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د افـكارو، نظرياتو  دا خپرونه ستاسې

ده . او عقايدو څرګندويه

 تاسو كــــــــــوالى شئ خپل نظريات او

.عقايد ددې نشريې له الرې خپاره كړئ
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د رشاد بابا ياد دې ابدي وي



د ل 1300دافغانستان پېژندل شوى علمي، ادبي او فرهنگي شخصيت عالمه عبدالشكور رشـاد

د لړم پر د بابړودكوڅې په يوې درنې منورې كورنۍ كښې زېږېدلـى23كال د كندهار ښار، مه نېټه

دي. دى  مـتـاسـفـانـه. لومړنۍ زده كړې يې له خپل فاضل پالر ارواښاد عبدالغفورخان څخه كړي

 كاله دپالر دپلرني مهر او مـحـبـت څـخـه بـرخـمـن و، رشـاد صـاحـب13پوهاند استاد رشادتنها 

شو13د د پالر بركتي سيورى يې له سره دابد لپاره لېرې و چې هغه په كندهار كـې زده كـړو. كالو

څه موده وروسته لـوى. ته دوام وركړ،تر زده كړې وروسته يې دښوونكي په توگه دنده تر سره كول 

استاد هند ته والړ او په هند كې دلسو كالو استوگنې په دوران كې تحصيالت تر سره كړه او هلـتـه 

، په هند كې يې دهنـدي ژبـې او  يې دپښتني تاريخ او پښتنو په باب ژورې څېړنې سرته ورسولې

د ويښـو 1952په. دېوانګري ليكدود، تر څنګ سانسكريټ او انګرېزي ژبې هم زده كړې   زكـال

.ځلميانو غړى شو

هيواد ته تر راتگ وروسته يې په پوهنتون كې څه دپاسه شل كاله دافغان زلمو په روزنه او تـربـيـه

و  له. مصروف د پخواني شوروي اتحاد دسانكـت 1339تر هيواد بهر يې ل كال څخه دوه نيم كاله

د ختيځ پوهنې په انستيتوت كې دپښتو ژبې داستادۍ دنده پـه) ليننگراد(پيټرس بورگ د ښار

. غاړه لرل

، عربي، اردو، روسي او انگليسي ژبو پوهېده او لـه سـانسـكـريـټ ژبـې پوهاند رشاد په فارسي

هغه په پښتو فارسي او عربي ژبـو زيـات شـمـېـر شـعـرونـه. څخه يې هم پوره استفاده كوالى شول 

. ليكلي دي 

هغه دپښتو ټولنـې او افـغـانسـتـان دعـلـومـو.م كال تر پېښو اوحاالتو وروسته تقاعدشو1978د

استاد خپل لومړنى شعر پـه ديـارلـس كـلـنـۍ كـې. داكاډمۍ سره همېشنۍ همكار پاته شوى دى 

د لومړي ځل لپاره يې يو شعر په  ل كـال پـه 1319ل كال او لومړۍ څېړنيزه ليكنه يې په 1316ويلى،

ده) طلوع افغان( .كې خپره شوې

استاد جاپان، هند، پاكستان، جنوبي يمن، امريكا، سعودي عـربسـتـان او نـورو هـېـوادونـو تـه

ولې هغه سر بېره پردې چې په بهرنيو هېوادونوكې يې داسـتـوگـنـې امـكـانـات لـرل. سفرونه كړي 

دوباره خپل وطن ته راستون شوى او دكورنۍ جګړو په سختو كلونو او له ستونزو ډكـو شـرايـطـو 

(( هغه به ويل. كې په كابل كې پا ته شو  هېواد پر هر چا ګران دى او له هغه سره مينه لري، خو مـا:

يې)). ايمان پر راوړى، كه مرم همدلته به يم او كه ژوندى هم، دلته به يم   چاپي اثار40تر دې مهاله

ال ناچاپه پراته دي د ليكنو تر څنګ ګـڼـې ژبـاړې. يې خپاره شوي، اوزيات شمېر نوريې رشادبابا

