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یو څراغ
(د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه)

د استاد شریف بهاند د لسم تلین په پار
لیکوال
آصف بهاند
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بیا خو به رانشې تر خوږو سترګو
یـاد به دې ساتمـه پـه لـمدو سترگو
(آصف بهاند)

اهدأ:
د علم او فرهنگ د لویې کورنۍ غړي،
د افغانستان د پرمختگ او افغان
انسان د نیکمرغۍ ارمانجن
افغان اقتصاد پوه استاد
شریف بهاند
سـپـېـڅـلې
ارواح ته!
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د کتاب ځانگړنې:
د کتاب نوم :یو څراغ (د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه)،
لیکوال :آصف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۲۱کال جوالی،
د خپریدو ځای :افغان جرمن آنالین پورتال.
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د کتاب د مطالبو فهرست:
 ۱ــ لومړنۍ خبرې

 ۷ام مخ

 ۲ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند بیوگرافي:

 ۱۰ام مخ

الف ــ د استاد شریف بهاند د کورنۍ له لوري برابره شوې بیوگرافي

 ۱۰ام مخ

ب ــ په ټول افغان ویبپاڼه کې خپره شوې بیوگرافي

 ۱۲ام مخ

ج ــ په ویکیـپـیدیا کې لنډه بیوگرافي

 ۱۶ام مخ

 ۳ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند علمي او فرهنگي هڅې:

 ۱۷ام مخ

الف ــ په افغان جرمن انالین پورتال کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې  ۱۸ام مخ
ب ــ په بینوا دات کام کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې

 ۲۹ام مخ

ج ــ په ټول افغان دات کام کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې

 ۳۱ام مخ

د ــ په لر او بر ویبپاڼه کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې

 ۳۴ام مخ

هـ ــ په آزاد افغانستان ( )afgazad.comکې د استاد شریف بهاند
خپرې شوې مقالې

 ۳۵ام مخ

و ــ د استاد شریف بهاند مستقل اثار

 ۳۶ام مخ

ز ــ د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې پښتو او دري متن

 ۳۸ام مخ

 ۴ــ مړینه ،رپوټونه او د خواخوږۍ پیامونه:

 ۵۰ام مخ

الف ــ په لر او بر ویبپاڼه د مړینې خبر او د خواخوږۍ پیامونه

 ۵۰ام مخ

ب ــ په آزاد افغانستان پورتال کې:

 ۵۵ام مخ
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ــ گزارشی کوتاه از جریان مراسم تشییع جنازۀ روانشاد شریف بهاند

 ۵۵ام مخ

ــ د استاد شریف بهاند د علمي او فرهنگي شخصیت په باب د ښاغلي دپلوم
انجنیر خلیل هللا معروفی خپره شوې مقاله

 ۵۸ام مخ

ج ــ په ټول افغان ویبپاڼه کې د استاد شریف بهاند د مړینې خبر او د ځینو
خواخوږو د تسلیت پیامونه:

 ۶۲ام مخ

د ــ د استاد شریف بهاند د مړینې په باب روهي ویبپاڼې داسې ولیکل

 ۶۵ام مخ

هـ ــ د المان غږ د دویچ ویله په تلویزیون کې د استاد شریف بهاند
د یو همکار ښاغلي جیالني لبیب خاطره او د تسلیت پیام

 ۶۵ام مخ

و ــ د افغان جرمن پورتال د ځینو قلمي همکارانو او فرهنگي دوستانو
د خواخوږۍ پیامونه:

 ۶۶ام مخ

 ۵ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند تلینونه:

 ۶۸ام مخ

الف ــ لومړی تلین

 ۶۸ام مخ

ب ــ پنځم تلین

 ۶۸ام مخ

ج ــ نهم تلین

 ۷۳ام مخ

د ــ لسم تلین او همدا کتاب

 ۷۵ام مخ

 ۶ــ د لیکوال بیوگرافي

 ۷۶ام مخ
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 ۱ــ لومړنۍ خبرې:
دا کتاب او دا بحث هم د پوهې او علم دی ،خو په خواشینۍ سره چې له هر باب سره یې او له
هر سرلیک سره یې ویر مل دی؛ د شریف الال د فزیکي نه شتون ویر .افغان اقـتصاد پوه استاد
شریف بهاند سره له دې چې په فزیکي ډول له موږ نه جدا شوی ،خو له معنوي پلوه د خپلو
افکارو ،اثارو ،مقالو ،ژباړو او شریفانه کړووړو او نیکو عملونو له الرې هره شیـبه ،هرگام او
هر علمي بحث کې له موږ سره حاضر وي ،استدالل او الرښوونه کوي.
د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ـ فرهنگي کارونه او ورنه پاتې اثار او مقالې د بهاند کورنۍ
او د افغانستان د علمي ــ فرهنگي لویې کورنۍ له پاره د یو څراغ حیثیت لري ،نو ځکه دی او
د ده علمي ــ فرهنگي ژوند او اثار زموږ له پاره د ویاړ یوه برخه ده.
د استاد شریف بهاند د لومړي تلین په پار ما داسې لیکلي وو:
« بیا هم ویر ،د ویر یاد ،د ویرسیوری ،زموږ اوږې او زموږ زغم .دا دی نن د ۲۰۱۲کال د
جوالی اوه لسمه ( )۱۷نېټه ده ،یو کال مخکې په همدې ورځ د لومړي ځل له پاره «لر او بر»
ویبپاڼې خبر ورکړ:
«ا فغان اقتصاد پوه ،شریف بهاند نن یکشنبه په جرمني کې د ورپیښې ناروغۍ له امله په حق
ورسیدئ»...
په دې ډول د استاد شریف بهاند د مرګ د خبر په اوریدو سره بهاند کورنۍ ټولو ته خبر ورکړ
چې دې کورنۍ او د افغانستان علمي ــ فرهنګي کړیو خپل یو زړه سواندی پوه له السه ورکړ
او دا دی نن یې ویر یو کلن شو .د ده د ویر دا دروند پیټی ،د ده کورنۍ ،دوستان ،هم مسلکان،
شاګردان ،د علم او فرهنګ الرویان؛ د خپل روح پر اوږو باندې چلوي .ما ته خو داسې برېښي
چې استاد مو پرون خاورو ته وسپاره ،خو،
«شیرین عمر چې تیرېـږي دریغه ،دریغه»...
دا دی یو کال له هغې ورځې تیر شو چې استاد شریف بهاند مو تورو خاورو ته وسپاره.
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که په ویر وي که په خوشالتیا ،وخت نه درژیـږي ،خو زموږ له پاره دروند ځکه دی چې یو
خوا د وطن ،خلکو او جګړې ویر او نه تمامیدونکې خواشیني؛ بل خوا استاد شریف بهاند په
داسې وخت کې خدای رانه واخیست چې غم د پاسه غم شو او زموږ زخمونه یې داسې سره
راتازه کړل چې زغمل او چلول یې نور نو»...
د  ۲۰۱۱کال د جوالی میاشتې په شلمه نېټه مو کله چې د افغانستان او بهاند کورنۍ دا ستره
علمي هستي ،له اوښکو او حسرتونو سره د تل له پاره د جرمني په برلین کې خاورو ته وسپارله؛
د تدفین او ویر د تشریفاتو له مخې باید د بهاند د کورنۍ یو حاضر مشر وینا کړې وای .هلته
په موږ کې تر ټولو مشر لطیف الال (ډوکتور لطیف بهاند) و.
لطیف الال (دوکتور لطیف بهاند) د استاد شریف بهاند پر قبر باندې ،په داسې حال کې چې له
سترګو نه یې د اوښکو باران پر ګریوانه را روان و ،په نیولې ژبه او خواشینۍ سره داسې وویل:
«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
له درلودلو سره ،سره؛ نه شم کوالی له دغه لښکر نه استفاده وکړم ،زه نه شم کوالی د خپل
ټول ژوند د راټولې کړې هستۍ نه هم استفاده وکړم.
موږ نن خپل عزیز ترین ،ګران ترین او شریف ترین کس ،د خپل وجود غړی ،د خپلې کورنۍ
غړی او د خپلې کورنۍ یو زړه سواندی او د خپلې کورنې سټه ،مجبورا خاورو ته سپارو او
…
د ویر تورې څپې داسې را باندې غالبې دي چې زه د یو غریب او د ادبیاتو د یو مات امپراتور
په توګه ،حتی خپل لغات ،خپل لښکر او له خپلو زده کړو شیانو او را سره کلماتو او تورو نه
هم استفاده نه شم کوالی .ما وبښئ ،د ویر تورو وریځو او لړو مې د ستوني لوی دهلیز را بند
کړی دی او…»
د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د علمي ــ فرهنگي شخصیت د درناوي په ما د یوې مقالې
په ترڅ کې داسې لیکلي وو:
« ...او دا دی نن چې د  ۲۰۱۶کال د جوالی اولسمه ده او د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند
د نه شتون پنځم تلین دی ،له حسرتونو ،اوښکو ،غمونو او د ده د نشت له ستر ویر سره په لمدو
سترګو ډک ستوني ناست یم ،د شریف الال ویر مې میلمه دی او زما د زړه او ذهن په دهلیزونو
کې د ویر باد چلېـږي ،د غم نغمې غږېـږي او د شریف الال د ویر د باد په څپو کې زما په ذهن
او پر ژبه باندې ،د ده د ویر کلمات ،د ده د ویر له تورو وریځو سره ښکته پورته کېـږي او زما
د ذهن په البراتوار کې ځینې توري داسې اوډون مومي:
اوس که شریف الال ژوندی وای:
ــ د نړۍ او افغانستان له پاره به یوه ستره علمي سټه او آدرس وای،
ــ کورنۍ ته به یو ال زړه سواندی او الرښونکی مشر وای،
ــ د خپل علم خزانه به یې ال بډایه کړې وای،
ــ څومره علمي څېـړنیزې مقالې او کتابونه به یې ،د افغانستان او نړۍ د اقتصاد او سیاست په
باب لیکلې وای،
ــ څومره شاګردان به یې روزلي وای،
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او…،
خو افسوس چې نور افغان اقتصاد پوه ،استاد شریف بهاند نه لرو،
افسوس چې اوس شریف الال نه لرو.
نن د شریف الال د پنځم تلین په خاطر ،د ده زیارت ته له یوې ګیډۍ ګالنو او دوو خوټنده چینو
سره ور روان یم .څه موده مخکې هم چې ورغلی وم ،ما ویل چی ژوندی دی ،زیارت ته یې
ودریدم ،بیا ګرد ور نه تاو شوم ،دی غلی و ،څه یې نه ویل ،خو زما روح او زړه په ګډه داسې
چغې وهلې ،ما ویل چې ټول برلین یې په سر سره اخیستی دی .زموږ د کورني دود او د خپل
کشروالي د احساس له مخې یې کوز پښو ته کیناستم .دی غلی و او څه یې نه ویل ،خو د قبر
پر شناختې عکس یې ما ته کتل او…
زما زړه لکه وړوکی ماشوم سوک سترګو ته نیولی و سټیده او د وجود په پاسنۍ برخه کې
مې دوې چینې پر له پسې خوټیدې او زما د جوش زړه سوځنده تپ یې ښکته زما پر ګریوانه
را تویاوه».
حاضر کتاب کې ما د استاد شریف بهاند د لسم تلین د درناوي په پار لیکلی دی .په کتاب کې مې
د ده له ژوند لیک سره مل د ده د علمي فرهنگي هڅو د یو تت شانتې انځور د وړاندې کولو په
ترڅ کې ،د ده ټولې هغه خپرې کړې مقالې او اثار چې ما ته مالوم و ،داسې معرفي کړي دي
چې د خپرېدو پتې او تر وسې پورې لینکونه هم را پیدا کړي او د هرې مقالې له سرلیک سره
مل مې ایښي دي ،که څوک یې د لوستلو تکل وکړي یا وغواړي چې د استاد شریف بهاند د
علمي ــ فرهنگي کارونو جاج واخلي ،نو په اسانۍ سره د لینک په کلیک کولو سره کوالی شي
د نظر وړ مقاله ترالسه کړي ،وېلولي او علمي استفاده ځینې وکړي.
افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند زموږ د کورنۍ په هسک کې او د افغانستان او سیمې د
پوهې او فرهنگ په اسمان کې یو ستوری و ،وزېـږېد ،وځلید ،رڼا یې وکړه او ناڅاپه راولوید.
دی به په خپلو کتابونو ،مقالو او افکارو کې تل ځلېـږي او ژوندی به وي.
زما د دې هڅې موخه که له یوې خوا د استاد شریف بهاند د ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅو ښودل
دي؛ نو له بلې خوا مې هدف دا دی چې د ده د علمي فرهنگي کارونو دا لنډ جاج کېدای شي ،د
اقتصاد او سیاست په ډگر کې د دې څانگې له مینوالو او محصلینو سره مرسته وکړي ،څو
وتوانېـږي چې د شریف بهاند آثارو ،مقالو او افکارو ته پرته کومې ستونزې السرسي ولري.
د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ارواح دې ښاده
او
یاد دې یې تلپاتې وي
پوهندوی آصف بهاند
د دوه زره یوویشتم میالدي کال جوالی میاشت
هېدرسلیف
ډنمارک
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 ۲ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند بیوگرافي:
الف ــ د استاد شریف بهاند د کورنۍ له لوري برابره شوې بیوگرافي:
استاد محمد شریف بهاند د محمدعمر زوی ،د  ۱۹۵۲میالدي کال د فبرورۍ په اتمه نېټه ،د کابل
په بریکوټ کې زیږیدلی دی .د لومړي ځل له پاره قلم ،کاغذ او توره دړه په الس ،د لومړنیو
زده کړو له پاره د کابل د چاردهي د عالوالدین تجربوي ښوونځي ته الړ .د لومړنیو زده کړو
له بشپـړلو وروسته ،په ډیره مینه د کابل نجات لیسې ته ورغی او په  ۱۹۷۳کال کې یې دا لیسه
پای ته ورسوله.
د لیسې تر پایته رسولو وروسته یې د کابل ښاروالۍ د پالن جوړولو په څانګه کې ماموریت پیل
کړ .دوه کاله وروسته ،په  ۱۹۷۶کې د لوړوزده کړو له پاره د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي
ته ورغی او په ۱۹۷۹کال کې یې د همدې پوهنځي د پال ن جوړولو له څانګې نه ،په بریالیتوب
سره د  B-A Economicلوړه درجه دیـپلوم ترالسه کړ.
کله د دولت عادي مامور شو ،کله د پوهنتون استاد ،کله د یوې علمي تحقیقاتي موسسې غړی،
کله د میډیا د الرې الروی ،کله د علمي مقالو او کتابونو لیکوال او ژباړونکی او په پای کې
ښوونکی ،مدرس او استاد.
د ۱۹۸۰کال په دریمه میا شت کې یې د صدارت د تفتیش او کنترول په ریاست کې د کارکوونکي
په توګه کار پیل کړ او څه موده وروسته د پوځي خدمت د ترسره کولو له پاره ،د پوځ دایرې
ته ورننوت.
استاد شریف بهاند د ۱۹۸۲میالدي کال په نهمه میاشت کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په
علمي کدر کې ومنل شو .د ۱۹۸۳کال په نهمه میاشت کې د لوړوزده کړو له پاره بهر ته الړ او
په  ۱۹۸۵کې یې د جرمني د همبولت پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي نه په لوړه درجه د ماسترۍ
دیپلوم ترالسه کړ او په بریالیتوب سره وطن ته راستون شو ،خو د حاکمو سیاسیونو د پالیسۍ له
مخې ،د پوهنتون د علمي کدر امتیاز ورنه واخستل شو.
خو دی بیا هم مآیوسه نه شو ،غلی کینناست او د خپل مسلک علمي الره یې پرې نښوده .د
 ۱۹۸۵کال په یولسمه میاشت کې د افغانستان د علومو اکادیمۍ د ټولنیزو علومو د څانګې په
غړیتوب ومنل شو .خو بیا د عسکرۍ د احتیاط د دروې له پاره پوځ ته ولېـږل شو ،د دې دورې
له پای ته رسولو وروسته بیا هم خپلې دندې ته راستون شو او په ډیرې علمي مینې سره یې د
افغانستان د علومو په اکادیمۍ کې خپل علمي کارونه پرمخ بیول.
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د  ۱۹۸۸کال په نهمې میاشتې کې یې د آلمان دیموکراتیک جمهوریت د همبولت له پوهنتون
څخه د دکتورا د بورس په ترالسه کولو سره دغه هیواد ته ستون شو او په لوړو زده کړو یې
پیل وکړ.
په ۱۹۹۲کال کې کله چې په افغانستان کې تنظیمواکي او ټوپکساالري رامنځته شوه ،د استاد
شریف بهاند له طرز تفکر او اصولو سره یې داسې منافات درلودل ،لکه مرګ او ژوند .د همدې
دلیل له مخې بیا افغانستان ته ستون نه شو او په آلمان کې یې ژوند او کار پیل کړل.
د  ۱۹۹۵کال له فبرورۍ میاشتې نه ،د  ۱۹۹۶کال تر سپتمبر پورې یې د آلمان د ملي شتمنۍ د
خصوصي کولو په شرکت کې د یوه اقتصاد پوه په توګه دنده ترسره کړه.
د۱۹۹۶کال له نهمې میاشتې نه د ۱۹۹۷کال تر جوالی پورې یې د منجمنت او ادارې په یوه
اړین کورس کې کډون وکړ چې د کورس موضوع یې داسې وه:
«د اقتصاد تصدي ،منجمنت ،محاسبه ،د کار حقوق او کمپـیـوتري چارې»
کورس یې په بریالیتوب پای ته ورساوه ،بیا د خپلو مسلکي دندو د ترسره کولو له پاره چمتو
شو.
د  ۱۹۹۷کال له اګست نه د۱۹۹۹کال تر نهمې میاشتې پورې یې د آلمان په بیالبیلو شرکتونو
کې کار وکړ او ترڅنګه یې د همبولت پوهنتون د ختیځ پیژندنې په پوهنځي کې د پښتو ژبې په
تدریس بوخت شو.
په همدې وخت کې یې له دې کارونو سره ـ سره د افغاني ټولنې د ځانګړنو او اقتصادي جوړښت
په اړوند په سمینارونو کې هم فعال ګډون درلود ،مقالې یې ورته لیکلې او لکچرونه یې اورول.
د ۱۹۹۹کال د سپتمبر له میاشتې څخه یې د  ۲۰۰۲کا ل د مارچ ترمیاشتې پورې د پرمختیایې
هیوادونو او افغانستان په اړوند د څېـړنیزو پروژو د غړي په توګه دنده ترسره کړه او د همدې
دندې ترڅنګه یې د ختیځ پېـژندنې په پوهنځي کې د پښتو ژبې تدریس ته دوام ورکړ.
د  ۲۰۰۲کا ل له اپریل څخه د  ۲۰۰۵کا ل تر اکتوبر میاشتې پورې د آلمان غږ په تلویزیون
کې د پښتو خپرونې د غړي په توګه وټاکل شو.
بیا د  ۲۰۰۶کال له فبرورۍ میاشتې څخه د  ۲۰۰۷کال تر فبرورۍ پورې د همبولت پوهنتون
په چوکاټ کې د افغانستان د ستونزو په اړه د یوې څېـړنیزې پروژې د غړي په توګه په کار
بوخت شو.
د  ۲۰۰۸کال له مارچ میاشتې نه یې غیردولتي آزاده دنده ترسره کوله او د هغه ترڅنګه یې خپل
علمي فرهنګي کارونه هم پرمخ بیول.
د یادو رسمي او غیررسمي دند و ترڅنګه یې دغه ویاړلې دندې هم ترسره کړي دي:
ــ د افغانستان د ژبو تدریس،
ــ د افغانستان د کـلتور او ټولنیز جوړښت د څرنګوالي په باب په سیمینارونو کې ګډون،
ــ د یوه الرښود استاد په توګه د محصلینو د علمي لیکنو سمون او د علمي کارونو په برخه کې
له هغوسره مرسته.
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وروستۍ دنده یې د  ۲۰۱۰کال په جنوري کې پیل کړه ،هغه د آلمان په یوې اکادیمۍ کې د
استادۍ ویاړلې دنده وه.
استاد شریف بهاند پرته له مورنۍ ژبې پښتو څخه ،په فارسي او جرمني ژبو بشپـړ السبری
درلود ،پرې غږیده ،لیکنې یې پرې کولې او په ژباړو کې یې ګټه ورنه اخیسته .ده په پښتو،
فارسي او جرمني ژبو ،د نړیوال اقتصاد ،سیاست او ټولنیزو ستونزو په باب په لسهاوو مقالې
او کتابونه لیکلي او ژباړلي دي.
ب ــ په ټول افغان ویبپاڼه کې خپره شوې بیوگرافي:

