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شیرمحمد امیني ستانکزی

د نامتو ممثل؛ ارواښاد محمد آصف «جاللي» ژوند لیک
ارواښاد محمد آصف جاللي په ( 1٣٤۶هـ  .ل) کال د لوګروالیت د محمدآغې
ولسوالۍ د دهنو په کلي کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې ،آصف جاللي تر
منځني ښوونځي پورې زده کړې په خپله سیمه (دهنو کلي) کې سرته ورسولې
او نورې ثانوي زده کړې یې کله چې له خپلې کورنۍ سره دجګړو له کبله
کابل ته وکوچیده ،نو پاتې زده کړې یې هملته بشپړې کړې
آصف جاللي لوړې زده کړې د کابل په تخنیکم کې یو ټولګی ولوست او د
اقتصاد د کمزورۍ له امله یې ونشوای کړای چې پاتې زده کړې بشپړې کړي،
نوموړي د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې په پوره کولو د باروړونکي موټر چلوونکی او له همدې الرې به یې خپل
اقتصادي ژوند پرمخ بیول او روزګار یې پرې جوړه ؤ.
آصف جاللي د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې له بیوزلۍ او فقر سره مخ شو او په برکي برک ولسوالۍ کې له خپل
ماما سره دتیږو ایستلو په کان کې بوخت او تیږې به یې خرڅولې.
کله چې د طالبانو نظام راوپرځیدل ،آصف جاللي د راډیو افغانستان د هنر او ادبیاتو په اداره کې د ممثل په توګه دنده
پیل کړه ،همدارنګه د بلبل او میرک په نوم فلمونو کې هم پراخه ونډه درلوده او له هغې وروسته په طلوع ټلویزیون
کې د خنده بازار تفریحي پروګرام تکړه ،هنروال او داور په توګه د پروګرام چلوونکو له ډلې څخه شمیرل کیده.
نوموړي په یاد تفریحي او طنزي پروګرام کې د ډیرو هېوادوالو په شونډو مسکاوې خورې کړې وې ،چې له همدې
امله یې ډیر مینوال په ځان راجلب کړي ؤ.
جاللي په غیر رسمي ډول څو نورو رسنیو سره هم د خپل هنر په کارولو ډیری فعالیتونه ترسره کړي دي .همـداراز
پــه افـغـان ســوداګــریــزو اعـالنــونــو کــې د بازارموندنې لپاره ځان کله کله خلکو ته ښکاره کاوه ،چې دغه اعالنونه
د سوداګرو د توکو په پیر او پلور کې هم مثبت رول یادوالی شو .
آصف جاللي چې په کاکا آصف هم مشهور ؤ ،په خورشید خصوصي ټلویزیون د شبخند تفریحي پروګرام کې ستره
ونډه درلوده ،چې د هېواد هنري او فرهنګي ستورو ته به بلنه ورکول کیده نو جاللي به ورسره ګپ اوشپ  ،همدارنګه
ټوکې ـ ټکالې به یې کولې ،چې نوموړي به د هنري او تفریحي پروګرامونو په وړاندې کولو او طنز ویلوسره په
هېواد کې ورځ تربلې د ده مینوال زیاتیدل .
ارواښاد جاللي د 1٣۹۸هـ  .ل کال دمرغومې په 11مه د ۵۲کلونو په عمر کابل کې د زړه د حملې له کبله ومړ او
له دې فانۍ نړۍ سره یې مخه ښه وکړه .
د ارواښاد جاللي جنازه د کابل ښار په عیدګاه جومات کې اداء شوه ،چې د جنازې په مراسمو کې فرهنګي او د ده
مینوالو ګډون کړي ؤ،له نوموړي شپږ اوالدونه پاتې شول چې څلور یې هلکان او دوه یې نجوني دي .
د جاللي نه شتون د هېواد دسینمایي ستورو په ډګرکې لویه ضایعه ده ،چې دهېوادوالو هغه مسکاوې چې د دوی پر
شونډو راتلې نور به دجاللي طنزي هنر نه وي ،خو بیا هم ډیري هنري ستورې شته ،چې دجاللي ځای ناستې واوسي
اروایې ښاده جنت یې ځای!

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