اسـتـاد هـغـه زړه. هم كړي دي، چې ځينې يې خپرې شوي او نور يې التر اوسه دچاپ انتظار باسي 

د خپلو ملـي ارمـانـونـو پـه  ور سياستوال وچې هېڅ وخت يې هم له چا وېره نه كوله، هر وخت به يې

. رڼا كې ملي سياست كاوه او دخپل ولس دگټوڅخه يې په زغرده دفاع كوله 

د مرغومي دمياشتې پر 1382د د جالل باد په ښاركې په يوه درنه علمـي غـونـډه29ل كال  مه نېټه

كې دهيواد دپوهانو او عالمانو لخوا لوى استاد ته دعالمه لقب وركړه شواو هغه يې دعـالمـه پـه

ا وګـرېـوان. لقب ونوماوه  سره له دې چې استاد له روغتيايي ستونزواو ژوند دناخوالو سـره الس

، دوستان او عالقمندان له خپلو عالمانه څرګندونو او خـوږو  وخو بيا يې هم خپل زيات شاګردان

داستر شخصيت دځاني كركټـر او خصـوصـيـت لـه. علمي مجلسونواو مشورو څخه نه محرومول 

مخې ډېر مؤدب، دروند، باوقاره اود قوي همت او لوى زړه خاوندو،استاد يو ډموكرات او دازاد 

دهـغـه. فكر خاوند و؛ پر هغه افغانستان او افغان ولس بېله كوم قومي توپيره زښت زيات گران وه 

. پر مرگ دټولو افغانانو په منځ كې يو شان دوير دكمبلې اوارېدل زموږ ددغې وينـا پـخـلـى كـوي 

د اوسنۍ زمانې هغه ستـره او بـېـسـارې هسـتـي وه چـې راپـاتـې ارواښاد عالمه رشاد بابا زموږ

.كارونه اوعلمي هڅې به يې دنسلونو پر ژوند اوا فكارو دتل لپاره څرگندې اغېزې ښندي 

د د چـهـارشـنـبـې پـه 1383ارواښاد عالمه رشادبابا د ليندۍ دمياشتې پر يوولسمه نېـټـه، ل كال

د ماسپښين پر د كابل ښار په څلورسوه بستريز روغتون كې د)) دوولس نيمو بجـو(( ورځ، د زړه

د خپلې كورنۍ دغړو ،دوستانواوافغان ولس څخه دابد لـپـاره جـال شـو روح. ناروغۍ له كبله له

.دې ښاد وي 

تېر يو كال يوه شېبه هم رشادبابا دچا هېر نشو هر لهظه په ټول هېـوادكـې او لـه هـغـه نـه بـهـر روڼ

اندو، پوهانو، فرهنگيان او پرهنگپال دهغه دپاته شوو اثارودبرخليك په هكله فكركـاوه، ځـكـه 

زموږ دولتي اړونده چارواكي خو دملي او ولس ته دمنلو عالمانو دلـيـكـلـو اثـارو لـه چـاپ سـره 

وړانديز مودادى چې په هيواد كې دننه او له هيواد نه بهر ډېر داسې كسان چې مـالـي. عالقه نلري 

و ځانونه دعلم او عرفان عالقمندان بـولـي لسـتـوڼـي راونـغـاړي اودلـوى اسـتـاد  ا امكانات لري

دابه هغه سرمايه او ستر خدمت وي چې بله بېلگه به يې په نړۍ كې څوك. داناچاپه اثار چاپ كړي 

پر افغان ولس ده چې ددغه ولسي عالم او خواخوږي فرهنگي ستـر شـخـصـيـت. ونه شي ښودالى 