د استاد شریف بهاند د مړینې په وخت کې په ټول افغان ویبپاڼه کې د ده د راغلې
بیوگرافۍ متن:
د ارواښاد محمد شریف بهاند لنډ ژوند لیک

استاد شریف بهاند

خدای بښلی محمد شریف بهاند د محمد عمر زوی د  ۱۹۵۲کال د فبروري په اتمه نېټه د کابل په
بریکوټ کې زېږېدلی و.
لومړنۍ زده کړې یې د کابل دعالوالدین په تجربوي ښوونځي
او منځنۍ هغه یې د کابل د نجات په لیسه کې پای ته ورسولې .
1973 .11-1961 .03
لوړې زده کړې:
1979 .11-1976 .03

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی:
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څانگه :د پالن جوړولو دیپارتمنت.
سند :لوړه درجه B. A Economic
 1985 .10 -1983 .09د برلین د همبولت پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي نه په لوړه درجه
د ماسترۍ دیپلوم ترالسه کول.
دندې:
1976 .02-1974 .03

د کابل ښاروالۍ د پالن جوړولو د څانگې کارکوونکی

1981 .06-1980 .03

د صدرات عظمی د تفتیش او کنترول د ریاست کارکوونکی

1982 .09-1981 .07

د پوځي خدمت تر سره کول

1983 .09-1982 .09

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد

1986 .07-1985 .11
غړی

د افغانستان د علومو اکاډیمي د ټولنیزو علومو د څانگې علمی

1987 .08-1986 .08

د افغانستان په پوځ کې د احتیاط د خدمت تر سره کول

1988 .09-1987 .09
کول.

د افغانستان د علومو اکاډیمي د علمی غړي په توگه دنده تر سره

 1988 .09د المان دیموکراتیک جمهوریت د همبولت له پوهنتون څخه د دوکتورا د بورس
ترالسه کول او دغه هیواد ته راتګ .د تیزس موضوع
په پرمختیایي هیوادونو کې د سیمه ییزو پرمختیاوو له پاره د یوې ستراتیژۍ طرحه ،د افغانستان
په بیلگه یوه تاریخي ــ اقتصادي څېړنه
د المان له یووالي نه وروسته د المان دیموکراتیک جمهوریت د
1996.09-1995 .02
ملی شتمنۍ د خصوصي کولو په شرکت کې دنده
 1997.07-1996 .09د منجمنت او ادارې په یوه کورس کې ګدډون .د کورس موضوع:
د اقتصاد تصدی ،منجمنت ،محاسبه ،د کار حقوق او کمپیوټري چارې.
 1999 .09 -1997 .08د المان په بیال بیلو شرکتونو کې دنده تر سره کول او د تر څنگه
یې د همبولت پوهنتون د ختیځ پیژندنې په پوهنځی کې د پښتو ژبې تدریس او د افغانستان د
ټولنې او اقتصادي جوړښت په اړه سیمینارونه .
 2002 .03-1999 .09د پرمختیایي هیوادونو او افغانستان په اړه د څیړنیزو پروژو د
غړی په توگه دنده تر سره او همدارنگه د ختیځ پیژندنې په پوهنځی کې د پښتو ژبې د تدریس
دوام.
2005 .10 -2002 .04

د دویچې ویلې په تلویزیون کې د پښتو د خپرونې مشر.
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 2007 .02-2006 .02د همبولت پوهنتون په چوکات کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو په
اړه د یوې څیړنیزې پروژې د غړی په توگه دنده تر سره کول.
 2008 .03تر 2010 .01.01

آزاده دنده .د کتابونو او مقالو لیکل او ژباړه :

• پرده دوم بازی بزرگ :تحقق منافع استراتیژیک در پوشش دموکراسی ،د خپریدو کال
۱۳۸۸
•

د ارواسیا  Eurasienپر سر سیالی ،جیوپولتیکی څیړنه ،خپریدو ته چمتو،

•

نړیوالیدل ،د یوویشتمې پیړۍ ستراتیژې ،د ژباړو یوه ټولگه ،خپریدو ته چمتو،

•

د حقیقت ممنوع په نامه د بل کتاب ژباړه،

•

د پرمختیایي هیوادونو اقتصادي سیاست د

•

افغانستان په بېلگه ،تر لیکنې الندې.

ځانگړتیاوې :په پښتو ،دری ــ فارسی او المانی خبرې او لیکنې او همدارنگه په همدې ژبو
د نړیوال اقتصاد ،سیاست او ټولنیزو ستونزو په باب په لسگونې څیړنیزې مقالې او لیکنې .دا
لیکنې کوالی شئ په افغان ــ جرمن  ،www.afghan-german.de/index.aspټول افغان
 www.tolafghan.comاو همدارنگه نورو افغاني ویب پاڼو کې وگوري او ولولي.
له  2010 .01.01را پدېخواد المان په یوې اکادیمۍ کې د استاد په توگه دنده.
د افغانستان د ژبو تدریس ،د هیواد د ټولنیز جوړښت او کلتور په اړه د سیمینارونو جوړول ،د
محصلینو د علمي لیکنو سمون او دوی ته په دې برخه کې الرښوونه .
ښاعلي بهاند واده کړې ،زوی یې ارین نومیږي او دنهو کلونو دی .دغه راز هغه خپلې دوې
وریرې هم لویې کړي او په ټول ژوند کې یې د هغوی روزنه ،پالنه او ساتنه کوله.
له همدې امله ده هم پخپله ،هم یې خپلوانو او هم نورو دوستانو دی د درېو ماشومانو پالر ګاڼه.
ده د ورپېښې یوې لنډې ،خو خورا وژونکې ناروغۍ له کبله د سرطان پر شپږویشتمه د
یکشنبې پر سهار د برلین په یوه روغتون کې له دې فاني دنیا نه سترګې پټې کړې.
قالوا انا هلل و انا الیه راجعون
ژوند یې تاسو ته دروباښه
ده ته له خدای (ج) نه فردوس جنت  ،د روح ارامتیا او کورنۍ ته یې د جمیل او بې پایه صبر
هیله لرو.
د محترم شریف بهاند ښې ځانګړتیاوې دومره زیاتې دي چې قلمونه یې په انځورولو عاجز
دي ،خو دلته به د هغه دیوه دوست ښاعلي نوري څو کرښې ولولو چې یو بل دوست ته یې لیکلې
دي.
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گران انجنیر!
سالمونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ستا د روغتیا ،سالمتیا او په ورځنیو چارو کې د بریاوو
غوښتونکی یم.
زه په لومړی ځل له شریف بهاند سره ،د هیوادوالو په یوه علمي ــ څیړنیز کنفرانس کې معرفی
شوم .بهاند په دغه کنفرانس کې د افغانستان د څولسیزې غمیزې د وینا کونکی په توگه راڅرگند
شو .نوموړی د ورسپارل موضوع په څیړنې سره ،په هیواد کې د جگړې رښتینې وحشي څېره
او د هغې د پردې تر شأ ال َملونه (عوامل) په بنسټیزه توگه راوسپړل .ده په خپله وینا کې د ټوپک
او د مرمیو پر ځای د کلمو غاړکۍ پر ټټر وپییله او د کنفرانس د گډونکونکو د پوهاوي او خبرتیا
په موخه یې ،د دې غمیزې تاریخي او اوسنې ریښې او زړی په علمي ــ څیړنیز توگه انځور او
د هغې تصویر یې د نړۍ د اوسنیو شرایطو او حاالتو په رڼا کې وړاندې کړ.
نو ځکه زه پدې تکل شوم ،چې شیبه ورسره دیره شم او د هغه له ښکاره ،بربنډو او څرگندو،
خو له کرکو عاري خبرو اترو او ژبنې شتمنتیا څخه ،چې نه یوازې زموږ د ولس د سیاسي ــ
اقتصادي څانگو ادبي پانګه یې نوره هم درنه او ښکلې کړې ،بلکې د لیکوالې د ښایست یوه نښه
هم ده ،خوند ترالسه کړم .نو له بهانده مې هیله وکړه ،چې راسره میلمه شي .نوموړي هم زما
دې غوښتنې ته په ورین تندی مثبت ځواب ووایه.
په شخصي خبرو اترو کې هم نوموړي ،د هیواد د ټولنیزو ،اقتصادي ـــ سیاسي ستونزو ،د
گاونډیو هیوادو د ستراتیژیکو موخو او د نړیوالو نظام د ستونزو ژوره ارزونه ،نه یوازې په
روانو کلمو کې ،بلکې هر هغه یې د زړه د هندارې په څیر د مجلس د کډونکونکو مخې ته
کیښوده ،لکه چې یو ښه پوه او د تجربې خاوند روانپوه د ناروغانو د زړه خبرې وکړي .دا ټول
د دې ښکارندوي دي ،چې شریف بهاند د سیاست د څانگې د کلماتو د یوه سحرگر او همدارنگه
د روانپوه په شان د کلماتو د گوگل له رازونو خبر او په هغو پوه دی .ځکه کلمې هم د بلې هرې
پدیدې په څیر ځانته ،ځانگړې پیچلتیا او راز لري او د ناسپړلو خبرو او پیښو د بیان ښکارندوي
کوي .لنډه دا چې :لکه څنگه چې شاعر د خپلې مینې د ښکال د انځورولو لپاره بله ژبه جوړوي،
نوموړي هم د خپل هیواد د ستونزې د حل ،د ملي گټو د ساتنې او د افغاني ټولنې ارزښتونو ته
بشپړه پاملرنه او هغه د سیاست او دیپلوماسې په سمبولیکه ژبه انځوروي .دغه ځانگړتیاوې د
دې ال َمل شوي ،چې دی د سیاست او اقتصاد د څانگیز لیکوال په توگه تر نورو زیات وځلیږی.
نو ځکه زه هغه تاته در معرفي کوم ،چې ...
په مینه او درنښت
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ج ــ په ویکیـپـیدیا کې لنډه بیوگرافي:

په ویکیـپـیـدیا کې د استاد شریف بهاند بیوگرافي داسې راوړل شوې ده:

محمد شریف بهاند:
محمد شریف بهاند په انگرېزي )Mohammad Shareef Bahand( :په اقتصاد او نورو برخو
کې یې د پام وړ هڅې کړي ،د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد و .افغان لیکوال او شاعر
ډاکټر لطیف بهاند ،شاعر او لیکوال پوهندوی محمد آصف بهاند یې وروڼه دي.
نیولیک:
１

مخینه

۲

دندې

۳

له هېواده مهاجرت

۴

مړینه

۵

چاپ شوي اثار

۶

اخځونه

مخینه:
اراواښاد محمد شریف بهاند د محمد عمر زوی  ،د  ۱۹۵۲ز کال د فبروري پر اتمه نېټه د کابل
په بریکوټ کې زېږېدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د کابل دعالوالدین په تجربوي ښوونځي او
منځنۍ هغه یې د کابل د نجات په لېسه کې پای ته ورسولې  ۱۹۷۳ - ۱۹۶۱ ( .کلونه ) لوړې
زده کړې یې پر (  ) ۱۹۷۹ - ۱۹۷۶ز کلونو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی د پالن جوړولو
دیپارتمنت په څانگه کې پای ته رسولې دی  .پر (  ) ۱۹۸۵ - ۱۹۸۳ز کلونو یې د برلین د
همبولت پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي نه په لوړه درجه د ماسترۍ دیپلوم ترالسه کړ.
دندې
له هېواده مهاجرت
مړینه
محمد شریف بهاند د  ۱۳۹۰لمریز کال د چنگاښ د میاشتې د  ۲۶نېټې پر سهار د جرمني په یوه
روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ المله په حق ورسېد.
چاپ شوي اثار
اخځونه:
http://talafghan.com/literatureandculture/muhamadsharifbahand=bi
ography.html
http://larawbar.com/details.php?id=27617&date=2011-07-17
http://www.tolafghan.com/categories/announcements
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 ۳ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند علمي ــ فرهنگي هڅې:
زما د معلوماتو له مخې استاد شریف بهاند په کابل پوهنتون کې د تدریس او د افغانستان د علومو
اکادیمۍ کې د غړیتوب په دوره کې ځینې څېـړنیزې مقالې لیکلي دي چې د اوس له پاره په الس
کې نه شته .په افغانستان کې د ټوپکي ناتار په رامنځته کیدو سره د ډیرو مادي او معنوي شتمنیو
د له منځه تلو ترڅنګه ،د افغانستان شخصي او دولتي کتابتونونه هم تاالن او له منځه والړل ،د
همدې دلیل پر بنا هلته د استاد د لیکنو د خپریدو پته پیدا کول ،د اوس له پاره یو څه ګران کار
دی.
دلته په اروپا کې د افغان ویبسایټونو په رامنځته کیدو سره د استاد شریف بهاند مقالې په ځینو
ویبسایتونو کې خپرې شوې دي ،خو لومړنۍ څېـړنیزې علمي تحقیقي مقالې یې په افغان جرمن
آنالین ( )afghan-german.comکې را څرګندې شوې.
دا چې استاد به خپلې علمي مقالې څومره او کومو ویبسایتونو ته لېـږلې وي ،زه نه پوهېـږم،
څنگه چې په پنځو بریښنایي پاڼو کې یې مقالې زما له نظره تېرې شوې وې؛ نو ځکه ما په همدې
پاڼو کې لټه پسې وکړه .د هغو پاڼو نومونه په الندې ډول دي:
ــ افغان جرمن انالین پورتال،
ــ بینوا دات کام،
ــ ټول افغان دات کام،
ــ لر او بر ویبپاڼه،
ــ آزاد افغانستان (.)afgazad.com
د دې خبرې یادول هم اړین گڼم چې زه د استاد د هغو مقالو سرلیکونه ،د خپرېدو نېټې او که مې
تر السه کړای شول ،لینکونه دلته راوړم چې زما له نظره تېرې شوې دي ،ښایي ځینې مقالې د
سرلیک له مخې یا د لینک له سرچ سره ـ سره تر السه نه شي ،چې دا د سایتونو تخنیکي
ستونزې دي چې دوی یې له خپل اړوند «سرور» سره لري.
په افغان جرمن آنالین کې اوه ( )۷لومړنۍ مقالې پرته له نیټې خپرې شوې دي او اتمه مقاله یې
بیا په ( )۰۹/۰۹/۲۰۰۶نیټه د ((خونړۍ پولې)) ترسرلیک الندې خپره شوې ده .افغان جرمن
آنالین ځکه لومړی یادوم چې په بینوا ویبپاڼه کې هم د استاد لومړنۍ مقاله پرته له نیټې چاپ
شوې ده او د همدې مقالې په مآخذونو کې افغان جرمن آنالین ویبپاڼه د مآخذ په ډول ښودل شوې
ده .اوس به په پورته یادوو شوو برېښنایي پاڼو کې په ترتیب سره د استاد شریف بهاند د خپروو
شو مقالو سرلیکونه او لینکونه دلته راوړم:
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الف ــ په افغان جرمن انالین پورتال د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
د افغان جرمن آنالین د لیکوالو د آرشیف په لست کې د استاد شریف بهاند نه دیرش ( )۳۹مقالې
ثبت شوي دي ،د دغو مقالو سرلیکونه ،د خپریدو نېټې او لینکونه په الندې ډول دي:
۱ــ حقیقت ممنوع (درګیری های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل اول (ارتباطات سري میان اضالع متحده امریکا و طالبان)
فصل دوم (وزارت خارجه منحیث میانجی طالبان)،
د دې مقالې د نشریدو نیټه نه ده ثبت شوې.
نویسنده :ژان چارلز بریسار ،ګیوم دسکي،
مترجمان :دوکتور محمدآجان مرزي و شریف بهاند.
د خپرېدو نېټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_haqiqate_mamno.pdf
۲ــ حقیقت ممنوع (درګیري های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل سوم (یک خط عبوري ګازبرای طالبان)،
فصل چهارم (مالعمر،متحد ناراحت کننده)،
نویسنده :ژان چارلز بریسار ،ګیوم دسکي.
مترجمان :دوکتور محمدآجان مرزي و شریف بهاند.
د خپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_haqiqate_mamno2.pdf
۳ــ حقیقت ممنوع (درګیري های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل پنجم ( مذاکرات به هر قیمت)،
فصل ششم (ګزارش نامه مذاکرات ممنوع)،
نویسنده:ژان چارلزبریسار ،ګیوم دسکي.
مترجما ن :دکتو رمحمدآجان مرزي و شریف بهاند.
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د خپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_haqiqate_mamno3.pdf
۴ــ د نفتو په مرسته په نړیوا ل ځواک اوښتل (نوي نړیوال نظم ته الره)،
لیکوال :اف ،ویلیم انګدا ل،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدو نېټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_de_nafto_pa_meresta.pd
f
۵ــ دریمه زریزه :د امریکا متحده ایالتونه ،ناتو او نړیوال نظم (جیوپولیتیکي څیړنه)
لیکوال :شریف بهاند.
لومړۍ برخه،
د خپرید ونیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_usa_nato_au_naleiwal_n
azem.pdf
 ۶ــ دریمه زریزه :د امریکا متحده ایالتونه ،ناتو او نړیوال نظم (جیوپولیتیکي څېـړنه)
لیکوال :شریف بهاند.
دویمه برخه،
د خپریدونېـټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_21jahrhundert_01.pdf
 ۷ــ نړیوال کیدل (( )Globalizationد یویشتمې پیړۍ ستراتیژي)،
لیکوال :شریف بهاند.
د خپریدو نېـټه نه لري.
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دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_21jahrhundert_01.pdf
 ۸ــ خونړۍ پولې:
دا مقاله دوې برخې لري:
لومړۍ برخه کې یې په افریقا ،منځني ختیځ او نږدې ختیځ په ستراتیژیکو سیمو کې د مصنوعي
او غیرمنصفانه پولو رامنځته کولو په باب علمي ــ څېـړنیز بحث شوی دی او دا پوښتنه په کې
رامنځته شوې چې دغه غیرمنصفانه پولې په څه ډول د چا له خوا ،څه وخت او د کومو موخو
له پاره رامنځته شوي دي ،چې له ګټو څخه یې زیان ډیر دی.
په دویمه برخه کې یې «د نوي او الښه منځني ختیځ څرنګوالی» څېـړل شوی دی.
لیکوال :رالف پیترز،
ژباړن :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه۰۹/۰۹ /۲۰۰۶ :
دواړه برخې په یوه لینک کې خپرې شوې دي:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_blood.pdf
 ۹ــ د نړیوال کیدو په پیر(عصر) کې د امریکا د متحده ایالتونو امپراتوري.
لومړۍ برخه (د یویشتمې پېـړۍ له پاره د بوش دکترین)
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_glob_und_krieg.pdf
۱۰ــ د نړیوال کیدو په پیر (عصر) کې د امریکا د متحده ایالتونو امپراتوري،
دویمه برخه (د ټولوژنو وسلو له پراختیا څخه مخنیوی او د وارمخکې کولو حق او جګړه د شک
پر بنسټ)
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدو نیټه نه لري.

