سربازان و  

 . و ستیز علیه دوشمناٍن قسم خورده خاک و وطن ما الهام و روحیه بخشید
 

 مقری صیب ، اروا دي ښاده اوسه!« 
 

https://www.facebook.com/hamayoon.hewad
https://www.facebook.com/ahmad.s.ahmad.12
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 »   یاد:ډاکتر لطیف 
 

 !په وینورنګ شوې کابل جان کابله
 ! ارمان ارمان کابلهافسوس افسوس 

 
 ستا پر حالت مې زړه سوځیږي ګوره 
 ! وس مې پر هیچانه رسیږي ګوره

 
https://www.youtube.com/watch?v=QY8JrXGiXeg 
 

ګران افغانستان په  پښتو ژبې تکړه او په هیوادمین هنرمند عبدهللا مقری چې د د
او   موسیقۍ په خوږو ترنمونو کې دهیواد  درد غمجن و او دزړه له تله به یې د

کړیدلو اوجګړې ځپلو خلکو پرناوړه حالت دسوز او ګداز نه ډکې سندرې   زموږ د
 . منځ کې نشتهویلي نور زموږ او ستاسو په 

 
ده پرمړینې سخت خپه او خواشینی شوم او دده نه شتون دپښتو موسیقۍ    زه د

 « لپاره ستره ضایعه ګڼم .لوی خدای دې وبخښي!
 

 و فرهنگ:  سرپرست وزارت اطالعات زهیرمحمد طاهر 
 

»پیام تاثر و غمشریکی محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ 
 درپیوند به درگذشت عبدهللا مقری، آوازخوان مشهور کشور 

 

 جوزا/ باختر ۳۰کابل/
 

در   کشور  مشهور  آوازخوان  مقری  عبدهللا  که  یافتم  آگاهی  فراوان  اندوه  با 
ش از  دریکی  بود،  حالش  عاید  که  یی  کابل  اثرمریضی  های خصوصی  فاخانه 

 .درگذشت
 

عبدهللا مقری در سال های شصت به موسیقی رو آورد و با استعداد ویژه، عالقه،  
پشت کار و تالش خستگی نا پذیری که داشت، به زودی به شهرت و محبوبیت  

 .رسید
 

https://www.facebook.com/latif.yad.5
https://www.youtube.com/watch?v=QY8JrXGiXeg&fbclid=IwAR3olzBmic5R6Nq3BDlMhSR5DtCJCIqVfWd7tmTOqTiv9CXGH0q2IoFcuxU
https://bakhtarnews.af/dr/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%85%d8%b4%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1/
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مقری در آهنگ هایش بیشتر درد های کشور جنگ زده و مصائب مردم را بیان 
درهر یکی از ترانه ها و آهنگ های حماسی و وطنی او، عشق و  می کرد و  

 .محبتش با مردم و کشورش طنین انداز بود
 

مرگ عبدهللا مقری درعرصۀ موسیقی کشور یک ضایعه است. من از بارگاه 
خداوند متعال برای روان شاد مقری جنت فردوس استدعامی کنم و به خانواده و  

 هنرمندان و آوازخوانان کشورصبر وشکیبایی می طلبم.«اقارب وی وهمۀ 
 

 پال:  مینهدواخان 
 

 !عبدهللا مقریه
 

له  غرونو، دښتو   ته د دې وطن په هر درد، دردمن انسان وې، تا ددې وطن 
ددې وطن  اومېرو سره مینه درلوده او سندرې دي ورسره ویلې، تا خپل ږغ  

دورانونکو او لوټمارانو پر وړاندي مورچل مبارزې ته وقف کړی و، تا وطنوالو 
ته ددې وطن هر دښمن رسوا کړ، ته ددې وطن دهر غریب او وطن پرست  

 انسان ږغ وې ستا سندرې به ژوندۍ وي او ته هیڅکه نه مرې. 
 اروا دي ښاده، پر ګور دي رڼا!«

 

 :   اڅکزیاحمدولي 
 

»...هغه )عبدهللا مقري( په ډېره امانتدارۍ او ریښتونولي سره د خپل ولس درد 
 په خپل هنر کي د ولس په ژبه او ذوق ډېر ښه انځوراوه.« 

 

                : حکیميهارون 
 

عبدهللا مقری زموږ د رښتینولۍ، ملي غرور او ارزښتونو استازی هنرمند »... 
وو. د جګړې، ظلم، جهالت، او افراطیت په وړاندي واضح دریځ او د بې وزلو،  

 .« وو. روح یې ښادوطنپالو او مسافرو د دردونو ژباړن انسان 
 

 :تنهاډاکتر محمد 
 

زما پالر دي له ټولو مړو سره خدای اوبښي ُمال ؤ، له موسیقي او سندرو سره »
بُنیادي چپ ؤ خو یوازې به یې د خدای بښلی ُمقري صیب سندري اورېدې ویل  

وطن مینه، درد او احساس پروت دی. هغه د وطن  به یې پدې شعر او غږ کې د  

https://www.facebook.com/menapal
https://www.facebook.com/qamosona.pashtodictionary
https://www.facebook.com/haroon.hakimi.7
https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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له احساس او درده ډک غږ نن د تل لپاره چوپ شو پر ګور یې نور، اروا یې  
 .« ښاده او د ښو یاد یې تلپاتی اوسه. کورنۍ او ملګرو ته یې د زړه صبر غواړم

 

   هوتک:مزمل 
 

 د لښکرونو ملک ته وایه»
 ! په وینو موړ شوې که نور هم کوې جنګونه

 

 زه دې پیژنم تور مخیه خو ملت مې نه پوهیږي
 !پښتون ستا له السه خوار دی کابل ستا له السه چور دی

 

 څوک، چې د ستا په الره سم دي ربه 
 په دربار کې څه شی کم دي ربهستا 

 

 :غم پر سر غمونه
 

هېواد هغه نامتو ملي سندرغاړی، چې په غرني غږ یې افغان وګړي د غفلت    د
 .له درانده خوبه راویښول او بیدارول هم چپ شو

 

 .زه یې په فرهنګي ډګر کې د ډېرو نېکیو پوروړی یم
 

یو ځل بیا انګازې لوی خدای)ج( دې د جنتونو بلبل کړه، چې خوږې نغمې د  
 .وکړي او خوږ غږ مو هیڅ خاموشه نه شي

 

 روح یې ښاده
 

 « جنت الفردوس یې ځای
 

 مقري صاحب دې خدای وبښي، 
 

له درنې کورنۍ، مینه والو او د افغانستان د هنر له رنځېدلې کورنۍ سره په 
 دې لوی ویر کې ځان شریک گڼم او ټولو ته د جمیل صبر غوښتنه کوم.

 
 بهاند آصف 

 د دوه زره یوویشتم کال د جون شلمه 
 هېدرسلیف 

https://www.facebook.com/muzamel.hotak
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 ډنمارک 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چې ترنم یې نه دی کړی  کال کېـږي وی

 

 )د عـبدهللا مـقـري لومـړی تلین( 
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کال کال د جون په میاشت کې ډک زړه له خپل ټپي   ۲۰۲۱عبدهللا مقري هم د  
وطن او مظلمو خلکو سره مخه ښه وکړه او د خپلو ویښونکو چیغو او فریادونو  
ډېری   د  وطن  د  زموږ  خو  کړه؛  مخه  ته  گور  سره  ویاړونو  له  کې،  څپو  په 

دی، د ده  سیاسیونو پر خالف یې داسې څه له ځانه پرېښي دي چې نه یوازې  
همځولی او الندې نسلونو، بلکي نسلونه ـ نسلونه به پرې ویاړي او په ښو او  

 د دردونو او ټپونو   د افغانستان او افغانانووطني مینه به یې یادوي. عبدهللا مقری  
 و.  غږرسا

 

تېر کال مې د عبدهللا مقري پر مړینه هم خپل اندونه او ویرونه د یوې مقالې په  
چوکاټ کې خپاره کړي وو. د هغې مقالې په پیل کې ما داسې جملې لیکلې وې،  
کې   په  انځور  یو  دریځ  ملي  او  هنري  د  مقري  عبدهللا  د  سره  ریښتیا  په  چې 

 دا دي:  جملېښکارېده. هغه څو 
 

نو او ټپونو  ود زمانو سندر غاړي عبدهللا مقری ټول عمر د وطن او خلکو د درد»
نارې تر خپلو هېوادوالو پورې ورسولې او د خلکو د زړونو د یو رسا غږ په  

خلکو سره د خپل هنر په وسیله ودرید، د شعر او موسیقي توگه، مستقیم او رسا له  
په ژبه یې د خلکو او وطن غږ داسې جگ کړ چې په اورېدلو یې د هرچا له  
سترگو څخه اوښکې بهېدې. دی هم په هېواد کې دننه او هم په بهر کې د یو بلبل  

درېد  په توگه وچغید او د عمر تر پایه له وطن سره د مینې پر هوډ باندې ټینگ و
 او له خلکو سره پاتې شو.

 

https://dawatmedia24.com/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%88-%d9%81%d9%84%d9%85/132520/
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عبدهللا مقری د غزني والیت په مقر ولسوالۍ کې زېـږېدلی، سندرې ویل یې په  
کال پیل کړې دي. په لومړي سر کې یې کورنۍ له سندرو ویلو    ۱۳۵۸ــ    ۱۳۵۷

   ..«سره مخالفت کاوه، خو له دې مخالفت سرهـ  سره ده د سندرو الره پرېنښوده.
 

ې تېر شي چې: که عبدهللا مقری ژوندی وای او د هنر، د موسیقي  کله د چا زړه ک
د االتو، سندرو او د خلکو دا حالت یې لیدلی وای او دا ورته ویل شوي وای چې:  
ته موسیقي نه شې غږوالی، د سندرو په نامه غږ نه شې ایستالی او دی پوه 

ې او د ده پر شوی وای چې د ده پر غږ ایستولو باندې، د ده بر فریادونو باند
ژوند بندیز لگېدلی دی؛ نو ده به څه ویلي وای او څه به یې کړي وای، ښه ده  

 چې ارامه د خپل وطن په غېـږ کې ویده دی.
 

عبدهللا مقري چې څه کوالی شول، هغه یې وکړل، چې څومره یې کوالی شول،  
ځانگړي ډول  هغه یې هم وکړل او ټول یې د خپلو خلکو او وطن لپاره وکړل، په  

مقري د ځوان نسل د راویښولو، د وطن پر ترخو حاالتو باندې د دوی د پوهلو  
له پاره دومره غږونه وایستل او دومره چیغې یې اوچتې کړې، چې بل چا به نه  
وي کړې،  د ده همدې هنري فعالیتون ته په کتو سره سړی ویالی شي چې دی  

لو اصلي موخه یې د سوي وطن یو سیاسي ټولنیز سندرغاړی و او د سندرو وی
 او بربادشوو نسلونو د غږ اوچتول و.

 

د عبدهللا مقري د جنازې مراسم په درناوي سره ترسره شول او په هماغه ورځ 
کې   رپوټیې رپوټونه په میډیا کې خپاره شول. د ده د جنازې د مراسمو په یوه 

 داسې راغلي وو: 
 

په یو روغتون   »دهېواد د نامتو سندر غاړي عبدهللا مقري، چې پرون د کابل ښار
کې د ورپېښې ناروغۍ له امله سترګې له نړۍ پټې کړې، مړی نن د کابل په  

 .شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو
 

بستریز   څلورسوه  داودخان  سردارمحمد  په  مراسم  درناوي  د  ته  جنازې  ده  د 
روغتون کې د ارواښاد د کورنۍ د غړیو، یو شمېر لوړپوړیو دولتي چارواکیو، 

په ګډون ترسره  فرهنګ  والو  مینه  د  دغه مشهور حماسي سندرغاړي  د  او  یانو 
اداکولو وروسته یې مړی په   شول، په عیدګاه جومات کې د جنازي لمانځه له 

 شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو... 
 

https://bakhtarnews.af/%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DA%93%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%85%DA%93/
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د اطالعاتو اوفرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمي د عبدهللا 
په مراسمو کې وویل: مقري د خلکو درد ولید او دا  مقري د جنازې د درناوي  

درد یې د څلورو لسیزو په موده کې په خپلو سندرو کې راغبرګ کړ. هغه په  
سختو جګړو کې د خپلو سندرو له الرې خلک له یو بل سره خواخوږۍ او په  
خپل وطن کې ژوندانه ته هڅول. هغه وویل چې د اطالعاتو اوفرهنګ وزارت  

هغه غوره حماسي اوهېوادنۍ سندرې چې هغه په  ۱۷ مقري  هڅه کوي دعبدهللا
 .دغو وروستیو کې بیا ویلي دي خپرې کړي

 

لیکوال او شاعرعصمت قانع هم په دغو مراسمو کې خبرې وکړې او ویې ویل 
چې دعبدهللا مقري په سندرو کې له وطن سره مینه، د افغانانو درد او کړاو د  

 .المل دي هغه د سندرو د تلپاتې کېدو اصلي
 

له   اسماعیل یون هم عبدهللا مقري یو  پېژندل شوى فرهنګي شخصیت  د هېواد 
ګوتې په شمېر سندرغاړو څخه وباله چې هیڅکله یې خپل هنر نه دی پلورلي  
بلکې په سیاسي مبارزه کې او د وخت د ناخوالو، جګړو او بربادیو پر خالف 

 .یې کارولی دی
 

د عبیدهللا مقري ز او د غزني په مقر ولسوالۍ کې زېږیدلي  عبدهللا مقري  وي 
و.عبدهللا مقري پوره څلور لسیزې هنري فعالیتونه وکړل او د افغانستان د خلکو  
زړونو ته یې الره پرانیسته او مشهور شو. د هېواد خلک زیات هغه په حماسي  

 .سندرو سره پېژني
 

ننګیالو وطن(  د عبدهللا مقري )دا د آزادۍ خاوره دا د جګو غرو وطن… دا د  
سندره اوس هم د هېوادوالو په غوږونو کې انګازې کوي .له عبدهللا مقري څخه  

 .سندرې پاتې دي او د سندرو ویلو ترڅنګ شاعرهم و ۱٤۰څه د پاسه  
 

دعبدهللا مقري زوى میرخان مقري باخترآژانس ته وویل چې له پالرڅخه یې ګڼ  
مقري زیاتره شعرونه د هغه    شعرونه پاتي دي چې تراوسه نه دي چاپ شوي . د 

د سندرو په څېر هېوادني او حماسي دي. عبدهللا مقري په یوه مذهبي کورنۍ کې 
لوى شوی و؛ خو د کورنۍ له مخالفت سره سره یې سندرو ویلو ته دوام ورکړ 

 چې د خلکو په منځ کې په یو ښه حماسي سندرغاړى مشهور شو.«
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کې د څو نورو نسلونو تنده په خپل غږ  عبدهللا مقری نه یوازې زموږ د نسل، بل
او هنر سره ماتوالی شي، د مقري هنر به تر ډېرو پورې د خلکو د خاطراتو د 

 یو سوپر ستار په ډول خپل رول لوبوي.
 

فرهنگي څو هغه جملې راواخلم     فعالد دې کرښو د ښه پای لپاره به د یو ډېر  
( د عبدهللا مقري ۰۳/۰۵/۲۰۲۲چې د دوه زره دوه ویشتم کال د می پر دریمه )

 هدیرې ته ورغلی و: 
 

 ، نن دعبد هللا مقري قبر ته ورغلى وم»
بیوسه چیغو یاغي  او  آهونو  ذلتونو شکستونو، مظلومو  د  مقرى بې درده وو، 

خپلې ټولني پرهرونو او ټپونو ورکړي    ته دفریادونه یې له خولې نه راوتل چې ده  
  .وو

   ،هغه تر تورو خاورو الندي مخ پټ کړى وو
 ، هر چا له تور او پېغور څخه بېغمه وو د

ستوني ستوغ او نه هضمیدونکي آهونه    وطن ویاړونه یې زما د  ننګیالو د  خو د
  .وو
 ! وطنپرستانو پیره د

 .« وطن ذلتونه نه ګوري ته بختور یې چې د
 

 عبدهللا مقري روح دې ښاد ويد 
 یاد او هنر یې تلپاتې! 

 
 
 
 
 
 

 د شهکار ناولونو لیکوال
 

 نصیراحمد احمدي غمجنه مړینه 
 

https://www.facebook.com/esmat.qani.5
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 نصیر احمد احمدي ته باید د پښتو ادب
 د اوسنۍ دورې په داستاني ادب کې
 د ناول لیکنې برحقه شهنشاه ووایو.

 )آصف بهاند( 
 

 

شاهکارونو په شان مهمو ناولونو لیکوال ارواښاد نصیر  د جوجو او بغدادي پیر  
احمد احمدي زما لپاره له درېیو ځانګړونو سره مهم لیکوال و، دوه یې حرفوي  

 : او یوه یې شخصیتي ځانګړنه
 

ـ ناولونو یې فکرونه روزل، موږ فکر روزونکي آثار لږ لرو. ځوان کول د ده ۱
هېواد، نړۍ او انساني ژوند په اړه خپل  د ناولونو تر لوستلو روسته د ځان،  

باورونه بدلول، چې دا کوشنی کار نه دی او د پیاوړي قلم ترڅنګ بډایه فکري  
 .زېرمه هم غواړي
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یې ۲ خرافات  او  ننګول  یې  ګان  تابو  ماتول،  چوکاټونه  کرار  کرار  احمدي  ـ 
ې د  ړنګول. دا هرڅه یې د هنر د جادو په مرسته کول. احمدي په ناول لیکنه ک 

 .افغان ولس د وجدان غږ و
 

احمدي ارام، بې ادعا، صمیمي او ښه اورېدونکی لیکوال و. لویه شخصیتي    -۳
ښېګڼه یې دا وه، چې د فرهنګیانو په سلیقه یي مسخره مخالفتونو کې ښکېل 

ادبي   او دوښمنیو پرځای یې یوازې د خپل  حرفوي   -نه و. د بېځایه سیالیو 
او اینرژي یې د ځان روزلو لپاره زېرمه کړې وه، پرمختګ پرهڅه تمرکز کاوه  

 .د پرمختګ راز یې په همدې کې و
 غفور لېوال                                                 

 

 

د مړینې په برخه کې   د باوري صاحب  وو چې:    لیکليما څو ورځې مخکې 
زموږ په نخبه او د کار او حساب وړ فرهنگیانو کې مرگ لو گډ کړی دی او  

دغه کسان باید نور  »داسې یې را نه وژني لکه چې چا یې لست ورکړی وي«،  
نه وي او دا دی په دې لړ کې د ډېر پیاوړي او پرکاره ناول لیکونکي نوبت 
راورسید او مرگي له موږ نه جال کړ. نصیر احمد احمدي نور د پښتنو لیکوالو  

 په ډله کې فزیکي حضور نه لري.
 

پر پښتو ژبې او ادب زړه سواندو استادانو به تل ویل: چې دا د شعر لمن پرېـږدئ، 
 نثر ته شئ چې پښتو ادب کې د هنري نثر برخه خواره ده او... 

 

چې د نثر د لیکلو او د پښتو هنري نثر د غني کېدو  د همدې مشرانو په ډله کې  
توصیه یې کوله، یو استاد صدیق پسرلی و. د خدای بښلي نصیراحمد احمدي له  
خبرو ښکاري چې په پښتو هنري نثر کې د ده لومړنۍ تجربې د استاد صدیق 
پسرلي له نظره تېرې شوې دي او همدا پسرلی صاحب و، چې د نثر لیکلو په 

د احمدي لومړنۍ کیسه له نظره تېره شوې ده، دا کیسه یې ورته ډگر کې یې  
احمد احمدي چاپ کړې ده او نورو لیکنو ته یې هڅولی دی. خدای بښلی نصیر 

 اشاره کړې ده: داسې  انتریو په یوه برخه کې  دې موضوع تهد خپلې یوې 
 

ته یې وویل    مشر ورور یوه سوژه )موضوع( پیدا کړې وه، ما  یوه ورځ زما»...  
چې که لیکوال وای نو په دې اړه یې یوه لنډه کیسه لیکله، ورور مې د کیسې  
موضوع راته وویله، زما هم ډیره خوښه شوه، له ځان سره مې فکر وکړ چې  

لیکی شې راځه! یو ځل یې په خپله وازمایه چې ایا د لنډې کیسې په نوم څه پرې  

https://taand.com/main/?p=188545
https://taand.com/main/?p=189307&
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که نه؟ هماغه و چې د لومړی ځل له پاره مې  یوه ماته ګوډه لنډه کیسه ولیکله،  
هغه وخت زه په کلي کې اوسېدم، کلیوال ژوند و، په ټوله ولسوالی کې مې داسي  
څوک ونه موند چې له لیکوالۍ سره اشنا وي او د کیسې په اړه مشوره راکړي، 

یا یو وخت زموږ کور ته د پښتو ژبي ځکه مې دا کیسه له ځان سره وساتله، ب
وتلی شاعر او لیکوال خدای بخښلی استاد محمد صدیق پسرلی راغی، کیسه مې  
ورته ولوسته، ډېره یې وستایله، ښیګنې او نیمګړتیاوې یې را یادې کړې او کیسه 
یې د چاپ له پاره کابل ته ورسره یوړه، کله چې زما لومړنۍ لنډه کیسه چاپ 

له پاره یو لوی تشویق و او زه یې دې ته و هڅولم چې د کیسو   شوه، نو دا زما
 .«او ناولونو لیکلو ته مخه کړم

 

اوس چې خدای یو داسې قلم او داسې فکر پر پښتو هنري نثر او پښتو ادب باندې 
لورولی و، هغه یې ډېر ژر بېرته واخیست او ټول فرهنكیان، ټول قلموال او ټول  

 مینه وال یې د ویر پر ټغر کېنول. نثر لیکونکي او د ناول ټول
 

د دوه زره یوویشتم کال د جوالی پر لسم ماښام مې د فیسبوک پر مخ په لنډو 
جملو کې د نصیر احمد احمدي د مړینې خبرونه تر سترگو شول، مشوک او زړه 

 وو: یې لیکلي داسېنازړه وم، تاند مې پرانست، 
 

 »د هېواد مشهور ناول لیکوونکی، نصیراحمد احمدي وفات شو،
 

هېواد کې د سیمې په کچه د پښتو ژبې مشهور نثر  (  ۱۹تاند )شنبه د سرطان  
لیکوونکی نصیراحمد احمدي د ورپېښې ناروغۍ له امله نن ماښام د کابل په یو  

 .روغتون کې ساه ورکړه
 

له تېرو لسو ورځو راهیسې پر کورونا  احمدي ته نیږدې کسانو ویلي چې هغه  
 .ناروغۍ اخته او په روغتون کې بستر و

 

نوموړی د غزني والیت اوسیدونکی و چې له لسو ډیر د لنډو کیسو او ناولونو  
کتابونه یې لیکلي وو، د هغه په چاپ شوو اثارو کې تر ټولو مشهور د “نیکه” او 

 .ي“بغدادي پیر” په نومونو دوه تاریخي ناولونه د
 

نصیراحمد احمدي په هېواد کې له بیالبیلو ادارو سره دندې ترسره کړې وې چې  
اوسمهال یې له بي بي سي راډیو سره د ښوونیزو خپرونو په پروژه کې د لیکوال 

 .په توګه دنده ترسره کوله
 

https://taand.com/main/?p=190911


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
277  

د نوموړي له مړینې سره سم په کور دننه او بهر ګڼ شمېر لیکواالنو او د هغه 
و مینه والو پر ټولنیزو رسنیو د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي د چاپ شوو اثار

 او د احمدي مړینه یې د پښتو ادب لپاره لویه ضایع بللې ده.« 
 

 تبصرهبي بي سي پښتو تر تاند لږ څه وروسته د احمدي د مړینې خبر او خپله  
 پاره کړل.خ
 

نور ډاډه شوم چې نصیر احمد احمدي نه شته، څو کیسې او ناولونه مې یې چې 
له نظره تېر شوي وو، یو په یو بیا لکه برېښنا، زما د سترگو پر اینې تېر شول  

 او په زړه کې مې داسې وگرځېدل:  
 

 دریغه چې نه وای مړ... 
 

ې ناسپـړل که نه وای مړ څومره نورې کیسې او ناولونه به یې لیکلي وای، کوم
شوې غوټې په یې د نثر په ژبه پرانستې وای، څومره به یې د خلکو د ویدو 

 فکرونو په راویښولو کې سوچ او عمل کړلی وای او... 
 

نصیراحمد احمدي داسې لیکوال و چې د ده د اثارو او نثر لیکنې پر استناد ویالی 
ایښی دی لکه: بغدادي  شم چې ځینو ناولونو یې د شهکارونو په دایره کې هم پل  

 پیر، ُجو ُجو او...
 

د احمدي ژوند یوه داستان ته ورته وبولئ، داسې داستان ته چې هیرو یې لکه  
برېښنا د ژونر پر صفحه پـړق راڅرگند شو او له رڼا سره سم یې په تیارو کې  
تلونکو الرویانو ته ډېر څه وروښودل او د خپل ژوند د ډالۍ په توگه یې خلکو، 

و راتلونکو نسلونو ته غنیمت میراث پرېښود او بېرته لکه برېښنا په هماغه وطن ا
 پـړق سره پناه شو او الړ. 

 

بدلون  فکر کې ژور  او  په ژوند  د خلکو  درلوده چې  هیله  احمدي  نصیراحمد 
رامنځته شي. ده به ډېر ځلې د خلکو او ټولنې د اصالح له پاره، پر ټولنه او  

دودونو باندې تند انتقادونه کول او داسې منفي دودنه  خلکو باندې د حاکمو ناوړو  
به یې په نښه کول چې باید اوس هېڅ نه وای. څو ورځې مخکې له مړینې یې 

 لیکلي وو:  داسې
 

https://www.bbc.com/pashto/arts-and-literature-57792552
https://www.facebook.com/muzamel.hotak
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 یوازې د هدېرو د ځمکو د اخیستلو له پاره یوه خوله او یو اتفاق دي.  »پښتانه
هر قوم په ګډه پیسې واچوي، هدېرې ته څو جریبه ځمکه واخلي، کال وروسته 

 هدیره ډکه وي، د نوې هدېرې له پاره له سره پیسې ټولې کړي. 
 

پښتون د ژوند له پاره هېڅوخت داسې په یوه خوله نه و، نه دي او نه به وي. که  
 وای، زړې هدېرې به دومره ژر نه ډکېدې.« 

 

په ډگر کې څومره چې هیله کېده، تر هغه څو ځلې ډېر او په د پښتو هنري نثر  
ښکلې هنري بڼه نصیر احمد احمدي خپل رسالت په صادقانه ډول ترسره کړی  
دی. د ده د نثر د هنري ښکال تر څنگ، لوستونکو، په تېره نوي نسل ته د ده د  
ۍ  پنځول شوو اثارو پیام کې راغلي دي چې نصیراحمد احمدي د منځالرې پالیس

خاوند دی، د ټولنې پرمختگ غواړي او د نوي نسل د فکري بدلون کلک پلوي  
 دی. 

 

دا خبره حقیقت ده چې د احمدي پر مړینې یې    Saleh Asmatullahد ښاغلي  
 د خپلې خواشینۍ د پیام په ترڅ کې ویلي دي:  
د خپلو زامنو پالر نه و، د ابا هم ومعاصر  ی د  احمدي یوازې  د  داستان  . دا 

 دی: متنښاغلي صالح د خواشینۍ پیام بشپړ 
 

قلم کېږدي؛ هغه  نبض  پر  ټولنې  د  لیکوال پکې  داستان هغه دی چې  »اصلي 
انسانیت زړي خوري  کلتور، خرافات او چټل خیالونه پکې وغندل شي، چې د  

او که همداسې بې رده پرېښول شي، د هغه ټولنې له انسانه زوامبي جوړوي، 
 .چې بیا به نو یو پر بل خولې لګوي

د پښتو هنري نثر سرالری ارواښاد احمدي د همدغسې اصلي داستان یو تقریباً  
والي څخه د ځورېدلي ملت پر روح  پاتېبشپـړ لیکوال و؛ د ده روح له وروسته

ور ګډ و؛ یو رښتینی معلم او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت په خپراوي لګیا  
 و، چې د جناب احمدي غوندې عاطفي کېدل پکې بېخي سخت شوي.