.پاى.درناوى وكړي 

 دوهم مخ

دعالمه رشاد بابا ＇خه را پات３ قفل
 شوې خزانه 

 جرمني-غوث خيبري

دبشريت لپاره داديانو او معتبرو آسمايـي كـتـابـونـو

نزول او هم په نړۍ كې دپېغمبـرانـو ظـهـور دسـنـحـان 

وتعالى دبېذواله او ناپايانه قدرت مظهر گڼـل شـوى 

هم دغه ډول پـه ټـولـنـه كـې دنـوابـغـو او سـتـرو. دى 

ج پــه الره روان  پــوهــانــو مصــلــحــانــو او دخــداى

الرښونكو،مشرانو او حاكمانو پيـدايښـت او ددوى 

دخير ښېگڼې نه ډكې كړهنې هم دپروردگـار درحـمـت 

.بېلگې پېژندل شوې دي 

، ، ددوى تـخـلـيـقـات دلويو عالمـانـو فـكـر او انـد

تحقيقات ،ايجادات او كشفيات په بنسټيز ډول يـوه 

موخه او مقصد لري او هغه دانسان دپاره خـدمـت او 

داچې دپوهنـيـزو يـا عـلـمـي. خلكو ته خير رسول دي 

تحقيقاتو او تخليقاتو،كشفياتو او ايجاداتـو اتـالن 

په نشري ټولنه كې ولې په پراخه پـيـمـانـه او بـيـابـيـا 

منځـتـه نـه راځـي المـل يـې دانسـانـانـو فـهـن نشـي 

موندالى او دغه حق هم دڅښتن تعا لى په اختيار كې 

.دى 

له لرغوني آريانا يا اوسني افغانستان دريگـويـدا او

اويستاله وختوبيا دميالدي يويشتمې پېړۍ پـورې 

.دغه ډول هستۍ ډېرې درلودلې دي 

دزراتنشترا، برهمااو بودا پيروانو څخه بـيـا داسـالم

تر راتلو پورې دورې او له هغو نه وړاندې ديونانيانو 

تــر تســلــط راوروســتــه دغــه هــيــواد دمــدنــيــتــونــو، 

تهذيبونو،فرهنگونو دزانگو حيثـيـت درلـودلـى دى 

لـومـړى درجـه) پښـتـون–افغان( او په دې ټولو كې 

رول لرى دى چې تاريخ يې ډېر السونـدونـه پـه خـپـلـو 

.پاڼوكې خوندي ساتلي دي 

 ددې ولس په شپږ زره كلن ژوندي تـاريـخ كـې دگـڼ

، اسـتـادانـو شمېر علمي هستيو، نوابغو،مصلحانو

او پوهانو چې دخـپـل مـهـال انسـانـي ټـولـنـو تـه يـې 

دارزښت وړ خدمتونه كړي دي او لړۍ يې تر اسالمـي 

.پيره پورې هم غزېدلې پاته شوې ده 

ــو، ــان ــري ــق ــب ــو، ع ــغ ــواب ــې دن ــي دوره ك ــالم ــه اس پ

پوهانو،مورخانو،مؤلفانو ،ادبـيـاتـو ،شـاعـرانـو او 

صوفيانو شمېره ښايې له زرگونو كمه نـه اوسـي چـې 

افغان ولس دهمدغـو لـويـانـودافـكـارواو انـدېښـنـو 

ليكنو او تأليفاتو اوسرودونو داغيزوتر الندې خپـل 

دبيال بېلو پيرونـو. سر لوړۍ ژوندته دوام وركړې دې 

علمې شتمنيو نه افغانانوته دمعنويت ډيرې قيـمـتـي 

خزانې په ځاي پاتې شوې چېله پښتنو افغانانو پـرتـه 

دبهرنۍ نړۍ پوهانو او دعالم طالبانـوورڅـخـهـزيـاتـه 

ه واخيستله اودهغو په بركت يي نـړيـوال شـهـرت[گ

آلمـانـې پـوه ډاكـتـر پـروفـيـسـر زاخـاؤ. الس ته راوړ

دافغانستان شهنشاه سـلـطـان مـحـمـودغـزنـوي ديـو 

علمې صالحكار ابوريحـان الـبـيـرونـې ديـوه كـتـاب 

په ژباړلو او شننې سره داسـې لـوې) تحقيق ماللهند( 