یو څراغ (د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه)
21
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_glob_und_krieg2.pdf
۱۱ــ کلتوري ټکر او د هغه د پایلو اغیز پر اقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه نه لري.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_kampf_der_kul.pd
f
۱۲ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه،
لومړۍ برخه،
لیکوال :ګابورشتاینګارت،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه نه لري.
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_de_zokalai.pdf
۱۳ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه
دویمه برخه،
لیکوال :ګابوشتاینګارت،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه نه لري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_zokalai_02.pdf
۱۴ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه نه لري،
دا یې لینک دی:
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http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_amniat_wa_maso
oliat.pdf
۱۵ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه نه لري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghan_german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sherif_amniyate_daraja
yak.pdf
۱۶ــ چند قطبي شدن نظم جهاني،
قسمت اول،
نویسنده :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه نه لري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_nazme_jahani.pdf
۱۷ــ بریتانیا :د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژۍ،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونېـټه :د  ۲۰۰۷کا ل اپریل،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_britania.pdf
۱۸ــ د آیروآسیا ( )Eurasienد سیمې پر سر سیالي،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه  :د  ۲۰۰۷کا ل اکتوبر،
دا یې لینک دی:
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http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_Interesse_euroasi
a.pdf
۱۹ــ د آیروآسیا ( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه  :د  ۲۰۰۷کا ل اکتوبر،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_interesse_euroasi
a_2.pdf
 ۲۰ــ د آیروآسیا ( )Eurasienد سیمې پر سر سیالي،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۰۷کا ل دسمبر،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_eurasia_3.pdf
 ۲۱ــ د ډا لرو او یورو ترمنځ پټه سیالي،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپـریدو نېـټه :د  ۲۰۰۸کا ل جنوري،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_sharif_de_dalar_euro_ta
r_maiz.pdf
۲۲ــ د ډالرو او یورو تر منځ پټه سیالي،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپـریدو نېـټه۰۲/۰۲/ ۲۰۰۸ :
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دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_de_daalaro_aw_y
oro_pota_siyali_2.pdf
۲۳ــ د ډالرو او یورو تر منځ پټه سیالي،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپـریدو نېـټه۱۸/۰۲/۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_de_daalaro_aw_y
oro_pota_siyali_3.pdf
۲۴ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي،
څلورمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه۲۷/۰۲/ ۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_de_daalaro_aw_y
oro_pota_siyali_4.pdf
۲۵ــ د کوزوو خپلواکي ،د آزادۍ په نامه ،د آزادۍ له منځه وړل
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه۱۷/۰۳/۲۰۰۸ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_kosovo_1.pdf
۲۶ــ په نړیوالو اړیکو کې د نوي پړاو پیل،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۰۹کا ل د فبرورۍ .۲۶

یو څراغ (د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه)
25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_pa_nalaiwalo_aliko_ke
.pdf
۲۷ــ نا څرګند ځواک ،د افغان ناورین المل،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۰۹کال د اپریل لومړۍ،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_na_sargand_sowak.pd
f
۲۸ــ پرده دوم بازي بزرګ،
لیکوا ل :شریف بهاند،
د خپرېدو نیټه :د  ۲۰۰۹کا ل د اګست ۲۸مه،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_parda_2_bazi_bozorg.
pdf
۲۹ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدو کې لوړې او ژورې (د بشر د رښتو د نړیوالې
اعالمیې د خپریدو د یوشپیتم کا ل په ویاړ)،
لومړۍ برخه،
لیکوال:شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۰۸/۱۲/۲۰۰۹ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_bashar_de_reshto
_pa_manel.pdf
۳۰ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدو کې لوړې او ژورې (د بشر د رښتو د نړیوالې
اعالمیې د خپریدو د یوشپـیتم کا ل په ویاړ)،
دویمه برخه،
لیکوال:شریف بهاند،
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د خپریدو نېـټه،۱۲/۱۲/۲۰۰۹ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_bashar_de_reshto
_pa_manel_2.pdf
۳۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې آلمل؟
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه:د ۲۰۱۰کال د اګست دیرشمه،
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_tabie_zirmie_1.pdf
۳۲ــ ناتو د دښمن په لټه،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه،۲۶/۱۲/۲۰۱۰ :
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_nato_de_doshman_pa
_lata.pdf
۳۳ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
دویمه او دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه،۱۳/۰۱/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghan_german.net/upload/Tahlilha_PDF/sharif_bahand_tabihi_zerme_02
03.pdf
۳۴ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
څلورمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
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د خپریدو نېـټه،۲۷/۰۲/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sh_bahan_tabihi_zerme.pdf
۳۵ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه،۱۱/۰۴/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sh_bahand_de_pouzi_ado_de_jol
awolo.pdf
۳۶ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه،۱۷/۰۴/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_paozi_ado_de_jole
do_altia.pdf
۳۷ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرید ونېـټه۰۳/۰۵/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_de_paozi_ado_de_jole
do_altia_3.pdf
۳۸ــ اروپایی ټولنه ،متحده ایالتونه او ناتو؛ سیال که همکار؟
لیکوال :توبیاس فیلوګر،
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ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه،۱۹/۰۵/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/s_bahand_eurapai_tolana_usa_a
o_nato.pdf
۳۹ــ د پوځي اډو د رامنځته کولو اړتیا او د هغو موخې،
څلورمه برخه،
لیکوال شریف بهاند،
د خپریدو نېـټه۰۷/۰۶/۲۰۱۱:
دا یې لینک دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sh_bahand_de_fawziado_de_ra
mesta_03.pdf
په افغان جرمن آنالین پورتال کې د استاد شریف بهاند د لیکنو د آرشیف لینک دا دی:
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?113
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ب ــ په بینوا دات کام کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
له افغان جرمن آنالین پورتال نه وروسته ،په بینوا ویبپاڼه ( )benawa.comکې د استاد شریف
بهاند مقالې د پاملرنې وړ دي .زما د څېـړنو له مخې په بینوا ویبپاڼه کې د استاد څلور مقالې
خپرې شوې دي ،خو دا هغه مقالې دي چې په عین وخت ،یا د وخت په لږ څه توپـیـر سره په
افغان جرمن کې هم خپرې شوې دي .د هغو څلورو مقالو سرلیکونه او د خپریدو نېـټې دا دي:
۱ــ پر اقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې کلتوري ټکر او د هغه د پایلو اغیز،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېـدو نېـټه :نه لري.
۲ــ خونړۍ پولې،
لیکوال:شریف بهاند،
د خپرېـدو نیټه۲۰۰۶/۰۹/۰۷ :
۳ــ د نړیوال کېـدو په عصر کې د امریکا امپراتوري (لومړۍ برخه)،
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپرېـدو نېـټه۲۰۰۶/۱۰/۰۳ :
دا یې لینک دی:
http://benawa.com/fullstory.php?id=8146
۴ــ د نړیوال کیدو په پـېـر (عصر) کې د امریکا امپراتوري (دویمه برخه)،
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپرېـدو نېـټه۲۰۰۶/۱۰/۰۳ :
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د پاسنیو مقالو سرلیک له دې الندې مقالې سره یو دی ،خو د خپرېدو نېټې یې توپیر سره لري
چې زه سم ورباندې پوه نه شوم.
نړیوال کېـدل ( )Globalizationد یوویشتمې پېـړۍ ستراتېژي،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېـدو نېـټه ۲۰۰۶/۰۷/۱۳ :
http://benawa.com/fullstory.php?id=8146
خو دا الندې مقالې مې اوس د کتاب د تنظیم پر وخت ( )۲۰۲۰/۰۴/۲۴بیا د بېنوا ارشیف په
لټولو سره پیدا کړې چې زما پخوانۍ څېـړنه یې یو څه راته متزلزله کړه:
 ۵ــ د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژي،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېـدو نېـټه :اپریل۲۰۰۷ ،
دا یې لینک دی:
http://benawa.com/fullstory.php?id=12066
 ۶ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت (لومړۍ برخه)،
لیکوال :شریف بهاند – جرمني،
د خپرېدو نېـټه۲۰۰۷/۰۳/۰۲ :
http://benawa.com/fullstory.php?id=11352
 ۷ــ نړیــوال امنیـت او نړیـوال مسؤلیت (دوهمه برخه)،
لیکوال :شریف بهاند – جرمني،
دخپرېـدو نېـټه ۲۰۰۷/۰۳/۱۳ :
http://benawa.com/fullstory.php?id=11483
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ج ــ په ټول افغان دات کام کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې:
په ټول افغان ویبپاڼه کې هم د استاد شریف بهاند ډېـرې مقالې پیدا کوالی شو ،خو توپـیر یې دا
دی چې په ټول افغان کې ځینې مقالې راغلي دي چې په نورو ویبسایتونو کې نه شته .دلته یې د
نورو ځانګړنو له یادونې تیرېـږم ،یوازې د مقالې په سرلیک او د خپریدو په نېـټه باندې بسنه
کوم.
پخوا چې ما د استاد شریف بهاند د تلین په باب څه لیکلي وو ،هلته مې د ده د ځینو مقالو د
یادونې په وخت کې د هغو مقالو لینکونه نه وو کاپي کړي؛ اوس د دې کتاب د لیکلو او تنظیم
پر وخت زه په خپله تېروتنه پوه شوم چې باید په هماغه وخت کې مې یې لینكونه هم راکاپي
کړي وای او د هرې مقالې له سرلیک سره مل مې ایښي وای ،څو لوستونکو او څېړونکو ته دا
امکانات برابر شوي وای چې هره مقاله یې همدلته ترالسه کړې وای .اوس مې چې لټه پسې
وکړه ،د ځینو مقالو لینکونه مې پیدا کړل او ځینې نه تر السه کېـږي .هغه مقالې چې اوس هم
انالین دي ،د هغو لینکونه مې راکاپي کړل او له ټاکلو سرلیکونو سره مې کېښودل:
۱ــ خونړۍ پولې ()۲۰۰۶/۰۹/۰۷
۲ــ کلتوري ټکر او د هغه د پایلو اغیز ،پر اقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه۲۰۰۶/۱۱/۲۹ :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/5706
۳ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت ،لومړۍ برخه)۰۲/۱۲/۲۰۰۶( ،
۴ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه ،لومړۍ برخه)۲۴/۱۲/۲۰۰۶( ،
۵ــ نړیوا ل امنیت او نړیوال مسؤلیت ،دویمه برخه)۲۰۰۷/۰۳/۱۳( ،
۶ــ د اروآسیا ( )Eurasienد سیمې پر سر سیالي ،لومړۍ برخه)۰۹/۱۰/۲۰۰۷( ،
۷ــ د متحده ایالتونو ستراتیژي او د روسیې او چین موخې ،دویمه برخه)۲۵/۱۰/۲۰۰۷( ،
۸ــ چند قطبي شدن نظم جهاني ،لومړۍ برخه)۰۷/۰۴/۲۰۰۷( ،
۹ــ بریتانیا :د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژۍ ،لومړۍ برخه)۲۴/۰۴/۲۰۰۷( ،
۱۰ــ نړیوال کیدل ( ،)Globalizationد یویشتمې پیړۍ ستراتیژي)۱۳/۰۷/۲۰۰۷( ،
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۱۱ــ د اروآسیا ( )Eurasienد سیمې پر سرسیالي ،دریمه برخه)۱۱/۱۲/۲۰۰۷( ،
۱۲ــ د ډالر او یورو ترمنځ پټه سیالي ،لومړۍ برخه)۲۵/۰۱/۲۰۰۸( ،
۱۳ــ د ډالر او یورو ترمنځ پټه سیالي ،دویمه برخه)۰۲/۰۲/۲۰۰۸( ،
۱۴ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي ،دریمه برخه)۲۳/۰۲/۲۰۰۸( ،
۱۵ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي ،څلورمه برخه)۱۷/۰۳/۲۰۰۸( ،
۱۶ــ په نړیوالو اړیکو کې د نوي پړاو پیل ،لومړۍ برخه ()۰۲۲۶/۲۰۰۹،
۱۷ــ نا څرګند ځواک ،د افغان ناورین المل)۰۷/۰۴/۲۰۰۹( ،
۱۸ــ پرده دوم بازي بزرګ)۲۹/۰۸/۲۰۰۹( ،
۱۹ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدو کې لوړې ژورې ،لومړۍ برخه،
()۰۷/۱۲/۲۰۰۹
۲۰ــ د بشر د رښتو (حقوقو) په منل او پلي کیدوکې لوړې ژورې ،دویمه برخه،
د خپرېدو نېټه)۱۲/۰۸/۲۰۰۹( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/16253
۲۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۳۰/۰۸/۲۰۱۰( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/19398
۲۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند
د خپرېدو نېټه)۱۲/۰۱/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20793
۲۲ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
دریمه برخه،
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لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۰۳/۰۲/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20933
۲۳ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟
څلورمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۲۸/۰۲/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21109
۲۴ــ ناتو د دښمن په لټه کې،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۲۷/۱۲/۲۰۱۰( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20679
۲۵ــ ناتو د دښمن په لټه کې ،دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۰۲/۰۱/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/20718
۲۶ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
لومړۍ برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه۲۰۱۱/۰۴/۱۱ :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21413
۲۷ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
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دویمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۱۶/۰۴/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21445
۲۸ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې،
دریمه برخه،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپرېدو نېټه)۰۲/۰۵/۲۰۱۱( :
دا یې لینک دی:
https://tolafghan.com/posts/21797
۲۹ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغوموخې،
څلورمه برخه،
د خپرېدو نېټه)۰۸/۰۶/۲۰۱۱( :