ناځوانه   یو  مرګ  ځکه  شو،  ځوانمیرګ  ولې  احمدي صاحب  چې  وایو،  نه  دا 
حقیقت دی، مګر سړی خپه دلته شي، چې احمدي یوازې د خپلو زامنو پالر نه  

 و، د دا ډول معاصر داستان ابا هم و.
خالصه، سخت یې ناهیلي، هک حیران او د ژوند په اصلي تعریف کې ګډوډ 

  کړو.
 زاده زه کـــــه دا وارې ویـــــده شــــوم پـــــري  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004166809042&__cft__%5b0%5d=AZVsueL7gTrB7vSaV3gmhxQT2xFOGE6jAE4iMrblDyDcWOI7Oys7eLHkW-erdthhy899XP5m4JvJ0m6efuLATna0U96rWJMzEkIpubcGWOjdHKlte5a0b_XogiTlxQ0de-Ou-YMt1WEMgK3o95QCzbntPho65Nxxab5OO1uJsr_epQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004166809042
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 هیڅ یو شور به مې را ویښ نه کړي له خوابه؟« 
 

احمدي د پښتو معاصر هنري نثر لیکونکو د لومړي کتار له سرالرو څخه گڼل 
کېـږي. ده د وروسته پاتې ټولنې او وروسته ساتل شوو نسلونو له پاره قلم چالوه 
چې دا خلک د پرمختگ او پوهې دایرې ته ورورسوي او له فکري پلوه یې ازاد  

 او خپلواک شي.  
 

ته مینه او عاطفه وړاندې کېـږي، هغه انسان   د احمدي په اثارو کې افغان انسان
ته دا ډالۍ ورکول کېـږي چې کلونه، کلونه له کشکړپ سره مخ کړای شوی او  
تاوتریخوالی ورسره شوی دی، دی د خپلو اثارو له الرې خپلو لوستونکو، په  
تېره ځوان نسل ته داسې پیام ورکوي چې په دوی کې فکري بدلون رامنځته شي 

ر افکارو باندې پرته خپسه لرې او د غڼې له تارونو د خلکو افکار  او د خلکو پ
 را وژغوري. 

 

 
د احمدي په اثارو کې د عادي مینې کیسې لږې پیدا کېـږي، د ده د اثارو اصلي  
موضوعات د ټولنیزو ناخوالو راسپـړل او حلالرې ورته پیدا کول دي، د لوی  

افغان انسان له ذهن څخه د    مذهب یعنې انسانیت له پاره کار شوی دی چې د
جگړې او باروتو لوگي لرې کړای شي او د هغوی د ذهن په کرونده کې د مینې 

 او انسانیت زړی وکري.
په   او یوه ناول په ژباړلو سره  لیکلو  په  ناولونو  دیارلس  د  ده که له یوې خوا 
اوسنیو لیکوالو کې د ناول لیکنې ریکارد ټینگ کړ، نو له بلې خواې د فکري 
بدلون له پاره د هلو ځلو په خاطر د نوي نسل د پوهولو ـ بدلولو له پاره د داستانې 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
280  

ادب هنري الر غوره کړه چې دا به تر ډېرو سیاسي لکچرونو موثره او غوره 
 الر وي.

باید  لري،  حثیت  معلم  او  الرښود  د  کې  ټولنه  په  احمدي  لکه  لیکواالن  داسې 
شي؛ خو زموږ په ټولنه کې برعکس  ونازول شي، په ښو یاد او درناوی یې و

همدا نصیراحمد احمدي له دومره بکرو مثبتو افکارو او گڼشمېر اثارو له لیګلو 
او چاپ سره ـ سره د مرگ تربریده گواښل کېـږي. دی که له یوې خوا د خپلو  
اثارو او افکارو له برکته په خلکو کې یو منلی او ښاغلی لیکوال دی، خو داسې  

په وجه   روایات خپرېدو  او  لیکلو  د  ناولونو  د خپلو ځینو  احمدي  هم شته چې 
لیکلو او خپرېدو په   گواښل شوی هم دی. ویل کېـږي چې د »بغدادي پیر« د 

 خاطر تهدید شوی دی.

 
 

داسې بیان عثماني    بهیجډاکتر  د ناولونو د لیکلو په پار یې د گواښلو یوه بېلگه  
 کړې ده:

 

څلور کالونه مخکې مې ورته پیغام واستاوه. تازه یې »بغدادي پیر« له   -درې »
ژوند اعتبار نشته، راشه دا خپل ناولونه په چاپه راوتلی و. ورته مې وویل، پر  

خپل غږ ثبت کړه، یو یادګار به دې پاتې شي او هم به ډېر خلک ترې ګټه واخلي.  
ژر یې راسره ومنله. یو دوې ورځې وروسته یې په خپل ښکلي او درانه غږ د  

https://www.facebook.com/abdulwakil.sulamal.7
https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
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راولې برخه  لومړۍ  پیر«  برخې  ـ»بغدادي  څلور  و.  خوشاله  ورته  دواړه  ږله. 
زه پینځمې برخې ته په تمه وم. ماخوستن یې راته ټلیفون وکړ، خپرې شوې.  
 .سخت خپه و

 

لومړی یې ژمنه راڅخه واخیستله چې چا ته به نه وایم. وې: »پیر صاحبانو په 
مرګ ګواښلی یم. ویل یې په کتاب مو درته څه ونه وې اوس یې په غږیز ډول  

استدالل وکړ خو دوی ږي. ما ورته خپل  ـخپروې چې هر کلي او کور ته ورسې
ونه مانه. دوی ویل له بغداد څخه خو زموږ نیکه راغلی و. ستا له موږ سره څه 
دښمني ده؟ په ډېر عذر او زارۍ مې ځان ترې خالص کړ. په ما یې شرط ایښی 

 « .چې د کتاب نوم به هم بدلوم او د »بغدادي پیر« ټکی به ترې لیرې کوم
 

وندیتوب ته ال ډېر اندېښمن شوم. څه موده خدای شته زه هم ډېر خپه او د ده خ
وروسته یې د کتاب نوم په »ډېوېډ جونز« بدل کړ او د دواړو هغه هڅه چې د  

 .« ده ټول ناولونه به د ده په خپل غږ خپروم د تل لپاره پاتې شوه
 

د خپلې لیکوالۍ په کم عمر کې داسې کامیابي تجربې وکړي    نصیر احمد احمدي
چې تر ده پخوا په داستاني ادب کې هېچا نه وې کړې، که راحت زاخیلی په پښتو  
چې   شکه  له  پرته  نو  کړ،  اوچت  مشا ل  کېدو  پیل  د  ادب  داستانې  د  کې  ادب 

ستاد  نصیراحمد احمدي د اوسني داستاني ادب د ښو شهکارونو او کامیابو تجربو ا
گڼالی شو. ده په پښتو اوسني داستانې پنځونو، په تېره ناول لیکنه کې داسې نوې  
الر پرانستله چې په راتلونکې کې به یې نور داستان لیکونکي تعقیب کړي او ال  

نو دا په حقه خبره وي چې به یې رنگینه او په نوو تجربو سره ال غني کړي؛  
اوسنۍ دورې په داستاني ادب کې د   نصیر احمد احمدي ته باید د پښتو ادب د

 ناول لیکنې برحقه شهنشاه ووایو.  
 

احمدي په هر داستان او ناول کې خپله موخه تعقیبوي، د داستان یا ناول په ترڅ 
  اشارې کې په ټولنه کې او د خلکو په افکارو کې شته نیمگړتیاوو ته په هنري بڼه  

کوي او حلالرې ورته ښیي. احمدي په ُجو ُجو ناول کې یو ځای لیکي چې ُجو 
ُجو نومی موجود چې له کومې بلې سیارې مځکې ته د څېړنو له پاره راغلی  
دی، خپل ځای ته تر ورتگ وروسته د مځکې د خلکو په باب د خپل رپوټ په 

شته چې خپلې لوڼې او خویندې  ترڅ کې وایي چې په مځکه کې داسې خلک هم  
ښوونځي ته نه پرېـږدي او د خپلمنځي تضادونو په پار خپل وطن ورانوي، خو 

 د  ُجو ُجو  ټولگیوال او استادان یې نه ورسره مني او...
 

https://ketabton.com/index.php/book/92/read
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دلته لیدل کېـږي چې احمدي په خپل وطن کې د ښځو روان مظلومیت په داسې  
یارو د موجوداتو له پاره هم د منلو انتقادي ډول  انځور کړی دی چې د نورو س

 وړ نه دی.  
 

څو ورځې مخکې یې تاند داسې بیوگرافي خپره کړه چې د نصیراحمد احمدي د  
ژوند، فکر او اثارو او د سبک د څرنگوالي په باب معلومات په کې وړاندې 

 شوی دی.  
 

په یو څه تفصیل سره برابره کړې ده، خو زه به یې   جاوید سیالښاغلي    لیکنهدا  
 اړینې برخې د خدای بښلي احمدي د مړینې په مناسبت راواخلم.

 

 لنډه بیوگرافي: نصیراحمد احمديد 

https://taand.com/main/?p=189307&
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لمریز کال د غزني والیت    ۱۳٥۳نصیراحمد احمدي د فتح هللا احمدي زوی په  »
 .د قره باغ ولسوالی د ملک غالم رسول په کاله کې زیږیدلی دي 

 

ل کې مکتب  کې شامل شو، تر درېیم ټولګي یې په سیمه کې   ۱۳٥۸نوموړی په  
د سلطان محمود غزنوي په لېسه کې زده کړې وکړې، خو  کورنۍ یې د جنګ  

په یوه شخصي شرکت کې جګړو او په دې خاطر چې پالر  یې په کابل کې  
وظیفه درلوده کابل ته کډه وکړه. هغه وخت یې کور د کابل په خوشال خان مېنه  
کې و او احمدي د همدې سیمې په یوه مکتب کې چې د سپین کلي په نوم یادېده،  

  .شامل شو
 

احمدي تر نهم ټولګي پورې  په سپین کلي لیسه کې درس ووایه، بیا یې د حبیبې  
ل کال کې له نوموړې لیسې څخه فارغ    ۱۳۷۰رچه یوړه  او په  لیسې ته سه پا

 .شو
 

ل کال په کابل کې د جنګ جګړو له امله د دوی کورنۍ بیرته کلي ته   ۱۳۷۱په  
الړه او نصیراحمد احمدي د خان کاله په متوسطه ښوونځي کې د ښوونکي په 

اوه او  توګه دنده پیل کړه. احمدي د تاریخ او جغرافیه د مضمونونو درس ورک
  .دوه کاله یې په همدې مکتب کې معلمي وکړه

 

وروسته پیښور ته الړ، هلته یې د یوه کال له پاره د )ډي اې ای( د موسسې لخوا  
یو کرنیز کورس ولوست. په دې کورس کې یې د زراعت په ځینو برخوخصوصاً  
د بڼوالۍ په برخه کې معلومات تر السه کړل او وروسته بیا په همدې موسسه 

 .ې د کارمند په توګه مقرر شوک
 

احمدي به له خپلو نورو همکارانو سره د هېواد ځینو برخو ته سفرونه کول او  
خلکو ته به یې د بڼوالۍ د ارزښت په اړه معلومات ورکول. دوی به د مېوه دارو 
ونو اصالح شوي نیالګي او کیمیاوي سره لیرو پرتو سیمو ته وړل او له خلکو  

 .نو په جوړولو کې مرسته کولهسره به یې د باغو
 

ل کال یې    ۱۳۷٦احمدي په ډي اي ای کې دوه کاله وظیفه تر سره کړه  او په   
کانکور امتحان ورکړ او د کندهار پوهنتون د زراعت پوهنځي ته بریالی شو،   د

نوموړي یو کال پوهنتون ولوست خو هغه وخت  جګړه وه ، د پوهنتون لیلیه  
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احمدي په شان ډېرو نورو محصلینو ونه شوای کړای چې  خپلې  وتړل شوه او د  
 .لوړې زده کړې پای ته ورسوي 

 

احمدي ایران ته په مزدوري پسې الړ او دوه کاله یې هلته ستړي او شاقه کارونه 
  .وکړل

 

ل کال کې بېرته خپل وطن ته راغی. نوموړی  له  ۱۳۸۰نصیراحمد احمدي په 
د بي بي سي راډیو په تعلیمي برخه کې دنده تر    میالدي کال را په دېخوا ۲۰۰۳

سره کوي، په پیل کې یې په نوموړې ادارې کې د رپورټر  دنده پرمخ وړله خو 
له تېرو شپږو کلونو راپه دیخوا د ماشومانو او لویانو له پاره د فیچر خپرونو 

 .ایډیټر دی
 

 د نصیراحمد  احمدي لیکوالي:  
 

یې کیسې ورته ویلې او ده به په مینه اورېدلې.  احمدي  ډیر ماشوم و چې انا به  
احمدي له ماشومتوبه د کیسو له اورېدلو او لوستلو سره مینه درلوده.  کله چې د  
لیک لوست شو، نو  د پیریانو، دیبانو او ښاپیریو تخیلي کیسې به یې لوستې او  

  . هر هغه کتاب به یې اخیست چې تخیلي کیسې به پکې وې
 

نوي ځواني مرحلې ته ورسید، نو د دې تر څنګ یې د پولیسي کیسو کله چې د  
او ناولونو له لوستلو سره هم جوړه شوه، هغه وخت د ده یو همصنفی و چې  
رنګه  هر  درلوده،  کتابخانه  لویه  یوه  کې  خپل کور  په  دوی  نومېده،  حفیظ هللا 

و المارۍ به  کله کور ته ورته، د کتابون  ، کتابونه پکې پیدا کېدل، احمدي به کله
د   هغه وخت  لټولې،  پسې  کتابونو  پولیسي  په  لوپن »یې  ډیر     «ارسن  کتابونه 

مشهور ول، ارسن لوپن په اصل کې یو پولیسي کرکټر و چې د غلو او جنایت 
کتابونه  ټول  د هغه  تقریباً  احمدي   مبارزه کوله.  تل  یې  به  په وړاندي  کارانو 

ه و لیکلي. دا چې څه وخت یې  لوستلي دي. خو په خپله یې تر دې دمه څه ن
 : لیکوالي ته مخه کړه، احمدي په یوه مرکه کې ویلي و

 

دا تقریبا د دولسو، دیارلسو کلونو مخکې خبره ده، یوه ورځ زما مشر ورور »
ته یې وویل چې که لیکوال وای نو په دې   یوه سوژه )موضوع( پیدا کړې وه، ما

سې موضوع راته وویله، زما هم ډیره اړه یې یوه لنډه کیسه لیکله، ورور مې د کی
خوښه شوه، له ځان سره مې فکر وکړ چې راځه! یو ځل یې په خپله وازمایه 
چې ایا د لنډې کیسې په نوم څه پرې لیکی شې که نه؟ هماغه و چې د لومړی  
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کې   کلي  په  زه  هغه وخت  ولیکله،  کیسه  لنډه  ګوډه  ماته  یوه  مې   پاره  له  ځل 
په ټوله ولسوالی کې مې داسي څوک ونه موند چې له    اوسېدم، کلیوال ژوند و،

لیکوالۍ سره اشنا وي او د کیسې په اړه مشوره راکړي، ځکه مې دا کیسه له 
ځان سره وساتله، بیا یو وخت زموږ کور ته د پښتو ژبي وتلی شاعر او لیکوال  
خدای بخښلی استاد محمد صدیق پسرلی راغی، کیسه مې ورته ولوسته، ډېره یې 

ایله، ښیګنې او نیمګړتیاوې یې را یادې کړې او کیسه یې د چاپ له پاره  وست
کابل ته ورسره یوړه، کله چې زما لومړنۍ لنډه کیسه چاپ شوه، نو دا زما له  
پاره یو لوی تشویق و او زه یې دې ته و هڅولم چې د کیسو او ناولونو لیکلو ته 

 .« مخه کړم
 

په څو کلونو کې یې ګڼ شمېر کتابونه   نصیراحمد احمدي لیکوالۍ ته مخه کړه او
 .ولیکل او ځینې یې وژباړل

 

 :د نصیراحمد احمدي چاپ شوي کتابونه
 

 (، د لنډو کیسو ټولګه)سړه سیلۍ ــ  ۱
 

 (،د لنډو کیسو ټولګه) مینهــ  ۲
 

 (، د لنډو کیسو ټولګه)د واورې سړی ــ   ۳
 

 (،ناول) ،بوډا او د لېوانو پلونهــ  ۴
 

                   )ناول(، رڼاــ   ۵
 

       )ناول(، بړبړوکۍــ  ۶
 

 (، ژباړه، ) په فلسفه کې تلپاتې پیښېــ  ۷
 

 (،ناول)یوه خبره درته وکم؟! ــ  ۸
 

 (، ناول)و جُ  وــ جُ  ۹
 

 (،ناول) اغزن سیمــ  ۱۰
 

 (،ناول) زروــ  ۱۱
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 (، ژباړه ،ناول)ږه ـد معجزې تی ــ  ۱۲
 

 (، د کیسو لیکلو په اړه د لیکوال تجربې)راځئ کیسه ولیکو ــ  ۱۳
 

  (،ناول)نیکه ــ  ۱۴
 

  ل(،ناو)بغدادي پیر ــ  ۱۵
 

 (،ناول)پټان ــ  ۱۶
 

 (، ناول)اخ، وطنه! ــ  ۱۷
 

 (،ژوند لیک)ابوریحان البیرونی  ــ  ۱۸
 

 (،ژوند لیک)کاتب هزاره  ــ  ۱۹
 

  (،ژوند لیک)موسی شفیق  ــ ۲۰
 

  ک(،ژوند لی)محمد هاشم میوندوال ــ  ۲۱
 

  ي(،نصیراحمد احمدی او عبدالواحد رفیع ،)د لنډو کیسو ګډه ټولګه اشر  ــ  ۲۲
 

 ،ټال )ناول(ــ  ۲۳
 

 ، رنګه غوږونه )ناول( ــ  ۲۴
 

نصیراحمد احمدي د فتح هللا زوی او د غزني والیت د قره باغ اوسېدونکی دی  
 .غزني ،کابل او پېښور کې ترسره کړي ديچې خپلې زده کړې یې په  

 

نوموړی د پښتو ژبې هغه لیکوال دی چې تر دې دمه یې څلوروېښت کتابونه 
چاپ شوي دي چې ډېره برخه یې ناولونه دي ، دی د ځانګړي ادبي سبک څښتن 

 :دی چې سبک یې الندې ځانګړنې لري
 

انځورونه ،اوچت تخیل ، د لنډو  د نویو جملو موندنه او کارونه، د کلیوالي ژوند 
لنډو جملو راوړنه ، د یو شمېر لهجوي لغتونو استعمال ، منطقي تسلسل او ملي  

 .پیغام یې د سبک ځانګړنې دي
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ددې سربېره د زیاتو مکالمو راوړنه ، سالست او رواني ، هنریت او موسیقیت،  
پیغامونو را نغښتل ، د وخت د فرعي پېښو موندنه او په هغه کې د لویو انساني  

بدیعي   د   ، او غزونه  تلوسې شتون  د ژوندۍ   ، بڼه تصویرول  او حاالتو سمه 
 .. .ښایستونو څخه ګټه اخیستنه یې هم د سبکي ځانګړو څخه شمېرل کېږي

 

 : وړاندیزونه
 

د احمدي د ناولونو په هره خوا یوه لیکنه ممکنه ده، نو د ادب الریانو ته مې  : ۱
پېښې،   ټولنیزې   ، هنریت   ، پیغام  په  ناولونو  د  نوموړي  د  چې  دادی  وړاندیز 
تاریخي پېښې ، انځورونه، د ناول لیکنې ژبې ، د کرکټر د ژبې او شخصیت 
مقالې  څېړنیزې  او  علمي  برخو  نورو  ورته  او   ) )تلوسې  ،سسپیسشن  سمون 

 .ولیکي
 

محصالنو ته د کورنۍ دندې د پښتو ژبې او ادبیاتو پوهنځي استادان باید خپلو   : ۲
، مونوګراف او حتی د تېزس لیکلو لپاره دې د نصیر احمد احمدي د ناولونو په 

 ..«پورتنیو یادو شویو ښیګړنو د کار کولو سپارښتنه وکړي
 
 
 
 
 
 

د نصیراحمد احمدي پر ناڅاپي مینه باندې د ده د ملگرو او مینوالو د تسلیت او 
 خواشینۍ پیامونه: 

 
   :ننگیالارش   

                  
 !...نصیره یاره»
 

 !ستا غم ډیر دروند دی 
 

 .ستا مرګ سخت ناهیلی کړم
 

 .د شلو کلونو ملګری رانه بیل شو

https://www.facebook.com/arash.nangial
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 .د پښتو ادب ستره هستي مو له السه ورکړه
 

 « ...ورته جنت الفردوس ورکړېای ربه! نصیر ډیر سپېڅلی انسان و، ته 
 

 هادي: هادي 
 
او د روشنګرۍ د  » افغانی وجدان راپارونکي  د  د ملی شعور د راویښونکي، 

مخکښ لیکوال نصیر احمد احمدي ابدی سفر هم ودردولم او هم یې وژړولم. دا  
زموږ اړ ملت ته د ډیرو نورو لیکلو له پاره ژوندی  سړی باید د ال ډیر کار او  

   !!!پاته وای، خو هی چې د ګور شپه په کور کیدای
 

زما خوږ اروا همکاره، زما ملګریه احمدی جانانه! ورځه او آرام پریوځه! سفر  
 .دې آسانه او دایمی کور دې روښانه غواړم

 

 .« له دې مرضه وساتئکرونا میراته عادی مه ګڼئ، لطفن هم ځان او هم نور 
 

   زهیر:انجنیر 
 
 ! ډیر دردنکی او خوا شینونکی خبر»
 

د اصالحی او روزنیزو پیغامونود لیږد   ٫زما دکلونو کلونو یار او خپل ولس ته  
 . ژوند پور پرې کړنصیر احمد احمدی صیب هم د  ٫دتعلیمي. ادارې همکار  ٫

د احمدي صیب د مرګ خبر د لوستلو سره سم مې په داسې حال کې چې سترګې 
د فیسبوک مسینجر ته الړم او د احمدي سره د تیرو   ٫مې له اوښکو ډکې وې  
کې   جریان  په  پایه   ٫کلونو  تر  سر  ټولې  مې  لیکنې  یا  چارټونه  شوي  تبادله 

 .  چې نور یې هم سخت ودردلم ...ولوستلې
 

نور مې په وس هیڅ نه دي پوره خو بس همدومره به ووایم چې   !احمدي صیب  
 !« امین ٫هللا ج دې دجنتونو سردار کړه 

 
                   بدر:صدیق هللا 

 
 ...« اوس به راته څوک هغه څه ولیکي چې تا لیکل او»

https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi
https://www.facebook.com/zaheer.shinwari
https://www.facebook.com/sediqullah.bader1
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 :حیرانحنیف 

 
 . . .ولې نه چوې له دې غمه زما دله»
 

نړۍ   چاودې  زاره  له دې  نور  احمدي صاحب  مني چې  زړه  که مې  دی  قسم 
 .وکوچېد

 

ما سره یې پغمان ته د تګ ژمنه کړې ده. ما ته یې اخري دوه ناولونه تیار ډالۍ  
 .دي، وېل یې د یو همکار په الس یې درلېږمکړي ایښي 

 

 .ما ته یې له پښتنو ډک زړه نیم نه و خالي کړی 
 

ما ته یې د بغدادي پیر کیسې کولې چې د پیرانو ډله پسې ورغله وه چې دا نوم  
 .له کتابه لرې کړه، زموږ د سیدانو سپکاوی دی

 

 .ما ته یې د نوي ناول خاکه ویله
 

 .نوي ورژین موجود کیسه کولهما ته یې د جوجو د 
 

 .زما او د احمدي صاحب د ډیرو شپو کیسې پاتې دي
 

احمدي!!! تا زما مینې ته د )مینې( کیسه لیکلې وه، وېل دې چې پر مینه دې زه  
 .هم میین کړم

 

احمدي!! تا له ځان سره نه، له موږ او خپلې خوارې ژبې سره زیاتی وکړ. موږ 
 .دای که بل احمدي راکړي ته دا بخیله زمانه قسم په خ

 

احمدي!!! ځه ځه ښه دې وکړل، په دې خلکو والکه ستا هیڅ قدر و، چا په ژوند  
 ونازولې؟ چا دې نمانغونډه جوړه کړه؟ چا د زرو نه، بلکې د ګیلټو مډال درکړ؟ 

 

 .احمدي!!!!! اوس چې الړې، اوس به د پښتو ناول او کیسې شهنشاه یادېږې
 

 ، بخښلو نه یواحمدي!!! موږ د 
 

https://www.facebook.com/hanif.hairan.587
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احمدي!! زه د هر مړي شمېره ډیلیټ کوم او فېسبوک کې یې انفرېنډ کوم، تا سره  
 به څه کوم؟ 

 ..« .احمدي
 

جوړې »گل« و. جنت یې  رښتیا هم د ګل عمر لنډ وي. نصیراحمد احمدي یو بې
 « .ځای او د خدای دیدار یې په نصیب. إنا هلل وإنا الیه راجعون

 
   حکیمي:هارون 

                 
د نصیر احمد احمدي سره مو وروستی خدای پامانی وکړ. وروڼو ته یې تسلیت »

ډ پکار ډاډ مو ورکړ خو موږ ټولو ته ددې ضایعې ډاته ورغلو، وامو ورېدل او  
 .دی
 

 .ډېر، ارزښتمن، لوړ او روان داستاني آثار وپنځولاحمدي په کم وخت کي  
 

ډېره خوږه بڼه وپاهلل. خو  د ټولني ذهني تنویر، فکري تعمیر او هیوادپالنه یې په 
ډېر تاریخونه سته چي داستان  ډېر داستانونه سته چي تاریخ کړي یې وای او ال  ال  

 .کړي یې وای
 

 !«موږ به یې د فکر، آثارو او یاد درناوی کوو. روح یې ښاد
 

له نصیر احمد احمدي نه راپاتې اثارو، فرهنگي میراث او کامیابو تجربو ته په  
کتو، په ډاډ سره ویالی شم چې د نوي نسل د داستاني ادبیاتو ډېر الرویان به د  

استفاده وکړي، دا د نصیر  ده پر پلونو قدم کېـږدي او د ده له کامیابو تجربو نه به  
احمد احمدي حق دی چې سړی ووایي: ده په اوسني وخت کې د پښتو ناول لیکنې  
 یو ځانگړی داسې سبک رامنځته کړ چې په راتلونکې کې به ډېر پیروان ولري. 