نوم اوشهرت پيداكړ چې دهـغـه تصـورېـې هـم نشـو 

په.كولى  كې3پاتې  مخ

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

!داکاډميسين پوهاند عالمه عبدالشکور رشاد ياد دي ابدي وي



همدغه ډول دبلخ دموالنا جالل الدين محمدعرف رومـي چـې شـاعـر شـرق

: عالمه اقبال الهورې يې په جاويد نامه كې داسي ستايئ 

 اين سخن دانم كه باجانش چه كرد پير رومي آنسرا پا جزبه ودرد

 از درون اهي جگر دوزي كشيد اشك اورنگين تر ازخون شهيد

 آنكه تيرش جزمردان نه سفت سوي افغاني نگاهي كرد وگفت

 دل بخون مثل شفق بايد زدن دست در فتراك حق بايد زدن

دبلخي موالنا دمثنوې معنوې په ژباړه او شننه بهرنيانو نه يوازې خپل ځـان

بلكې خپل هيواته ډېرې گټې ورسولې ياپه بله مانا دافغاني نابغو دفكر پـه 

.محصول پردې له خپلو زيات دنوم او شهرت خاوندان سول 

دايو حقيقت دۍ چې خپله افغانولس دخپلو عبقريانو،مصلحانو او معنـوي

سترو هستيوارزښت او اهميت دومره ونه پېژاند لكه څومره چي بـهـرنـيـانـو 

. وپېژاند

دفرانسې ختيځ پوهانو ددافغان پوه ،شاعر او محقق اسـتـاد عـبـدالـرحـمـن

په ژباړلو او شرحه كولونړيـوال شـهـرت)) نفحات االنس(( جامې ديو كتاب 

وموند خو افغانانو يې دپېړيو په اوږدوكې دهغه ديو اثر دښه چاپ وس هـم 

دا خبره ډېر كلونه مـخـكـې دخـواجـه عـبـداهللا انصـار پـه نـړېـوال. پيدا نكړ 

ؤ ياده شوه  .كنفرانس كې چې په كابل كې جوړ شوى

دالرمستتـر ،راورټـي اونـور بـهـرنـيـانـودپښـتـو آثـارو پـه څـېـړنـه ،شـنـنـه

اوپېژيندنه نړيوال نوم اوشهرت وموند چـې دومـره نـوم اوشـهـرت پـخـپلـه 

.افغاني څېړنكو او شننونكو نه ؤموندلې 

لكه چې ليدل كيږي نن بيا هم افـغـان ولـس او پـه ځـانـگـړي ډول پښـتـانـه

نن هم له ډيرو پښتنوپوهانـو،مـورخـانـو. ديونوي ازميښت سره مخامخ دي 

،مؤلفانو ،اديبانو او شاعرانو څخه گڼ شمېر دقدر او ارزښـت او اهـمـيـت 

وړاثار پاتې دي چې موږ يې په فكر كې نه شو نو وياړونه به يـې دپـرديـو پـه 

ډېر دكار څيزونه به ترې هغوى تر السه كړې او خپل نوم او شهرت. برخه شي 

به ورباندې تأمين كړي ،خو مونږ به خپلو علمې مشرانو ،نـابـغـو او دلـوړو 

.خيالونو او ژورو فكرونو خاوندانو ته سر ټيټي پاته شو

دهغو له جملې څخه دعالمه رشاد نه راپـاتـې خـزانـه چـې دهـغـوى آثـارواو

ده. كتابونه دي ديادولو وړ ده  دغه تحقيقي او تخليقې آثار يوه داسې خزانه

چې تر اوسه هغه شان قفل پاتې ده ځكه چې هيچائي دخالصولو دپـاره الس 

.ندى اوږدكړى 

ال په خپل ژوند كې دپښـتـنـو دغـه بـې تـفـاوتـې خداى بخښلي عالمه رشاد

:اوبې دردې اوبې مسؤليتى په يو شعر كې داسې انځور كړې ده 

 دليمو او＊ک３ په ژبه دقلم ＊کم دکاغذ پر مخ دزړه دردوالم ＊کم
 په تقليد نه تور ومه سپين３ پا３１ دزړه سوې ،دگوگل داغ په دردوغم ＊کم