د ــ په لر او بر ویبپاڼه کې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې،
په لر او بر ویـبـپـ اڼه کې هم که لټه وشي د استاد شریف بهاند مقالې په کې ترالسه کیدای شي.
د دې کرښو د لیکلو په ورستیو ورځو کې مې په (لر او بر) کې د استاد په یوه مقاله سترګې
ولګیدې ،د استاد د لومړي تلین د ورځې د رارسیدو له امله مې ونه شو کړای د لر او برغني
آرشیف له سره تر پایه ولټوم ،څو مقالې یې چې زما تر نظر تیرې شوې ،دلته د نمونې په ډول
یادوم:
۱ــ د ارو آسیا ( )Eurasienد سیمې پرسر سیالي (سریزه))۲۰۰۷/۱۰/۱۳( ،
۲ــ د ارو آسیا ( )Eurasienد سیمې پرسر سیالي ،دویمه برخه (د  ۲۰۰۷کال اکتوبر)
۳ــ د ایرو آسیا ( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي ،دریمه برخه ()۲۰۰۷/۱۲/۱۳
۴ــ د ډالر او ایرو ترمنځ پټه سیالي (څلورمه برخه))۲۰۰۸ ۰۲/۲۷ ( ،
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هـ ــ په آزاد افغانستان ( )afgazad.comکې د استاد شریف بهاند خپرې شوې مقالې
دغه راز کله چې د  ۲۰۰۸کال په اګست کې د «آزاد افغانستان» ( )afgazad.comپه نامه د
افغانانو بل ویبسایت پرانستل شو ،استاد شریف بهاند خپلې لیکنې د وطنوالو د استفادې له پاره
هلته هم وراستولې .په «آزاد افغانستان» نومي بریښنا پاڼه کې د استاد شریف بهاند دغه مقالې
خپرې شوې دي:
۱ــ ناتو د دښمن په لټه ،لومړۍ برخه( ،د ۲۰۱۰کال دسمبر)
۲ــ ناتو د دښمن په لټه ،دویمه برخه)۰۳/۰۱/۲۰۱۱( ،
۳ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ دویمه برخه( ،دریمه زریزه او د طبیعي
توکو پرسر سړه جګړه))۱۲/۰۱/۲۰۱۱( ،
۴ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ دریمه برخه( ،دسیا ل د له پښو غورځولو
ستراتیژي))۱۴/۰۱/۲۰۱۱( ،
۵ــ د پوځي اډود جوړولو اړتیا او د هغو موخې ،دویمه برخه( ،پوځ د نړیوالیدو تضمینونکی)،
(۲۰۱۱کال اپریل)
۶ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې ،دریمه برخه( ،دمتحده ایالتونو پوځي قومنداني
او د هغ وموخې)( ،د ۲۰۱۱کال د می دریمه)
۷ــ د پوځي اډو د رامنځ ته کولو (جوړولو) اړتیا او د هغو موخې ،دریمه( ،د ناتو پوځي سازمان
او افغان غمیزه)( ،د ۲۰۱۱کال د جون اوومه)
په دې ډول ګورو چې په افغان جرمن آنالین ،بینوا ،ټول افغان ،لر او بر او آزاد افغانستان ویبپاڼو
کې ،د استاد شریف بهاند مقالې خپرې شوې دي ،چې ما یې پورته په امانتدارۍ سره د سرلیکونو
اوخپریدو د نیټو یادونه وکړه؛ خو د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې په پورته یادو ویبسایتونو کې
د ځینو مقالو ،ځینې برخې یا هیڅ نه شته او یا هم وړاندې وروسته د آنالین کېدو له پاره لېـږل
شوي دي او یا هم وړاندې وروسته آنالین شوي دي او سړی نه شي ویالی چې د ژباړن او
لیکوال ،استاد شریف بهاند خپل شخصي ملحوظات به وو او که به یې د نه ژباړې یا نه آنالین
کېدو او یا هم وړاندې وروسته آنالین کېدو ته لېـږلو کې به څه ستونزې وې؛ له بده مرغه د
استاد شریف بهاند بې وخته مړینې دا غوټه پرځای پریښوده او د اوس له پاره څوک څه نه شي
ویالی.
دا چې پرته له پورته یادو آدرسونو څخه ،په نورو ځایونو کې د استاد شریف بهاند مقالې او آثار
خپاره شوي دي که نه؟ زه د اوس له پاره څه نه شم ویالی ،دا پوښتنه جال څیړنې او وخت ته
اړتیا لري.
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و ــ د استاد شریف بهاند مستقل اثار:
د استاد شریف بهاند د نورو آثارو او مقالو د یادولو په برخه کې باید ووایم چې ،استاد د اقتصادي
او سیاسي لیکنو په برخه کې یو جدي او پرکاره قلموال و ،له ډیر لږ وخت نه یې هم ،ډیره
اعظمي استفاده کوله ،د لیکنې په برخه کې او د لیکنې د شکلي مسایلو په برخه کې یې تل له
ژبپوهانو او مسلکي اشخاصو سره مشوره کوله او د خپلو لیکنو او ژباړو له پاره یې تل له
مسلکي پوهانوسره سر او کار درلود؛ تر وسه ـ وسه پورې یې د شکل او محتوی ،دواړو په
برخه کې د تیروتنو مخنیوی کاوه او هڅه یې کوله چې یوه پاکه ،د ماخذونو په ښوولوسره ،په
علمې معیارونو برابره لیکنه لوستونکو ته وړاندې کړي.
له استاد شریف بهاند نه د راپاتې اسنادو او پاڼوڅخه د ده مستقلوآثار لست ،داسې معرفي کوالی
شو:
1. Ausgewählte Fragen der Volkswirtschaftsplanung der DDR
unter dem Aspekt ihrer Anwendung in der DR Afghanistan zur
Vervollkommnung des dort existierenden Systems der
Industrieplanung.
دا د استاد شریف بهاند د ماسترۍ تیزس دی چې په  ۱۹۸۵کال کې لیکل شوی دی.
2.Aktuelle Fragen der internationalen Politik in Asien – Die
gegenwärtige Konfliktlage in Afghanistan und die Aufgaben einer
Regierung der nationalen Aussöhnung.
د دې دوو آثارو په باب باید یادونه وکړم چې د اوس له پاره مې د ژباړې په برخه کې څوک
پیدا نه کړل چې مرسته یې راسره کړې وای ،چې یو څه نوره رڼا مې پرې اچولې وای؛ د همدې
له پاره مې یوازې د کتابونو د نومونو په لیکنه بسنه وکړه .که مې د عناوینوپه برخه کې تیروتنه
کړي وي ،لومړی له استاد شریف بهاند نه او بیا له لوستونکوونه بښنه غواړم.
څنګه چې دواړه کتابونه په جرمني ژبه لیکل شوي دي ،د همدې له پاره یې پرېـږدم د هغو
اقتصاد پوهانو راتلونکو څیړنو ته چې د اقتصاد پوهنې ترڅنګ ،په جرمني ژبې هم السبری
ولري.
۳ــ پرده دوم بازي بزرګ (تحقق منافع ستراتیژیک در پوشش دموکراسي) ،دانش خپرندویه
ټولنه ،کابــل۱۳۸۸ ،هجري۲۰۰۹/ع،
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 ۴ــ د اروآسیا ( )Eurasienپرسرسیالي (جیوپولیتیکي څیړنه) ،د خدایبښلي استاد شریف بهاند
په یاداشتونو کې راغلي چې :خپریدو ته چمتو،
 ۵ــ نړیوال کیدل (د یویشتمې پیړۍ ستراتیژي) ،د ژباړو ټولګه ،د خدایبښلي استاد شریف بهاند
په یاداشتونو کې راغلي چې :خپریدوته چمتو،
 ۶ــ حقیقت ممنوع (ژباړه)،
 ۷ــ د پرمختیایي هیوادونو اقتصادي سیاست ،د افغانستان په بیلګه (تر لیکنې الندې و خو له بده
مرغه چې )...
 ۸ــ د بشر د حقوقو د نړیوالې اعالمیې پښتو او دري متن.
ژباړونکی:شریف بهاند،
په دې رساله کې د بشر د حقوقو د نړیوالې اعالمیې بشپـړ متن استاد شریف بهاند په پښتو ،دري
او جرمني ژبو ژباړلی .دا یې په پښتو او دري ژبو بشپـړ متن دی:
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د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې پښتو او دري متن
ژباړونکی :شریف بهاند

لومړۍ ماده:
ټول انسانان ازاد ،د حقوقو ـ کرامت او وتکې (حیثیت) له پلوه یو له بل سره په برابره توگه
زېږېدلي او ټول د عقل او وجدان درلودونکي دي او باید یو له بل سره په ورورگلویزه روحیه
چلند وکړي.
مادهٔ اول:
تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و ار لحاظ حیثیت ،کرامت و حقوق با هم برابر اند .همه دارای
عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روحیهٔ برادري رفتار نمایند.

یو څراغ (د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه)
39
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دویمه ماده:
هر انسان کوالی شي ،چې په تېره د نژاد ،رنگ ،جنس ،دین ،سیاسي گروهې (عقیدې) او یا
هرې بلې عقیدې او همدارنگه ملي یا ټولنیز دریځ (موقف) ،شتمنۍ ،زوکړې او هر بل امتیاز
څخه پرته ،له ټولو هغو ازادیو او حقوقو څخه برخمن وي ،کومې چې په دغې اعالمیه کې
راغلي دي.
سربېره پر دې باید د یوه هېواد او سیمې د سیاسي ،قضایي او نړیوال دریځ (موقف) له کبله،
چې یو وگړی په هغه پورې اړه لري او همدارنگه د دې ټکي له پام کې نیولو پرته ،چې دغه
سیمه او هېواد خپلواک دی ،د بل هېواد تر قیمومیت او یا ولکې الندې دی ،خپل حکومت نه لري
او یا د خپلواکۍ د کوم بل محدودیت تر اغېز الندې دی ،هېڅ ډول توپیر او تمایز رامنځته نه
شي.
ماد ٔه دوم:
هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ً از حیث نژاد ،رنگ جنس ،زبان ،مذهب ،عقید ٔه
سیاسي یا هر عقید ٔه دیگر و همچنان منشا ٔ ملي ،موقف اجتماعي .ثروت ،والدت و یا هر موقف
دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادي های دیگر ذکر شده در این اعالمیه مستفید و بهرمند گردد.
عالوه برآن نباید هیچگونه تبعیض و یا تمایز به عمل آید ،که مبتنی بر وضع سیاسي ،قضایي و
یا بین المللی کشور و یا سرزمینی باشد ،که شخص به آن تعلق دارد .خواه این کشور یا سرزمین
مستقل .تحت قیمومیت و یا غیر خودمختار باشد ،یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
دریمه ماده:
هر وگړی د ژوند ،ازادۍ او ځاني (شخصي) امنیت حق لري.
ماد ٔه سوم:
هر شخص حق زندگي ،آزادی و امنیت شخصی دارد.
څلورمه ماده:
هیڅوک باید د مریي (غالم) ،مینځې او یا بنده په توگه و نه ساتل شي .مریتوب او مینځیتوب او
د هغوی هر ډول راکړه ورکړه او پلورل او پېرېدل منع دي.
ماد ٔه چهارم:
هیچ کس را نمیتوان در بردگی یا بندگی نگهداشت  .بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی
که باشد ،ممنوع است.
پنځمه ماده:
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هېڅوک باید و نه کړول شي او له هغه سره باید داسې چلند ونشي  ،چې هغه غیر انساني،
ځورونکی او له انساني ارزښتونو سره توپیر ولري.
مادهٔ پنجم:
هیچکس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد  ،که ظالمانه و یا برخالف
انسانیت و شـٔـون انساني و یا تحفیر آمیز باشد.
شپږمه ماده:
هر څوک د دې حق لري ،چې هر چېرته د حقوقي شخصیت په توگه په رسمیت وپېژندل شي.
ماد ٔه ششم:
هر کس حق دارد ،که در همه جا منحیث شخصیت حقوقي به رسمیت شناخته شود.
اوومه ماده:
ټول انسانان د قانون پر وړاندې برابر حقوق لري او د دې حق درلودونکي هم دي ،چې قانون
یې له کوم توپیر نه پرته ساتنه وکړي .ټول حق لري ،چې د هر هغه توپیر او لمسونکې کړنې
(عمل) پر وړاندې ،چې د دغې اعالمیې پرخالف وي او د دې اعالمیې مواد تر پښو الندې
کوي ،په برابره توگه د قانون پر وړاندې د ساتنې ادعا وکړي.
ماد ٔه هفتم:
همه در برابر قانون دارای حقوق مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت یکسان قانون
برخوردار شوند .همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی ،که ناقض اعالمی ٔه حاضر باشد و علیه
هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل میآید ،به طور یکسان و مساوی از حمایت قانون بهره
مند گردند.
اتمه ماده:
هره هغه کړنه ،چې د فرد بنسټیز (اساسي) حقوق ،هغه حقوق چې بنسټیز (اساسي) قانون او یا
نورو قوانینو هغه ته ورکړي ،تر پښو الندې کوي ،دی کوالی شي د خپلو حقوقو د ساتنې له
پاره د هېواد دننه لوړ واک لرونکو محکمو ته مخه کړي.
ماد ٔه هشتم:
فرد حق دارد در برابر اعمالی که به حقوق اساسی وی ،حقوقی را که قانون اساسی و یا هر
قانون دیگر برای او به رسمیت شناخته است ،تجاوز کند ،به محاکم ملی عالیتر مرجعه نماید.
نهمه ماده:
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هېڅوک باید په خپل سر و نه نیول شي ،په زندان کې و نه ساتل شي او له هېواد نه و نه شړل
شي.
مادهٔ نهم:
هیچکس را نمیتوان خودسرانه توقیف ،حبس و یا تبعید کرد.
لسمه ماده:
هر انسان په بشپـړه توگه د برابرو حقوقو خاوند دی ،چې د هغو تورونو او ادعاگانو پر وړاندې
 ،چې پر ده باندې شوي دي ،د یوې ناپیلې او خپلواکې محکمې له خوا په ښکاره او نیاومنده
(منصفانه) توگه محکمه شي.
ماد ٔه دهم:
هر شخص کامالً دارای حقوق مساوي است ،که دعوایش به وسیلهٔ محکمهٔ مستقل و بیطرف،
منصفانه و علنی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین محکمه دربار ٔه حقوق و الزامات وي و یا هر
اتهام جزایي که به او وارد شده است ،تصمیم بگیرد.
یولسمه ماده:
 ۱ــ هر وگړی چې پر یوې جنایي کړنې یا ورانکاری تورن شوی وي ،تر هغې پورې چې د
یوې ښکاره محکمې په ترڅ کې ، ،چې په هغې کې ده د خپلې دفاع له پاره ټول اړوند تضمینونه
لرلي وي او د قانون له مخې ال تورن نه وي گڼل شوی ،بېگناه دی.
 ۲ــ هېڅوک د یوې کړنې د کولو او یا نه کولو له امله ،چې د سرته رسولو په وخت کې یې د
کورنیو او یا نړیوالو قوانینو له مخې جزا نه درلوده ،نه شي محکومېدی.
همدارنگه هېڅچا ته باید له هغې نه زیاته سزا ورنکړل شي ،کومه چې د کړنې د سرته رسولو
په وخت کې د پلي کېدو وړ وه.
ماد ٔه یازدهم:
 ۱ــ هر کس که به خرابکاري متهم شده باشد ،بیگناه محسوب میگردد ،تا زمانیکه در جریان
یک محکمه علنی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تا ٔمین شده باشد ،مجرم ویا
مقصر بودن وی به طور قانوني محرز گردد.
 ۲ــ هیچکس برای انجام دادن و یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب
حقوق ملی و یا بین المللی جرم شناخته نمیشد ،محکوم نه خواهد شد .به همین ترتیب هیچ
مجازاتی شدید تر از آنچه در موقع ارتکاب جرم مرعی االجرا بود ،در بار ٔه اعمال نخواهد شد.
دولسمه ماده:
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باید د هیڅ چا په شخصي ژوندانه ،کورنیو چارو ،استوگنځي او د لیک په راکړه ورکړه کې په
زور او خپل سرې گوتې و نه وهل شي او همدارنگه د هغه پېژند او وتکی (حیثیت) ته تاوان و
نه رسول شي .هر څوک حق لري ،چې د دغسې پېښو او السوهنو پر وړاندې د قانون له خوا د
ده ساتنه وشي.
مادهٔ دوازدهم:
هیچکس در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های
خودسرانه واقع شود و یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی تعرض صورت گیرد .در برابر
چنین مداخله ها و تعرضات ،برخورداری از حمایت قانون ،حق هر شخص است.
دیارلسمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د دې حق لري ،چې د یو دولت دننه په ازاده توگه تگ راتگ وکړي او خپل
استوگنځی په خپله وټاکي.
 ۲ــ هر وگړی حق لري ،چې د خپل هېواد په گډون له هر هېواد نه ووخي او یا هغه ته بېرته
ستون شي.
ماد ٔه سیزدهم:
 ۱ــ هر کس حق دارد ،که در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خویش را
خود بر گزیند.
 ۲ــ هر شخصی حق دارد ،که در داخل هر کشور ،از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور
خود باز گردد.
څوارلسمه ماده:
 ۱ــ هر انسان حق لري ،چې د ځورونې ،څارنې (تعقیب) او کړاو له السه په نورو هېوادو کې
پناه وغواړي او هغه السته وروړي.
 ۲ــ په هغو مواردو کې ،چې څارنه په ریښتیا سره د غیر سیاسي الملونو او جرم له کبله وي
او یا د ملگرو ملتونو له موخو او ارونو سره سمون و نه لري ،سړی نه شي کوالی له دغه حق
نه گټه ترالسه کړي.
ماد ٔه چهاردهم:
 ۱ــ هر کس در برابر تعقیب ،شکنجه و آزار حق درخواست پناهندگي و برخورداری از
پناهندگي در کشور های دیگر را دارد.
 ۲ــ در موارد که تعقیب واقعا ً مبتني به جرم عمومی و غیر سیاسي و یا در اثر اعمالی مخالف
با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ،نمی توان از این حق استفاده کرد.
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پنځلسمه ماده:
 ۱ــ هر وگړی دا حق لري ،جې تابعیت ولري.
 ۲ــ له هیڅ چا نه د هغه تابعیت په زوره نه شي اخستل کېدای او هیڅوک هم یو څوک د خپل
تابعیت له بدلولو څخه نه شي بې برخې کوالی.
مادهٔ پانزدهم:
 ۱ــ هر کس حق دارد ،که دارای تابعیت باشد.
 ۲ــ احدی را نمیتوان خود سرانه از تابعیت خود یا حق تغیر تابعیت محروم کرد.
شپاړسمه ماده:
 ۱ــ هره ښځه او نر ،چې قانوني عمر ته رسېدلی وي ،د دې حق لري چې له نژادي توپیر،
تابعیت او یا دیني محدودیتونو څخه پرته واده سره وکړي او د یوې کورنۍ بنسټ کېـږدي.
دوی د گډ ژوند په ترڅ او د طالق په وخت کې د برابرو حقوقو خاوندان دي.
 ۲ــ واده باید یوازې د ښځې او نرینه د بشپـړې ازادۍ او خوښې پر بنسټ ترسره شي.
 ۳ــ کورنۍ د ټولنې بنسټـیز او طبعي زړی (اساسي رکن) جوړوي او د دې حق لري ،چې د
ټولنې او دولت تر ساتنې الندې وي.
ماد ٔه شانزدهم:
 ۱ــ هر زن و مرد بالغ حق دارند ،بدون هیچگونه محدودیت از حیث نژاد ،تابعیت یا دین ،با
هم ازدواج نمایند و تشکیل خانواده بدهند .در تمام مدت زناشویي و هنگام انحالل آن ،زن و
شوهر در تمام امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوي میباشند.
 ۲ــ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادن ٔه زن ومرد انجام شود.
 ۳ــ خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و حق دارد ،که از حمایت جامعه و دولت بهرمند
شود.
اوولسمه ماده:
 ۱ــ هر انسان څه په یوازې ځان او څه هم په گده توگه د ملکیت حق لري.
 ۲ــ هیڅ څوک په خپل سر بل څوک د ملکیت له لرلو محروموالی نه شي.
مادهٔ هفدهم:
 ۱ــ هر شخص چه به طور انفرادی و یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
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 ۲ــ احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
اتلسمه ماده:
هر انسان د اندونو (افکارو) ،وجدان او دین د ازادۍ د حق درلودونکی دی .دی دا خپلواکي هم
لري ،چې د یوه دین او گروهې (عقیدې) پر ځای ،بله گروهه (عقیده) او یا دین ومني .دی دغه
راز د دې حق هم لري ،چې خپله مذهبي زدکړه ،عبادت او کړاندې (مراسم) په یوازې یا ټولنیزه
توگه او په خصوصي او یا ښکاره بڼه پر ځای کړي.
مادهٔ هژدهم:
هر کس حق دارد ،که از آزادي اندیشه ،وجدان و دین بهرمند شود .این حق متضمن آزادي تغیر
دین یا اعتقاد و همچنین آزادي اظهار عقیده یا ایمان میباشد و همچنان شامل آموزش دینی ،عبادت
ها و اجرای آیٔین ها و مراسم دینی ،به تنهایي یا به صورت جمعی و همچنین به طور خصوصي
یا عمومي است.
نولسمه ماده:
هر انسان د خپل نړیلید او مفکورې د څرگندولو ازادي لري .دا د ده حق دی ،چې خپل نړیلید
او گروهه (عقیده) پرته له کومې وېرې او خنډه په ډاگه څرگنده کړي او په دې اړه د معلوماتو
د لټولو ،راټولولو او خپرولو په کار کې له ټولو شونو وسیلو نه ،په ازاده توگه گټه واخلي.
ماد ٔه نزدهم:
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آنست ،که کسی از داشتن عقید ٔه خود
بیم و اضطرابی نه داشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطالعات و افکار ،به تمام وسایل
ممکن ٔه بیان و بدون مالحظات مرزی ،آزاد باشد.
شلمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د سوله ایزو موخو د سرته رسولو له پاره ،د سوله ایزو غونډو او ټولنو د جوړولو
حق لري.
 ۲ــ هیڅوک حق نه لري چې بل څوک یوې ټولنې یا غونډې ته په زور وروبولي.
ماد ٔه بیستم:
هر کس حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات ،مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره گیرد.
 ۲ــ هیچکس را نمیتوان جبرا ً به شرکت در یک اجتماع دعوت نمود.
یوویشتمه ماده:
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 ۱ــ هر څوک د دې حق لري ،چې د خپل هېواد د چارو په سرته رسولو کې یا په مخامخ توگه
په خپله برخه واخلي او یا د خپلو استازو له الرې ،چې هغه هم باید په ازاده توگه ټاکل شوی
وي ،خپله ونډه ترسره کړي.
 ۲ــ هر وگړی حق لري ،چې له برابرو او مساوي شرایطو سره سم د یوې دولتي دندې په سرته
رسولو کې برخه واخلي.
 ۳ــ د خلکو ویالړ (اراده) د دولتي ځواک بنسټ گڼل کېـږي ،د غه ویالړ باید په واریزه (ادواري)
توگه د ټاکنو له الرې ،هغه هم باید له درغلۍ پرته د رایو د عمومي او مساوي حق په رعایت
او د پټو او یا هغو ته د ورته آزادو رایو په اچولو سره څرگند شي ،چې د خلکو ریښتینی ویالړ
په کې تمثیل شوی وي.
ماد ٔه بیست و یکم:
 ۱ــ هر کس حق دارد ،که در ادار ٔه عمومی کشور خود مستقیما ً یا به وساطت نماینده گان که
آنها هم په صورت آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت جوید.
 ۲ــ هر کس حق دارد ،با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود سهیم شود.
 ۳ــ اراد ٔه مردم اساس قدرت دولت را تشکیل میدهد ،این اداره باید از طریق انتخابات آزاد ،که
به طور ادواری صورت می پذیرد ،ابراز شود .انتخابات باید عمومی ،با رعایت مساوات ،آنهم
با رای مخفی و یا مشابه با آن ،که آزادي رای را تا ٔمین کند ،برگذار شود.
دوه ویشتمه ماده:
هر وگړی د ټولنې د غړي په توگه ،د ټولنیز امنیت حق لري او کوالی شي ،چې د ملي مقرراتو
او نړیوالې گډې همکارۍ پر بنسټ ،د نړیوالو مرستو له الرې خپلو اقتصادي ،ټولنیزو او
فرهنگي غوښتنو ته ،چې د ده د شان ،کرامت ،وتکی (حیثیت) او د شخصیت د ازادې ودې له
پاره اړین (الزم) گڼل کېـږي ،د هر هېواد د زېرمو (منابعو) او تشکیالتو له پام کې لرلو سره
سم ،گټه واخلي.
ماد ٔه بیست و دوم:
هر شخص به عنوان عضو جامعه دارای حق امنیت اجتماعي می باشد و مجاز است به وسیل ٔه
مساعی ملی و همکاری بین المللی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ
حیثیت و کرامت و رشد آزادان ٔه شخصیت خود ،با توجه به تشکیالت و منابع هرکشور ،به دست
آورد.
درویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د کار حق لري او کوالی شي خپل څانگیز (مسلکي) کار په ازاده توگه وټاکي.
دی حق لري ،چې د خپل کار له پاره نیاومند (منصفانه) او د منلو وړ شرایط وغواړي او د
بېکارۍ پر وړاندې هم د ساتنې حق لري.
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 ۲ــ ټول انسانان حق لري ،چې پرته له کوم توپیر څخه د یوه کار له پاره د برابر مزد غوښتنه
وکړي.
 ۳ــ هر وگړی چې کار کوي ،د یوه نیاومند (منصفانه) مزد مستحق دی ،چې د ده او کورنۍ
ژوند یې له بشري کرامت سره سم سمبال (تا ٔمین) کړي او که نه باید د ده او کورنۍ اړتیاوې د
نورو ټولنیزو وسایلو له الرې سمبال کړای شي.
 ۴ــ هر څوک حق لري ،چې د خپلو گټو د دفاع او ساتلو له پاره ،له نورو سره په گډه څانگیزې
(مسلکي) ټولنې جوړې او په هغو کې گډون وکړي.
مادهٔ بیست و سوم:
 ۱ــ هر کس حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه انتخاب نماید ،شرایط منصفانه و رضایت
بخشی برای خود خواستار باشد و در مواجه با بېکاری مورد حمایت قرار گیرد.
 ۲ــ همه حق دارند ،که بدون هیچ تبعیض در مقابل کار اجرت مساوي دریافت دارند.
 ۳ــ هر کسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشې دریافت دارد ،که زندگی
او و خانواده اش را موافق شـٔون و کرامت انساني تا ٔمین کند و در صورت لزوم باید با سایر
وسایل اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
 ۴ــ هر کس حق دارد ،که برای دفاع از منافع خود همراه به دیگران اتحادیهٔ صنفی تشکیل دهند
و عضویت چنین اتحادیه ها را به دست آورند.
ځلیرویشتمه ماده:
هر انسان په کار کې د دمې ،وزگارتیا (فراغت) ،تفریح او د کار د وخت (ساعتونو) د معقول
محدودیت حق لري او همدارنگه د با معاشه واریزې (نوبتي) رخصتۍ مستحق هم گڼل کېږي.
ماد ٔه بیست و چهارم:
هر کس حق استراحت ،فراغت و تفریح دارد و باید خاصتا ً از محدودیت های معقول وقت کار
و مرخصی ها و تعطیالت نوبتی با دریافت حقوق بهرمند شود.
پنځه ویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان حق لري ،چې خپل او د خپلې کورنۍ د ژوند کچه ،هوسایي ،سوکالي او روغتیا
د خوړو ،استوگنې ،روغتیا پالنې او نورو ټولنیزو چارو له پلوه سمبال کړي .همدارنگه دی د
دې حق لري ،چې د بېکارېدو ،معیوبېدو ،کونډېدو ،زړښت او په هغو ټولو مواردو کې ،چې د
انسان له ځواکه بهر وي او د هغه پر بنسټ دی خپله دنده او عاید له السه ورکوي ،د ده له پاره
یو ډاډمن او پتمن ژوند تضمین شي.
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 ۲ــ مور او ماشوم حق لري ،چې له ځانگړو مرستو او مالتړ څخه گټه ترالسه کړي ،هغه
ماشومان چې په روا یا ناروا (حرامي) توگه یې د نړۍ پرمخ سترگې پرانستې دي ،پرته له کوم
توپیر نه له برابرو ټولنیـزو حقوقو (ساتنو) څخه گټه ترالسه کوالی شي.
مادهٔ بیست و پنجم:
 ۱ــ هر شخص حق دارد ،که از سطح زندگی مناسب برای تامین سالمت و رفاه خود و فامیلش،
خاصتا ً از حیث خوراک ،پوشاک ،مسکن و مراقبت های صحی و خدمات الزم اجتماعی
برخوردار شود .همچنان حق دارد ،که از مواقع بیکاری ،بیماری ،نقص عضو ،بیوگي ،پیري
یا در همهٔ موارد دیگر که به علل خارج از ادارهٔ انسان وسایل امرار معاشش را از دست داده
باشد ،از شرایط آبرومندانهٔ زندگی بهرمند شود.
 ۲ــ مادر و کودک حق دارند ،که از کمک و مراقبت های مخصوص برخوردار شوند .تمام
کودکان که چه به صورت مشروع از طریق ازدواج و یا غیر مشروع (حرامي) چشم به جهان
گشوده اند ،همه از حق اجتماعي یکسان برخوردار اند.
شپـږویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د ښوونې او روزنې حق لري ،ښوونه او روزنه ،په تېره بیا لومړنۍ او بنسټیزې
زدکړې باید وړیا او اجباري وي ،د څانگـیـزې (حرفوي) ښوونې شونتیاوې (امکانات) باید د
ټولو پر مخ پرانستې وي ،د پوهنتونونو او نورو لوړو زدکړو مؤسسو ور باید د هر چا پرمخ
پرانستی وي ،چې د خپل استعداد او وس په اندازه له هغو څخه گټه واخیستلی شي.
 ۲ــ د زدکړو موخه (هدف) باید د انساني شخصیت بشپړ غوړېدل ،وده او د بشر د حقوقو او
بنسټیزو ازادیو درناوی وي .زدکړې باید د ټولو ولسونو ،نژادونو او مذهبي ډلگکیو ترمنځ
پوهاوی (تفاهم) ،زغم او دوستي رامنځته او هغه پراخه کړي او د ملگرو ملتونو د مؤسسې د
سوله ایزو موخو د ال ټینگښت او پیاوړتیا له پاره الره هواره کړي.
 ۳ــ میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې د بڼې او څرنگوالي د ټاکلو په برخه
کې د لومړیتوب حق لري.
ماد ٔه بیست و ششم:
 ۱ــ هر کس حق دارد که ،که از تعلیم و تربیه بهرمند شود .تعلیم وتربیه ،حد اقل تعلیمات ابتدایی
و اساسی ،باید رایگان و اجباری باشد .تعلیمات حرفوی باید عمومیت پیدا نماید و دستیابی به
تحصیالت عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد ،تا همه بتوانند بنا بر استعداد
های خویش از آن بهرمند گردد.
 ۲ــ هدف تعلیم و تربیه باید شگوفایي همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و
آزادی های اساسی باشد.
تعلیم و تربیه باید به گسترش حسن تفاهم و دوستی میات تمام ملتها و گروه های نژادی یا دینی
و همچنان به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
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 ۳ــ مادران و پدران در انتخاب نوع تعلیم و تربیه اوالد خویش نسبت به دیگران حق اولویت
دارند.
اوه ویشتمه ماده:
 ۱ــ هر انسان د دې حق لري ،چې د ټولنې په کولتوري ژوندانه کې په ازاده توگه برخه واخلي،
له ټولنیزو هنرونو څخه گټه تر السه او له علمي پرمختگ او د هغه له گټورو بریاوو څخه
برخمن شي.
 ۲ــ هر انسان د نوښتگر او منځته راوړونکي په توگه حق لري ،چې له خپلو علمي ،کولتوري
او هنري بریاوو څخه په مادي او معنوي توگه گټه ترالسه کړي.
ماد ٔه بیست و هفتم:
هر کس حق دارد ،که در زندگي فرهنگی جامعهٔ خویش سهیم و شریک گردد و از فنون و هنر
های آن خاصتا ً از پیشرفتهای علمی و فواید آن مستفید شود.
 ۲ــ هر شخص منحیث ایجادگر حق دارد ،که از منافع معنوی آثار علمی ،ادبی یا هنري خود
بهرمند گردد.
اته ویشتمه ماده:
هر وگړی حق لري ،چې د داسې یو ټولنیز او نړیوال نظم غوښتنه وکړي ،چې په هغه کې ټولې
هغه ازادۍ او حقوق سمبال (تا ٔمین) وي ،کوم چې په دغې اعالمیه کې راغلې دي.
ماد ٔه بیست و هشتم:
هر کس حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرص ٔه اجتماعی و بین المللی باشد ،که حقوق و
آزادیهای بیان شده در این اعالمیه را تا ٔمین نماید و آنها را مورد اجرأ قرار دهد.
نهه ویشتمه ماده:
 ۱ــ هر وگړی د هغې ټولنې پر وړاندې مکلفیت لري ،چې په کومې کې چې د هغه د شخصیت
د بشپـړې او ازادې ودې سمبالښت شوی وي.
 ۲ــ هر انسان د خپلو حقوقو او ازادیو په ترسره کولو او گټه اخستلو کې یوازې د هغو محدویتو
تر اغېز الندې راځي ،کوم چې قانون د نورو د حقوقو او ازادیو د پېژندلو ،اخالقي غوښتنو د
رعایتولو ،د ټولنیز نظم او عمومي هوساینې له پاره په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې د هغو ترسره
کولو له پاره په پام کې نیولي وي.
 ۳ــ دغسې حقوق او ازادۍ باید په هېڅ یوه برخه کې د ملگرو ملتونو له موخو او ارونو (اصولو)
سره په ټکر کې رانوستل شي.
مادهٔ بیست و نهم:
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 ۱ــ هر کس فقط در مقابل جامعه مکلف است ،که رشد آزادانه و تکامل همه جانبهٔ شخصیت
وی را میسر و ممکن میسازد.
 ۲ــ هر کس در اجرا و استفاده از حقوق و آزادیهای خود صرف تابع آن محدودیتهای قانوي
است ،که به وسیلهٔ قانون منحصرا ً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای
رعایت مقتضیات عادالنهٔ اخالقی ،نظم عمومی و رفا ٔ همگانی در جامعهٔ دموکراتیک وضع شده
اند.
 ۳ــ این حقوق و آزادیها در هیچ موردی نمیتواند ،بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اعمال
شوند.
دېرشمه ماده:
د دې اعالمیې هېڅ یوه ماده باید داسې تفسیر نه شي ،چې یوه دولت ،یوې ډلې او یا یوه وگړي
ته داس ې حق ورکړي ،چې موخه یې د نورو د آزادیو او حقوقو ،د هغو حقوقو او ازادیو ،چې
په دغې اعالمیه کې راغلي دي ،له منځه وړل وي.
ماد ٔه سی ام:
هیچ یک از مواد و مقررات اعالمیهٔ حاضر نباید چنان تفسیر گردد ،که متضمن حقی برای
دولتی یا جمیعتی و یا فردی باشد ،که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج
در این اعالمیه را از بین ببرد و یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کنند.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_sharif_b_9tlin.pdf
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 ۳ــ مړینه ،رپوټونه او د خواخوږۍ پیامونه:
له بده مرغه چې د بهاند کورنۍ او د افغانستان د علم او فرهنگ د لویې کورنۍ دغه هستي
(افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند) له السه ورکړه .د بهاند د کورنۍ یو دانشمند شخصیت
افغان افتصاد پوه استاد شریف بهاند د دوه زره یولسم کال د جوالی پر اولسمه نېټه د سږو
سرطان له امله د برلین په یوه روغتون کې وفات شو .د ده د مړینې خبر لکه برېښنا په افغان
مېډیا کې خپور شو او د گڼو دوستانو او خواخوږو د تسلیت پیامونه خپاره شول چې دلته به یې
په لنډ ډول رپوټ وړاندې شي:
الف ــ په لر او بر ویبپاڼه د مړینې خبر او د خواخوږۍ پیامونه:
د استاد شریف بهاند د مرگ خبر د لومړي ځل له پاره په لر او بر ویبپاڼه کې خپور شو ،د خبر
متن او ورسره د تسلیت پیامونو یې دا دی:

له ډاکټر لطیف بهاند سره خواخوږي
خپروونکی :لراوبر ډاټ کام (کابل)،
لیک :سلېمان یوسفي،
نېټه17-07-2011 | ۱۳۹۰ / ٤ / ۲٦ :

افغان اقتصاد پوه شریف بهاند نن یکشنبه په جرمني کي د ورپېښي ناروغۍ له امله په حق
ورسېدئ.

اناهلل و اناالیه راجعون
ارواښاد شریف بهاند له شاوخوا دوو لسیزو راهیسي له هیواد څخه بهر د مهاجرت ژوند تېراوه
چي د کورنۍ په وینا یې نن سهار یې د جرمني په یوه روغتون کي ساه ورکړه.
نوموړي په اقتصاد کي زدکړي کړي وې ،په افغانستان کي د رسمي ماموریتونو ترڅنګ یې د
اقتصاد په برخه کي ګڼ شمېر لیکني او څېړني کولې.
د ارواښاد بهاند ژوند لیک به وروسته پر لیکه سي.
د لراوبر ویبپاڼي اداره د خپلو ټولو همکارانو په استازیتوب د ارواښاد شریف بهاند پر مړینه
خواشیني څرګندوي ،له کورنۍ او وروڼو هر یوه ډاکټر لطیف بهاند ،آصف بهاند او احمدشاه
بهاند سره ځانونه په دې غم کي شریک بولي ،ارواښاد ته دي لوى خداى (ج) جنتونه ورنصیب
کړي او کورنۍ دي یې له نورو غمونو په امان وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیدهللا تڼی او شاکرهللا خټک  ۱۳۹۰ / ٤ / ۳۱لمریز
زېږدیز،
د خواخوږۍ پېغام:

~

13:01:15 22-07-2011
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په ډېره خواشینۍ سره مو خبر تر السه کړ ،چې د هېواد پیاوړي اقتصاد پوه ښاغلي شریف بهاند
حق ته ځان وسپاره.
د بهیر اداره د خدای بښلي شریف بهاند مړینه د افغانستان له پاره لویه ضایع بولي .موږ د خدای
بښلي شریف بهاند د مړینې په ویر کې د هغوی له درنې کورنۍ سره ځانونه شریک بولو.
د ستر څښ تن په دربار کې د دعا السونه لپه کوو ،چې خدای (ج) دې ارواښاد شریف بهاند ته
جنتونه ورپه برخه کړي او کورنۍ ته یې ستر زغم او صبر.
د بهیر ادبي او فرهنګي خپرونې مشر -سید هللا تڼی
مرستیال-شاکرهللا خټک

*****
شهسوار سنګروال نیازی
زېږدیز،

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۳۱لمریز

~

12:37:11 22-07-2011

د خواخوږۍ پیغام:
افغان ادبي جرګه او لندن مېشتي لیکواالن د ګران هېواد د پیاوړي اقتصاد پوه او څېړونکي استاد
محمد شریف بهاند په دردونکې مړینه ډېر خواشیني دي ،او د استاد په مړینه د بهاند درنې کورنۍ
سره د زړه له کومې خواخوږي څرګندوي .دوي ته د غم ځغم او استاد ته ټول جنتونه غواړي.

*****
سیداغا وطن یار _کندهار
زېږدیز،

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۳۱لمریز

~

07:33:45 22-07-2011

په ډېره خواشیني سره خبرسوم چي دهیواد تکړه اقتصاد پوه ښاغلى شریف بهاند په حق رسیدلى
دى.

اناهلل واناالیه راجعون
د کندهار فرهنګپال یې په مړینه خواشیني یو ،کورنۍ ،دوستانو او خواخوږو ته یې د لوى رب
(ج) له درباره د جمیل صبرغوښتنه کوو او دا دعا کوو چي
خدایه نورمو نو د سره څخه داسي سایې مه بېلوه.
امین
سیداغا وطن یار د روهي ادبي بهیرګذارشګر

*****
ولی محمد نورزی ها لند
زېږدیز،

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۳۰لمریز

~

06:26:54 21-07-2011

د ارواښاد داکتر شریف بهاند د نا څاپی مړیني له کبله ډیر خوا شینې شوم  .زه د خپل ځان او
نورو دوستانو په استازیتوب د هغه وړونو اود کورنۍ ټولو غړو ته صبر جمیل او ارواښاد ته د
فردوس جنت دعا غو ښتنه کوم.
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ا هلل مو دنورو غمونو څخه و سا ته.
ولی محمد نورزی
روسیه ،سانکت پتربورګ ښار ،د افغانانو شورا
 16:03:49 07-20زېږدیز،

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۹لمریز ~ -2011

انا هلل وان الیه راجعون
په ډیری خواشینۍ سره خبر شولو چی افغان اقتصاد پوه محترم محمد شریف بهاند د جرمنی په
خاوره کی په حق رسیدلی دی ،د ارواښاد مړینه نه تنها د هغه کورنی لپاره ضایع ده ،بلکه د
ټول هیواد لپاره ستره ضایع بلل کېـږی ،د روسیې د سانکت پطربورک ښار د افغانانو شورا په
دی ویر کی ځان شریک بولی او محترم ډاکتر صیب لطیف بهاند او دهغه ټولی کورنی ته د
لوی خدای ج څخه د جمیل صبر غوښتنه کوی او ارواښاد ته دی هللا فردوس جنت په نصیب
کړی.
نیټه ۲۰۱۱ / ۷ /۲۰

*****
عبدالغنی امین

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۸لمریز ~  23:37:37 19-07-2011زېږدیز

بهاند صیب ،په غم مو خدای شته غمجن شوم .ستاسې ورور زمونږ ورور وو .له لویه خدایه
ورته د فردوس جنت غوښتونکی او تاسې ټولو غمجنو دوستانو ته د تسلیت غوښتونکی یم .