 

د نصیراحمد احمدي د لیکنې ژبه روانه او ساده وه، د راوي او پرسوناژ ژبه یې  
ده لکه  کوله  وړاندې  ناولونو    داسې  او  کیسو  خپلو  د  پېژندل،  نږدې  له  چې 

را په دېخوا پېژني کرکترونه یې داسې انځورول لکه دی یې چې له کلونو ـ کلونو  
او داسې یې خپلو لوستونکو سره مل کول لکه هغوی چې یې پېژني او په دې  
ډول یې  خپل لوستونکي له پېښو سره مل یو ځای روانول. دا یې د یوه ناول 

 ده:  برخه  یوه لنډه( رڼا)
 

https://www.facebook.com/haroon.hakimi.7
https://ketabton.com/book/59/read
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راټولولې» خځلې  او  خاورې  سره  ځان  له  کې  ...  بوړبوکۍ  دښته  په  چې  کله 
څخه یې یوه چیغه    والړې ونې ته ورنږدې شوه، یوه هلک منډه کړه او له خولې

 : راووته
 

 !هله پیریانــ 
 

بوړبوکۍ ته وکتل، رنګ یې ژیړ شو، څو ګامه یې واخستل،  یوې نجلۍ په بیړه  
ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې پټه شوه. بوړبوکۍ څو دورې وخوړې . بیا 

 . ډنګرو مېږو او اوزو په منځ کې تاو راتاو شوه اوخپله مخه یې ونیوله  د
 

په   او  کړل  لرې  ویښته  سپېره  او  یې خړ  سترګو څخه  خپلو  له  ودرېده،  نجلۍ 
بوړبوکۍ پسې یې په وېره وکتل. هلک په بیړه ورنږدې شو او په حیرانۍ یې  

 : وویل
 

 ! ته خو یې حالله نه کړېــ 
 

په     سترګې ورواړولې، کله چې روغې ورته وایسېدلې،   ږو او اوزو تهـنجلۍ مې
بېرته یـې دونې تنې ته خپل خوار ولي ولګول،     څېره کې یې خوښي راټوله شوه،

 .وځړېد او فکر په مخه کړهسر یې 
 

 ل: )غوسه( ووی  په ُخشکه  هلک
 

 ته  پمنه یې!  هیڅ بال دې نه وهي!ــ 
 

 . نجلۍ غلې وه
 

 : هلک زیاته کړه
ما د بوړبوکۍ په مینځ کې د پیریانو خبرې واورېدې، ویل یې چې دا کرغېړنه  ــ  

 . په حاللېدو نه ارزي 
 

 .د نجلۍ سر ځوړند و
 

غاړې څخه لینده خالصه کړه، یوه ګیټۍ یې پکې کېښوده، د نجلۍ هلک له خپلې  
 :خواته یې ونیوله او و یې وویل

 

 !ودي ولمــ 
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نجلۍ سترګو ته الس ونیو. هلک لینده یوې څرمښکۍ ته ورواړوله. پر هغې یې 
په لوړ  وار وکړ، خو څرمښکۍ په یوه ګڼه سپانده کې ننوته . شېبه وروسته یې 

 :غږ وویل
 

 !اي چینجنې! مالونه را وګرځوهــ 
 

ړه والړه شوه، منډه یې کړه، خو یودم ځای پر ځای  ـپه بی  ،نجلۍ سر هسک کړ
 .پښې ته یې الس ونیو کېناسته. خپلې لوڅې ښۍ

 

 !ړسېدې او په کاوړ )غوسه( یې چیغه کړهـږمې وپـد هلک سپ
 

 !ژر کوه! اى دسپي لورېــ 
 

 :نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل
 

 !پالر ته مې مه تېرېږه ــ 
 

 .تېرېدو نرۍ شڼا واورېده ګیټۍ د له دې سره یې د غوږ تر څنګ د
 

د نجلۍ په سترګو کې اوښکې را ټولې شوې، پخپلو تېرو نوکانو یې له پوندې  
ازغی ویست او د یوه سیرلي خواته ګړندۍ روانه شوه. څو ځله دسیرلي مخې  

یوی ورکاوه او نه هم نورو مېږو او ته ودرېده، خو سیرلي ټوپونه وهل، نه یې ن
بي حوصلې شوه، ځمکې ته یې الس کړ، یوه کوچنۍ   اوزو ته ورګرځېده. نجلۍ  

 .ډبره په ګوتو ورغله او ورسره د سیرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه
 

او   ورنږدې شوه  ته  بېرته توت  لړزېده،  یې  بې سېکه وجود  نجلۍ ستړې وه، 
ته   ګوتې  سیوري  یې  ته  څڼو  کړې چې  وه جوړه  نه  دمه  ال  دې  کېناسته، خو 
 . ورولوېدې

 

ژامه یو    نجلۍ کوکه کړه، په تشو کې یې څو درانه دردونه تېر شول، بیا یې په
 . پړمخې پرېوته  سوک وخوړ او پر خاورو

 

 : هلک چیغه کړه
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غړې،  غوښت، خرې ، ل   هغه یې په اتلس سوه   تا زما پر سیرلي وار وکړ!  ــ
 !به مې څڼې دروشکوي  ته ودرې ! مور پمنې! 

 

نجلۍ سر هسک کړ، له پزې نه را وتلې وینه یې د لمر رڼا ته وځلېده، منډه یې 
لویه ډبره کېناسته او په چیغو چیغو یې وژړل ….ښه شېبه یې     کړه ، په یوه

لرې په یوه موټر پسې    ، په نهېلۍ دښتې ته وکتل  بیا یې  اوښکې تویې کړې، 
مخامخ یې  …وروسته  وه  روانه  دوړه  سترګې    سپېره  ته  غونډیو  پرتو 

په یوه هسکه شنې، زرغونې جنډې رپېدلې …هغې تر ډېره هدیرې    ورواړولې.
ته وکتل، بیا یې یو سوړ اسویلی ویست، بېرته یې د دښتې خواته ورمېږ کوږ  

وه کسه شو، دوه_ درې شله ګامه لرې یوه موټر ته درې تنه والړ وو، وروسته د
 .د دوی خواته ور روان شول او دریم یې دموټر بانټ ودراوه

 

 :هلک له ځان سره و ډونګېد
 

 ! راغللــ 
 

سره یې دمېږو خواته ګړندي ګامونه واخستل…خو شېبه وروسته یوه    له دې
 :ودراوه  ښځینه غږ ځای پرځای

 

 !دلته راشه ګرانهــ 
 

سیوري ته یوه سرتور سر ښځه او یو  هلک په حیرانۍ سره شا ته وکتل. د توت 
 .په ونه لوړ نارینه والړ وو

 :هلک په بیړه وویل
 

 زموږ ژبه مو زده ده؟ ــ 
 

 :دنګ ځوان ښځې ته وکتل، دواړه موسک شول، سړي وویل
 

 زه جمال یم او دا هم ګاللۍ نومیږي. ، ستا نوم؟ــ 
 

 : د هلک پتري نیولې خړې شونډې وخوځېدې
 

 !بازوــ 
 

 : وروسته یې خپله خبره پسي وغزوله
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تاسو د امریکانیانو ) امریکایانو ( غوندې ښکارئ، خو دوی بل رنګه خبرې  ــ  
 .کوي، له ټوپکو سره راځي، لمنې نه لري، نور مو فرق نه سره کیږي

 

 :په خندا وویل  سړي
 

 د چا زوی یې؟ ــ 
 

 .د جانداد ــ
 

 کوم جانداد؟ ــ 
 

 .عبدالکریم د کليد ملک  ــ 
 

 :د سړي خندا زور ونیو
 

 !اى زوروره! ته خو کلیوال وختېــ 
 

او ویې  هلک په حیرانۍ سره هغه ته وکتل، سړي خپله خرېیلي زنه وګروله 
 :پوښتل

 

 خو پالر مې دې پر ځای را نه ووړ؟ ــ 
 

 :هلک په غرور وویل
 

نوم وړی، سالمت پالر مې ټول خلک پېژني، د سرونو په جوړولو کې یې  ــ  
 ...« درې کلي اولس لري

 

 د نصیراحمد احمدي مړینه د ده د کورنۍ له پاره،  
 

 د پښتو ادبیاتو او فرهنگ له پاره،
 

 د ده د کتابونو لوستونکو او مینوالو له پاره،
 

او د هنري ادبیاتو، په تېره ناول لیکنې له پاره لویه ضایعه او تشه ده، چې تر 
 ډکه نه شي. ډېرو به دا تشه 
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خدای بښلي احمدي ته  جنتونه، کورنۍ او خواخوږو ته یې د جمیل صبر غوښتنه 
 کوم.

 
 ارواح  ښاده او یاد دې یې تلپاتې وي! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د خاموشۍ یوکال ،د ناولونو شهنشاه
 

 د نصیراحمد احمدي لومړی تلین 
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 يړ وک  ې تجرب  ابيیکام  ې داس  ېپه کم عمر ک   ۍکوالی ل  ېنصیر احمد احمدي د خپل 
  تو ښپه پ  یلیکه راحت زاخ  ،ړېک  ېنه و  چاېه  ېتر ده پخوا په داستاني ادب ک  ېچ

ک داستان  ېادب  پ   ې د  د  ک  دوېک  ل یادب  اوچت  چ  ،ړمشأل  شکه  له  پرته   ېنو 
د    راحمدینص ادب  داستاني  اوسني  د  کام  وښاحمدي  او  تجربو    ابویشهکارونو 

 شو.  یالڼاستاد گ
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الر    ېنو   ېداس  ېک  کنهیناول ل  ره ېپه ت  ونو،ځپن  ې اوسني داستان   توښپه پ  احمدي
او ال به    يړک  بی تعق   کونکيی نور داستان ل  یېبه    ېک  ېپه راتلونک   ېپرانستله چ

 ری نص  ېنو دا په حقه خبره وي چ   ي؛ړاو په نوو تجربو سره ال غني ک  نهیرنگ  یې
ب پ  دیااحمد احمدي ته  اوسن  توښد  ادب ک  ېدور  ۍادب د  ناول   ېپه داستاني  د 

 . ویبرحقه شهنشاه ووا ېکنیل
 

 آصف بهاند                                                         
 

 

ال د  ک  ۲۰۲۱د پښتو معاصر هنري نثر مخکښ لیکوال نصیر احمد احمدي، د  
ادبیاتو په برخه کې هغه څه چې  داستاني  د  .  مړ شوی دیجوالی پر لسمه نېټه  

 یر احمد احمدي پښتو ژبې او پښتنو ته ورکړي دي، بل چا به نه وي ورکړي.صن
 

 د مړینې د خبر په اورېدو   نصیر احمد احمديتېر کال مې د 
 لیکلي و:  داسې سره

 

 تبصرهبي بي سي پښتو تر تاند لږ څه وروسته د احمدي د مړینې خبر او خپله    »
 خپاره کړل.

 

نور ډاډه شوم چې نصیر احمد احمدي نه شته، څو کیسې او ناولونه مې یې چې 
له نظره تېر شوي وو، یو په یو بیا لکه برېښنا، زما د سترگو پر اینې تېر شول  

 او په زړه کې مې داسې وگرځېدل:  
 

 چې نه وای مړ...  دریغه
 

که نه وای مړ څومره نورې کیسې او ناولونه به یې لیکلي وای، کومې ناسپـړل 
شوې غوټې په یې د نثر په ژبه پرانستې وای، څومره به یې د خلکو د ویدو 

 فکرونو په راویښولو کې سوچ او عمل کړی وای او... 
 

یکنې پر استناد ویالی نصیراحمد احمدي داسې لیکوال و چې د ده د اثارو او نثر ل
شم چې ځینو ناولونو یې د شهکارونو په دایره کې هم پل ایښی دی لکه: بغدادي  

 پیر، ُجو ُجو او...
 

د احمدي ژوند یوه داستان ته ورته وبولئ، داسې داستان ته چې هیرو یې لکه  
برېښنا د ژونر پر صفحه پـړق راڅرگند شو او له رڼا سره سم یې په تیارو کې  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_n_a_ahmady_marg.pdf
https://www.bbc.com/pashto/arts-and-literature-57792552
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و الرویانو ته ډېر څه وروښودل او د خپل ژوند د ډالۍ په توگه یې خلکو، تلونک 
وطن او راتلونکو نسلونو ته غنیمت میراث پرېښود او بېرته لکه برېښنا په هماغه 

 پـړق سره پناه شو او الړ. 
 

بدلون  فکر کې ژور  او  په ژوند  د خلکو  درلوده چې  هیله  احمدي  نصیراحمد 
ځلې د خلکو او ټولنې د اصالح له پاره، پر ټولنه او  رامنځته شي. ده به ډېر  

خلکو باندې د حاکمو ناوړو دودونو باندې تند انتقادونه کول او داسې منفي دودنه  
 «  به یې په نښه کول چې باید اوس هېڅ نه وای. 

 

نصیر احمد احمدي دې نړۍ ته راغی، په یوه ځانكړي چاپېلایر کې لوی شو، د 
ناښو تاثیر پرې وکړ او د یوه ځانگړي او منحصر په فرد خپل چاپیلایر ښو او  

استعداد په لرلو سره یې په ډېر کم عمر کې د منثور هنري ادب په چوکاټ کې 
او ډېرو   لږو تشویقونو  د  او  د حساب وړ څه رامنځته کړل، خو ډېر ژر الړ 
ث تهدیدونو او تشویشونو په څپو کې یې له موږ نه کډه وکړه؛ خو داسې غني میرا

یې پرېښود چې نه یوازې څوک یې په ویش باندې جگړه نه کوي، بلکې ټولو ته 
رسېـږي، چې څوک څومره غواړي، هغومره وررسېـږي، له احمدي نه داسې 

ړمن او شتمن شول  اڅه پاتې شول چې له یوې خوا پښتو هنري ادبیات پرې وی
د ده فکري او  د ده همځولی نسل او په دوی پسې نور نسلونه هم    ااو له بلې خو

 .او پیروي یې کوي  ښکالیزې غنا ته حیران دي
 

رورسته له مړینې د ده شخصیت او شهرت نور هم وغوړید او عام شو، کاش د  
ده په ژوندینې د دې لیکنو نیمایي پر ده او د ده پر هنر باندې شوې وای، خو تر 

 مړینې وروسته... 
 

 دوو کړکیو نظر وکړو:  د احمدي تر مړینې وروسته کوالی شو احمدي ته له
 

ــ تر مړینې مخکې احمدي چې د ډېرو لږو خلکو د ده هنر او د لیکلو کیسو او 
 ناولونو پیام ته پام و،

 

ــ تر مړینې وروسته احمدي چې له مړینې سره سم یې د شخصیت او لیکلو اثارو  
 لوستل پیل شول.ړوله او د ده د اثارو او نظریاتو  اپه باب نوې پاملرنه ځانته ورو

 

هغومره چې ما د احمدي اثار لوستي دي او د ده افکار ما ته معلوم دي، دا ویالی  
شم چې راتلونکي نسلونه به هم ویاړ پرې کوي چې د پښتو ادب په دایره کې  
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داسې یو لیکوال و چې تل به یې د خپلې زمانې د نسل او راتلونکو نسلونو په 
و پرمختگ په فکر کې و او تل یې دا غوښتل  باب فکر کاوه، د هغو د بدلون ا

چې د خلکو پر فکرونو چې کومه د نا پوهۍ او جهالت خپسه پرته ده، هغه لرې  
 کړای شی. 

 

له تخلیق نه پرته د ادبي تیورۍ په چوکاټ کې هم د ځوانانو نصیراحمد احمدي  
کار  د لنډې کیسې پر تیوریکي اړخ هم د الرښونې په موخه لیکنې کړې دي. ده 

کړی دی او داسې څه یې لیکلي دي چې نویو کیسه لیکوالو ته د کیسه لیکنې د  
کال کې د همدې کار یوه غوره   ۲۰۱۲په    یې  لیکنه  الرښود حیثیت لري، دا یې

 بېلگه ده:
 

 ډیالوګ/ راځئ لنډه کیسه ولیکو/ نصیر احمد احمدي »
 

 .ټرونو خبرو ته وایي، یا به له ځان سره غږیږي او یا هم له نورو سرهډیالوګ د کرک
 

له ډیالوګونو پرته هم کیسه لیکل کیدای شي، خو د خوند له اړخه به کمزورې  
وي، ځکه ډیالوګ کیسه ژوندۍ کوي، په حرکت یې راولي او له یورنګه والي  

 .څخه یې ساتي
 

 .ټکي په پام کې ونیسود ډیالوګ لیکنې په برخه کې باید ځینې 
 

جالت خان کلي ته راغی، تر غرمې یې ناروغان وکتل،  ماسپښین له کوره  ــ   ۱
ووت، په پټي کې یې دهقان ولید، ورغی، له سالم وروسته پر پوله ورته کېناست، 
دهقان ته یې وکتل، ځمکه یې اړوله،  پر سپیره غاړه یې مړې خولې راماتې  

 …وې
 

 :جالت خان وویل
 

 ه استفاده نه کوې؟ ولې له نوې زراعتي ټکنالوژۍ څخــ 
 

 :دهقان پر خپل تندي لستوڼی تېر کړ، په خندا یې وویل
 

ډاکټر صاحب!  نوې زراعتي ټکنالوژي پیسو ته ضرورت لري، زموږ اقتصاد  ــ  
 .ډېر کمزوری دی. تراکتور او نور عصري  زراعتي وسایل نه شو اخیستالی

 

 دې ډیالوګونو مو په ذهن کې کومې پوښتنې را والړې کړې؟ 

https://taand.net/?p=188846
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 :بېرته به د ډاکټر خبرې ته راوګرځو
 

 ولې له نوې زراعتي تګنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟ ــ 
 

جالت خان ډاکټر دی، په ښار کې یې پوهنتو ن ویلی او ډېر کم کلي  ته راځي.  
د ده له خولې د ټکنالوژۍ ټکی بد نه ښکاري، له منطقي اړخه هم کومه ستونزه 

داسې محیط  کې یې زده کړه کړې چې هلته  نه لري، ځکه دی لوستی دی او په 
یې د ) ټکنالوژۍ ( په څېر نور ډېر پیچلي کلمات او لغتونه اوریدلي او د ده په  

 .ذهن کې ناست دي
 

 :اوس به د د هقان خبره راواخلو
 

ډاکټر صاحب!  نوې زراعتي ټکنالوژي پیسو ته ضرورت لري، زموږ اقتصاد   ــ
 .عصري  زراعتي وسایل نه شو اخیستالیډېر کمزوری دی. تراکتور او نور 

 

دا ډیالوګ د مانا او ګرامر له اړخه کومه ستونزه نه لري، خو زموږ ډېره برخه 
کې  کارونو  زراعتي  او  اړولو  په  پټیو  د  یې  عمر  ټول  دي،  نالوستي  دهقانان 
تېرېږي، نه یې د ټکنالوژۍ نوم اورید لی او نه یې هم په مانا پوهیږي. نو د یوه 
باور وړ نه دي. که   د  پلوه  له منطقي  دارنګه کلماتو راوتل  د  له خولې  دهقان 

 :یولوستی کس  له دهقان څخه وپوښتي
 

 ولې له نوې زراعتي ټکنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟  ــ
 

 د دهقان لومړی پوښتنه به دا وي؟ 
 

 څه؟ ــ 
 

 .توضیحات ورکړيلوستی کس اړ دی چې د نوې زراعتي تګنالوژۍ په اړه لنډ  
 

 .…یعني، تراکتور، ټرېشر، د غنمو د ریبلو ماشینونهــ 
 

 :دهقان په ساده ژبه ځواب ورکوي
 

ډاکټر صیب!  دا شیان پیسې غواړي، موږ د بیګاه نه لرو، ټریکټر او نور ــ  
 .ماشینونه نه شو اخیستالی
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ې او  له دې مثال څخه هدف دا دی چې په کیسه کې باید هر څوک له خپلې پوه
ټولنیز موقف سره  سم وغږوو. ان د دوی له ډیالوګونو څخه هم  باید د دوی  
سویه مالومه شي او  خپل کرکټر داسي وغږوو چې  خبرې او مالومات یې د  

 .دوی له پوهې  او ټولنیز ژوند سره سم وي
 

 .په ډیالوګونو کې باید د تکراري خبرو مخه ونیسو ــ ۲
 

 :احمد
 

 خبرې وې؟ په کور کې څه  ــ
 

 :محمود
 

 .په کور کې کراره کراري وه ــ
 

 .دوهم ډیالوک ” په کور کې ” د لومړي ډیالوګ تکرار دی
 

 :لیکو
 

 .کراره کراري وه ــ
 

لوستونکی پوهیږي چې هدف “کور ” دی، ځکه په لومړي ډیالوګ کې یاد شوی،  
 .نو له تکرار څخه  یې باید ډډه وکړو

 

 :یو مثالــ ۳
 

 څنګه! زموږ سیمه دې خوښه شوه؟احمد: 
 

 .محمود: هو وهللا! سیبانو یې ډېر خوند راکو
 

 احمد: ګرمي نه ده؟ 
 

 !محمود. یه
 

 فکر وکړئ!  محمود به د کوم ځای وي؟ 
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د کندهار د ځینو سیمو اوسیدونکي “مڼې ” د ” سیبانو ”  په نوم پېژني  او د ” نه 
 .” پر ځای  ” یه” وایي

 

یادونه ونه شوه چې محمود د کوم ځای اوسیدونکی دی، خو د هغه له  دلته د دې  
 .لهجې څخه پوه شوو چې په کندهار پورې اړه  لري 

 

په ډیالوګونو کې د هرې سیمې اوسیدونکي باید د هغوی په خپله ژبه وغږوو. دا  
 .کار کیسې ته خوند ور بخښې او د کیسې منطق پیاوړی کوي

 

کلمات او اصطالحات عام فهمه نه دي، یواځې په   شاید پوښتنه پیدا شي چې ډېر
 .یوې سیمې پورې اړه لري  او ټول لوستونکي نه پرې پوهیږي

 

که موږ کومه مقاله ، د مکتب کتابونه او یا  هم تحقیقي رپوټ لیکو،  نو د سیمه 
ییزو کلماتو او اصصالحاتو راوړل به مناسب نه وي، خو ادبې لیکنې داسې نه  

هغه وخت خوندورې راځي چې نوي کلمات او اصصالحات    دي، ادبې لیکنې
ولري، نویو سیمو ته مو ورولې او له نویو لهجو، تصویرونو  او رواجونو سره 

 .مو اشنا کړي
 

خو شرط یې دا دی چې د نویو نومونو، کلماتو او اصطالحاتو تر څنګ باید په 
چې د هرې    قوسونو کې د دغو کلماتو او اصطالحاتو هغه  نومونه هم ولیکو

 .سیمې لوستونکو ته د پوهاوي وړ وي
 

د شخړو او جدې موضوعاتو په بیانولو کې مقابل کس په طبیعي توګه زموږ  ــ  ٤
په خبرو کې رالویږي، دی دومره صبر نه کوي چې زموږ خبرې خالصې شي  
او دی د خبرو وار ونیسي. نو کله کله په کیسه کې د ډیالوګونو قطع کول  او په  
خبرو کې د مقابل لورې ورلوېدل طبیعي  ده او باید په ډیالوګونو کې په پام کې 

 .ونیول شي
 

 :مثال
 

احمد غواړي ښار ته الړ شي، دی د کرایي موټر د مخې په سیټ کې ناست دی، 
 .محمود راځې او ورته وایي چې د مخې سیټ ده  نیولی

 

مخې په سیټ کې ایښی محمود : وه وروره، دا څادر نه وینې!  دا مې ځکه د  
 .چې دا ځای زما دی
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احمد: ته تر اوسه چېرته وې، ما دا ځای تر تا مخکې نیولی، زه خو څه مفت نه  
ځم، کرایه ورکوم، د شا سیټونه خالي دي، ځه با با خپل کار دې کوه! وهللا که 

 .…مې د تا  پالر له دې ځایه جګ کې
 

رې نه اوري، ځکه دی د احمد  په طبیعي توګه محمود د مقابل لورې اوږدې خب
په لومړنۍ جدي خبره  عکس العمل ښکاره کوي، لکچر ته یې نه پریږدې او د 

 .هغه په خبر ه کې ورلویږي
 

محمود : وه وروره، دا څادر نه وینې!  دا مې ځکه د مخې په سیټ کې ایښی 
 .چې دا ځای زما دی

 

 احمد: د شا سیټونه خالي دي، ته کولی شې چې هلته کینې 
 

 !محمود: ولې! ته تر ما ښه ځوان یې
 

 احمد: ته تر اوسه چېرته وې، ما دا ځای تر تا مخکې نیولی
 

 !محمود: نو ته ړوند یې، څادر نه وینې
 

 …احمد: زه خو څه مفت نه ځم، کرایه ورکوم
 

 !محمود: په خبره نه پوهیږې
 

 .احمد:  وهللا که مې د تا  پالر له دې ځایه جګ کې
 

 .پالر ته مه تېریږه، اوس به مالومه شې چې سیټ د چا دیمحمود: 
 

خو کله کله د ضرورت له مخې یو څوک باید اوږدې خبرې وکړې. د بیلګې په 
توګه که یو په خبره پوه سپین ږیری یا  عالم  نصیحت کوي او یا هم کوم استاد 
ه درس تشریح کوي،  له منطقي پلوه د هغوی  په خبرو کې ور لوېدل طبیعي ن

ده، خو دا ډیالوګ هم د ماتولو الرې لري. دا ډول ډیالوګونه باید په یوه عمل  
 .مات شي

 

 :لکه
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استاد وټوخل، د مېز پر سر ایښی ګیالس یې ورپورته کړ، دوه درې غوړپه اوبه  
 :یې تر ستوني تیرې کړې او خپلې خبرې یې پسې وغځولې

 

ژوند کې څوک اوږدې خبرې نه ډیالوګونه باید لنډ وي، ځکه په  عادي   ــ    ٥
کوي، له بلې خوا اوږده ډیالوګونه، لوستونکی ستړی کوی، طبیعي نه ښکاري، 

 .د کرکټر د پیل جمله یې له یاده وځي او د کیسې خوند له مینځه وړي
 

 احمد: د ټکسي کرایه لرې؟ 
 

 .محمود: خپل موټر راسره دی
 

 احمد: الره خامه ده؟ 
 

 .احمد: هو! خو ټوله نه
 

چې   ــ    ٦ مانا  دې  راوړی،په  مه  ځای  یو  خبرې  کرکټرونو  ډېرو  د  هیڅکله 
ډیالوګونه د لیست په بڼه مه لیکی،  ځکه دا کار له لوستونکو الره ورکوي،  دوی 
نه پوهیږي چې دا خبره د کوم کرکټر له خولې را ووته. خو که د مجبوریت له  

 وکړو؟ مخې په کیسه کې  تر دوو زیات کرکټرونه غږوو،  باید څه
 

 :بېلګه
 

په یوه کیسه کې څلور کرکټره لرو، دوی ټول پر پوله ناست دي او د وچکالۍ  
 . .غم ورسره دی

 

 .یاره لکه چې سږ کال وچکالي راغله ــ
 

 .هو! د کارېزه اوبه هم کمې دي ــ
 

 .څه به کوو! فصلونه وچ شول ــ 
 

 .مه وارخطاه کیږه. ما یې فکر کړی دی ــ 
 

دا ډیالوګونه هوایي نه راځې، بلکې مخکې له مخکې ویل کیږي  دا سمه ده چې  
چې څوک سره ناست دي او د څه په اړه خبرې کوي، خو له دې سره سره، بیا 
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هم له لوستونکي الره ورکوي او په دې نه پوهیږي چې کومه خبره د کوم کرکټر  
 .ده
 

ې د یوبل د دې ستونزې د هواری یوه الره داده چې کرکټرونه په خپلو خبرو ک
 .نومونه واخلي

 

 .یاره لکه چې سږ کال وچکالي راغلهــ 
 

 .احمد رښتیا وایي، د کاریزه اوبه هم کمې دي ــ
 

 !محموده! څه به کوو، فصلونه وچ شولــ 
 

 .شریفه! مه وارخطا کیږه! ما یې فکر کړی ــ
 

که څه هم چې په هر ډیالوګ کې د نومونو یادول ښه نه راځې ، خو بیا هم تر  
 .دې غوره  ده چې د ډیالوګونو  اوږد لیست ولرو او  ویونکي  مالوم نه وي

 

 :بله الره
 

 .د ډیالوګونو په مینځ کې د تصویرونو ورکول، کرکټرونه راپېژني
 

 .یاره لکه چې سږ کال وچکالي راغله ــ
 

 :محمود وټوخل، سر یې وځوځاوه، ورو یې وویل
 

 .هم کمې دياحمد رښتیا وایي، د کارېزه اوبه ــ 
 

شریف مخامخ والړې رشقې  ته وکتل، ژېړه ورته واېسېده، محمود ته یې مخ  
 :ور واړاوه

 

 څه به کوو؟ فصلونه وچ شولــ 
 

 .مه وارخطا کېږه، ما یې فکر کړیــ 
 

 « او یا هم نورې الرې.
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اوس چې د نصیر احمد احمدي پر مړینه کال واوښت او د لومړي تلین د درناوي  
په تکرار سره دلته رااخلم چې    خبرېپه پار یې دا کرښې لیکم، یو ځل بیا هغه  

 روسږکال لیکلې وې:پد ده د هنري شخصیت په باب ما 
 

  ي ړوک  ېتجرب  ابيیکام  ېداس  ېپه کم عمر ک  ۍکوالیل  ېنصیر احمد احمدي د خپل
  تو ښپه پ  یلیکه راحت زاخ  ،ړېک  ېنه و  چاېه  ېتر ده پخوا په داستاني ادب ک   ېچ

ک داستان  ېادب  پ  ېد  د  ک  دوېک  ل یادب  اوچت  چ  ،ړمشأل  شکه  له  پرته    ې نو 
تجربو استاد    ابویشهکارونو او کام  وښاحمدي د اوسني داستاني ادب د    راحمدینص
  ې نو  ې داس  ې ک  کنهیناول ل  رهېپه ت  ونو،ځپن  ېاوسني داستان  توښشو. ده په پ  یالڼگ

او ال    يړک  ب یتعق  کونکيینور داستان ل  یېبه    ېک   ېپه راتلونک   ېالر پرانستله چ
 ې نو دا په حقه خبره وي چ   ي؛ړاو په نوو تجربو سره ال غني ک  نهیرنگ  یېبه  
د   ېپه داستاني ادب ک  ې دور  ۍادب د اوسن  توښد پ   د یااحمد احمدي ته ب  رینص

 .ویبرحقه شهنشاه ووا  ېکنیناول ل
 

 اد ښ یې روح
 او

 ې تلپات  یې ادی
 
 
 
 
 

 د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند  
 

 لسم تلین 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_n_a_ahmady_marg.pdf
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 یاد به دې ساتمه په لمدو سترګو 

 

 

 »دوستانو، حاضرو ښاغلو او آغلو!  
 