 وايم گوندې شي مفيد د！بر رن％ته دخپل فکر او تخيل عرق او نم ＊کم
 ژړوي م３ ب３ دردي دخپلو ورو１و نور ＇ه نه ＊کم ب３ غوري دخپل 請نم ＊کم

دا حقيقت بايد له پامه ونه غورځول شي چې پښتنو په دې يويشتمـه پـېـړۍ

كې هم لكه دتېرو پيړيو پشان دعلم اويوهې دډگـر اتـالن درلـودلـي دي او 

اكاډيمسين استاد عبدالشكور رشاد دهغو له جملې څخه دى چې دلـيـكـلـو 

گڼ شمير اثارو قيمتې خزانه يې پښتنو ته په ميراث پرېښودې ده اوس كـه 

داسې وي چې موږ دې ددې خزانې اهميت ونه پېژنواو پـه ارزښـت يـې پـوه 

نشو نو دعالمه رشاد شخصيت به موهم سم نه وي پېژندلى ،ځكه چـې ديـو 

محقق او مورخ ،يو ليكول او مؤلف شخصيت دهغه دليكنو پـه رڼـاكـې ښـه 

او كه كـوم ولـس دخـپـلـو. پېژندل كېداى شي ،نه دهغه دتشو خبرو له مخې 

علمي هستيو او پوهنيزو شخصيتونودپېژندلو وس ونلري نو هغه ولس په 

ولسونو كې هسكه غاړه هم نشي پاتې كيدې او دنړيوال درنـاوي حـقـداربـه 

كـوم ولـس چـې ځـان ونـه پـېـژنـي هـغـه جـهـان هـيـڅـكلـه نشـي. هم نه وي 

دابه دغټ شرم خبره وي چې نـوردې دعـالمـه رشـاد دقـفـل شـوې. پېژندلى 

.خزانې قفل را ايله كړي اوله دې خزانې څخه دې لومړۍ گټه هغوى واخلي 

سراوالف گيروپه پښتني قبايلي سيمو كې دماموريت په مهـال پښـتـو ژبـه

زده كړه اوهغه شناخت له مخې چې له پښـتـنـو څـخـه يـې راپـيـداكـړ پـه دې 

وتوانيد چې پټان يـاپښـتـون پـه نـوم كـتـاب ولـيـكـي او دغـه كـتـاب بـيـا 

.دافغانانو او بهرنيانو لپاره دتحقيق اوڅېړني لويه منبع وپيژندل شي 

ولي داسي كيږي ياشوي دي ؟دا ځكه چې پښتانه يـا افـغـان ولـس دخـپـلـو

پوهانو محققانو اوپخوڅيړونكواو مؤلفانوليكنو او تخليقونوته داهمـيـت 

په سترگي نه گوري اودچاپ او خپرولوهڅه يي نه كوې ،بلكي هـر مـات او 

.گوډ،دروغ اورښتياچې خارجيان وليكې هغوي ارزښت وركوې 

دعالمه رشادپه تحقيقي او تخليقي آثارو كې داسې قيـمـتـي مـرغـلـرې دي

چې ښايي يوازي بهرنيان يي په ارزښـت وپـوهـېـږي خـو خـپلـه ولـس ورتـه 

اسـتـادرشـادپـه دي اړه داسـې. دخمارپه سترگوگوري نه په بيداروستـرگـو 

:وايي 

 چي وي（ نک７ هي＆ سيالب له درانه خوبه مالمت يم که ب３ دې غمه يودم ＊کم
 پوښتنه دا راپيداكيږي چي آيا پښتانه يو ويښ ،هوښيار او بيدار قوم دى؟