*****
احمدولي اڅکزی ـ المان
زېږدیز،

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز

~

23:39:36 18-07-2011

انا هلل و انا الیه راجعون
د ښاغلي شریف بهاند صاحب لپاره د هللا ج څخه جنت فردوس او د هغه د دردېدلي او په زړه
زخمي کورنۍ لپاره د څښتن تعالی څخه صبر او عوضونه غواړم .هللا تعالی دي دغه درنه او
قدرمنه کورنۍ د نورو غمونو څخه په امان کړي.
احمدولي اڅکزی  /جرمني
قاموسونه ټکی کام

*****
حبیب هللا غمخور  -مالمو،سویډن
 16:16:40زېږدیز،

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز

~

18-07-2011

په ډېرې خواشینۍ سره مي خبر ترالسه کړچې زموږ د هېواد تکړه اقتصاد پوه اوغښتلۍ لیکوال
ښاغلی شریف بهاند د ورپېښي ناروغۍ له امله په حق ورسېد.

انا هلل و انا الیه راجعون
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زه پداسي حال کښي چي ځان د ښاغلي بهاند له ټولي کورنۍ او ورڼوسره پدې سترغم کښي
شریک بولم د ارواښاد شریف بهاند مړینه زموږ ټولو او هیواد لپاره یوه لویه او جبیره نه
کېدونکې ضایع بولم.
د لوی څښتن تعالی له دربارنه دوي ته جنت فردوس اود کورنۍ ټولو غړیو ،دوستانو او
عالقمندانو ته ئي د زړه صبرغواړم .
روح دې ښاد نوم دې تلپاتی وي.
حبیب هللا غمخور

*****
محمدمعصوم هوتک  ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز ~  14:54:51 18-07-2011زېږدیز،
زه د ارواښاد شریف بهاند مړیني خواشینی کړم .له محترم ډاکټرلطیف بهاند او استاد آصف بهاند
او نوري کورنۍ سره ئې په غم کي ځان شریک بولم .متوفی ته جنتونه او کورنۍ ته د زړه
صبر له خدایه غواړم.
م  .معصوم هوتک

*****
محمد طاهر کاڼی  -روسیه  ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز
زېږدیز،

~

14:04:55 18-07-2011

په ډېرې خواشینۍ سره خبر شوم چې زموږ د هېواد تکړه اقتصاد پوه او لیکوال ښاغلی شریف
بهاند په حق رسېدلی دی .زه د ارواښاد مړینه زموږ ټولو لپاره یوه ضایعه بولم او دوی ته له
لوی څښتن تعالی نه د جنت فردوس غوښتنه کوم ،دوی دې خدای پاک وبښي او د دوی د کورنۍ
ټولو غړیو ته دې د زړه صبر او تسکین ورکړي.
محمد طاهر کاڼی

*****
انجنیر زکریا پوپل

 ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز ~  12:13:01 18-07-2011زېږدیز،

په ډېره خواشنی سره مي خبر تر السه کړ ،چي افغان اقتصاد پوه مرحوم شریف بهاند په حق
ورسېد.

انا هلل و انا الیه راجعون
زه مرحوم ته د خدای تعالي له دربار نه فردوس جنت او د کورنۍ غړو ته یې جمیل صبر
غواړم.
انجنیر زکریا پوپل

*****
داود جنبش  ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز ~  10:52:16 18-07-2011زېږدیز،
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بهانده ،یارانو ،زما وروڼو،
زړونه مو څښتن صبر کړه .د شریف ویر د ټولو دى .هغه ستاسې ورور ،خو زما ملگرى او
نژدې یار و .درد یې هومره چې ستاسې دى ،زما او زموږ هم دى .جنت ورته غواړم او یوازیني
بچي ته یې د افغان په مینه د مست زړه هیله کوم.
ستاسې داود

*****
 ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز

ډاکتر شیرحسن حسن  -مسکو
 10:21:45زېږدیز،

~

18-07-2011

په ډېره خواشینۍ مې خبر واخیست چې د بهاند کورنۍ مشر ورور ،افغان اقتصاد پوه شریف
بهاند د ورپېښې ناروغتیا له کبله پرون په جرمني کې په حق ورسېد.

انا هلل و انا الیه راجعون
په داسې حال کې چې د ارواښاد شریف بهاند مړینه د ده کورنۍ او د افغانستان علمي ماحول ته
لویه ضایعه بولم ،ارواښاد ته د فردوس جنت غوښتنه کوم ،د بهاند کورنۍ او خپلو ګرانو دوستانو
هر یو لطیف بهاند ،آصف بهاند  ،ماللۍ بهاند او احمد شاه بهاند سره په دغه غم کې ځان شریک
بولم او ټولو ته جمیل صبر غواړم.
ډاکتر شېرحسن حسن

*****
دانش خپرندویه ټولنه  -پېښور  ۱۳۹۰ / ٤ / ۲۷لمریز
زېږدیز،

~

09:37:17 18-07-2011

د فلك له چارو څه وكړم كوكار...
په ډېره خواشینۍ سره مو خبر ولوست ،چې د هېواد تكړه اقتصاد پوه ښاغلى شریف بهاند په حق
ورسېد.

انا هلل و انا الیه راجعون.
دانش خپرندویه ټولنه په داسې حال كې چې د ارواښاد مړینه د هېواد لپاره ستره ضایع بولي ،د
ارواښاد له كورنۍ سره په دې دروند غم كې ځان شریك بولي.
هللا دې ارواښاد ته جنت فردوس او كورنۍ ته عظیم اجر نصیب كړي.
هللا مو له نورو ناڅاپي غمونو په امان وساته.
امین
اسد دانش
د دانش خپرندویې ټولنې مشر

*****
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ب ــ په آزاد افغانستان پورتال کې:
آزاد افغانستان پورتال د شریف بهاند د خاورته سپارولو مراسمو رپوټ خپور کړ دا یې متن دی

 ۱ــ گزارشگر پورتال -برلین  ۲۰۱۱جوالی ۲۲
گزارشی کوتاه از جریان مراسم تشییع جنازۀ روانشاد "شریف بهاند:

" در زندگی کار ها و لحظاتی و جود دارد که با وجود اهمیت آنها ،انسان هیچ گاهی نمی خواهد،
همچو لحظاتی وجود داشته باشد و یا با میل خود درآن شرکت ورزد .یکی از این موارد ،شرکت
در تشییع جنازۀ اعضای خانواده ،دوستان و همکارانیست که دل آدم می خواهد اگر تا ابد زنده
نمی مانند ،حد اقل از خود انسان بیشتر عمر نمایند .شرکت در تشییع جنازۀ روانشاد "شریف
بهاند" همکار گرانقدر پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" یکی از همین مواردبود که
چهارشنبه  ۲۰جوالی در برلین صورت گرفت .خالف گزارش برخی از سایتهائی که در مخدوش
ساختن قضایای روشن مهارت داشته و در هر زمانی حاضر اند غیر مسؤوالنه به پخش اخبار
نا درست دست یازند ،مراسم تشییع جنازه که با ادای نمازه جنازه آغاز و با صرف ً به ساعت
یک ً اعالم داشته بود ،دقیقا طعام خاتمه یافت ،همان طوری که پورتال"افغانستان آزاد -آزاد
افغانستان" قبال بعد از ظهر آغاز یافته و الی ساعت چهار بعد از ظهر دوام نمود .جریان این
مراسم از بسا جهات برازندگی های خود را داشت که در ذیل ضمن ارائهٔ گزارش به برخی از
آنها نیز اشاره صورت می گیرد . -نخستین برازندگی را می شد در غم و اندوه مفرط تمام
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شرکت کنندگان در مراسم مشاهده نمود .بدان معنا که تمام شرکت کنندگان ،به پاس شخصیت
فرهنگی ،علمی و مبارزاتی شاد روان "بهاند" چنان متاثر بودند ،تو گوئی وی عضو فامیل
هریک از آنها بوده است . -وقت شناسی و دقت در تنظیم برنامهٔ تدفین و فاتحه با صرف طعام،
یکی از برازندگی های دیگری بود که اگر از یک جانب رشد فرهنگی خانوادۀ متوفا را نمایان
می ساخت ،از طرف دیگر می تواند درس خوبی باشد برای تمام ما افغانها ،تا برخی از سنن
ناپسندی را که در همچو موارد راه یافته اند ،از بین برده و نشان دهیم که ما نیزظرفیت بهتر
ساختن زندگی خویش را دارا هستیم . -در جریان تدفین به عالوۀ آیاتی چند ،فقط دو نفر صحبت
نموند .
ــ نخست یک تن از دوستان خانوادگی روانشاد "بهاند" زندگینامهٔ وی را به زبان پشتو قرائت
نمود -متن کامل زندگینامه را می توانید درصفحهٔ تاریخی  ۱۹جوالی زیر عنوان د ارواښاد
محمد شریف بهاند لنډ ژوند لیک در همین سایت مطالعه نمائید
ــ به دنبال آن خانم دپلوم انجنیر نسرین معروفی یک تن از متصدیان پورتال "افغانستان آزاد/آزاد
افغانستان" نوشته ای را به نمایندگی از پورتال و به پاس همکاری های بی شائب ٔه متوفا قرائت
نمودند -متن نوشته را می توانید در صفح ٔه تاریخی  ۲۲جوالی زیر عنوان سخنی چند بر مزار
روانشاد "بهاند" مطالعه نمائید -که سخت مورد عالقه و تقدیر حاضران قرار گرفت . -به دنبال
سخنرانی خانم معروفی ،برادر متوفا در حالی که از گریه نمی توانست صحبت نماید ،از شرکت
کنندگان مراسم سپاسگزاری نموده ،همه را به طرف مسجد به غرض فاتحه خوانی دعوت
نمودند.
شرکت کنندگان قبل از حرکت به طرف مسجد ،دسته های گلی را که با خود آورده بودند ،بر
مزار آن روانشاد گذاشته ،بدان وسیله آخرین احترام خویش را به ایشان ابراز داشتند– .
نظرتان را به عکسهای چندی از آن مراسم جلب می نمایم:
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 ۲ــ د استاد شریف بهاند د علمي او فرهنگي شخصیت په باب د ښاغلي دپلوم انجنیر خلیل هللا
معروفی خپره شوې مقاله:
دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی برلین ــ  23جوی  2011یادی از محقق فرزانه استاد "محمد
شریف بهاند "حدود ساعات چاشت دوشنبه ــ هژدهم جوی  2011ــ بود که زنگ تلفون به صدا
درامد .از آن طرف کسی پرسید « :معروفی صاحب هستن؟ » گفتم بلی مه خودم معروفی استم؛
گفت «  :مه زرینوال استم » ....باهم جورپرسانی کردیم و از فامیل آن دوست جویای احوال
شدم .که یکبار گفت «  :شریف جان بهاند فوت کرد  ».هایم حتما  ،گفتم نفهمیدم؛ گفتً :
نمیخواستم باور کنم و فکر کردم که گوش غلط شنیده اند «شریف جان بهاند دیروز یکشنبه
فوت کرد  ًً ».یک ماه پیش وقتی قسمت چهارم مقالهٔ جالب و گفتم هیچ امکان ندارد ،چون
شریف جان جور و تیار بود و حدودا تحقیقی خود را در مورد لشکرگاههای امریکائی زیر
عنوان « د پوځي اډو د رامنځته کولو اړتیا او د هغو موخې » به پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد
افغانستان" فرستاد ،بWفاصله تلفون کشید و خواست از وصول مقاله اش اطمینان حاصل نماید
 .ایمیل پورتال را باز کرده و خاطرجمعی داده گفتم « :بلی؛ مقاله ات رسیده  ».کوچکترین
عWلتی را نمیتوانست از خود بروز بدهد و همه فکر میکردیم که شریف جان واقعا ً در آن وقت
جور و تکله ُ مطمئن بود و به همه کس با م  :است .حتی خود هم از صحت خود بسیار باهات
میگفت «مه ده تمام عمر خود یک گولی هم نخورده ام  ».اما مثلی که اطمینان قلبی آن مرحوم،
واقعیتی تلخ را میپوشاند و او را به کلی خالی الذهن ساخته بود.
شریف جان بهاند بعد از اینکه سرف ٔه شدید توأم با تکلیف تنفسی پیدا کرد ،به داکتر روی آورده
و بزودی دریافت که ِ ششهایش را آفت ِ خبیث سرطان از کار انداخته است .فقط دو هفته در
شفاخانه بود و بعد خبر وفاتش در همه جا پیچید و ِ بر فامیل و انبوه دوستانش زخمی عWج
نپذیر زده همه را داغدار گردانید .با مرگ شریف جان بهاند ،قلب پرتپشی که میتوانست آثار
گرانباری را به اود وطن و جهان تحقیق تقدیم نماید ،از کار ماند و آرزوهای بیشمار یک دانشمند
متعهد و پرکار با خاک یکسان گردید.
آشنائی من با مرحوم بهاند در اپریل سال  2002بهم رسید و آن زمانی بود که در تیم "دری ــ
پشتو"ی تلویزیون "دویچه وله برای افغانستان" شروع بکار نمودیم .وی قسمتی از سرپرستی
تیم پشتو را به عهده داشت و کار من در عین شکل در قسمت زبان دری بود .در مدتی که در
آنجا بودیم هفتهٔ سه چار روز کار مشترک داشتیم و در ضمن کار به اختWط و خوش طبعی
و انبساط خاطر پرداخته و از حال و احوال یکدگر اطWع حاصل میکردیم  .میدیدم که شریف
جان در همان زمان هم به کارهای تحقیقی و موشگافانه سخت انهماک دارد و از خWل منابع
المانی و انگلیسی حقایق پشت پردۀ مربوط به افغانستان عزیز و جهان را بیرون می آورد .کتاب
مشهور "حقیقت ممنوع" را از المانی به دری ترجمه کرد و از من خواست تا به ویرایش آن از
نگاه زبان دری بپردازم که به کمال میل پذیرفته و این فرمایش آن دوست و همکار نهایت عزیز
را انجام دادم .متأسفانه چاپ آن ترجمهٔ دری این اثر جالب و افشاءگر ،با سختگیریهای مؤ ُ لف
کتاب ــ بخاطر دریافت امتیازات مادی ــ به موانع مواجه گردید و بعد ندانستم که شریف جان
بهاند این کتاب ارزشمند را به حلیهٔ طبع رسانیده توانست و یا نی؟ ً در نیمهٔ سال  2005با
پورتال "افغان جرمن آنWین" عضویت آن سایت را پذیرفته و از طریق آشنائی دست داد و
بعدا آن فعالیتهای ادبی ــ سیاسی را براه انداختم .کمی بعد بنا بر تشویق من شریف جان بهاند هم
به خیل همکاران قلمی آن صفحهٔ انترنتی پیوست .شریف جان از همان زمان تا آخرین روزهای
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زندگانی با آن سایت همکاری قلمی داشت .من مگر یکجا با چند دوست همفکر و همرزمم ،که
از سنگ اندازیها و ماجراجوئیهای تنی چند از اعضای "افغان جرمن آنWین" رنج میبردیم،
وقتی کارد به استخوان رسید ،به تاریخ چارم جون  2008از عضویت و فعالیت در آن وبسایت
کناره گرفته و بفکر ایجاد وبسایتی گردیدیم که امر و نهی هیچ کسی را نپذیرد و ما از طریق آن
فعالیتهای آزادیخواهانه ِ خوشبختانه که این آرزو به زودی زودی تحقق پذیرفت و و دلخواه خود
را در پای مردم و وطن محبوب خود بریزیم .وبسایت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" بنیاد
نهاده شد  .بWفاصله بعد از آنکه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را به تقریب سالگرد
هشتاد و نهم استرداد افغانستان از یوغ انگریز ،در  18اگست  2008تأسیس کردیم ،شریف
جان بهاند نیز همکاری خود را با این صفحهٔ نوبنیاد شروع کرد؛ و مقات تحقیقی وی در پهلوی
مقات دیگر دانش ُ مندان دلسوز وطن ،از همان عنفوان تولد و نوجوانی پورتال ،شاهد مدعاست.
مقات وی از ساحهٔ تخصصی او یعنی عرصهٔ اقتصاد منشأ گرفته و دامنه اش با مهارت به
سیاست کشانیده میشد .آخرین مقالهٔ تحقیقی و بسیار نافذش در مورد لشکرگاههای اضWع
متحدۀ امریکا تدوین گردیده بود که در چار بخش در پورتال ما نشر گردید  .شریف جان در
حضرت بزرگوار کابل بدنیا آمده و دوزبانه بار آمده بود .زبانهای ارجمند پشتو و دری هردو،
زبانهای مادری او بودند و بر هردو تسلط کامل داشت .در بسا آثار وی تلفیقی ازین دو زبان را
مشاهده میکنیم که سخت بجا و نکو و گوارا افتاده است .وی با این کار خود ،بمانند دگر افغانان
وطنخواه و دلسوز ،در واقع در مسیر تحقق وحدت ملی .مقات استاد بهاند برای پورتال ما بیشتر
به زبان پشتو نوشته میشد ،چون از شریف جان گام برمیداشت افغانها عم ًWبهاند جدا کرده
بودیم تا مقا ت خود را برای پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" به زمان ملی ً تقاضاء و
خواهش پشتو بنویسد و او این خواهش پورتال را از صمیم قلب تحقق میبخشید .این خواهش ما
از دو جهت بود  :ــ یکی اینکه در آن زمان همکاران پشتونویس کمتر داشتیم  .ــ ولی هدف
مهمتر ما این بود تا آن دانشمند وامقام و آن پژوهشگر عالیقدر مقات خود را بزبان ارجمند پشتو
بنویسد ،تا غنائی باشد برای این زبان .و اگر همه پشتونان ما بیشتر به زبان پشتو مینوشتند،
منابع ادبی و علمی موجود در زبان پشتو تا این حد تنک و محدود نمی ماند .این سخن بدرجهٔ
اول متوجه نخبگانیست که زبان مادری شان پشتو بود ولی آثار گرانبار خود را به دری نوشتند،
از قبیل استاد عWمه پوهاند عبدالحی حبیبی ،استاد عبدالرحمان پژواک ،استاد وکیلی فوفلزائی،
استاد عبد هللا افغانی نویس و غیره و غیره .بگذریم ازینکه حتی زمامداران پشتون ــ از
اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر گرفته تا پسرش تیمورشاه و بعد شاه شجاع و بعد سردار رحمدل
خان مشرقی و  ...بزبان دری اشعار آبدار به یادگار گذاشته اند .اینان که توجه خاص به زبان
دری داشتند ،دفتر و دیوان را هم اندرین زبان ارجمند دائر کرده بودند ،که تا به امروز هم چنان
است  .انهماک دانشمندان پشتون ما به زبان ارجمند دری هم خیلی به سود ماست و هم به زیان
ما .به سود ماست که زبان دری ازین طریق بارورتر و غنیتر میگردد .مگر بزیان ماست ،چون
چنین انهماکی باعث میگردد که این قوای خWقه مجال نوشتن و پرداختن به زبان پشتو یعنی
زبان مادری خود نویسندگان را نیابند .و چون این کار تکرار شود و از هر دانشمند پشتون ما
تکرار شود ،خWئی عظیم در پرورش و پرورش علمی زبان پشتو ایجاد گردد .متأسفانه که این
منوال از زمانه های پیش تا به امروز تداول داشته و قوام یافته است و یقینا رون و دهور ،باعث ً
که تکرار این امر به مرور ق ِ ر دانشمندان پشتون ما یکی از علل اساسییست که این شده است
که زبان شیرین پشتو خود فقیر بماند .در واقع این کا زبان ارجمند و پرصWبت را فقیر ،کم
بغل و دستنگر نگه دارد  .طوری که گفتم ،استاد بهاند به تقاضای پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد
افغانستان" لبیک گفته و مقات خود را برای ما به پشتو مینوشت .از ابتکارات بهاند مرحوم
مث "Wڅ" پشتو
استفاده از بعض حروف خاص پشتو در دری هم بود ،که دری فاقد فونتیک ً
که معادل آن در زبان دری وجود ندارد .بعض زبانهای اروپائی حروفی دارند که معادل آن
است .حرف فونتیک آن در زبان دری موجود نیست ولی زبان پشتو این معادل را دارد.
مث Wحرف "  "Zالمانی که در زبان دری معادل تلفظی "یکحرفی" ندارد و از همین رو آن
ً
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را با ترکیب دو حرف "ت  +س" افاده میکنند .اما زبان پشتو همین معادل تلفظی را در حرف
"څ " نقد و تیار دارد .و خوشبختانه که شریف جان بهاند که از منابع المانی استفادۀ وسیع میکرد،
این ظرافت را با درایت دریافته و جائی که اسم خاص المانی متضمن همین حرف میبود ،آن را
با "څ" پشتو ارائه میکرد  .چنان که میدانیم از الفبای تایپی و کمپیوتری زبان دری از برکت
فارسی ایران ،حرف "یای مجهول" ساقط گردیده است و ما مردم که یای مجهول در فونتیک
کلمات ما وجود وسیع دارد و از همین سبب هم زمانی در ماشینهای تایپ خود تکمهٔ این حرف
خاص را داشتیم ،امروز از خیرات سر ایرانیان فاقد آنیم .معمول ما مگر اینست که هردو "ی"
را با عین حرف بنویسم که مینویسیم .اما چرا از زبان دیگر ملی خود که زبان خود ماست،
استمداد نکنیم و در هنگام نوشتن با کمپیوتر یعنی در هنگام تایپ کردن کمپیوتری ،حرف "یای
مجهول" را از "کیبورد" و الفبای پشتو نگیریم؟؟؟ بعضا ت مسترد ً کتب مورد ضرورت آن
دوست را از کتابخانه ام در اختیارش میگذاشتم و وی نیز کتب را امانت و سWم میکرد .وی
گویا فرهنگ امانت گرفتن و خواندن کتاب را درست درک و عملی میکرد؛ برخWف بعض
کسان که کتاب امانت را ژولیده و فرسوده و سیاه و چرک به صاحبش پس میدهند  .و این
خصلتیست سخت مذموم که مع اسف در حد طیف افغانان واقعا و هر کتابی را که ً بسا هموطنان
ما مص داق مییابد .شریف جان بهاند مگر در حالت استثنائی را داشت امانت میگرفت ،پاک و
پاکیزه و به موقع به صاحبش میرساند  .وقتی خبر ناگوار مرگ شریف جان را گرفتم ،در پهلوی
بخاطر آوردن شمایل و سلوک انسانی وی و اینکه هیچ دوستی را نشنیده بودم که از وی شکایت
نموده باشد  .به یاد آوردم که دو سال پیش یکی از تألیفات جالب خود را زیر عنوان «پردۀ دوم
بازی بزرگ ــ تحقق منافع ستراتژیک در پوشش دموکراسی » برایم اهداء کرده بود .ارزش
این کتاب ارجمند برای من در پهلوی محتوای نافذ آن ،از ناحیهٔ چند کلمه ای هم هست که ضمن
اهدای کتاب به خط خودش نوشته شده ِ کتاب ارجمند را درینجا سکن کرده نشر کنم؟ است .چه
باک دارد که ان نمونه خط و اهدای ان کتاب ارجمند را در اینجا سکن کرده نشر کنم؟
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در اخیر این یادنامهٔ مختصر در کمال حسرت و با هزاران افسوس از فقدان یک دوست بسیار
ارجمند و یک محقق و دانشمند فرزانهٔ وطن یادآور میشوم که  : .این ضربه در سکتور ضربه
ای بود عظیم مرگ شریف جان بهاند برای جامعهٔ دانشپژوه افغانی ک ًWزبان عزیز پشتو مگر
عمیقتر به نظر میرسد ،چون چنانکه رفت ،افغانستان عزیز ما در زمینهٔ کارهای تحقي ُ قی و
علمی در زبان ملی پشتو متأسفانه به قحط الرجال مواجه است .اینست که زخم ناشی از مرگ ِ
وی در حد طیف نحیف نگهداشته شدۀ پشتو ،واقعا  ً .به مشکل میتواند التیام پذیرد
روحش شاد
و یادش تا جهان است،
به نکوئی باد!!!
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ج ــ په ټول افغان ویبپاڼه کې د استاد شریف بهاند د مړینې خبر او د ځینو خواخوږو
د تسلیت پیامونه:
په برلین کې د ارواښاد شریف بهاند د جنازې خبرتیا
د بهاند کورنۍ 20:04 18.07.2011
د بهاند کورنۍ ،خپلوان او دوستان د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د پخواني استاد او د
افغانستان د علومو اکاډیمي د پخواني غړي محمد شریف بهاند د مړنې له کبله دوستانو ته خبر
ورکوي چې د خدای بښلي جنازه د جوالی پر شلمه نېټه د چارشنبې پر ورځ د جرمني د برلین
په ښار کې خاورو ته سپارل کیږي:
د جومات او هدیرې پته :کولومبیا دم ـ 128
پوستي کود ،10965 :برلین
د جنازې د لمانځه وخت :د چهارشنبې ورځ د جوالی  20نېټه ،د غرمې  12بجې
فاتحه :د چهارشنبې په ورځ د جنازې تر لمانځه او ښخولو وروسته په یاد شوي جومات کې
اخیستل کېـږي.
د اړیکو شمېرې:
-- 004917674757252
-- 004917627351120
Addresse:
Friedhof
Columbiadamm 128
10965Berlin