څه وکړم، زما پر کورنۍ او پر ما باندې داسې حالت راغلی دی چې د لغاتو د ډیر ستر لښکر  
نه شم کوالی له دغه لښکر نه استفاده وکړم، زه نه شم کوالی د خپل ټول    ، سره  ـ  له درلودلو سره

 ژوند د را ټولې کړې هستۍ نه هم استفاده وکړم. 
موږ نن خپل عزیز ترین، ګران ترین او شریف ترین کس، د خپل وجود غړی، د خپلې کورنۍ  

 و ته سپارو او… خاور  اً غړی او د خپلې کورنۍ یو زړه سواندی او د خپلې کورنې سټه، مجبور
د ویر تورې څپې داسې را باندې غالبې دي چې زه د یو غریب او د ادبیاتو د یو مات امپراتور  

کلماتو او تورو نه هم   ه، حتی خپل لغات، خپل لښکر او له خپلو زده کړو شیانو او را سره گپه تو
دهلیز را بند کړی   استفاده نه شم کوالی. ما وبښئ، د ویر تورو وریځو او لړو مې د ستوني لوی

 دی او…« 
 

 )د استاد شریف بهاند د خښولو په مراسمو کې، د ډوکتور لطیف بهاند د وینا یوه برخه(
 

 

د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر لس کلن شو او زه یې د ورور او 
له     شاگرد په توگه داسې گڼم چې شریف الال دا پرون له موږ نه کډه شوی دی.

نن څخه پوره لس کاله مخکې د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د مړینې 
خبر د برېښنا په څېر له برلین څخه، د نړۍ لر و بر ته خپور شو او په ډېره 

 د لویې کورنۍ غړي، ملگري، او دوستان په برلین کې سره ټول شول. بېـړه زموږ 
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یې پرلپسې خپرول او د بهاند کورنۍ میډیا لگیا وه د شریف الال د مړینې خبرونه  
او  شاگردانو  همکارانو،  بهاند  شریف  استاد  د  او  خواخوږو  ملگرو،  خپلوانو، 

 مینوالو پرلپسې د خواشینۍ او تسلیت پیامونه خپرول.
 

زه دا کرښې یوازې د دې له پاره نه لیکم چې استاد شریف بهاند سره زه د وینې 
دی، د دې لپاره یې هم لیکم چې استاد شریف  شراکت لرم یا زما یو مشر الال  

بهاند د افغانستان او سیمې په کچه، د اقتصاد او سیاست په برخه کې د لوړو  
حقداره قلموال هم و چې د خپل مسلک په برخه کې    زدکړو خاوند و، دی هغه

یې په رښتیا د خلکو، هیواد، قلم او مسلک حق ور ادا کړی و، د افغانستان او  
قتصاد او سیاست پورې اړوند یې کتابونه او مقالې لیکلې او ژباړلې  نړۍ په ا

وې؛ داسې چې د افغانستان، سیمې او نړۍ په باب د سیاست او اقتصاد ښه هنداره  
  کلیک  یې ګڼالی شو. د استاد شریف بهاند د یادو مقالو ډیرې ښې بیلګې دلته په

 کولو سره تر السه کیدای شي.
 

د بهاند کورنۍ له پاره د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر یو څه سوړ  
شوی دی، خو نه هیر دی او نه به هېر شي، هر کال د ده د پرباره ژوند او 

لسم یادونو په پار، ده ته درناوی شوی دی او دا دی سږکال چې د ده د مړینې  
کال دی، بیا یې د لیکنو او دعاگانو په ترڅ کې یادوو او د پرباره ژوند په کارنامو 

 یې ویاړو او یادوو یې. 
 

اوه    پر  کال د جوالی  ۲۰۱۱دله نن نه لس کاله مخکې، په همدې ورځ یعنې   
 ورکړ: خبر( نېټه، د لومړي ځل له پاره »لر او بر« ویبپاڼې ۱۷لسمه )

 

»افغان اقتصاد پوه، شریف بهاند نن یکشنبه په جرمني کې د ورپیښې ناروغۍ 
 له امله په حق ورسیدئ...«   

 

د مرګ د خبر په اوریدو سره بهاند کورنۍ ټولو   استاد شریف بهاندپه دې ډول د  
ته خبر ورکړ چې دې کورنۍ او د افغانستان علمي ــ فرهنګي کړیو خپل یو زړه  

 کلن شو.   لسسواندی پوه له السه ورکړ او دا دی نن یې ویر 
 

م  د ده د ویر دا دروند پیټی، د ده کورنۍ، دوستان، هم مسلکان، شاګردان، د عل
او فرهنګ الرویان؛ د خپل روح پر اوږو باندې چلوي. ما ته خو داسې برېښي 

 ،چې استاد مو پرون خاورو ته وسپاره، خو
 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?113
http://larawbar.org/details.php?id=27617&date=2011-07-17
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 »شیرین عمر چې تیرېـږي دریغه، دریغه...« 
 

 
 

د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند بې وخته مړینه زموږ د ټولې کورنۍ له  
درلوده او موږ ته یې داسې ټکان راکړ چې تر نن پاره د یوې لویې سونامي بڼه 

پورې یې هم احساسوو، هر کال د ده د تلین په پار ځانگړي مراسم نیول شوي،  
مزار ته یې په ورتگ سره د درناوي په خاطر د گالنو گیډۍ اېښودل شوي او  
په ځانگړي ډول د ده د لومړي، پنځم، نهم او لسم تلین چې همدا نن دی، مقالې  

 شوي دي چې دا یې سرلیکونه دي: لیکل 
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 ،استاد شریف بهاند لومړی تلین  دــ 
 

 ،شو د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر پنځه کلنــ 
 

 د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند نهم تلین ــ 
 

شریف بهاند ژوند، علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه( دا   ستادــ یو څراغ، )د ا
کتاب د استاد شریف بهاند د لسم تلین د درناوي په پار لیکل شوی دی او پرون  

افغان جرمن پورتال کې  پنځلزه یوویشتم کال د جوالی پر  ه  د دو په  نېټه  سمه 
 انالین شوی دی، 

 

 مدا مقاله( ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند لسم تلین )ه
 

د دوه زره شپاړسم کال په جون کې ما د ده د پنځم تلین د درناوي په پار د یوې  
 مقالې په ترڅ کې لیکلي وو:

 

 اوس که شریف الال ژوندی وای: 
 

 د نړۍ او افغانستان له پاره به یوه ستره علمي سټه او آدرس وای،ــ 
 

 الرښونکی مشر وای،کورنۍ ته به یو ال زړه سواندی او ــ 
 

 د خپل علم خزانه به یې ال بډایه کړې وای، ــ 
 

ړنیزې مقالې او کتابونه به یې، د افغانستان او نړۍ د اقتصاد  ېـڅومره علمي څــ  
 او سیاست په باب لیکلې وای،

 

 څومره شاګردان به یې روزلي وای، ــ 
 

 او…،
 بهاند نه لرو،خو افسوس چې نور افغان اقتصاد پوه، استاد شریف 

 افسوس چې اوس شریف الال نه لرو. 
او دا دی نن د دوه زره یوویشتم کال د جوالی اوه لسمه نېته د ده د لسم تلین په  
پار، ده ته او د ده علمي شخصیت ته د درناوي په پار، د ده د یاد تازه ساتلو له 

 اثرهغه  پاره دا کرښې د خپلې کورنۍ په استازولۍ لیکم او او پرون مې خپل  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_saragh_sh10_ketab18.pdf
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بهاند)یو څراغ،   استاد شریف  فرهنگي  علمي  ،ژوند  د  او مړینه(هڅ  ــ  هم    ې 
 انالین کړ چې د ده د لسم تلین د درناوي په پار مې لیکلی او برابر کړی دی. 

 

 افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ارواح دې ښاده د 
 

 یاد دې یې تلپاتې وي  او
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 د ایوب غږ
 

 د مینانو د زړه اواز او یوه ارامتیا 
 

 )د استاد ایوب مړینه( 
 

 تـر څو بـه پـه چـل ول باندې قدم راسره ږدې 
 السـونــه پــه درغـــو پـــه قـسـم راسـره ږدې 

 

 سپینې خولې په تمه، تمه مړ شم اخر به دې د 
 چې شرط یې تـحـمل د درد و غم راسره ږدې 

 

 وفا دې چې پر ما کمین پېرزو نه ده نو څه له 
 وعـدې مـنـځ کې د لـوح و د قـلـم راسره ږدې 

 

 
 

 

 

ایوب یو نوم و، یو ژوند و، یوه زمانه وه، یو داسې سندریز شور و چې په 
 . رنګیني ویشله، د ژوند رنګیني یې وړاندې کړهزړه پیمانه کې یې د ژوند 
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د سندرو دا ساقي په هر چا لورېده، په هر چا یې لوریینه وه، د سندرو دې  
رګونه   یې  نشه  یوه مسته  داسې  په  او  کړ  بدل  رنګ  موسیقۍ  پښتو  د  ساقي 

   ...ونڅول چې هغه د پند و ژوند خبرې په خوند کې راولي
                                                         

 ( لعل پاچا ازمون)                                                              
 

 

ویل کېـږي چې د پښتو موسیقۍ یوه بې جوړې څانگه نور له موږ سره نه شته،  
څخه الر بېله کړه، خو  د ځانگړي سبک خاوند سندرغاړی استاد ایوب له موږ  

هنر او سندرې به یې لکه نه زړېدونکې با ثمره ونه تل له خلکو سره وي او تل 
 به خلکو ته خوښي او د وطنپالنې احساس وربښي. 

 

د استاد ایوب د مړینې خبر یو ځل مخکې هم خپور شوی و، د استار ایوب د 
شېبه وروسته ناسم کال د مارچ پر اولسمه خپور شو،    ۲۰۲۱مړینې ناسم خبر د  

وخوت؛ خو دا ځل سم وخوت او د ډېرو اورېدونکو د خوښې وړ غږ یې ودراوه. 
 د استاد ایوب د مړینې خبر په میډیا کې داسې خپور شو:

 

 : پښتوبي بي سي 
 

»...  سندرغاړی ایوب استاد چې له نژدې یوې لسیزې راهیسې ناروغ و، نن  
 کالو په عمر د ژوند پور پرې کړ...«  ۹۵سې شنبه یې په جالل اباد کې د  

 

   تاند:
 

 »مشهور افغان سندرغاړى “استاد ایوب” ومړ، 
 

اسدتاند)سه استاد   هېواد  د -(  5شنبه،  له دې نړۍ سترګې  وتلي سندرغاړی  یوب 
 .پټې کړې

 

استاد ایوب له ډیرې مودې راهیسی د ناروغۍ پر بستر پروت و چې په شاواخوا  
 .ژوند پور پرې کړنوي کلنۍ کې یې د

 

موسیقۍ په برخه کې فعالیت درلود    نوموړي له څه باندې شپږو لسیزو راهیسې د 
 سندرو د ویلو ترڅنګ یې ګڼ شاګردان  هم روزلي دي...« او د ډیرو تلپاتو 

 

 :اژانسباختر 

https://www.bbc.com/pashto/arts-and-literature-57989284
https://taand.com/main/?p=192275
https://bakhtarnews.af/ps/%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%da%9a%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%86%db%8d-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%88%db%8c-%da%a9%db%90/
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 مه / باختر ۵کابل / د زمري  »
 

د خوږې حنجرې څښتن ایوب استاد چې له اوږدې مودې راهیسې د ناروغۍ پر  
 ..« .بستر پروت و، نن یې له فاني نړۍ سترګې پټې کړې

 

 : روزاطالعات 
 

 د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی ایوب استاد ومړ»
 

 ۱۴۰۰, ۵اسد 
 

د ننګرهار د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د مشهور سندرغاړي    :اطالعات روز
 .ایوب استاد د مړینې خبر ورکوي

 

د   ۵شنبه،  د ننګرهار د اطالعاتو او فرهنګ رییس رحیم هللا خوګیاڼي نن )سه 
زمري( اطالعات روز ورځپاڼې ته د استاد ایوب مړینه تایید کړه او ویې ویل،  
چې ایوب استاد له څو کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې نن یې د 

 «.ژوند پور ادا او له دې نړۍ سترګې پټې کړې
 

د ایوب غږ داسې څه نغښتي وو، چې د ایوب د غږ مینوال یې په یوه لنډه شېبه  
کې داسې ځایونو ته بېول چې چا یې فکر هم نه شو کوالی. پر استاد ایوب باندې 
خدایتعالی داسې سحرگر غږ لورولی و او داسې هستي یې ورکړې وه، چې د  

 موجوده وه. نړۍ په شا و خوا کې به له لږو اشخاصو سره داسې هستي 
 

د ملنگ جان د وطن غوښتنې، وطنپالنې او انساني مینې غږ په ریښتیني ډول د  
 دوو سندر غاړو له ستونو څخه بیا، بیا اورېدل شوی دی:

 

 ــ استاد اولمیر،
 

 ــ استاد ایوب. 
 

ل کال( نه پنځه نوي کاله وړاندې د ننگرهار والیت    ۱۴۰۰استاد ایوب له اوس )
د سرخرود ولسوالۍ په »نغرک« نومي کلي کې زېږېدلی دی، پالر یې یعقوب  

 نومېده، پالر یې هم د خپل وخت د غزل وتلی او مشهور سندرغاړی و.  
 

https://www.etilaatroz.com/ps/2021/07/27/famous-pashto-singer-ayub-ustad-has-died/
https://www.etilaatroz.com/
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ورننوت او د خپل هنرمن استاد ایوب دیارلس کلن و چې د سندرو ویلو دایرې ته  
 پالر د هنر په سیوري کې یې د هنر په بڼ کې وزر وهل پیل کړل. 

 

استاد ایوب د امین ملنگ )ملنگ جان( په مرسته او الرښونه خپل پل د کابل  
رادیو په انگړ کې کېښود او په دې ډول د استاد ایوب په هنري ژوند کې یو نوی 
باب پرانستل شو. د رادیو افغانستان نه د استاد ایوب خپرې شوې سندرې د دې  

جان، طاهر بینا او  برکت گواهي ورکوي چې ده د خپلو سندرو له پاره د ملنگ  
 هللا کمین شعرونه ډېر انتخاب کړي دي.  

 

ایوب د افغانستان د موسیقۍ یوه لویه هستي وه، لکه څنگه چې موږ د خپلو نورو  
شتمنیو په قدر نه پوهېـږو، دغسې د خپلو هنري شتمنیو درناوی هم په خپل وخت  

 نه کوو، خو چې څنگه مو له السه ووت، بیا نو...
 

ب د غږ په څپو کې به چې کله د ملنگ جان شعر زمزمه شو، ټولو خلکو، د ایو
په تـېـره ځوانانو ته به یې د وطن دوستۍ عجیب احساس پیدا کاوه. د مشهورو  

 سندرو څو بېلگې یې دا دي: 
 

 ــ اې عشقه نامراده، تا څه په غمو سرکړم،
 

 ــ گوره چې خندا کوې په ستركو کې،
 

 له بیابانه سره، ــ لیونۍ مینې کړم اشنا
 

 ــ وخت مازدیگر دی،
 

 ــ یو پلو مې یار لونگین مې په دا بل پلو، 
 

 ــ خاونده بیا زما په یاد مخ د جانان راغی، 
 

د استاد ایوب د سندرو ویلو سبک یو منحصر په فرد سبک دی چې کېدای شي 
د »ایوبي سبک« ورته ووایو، ده د چا تقلید ونه کړ، خو ډېرو نورو سندرغاړو 

ده پر پل قدمونه کېښودل، د ده په انداز یې سندرې زمزمه کړې، خو د ایوب د  
 هنر هېڅ پوړۍ ته هم ونرسېدل. 
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د استاد ایوب غږ او هنر د خلکو په منځ کې یو منلی غږ او هنر دی، ایوب  
وکوالی شول چې د خپلو سندرو له الرې د خلکو په منځ کې د مینې کر وکړي، 

 دي او دا لړلۍ همدا اوس هم روانه ده. د وطنپالنې زړی وشین
 

 د استاد ایوب د مړینې په پار د خواشینۍ څو پیامونه: 
 

 وزارت:  د اطالعاتو او فرهنګ
 

فرهنګ وزارت  د هېواد د نامتو سندرغاړي استاد ایوب پر مړینې د اطالعاتو او  »
 ، د خواشینۍ پیغام

 

 ،مه/ باختر۵کابل/ د زمري 
 

په ډېرې خواشینۍ مو خبر ترالسه کړچې د هېواد نامتو سندرغاړي استاد ایوب 
 .د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې

 

استاد ایوب د ژوند ډېر کلونه د خپل ولس په هنري چوپړ کې تېر کړل، خوږ  
او   د  آواز یې الره  په سندرو کې  یې وویلې.  او سولې سندرې  مینې  د ژوند، 

ځانګړي سبک خاوند و او خلکو په ډېره مینه د هغه سندرې اورېدې او ورته  
ګران و. " ای عشقه نامراده تا څه په غمو سر کړم" او" لیونۍ مینې کړم آشنا له  

ۍ د بیابانه سره " د استاد ایوب مشهورې سندرې دي چې تر اوسه د هنرموسیق
مینه والو په غوږونو کې انګازې کوي. د هېواد ګڼو هنرمندانو د ده سندرې بیا  

 .بیا ویلي دي
 

استاد ایوب له اوږدې مودې راهیسې ناجوړه و. د اطالعاتو او فرهنګ وزارت 
د   مو  نن  کوله.  مرسته  ورسره  یې  بریده  ممکنه  تر  او  پوښت  احوال  ده  د  تل 

ت ته دنده سپارلې ده چې د استاد ایوب د  ننګرهار د اطالعاتو او فرهنګ ریاس
تکفین او تدفین مراسم په ښه توګه تنظیم کړي او په دې برخه کې بشپړه همکاري 

 .وکړي
 

د استاد ایوب مړینه په موسیقۍ هنر کې لویه ضایعه ده. ارواښاد ته د فردوس  
ر او  جنت، د ده کورنۍ، خپلوانو، مینه والو او د هېواد ټولو هنرمندانو ته د صب

 «.زغم هیله کوو
 

 یاد:ډاکتر لطیف 

https://www.facebook.com/moic.af/posts/3883693068404046
https://www.facebook.com/latif.yad.5
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 چې په ژوندون دې وفا نکړه»
 اوس مې سپېرو خاورو ته مه نیسه السونه 

 

په ډیرې خواشینۍ سره مو خبر ترالسه کړ چې دپښتو ژبې نامتو هنرمند استاد 
پښتو موسیقي ته چوپړ وکړ له دې نیمګړې  ایوب چې څه دپاسه شپېته کلونه یې 

 .نړۍ نه خداي پاماني وکړه
 

استاد ایوب خوږ غږدرلود او زیاتره یې دپښتو ژبې دملي شاعر ارواښادملنګ 
جان ،ارواښاد برکت هللا کمین ،شهید سېالب سا پي او دننګرهار. کونړ او لغمان  

 ...« دشاعرانه سیمو دنورو تکړه شاعرانو شعرونه زمزمه کړي دي 
 

لیکلی    شعرمنتقد شاعر اسماعیل اړم پتیار د ایوب استاد میړنې ته دا مرثیه ډوله  
 دی:  

 
 د ایوب استاد په مرګ مې زړه خزان شو 

 م ګریوان شوـنن مې بیا په اوښو لوند د غ
 

 راغی زان ــڼ خ ــه بـاستـه ښــ درو پــد سن
 وان شو ـه آوازخـړ ښ ـان مې مـشـل پـلـد ب

 
 ي ه وــجره او آواز نـنـې حـه داســا بــیــب

 وفان شو ـم طـډ د غـڼ کې ګــه بــ ر پـنـد ه
 

 ل دی ــه ګــستـایــدرو ښــــدلی د سنـــرژی
 ندر له آسمان شوـن تــرې نــدلی پــ ویــرال

 
 ږې زړه مې ژاړې ـرګو نه بهیـاوښکې ست

 ل خپګان شوـو بـې دا یـو کې مـونـمـه غـپ
 

 درو ـړ شوی د سنــل مـبـلـ ه بـ تـسـایــن ښــن
 رې افغان شو ـه پـه اړمــرتـیـرچــه ه ــپــخ

 

https://www.facebook.com/ismail.aram.77
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 م پتیارړاسماعیل ا
 

 ع م  ۲۰۲۱ /۷ /۲۹
 

 ملبورن استرالیا
 

زموږ ټول فرهنگیان په ټولنه او خلکو کې خپل وزن او ارزښت لري چې باید 
وشي. استاد ایوب ته چې د توصیف هر توری وکارول شي، ارزښت یې  قدر یې  

لري. استاد ایوب د خواخوږۍ د کرښو په لړ کې ځینو قلموالو څنگه چې اړینه 
وه په ښو یاد کړ او په خپلو ښکلو کلمو او لغاتو سره یې د ده د رنگین هنر یو 

پوهاند ډوکتور  رنگین انځور لوستونکو ته وړاندې کړ. د همدې لیکنو په لړ کې 
( په ترڅ کې د استاد  سندریز لړ وشلېدالل پاچا ازمون د یوې مغتنمې مقالې )

ایوب د هنري شخصیت او د ده د هنر د څرنگوالي او پر ټولنه او خلکو یې د  
 ولیکل: داسېتاثیر په باب 

 

د سندرو له هاره یوه مرغلره پرېوته، یوه داسې مرغلره چې کلونه، کلونه یې  »
ۍ او خوشالۍ په خپل راڼه، سندریز یاقربان، یک  د پښتنو دېرې، هوجرې، ښاد

هزار او سندریز شور رڼې کړې، د دغې ارزښمنې مرغلرې به راڼه غږ کې  
ژوند و، د ژوند انځور یې خلکو ته وړاندې کاوه، په سندرو یې خلک ژوند ته  

 رابلل، د سندرو په ژبه یې خلکو ته د پند، عبرت او زده کړې کیسې کولې.
 

دې مرغلرې په خپل خوږ غږ د سیمې غرونه سندریز کړل، هر څوک به دده د  
سندرو راڼه شور ته ناست وو، د خلکو په زړونو کې یې ولولې او د ژوند څپې  
وغځولې، نن د سندرو دغه شور مړاوی شو، ډېره ګرانه ده چې بیا ننګرهار 

سندریز شور    پاڅي او محمد ایوب وزېږوي، هغه ایوب چې د ژوند سندره یې په
کې رنګینه کړه، له اوږدو، زړو، تخیلي او مذهبی کیسو یې ورو، ورو خلک د  
ژوند سندریز شور ته راوبلل، په خپلو سندرو یې زړه زمانه په نوي رنګ کې  
ونڅوله، په زړه پیمانه کې یې د ژوند نوې نشه وړاندې کړه، دا داسې سندریز 

 خوند، رنګ او پند پروت و.  ساقي و چې دده د سندرو په نشه کې د ژوند
 

د سندرو دا ساقي په هر چا لورېده، په هر چا یې لوریینه وه، د سندرو دې ساقي  
د پښتو موسیقۍ رنګ بدل کړ او په داسې یوه مسته نشه یې رګونه ونڅول چې  

https://taand.com/main/?p=192447
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هغه د پند و ژوند خبرې په خوند کې راولي او د هر پښتون په رګونو کې د ژوند 
 دۍ کړي. ولولې او جذبې ژون

 

ایوب یو نوم و، یو ژوند و، یوه زمانه وه، یو داسې سندریز شور و چې په زړه 
 پیمانه کې یې د ژوند رنګیني ویشله، د ژوند رنګیني یې وړاندې کړه.

 

ایوب د یوې داسې زمانې سندریز شور دی چې دنیا د نوې موسیقۍ په سندریز 
پښت ذهن  او  فکر  نالوستي  خپل  په  ایوب  زانګي،  سیاله ټال  دنیا  د  موسیقي  و 

زړه   له  چې  دی  پروت  شور  سندریز  هاغه  کې  ستوني  په  ایوب  د  ګرځوي، 
راوځي، له زړه غږېږي، له زړه نه د خپلې ژبې، قوم او هنر سره مینه لري، 
هنر ارزانه نه پلوري، هنر د ژوند پانګه بولي او د ژوند دغه پانګه د دنیا تر  

 ..« بازارونو رسوي.
 

څنگه چې مخکې وویل شول، زموږ په ټولنه کې د فرهنگیانو درناوی دومره  
چې ښایي، نه کېـږي، تر ټولو خوار او بیوزلي خلک مو لیکواالن، شاعران او  
سندرغاړي دي، د یوویشتمې پېـړۍ په یوویشتم کال کې هم له ځینو خولو نه د  

 موسیقۍ په برخه کې دا غږونه اورېدل کېږي چې:  
 

 حرامه ده او...« »موسیقي 
 

استاد ایوب له تنگۍ ځوانۍ نه راپیل، بیا د خپل هنري ژوند په ټوله موده کې د  
خپل غږ او موسیقۍ په وسیله د خپلو خلکو د زړونو د خوشالولو، ارامتیا او 
وطنپالنې د حس پیاوړتیا له پاره هڅې وکړې او په دې الر کې یې د ځوانۍ او 

ورکړه، دومره چې اړینه وه قدر او درناوی یې ونه شو  صحت خزانه له السه  
او زموږ د ټولنې او کلتور منفي غږونو، د خدمت په مقابل کې یو موټی گونځې  

 موجود ورنه جوړ کړ:
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 ده خلکو او ټولنې ته څه ډالۍ ورکړې او د روزگار ناخوالو له ده څه جوړ کړ. 
 

 د استاد ایوب اروح دې ښاده وي،
 

 سندرو شور یې تلپاتې غواړم!د 
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 د پوهې یو بل څلی هم ونړېد 

 

 د ډوکتور عبدالرزاق پالوال مړینه 
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بیا هم د مړینې خبر، بیا هم د وطن د یو عالم او پوه د مرگ خبر خپور شو او  
په اورېدو سره یې د ډېرو فرهنگیانو زړونه وکړېدل او ونلېدل. دا دی یو ځل بیا 

استازي زموږ د فرهنگ پر یو خدمتگار باندې الس بر شو او د فرهنگ  د مرگ  
 له بڼ څخه یې په ارامۍ سره وریبه او له موږ څخه یې جال کړ.

 

  پوهنځي   ادبیاتو  د  پوهنتون  کابل  د په خواشینۍ سره مې خبر تر السه کړ چې  
 د  افغانستان  د  او  لیکوال  شاعر،  محقق،  تاریخ  د  ژبپوه،  توکمپوه،  استاد،  پخوانی
  اوږدې   تر  کې  کندهار  په  پالوال   عبدالرزاق   غړی  دانشمند  پروژې  اطلس   د  ژبو

 دی. شوی وفات وروسته ناروغۍ
 

د ډوکتور پالوال د مرگ خبر ما ته استاد معصوم هوتک د تیلیفون پر کرښه  
راکړ، ما چې د معلوماتو غوښتنه وکړه، ده په عالمانه فرهنگي مهربانۍ سره دا 
مخ   لومړي  د  کتابونو  دریو چاپ شوو  د  پالوال صاحب  د  او  معلومات  الندې 

 عکسونه زما په پته راولېـږل: 
 

په   نن  استاد  پخوانی  ادبپوهنځي  د  پوهنتون  کابل  د  پالوال  عبدالرازق  »داکتر 
کندهار کي له اوږدې ناروغۍ وروسته وفات سو او د کندهار پوهنتون د مشاهیرو 

 ته وسپارل سي. په هدیره کي به خاورو 
 

داکتر پالوال په کندهار کي زېږېدلی او له میرویس لېسې څخه فارغ سوی وو.  
لیسانس ئې د کابل پوهنتون له ادبپوهنځي پښتو څانګي اخیستی وو او سمدستي  
په کدر کي نیول سوی وو. په توکمپوهنه کي په امریکا کي دوکتورا اخیستې وه  

ک پراخي څېړني  ئې  ژبپوهنه کي  په  په  او  اطلس  د ژبو  افغانستان  د  ړې وې. 
پروژه کي د ده کار او ساحوي ریسرچ ونده ډېره غوښنه وه. دی په ژبپوهنه کي  
په   کېدی.   کڼل  کي  همردیفو  په  اڅک  بایزید  تږي,  دکتور  زیار,  دکتور  د 
ادبپوهنځي کي زیات کلونه استاد وو. د »پښتو مصدر«، »معیاري ژبه« او »د  

ې درانه علمي آثار دي چي چاپ سوي دي. دغه راز ئې  پښتنو تاریخ« اثرونه ئ
د ژبي او ادب په باب په لسهاوو مقالې په هیوادنیو مطبوعاتو کي خپرې سوي 

 دي. 
 