؟  كوم دليلونه ددې پوښتنې په ځواب كې راوړل كېداى شي

او_ آيادغه سمبوليك عمل چې ددې ياهغې داستاد رشاد او يابـل عـالمـه

پوهاندپه ياد غونډه جوړول او دليكوالو،شاعرانو اوپوهانو په قلم لـيـكـل 

شوي ليكنې لوستل او ويناوې كول دهغوى دآثارودچاپ ځاى نيوالى شـي 

؟ دپاره ددې چې دهـغـوى دانـد او فـكـر او عـلـم او پـوهـې، خـالقـيـت او 

صالحيت كچه نړيوالوته څرگنده كړى شي بايد دهغوپـوهـانـودعـلـمـيـت او

پوهنيزي آگاهۍ دخبوت دپاره دهغوى ليكلي كتابونه نړيوالـوتـه وړانـدې 

شي تر څودهغو په لوستلوقضاوت وشي اودهغو په رڼاكي نوموړي عـالمـه 

وي. ته منسوب ولس هم وپېژندل شي  كه پښتانه يو هوښيار او ويښ ولـس

نو دپوهاند رشاددقفل شوي خزانې قفل به پخپلو السونوخـالص كـړي اود 

علم او پوهې هغه خزانه به نړيوالو ته هم ور وښئي چې له هغوې څخه راپاتې 

.ده 

دعلم او پوهې دسمندر دپياوړي المبوزن عالمه رشـاد دفـكـراو انـدېښـنـو

البته دنومـوړي( دډيوې رڼابايددافغانانوپه همتاو بركتپه هيواداونړۍ كې 

خپرهشي اودغهوياړبايد له بهرنيانو څخه مخـكـې) داثارودژباړي له الرې 

.دپښتنو په برخه شي

داستاد دليكنو،تحقيقاو تخليق ماهيت نه يوازي بايـدافـغـانـانـدرك كـړي

بلكې بهرنيان يي هم بايدپه ټوله ماناوپيژني،په معنوي ارزښت يي پوه شـي 

.اودغه كاردتاريخي افغانستان او افغان ولسدښه نوم او شهرت باعث شي 

روم. يونان دسقراط ،افالتون او ارسطودليكنو په بركت نړيـوالـو وپـيـژانـد

ــل  ــرژي ــي دوي ــك ــل ــه ب ــي ن ــخ ــه م ــو ل ــي ــن ــم ــوالدواك ــگ ــي ــال ــرون او ك ــن دي

اوسيسروندليكنواو ويناوپه ټولگوددنيا خلگو ته وروپېژندل شـو،اوهـنـد 

. درابندرانات ټاگورپه نغمو او آثارونوماند شو

دايران اصلي او تاريخي نوم پارس ؤليكن نـړۍ هـغـه دايـران پـه نـوم هلـه

وپېژاندچې دخيام اوحافظ شعرونه او رباعي نړيوالو وژباړل او په ارزښـت 

.يې وپوهېدل 

انگيسان چې څومره نړۍ دشكسپير دآثارو په رڼا كې دپېژندل دهـغـه ځـاى

ــي  ــدل ــژن ــې ؤ پ ــې نــه ــي ي ــخ ــلــه م ــود ــودوج ــواوالردان ــان ــاه ــه. دپــاچ ــي روس

تدلستوي،پوشكين اونورو نړۍ ته وروپېژندلنه تزاري واكمـنـو او رسـوي 

.جنراالنو

دفرانسي ستر انقالب دژان ژاك روسودليكنوپه پايله كې مـيـنـځ تـه راغـى

اوپه دې ډول ليكول او مفكين دفرانسوي مـلـت او هـيـواد دپـېـژنـدگـلـوى 

.وسيله شول 

آيا نشي كېداى چې موږ هم دخپلو نوابغواونوماندوپوهانو دمعنوي خزانـو

په خپرولو خپل گران هيواد نړېوالو ته په ښه نوم وروپېـژنـوپـه تـېـره بـيـانـن 

ورځ چې دې تاريخي هيواددزورواكانو،قوماندانانـوچـې دعـلـم او پـوهـې 

.څخه بې برخې دي دشرمناكوكړنوله مخې خپل ښه نوم دالسه وركړى دى 

. دافغانانو دريښتينې هوښيارۍ او ويښ تياپه هيله
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، ويــاړلــو مــحــتــرم غــمــخــور 請ــاحــب
!دوستانو