*****
تګ 22:20 19.07.2011
شریف بهاند ډیر ښه پېاوړی پوهاند او نامتو لیکوال او تکړه ژباړونکې و او هره شېبه د هر
انسان سره په ډېره مینه غږېدو.
ېوه ورځ ما په هغه هللا بښلي باندې غږ وکړو چه ېو پردی مرستې له اړتیا لري او دغه مرسته
پرته د هللا څخه بل دی هللا بښلی نور څوک نشی کولی ،نو هللا بښلی ټول خپل کړه وړه پریښودل
او پردیو مرستې له ئی ور ودانګل او هغه حق پر ځای کړو ۰ما هللا بښلی له یواخی د بریالیتوب
دعا وکړه .نو هی هللا بښلی ئیه جنت دی مبارک شه.
دی هللا بښلی لیکنی او ژباړنې د ډیرو ستونځی ئی حل کړی او حل به ئی کړي.
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دی هللا بښلی لیکنی او ژباړنې به څوک راټولی کړي.
بسته یاري بسته دی هللا بښلی کډی در څخه والړی  ،د هللا په لویه الری بسته یاري بسته دی۰
سالم علیکوم سالم
د برلین لیونی

*****
نیټه ۱۳۹۰ ، ٤ ، ۲۸
کاروان 09:19 19.07.2011
د ارواښاد استاد شریف بهاند
د مرګ د خبر په اورېدو
همځولی یار د چا مړ مه کې
همځولی یار د زړګې ولې پرې کوینه
ورور د ورورۍ تر څنګ لږو ډېر همځولی هم وي .د مرګ درد یې تر سلو همځولو هم ور
اخوا دی .کله چې په راډیو کې به مې د قمرګلې دا سندره اورېده:
ما بې وروره مه کې.
بې اختیاره به مې دې سندریزې دعا ته آمین ویل .مرګی که حق هم دی خو ژوندیو عزیزانو ته
تریخ دی .د ورور مرګ کشر ،مشر تر ولسمشر ټول ژړوي .کرزي صاحب د خپل ورور په
مرګ پر خپل زړه باندې د صبر پښه اېښې وه چې د خپلې ولسمشرۍ جالل وساتي ،خو کله یې
چې په لحد کې د خپل ورور ټنډه ښکلوله نو د ورورۍ د مینې درد خپل کار وکړ دې ته یې ونه
کتل چې زه د ولسمشر پر خوله چیغه ،په ستوني کې سلګۍ او په سترګو کې اوښکې راولم.
دا وطن لکه یو وجود په رګونو او تارونو اوبدل شوی دی .که له یو تار نه د خوښۍ شرنګی
پورته کیږي په یو نه یو ډول د خوښۍ د شرنګي خوږلنۍ موږ ټولو ته رسیږي .ځکه موږ ټول
د دې وجود یوه برخه یو .خو که د مرګي مطرب پر دې تارونو لیندۍ کېږدي ،بیا نو دا لیندۍ
لکه تېره چاړه زموږ پر زړونو را تېریږي .هغه ورځ مې په خبرونو کې د ولسمشر یو ه خبره
واورېده چې د خپل ورور د مرګ په ورځ یې د خپل مېلمه د فرانسې جمهور رئیس ته کړې وه،
هغه جمله دا وه:
«له خپل مېلمه بښنه غواړم چې ما ده ته موسکا ونه کړای شوه».
په دې یوه جمله کې زموږ د وطن یو لوی درد نغښتی وو .داسې درد چې وړل یې د لویو ـ لویو
تراژیدي منظومو مالوې ماتوي .مرګی زموږ د وطن دروازې ټکوي ،دلته ،هلته ،بهر په
مهاجرت کې ،تر شنه آسمان الندې د ځمکې پر سر هر چېرې د افغانانو ژوند په اوښکو وینو
لوند دی .دا چې په هر نوم مري ،دا چې هره ټاپه پې لګیږي درد یې د افغانو کورنیو پر ټغر او
پوزي مېلمه دی .څه یې په تورو ټوپکو ،توغندیو ،د الوتکو په بمونو مري او څه یې همدې
غمونو په زړونو دومره نري کړي چې له کړاوه یې د دوی د زړونو او دماغونو حساس تارونه
پرې کیږي.
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همدا پرون مې واورېدل چې استاد شریف بهاند له دنیا الړو .اه چې څه د غم خبر ؤ .ما وویل
چې دا خو ال روغ جوړ وو دوه درې کاله وړاندې زموږ دفتر ته راغلی ؤ ،څه ښه مفکوره یې
وه .د فکر او پیام مقالې به یې لیکلې .چا راته وویل:
بس خبره په دې ځای کې ده چې څوک په سره توره مري او څوک د وژل شویو وطنوالو له
غمه .پسې زیاته یې کړه :استاد شریف د کمپیوتر تر شا ناست د مقالې په لیکلو بوخت و چې
ناڅاپه یې د زړه له دریدو سره د کمپیوتر پر تڼیو ګوتې هم ودرېدې.
هللا دې یې جنتونه په نصیب کړي.
د ارواښاد غمجنې کورنۍ ،دوستانو په تېره استاد لطیف بهاند ته د مینې د پروردګار له درباره
جمیل صبر غواړم.

د رحـمــت پـــرښـتـې تـــه راولــې ربـــه
دې وطن دې لویې مور ته خطر پېښ دی

*****
زهیر شینواری 07:43 19.07.2011
شریف بهاند ډیر ښه سړی و ،خدای (ج) دې د هغه جنتونه په نصیب کړي ،د افغانستان د علومو
په اکاډمۍ کې زموږ له همکارانو څخه و .ډیر وخت مو یو بل سره علمي بنډارونه لرل ،زه له
خپلې خوا د شریف بهاند ټولې کورنۍ ته د دوعا السونه پورته کوم او په ځانګړې توګه ښاغلي
لطیف بهاند ته چې زموږ د هیوادد یاد وړ فرهنګي شخصیتونو څخه دی ،له خپلې خوا ډیر ـ ډیر
تسلیت وړاندې کوم .
هللا ( ج) دې د هغه ورور وبخښي امین

*****
ډاکټر محمدآجان مرزئ 00:44 19.07.2011
شریف بهاند زما دوس ٬او په تیرو اوه دیرشو کلونو کې د الرې مل وؤ .د جالوطنئ په لوړو
او ژوارو کې مو د ژوند ډیرې خوښې او غمجنې شیبې په گډه سره تیرې کړې .مرحوم د دوست
او ملگري په توگه جوړه نه لرله .زموږ د گډو خبرو اترو او مجلسونو په ترڅ کې به ده تل
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت کولو هیله څرگندوله او د خپلو امکاناتو سره سم ئې د دې لوړې
هیلي په ترسره کولو کې په بریالئ توگه زیار هم وایست.
مرحومه وروروره!
د ژوند تر روستئ سلگۍ پورې به تا او ستا ښکلې خندا او ورورگلوي هیر نه کړم.
له پاک هللا څخه تا ته جنتونه او ستا کورنۍ او دوستانو ته د زړه صبر غواړم.

*****
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سیدعبدهللا ولي زی 22:09 18.07.2011
خدای دې دروند استاد وبښي او خدای دې جنتونه ورته نصیب کړي ،درنې کورنۍ او خواخوږو
ته یې د زړه صبر هیله لرم .خدای دې موږ د راتلونکو غمونو لرې ساتي.
په درنښت
سیدعبدهللا ولي زی

د ــ د استاد شریف بهاند د مړینې په باب روهي ویبپاڼې داسې ولیکل:
شریف بهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې ،
2011-07-18 00:00:00
په ډېرې خواشینۍ مو خبر تر السه کړ ،چې اقتصاد پوه شریف بهاند په جرمني کې د کډوالۍ
پر مهال له دې فاني دنیا سترګې پټې کړې.

اناهلل و انا الیه راجعون.
د روهي ویب پاڼې اداره ،ډاکترلطیف بهاند ،استاد آصف بهاند او د ارواښاد د کورنۍ ټولو
غړو او دوستانو ته ،د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوي.هللا (ج) دې ارواښاد شریف بهاند ته
فردوس جنت او د بهاند درنې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي.

آمین یا رب العالمین
هـ ــ د المان غږ د دویچ ویله په تلویزیون کې د استاد شریف بهاند د یو همکار
ښاغلي جیالني لبیب خاطره او د تسلیت پـیام:
بیاد همكار و هموطن خوبم محمدشریف بهاند
جیالنی
سال  ۲۰۰۳میالدی در سالون انتظار تاویزیون دویچه ویله صدای آلمان واقع شهر برلین كه
قرار بود برنامه های تلویزیونی اش را به زبان های دری و پشتو برای افغانستان آ غاز بنماید،
بار نخست او را دیدم  .سالم علیكی گفتیم ،احوال پرسی كردیم و رفتیم .با انسانی آشنا شدم
آرام  ،سنگین و خوش برخورد  .بعد ها كه همكار یكدیگر گردیدیم  ،دانستم كه نامش محمد
شریف بهاند می باشد و زمانی استاد فاكولتۀ اقتصاد در دانشگاه كابل و عضو اكادمی علوم
افغانستان بوده است.
بهاند ،كارش را در بخش ویراستاری اخبار و مطالب فرهنگی ومعلوماتی به زبان پشتو زیاد
جدی می گرفت؛ وی اغلب میكوشید با مجریان و دیگر همكاران برنامه های پشتوی تلویزیون
دویچه ویله به گونۀ كنار بیاید كه هم خدا بشود و هم خرما ؛ یعنی هم او وظیفه اش را به خوبی
انجام داده و هم دیگران را به تغییر احتمالی موضوعی ،واژه یی و یا جمله یی متقاعد گردانیده
باشد .محمد شریف بهاند ،انسانی بود متین ،فروتن و آگاه؛ و از كشمكش های قومی ،زبانی و
منطقوی مبری .وقتی از اقتصاد حرفی به میان می آمد ،به یكبارگی جدیتش را شاهد می گشتی
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و می دانستی كه محمدشریف بهاند بیشتر از توانایی ویراستاری یك برنامه یی تلویزیونی در
چانته اش دارد.
وی هم مثل من كارش را می كرد و به خانه اش می رفت ؛ روز ها ،ساعت ها را در كافه
تیریای بنای صدای آلمان حیف و میل نمی نمود.
آخرین باری كه او را دیدم در ساختمان تلویزیون دویچه ویله بود و آخرین روز كارش آنجا؛
در سال  ۲۰۰۶میالدی .خدا حافظی كردیم و رفت .
خاطره های خوشی از محمد شریف بهاند در زمان همكاری مشترك ما برای افغانستان در
تلویزیان دویچه ویله ،همیشه یادش را در من زنده نگه خواهند داشت.
شریف بهاند ،هم میهن خوب من ،روانت شاد  .جایت در میان نزدیكان ،خویشاوندان و دوستانت
خالی خواهد ماند كه جوان رفتی و چه زود رفتی.
بهشت برین جایگاهت باد!