رشاد  د  عالمه  چي  دي  د  لیکلي  جاپان  اود  لیکوال  قاموس  جاپاني   پښتوــ 
 زماښاغلی نواتا تېڅو سن وایي ٌ  په پوهنتون کي استاد شیمونوسکي نومي بندر

 . (٤ښاغلی عبدالرازق پالوال دی. ٌ ) ژبي استاد پښتو د
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باب  ٤) په  قاموس  جاپاني  پښتو،  د  ــــ  برخه  دوهمه  ـــ  ټوک  دوهم  ـــ  پښتوڅېړني   )
 ش ـــ کابل«  ۱۳٦۷مخ ــــ  ٤مقاله ـــ  رشاد داکاډمیسن عبدالشکور

 

 
 
 تانده   په  ده  چې  ښکاري  داسې   سره  کتو  په  ته  ژوندلیک  او  ژوند  عملي  پالوال  د

 کولو  ترالسه  د  پوهې   او  زدکړې  د  ډېر  ال  چنده  څو  فرهنگیانو  نورو  تر  کې  ځوانۍ
 سفرونه ته ملكونو لرې لرې، یې پاره  له کېدو ترسره د موخې  دې  د او  و شوقي
  څخه   سمندر  له  پوهې   د  یې  وسه   خپله  تر  او  کړه  بشپـړه  یې  لړۍ  زدکړو  د  وکړل،

 واخیستل. را  څاڅکې وړ خوښې خپلې د
 

  ده   وکړل.   هم   لیکل  او   چلول   قلم   ترڅنگ،  زدکړو  د   یې  کې   ځوانۍ  تانده  خپله   په
 منثورې   او  منظومې  چې  و  کونکی  زده  ټولگي  اووم  د  چې  دي  ویلي  خپله  په

  کړې. پیل یې لیکنې
 

  روهیال،   هللا   مطیع  زیاتونې:   او   ترتیب   متن(،  )بشپـړ  لیکوال   اوسني   عبدالرؤف،   )بېنوا
 مخ(  ام ۱۸۶  کال، ۲۰۰۹ ــ  ش ۱۳۸۸ کندهار، ـ ټولنه  پرندویه خ رشاد  عالمه

 

  لیندۍ   د   کال   ام  ۱۴۰۰)  نېټه  شپـږمه  پر  دسمبر  د   کال   ام  ۲۰۲۱  د  کې   پای  په  او
 شو. پاتې تپېدو له زړه مین باندې وطن او خلکو پر پنځلسمه(
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  کړي،  و  نه  گډون  خلکو  دومره  کې  مراسمو  په  جنازې  د  پالوال  د  چې  کېـږي  ویل
  قلم،   ښه  درلودې،  یې  زدکړې  لوړې  چې  فرهنگي  وطن  محب  یو  د  چې  خبره  دا
  مخه  وروستې  د   او  دي  پاتې  ورنه  هم  اثار  گڼ  او   لري   سابقه   ښه  ډېره  کار  د  او
 گډون خلکو د  ېر شم لږ دومره په یې کې مراسمو په سپارولو ته خاورو او ښې
 وبا  کورونا  د  ښایي  وي:   بیل  نظره  له  چا   هر  د   یې  به  دالیل   حیرانوي.  څوک  هر

   او...   کېدل  بېځایه فرهنگیانو  گڼو  د  ښایي  ستونزې،  نظامي  ــ  سیاسي  ښایي  وېره،
د فرهنگي ژوند په اوږدو کې یې تر پنځوسو ډېر اثار ولیکل. ښاغلی مطیع هللا 

الوال د بیوگرافۍ په لمن لیک کې د پالوال صاحب  روهیال د اوسني لیکوال د پ
 د اثارو په باب داسې لیکلي دي: 

( پښتو  ۱»د ښاغلي ډاکتر پالوال هغه چاپي اثار چې ما )روهیال( ته معلوم دي: )
( د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي او اجتماعي  ۲ش. )  ۱۳۴۲نوی مصدر  

( د کاالم ۳خپور سوی دئ. )  ارزښت ــ د خپلواکۍ مجلې په پرله پسې گڼو کي
تاریخ ــ د دغه تاریخ لیکوال مولوي ماتکیرالي دئ، انگلیسي ترجمه یې ښاغلي  
ډاکتر پالوال کړېده، چي د جرمني د انتورپوس مجلې په څو پرله پسې گڼو کي 

( معیاري پښتو ــ ۵ع. )۱۹۹۴( د پښتنو نوی پخوانی تاریخ ــ  ۴خپور سویدئ. )
 ش.«  ۱۳۸۴

 

  روهیال،   هللا   مطیع  زیاتونې:   او   ترتیب   متن(،  )بشپـړ  لیکوال   اوسني   عبدالرؤف،   )بېنوا
 لمنلیک(  مخ ام ۱۸۷  کال، ۲۰۰۹ ــ  ش ۱۳۸۸ کندهار، ـ ټولنه  خپرندویه  رشاد  عالمه

 

خو نن سبا په میډیا کې د پالوال صاحب د اوو چاپ شوو اثارو یادونه کېـږي 
پنځو یادو شوو اثارو نه وروسته دوه نور  چې ښایي د روهیال صاحب له خوا د

کتابونه چاپ شوي وي. د پالوال صاحب چاپ شوي اثار چې قلموال یې نومونه  
 په میډیا یادوي. دا دي:  

 

د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او دوهم ټوک   ــ  ۱
 ، په پښتو ژبه(

 

 ، ل ل کال چاپ ۱۳۸۴د پښتو نوی مصدر، د  ــ ۲
 

 ،د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  ــ ۳
 

 ،د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه ژباړه( ــ ۴
 

 ،معیاري پښتو ــ ۵
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 ،موږ محوه کیږو ــ ۶
 

 .وگړي دوزخیان دي ــ ۷
 

د پالوال صاحب یو نږدې دوست او خواخوږی ښاغلي زلمي کرزي د یوې لنډې 
( د دکتور پالوال مړینه یوه درد ناکه علمي او ادبي ضایعه ده)خو غنیمت مقالې  

په ترڅ کې د پالوال صاحب د ژوند او له ده سره د ځینو خاطراتو یادونه کړې 
 ده چې د ځانگړې پاملرنې وړ مقاله ده. 

له  په مقاله کې   پالوال  د ډاکتر  د نورو خاطرو تر څنگ  ښاغلي زلمي کرزي 
خولې داسې یوه خاطره هم راخوندي کړې ده چې د پالوال د فرهنگي شخصیت 
پر جوړونه باندې څنگه مشرانو فرهنگیانو اثر پرېـیښی و. د ښاغلي زلمي کرزي  

 دا ده:  خاطره
»... په ځواني کي مي شعري قریحه درلوده، کله، کله مي شعر وایه، هغه مهال  
زه د ادبیاتو د پوهنځۍ محصل وم له کابل څخه کندهار ته په رخصتي والړم، په 

کال په کندهار کي د مطبوعاتو مدیر آغا محمد کرزی وو، شعر مي د ده  ۱۳۳۹
 دفتر ته وروړی، کرزی صاحب په ورین تندی راته وویل:  

 

شاباس ډیر ښه شعر دی سبا به یي په طلوع افغان کي نشر کړم. خو ځوانه پالواله  
یوه خبره درته کوم، شعر ویل پریـږده د محصلی په جیب خرڅ هره میاشت یو 
کتاب رانیسه. د علمي، ادبي او تاریخي کتابونو په لوستلو سره ځان ورسوه او  
بیا په مقالو کښلو پیل وکړه. د محصلی په دوره کي مدام زما په غوږ کي دغه د  
فاضل کرزی صاحب خبره وه، کرار ـ کرار مي د کتابونه په رانیولو او لوستلو 

ال وتړله نو پالوال په لږ وخت کي  پیل وکړ او بیا مي څیـړنو او مقالو کښلو ته م
د ادب او فرهنگ ډګر ته یو نامتو او تکړه لیکوال راووت. شعرونه او مقالی یي 
د کندهار په طلوع افغان او د کابل په انیس ورځپاڼه کي نشر سویدي. همدا رنگه 
 « .د پښتو په ځینو سمو کلماتو استعمالولو باندی یي ګټوری مقالی هم لیکلي دي..

پالوال صاحب   لکه د د  آثار،  او  د ژوند حاالت  او پوهانو  قلموالو  ډېرو نورو 
بیوگرافي هم بېنوا صاحب په اوسني لیکوال کې ثبت کړې ده، چې د ځانگړي  
ارزښت درلودونکې ده. البته د پالوال صاحب د ژوند، زدکړو او فرهنگي کارونو  

دي کړی دی،  په باب چې بېنوا صاحب څه معلومات په اوسني لیکوال کې خون
دا د هغه وخت د امکاناتو په چوکاټ کې دئ. دا الندې په اوسني لیکوال کې د  

 ښاغلي پالوال د بیوگرافۍ بشپړ متن دی:
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Karzai_z_da_palwal_mrena.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
326  

 
 په اوسني لیکوال کې د پالوال صاحب د بیوگرافۍ لومړی مخ 
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 په اوسني لیکوال کې د پالوال صاحب د بیوگرافۍ دویم مخ 
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 پالوال صاحب د بیوگرافۍ دریم مخ په اوسني لیکوال کې د 

 

او   په رسمي، شخصي  پالوال صاحب  د  خپرېدو وروسته  له  لیکوال  اوسني  د 
 فرهنگي ژوند کې ډېر بدلونونه راغلي دي.  

 

  په   فرهنگیانو  میشتو  کندهار  د  شوې،  لوستل  سر  پر   قبر  د  چې  یې  بیوگرافي  کومه
 دی:  متن یې  دا ده،  کړې ترالسه  غرض  په بشپـړتیا ال  د لیکنې همدې د ما مرسته

 

 !سو وفات صاحب  پالوال »
 

 .راجعون الیه انا و هلل انا
 

  د   پالوال  عبدالرازق  ډاکتر  ارواښاد  څېړونکي  او لیکوال  مؤرخ،  ژبپوه،  توکمپوه،
  ل. ۱۳۱۷  د   دئ،  کړوسى  میراحمد  د  او   لمسى  عبدالسالم  د   زوى   عبدالخالق  حاجي
 د  او  زېږېدلى  کي  کوڅه  په  کاکړو  د  ښار  کندهار  د  نېټه  مه۲۱  پر  حوت  د  کال

 .دئ خروټى پښتون خټه په دئ؛ سوى لوى کي کوڅه په بامیزو
 

  نیکه  میرویس  حاجي  په  کال  ل. ۱۳۳۷  په   کړي  زد   لېسې  د  صاحب  پالوال   ډاکتر
 انساني  او  ادبیاتو  د  پوهنتون  کابل  د  کال  ل.۱۳۴۱  په  او  کړي  بشپړي  کي  لېسه

 .دئ سوی فارغ څخه پوهنځي له علومو
 

 زدکړی  کي  څانګه  په  پوهني  بشر  د  کي  پوهنتون  اینډیانا  په  ئې  م.کال۱۹۶۵  په
   پوهنه   بشر  په  کي  پوهنتون  دولتي  په  لویژیانا  امریکا  د  ئې   کال  م. ۱۹۷۱   هپ  کړي؛
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  څانګه   په  مطالعاتو  د  بشرپوهني  د  ئې  م.کال۱۹۷۷  او  کړې  السه  تر  ماسټري  کي
  السته D) (PH. دوکتوره   کي  پوهنتون  دولتي  په  پنسلوانیا  د  امریکا   د  کي

 ده.  راوړې
 

  په  پوري  کال  ل.۱۳۵۹   تر  هڅخ   کال  ل.۱۳۵۶  او  راستون  ته  هیواد  وروسته
  څانګه   په  علومو  اجتماعي  او  فلسفې  د  کي  پوهنځي  په  ادبیاتو   د  کي  پوهنتون  کابل
 .وو استاد کي  رتبه علمی په پوهنوال د کي
 

  تدریس   د  پوهنتون  په  هایډلبرګ  په  جرمني  د   پوري  کال  م.۱۹۹۷  تر–  ۱۹۸۰  له
 .کاوه کار ئې کي موزیم په مونشن د او چاري

 

  په   سورخاب  او  پښین  د  پښتونخوا  سهیلي  د  کال  م.  ۲۰۰۲  تر  بیا  څخه۱۹۹۷  له
  د   او   راغى   ته  کندهار  کال  م.   ۲۰۰۲  په  ؛  کاوه  ژوند  مهاجرت  د  ئې  کي  سیمو
  کي   کور  پالرني  خپل  په  کي  کوڅه  په  بامیزو  د  ناحیې  څلرمي  د  ښار  کندهار
 .سو میشت

 

  زېباک،   وردوج،  ،زردیو  په  کي  برخه  په  ثبت  د  ژبو  د  صاحب  پالوال  ډاکتر
 .دئ کړی ثبت ژبو مونجي او سنګلیچي د کي مونجان او سنګلېچ ایسکتول،

 

 روزګان د پښتو، کي فراه په هندویي، پښتو، ښار کندهار د ئې کال ل.۱۳۴۳ په
 کي چاربورجک  په  او دورزي ګاوني په چخانسور، په کنګ، په کي، میلکوه په
 ئې  کي   باللکه  په   هلمند  د  باد، رود  په   همدغسي  دي؛   کړي  ثبت  ژبي  بلوڅي  ئې

 .ده  کړې ثبت ژبه پښتو هم  ئې کی بوست  او ، خلیج په کي، سپارک په پښتو،
 

 او  ساسنکریټ  انګلیسي،  عربي،  اردو،  دري،  پښتو،  په  صاحب  پالوال  ډاکتر
  ژبه   انګلیسي  په   دي؛  کړي  هم  ژباړي  ئې  ژبو  دې  په  او  پوهیدئ   ژبو  جرمني

 .لري هم اثار ناچاپ کي
 

  د    او  کړې  راپیل   څخه   ټولګي  اووم   له    دلېسې  ئې  لیکني  منثوري  او  منظومي
  ډېرو   په   ئې  سره  اثارو  مستقلو  له  چي  ورکړ؛  دوام  ئې پوري  وروستیو    تر  ژوند
  نورو  او هیواد ، انیس  افغان طلوع مجلو   کندهار کابل، وږمه، لکه، کي رسنیو
 دي.  سوي خپرې  ډول   متفرقه  په  کي اخبارو
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 سوو   چاپ  د  چي  لیکلي،  اثار  شمېر  ګڼ  پالوال  ډاکتر  مرحوم  کي  برخه  په   لیکنو  د
 ټوک،  دوهم  تاریخ  پخواني  نوی  پښتو  د   اثر،  مصدر  نوی  پښتو  د  ئې:  څخه  اثارو

 یادوني   د   ال  هم  اوسړیان   دي  دوږخیان  وګړي  کیږو،  محوه  موږ  پښتو،  معیاري
 نومونه اثارو ځینو د چي  اوړي، عنوانو  ۲۶ تر ئې شمېر اثارو ناچاپ دي؛ وړ
 تاریخي  خزانې  پټي  ټوک،د  څلرم  او  دریم  تاریخ  پخوانی  نوی  پښتو  د   دادي:   ئې

 شریف   قران   د  کوربندي،  او  پوښ  ځان   که  ازادي  ښځو  د  کي  اسالم  په   اصالت،
  او   اصل   بودایت  د    شننه،  او  ترجمه  تورات  د    سره،  پښتو  کندهارۍ   په  ترجمه
  ارم   باغ  په  پالوال   کښي،  غاړو  په  داستان  واده  د   بړېڅان،  کښوراو  د  بنیاد،
  شپږ  پنځه  د  ژبه،  انګلېسي   په  مطالعه  دارالتادیب  د   کابل  د  سره،  شاپېریانو  له  کښي
 .نور او کښي تاریخ او دین په )ع( ابراهیم تېمور، ګوډ تېښته، پالوال کلن
 

 چي وو، سره تحقق او مطالعې کتاب له ژوند ټول  صاحب پالوال ډاکتر مرحوم
 بېکسۍ   او  بېوسۍ  خورا  په  او   وو  زړسوي  ډېر  د  حال  ئې  کي  وروستیو  په  ژوند  د

 .کاوه ژوند ئې کي
 

 په  دوشنبې  د  نېټه  مه۱۵  پر  میاشتي  لیندۍ  د  کي  کلنۍ۸۳  په  عمر  د  بالخره  چي
 .سو وفات شپه
 .وي ځای  دې جنت ښاد، دې روح

 

 د کي هدیره په مشاهیرو  د ارکنده د بجې۳ ماپښین ورځ په دوشنبې د ئې جنازه
 .سوه سپارل و ته خاورو څنګ تر صاحب باوري پوهاند ارواښاد

 

  هیواده   له  چي  ده،  لور  ئې  بله  او  زوی  ئې  یو  چي   لري،  اوالدونه  دوه  مرحوم
 اوسي.«  کي جرمني په لیری

 

له   د پالوال صاحب د ژوند وروستي کلونه یو څه په کړاو سره تېر شول. ده 
 له مخې دلته لیکم:  ویدیو وه چې ځینې برخې یې د امریکا غږ سره یوه مرکه کړې 

 

»... په زپپوهنه او توکمپوهنه کې یې له امریکا څخه خپله ماستري او ډوکتورا  
ترالسه کړې ده، د خپل عمر ډېره برخه یې په تدریس او څېـړنه باندې تېره کړې 

ښتو، دري، انگلیسي، عربي او جرمني ژبو باندې گڼ لیکل شوې آثار  ده، په پ
ورنه پاتې دي چې شمېر یې تر پنځوسو هم اوړي، اوه اثره یې چاپ شوي دي  

 او نور یې ناچاپ دي. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1y2z8aVVvl0&ab_channel=VOAPashto
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د افغانستان د فرهنگ دا ځالنده ستوری د خپل ژوند وروستۍ شپې ورځې په  
په ډېر بد حالت تېرې کړې. د ده    یوه تیاره او نمجنه کوټه کې په یوازیتوب سره

گیله د ټولو افغانانو په پته دا ده چې ده د خپل ژوند ډېره برخه هېواد او خلکو ته  
 په چوپړ کې تېره کړېده، خو اوس... 

 

 د ژوند په ورستیو کې یې دوې هیلې درلودې: 
 

 ډ ژوند کولو لږ ښه شرایط او د نا چاپ اثارو چاپېدل.«
 

برېښنایي رسنیو کې گڼشمېر افغان فرهنگیانو د استاد پالوال پر مړینه د په ځینو  
 خواشینۍ مراتب څرگند کړي دي چې ځینې بېلگې یې دلته را اخلم: 

 

د استاد معصوم هوتک تر تلیفونې خبر وروسته مې په تاند کې د پالوال صاحب  
 دی:  متند مړینې خبر ترسترگو شو، دا یې 

 

 تکړه لیکوال او څېړونکی عبدالرزاق پالوال وفات شو»
 

پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر عبدالرزاق  لیکوال، څېړونکی، ژبپوه او د کابل    -تاند
 .پالوال وفات شو

 

استاد پالوال له یوې اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. ډاکتر پالوال په خپل برکتي 
 :ژوند کې ډېر اثار پنځولي چې ځینې یې دا دي

 

د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او د ویم ټوک  -۱
 .په پښتو ژبه(

 

 .لمریز کال چاپ ۱۳۸۴د پښتو نوی مصدر، د  -۲
 

 .د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت -۳
 

 .د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه ژباړه( -۴
 

 .معیاري پښتو -۵
 

 .موږ محوه کیږو -۶
 

 .وگړي دوزخیان دي، سړیان ال هم -۷

https://taand.com/main/?p=200330


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
332  

 

ډې  د پنځولو ترڅنګ په پوهنتون کې  اثارو  د ګڼو  پالوال  ر محصالن هم  ډاکتر 
 « .روزلي دي

 

 خپور کړ، متن یې په الندې ډول دی:»  پیامافغان جرمن پورتال د تسلیت یو 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 
 او تسلیت پیام  شینۍد خوا

 
  پوهنځي   ادبیاتو  د  پوهنتون  کابل  د   چې   کړ  ترالسه  خبر  مو  سره  خواشینۍ  په

 اطلس   د  ژبو  د  افغانستان   د  او  محقق  تاریخ  د  ژبپوه،   توکمپوه،  استاد،  پخوانی
  ناروغۍ   اوږدې  تر  کې  کندهار  په  پالوال  عبدالرزاق  غړی  دانشمند  پروژې
 دی.  شوی وفات وروسته

 اناهلل و اناالیه راجعون 
 

  د   کې  برخو گڼو په  څنگ،  تر  روزلو  د  محصلینو  بېشمېره  د  پالوال دوکتور  استاد
 په  نړۍ  او  سیمې  افغانستان،  د  چې  دي  لیکلې  هم  مقالې  او  اثار  علمي  وړ  پاملرنې
 دي. لرونکي ارزښت او دریځ علمي ځانگړي د کې کړیو فرهنگې علمي

 

 او  گڼو  ضایعه   کېدونکې  جبیره  نه  او   لویه   یوه  مړینه  پالوال   دوکتور  استاد   د  موږ
ځان   کې  ویر  لوی  دې  په او الرویانو سره  شاگردانو  کورنۍ،  له  خدایبښلي  د 

 شریک گڼو، دوکتور پالوال ته جنتونه او کورنۍ ته یې د لوی زغم هیله کوو.
 

 افغان جرمن پورتال کاري ټیم« 
 

په افغان جرمن پورتال کې د تسلسیت پیام نه وروسته، د پالوال د مړینې له پاره 
 د استاد هوتک 

 

 راغلې وه:   مرثیهدا 
 

 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_de_palwal_marg.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hotak_m_de_palwal_wir.pdf
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 د داکتر عبدالرازق پالوال په ویر کي 
 
 

 ېدو پر مهالـپـی د ســ ګ راغ ــه زنـخ ـار څــدهـنـله ک
 ړزه سو چي ایلچي د بد خبر راوړي حال ـــه ل ــزړه پ

 
 د د مړینيـنـمـشـر وو د دانــ بـي سو خـهـدس مي سـح

 وه چي مونده نه سي په همعصرو کې سیالــد داسي پ
 

 ق د تاریخـقـحـم مــوه هـپــم وو ژبـوه هـپـمـوکــم تــه
ــ م مــه  ال ـوادپـیـا ه ـیـتـه رشــم پـ اد هـاست م ـي و هـربـ

 
 ان څپېړيــت وې د زمـي ئې هر وخـوړل ــوس خـافس
 وال ــه دېـخ تـړی وو و مــ وړ کـــې ج ــو ئــونــادتـحس

 
ــ رګـو و ستـږي مـــړېـــه نــرات  لي ـ ي څـوهـه د پـــو تـ
 ال ـریــېـاپـــګ چــنــرهـــږي د ادب و د فــېـشـه تــرات

 
ــ ونـــمـــن غــــه د وطـــومــلـي ګـسي کـردېــپه ــپ  ه ـــ

 څوک نه لرم چي غمشریک مي سي پر مرګ د پالوال 
 

 فوـحـه تــران پــفــه د غـــدایــه خــ ویــې لــازوه ئـــران
 ای ورته تیار و سامبالـړه ځـې کـي ئـو کــتــنــه جـــپ

 
 اوښکيبې میاشت ده د قوس چي تویوم دا ـنـورځ دوش
 ور سوه دئ کال ـلـي زر څــیــه ښــ ر راتــ مــحساب د ل

 
 کانادا  اټاوا,

 2021دسمبر  6
 

په بي بي سي پښتو ویبپاڼې باید د ډاکتر پالوال د فرهنگي شخصیت په باب مفصل 
 دی:  متنرپوټ خپور کړی وای، خو دوی په یوه لنډ راپور بسنه وکړه، دا یې 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59551234


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
334  

 

 کالو په عمر وفات شو  ۸۳»افغان مورخ او څېړونکی عبدالرزاق پالوال د 
 

کالو په عمر    ۸۳مشهور افغان مورخ، ژبپوه او ټولنپوه ډاکټرعبدالرزاق پالوال د  
 .په کندهار کې وفات شو

 

 .افغانستان له معاصرو ژبپوهانو یو وعبدالرزاق پالوال د  
 

 .نوموړی نن په کندهار کې خاور ته وسپارل شو
 

ښاغلي پالوال په هېواد کې دننه او بهر د لوړو زړکړو له ترالسه کولو وروسته  
کلونو یې ګڼ   -په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه دنده درلوده او تر کلونو  

 .شمېر شاګردان روزلي دي 
 

لوال د تاریخ، ټولنپوهنې او ژبپوهنې په برخه کې ګڼ شمېر اثار لیکلي، ښاغلي پا
 .چې یو شمېر یې چاپ شوي هم دي

 

په  ټوک،  'لومړی  تاریخ"  پخوانی  او  نوی  "پښتنو  کتاب،  تاریخي  نوموړي  د 
 .انګلیسي ژبه او د ویم ټوک په پښتو ژبه ' ډېر علمي بحثونه راوپارول

 

 .او عربي په ګډون په څو بهرنیو ژبو هم پوهېده  ډاکټر پالوال د انګرېزي، جرمني
 

مو کلونو کې جرمني ته کډوال شوی و او نژدې درې    ۱۹۸۰ښاغلی پالوال په  
لسیزې مخکې بېرته هېواد ته ستون شو او د ژوند تر پایه د لیک او لوست په  

 .چارو بوخت و
 

او علمي د خواله رسنیو ډېرو افغان کاروونکو او ګڼ شمېر افغان فرهنګي او  
څېرو د استاد پالوال پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او د هغه مړینه یې د علم 

 او ادب لپاره یوه ستره ضایع بللې ده.« 
 

 :ریاستد کندهار اطالعات او فرهنګ  
 

 .وسپارل سوه »د دوکتور عبدالرازق پالوال جنازه خاورو ته
 

د دوکتور عبدالرازق پالوال جنازه د کندهار د نومیالیو په هدیره کي خاورو ته  
وسپارل سوه، د نوموړي د جنازې په مراسمو کي سلګونو کسانو ګډون کړی  

https://www.facebook.com/%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AB-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1204166592997058
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د  معاون مال شمس هللا صمیم،  فرهنګ ریاست  او  اطالعات  د  کندهار  د  وو، 
استادان، پوهنتون  د  مرستیال،  علمي  لیکواالن،   پوهنتون  ادیبان،  فرهنګیان، 

شاعران او لسګونه ځوانان نور هغه کسان وه، چي د ارواښاد دوکتور پالوال د 
 .جنازې په مراسمو کي ئې برخه اخیستې وه

 

د اطالعات او فرهنګ ریاست معاون مال شمس هللا صمیم  د مرحوم پالوال د  
خوا رالیږل سوی  خدمتونو او تسلیت په اړه د اطالعات اوفرهنګ وزارت له  

د  مړینه  پالوال  دوکتور  د  کي  پیغام  په  ډاډګیرني  د  وزارت  د  ولوست،  پیغام 
افغانستان د ادبیاتو او فرهنګ له پاره لویه ضایع بلل سوې ده. ښاغلي صمیم د  
باختر اژانس سره د خبرو پر مهال وویل، چي ځوانان دي د ارواښاد عبدالرازق  

ه به وکړو، چي د ناچاپ اثارو د چاپ له پاره  پالوال له کتابونو ګټه واخلي، هڅ
 .ئې هم زمینه برابره سي

 

د   پالوال  عبدالرازق  او    84دوکتور  ژبي  پښتو  د  سو،  وفات  عمر  په  کالو 
توکمپوهني دغه لوی عالم په میراث باندي یوازي خپل کتابونه پرېښول، هغه 

 .کتابونه، چي د افغان ولس د نن او سبا له پاره ستر درسونه لري 
ماسټري  کي  برخه  په  انټرولوجۍ(   ( پوهني  بشر  د  پالوال  عبدالرازق  دوکتور 
کړې وه، د دوکتورا سند ئې د امریکا د پنسلوانیا له پوهنتون څخه تر السه کړی  

 .وو
 

ژبو   سانسکریټ  او  جرمني  عربي،  انګلیسي،  دري،  پښتو،  په  پالوال  ارواښاد 
دي او په انګلیسي ژبه ناچاپ اثار  پوهېدی، په دې ژبو باندي ئې ژباړي هم کړي  

 .لري
 

دوکتور پالوال ګڼي رسالې او مقالې لیکلي، د چاپ او ناچاپ اثارو شمېر ئې تر  
پوري رسیږي، مشهور اثار ئې وګړي دوږخیان دي، سړیان هم ال، پښتو   50

 نوی مصدر، معیاري پښتو او موږ محوه کیږو.« 
 

 خپور کړ: رپوټ امریکا غږ دا لنډکید پالوال صاحب د مړینې په مناسبت 
 

 الرازق پالوال مړ شو: »افغان ژبپوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبد
 

افغان ژبپوه، لیکوال او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبدالرازق پالوال نن دوشنبه  
 .کلونو په عمر وفات شو ۸۳د ( ۱۵ډسمبر شپږمه )لېندۍ 

 

https://www.pashtovoa.com/a/afghan-writer-abdul-razaiq-palwal-die-/6340904.html?nocache=1&fbclid=IwAR2axZsEIURtZUqJdYxHRrGyRTX7GtDCuRKldGSLBbFJz8Cs_wZY7tyaz-o
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لمریز کال کې د کندهار ښار د کاکړو په کوڅه    ۱۳۱۷ډاکتر عبدالرازق پالوال په  
لمریز کال کې د کندهار والیت له حاجي میرویس خان    ۱۳۳۷کي زېږېدلى او په  

 .نیکه له لیسې څخه فارغ شی دی
 

لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او انساني علومو له   ۱۳۴۱نوموړی په 
 .پوهنځي څخه فارغ سوی دئ

 

د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار سید احمد قانع 
ته وویل چې ارواښاد پالوال د امریکا لویژیانا دولتي پوهنتون کې په امریکا غږ 

 .بشر پوهنه کې ماسټري هم تر سره کړې وه
 

م.کال ئې په اینډیانا پوهنتون کي د بشر پوهني په څانګه ۱۹۶۵هغه وویل: "په  
م. کال ئې د امریکا لویژیانا په دولتي پوهنتون کي  ۱۹۷۱کي زدکړی کړي؛ په  

پوهنه   او  په بشر  تر السه کړې  د  ۱۹۷۷کي ماسټري  د بشرپوهني  ئې  م.کال 
 PH) امطالعاتو په څانګه کي د امریکا د پنسلوانیا په دولتي پوهنتون کي دوکتور

.D) السته راوړې ده." 
 

د ښاغلي قانع د معلوماتو په اساس ډاکتر پالوال وروسته هیواد ته راستون او د  
لمریز کال پوري په کابل پوهنتون کي د  ۱۳۵۹لمریز کال څخه بیا تر    ۱۳۵۶

ادبیاتو په پوهنځي کي د فلسفې او اجتماعي علومو په څانګه کې د پوهنوال په 
 .علمي رتبه کي استاد وو

 

میالدي کال  ۱۹۹۷تر  –  ۱۹۸۰هغه زیاته کړه چې ډاکتر پالوال د دې ترڅنګ له  
ن د تدریس چاري او د مونشن په موزیم کي پوري د جرمني په هایډلبرګ پوهنتو

 .ئې کار کاوه
 

میالدي کال پوري د سهیلي پښتونخوا د   ۲۰۰۲څخه بیا تر  ۱۹۹۷نوموړي له  
میالدي کال   ۲۰۰۲پښین او سورخاب په سیمو کې د مهاجرت ژوند کاوه او په  

 .کې کندهار ته ستون شو او تر مړینې یې هلته ژوند کاوه
 

پوهنتون استاد پوهنیار سید احمد قانع امریکا غږ ته وویل چې ډاکتر د کندهار  
پالوال د ژبو د ثبت په برخه کي په زردیو، وردوج، زېباک، ایسکتول، سنګلېچ 

 .او مونجان کي د سنګلیچي او مونجي ژبو ثبت کړی دئ
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ل کال ئې د کندهار ښار پښتو، هندویي، په فراه کې پښتو، د روزګان ۱۳۴۳په  
لکوه کي، په کنګ، په چخانسور، په ګاوني دورزي او په چاربورجک کي په می

ئې بلوڅي ژبي ثبت کړي دي؛ همدغسي په رودباد، د هلمند په باللکه کي ئې 
 .او بوست کی ئې هم پښتو ژبه ثبت کړې ده پښتو، په سپارک کي، په خلیج ، 

 

ساسنکریټ او جرمني ژبو  ډاکتر پالوال په پښتو، دري، اردو، عربي، انګلیسي،  
پوهیدئ او په دې ژبو ئې ژباړي هم کړي دي؛ په انګلیسي ژبه کي ناچاپ اثار  

 .هم لري
 

ډاکتر پالوال ګڼ شمېر اثار لیکلي چې د چاپ سوو اثارو څخه ئې د پښتو نوی 
مصدر ،د پښتو نوی پخواني تاریخ دوهم ټوک، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو،  

 .سړیان هم ال د یادوني وړ ديوګړي دوږخیان دي او 
 

عنوانو اوړي چي د ځینو اثارو نومونه   ۲۶د نوموړي د ناچاپ اثارو شمېر تر  
د پښتو نوی پخوانی تاریخ دریم او څلورم ټوک،د پټي خزانې تاریخي اصالت، 
په اسالم کې د ښځو ازادي که ځان پوښ او کوربندي، د قران شریف ترجمه په 

تو د  سره،  پښتو  د  کندهارۍ  بنیاد،  او  اصل  بودایت  د  شننه،  او  ترجمه  رات 
له   کښي  باغارم  په  پالوال  کښي،  غاړو  په  داستان  واده  د  بړېڅان،  ښوراوک 
شاپېریانو سره، د کابل د دارالتادیب مطالعه په انګلېسي ژبه، د پنځه شپږ کلن  

 «.پالوال تېښته، ګوډ تېمور، ابراهیم )ع( په دین او تاریخ کښي او نور
 

پوټونو تر څنگ د ښاغلي محمد ابراهیم سپېڅلي یو رپوټ هم په دوچولې د دې ر
پښتو کې په مخه راغی چې تر نورو ډېر ښه او خورا په درناوي سره یې د  
پالوال صاحب د علمي فرهنگي شخصیت حق ور ادا کړی دی. دا هم د ابراهیم  

 بشپـړ متن: رپوټسپېڅلي د 
 

 »د ژوند په تیارو کي، یو له پامه لوېدلی ژبپوه او بشرپوه: 
 

د کندهار ښار په کال فصیل سیمه کي د پاتاو پر غاړه د یو زاړه کور زړه د 
او  ژبپوهني  د  کي  نمناکه خونه  یوه  په  کور  دغه  د  معلومیږي.  دروازه  لرګي 

 کوي.  بشرپوهني یوه لویه هستي ډاکټر عبدالرازق پالوال ژوند
 

د کوچنیانو نارې او چیغي د دغه زاړه کور په هغه نمناکه خونه کي سمي اوریدل  
کیږي، چي یوه لویه هستي پکښي د ژوند وروستۍ ورځي او شپې سبا کوي. د 

https://www.dw.com/ps/%D8%AF-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%8A-%DB%8C%D9%88-%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%88%DB%90%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A8%D9%BE%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%87/a-52351199
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هیواد او سیمي په سطحه د ژبپوهني او بشرپوهني دروند استاد دلته پر زاړه  
 .چپرکټ پروت دی

 

 .څېره، استاد ډاکټرعبدالرازق پالوال نومیږيدغه ستره اکاډمیکه 
 

د پښتو ژبي پیژندل سوی محقق محمد معصوم هوتک وایي، د پالوال صاحب د  
ځوانۍ په وختونو کي چي به په کابل پوهنتون کي د علمي سیمینارونو اوڅیړنیزو 
غونډو پرمهال د یو خارجي یا کورني څیړنکو لخوا کومه پوښته مطرح سوه،  

له پار به یې یوازي څو السونه پورته سول، چي په هغو کي به یو نو د جواب  
 .الس د )پالوال( هم و

 

 .پالوال پر مورنۍ ژبي سربیره په دري، انګلیسي، جرمني او عربي ژپو پوهیږي
 

اوس په دغه زړه او چپه الس ته جوړه سوې خونه کي، چي هیڅ بخارۍ نه سته  
راډیو اوري، یا هم کله ناکله په رېږېدېدلو السونو  ډاکټر عبدالرازق پالوال یوازي  

یوه لیکنه کوي، خو د عمر د ډېروالي له امله خبرو او لیکنو ته تر ډېره تسلسل 
 .په هغه ډول نه سي ورکوالی، چي ورته په کار دی 

 

لمریز کال کې د   ۱۳۱۷ډاکټرعبدالرازق پالوال د حاجي عبدالخالق زوی په کال  
کوڅه کي زېږېدلی او ډېر وخت یې په بامیزو کوڅه کي    کندهار ښار په کاکړو

 .تېرکړی دی
 

 .په اته کلنۍ کي د حاجي میرویس خان نیکه لېسې ته شامل سوی دی
 

لمریز کال په اوله نومره له یادي لیسې څخه فارغ او یو کال  ۱۳۳۷پالوال په  
لمریز کال کابل پوهنتون د ادبیاتو او   ۱۳۳۸وروسته د کانکور امتحان له الري 

لومړۍ درجه   یاد پوهنځي هم په  له  بشري علومو پوهنځي ته شامل سو، چي 
 .م کال فارغ او همدلته د بشرپوهني استاد وټاکل سو۱۳۴۲

 
ډاکټرپالوال د کابل پوهنتون له خوا امریکا ته د لوړو زده کړو له پاره ولیږل  

ریکا متحده ایاالتو له ارزونا پوهنتون څخه د سو، چي په بشرپوهنه کي یې د ام
د   او  راستون  ته  هیواد  خپل  وروسته  کړو  زده  لوړو  تر  سطحه  په  دوکتورا 

 .محصالنو روزني ته یې په کابل پوهنتون کي مال وتړله
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سویس  او  کابل  د  ترڅنګ  تدریس  د   محصالنو  د  پالوال  عبدالرازق  ډاکټر 
یس هیواد له خوا د افغانستان د ژبو د یو  پوهنتونونو د یو قرارداد له مخي د سو

اطلس جوړولو له پاره په بدخشان او د هیواد په یوشمیر نورو والیتونو کي د 
اول وار له پاره یوشمیر ژبي لکه ) بلوڅي، پشه یې، شوغني،سنیچي، مونجي او  

 .پراچي( ثبت کړلې
 

د جرمني هیواد  کال په نیمایي کي له افغانستان څخه ووت او  ۱۳۵۸ډاکټرپالوال د  
 .) ایډلبورک( کي یې تر پنځلس کاله زیات وخت تیر کړ

 

نوموړی استاد وروسته د پاکستان د بلوچستان د کډوالو په کمپ )سرخاب( کي  
د  کي  افغانستان  په  او  واخیسته  غاړه  پر  سرپرستي  کورنۍ  مهاجري  خپلي  د 

فعالیدو وروسته کندهار مخکني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د نوي ادارې تر  
لستوڼي  بیا  لیکوالۍ ته یو وار  او دلته یې د خپل هیواد په غېږ کي  ته راغلی 

 .راپورته کړل
 

د دوی اکثره مقالې پر طلوع افغان ورځپاڼي او کندهار مجلې سربیره په کابل او  
 .د هیواد څخه دباندي په انګلیسي او جرموني ژبو هم خپرې سوي دي

 

 چاپ سوي اثار:
 

د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ ) لومړی ټوک په انګلیسي ژبه او د وهم ټوک  :۱
 په پښتو( 

 

 پښتو نوی مصدر :۲
 

 د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت :۳
 

 د کاالم تاریخ له انګلیسي څخه ترجمه  :۴
 

 معیاري پښتو  :۵
 

 موږ محوه کیږو  :۶
 

 وګړي دوزخیان دي سړیان ال هم :۷
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ټوکه ناچاپ اثار   ۳۵ډاکټرپالوال د چاپ اثارو ترڅنګ زیات شعرونه او نژدې  
لري، چي په دې کي د قرانکریم ترجمه، د انجیل او تورات پر ترجمو سربیره د 

 .دغو کتابوبونو پر ځینو برخو وضاحتونه هم لیکلي دي
 

 لوی ارمان: 
 

یې چاپ او تر لوستونکو  ډاکټرپالوال وایي، ستر ارمان یې دا دی، چي ناچاپ اثار  
پوري ورسیږي، ترڅو د ټولني هغه حق، چي پر ده یې لري هغه یې څه نا څه  

 .اداء کړي وي
 

اوسمهال ډاکټرپالوال د عمر د ډېروالي له امله په خپله له والړیدو او ګرځیدو 
 .لویدلی او په یوه زړه نمناکه خونه کي د ژوند ترخې شپې تیروي

 

ی او یوه لور لري، خو هغوی په جرمني کي ژوند کوي  دغه دروند استاد یو زو
 .او د استاد په قول، چي څوک یې په کیسه کي  نه دي 

 
 محمد ابراهیم سپېڅلی«

 

دغه راز په خواله رسنیو کې هم د ډاکتر پالوال د فرهنگي ژوند او مړینې په 
 م: باب ځینو فرهنگیانو مطالب خپاره کړي دې چې دلته به یې څو بېلگې را واخل

 

د هندوستان په نهرو پو هنتون کې د پښتو څانگې استاد انور خیري د یاد پوهنتون 
 خپور کړی دی:  پیامد پښتو څانگې په استازولۍ دا 

 

نهرو »د کابل پوهنتون پخوانی استاد دکتور محمدرازق پالوال د مړینې له امله د  
 !پوهنتون د پښوڅانګې دغمرازۍ پیغام

 

پوهنتون   کابل  د  توګه  په  لیکوال  تکړه  او  ژبپوه  مسلکي  دیوه  پالوال   استاد 
تیره  په  په برخه   ژبپوهنې  او  دژبې  کیده ،چي  استادانو څخه ګڼل  باصالحیته 
تاریخي برخه کې یې ځانکړی کار کړی اودیري علمي مقالې اوپه ژبپوهنې او  

 اړوند کتابونه  یې لیکلي  دي.  ګرامر پورې
 

استاد پالوال یوازنی مسلکي ژبپوهاند ګڼل کیده  چې خپله مطالعه یې له ژبې ،  
ژبپوهنې اوتوکم پوهنې چې په علمي نړۍ کې مهمه موضوع وه پر بله خوانه  

https://www.facebook.com/anwar.khairee
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کړه او دژوند ترپایه پردغه علمي نظر والړپاتې شو که څه هم چې  انتروپالوجي  
 . یې هم اړیکه جاری ساتله او اتنولوجي سره

 

آریایي ژبو په معرفی او په اطلس کې یې ثبتول دده   دنورو مهم کارنو څخه 
 شمیرل کیږي. 

 

دی د افغانستان  د ژبپوهانو په هغه شمیر کسان کې راځي چي ژبپوهنه یې په  
 عصري، مسلکي او نړیوالو میتودونو او اصلو سره برابر مطرح کړل.

 

یې دا ګڼالی سو چې لیکنې یې عمیقي او منظمې دي اولستونکي  د لیکنو ځانګیړنه  
 په آساني پري دی پوهیدالی شي.

 

مرحوم استاد ډیر لیوال و چې دهندي او پښتو ژبو یوه پرتلزه څیړنه باید ترسره  
 شي.او ده به تل دغه ټکي ته اشاره کوله.

 

 .په دې هیله چې لیکنې او آثار یې خپاره او ضایع نه شي
 

 یې ځای  جنتونه
 

 پښتو ځانګه
 

 نهرو پوهنتون 
 
 

باندې مړینې  پر  پالول صاحب  د  اریا  دوست رحمت  خواشیني   داسې  دانشمند 
 څرگنده کړه: 

 

د یوۀ ویر او غم ال خالص نـۀ وو چې بل لوی غر هم ونړید. زموږ د افغان »
ټولنې ستره فرهنگي څیره استاد نگارگر څو مخکې وفات سو دا دی اوس د یوۀ 
افغانستان   د  پالوال  استاد  پالوال،  عبدالرزاق  ډاکټر  یو.  نړیدلو شاهد  د  بل غرۀ 

ز  ۲۰۲۱ن د دسمبر شپږمه  نامتو مؤرخ، ژب پوه، ټولنپوه او ستره ادبي څیره ن
 و. کالو په عمر کندهار کې وفات سو او خاورو ته وسپارل س ۸۳کال د 

 

ښاغلي پالوال په هېواد کې دننه او بهر د لوړو زړکړو له ترالسه کولو وروسته  
کلونو یې گڼ   -په کابل پوهنتون کې د استاد په توگه دنده درلوده او تر کلونو  

 .شمېر شاگردان روزلي دي 

https://www.facebook.com/Rahmat1Arya
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ښاغلي پالوال د تاریخ، ټولنپوهنې او ژبپوهنې په برخه کې ګڼ شمېر اثار لیکلي، 
 .چې یو شمېر یې چاپ شوي هم دي

 

په  ټوک،  'لومړی  تاریخ"  پخوانی  او  نوی  "پښتنو  کتاب،  تاریخي  نوموړي  د 
 .انگلیسي ژبه او د ویم ټوک په پښتو ژبه ' ډېر علمي بحثونه راوپارول

 

 .ي، جرمني او عربي په ګډون په څو بهرنیو ژبو هم پوهېدۀډاکټر پالوال د انگلیس
 

مو کلونو کې جرمني ته کډوال سوی وو او نـېـږدې    ۱۹۸۰ښاغلی پالوال په  
درې لسیزې مخکې بېرته هېواد ته راستون سو او د ژوندانـۀ تر پایه د لیک او  

 .لوست په چارو بوخت وو
 

جنتونه دې ځای وي. د استاد محترمې استاد پالوال د افغانستان یوه هستي وه.  
کورنۍ، ددۀ شاگردانو او نورو مینه والو او د افغانستان د ادبي او علمي کهول  
ویرجنو ته صبر غواړم او تسلیت ورته وړاندې کوم. هللا تعالی دې ښه ورسره  

 « .وکړي. آمین
 

 دا دی:  پیامد پیاوړي محقق ډاکتر لطیف یاد د خواشینۍ 
 

په ډیرې خواشینۍ سره مو خبر ترالسه کړ چې دکابل پوهنتون پخواني استاد »
، څیړونکي ،لیکوال ،ژبپوه او  تاریخپوه  ډاکټر  عبدالرزاق پالوال له دې فاني  

 .نړۍ نه  سترګې پټې کړې
 

 : نومونه یې دادينو موړي دزیاتو علمي آثارو خاوند و چې دځینو 
 

د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او د ویم ټوک  -۱
 .په پښتو ژبه(

 .لمریز کال چاپ ۱۳۸۴د پښتو نوی مصدر، د  -۲
 .د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت -۳
 .د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه ژباړه( -۴
 .معیاري پښتو -۵
 .محوه کیږوموږ  -۶
 .وگړي دوزخیان دي، سړیان ال هم -۷
 

https://www.facebook.com/latif.yad.5
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خپلې استادۍ په وخت کې ډیرشاګردان وروزل . دده مړینه  یوه   ارواښادپالوال د
 .« ستره علمي ضایعه ده . لوی خدای دې وبخښي

 

سردار ولي بیا په لږ څه تفصیل سره د پالوال صاحب حق ور ادا کړی دی. دا  
 دی:  متنیې د لیکنې بشپـړ 

 

 .»ډاکټر عبدالرازق پالوال هم د ژوندیو له کتاره ووت
 

 په کلونو روزل سوي ستر مغزونه
 په یوه شېبه کي خاوري سي ایـرې

 
 ۸۳د کابل پوهنتون پخوانی استاد توکمپوه، ژبپوه، مؤرخ او څېړونکي پالوال  

کاله د مخه په کندهار کي وږېږېد، له کابل پوهنتون، جرمني او امریکا څخه یې  
په انترو پالوجۍ ]وګړ/انسان پوهنه ) دې پوهنه کي د پخوانیو تاریخي مهالونو  

لتوري اړیکو له مخه انسانیت ته څخه تر اوسه د جغرافیایي وېشنو،  تاریخ او ک
څانګي  همدې  د  همدې  د  پوهنتون  کابل  د  او  لرله  ډاکټري  کي  کېږي([  کتل 

 .ښوونکی وو
 

د ژبپوهني دغه کدر د زیار صاحب او بایزید اڅک سره هغه پروژه کي برخه  
اخیستې وه چي د یونسکو له خوا د افغاني ژبو اطلس جوړولو په نیت جوړ سوی  

د له خوا د افغانستان د ژبو د یو اطلس جوړولو لپاره یې یو  وو، د سویس هیوا
  .شمېر ژبي لکه بلوڅي، پشه یي، شوغني ،سنیچي، مونجي او پراچي ثبت کړې

 

وروسته ئې د ]پښتو مصدر[ او ]معیاري پښتو[ دوه نوښتگر اثره او هم پر ژبه  
برخه کي  په لسهاوو درنې څېړنیزي مقالې ولیکلې، چي د ژبي د کره کولو په  
 .یوه نوې هڅه ده چي په ډېرو برخو کي ئې سپارښتني د پاملرني وړ دي

 

ع  ۱۹۹۷د ثور فاجعې وروسته جرمني بیا وروسته پښین ]سرخاب[ ته کډه او  
 .کال بیرته وطن ]کندهار[ ته ستون سو

 

د سرخاب د کډوالو د کمپ د ځینو مشرانو له خولې چي هغه به هره ورځ سهار 
و د پاره د ځایي ډاټسن موټر په باډۍ کي د پښین بازار ته تله او  د شپېشتو پلورول

 .په دې ئې ځان ژوندی ساتلی وو 
 

https://www.facebook.com/waliafghan2
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استاد پالوال یو زوی او یوه لور لرله چي په جرمني کي ژوند کوي او د استاد 
په قول، څوک یې په کیسه کي نه وه، هغه تر مرګه یوازي وه اوسېد او له دې  

والړ چي په نږدې راتلونکي کي ناممکنه ده چي    بدمرغه نړۍ په داسي حال کي
 .څوک ئې ځای ډک کړي

 

 !خدای دې وبخښي، روح ئې ښاد
 

 :د ډاکټر پالوال الندي کتابونه چاپ وه
 

د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او دوهم ټوک  -۱
 .په پښتو ژبه(

 .ل ل کال چاپ ۱۳۸۴د پښتو نوی مصدر، د  -۲
 .د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت -۳
 .د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه ژباړه( -۴
 .معیاري پښتو -۵
 .موږ محوه کیږو -۶
 ..« .وگړي دوزخیان دي -۷
 

د خدایبښلي عبدالرزاق پالوال دژوند، زدکړو، وظایفو، تخلیقاتو، ژباړو، لیکنو 
پوهېدم او څه چې په میډیا کې راڅرگند شول، ما په او مړینې په باب چې زه  

او   راټول  په چوکاټ کې مې  مقالې  دې حاضرې  د  او  ولیکل  امانتدارۍ سره 
 خوندي کړل او خپلې څرگندونې مې هم ورسره مل کړې. 

 

 او په پای کې یې د منظوم کالم یوه بېلگه:
 
 
 

 خوله 
 

 راغـلی وچـي شـونــډي یــم چـابـک پـه سـوې سا 
 تر پښو مې جهان وکیښ خو پوه نه سوم په ستړیا 

 

 د تـنـدي سـره لـمـبـه وه چي وجـود یـې نـنـه وسو 
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 د مــیــنــي غـلـبــه وه چـي یــې راوسـتـم تـــر تـا 
 

 سراب تـر کـوم حجاب النـدي چـولــونـه بـهـېـوله 
 چي مځـکـه او آسمان راتـه تـر ستـرگـو وه دریــا 

 

 لــه السـه، لـه مـعـکـوسه انـعـکاسه اهــاړ د لـمـر 
 جـــوړ کـــړی اهــتـــزاز پـــــه الیـــو کې د هـوا 

 

 آسـمـان مې پــر اوږه راسـره وژړل دعـوت سوم 
 اوریــځـې سـوې چـاپــېـره سترگکان وهل برېښنا 

 

 ور گــډ ســوم ژر تـر ژره سـمـنـدر ته بې گودره
 غــوړېـــــدلی و پـــرمــخ بې انــتــها یـــو بــحــر 

 

 امــواج یې د احـتـیـاج راتـه پـه وار پـورتـه کېدله 
 کـښـتـۍ مــي پــاکـــه مــیــنــه لـوړېـده ورسره ال 

 

 سـاقـي د کـوم بـهـشت راتـه ویــل تـر فهم لو کړه 
 راځــه چــې نـن خـبـر یې درتــه سـوې مـیلمستیا 

 

 ـیـدو سـپـیـنو او روڼو اوبو عسلو د سـرو مـیـو، ش
 خـماڼ، ولې، چـیـنې، لـوښي مي پـرېـښودل ترشا 

 

 پـه کټ ـ کټ چي صـراحي زمـا قصه ورته کوله 
 پـه سره خـولــه بـې پـــروا رابــانــدې ومسل مینا 

 

 د خـضـر لـه توښې مې په امید پښې راخطا کړې 
 ستا راتـېـر سـوم د حـیـوان تــر اوبـو تـږی په ځغ

 

 راغـلی وچـې شـونـــډې یـــم پـالـوال په سوې سا 
 کـه دونې ځـواني وکړي چي خوله راکي په خندا 
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  روهیال،   هللا   مطیع  زیاتونې:   او   ترتیب   متن(،  )بشپـړ  لیکوال   اوسني   عبدالرؤف،   )بېنوا
 مخ(  ام ۱۹۱  کال، ۲۰۰۹ ــ  ش ۱۳۸۸ کندهار، ـ ټولنه  خپرندویه  رشاد  عالمه

 

 ، ښادروح یې 
 . یا ځ ېجنت الفردوس ی 

 شاگردان او د ،ۍکورن  ېدرن ي،لهښوب یخدا  ېعبدالرزاق پالوال د  اکترډ
او   مڼگ کیشر  انېځک ریو یلو ېسره په د  ۍافغانستان د فرهنگ له کورن

 کوم. تنهښصبر غو لیته د جم ولوټ
 

 
 

 استاد گلزمان خپلې اوښکې تویول بند 
 

 او خپل غږ له ځانسره یووړ
 

 سندرغاړي، مصنف او کمپوزیتور استاد گلزمان مړینه د 
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د استاد گلزمان د هنري ژوند زېرمتون ته که سر ورښکاره کړو، هلته لېدل  
و تله ډېره درنه ده. گلزمان توانیدلی دی ملي ترانکېـږي چې د ده د وطني یا   

نسل د ذهن چې د همدې ملي ترانو له الرې د خپلو هېوادوالو، په تېره د نوي  
په کرونده کې د وطن د مینې زړی وکري، هغوی ته د وطن ارزښت تشریح او  
د وطنپالنې درسونه وړاندې کړي، نو بېځایه به نه وي چې وویل شي: استاد 

 گلزمان د حماسي او وطني سندرو تر ټولو برالسی او مخکښ سندرغاړی و. 
 