و ــ د افغان جرمن پورتال د ځینو قلمي همکارانو او فرهنگي دوستانو د خواخوږۍ پیامونه:
کله چې ما د استاد شریف بهاند د نهم تلین ( )۲۰۲۰/۰۷/۱۷په مناسبت ،د ده یو علمي فرهنگي
کار (د بشري حقونو نړیواله اعالمیه) په دوو ژبو (پښتو او دري) باندې په کمپیوتر کې ټیپ
او له یوې لنډې مقدمې سره مې په افغان جرمن پورتال کې انالین کړه؛ نو ښاغلي دانشمند
اکادمیسین کاندید استاد اعظم سیستاني د افغان جرمن پورتال د نظریاتو په برخه کې د افغان
اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د علمي شخصیت په باب داسې ولیکل:
«نهمین سال درگذشت شخصیت اکادمیک ودانشمند رشتۀ اقتصاد ،عضو فعال و پرکار اکادمی
علم افغانستان مرحوم محمد شریف بهاند را به خانواده محترم وبازماندگان وبرادر دانشمندش
استاد آصف بهاند تسلیت میگویم.
مرحوم داکتر شریف بهاند را در آکادمی علوم افغانستان دیده بودم چون همکار علمی و عضو
دپارتمنت اقتصاد در مرکز تحقیقات علوم اجتماعی بود ،ایشان از سوی اکادمی علوم برای
تحصیالت دکتورا در رشتۀ اقتصاد به آلمان اعزام شدند و در سالهای های که من نیز به اروپا
مهاجرشدم ،با لطف و مهرانی که جزء کرکتر او بود احوال مرا در سویدن گرفت و از وی
خواهش نمودم تا با پورتال افغان جرمن همکاری کند و ایشان دعوت مرا قبول نمودند و همکاری
علمی خود را با پورتال افغان جرمن آنالین نیز استوارکردند .پس از آن هرهفته یا دوهفته یک
بارمقاله ای در این پورتال به نشرمیرسید و میخواندیم .در آرشیف نویسندگان از وی مقاالت
متعدد و سودمندی برجای مانده است.
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یکی از کارهای سودمند شان ترجمه منشورحقوق بشر سازمان ملل متحد است به سه زبان دری
وپشتو و آلمانی که با ادبیات فصیح و رسا برگردان شده است و محترم استاد آصف بهاند آنرا
ضمن مقالتی به مناسبت نهمین سال درگذشتش در بخش تحلیل ها گذاشته است.
افسوس که این دانشمند درعین جوانی زندگی را پدرود گفت ورنه از قلم پرفیض او آثار علمی
و سودمند بیشتری میداشتیم.
روحشان شاد و یادشان همواره گرامی باد».
بیا ما (آصف بهاند) له استاد سیستاني څخه د مننې په دود داسې ولیکل:
له استاد سیستاني څخه یوه نړۍ مننه چې د افغانستان د حقداره دانشمند ،اقتصاد پوه استاد شریف
بهاند علمي شخصیت او فرهنگي کارونه یې په دانشمندانه توگه یاد کړیدي او د هغه د نهم تلین
په مناسبت یې د خدای بښلي کورنۍ په پته د خواخوږۍ او تسلیت پیام لیکلی دی.

*****
بیا پیاوړي شاعر ښاغلي سلطان جان کلیوال داسې ولیکل:
د پوهاند شریف بهاند صاحب یاد:
دا ریښتیا خبره ده چی هرڅوک چی دی دنیا ته راغلی بیرته تری تلونکی دی .خو دا هم ریشتیا
ده چی پوهان او هغه کسان چی د ژوندانه په اوږدو کی یی تل د نورو د ارامۍ او سوکالۍ د
پاره زیارګاللی وی ،شپې ـ شپې په ویښه تیری کړی وی او دومره څه یی راتلونکو ته پریښی
وی چی هره شیبه د زرګونو کسانو سره ملګری او خبری ور سره کوی هغه نه مړ کیدونکی
دی او نه تلونکی .د زرگونو داسی تل ژوندیو حقدارانو په منځ کی یو هم مرحوم پوه د پراخی
حوصلی او لوړ استعداد لرونکی تل یاد شخص خدایبخښلی شریف بهاند صاحب دی .ما په ټول
عمر کی دوه کرته ورسره مالقات کړیدی خو دا خبره بی مبالغی کوم چی ډیرو کمو وختو کی
به می له نظره لری شوی وی.
هللا دی په دوستانو کی حساب کاندی.
دروند استاد بهاند صاحب او ټولی درنی کورنۍ ته یی د جمیل صبر غوښتونکی یم،
د هغه یادونه دی تل ژوندی وی او اروا دی ښاده وی.
آمین
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 ۵ــ د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند تلینونه:
د استاد شریف بهاند د علمي شخصیت او یاد د تازه ساتلو په موخه ما د ده د لومړي ،پنځم او
نهم تلین د درناوي په پار مفصلې مقالې ولیکلې او خپرې کړې .دغه راز هوډ مې کړی دی چې
لسم تلین بې هم د یوې مقالې او همدې کتاب په خپرولو سره لمانځم..
الف ــ لومړی تلین:
د استاد شریف بهاند د لومړي تلین د لمانځلو او د ده د علمي شخصیت د درناوي په پار مې ښه
اوږده مقاله ولیکله چې په هغې کې د ده بیوگرافي او پر علمي کارونو رڼا اچولې وه .د هغې
مقالې په پیل کې ما داسې لیکلي وو:
«د استاد شریف بهاند د ویر د یو کلن کیدو په پلمه د ده ژوند ،زدکړو ،ترسره کړو دندو ،آثارو
لیکلو ـ ژباړلو مقالو اوعلمي فعالیتونو ته د الس لرلو اسنادو او له ده نه راپاتې آثارو په رڼا
کې ،یو ځغلند نظر اچول کیږي»...
د لومړي تلین له پاره د لیکل شوې مقالې پاتې برخې ،په همدې کتاب په بېالبېلو برخو کې رواړل
شوې دي.
ب ــ پنځم تلین:
د استاد شریف بهاند د پنځم تلین د لمانځلو له پاره هم ما یوه مقاله ولیکله او په هماغه وخت کې
مې په میډیا کې خپره کړه .د یادې مقالې بشپړ متن دا دی:

د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ویر پنځه کلن شو

یاد به دې ساتمه په لمدو سترګو
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له نن نه پنځه کاله وړاندې ،د  ۲۰۱۱ام کال د جوالی په اولسمه ( )۱۷نېټه د کابل پوهنتون د
اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد ،د افغانستان د علومو اکادیمۍ پخوانی غړی ،په جرمني کې د
بیالبیلو فرهنګي دندو د ترسره کولو تر څنګ او د ژوند تر پایه د استادۍ د ویاړلې دندې ترسره
کوونکی؛ افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د یوې وژونکې ناروغۍ په وجه له موږ نه د تل
له پاره جال شو.
زه دا کرښې یوازې د دې له پاره نه لیکم چې استاد شریف بهاند سره زه د وینې شراکت لرم یا
زما یو مشر الال دی ،د دې لپاره یې هم لیکم چې استاد شریف بهاند د افغانستان او سیمې په
کچه ،د اقتصاد او سیاست په برخه کې د لوړو زدکړو خاوند و ،دی هغه حقداره قلموال هم و
چې د خپل مسلک په برخه کې یې په رښتیا د خلکو ،هیواد ،قلم او مسلک حق ور ادا کړی و،
د افغانستان او نړۍ په اقتصاد او سیاست پورې اړوند یې کتابونه او مقالې لیکلې او ژباړلې وې؛
داسې چې د افغانستان ،سیمې او نړۍ په باب د سیاست او اقتصاد ښه هنداره یې ګڼالی شو .د
استاد شریف بهاند د یادو مقالو ډیرې ښې بیلګې دلته په کلیک کولو سره تر السه کیدای شي.
د استاد شریف بهاند د پنځم تلین په خاطر ،د ده علمي کارونو او فرهنګي هڅو ته د درناوي له
پاره ،په علمي نړۍ او په بهاند کورنۍ کې د ده د فزیکي نه شتون او فقدان په وجه؛ زما د زړه
یو څو خبرې او دردونه په دې مقاله کې وړاندې کېـږي.
د استاد شریف بهاند د مړینې خبر د لومړي ځل له پاره د «لر او بر» ویبپاڼې د  ۲۰۱۱کال د
جوالی میاشتې په اولسمه ( )۱۷نیټه خپور کړ.
او ورپسې په افغانستان کې دننه او له هیواد نه دباندې افغان میډیا د استاد د مرګ خبر له تبصرو
او د خواشینیو له پیامونو سره د نړۍ ټولو سیمو ته ورساوه.
د افغانستان د وخت جمهور رییس ښاغلي حامد کرزي د استاد شریف بهاند د مړینې په مناسبت،
د بهاند د کورنۍ په پته او د شریف بهاند د خواخوږو او علمي کړیو په آدرس د خواشینۍ او
تسلیت پیام خپور کړ ،د استاد مړینه یې د علم او فرهنګ په نړۍ کې یوه لویه ضایعه وبلله .د
ښاغلي جمهور رییس پیام په هماغه وخت کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیو له الرې خپور
شو.
د استاد شریف بهاند د مړینې په مناسبت د شریف بهاند او بهاند کورنۍ خواخوږو او دوستانو په
میډیا کې د تسلیت او خوا خوږۍ بې شمیره پیامونه خپاره کړل.
د استاد شریف بهاند له مرګ نه یو کال وروسته ،د ده د لومړي تلین په مناسبت ،د ده مفصله
بیوګرافي ،د خپرو شو آثارو او مقالو لست ،د ده د علمي کارونو د یوې برخې په توګه خپاره
کړای شول.
او دا دی نن د استاد شریف بهاند پنخم تلین دی.
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د  ۲۰۱۱کال د جوالی میاشتې په شلمه نېټه مو کله چې د افغانستان او بهاند کورنۍ دا ستره
علمي هستي ،له اوښکو او حسرتونو سره د تل له پاره د جرمني په برلین کې خاورو ته وسپارله؛
د تدفین او ویر د تشریفاتو له مخې باید د بهاند د کورنۍ یو حاضر مشر وینا کړې وای .هلته
په موږ کې تر ټولو مشر لطیف الال (ډوکتور لطیف بهاند) و.
لطیف الال (دوکتور لطیف بهاند) د استاد شریف بهاند پر قبر باندې ،په داسې حال کې چې له
سترګو نه یې د اوښکو باران پر ګریوانه را روان و ،په نیولې ژبه او خواشینۍ سره داسې وویل:
«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 له درلودلو سره ،سره؛ نه شم کوالی له دغه لښکر نه استفاده
وکړم ،زه نه شم کوالی د خپل ټول 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
غړی او د خپلې کورنۍ یو زړه سواندی او د خپلې کورنې سټه ،مجبورا خاورو ته سپارو او
…
د ویر تورې څپې داسې را باندې غالبې دي چې زه د یو غریب او د ادبیاتو د یو مات امپراتور
په توګه ،حتی خپل لغات ،خپل لښکر او له خپلو زده کړو شیانو او را سره کلماتو او تورو نه
هم استفاده نه شم کوالی .ما وبښئ ،د ویر تورو وریځو او لړو مې د ستوني لوی دهلیز را بند
کړی دی او …»
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او دا دی نن چې د  ۲۰۱۶کال د جوالی اولسمه ده او د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند د
نه شتون پنځم تلین دی ،له حسرتونو ،اوښکو ،غمونو او د ده د نشت له ستر ویر سره په لمدو
سترګو ډک ستوني ناست یم ،د شریف الال ویر مې میلمه دی او زما د زړه او ذهن په دهلیزونو
کې د ویر باد چلېـږي ،د غم نغمې غږېـږي او د شریف الال د ویر د باد په څپو کې زما په ذهن
او پر ژبه باندې ،د ده د ویر کلمات ،د ده د ویر له تورو وریځو سره ښکته پورته کېـږي او زما
د ذهن په البراتوار کې ځینې توري داسې اوډون مومي:
اوس که شریف الال ژوندی وای:
ــ د نړۍ او افغانستان له پاره به یوه ستره علمي سټه او آدرس وای،
ــ کورنۍ ته به یو ال زړه سواندی او الرښونکی مشر وای،
ــ د خپل علم خزانه به یې ال بډایه کړې وای،
ــ څومره علمي څېـړنیزې مقالې او کتابونه به یې ،د افغانستان او نړۍ د اقتصاد او سیاست په
باب لیکلې وای،
ــ څومره شاګردان به یې روزلي وای،
او…،
خو افسوس چې نور افغان اقتصاد پوه ،استاد شریف بهاند نه لرو،
افسوس چې اوس شریف الال نه لرو.
نن د شریف الال د پنځم تلین په خاطر ،د ده زیارت ته له یوې ګیډۍ ګالنو او دوو خوټنده چینو
سره ور روان یم .څه موده مخکې هم چې ورغلی وم ،ما ویل چی ژوندی دی ،زیارت ته یې
ودریدم ،بیا ګرد ور نه تاو شوم ،دی غلی و ،څه یې نه ویل ،خو زما روح او زړه په ګډه داسې
چغې وهلې ،ما ویل چې ټول برلین یې په سر سره اخیستی دی .زموږ د کورني دود او د خپل
کشروالي د احساس له مخې یې کوز پښو ته کیناستم .دی غلی و او څه یې نه ویل ،خو د قبر
پر شناختې عکس یې ما ته کتل او…
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زما زړه لکه وړوکی ماشوم سوک سترګو ته نیولی و سټیده او د وجود په پاسنۍ برخه کې
مې دوې چینې پر له پسې خوټیدې او زما د جوش زړه سوځنده تپ یې ښکته زما پر ګریوانه
را تویاوه.

او اوس بیا هم هماغه حالت ته ور روان یم.
بیا خو به را نه شې تر خوږو سترګو
یــاد بــه دې سـاتـمه په لـمـدو سـترګو
آصف بهاند
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ج ــ نهم تلین:
د استاد شریف بهاند نهم تلین هم ما ولمانځه او له یوه یادداشت سره مې ،د ده له خوا «د بشري
حقونو نړیواله اعالمیه» د ژباړل شوې پښتو او دري متن بیا ځلي ټیپ او خپور کړ .د یاد شوی
یادداشت په یوه برخه کې ما داسې لیکلي وو:
«شریف الال (افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند) له نن څخه نهه کاله مخکې ،له جسمي پلوه
د تل له پاره له خپلې کورنۍ او علمي کړیو سره مخه ښه وکړه ،خو له علمي پلوه دی له موږ
سره دی ،له خپلې کورنۍ سره یې او له علمي کړیو سره یې اړیکي ال ژوندۍ دي او د خپلو
مقالو ،ژباړو او لیکلو آثارو په ژبه له ټولو سره حضور لري او خبرې کوي.
د استاد شریف بهاند له لوري د ژباړل شوو آثارو په ډله کې یو هم «د بشري حقونو نړیواله
اعالمیه» ده چې ده کلونه پخوا په پښتو او دري ژبو باندې ژباړلې وه او له المانې متن سره یې
یو ځای په درېواړو ژبو خپره کړې وه.
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ما (آصف بهاند) کلونه پخوا د دې ژباړې له چاپي متن څخه یوه کاپي پرنت کړې وه ،د دې
اعالمیې پښتو او دري متن مې پرته له السوهنې ،بیا ځلي ټیپ کړ او د ده د نهم تلین په مناسبت
مې خپور کړ .د استاد شریف بهاند له خوا ژباړل شوې «د بشري حقونو نړیواله اعالمیه» بشپـړ
متن پاس د استاد د اثارو په ډله کې راوړل شوی دی.
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د ــ لسم تلین او همدا کتاب:
تر هغه ځایه چې ما ته د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ژوندلیک ،زدکړې ،رسمي او
غیررسمي ترسره کړي کارونه ،علمي فرهنگي هڅې ،د کتابونو ــ مقالو لیکل او ژباړې ،مړینه،
خاور ته سپارل او د دوستانو د خواخوږۍ پیامونه مالوم وو؛ د اسنادو او مدارکو په ښودلو سره
مې په ټولو برخو کې د استاد په باب معلومات راټول او په دې لنډکي کتاب کې تنظیم کړل او
دا دی د استاد علمي شخصیت ته د درناوي او د ده د لسم تلین د لمانځلو په غرض یې لوستونکو
ته وړاندې کوم.
د افغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ارواح دې ښاده
او
یاد دې یې تلپاتې وي
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 ۶ــ د لیکوال بیوگرافي:
پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،
د ۱۹۵۷م کال د دسمبر په ۲۳مه نیټه د کابل د
چهاردهي په شکرهللا خان 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.
د  ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د کابل
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې
زده کړې پیل کړې او په  ۱۳۵۸کال یې د
لیسانس سند تر السه کړ .له فراغت نه وروسته
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي
په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعر وایي ،نوی شعر ډیر لیکي ،کله ،کله یوه نیمه غزله او
قصیده هم لیکي .په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې ،شعرونه او کتابونه یې په هیواد کې دننه او
له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
د هجري شمسي نېـټې په شپـیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون 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.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون
کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.
په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب 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 د فرهنګي
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله
برخه په کې اخیستې ،مقالې یې ورته لیکلي دي او 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 په ستاکهولم ،یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
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آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 ۱ـ پښتو ادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
 ۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۳ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۴ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخیـیل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره
علمي اثر)،
 ۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي
کتاب (ګستـتـنر چاپ)،
 ۶ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب
(کستـتـنرچاپ)،
 ۷ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب
(ګستـتـنرچاپ)،
 ۸ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۹ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون ،د پښتوڅانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۱۰ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستـتـنرچاپ)،
 ۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی
دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
 ۱۲ـ مروره مځکه (د شعرونو ټولګه)  ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له
خوا خپره شوی ده،
 ۱۳ـ الرورکي الرویان ،لومړی ځل په  ۱۳۹۱کال کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې
خپور کړی دی او دویم ځل د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۴ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،په ۲۰۱۸
کال په کابل کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی،
 ۱۵ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ( )۹نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،

 ۱۶ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه ، ،د  ۲۰۱۸کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۷ــ د کوچنیانو ادبیات(،د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) دویم ټوک ،د
دوه زره اوه لسم ( )۲۰۱۷کال په اگست کې ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی،
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 ۱۸ــ د باران سیوری (د شعرونو ټولگه) ، ،د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن
آنالین کې پر لیکه شوې ده،
 ۱۹ــ د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه (د مقالو ټولگه) ،د  ۲۰۱۹کال په فبرورۍ میاشت کې،
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۰ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۹کال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۱ــ د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه (د مقالو ټولگه) ،د ۲۰۱۹
م کال په سپتمبر میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۲ــ د ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې (د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه)،
لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جنورۍ میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی.
 ۲۳ــ یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! (شعري ټولگه) ،د  ۲۰۲۰م کال په مارچ میاشت کې،
په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۴ــ ژوندي یادونه ،لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په اپریل میاشت کې ،په افغان انالین پورتال
کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۵ــ د تللو یادونه ،لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جوالی میاشت کې ،په افغان انالین پورتال
کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۶ــ راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه( ،څلورمه شعري ټولگه) ،د  ۲۰۲۰کال
په سپتمبر میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۷ــ ښـځـگـلې ،لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰کال په نومبر میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې
پر لیکه شوی دی،
 ۲۸ــ مورې مننه چې ویده دې کړمه (پنځمه شعري ټولگه) ،د  ۲۰۲۱کال په مارچ
میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۹ــ مورنۍ ژبه ،تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې ،دا کتاب د  ۲۰۲۱کال اپریل میاشت کې
په افغان جرمن پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۳۰ــ یو څراغ (د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه) ،همدا اثر.
چاپ یا آنالین کولو ته تیار:
ــ د شعرونو یوه ټولگه،
ــ او پنځه عنوانه څیـړنیز کتابونه.
پوهندوی آصف بهاند اوسمهال په ډنمارک کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو کې
فعال دی ،خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.
پای

یو څراغ (د استاد شریف بهاند ژوند ،علمي ــ فرهنگي هڅې او مړینه)
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