 )آصف بهاند(                                                                         
 

 

چې   څوک  هغه  هنرمند،  گټونکی  مډالونه  گڼشمېر  او  ستاینلیکونو  بېشمېره  د 
کوراکور یې خوښي ویشله او هر زړه ته یې ارامتیا ورکوله، نور نو نه پر خپل  

هم له کوم چا نه د ده په حق کې د کړو جفاگانو غربت باندې اوښکې تویوي او نه  
شکایت کوي، گلزمان خپلې اوښکې بندې او د شکایتونو پیټی له ځانسره واخیست  
او د خدای دربار ته ورروان شو. میډیا د سندرغاړي، مصنف او کمپوزیتور  

 استاد گلزمان د مړینې خبر خپور کړ.
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د هنري ژوند زېرمتون ته که   استاد گلزمان  لېدل د  سر ورښکاره کړو، هلته 
و تله ډېره درنه ده. گلزمان توانیدلی دی  ملي ترانکېـږي چې د ده د وطني یا   

چې د همدې ملي ترانو له الرې د خپلو هېوادوالو، په تېره د نوي نسل د ذهن په  
کرونده کې د وطن د مینې زړی وکري، هغوی ته د وطن ارزښت تشریح او د  
وطنپالنې درسونه وړاندې کړي، نو بېځایه به نه وي چې وویل شي: استاد گلزمان 

 او وطني سندرو تر ټولو برالسی او مخکښ سندرغاړی و.  د حماسي 
 

استاد گلزمان پښتو فولکلوریکي موسیقۍ ته دومره کاروکړ چې ډېرې ښکلې او  
یې   مړینې  له  چې  وویلې  کې  انداز  داسې  په  یې  سندرې  فولکلوریکې  هېرې 
یو   ارشیف کې  په  د سندرو  او نړۍ  افغانستان  د  یې  لپاره  تل  د  او  وژغورلې 

 ځای ورته پیدا کړ. ځانگړی 
 

دا الندې لنډۍ هسې نه ده تخلیق شوې، د استاد گلزمان په غږ او هنر کې همدومره 
قوت او ښکال شته وه چې کومې پښتنې پېغلې به دا لنډۍ د زړه د اواز په توگه  

 تر خولې ورته راایستلې وي: 
 

 زه په رادیو میینه نه یم 
 زه د رادیږ په گلزمان میینه یمه 

 
موږ د استاد گلزمان ترمړینې پورې نه وو توانېدلي چې د خپل وطن د هنر او 
فرهنگ د دې حقداره نومیالي او د سندرو د دنیا د دې بلبل بیوگرافي په میدیا کې  
خپره کړو او د ده د پرباره ژوند اړخونه روښانه او د گڼو هنرونو د ارزښت په  

ې په فارسي ژبه یې د استاد  باب یې څه ووایو، د نورو دې کور ودان وي چ
گلزمان ډېره لنډه او گوډه ماته بیوگرافي په ویکیپېدیا کې خپره کړې ده، دا یې  

 دی: متن
 
 
 

 زمان گل»
 پدیا، دانشنامهٔ آزاداز ویکی

 
در والیت پکتیا زاده شد. او آوازخوان مشهور والیت    ۱۳۱۸زمان در سال  گل

سرایی نوازنده و آهنگ ساز نیز است. در سال  خوست است. عالوه بر آهنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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جایزه    ۱۳۶۱با رادیو کابل همکاری را آغاز نمود. گل زمان در سال    ۱۳۴۳
افغانستان    جایزه آهنگساز درجه یک را در  ۱۳۶۲سرای درجه دو در سال  آهنگ

  های پشتو را در رادیو افغانستان خوانده بدست آورد. گل زمان بیشترین آهنگ
آهنگ در آرشیو موسیقی رادیو افغانستان و   ۸۵۰است. به صدای او بیش از  

 «.بیش از هشتاد آهنگ در آرشیو تلویزیون ملی افغانستان موجود است
 

د همدې کرښو د لیکلو په ترڅ کې د استاد گلزمان له یوې لنډې بیوگرافۍ سره  
مخ شوم چې د پوهاند صاحب دودیال په قلم تازه لیکل شوې او د ده د مړینې په 

به هم د استاد گلزمان هنري خدمتونو په پار    يبیوگراف پار پر لیکه شوې ده. دا  
 او د دې مقالې د ال غنا په پاره راواخلم: 

 

 د استاد ګلزمان لنډ ژوندلیک»
 

م. کال کې د خوست د اوسنی  ۱۹۳۷ل.=    ۱۳۱۶ارواښاد استاد گل زمان په  
والیت دعلیخیلو د ولسوالی د "چینه " کلی سیمه کې نړۍ ته سترګی پرانیستی او 

ټکور   -ل. کال کابل ته راغی. هغه له ځلمیتوب څخه ټنګ۱۳۴۳وروسته بیا په 
سره مینه لرله ، په څوارلس کلنۍ کې یې له خپلو دوو مشرانو وروڼو؛ امان هللا 

ه سیمه کی هنری فعالیتونه پیل کړل. مشرانو ورڼو یی یوه  او مشعل سره په خپل
طبله او بل باجه)هارمونیه( غږوله. په دې ډول سره د دوی هنری ډله پوره وه.  
کله یې چې راډیو ته مراجعه وکړه، دخپل ښه استعداد له مخې ومنل شو. په کابل 

 :راډیو کې یې لومړنی ثبت شوی محلی سندره داسی ده
 

 له باغه ګالن راوړه –دا تورې زلفې جوړی که په ټنډې   –غونډې منډې آی !  
 

پورې سندری ۸۵۰وروسته ترهغه یی دافغانستان په راډیو او تلویزیون کې تر  
سندرې شته. له  ۸۰ثبت او ضبط شوی دي. په ملی تلویزیون کې یې همدا اوس  

ټولی   یی  د  ۲۰۰۰ثبت شویو سندرو سره  ټولی  یعنی  دی.  ویلی  رادیو سندری 
 .ارشیف کی نشته، بلکی تر نیمایی لږ کمی یی د ثبت او ضبط په بڼه لرو

 

په   درجه جایزه  ۱۳۶۱استاد گل زمان  ویلو کې دوهمه  په سندرو  کال کې  ل. 
ل. کال یی دسندرو په کمپوز کولو او طرز جوړلو کی  ۱۳۶۲ترالسه کړه او په 

افغانستان ټولو هنرمندانو  دوهمه درجه هنری جایزه ترالسه کړی ده. د رادیو  
د دوی زیات  او  لری  د شاګردی حیثیت  ډیر درناوی درلود. زیاتره یی  ورته 
پخوانیو هنرمندانو برعالوه؛ نوي نسل  له  دی.  یی کمپوز کړی  شمیر سندری 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Doudiyal_b_g_zwadlik.pdf
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هنرمندانو ته هم ډیر ګران و او ورته درناوی یې درلود. آریانا سعید څه موده  
ه باندې داسې لیکلی و : " یاد استاد گل زمان تا وړاند ی د خپل فیسبوک په پاڼ

 ."ابد از طریق آهنگ و خدماتش در موسیقی ، زنده خواهد ماند
 

اوس یی د هنری فعالیت شپیته کاله کیږی. دغه موده کې یی زموږ د ملی فوکلور  
او ولسی سندرو په ژوندی ساتلوکی ډیر زیار ګاللی دی. هغه د افغانی ملی کلتور  

فرهنګ دمعرفی او بهرنیو هیوادو کی د کنسرت ورکولو په موخه د افغانستان  او  
نورو هنرمندانو سره ډیر بهرنی سفرونه کړی و. نوموړی د چمبې) دایری( په 
برخه کی یواځنی هنرمند بلل کیږي، اما د هارمونیی استاد یی هم بولي. غږ یی 

 .وړی وډیر سندریز او زړه ښکونکی و او حماسی سندرو کې بی ج
 

د ده د وینا له مخې: نوموړی د ځوانی په عمر، د سیمی څو مشرانو کابل راډیو 
باجه غږوله، وروسته یی ورور  ته معرفی کړ. هغه وخت یی ورور ورسره 

  ۶۰۰وفات شو. نوموړی یوه خاطره کې ویلی و چې زموږ معاش هغه وخت  
ته و. وروسته یې   افغانی و. لومړنی بهرنی سفر یی تاجکستان او بیا ازبکستان

هندوستان، ایران، پولند، روسیی، منګولیا او آلمان ته هم رسمی سفرونه کړی 
دی، چې له غوره مډالونو او ستاینلیکونو سره راستون شوی و. دهیواد دننه یی 
دکوزې   دی.  کړی  ترالسه  مډالونه  ژیړو)برنج(  او  زرو  سپینو  دسروزرو، 

 :بیلو سیمو کې ګرځیدلی لکهپښتونخا دپښتنو او بلوڅو د اوسیدو بیال
 

خټکو  د  او  سوات  کوټه،  ُکرمه،  کوهاټ،  اسماعیلخان،  دیر  واڼه،  وزیرستان، 
عالقه. دافغانستان تقریباً ټولو والیتونو ته تللی او خلکو یی ډیر ټود هرکلی کړی  

 .دی
 

شاګردان روزلی دی. دهیواد دننه هنرمندانو  ۴۱دموسیقی په برخه کې یې ټول  
یې، د کوزې پښتونخوا هنرمندانو؛ میرمن ګلنار بیګم او هدایت هللا    څخه برعالوه

ته یې هم کمپوز کړی دی. ده له محمددین زاخیل سره په راډیو کی د دیری او 
حجری مجلس هم تنظیم کړ. "دطاووس بڼکه" رادیویی پروګرام پروډیو سری 

 .هم کړی ده
 

 :د ده یوه محلی خوږه سندره داسی ده
 

 خالونه شنه شنه دی 
 خیالی اوربل دی جوړ کړه ولونه ولونه 
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 ... چم ژڼي توتیان نجونه بلبلی د  –ځان درسره جوړکړه 
 

 :د کاکړی غاړی یوه بیلګه یی دا ده
 

 توره شپه ده، توره خونه 
 شین خالی نده معلومه

 توره شپه به خدای سبا کړی 
 شین خالی به خدای پیدا کړی 

 

 :دغه سندره یی د هر افغان په ژبه ده
 

 دا وطن ودان وطن دا د هر افغان وطن 
 دا پرمونږه ګران وطن

 غرونو کی بازان لری–خاوره د غیرت ده زلزلی لری توفان لری 
 دا پرمونږه ګران وطن

 

ارواښاد استاد ګلزمان لس کاله مخکی د مال په درد اخته شو، ترطبی جراجی 
لویدو له امله پښه ماته اوعملیات څخه وروسته لږ څه روغ شو، خو بیا یی د  

 .شوه، نو ځکه وروستیو کلونو کی په لکړه ګرځید
 

استاد پنځه ویشت کاله مخکی د حج فریضه ادا کړی وه، تل به یی لمونځ کاو او 
بده   هیڅوک ورڅخه  درلود،  محبوبیت  ډیر  یی  کی  ولس  په  ته.  به  ته  جومات 

بال شخص و.  خاطره نه لری، یو بی آزاره ، متواضع او په ملی فرهنګ سم
ل. کال د  ۱۴۰۰استاد ګلزمان په وروستیو کې ناروغ و، د جمعی په ورځ چې د 

کالو په عمر وفات ۸۴کب د میاشتی له شپږمی سره برابره وه، په کابل کی د
نصیب   ورته  جنت  فردوس  دی  پروردګار  پاک  راجعون(.  الیه  وانا  شو)اناهلل 

 «.کړی
 

د   باندې  مړینه  پر  گلزمان  استاد  د د  او  رپوټونه  پیامونه،  پاڼو  برېښنایي  ځینو 
 فرهنگیانو څو نظرونه او د خوا خوږۍ پیامونه: 

 

                    تاند:
 

 »نامتو هنرمن استاد ګلزمان وفات شو
 

https://taand.com/main/?p=205439
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 :خبلایر
taand 
 2022,  26فبروري 

مه( د افغانستان نامتو سندرغاړی استاد ګلزمان، چې له    ۷تاند )شنبه، د حوت  
 .کلونو په عمر وفات شو ۸۴یوې مودې راهیسې ناروغ و، د 

 

لمریز کال په خوست والیت کې زېږېدلی او لومړی پال  ۱۳۱۶استاد ګلزمان په 
 .لمریز کال د افغانستان په راډیو کې سندرې پیل کړې ۱۳۴۳یې په 

 

 .ده لومړنۍ سندره )غونډې منډې دا تورې سترګې جوړې کړې په ټنډې( وهد 
 

تلویزیون کې د استاد ګلزمان نژدې    –ویل کېږي چې د افغانستان په ملي راډیو  
 .سندرې ثبت شته ۹۰۰

 

ده کمپوزونه هم جوړول او ګڼ کمپوزونه یې نورو سندرغاړو ته هم جوړ کړي  
درو او حماسي ترانو په خاطر ترالسه دي خو ډېر شهرت یې د فولکلوریکو سن

 .کړی و
 

ګلزمان په خپل ژوند کې د ډېرو نورو افغانانو په شان ډېرې لوړې ژورې ولیدې.  
د مجاهدینو له واک ته رسېدو او د خپلمنځي نښتو له پیلېدو وروسته پېښور ته 
الړ خو د حامد کرزي له واک ته رسېدو وروسته بېرته کابل ته راغی خو په  

لپاره چې حکومت د پخوانیو دورو  په شان د هنرمندانو    نوې دوره کې د دې 
 .مالتړ نه کاوه، ګلزمان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ و

 

 «.د استاد ګلزمان په مړینه ډېرو افغانانو خواشیني ښکاره کړې ده
 

                      :پورتالافغان جرمن 
 

 »د خواخوږئ او تسلیت پیام 
 

د افغانستان د موسیقۍ د چې    دا خبر تر السه کړخپگان  د    سره مو  ۍپه خواشین
 بڼ یو بیساری بلبل استاد گلزمان له دې فاني نړۍ څخه کډه وکړه. 

 

 اناهلل و اناالیه راجعون 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_gulzaman_marg.pdf
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استاد گلزمان د افغانستان په موسیقۍ کې ځانگړی دریځ او خپل سبک درلود، ده  
ځانگړی  یې  کې  جوړولو  کمپوز  په  او  جوړول  یې  تصنیفونه  ویلې،  سندرې 

 مهارت درلود.
 

بهیرگلزمان   فرهنگي  اوسني  په معاصره    په  افغانستان  د  ډول  په ځانگړي  او 
موسیقۍ کې د حساب وړ کارونه وکړل او شتمنه فرهنگي زېرمه یې نویو نسلونو  

 ته د میراث په ډول پرېښوده.
 

ته لویه ضایعه   کړیو  ــ هنري  فرهنگياستاد گلزمان مړینه، د افغانستان  د    موږ
 دا تشه به تر ډېرو پورې ډکه نه شي.  گڼو او په دې نظر یو چې

 

 او د هنر له مینوالو  الرویانو  ،له کورنۍ  گلزمانافغان جرمن کاري تیم د استاد  
سره په دې لوی ویر کې ځان شریک گڼي، استاد ته جنتونه او کورنۍ ته یې د  

 لوی زغم هیله کوي. 
 

 « ي ټیمافغان جرمن پورتال کار
 
 
 
 
 
 
 
 

                    دوست:نعمان 
 

د کابل په شاه شهید کې د دوستانو یوه ورکشاپ کې ناست وم. یو کوریایي کروال 
ډوله موټر راغی. عینکو واال سړی ترې راښکته شو، سترګو ته مې اشنا ښکاره  

 :مې یقین راغی؛ نو مخې ته یې الړم. ما ویلشو او چې ښه 
 

 استاذ ګل زمان؟ 
 

 .موسک شو: بلې
 

 .ستړي مشي مو وکړل، ورته ویل مې: ستا غږ مې ډېر خوښیږي
 

پر وچو شونډو یې لنډه موسکا ونڅیده او دې موسکا د ټولو هغو محرومیتونو  
 .کیسې وکړې، چې دلته یې دغه شان بې ازاره خلک لري

https://www.facebook.com/numan.dost.73
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نن دغه شان یو محروم خو د ُسر او تال شتمن انسان له دې بې  خبر دی چې  
 .قدره خلکو وکوچید او د تل لپاره یې پر خوله الس کېښود

 

 خبره؛*له ده به څه پاتې شي، بس د هغه امریکایي شاعر 

 سندرې یې زمزمه کړې او کلونه وروسته به هم د ملګرو پر شونډو نڅیږي 
 ده،

 .تنکۍ څېړۍ په سینه کې ښخ پاتې شيغشی و نه ویشت چې د کومې 
 هللا دې وبخښي

—————— 

* 
Henry Wadsworth Longfellow (February 27, 1807 – 
March 24, 1882)  
 مشهور شعر  
Arrow and song » 
 
 
 
 
 

 هوتک:   مزمل
 

په افغانانو کې د لیکوال، څېړونکي، ښوونکي، هنرمند او بل هر فن کار او  »
 .کسبګر قدر ډېر کم لیده شي

 

په ژوند یې هیڅوک هم السنیوی الڅه، چې خبرو ته یې نوبت هم نه ورکوي او  
وکوچیږي بیا د هغه د فن کاری او ښه شخصیت نغارې کله، چې په ابدي سفر  

غږوي حال دا، چې د کفن او خیرات پیسې به یې ډېرې په تکلیف له ګاونډیانو  
پور کړې وي او د قبر کیندلو لپاره به یې یو متر ځمکه ټوله شین کمر وي او یا  

 .به د خوړ )سای( تر غاړه خاورو ته سپارل کیږي
 

https://www.facebook.com/muzamel.hotak
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دا وروستیو کې د ارواښاد ګلزما د ژوند ښه کولو لپاره  ښه مې په یاد دي، چې په  
ډېرې چیغې او سورې وشوې؛ خو د هنر مند ګلزمان دمه هیڅ راسه نشوه او  

 .ژبه یې هیڅ لمده نشوه
 

موږ یې د دعا پوروړي یوو، نور السنیوی به یې هغه چا کاوه، چې نن په نورو 
 .لوبو سر دي

 روح یې ښاده
 «جنت یې ځای

 
                     لېوال:عبدالغفور 

 

 .د دېرې مجلس مالګه او د حجرې مجلس ډېوه نوره نشته
 

 د یوه نسل د خاطرو غږ،  
 

 !اې وطنوالو
 

 تبریک مو ازادي شه 
 

 :یا
 

 دا وطن ودان وطن 
 .دا د هر افغان وطن

 
 او 

 

 ...وړې لیلووه 
 

 « !یو داسې سړی والړ، چې خوښي یې ویشله
 

 قانع:عصمت 
 

پښتانه دموزیک داوازونو ،غږونو او سورونو هر ناالیق اوالیق هستونکي ته ډم  
 وایې 

 ډمتوب ورته کچه توب ښکاري 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
https://www.facebook.com/esmat.qani.5
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 ډمتوب ورته ګناه ښکاري اوډم ورته بې حیا ښکاري 
 کاله یې ژوند وکړ   88خونن یوهرمند وفات شو 

ې  نه یې مځکه غصب کړه او نه یې دپوډرو سودا ګري وکړه ، نه په قاچاقو ک
 ککړ شو نه یې را کیټونه وشغول ، نه یې قتلونه کوالى شواي او نه جنګونه 

یې   نه  او  جاسوسي وکړه  سفارت سره  کوم  له  لپاره  کولو  دپیدا  دډوډۍ  یې  نه 
 دګمرکونو داللي وکړه 

 سندرې یې وویلي 
 داوطن ودان وطن دادلوى افغان وطن 

 بې بې شیریني زیړې ګلي 
 میلې دي پر ګل غونډۍ دارغوان جوړي  

 نن وفات شو ممکن دقرضو په کفن کې ښخ شي  
 ځکه ډم وو او دوطن دشتمنۍ قرضداره نه وو  

 هندوانو دخپل فرهنګ غږ له السه ورکړ ملي ماتم یې ورته اعالن کړ 
 کیداى شي نن ډیر پښتانه دګلزمان دوفات دخبر په اوریدو ووایې 

 ځه دده هغه دغه غیۍ دډم  
 نازولى دى   داد تاریخ جبر دى او جبر

 .« دهغه وخت په هیله چې جبر ونه نازول شي بلکه پرشاه وتمبول شي
 

                           محبوب:محبوب شاه  
 

 یو ملنګ هنرمند »
ژوند لویه برخه ارواښاد استاد ګلزمان د پښتو موسیقۍ یو نه هېرونکی نوم دی، د  

 .یې د پښتو موسیقۍ بډاینې ته وقف کړې وه
 

د  نه خوښیږي ځکه خو زموږ هنرمندان  یې  پښتانه هنر خوښوي خو هنرمند 
ژوندانه وروستۍ ورځې په لوی کړاو تېروي، استاد یې غوره مثال دی، ما یې 
یې  د غربت او بې چاره ګۍ یو تصویر په یوه تلویزوني پروګرام کې کتلی و ال 

 .هم اوښکې نه شم هېرولی
 

نه به بیا د ګل غونډۍ د ارغوان د میلې سندره زمزمه شي او نه به د تمبل له  
 .خواږه غږ سره د یوه سوي غږ یاقربان پورته شي

 «روح یې ښاد
 

 :  سخيهمایون 

https://www.facebook.com/mahbobshah.mahbob.5
https://www.facebook.com/homayounsakhi
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 انا هلل و اناالیه راجعون »
 

شنیدن در گذشت هنرمند خوش قلب و دوست داشتنی جناب استاد گل زمان  از  
 .عمیقاً متاثر و متأ سف شدم

 

درگذشت ایشان ضایعه ی بزرگ فرهنگی و هنری برای کشور و هنردوستان  
 .است و جایش برای همیشه خالی خواهد ماند

 

تمام هم  من در گذشت استاد گل زمان را به خانواده محترم و گرامی ایشان و  
رحمت   ایشان  برای  متعال  خداوند  از  گویم  می  تسلیت  دوستان  هنر  و  وطنان 

 واسعهٔ الهی و بهشت برین خواهانم
 

 .یاد و نام او در خاطر هنرمندان و هنر دوستان ماندگار خواهد بود
 

 «همایون سخی
 

 : دریافرهاد 
 

بزرگ » مرد  بی   این  میرا  دوست  عزیزترین  بهانه  از  یکی  برایم  و  داشتم 
با ما نیست. صدای او، اما هر بار که  دیگر  شناختم. اما اوهای بود که می انسان

 … ا طنین انداز خواهد بودزنند، در گوش جان می گلغندی موج میهاارغوان 
 ”… په ُگلغنډی د ارغوان جوړی میلې دي“

این    -دانم این جاهای خالی را  دیروز “ُمخی” ترک مان کرد و امروز استاد. نمی 
 .توان پر کردچگونه می -های پر درد را خالی 

 سوگمندانه
 « فرهاد دریا

 دې ښاده وي، استاد گلزمان روحد 
 

 جنت الفردوس یې ځای 
 

https://www.facebook.com/FarhadDaryaOfficialPage
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 اوسني فرهنگي بهیر او پښتو ادب 

 

 یو زړه سواندی خدمتگار له السه ورکړ 
 

 )د پروفیسر ولي محمد خان سیال کاکړ مړینه( 
 

 
 

 وفات شو. نامتو فولکلوریست، ولي محمد سیال کاکړ
 

 انا هلل و انا الیه راجعون . 
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کې یو لوی او  پروفیسر سیال کاکړ په اوسني فرهنگي بهیر، په تېره پښتو ادب  
مطرح شخصیت دی. سیال د پښتني فولکور په برخه کې دومره کار کړی دی 

 چې په اوسني وخت کې د ده نوم له پښتني فولکلور سره تړلی گڼل کېـږي.
 

سیال کاکړ په اوسني ادبي بهیر کې یو له هغو شخصیتونو څخه و چې په یوازې  
 په اندازه کار کړی دی. تن یې د یوې لویې فرهنگي مؤسسې او یوې اکادیمۍ 

 

مگر له بده شامته چې اوسني فرهنگي بهیر او پښتو ادب خپله دا لویه هستي له  
م کال د جون پر اتلسمه( د دې لوی خدمتگار   ۲۰۲۲السه ورکړه او همدا نن )د  

 د مړینې خبر میډیا خپور کړ. 
 

 
 

 ولیکل: داسېازادي رادیو ویبپاڼې د پروفسر سیال کاکړ د مړینې په باب 
 

»د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څېړونکی او فلکوریست ولي محمد سیال کاکړ 
 .کالو په عمر ومړ ۷۸تر څو کلنې ناروغۍ وروسته نن د  

 

میالدي کال کې د افغانستان پخواني  ۲۰۱۷پوهاند ولي محمد سیال کاکړ چې په  
ولسمشر محمد اشرف غني د سید جمال الدین افغان عالي دولتي مډال ورکړی و  

 .کالو په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ ۸۷نن د 
 

https://pa.azadiradio.com/a/31903857.html
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د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د هغه په مړینه خواشیني ښودلې 
په یوه اعالمیه کې یې ویلي دي، چې هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړي 

 .او بېالبېل اثار یې لیکلي دي
 

غلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایع ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښا
 .بللې ده

 

رییس   اوسنی  مطالعاتو  ییزو  سیمه  د  او  پخوانی  اکاډمۍ  د علومو  افغانستان  د 
ظاهر شکیب وایي، ښاغلي سیال کاکړ د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول  

ستان قلمي اثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم او تاریخي اثار په کې وو د افغان
 .علومو اکاډمۍ ته ډالۍ کړل، چې دلته ترې ګټه اخیستل کېږي

 

هغه وویل: "ده خپل ډېری اثار د افغانستان کې علومو اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې  
دپاسه    ۱۳۳په دې کې   او څه  قلمي    ۴۵۰۰قلمي نسخې،  دي،  کتابونه  عنوانه 

نسخې په ارګ کې خوندي دي او کتابتون اوس په علومو اکاډمۍ کې خوندي 
 ".دی، او افغانان ترې ګټه اخلي

 

افغان لیکوال او څېړونکی داوود عربزی وایي، سیال کاکړ د پښتو د فلکور او  
بیا  تاریخ پوهنې په برخه کې یو بې ساری متخصص و چې ښایي  دغه شان 

 .ر نه شيتکرا
 

سارې   بې  ته  ژبې  پښتو  کې  عمر  اوږد  دې  خپل  په  کاکړ  "سیال  وویل:  هغه 
خدمتونه وکړل، په ځانګړي ډول د فلکور او قلمي نسخو د راټولولو په برخه  
کې، دې د عمر تر پایه له ادب سره تړلی پاتې شو، او د ژبې او ادب د پاللو  

 هڅې یې وکړې." 
 

میالدي کال د پاکستان د پښین په سیمه   ۱۹۳۵پوهاند ولي محمد سیال کاکړ په  
کې زېږدلی و، لومړنۍ زده کړې یې همدغلته په خپل کلي کې کړې وې، خو 

 .پوهنتونونو ته د نورو زده کړو لپاره تللی ووروسته د کویټې، پېښور او پنجاب 
 

 .نوموړي په پښتو، درې او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وې
 

میالدي کال په بلوچستان پوهنتون کې دنده پیل کړه او په    ۱۹۶۴نوموړی په  
دغه پوهنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شوه چې  

 .میالدي کال پورې په کې هغه د استادۍ دنده درلوده ۲۰۰۰تر 
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 .ډېر کتابونه لیکلي، چې ډېری یې خپاره شوي دي ښاغلي سیال کاکړ تر څلویښتو 
 

 .نوموړي تر ډېره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وې
 

 .هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې یې خپرې شوي دي
 

نوموړی د پښتو تر څنګ په اردو، فارسي، بلوچي، پنجابي، براهوي او انګلیسي 
 .ژبو روانې خبرې کوالی شوې

 

وم په فارسي ژبې هم  د پښتو ترڅنګ یې د "گنجینه ادب" او "خزینه دانش" په ن
 دوه کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.« 

 

د پروفیسر سیال کاکړ د مړینې له خبر سره سم د ده عکسونه او لنډه بیوگرافي 
په میډیا کې په گڼو ادرسونو کې خپره شوه. ما ژر ویکیپیدیا ته سر ورښکاره 

ډول معرفي شوی و او د څو کتابونو نومونه یې هم اېښودل    لنډکړ، هلته هم په  
 شوي دي. 

 

راوړل    داسې لنډه بیوگرافي او د چاپ شوو اثارو نومونه یې په یوه فیسبوکپاڼه کې  
 شوې ده:

 

 »سیال کاکړ څوک دی؟ 
 

د د کوټې سیمې یو له لومړنیو  (Syal Kakar) په انگري) پوهاند سیال کاکړ
 .ادبیاتو پټه خزانه یې رابرسېره کړې دهلیکواالنو دى چې د پښتو شفاهي 

م    ۱۹۳۵پوهاند ولي_محمد_خان چې د سیال کاکړ په نامه پېژنگلوي لري په  
 .کال د پښین په سرانانو کې زېږېدلى دى 

 

 زده_کړې: 
 

لومړنۍ زدکړې یې په خپل کلي او پښین کې ترسره کړې او وروسته د لوړو 
اب پوهنتون ته تللى دى. پوهاند سیال زدکړو لپاره د کوټې پېښور او د الهور پنج

كاكړ په پارسي، پښتو او اردو ژبو كې د ماسټرۍ ډگرۍ تر السه كړې دي، 
همدارنگه یې د )بي اې( بریلیک هم د پنجاب له الیلپور )فیصل اباد( ښاره تر 
السه كړی دی. نوموړى د پښتو تر څنگ په پارسي، اردو، براهوي، انگرېزي 

 .پوهېږي او روانې خبرې په كوالى شي او پنجابي ژبو هم ښه

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DA%93
https://www.facebook.com/historyliterature/photos/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DA%93-%DA%85%D9%88%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DA%93-%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B2%DB%8C-syal-kakar-%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%BC%DB%90-%D8%B3%D9%8A%D9%85%DB%90-%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%85%DA%93%D9%86%D9%8A%D9%88/1429978980388619/
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 دندې: 
 

م کال یې د استاد په توگه پر خپل کار پېل وکړ.نوموړي ولسي پښتو   ۱۹۶۴  ۰په
 .ادبیاتو ته بې سارى خدمت کړى

 

 پښتو_ادب_کې_ونډه: 
 

  ۳۶ښاغلي کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب او دغه ډول نورو ادبي برخو کې تر  
ډېر کتابونه لیکلي دي.دى د کوټې سیمې یو له لومړنیو لیکواالنو دى چې د پښتو 
شفاهي ادبیاتو پټه خزانه یې رابرسېره کړېده .هغه له ژوبه تر بورى او دغه ډول  

ادبیاتو ورکه شاعري په خپلو لیکونو  له سیوۍ تر کندهار په لر او بر کې د ولسي  
کې د تل لپاره ژوندۍ وساتله. هغه تر خپله وسه د پښتنو په لر اوبر کې خوله په  
خوله ویل شوې لنډۍ، کاکړى غاړې ، ،انگۍ ،متلونه، ساندې ، برغازۍ ،چیغیان 

 .راټول کړي او د تاریخ پاڼو کې یې ژوندۍ ساتلي دي
 

 څېړنه )غاړې( كاكړۍ غاړې او 
 پښتني افكار )پښتو كیسۍ( 
 سپېڅلي گایونه )متلونه( 

 چیغیان )د پښتني فولكلور یو ډول(
 گراني ملغلري )شعري ټولگه( 

 پښتني جام )شعري ټولگه(
 پښتني فولكلور 

 ملي دردونه )شعري ټولگه(
 غورځنگ )شعري ټولگه( 
 كاكړۍ )كاكړۍ غاړې(

 ترینو )د وڼېڅي لهجې په اړه څېړنه(
 لونه( ملي ادب )مت

 مزارات )د سهېلي پښتونخوا د بېالبېلو سیمو مزارات( 
 د كسې د لمني پښتو ژورنالیزم

 پښتني نومونه
 پښتو مترادفات
 فولكلوري طب

 ادبي څېرې )انځوریزه تذكره( 
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 د کسې د لمنې پښتانه لیکوال )ادبي تذكره، دوه ټوكه( 
 پښتو او پښتانه په سهېلي پښتونخوا كې )دوه ټوكه( 

 فولكلوري سوغات )د اتڼ نارې( 
 فولكلوري سندرې 

 پښتو نكلونه 
 فولكلوري جواهر )د ښادۍ بدلې(

 د كوشنیانو ادب
 د كوشنیانو ژبه

 انگۍ )د پښتني فولكلور یو لرغونى او په زړه پورې منظوم ډول(
 منظومه تذكره 

 ادبي انځور )مقالې(
 سنگر )شعري ټولگه( 

 كاكړي )د كاكړۍ لهجې په اړه څېړنه( 
 نثري انځور )مقالې( 

 پخوانۍ غاړې )ازادې غاړې( 
 غوره انځور )شعري ټولگه( 

 گنجینه ادب فارسى )فارسي مقالې(
 خزینه دانش )فارسي مقالې(

 زرین انځور )مقالې(
 

د ده د پخوانیو انتیریوگانو په لړ کې یو هم د بي بي سي پښتو له »اومه ستدیو« 
ام کال په    ۲۰۰۸نومې پروگرام سره مرکه ده. پروفیسر سیال کاکړ کله چې د  

جنوري کې د بي بي سي پښتو د اومې ستدیو میلمه و، هغوي د مقدمې په ډول  
 خپلو اورېدونکو ته ورپېژندلی دی:  داسېسیال کاکړ 

 

 پروفېسر سیال کاکړ مو د اوومې سټوډیو مېلمه دى. »
  

 
دسیال   چې  خان  محمد  ولي  پروفېسر 

په   لري  پېژنگلو  نامه  په  کاکړ 
کال د پشین په سرانانو کې زېږدلى او لومړنۍ زدکړې یې په خپل کلي او  ۱۹۳٥

پشین کې ترسره کړې او وروسته د لوړو زدکړو لپاره دکوټې پېښور او د پنجاب  
 الهور پوهتنون ته تللى دى. 

 دسیال کاکړ په اوومه سټوډیو کې. 

  

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan/story/2008/01/080103_mmn_seyalkakar-s7
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په یوتیوب کې یې د بشپـړې بیوگرافۍ ویدیو موجوده ده، مینوال کوالی شي په  
 الندې لینک کې وگوري:

 
https://www.youtube.com/watch?v=afIunfGjvTw&ab_cha
nnel=PashtoResearchAcademy 

 

 .وقف کړی و  ته د کار لپارهژوند پښتو ژبې  فرهنگي  ټول  استاد سیال کاکړ خپل  
ویل کېـږي داسې په میډیا کې یې د اوه دېرشو چاپي کتابونو خبره شوې ده، خو 

 چې یو څه ناچاپ اثار هم ورنه پاتې دي.
 

 

م کال یې د استاد په توگه پر خپل کار پېل وکړ. نوموړي ولسي پښتو   ۱۹٦٤په 
 ادبیاتو ته بې سارى خدمت کړى.

 

  ۳٦ښاغلي کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب او دغه ډول نورو ادبي برخو کې تر  
لومړنیو لیکواالنو دى چې د پښتو ډېر کتابونه لیکلي دي. دى د کوټې سیمې یو له  

شفاهي ادبیاتو پټه خزانه یې رابرسېره کړېده .هغه له ژوبه تر بورى او دغه ډول  
له سیوۍ تر کندهار په لراو بر کې د ولسي ادبیاتو ورکه شاعري په خپلو لیکونو 
کې د تل لپاره ژوندۍ وساتله.هغه تر خپله وسه د پښتنو په لر اوبر کې خوله په 

ویل شوې لنډۍ، کاکړى غاړې ، ،انگۍ ،متلونه،ساندې،برغازۍ ،چیغیان خوله  
 راټول کړي او د تاریخ پاڼو کې یې ژوندۍ ساتلي دي. 

 

 د نوموړي د ځینو لیکلیو کتابونو نومونه په دې ډول دي. 
غاړې د نوموړي لومړۍ کتاب او غور انځور دهغه وروستى کتاب ، د کوچینانو  

 ادب،پخوانۍ غاړې ، 
 

 دلمنې پښتانه لیکوال،پښتو او پښتانه په سویلي پښتونخوا کې،د کسې 
 انگۍ .چیغیان،د کسې د لمنې پښتو ژورنالیزم ،پښتني فولکلور ،پښتني جام

،فولکلوري  گړدود  ،کاکړي  دردونه،غورځنگ،ترینو،کاکړۍ  ملي 
 طیب،فولکلوري سوغات،پښتو 

،سنگر،  انځور  ژبه،ادبي  کوچینانو  جواهر،د  انځوراو نکلونه،فولکلوري  نثري 
  دغه ډول ځیني نور کتابونه یې لیکلي دي...« 

https://www.youtube.com/watch?v=afIunfGjvTw&ab_channel=PashtoResearchAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=afIunfGjvTw&ab_channel=PashtoResearchAcademy
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د لکچرر  میالدي کال په بلوچستان پوهنتون کې    ۱۹۶۴په    پروفیسر سیال کاکړ
او په دغه پوهنتون کې  په توگه   پیل کړه  او ادب څانګه  یې  دنده  د پښتو ژبې 
 پرانسته.

 

»فولکلور   د  کې  ماستري(  ـ  )لیسانس  دورو  دواړو  په  زدکړو  لوړو  د  موږ 
پېژندنه« مضمون درلود. دا مضمون په لیسانس دوره کې استاد حبیب هللا جاج 
پښتونزوی او په ماستري دروه کې استاد محمد صدیق روهي موږ ته تدریساوه.  

لکلور په برخه کې د سیال کاکړ د لیکلو اثارو او راټولو  دواړو استادانو به د فو
کړو موادو په باب لکچرونه وړاندې کول او دا به یې ویل چې سیال کاکړ په  

 یوازې ځان بیخي ډېر کار کړی دی. 
 

ما )اصف بهاند( چې د شپېتمې لسیزې په پیل کې د خپل یو کتاب )کوچنیانو 
په لست کې د پروفیسر سیال کاکړ د »د   ادبیات( لیکل پیل کړل، زما د مأخدونو

کوشنیانو ادب« د فهرست په سر کې ځای درلود. د سیال کاکړ د دې اثر په باب  
 ما پنځه دېرش کاله پخوا داسې لیکي وو: 

 

»په پښتو ادبیاتو کې د کوچنیانو د ادبي تاریخ او د کوچنیانو د ادب د تیورۍ په 
کاکړ »د کوشنیانو ادب« دی. پروفیسر   برخه کې د پاملرنې وړ اثر د ښاغلي سیال

سیال کاکړ د خپلو ژورو علمي او په زړو پورو تحقیقاتو په لړ کې، کوچنیان هم  
 هېر نه کړل، دوی ته یې هم پاملرنه وکړه، د دوی ادب او روحي دونیا ته.

 

پروفیسر سیال کاکړ د کوچنیانو د ادب په برخه کې خپل لومړنی تحقیقي اثر په  
 کال کې »د کوشنیانو ادب« په نامه چاپ او خپور کړ...«  ۱۹۷۹

 

)بهاند آصف، د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه، دولتي چاپخونه،   
 ام مخ(    ۱۵۷ام کال،  ۱۳۶۶

 

سیال کاکړ له افغانستان او افغانانو سره ځانگړې مینه درلوده، د همدې مینې له  
سره خپل کتابتون د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته   مخې یې په یوه بیساري اقدام

  ۴۶۰۰خطي نسخې او    ۱۳۳خپلي  ام کال کې ښاغلي کاکړ   ۲۰۱۹ډالی کړ. په  
 افغانستان علومو اکاډمۍ ته وروسپارل. عنوانه کتابونه د
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کله یې چې یاد  قلمي او چاپي اثار د افغانستان علومو اکادیمۍ ته وسپارل، په 
 شو: خپورمیډیا کې یې خبر په دې بڼه 

 

 »پوهاند سیال کاکړ په زرګونو کتابونه د افغانستان علومو اکاډمۍ ته وسپارل، 
 

دکوزي پښتونخوا تکړه لیکوال او څېړونکي پوهاند سیال کاکړ د خپل کتابتون  
 .کتابونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته وسپارل ۴۶۰۰قلمي نخسې او    ۱۱۳

 

تېره ورځ په دې تړاو په کابل کي یوه غونډه هم جوړه سوې وه، چي د ولسمشر 
 .ړی وواشرف غني په ګډون پکي ګڼو ادیبانو او پوهانو ګډون ک

 

په دغه غونډه کي ولسمشر غني وویل: “نن ټولو ته د خوښۍ ورځ ده چي زموږ 
د ستر شخصیت سیال کاکړ معنوي پانګه او خزانه خپل تاریخي کور افغانستان 
د  ودې،  ژبې  پښتو  د  ژوند  ټول  خپل  کاکړ  سیال  پروفیسور  کیږي.  سپارل  ته 

 .”کړی ووافغانستان تاریخي هویت او د ځوانانو روزنې ته وقف 
 

https://larawbar.net/54066.html#.Yq2mJHZBy3A
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غونډې ته په علمي او ټولنیزو چارو کي د ولسمشر غني سالکار ډاکټر الل پاچا  
ازمون وویل، د سیال کاکړ کتابتون او قلمي نسخې یې د ولسمشر غني په مرسته  
او الرښوونه کابل ته ولېږدول. ښاغلي ازمون د پوهاند سیال کاکړ مننه وکړه  

اخیستې پانګه یې وړیا افغانستان ته وسپارله.  چي وایي په خپلو شخصي پیسو  
 :ډاکټر ازمون وویل

 

قلمي منظومو او منثورو نسخو سربېره    ۱۳۳د پښتو، دري او عربي ژبو پر دغو  “
له   کتابتون    ۳۰۰تر    ۲۰۰چي  د  نوموړي  د  لري،  مخینه  تاریخي  پورې  کاله 
 .”بېالبېل کتابونه او مجلې علومو اکاډمۍ ته وسپارل سوې ۴۶۰۰

 

ولسمشر اشرف غني الرښوونه وکړه، چي په کوټه ښار کي د افغان قونسلګرۍ  
ودانۍ دې د سیال کاکړ په نوم د افغانستان پېژندنې مرکز او د کلتور کور سي.  
علومو اکیډمي دې د ښاغلي سیال کاکړ په نوم ځانګړي کتابتون ته د کونړ د  

 .ړيجوړه ک  -چي نوموړی ورسره ځانګړې مینه لري -لرګي لوحه
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ولسمشر غني د کابل د اریکایوز چارواکو ته الرښوونه وکړه، چي د پروفیسر 
سیال کاکړ د قلمي نسخو په ګډون ټولې قلمي نسخې دې و رغوي او سکین دې  
یې کړي او د هغو یوه یوه کاپي دې د کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او بامیانو  

 .ې کار او څېړنې وسيپوهنتونونو ته ورکړي چي په اساسي توګه ورباند
 

پوهاند سیال کاکړ ته د ولسمشر لخوا د سیدجمال الدین افغاني مډال هم ورکول  
 .سو

 

کلن ولي محمد خان سیال کاکړ د کوزي پښتونخوا د پښین ولسوالۍ په سرانانو  ۸۴
کلي کي زو کړی او په بېالبېلو کالجونو او پوهنتونو کي یې د پښتو ژبي خدمت  

 « .کړی دی
 

استاد سیال کاکړ د مړینې خبر په خپرېدو سره په بېالبېلو پتو کې د قلموالو د  د  
 خواشینۍ پیامونه خپاره شول، دا یې دوې بېلگې دي: 

 

 یاد: لطیف ډاکتر 
 

جنوبی  » د  چې  کړ  السه  تر  موخبر  سره  خواشینۍ  ډېرې  نامتو  په  پښتونخوا 
سیال   خان  ولي محمد  پروفیسر  غلي  ښا  فولکلوریست  او  تاریخپوه  څیړونکي، 
کاکړ چې دپښتو او پښتنو په اړوند یې ډیرې څیړنې کړي دي له دې فاني نړۍ  

  .سره خدای پاماني وکړه . دده مړینه پښتو ادب او تاریخ ته ستره ضایعه ده

https://www.facebook.com/latif.yad.5
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 ! لوی خدای دې وبخښي
 دي.« ارواښاد سیال کاکړ پر پښتو ژبې ډیر احسانونه کړي 

 

    هادي:عبدالهادي 
 

 مرګه ورک شې څومره سم سړی دې یوړو»
 څومره دروند او محترم سړی دې یوړو

 د ځوانانو یو ریښتینی آموزګار وو
 یوړو د کتاب او د قلم سړی دې 

 قیام
 

د جون پر اتلسمه ، په    ۲۰۲۲په ډېره خواشینۍ مو خبر تر السه کړ چې نن د  
جنوبي پښتونخوا کې ، د پښتو تر ټولو مطرح فوکلوریست، یاد شاعر، لیکوال  
او استاد، پروفیسر ولي محمد خان سیال کاکړ له خپلو کمزوره شویو اوږو د  

 .ژوند بار کوز کړ او په ابدي سفر ووت
 

 اناهلل و اناالیه راجعون 
 

عیسوي کال د جنوبي    ۱۹۳۵ارواښاد پروفیسر ولي محمد خان سیال کاکړ په  
کاکړ کره   ارواښادعبدالرحمن خان  د  کلي کې  په  د سرانانو  پښین  د  پښتونخوا 
زیږېدلی، په پښتو، اردو او فارسي کې یې لوړې زده کړې کړي او کلونه، کلونه 

تې شوی وو، د کالجونو استادي یې کړې او ډېر  د ځوان نسل په روزلو بوخت پا
وخت د کوټې په پوهنتون کې د پښتو څانګی مشر او استاد ؤ . پردې سر بیره  
پیاوړی فولکلوریست، پوخ لیکوال، حساس شاعر او د خپلې مورنۍ ژبې پښتو 

 .لوی خدمتګار وو
 

چې زیاتره  له ارواښاد پوهاند سیال کاکړ نه شاوخوا څلوېښت کتابونه پاتې دي  
ولسي ادبیاتو او فوکلور په باب څېړنېز آثار دي او یو شمیر یې د ده د خوږې  

 .شاعرۍ ټولګې دي
 

وتلی  پېژندونکی،  فوکلور  سیال  یو  ژبې  پښتو  مړینه  پر  کاکړ  سیال  استاد  د 
څیړونکی، یاد شاعر او یو مهربان استاد له السه ورکړ چې تشه به یې تر ډېرو  

 .ياوږدو کلونو محسوسه و
 

https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi
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د استاد پروفیسور ولي محمد خان سیال کاکړ اروا دې ښاده او یادونه دې یې  
 «.تلپاته وي

 

د دې کرښو د لیکلو په ورستیو شېبو کې د استاد معصوم هوتک یو علمي پیام 
په افغان جرمن پورتال کې د خپرېدو لپاره راته راورسید چې د سیال کاکړ پر  

اچولې رڼا  یې  فرهنگي ژوند  او  تر    علمي  مې  پورتال کې  یاد  په    خپرولو ده. 
وروسته اړینه وگڼله چې د دې لیکنې د ال غنا په خاطر یې د دې لیکنې په پای 

 کې خوندي کړم:
 

»د خواشینوونکو خبرونو په لړ کي پرون له کابله یو دوست راته ولیکله چي د  
افغانستان د علومو اکاډیمۍ څو پخواني د ګوتو په شمار پاته غړي له اکاډیمۍ  

ِسن ډېروالی ورته پلمه گرځولې وه. د زړه په    څخه منفک سول. ظاهراً به ئې د
خواشینی سوم او دا خواشیني مي ال پر ذهن و فکر پرته وه چي په تعقیب ئې بل  

 دوست حال راکړ چي سیال کاکړ وفات سو. 
 

 انا هلل و انا الیه راجعون .
 

د سیال کاکړ پر وفات خو به د خپل عادت له مخي مرثیه بل وخت ته پرېږدم ، 
  :سمدالسه به دا څو کرښي ددغه پښتانه سیال په یاد وکاږم

 

ارواښاد ولي محمد خان سیال کاکړ د جنوبي پښتونخوا له وتلو او نومیالیو لیکوالو 
او محققینو څخه وو. د تحقیق عمده ساحه ئې د پښتني فولکلور موندل، راغونډول  

ې درنې بریاوي په  او خپرول او همدغه شان تذکره لیکنه وه. په دې برخه کي ئ
برابر کړي دي چي د    برخه سوي دي او د هغه چا له پاره ئې د ا ن د پاسه مواد

  پښتني فولکلوریک ادب په باب د څېړني خیال لري.
 

ع  ۱۹۹۰له سیال کاکړ سره زما غیابي پېژندگلوي دده د آثارو له الري وه خو په  
مو د مخامخ پېژندگلوۍ موقع برابره سوه. ښه د میني    کال د کوټي په ښار کي

خوږ مجلس مو سره وکړ. دغه وخت ما د مولوي صالح محمد هوتک " پاشلي 
ویناوي" کتاب له کراچي ښار څخه خپورکړی او یو ټوک مي ده ته هم استولی  

خبرو وروسته    وو. د کتاب پر محتوا مو ښې اوږدې خبري وکړې. تر دې مخامخ
مو نو تیلفوني اړیکي هر وخت لرلې. دغه راز مو د کندهار پوهنتون له خوا په  

او د راز د کوټي اکېډیمي له خوا د " پښتو او جهانیت" په    جوړ سوي سیمینار
نامه د جوړ سوي سیمینار پر وخت هم د کوټي په سرینا هوټل کي لیده کاته میسر  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hotak_m_p_s_wafat_suo.pdf
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ات شمېر آثار هوټل ته زما له پاره راوړي  سول. دغه وخت سیال صاحب خپل زی
  ول چي اوس زما د کتابتون یوه ځانگړې تاخچه په ډکه ده.

 

د افغانستان په علمي هستیو ویاړ کاوه. د افغاني پوهانو    سیال صاحب به هروخت
اکاډمیکو   او  علمي  افغانستان  د  کېده.  خوشاله  کومي  له  زړه  د  به  آثارو  په 

سیا وخت  هر  هم  په  شخصیتونو  باله.  ملگري  فرهنگي الري  خپلي  د  کاکړ  ل 
زیاترو علمي کنفرانسونو اوسیمینارونو کي ئې بلنه ورکوله او ده به هم برخه  
پکښې اخیستله. له عالمه حبیبي او عالمه رشاد سره خو ئې مینه دومره زیاته  
وه چي زما په مخ کي به ئې د هغوی د نامه له اورېدلو سره تر سترگو بې اختیاره 
او   وو  سوی  پاته  خواخوږی  افغانستان  د  تل  صاحب  سیال  راغلې.  اوښکي 
افغانستان ته ئې د خپل ابایي وطن په سترگه کتله. په غم ئې غمجن او په خوښۍ  
ئې ښادمن وو. له افغانستان سره دده د دوستۍ لوی ثبوت دا وو چي د خپل ټول  

افغانستان اکاډمۍ  عمر په زیار راغونډ سوي کتابونه او ځیني خطي نسخې ئې د  
  ته وبخښلې.

 

سیال صاحب له ډېر وخت راهیسي ناروغه وو. د ناروغۍ پر وخت به مي هر  
وخت د کوټي له دوستانو څخه دده پوښتنه کوله او سالمونه به مي ورلېږل. خو  
پښتانه وایي چي مرگی سته، ښادي نسته. موږ په داسي حال کي د سیال صاحب 

و د مصیبتونو په اورولو کي د اسمان خروښ ال  پر وفات ژاړو چي پر مېنه م
  سوړ سوی نه دئ.

 

زما روغتیایي وضع اوس ددې نه ده چي د خپل دغه دوست او اشنا په باب دي  
لکه څرنگه چي ښایي، تفصیلي لیکنه وکاندم. د همدې څو کرښو په لیکلو سره 

ار په  ددغه مرحوم روح ته د پاک خدای له خوا د مغفرت دوعا کوم . ډېرانتظ
  کار دئ چي ددغه شان هستیو ځای دي ډک سي.

 

 آشاوا ــ کاناډا 
 ع۲۰۲۲مه د جون ۱۸
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 ــ د لیکوال بیوگرافي:  ۲۶
 

مه ۲۳م کال د دسمبر په  ۱۹۵۷پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، د  
خان   په شکرهللا  د چهاردهي  کابل  د  نیټه 
نومي کلي کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده 
کړې یې د کابل د عالوالدین په تجربوي 
ښوونځي کې کړي دي، بیا یې د کابل په 
محمود طرزي لیسه کې خپلو زده کړو ته 
دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې د میدان  
 ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.

 

کال د حمل په میاشت کې یې د    ۱۳۵۵د  
کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي  

په    کې او  کړې  پیل  کړې  زده  لوړې 
لیسانس سند تر السه   ۱۳۵۸ د  یې  کال 

د  کابل  د  وروسته  نه  فراغت  له  کړ. 
 روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي په توګه ومنل شو.

کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې   ۱۳۶۰په  
په الرښوونې د ماسترۍ   کال کې یې د استاد صدیق روهي ۱۳۶۶ومنل شو. په 

 د تیزس دفاع وکړه.
 

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله    ۱۳۵۶آصف بهاند له  
او  شعرونه  ،یوه نیمه غزله او قصیده هم لیکي. په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې

یې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او  کتابونه 
 بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي. 

 

یتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون ـټې په شپېـد هجري شمسي ن
 د علمي مجلې )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه. 

دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د  
رادیو افغانستان د روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال  

 پاتې شوی دی.
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 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
 

او فرهنګي   باندې یې په لسګونو علمي  د  او له هیواد څخه  په هیواد کې دننه 
سمینارونو کې ګډون کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې 

 یې لوستي دي. 
 

ان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب  په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانست
 او د یادې ټولنې د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو. 

 

د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو  
  ر د فرهنګي ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچر

له برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او  په صفت یې کارنده او فعا
له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ 
ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د زده کړې او ساتلو پر  
ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د سویدن 

 ه ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي. پ
 

آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي 
 دي: 

 

 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(،  ۱۲۹۷څخه تر  ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له  ۱
 

ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو   ۲
 له پاره علمي اثر(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو   ۳
 له پاره علمي اثر(،

 
یل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د  ــ په پښتو شعر کې د انځور او تخی  ۴

 له پاره علمي اثر(، لوړیدو
 

ښتو څانګو ــ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پ  ۵
 له پاره درسي کتاب )ګستـتـنر چاپ(،
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ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له   ۶
 پاره درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو    ۷
 درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، 

 

درسي کتاب    ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې  ۸
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

کتاب   ۹ درسي  پښتوڅانګې  د  متون،  منظوم  دورې  اوسنۍ  د  ادبیاتو  پښتو  د  ـ 
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

کتاب   ۱۰ درسي  څانګې  پښتو  د  منتخبات،  دستارنامې  د  خوشال  د  ـ 
 )کستـتـنرچاپ(، 

 

  ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په    ۱۱
 کې خپورشوی دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده، کال 

 

، په    ۱۲ دانش  کال په کابل کې    ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه(  د 
 ،هشوی ده خپرخپرندویې ټولنې له خوا 

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند   ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳
کال په جوالی کې په   ۲۰۱۷د  خپرندویې ټولنې خپور کړی دی او دویم ځل  

 شوی دی،   لیکه کې پرین افغان جرمن آنال
 

ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف    ۱۴
په   کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په    ۲۰۱۸بهاند، 

 جالل آباد کې خپور کړی دی، 
 
( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه )  ۱۵

کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین    ۲۰۱۸اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، د  
 دی،   شوی کې پر لیکه

 

لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د    ۱۶ افغان جرمن    ۲۰۱۸ــ  کال په جون کې په 
 شوی دی،   لیکه آنالین کې پر
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 د تللو یادونه، دویم ټوک 
376  

 

(  د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت)د کوچنیانو ادبیات،ــ    ۱۷
په افغان جرمن آنالین    ( کال په اگست کې،۲۰۱۷، د دوه زره اوه لسم ) ټوک  دویم

 پورتال کې پر لیکه شوی دی،  
 

میاشت کې    کتوبرا  کال په   ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د    ۱۸
 شوې ده، لیکهپه افغان جرمن آنالین کې پر 

 

)د  ــ    ۱۹ د نوي نسل روزنه  او  ډیوه  تعلیم  د  د  ټولگه(،  په    ۲۰۱۹مقالو  کال 
 شوی دی،  لیکه فبرورۍ میاشت کې، په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر

 

کیسې،    ۲۰ نورې  شپږ  او  جامې  نوې  امپراتور  د  کریستین ــ  هانس  لیکوال: 
کې په افغان جرمن    می میاشتکال په    ۲۰۱۹اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، د  

 دی،  شوی ر لیکهآنالین کې پ
 

د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه )د مقالو    ــ  ۲۱
م کال په سپتمبر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر   ۲۰۱۹ټولگه(، د  

 ی دی.  شو لیکه
 

)د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې  د  ــ    ۲۲
میاشت کې، په افغان   جنورۍم کال په    ۲۰۲۰د  ، لومړی ټوک،  مقالو ټولګه(

 شوی دی.  لیکهپر انالین پورتال کې 
 

م کال په   ۲۰۲۰د    )شعري ټولگه(،  یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!  ــ    ۲۳
 شوی دی. لیکه پرمیاشت کې، په افغان انالین پورتال کې  مارچ

 

میاشت کې، په    اپریل م کال په    ۲۰۲۰د  ،  ، لومړی ټوکژوندي یادونهــ    ۲۴
 . شوی دی لیکهپر افغان انالین پورتال کې 

 
میاشت کې، په    جوالی م کال په    ۲۰۲۰د  ــ د تللو یادونه، لومړی ټوک،    ۲۵

 شوی دی.  لیکه پرافغان انالین پورتال کې 
 

، راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه، )څلورمه شعري ټولگه(ــ    ۲۶
شوی    لیکه  پرمیاشت کې، په افغان انالین پورتال کې  کال په سپتمبر    ۲۰۲۰د  

 دی، 
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لومړی ټوکښـځـگـلې  ــ  ۲۷ افغان   ۲۰۲۰د  ،  ،  په  میاشت کې  نومبر  په  کال 
 شوی دی،   لیکه جرمن پورتال کې پر

 

  ۲۰۲۱ــ مورې مننه چې ویده دې کړمه )پنځمه شعري ټولگه(، د  ۲۸
 شوی دی،  لیکه کال په مارچ میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې پر

 

کال    ۲۰۲۱ــ مورنۍ ژبه، تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې، دا کتاب د    ۲۹
 شوی دی، لیکهاپریل میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې پر 

 
  ، (ې او مړینههڅ  ــ فرهنگي  علمي  ،ژوند  د استاد شریف بهاندیو څراغ )ــ    ۳۰

 لیکه  میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې پر  په جوالیکال    ۲۰۲۱دا کتاب د  
 . وی دیش
 
مقدمه، توضیحات او   ،کورونایي لنډۍ )د کورونایي لنډیو لومړنۍ ټولگه(ــ   ۳۱

افغان   په جوالیکال    ۲۰۲۲دا کتاب د  ،  : آصف بهاندراټولونه میاشت کې په 
 شوی دی.  لیکه جرمن پورتال کې پر

 
 . د تللو یادونه، دویم ټوک، همدا اثرــ  ۳۲

 

 چاپ یا آنالین کولو ته تیار: 
 

  ،هټولگ  یوهونو شعرــ د 
 

 . ړنیز کتابونهېـڅعنوانه  پنځه اوــ 
 

ډنمارک کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي   پهپوهندوی آصف بهاند اوسمهال  
 زو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.ـړنیېـکارونو کې فعال دی، خپلو څ

 پای
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