د مالمو په ＊ار ک３ سـتـاسـو د سوي６ن
فرهن／پاليو او په وطن مينو زلمـيـانـو
د مشهور افغان ليکوال، ＊وونکي او 
محقـق اکـاديـمـيـسـيـن عـبـدالشـکـور
د لـومـ７نـي تـلـيـن پـه  د رحـلـت رشاد

د لـمـنـا＄ـنـ３ پـه خـاطـر تـاسـو حـق شـنـاسـو  د مراسمو د يادون３ مناسبت
د زړه له کومي مبارکي وايم  د. مخک＋انو ته د مشـرانـو يـادونـه او د علم

د مـالتـ７ د خاطرو ژوندي ساتل له علم او معرفت سره د کار او زيار هغوی
او. او وفادارۍ معنا لري  زه ستاسو ددغه ارز＊تمن اقدام قدردانـي کـوم

د ژبـ３ او  انتظار لرم چ３ ددغ３ غون６ې نو＊ت／ران او سمـبـالـوونـکـي بـه
د هغو کتابونو او اثارو پـه خـپـرولـو کـ３ هـم ونـ６ه  ادب ددغه وتلي عالم
واخلي چ３ له هغه خدای بخ＋لي ＇خه افغاني فرهن， ته په ميـراث پـاتـ３ 

د. دي د هـغـوی اثـار د کارکوونکو تر ！ولو ستره قدرداني داده چ３ د علم
ب３ له دې به کليزې او هر راز غـونـ６ې. ورک３ او تباه９ ＇خه وژغورل شي

د اروا＊ـاد رشـاد.د ت５ر４دونکو او ه５ر４دونکو تشريفاتو ماهيت ولري  ما
د ناخپرو شويو اثارو په باره ک３ زيـات ＇ـه لـوسـتـي او اور４ـدلـي  請احب

او. دي زه يو له هغو کسانو ＇خه يم چـ３ ددغـو اثـارو لـوسـتـلـو تـه تـنـده
. تل５وار لرم

د د ＇７５ن３ پـه سـيـمـه کـ３ د پرابلمونو د شعر د ادبياتو خصو請آ د پ＋تو
د دوديزو آوازونو مسئله په سر ک３ ＄ای نيسي دا ＄که چ３ وزنونـه. پ＋تو

د 請وتي فو請يلونو په تو－ه تـر مـوږ پـورې  د هغو لرغونو غاړو او غ８ونو
د －ورستان له هغ３ خوا ＇ـخـه پـيـل کـيـ８ي او د تاريخ رارس５دلي دي چ３

د اوسنيو ملي شعرونو او غاړو له سرچينو سره اشنا کوي  که ＇ـه هـم. موږ
او) خالص( دن／ه  کولتور نظـريـه بـنـيـاد نـه لـري او داسـ３ يـوه ژبـه ادب

د  کولتور نشته چ３ له نورو ＇خه ي３ ＇ه نه وي عاريت کـ７ي، خـو بـيـا هـم
 د فـرهـنـ， اسـاسـي بـنـسـ د هـغـ３ هرې ！ولن３ خپل فرهن／ي ميراثـونـه

. جوړوي
د ديني بارونو پر بـنـيـاد، د سلف نسل فرهن／ي او ادبي ＇７５ونکو د پ＋تو
د ا請ولو او د عربي ادب پ＋تو ادب په ت５ره پ＋تو شعر په هر اړخيزه تو－ه

دې. موازينو په تله تللی او غلطو نتيجو ته يـ３ الره خـالـ請ـه کـ７ې ده  لـه
د  د پ＋تونخوا اروا＊اد قاضي عبدالحليم يادوالی شو چ３ آن جمل３ ＇خه
د عربي ژب３ تـر  پ＋تو ب３ وزنه فلکلوري شعرونه هم، چ３ پ＋تني ！ولن３ ته

د عربي عروضو په لک９ پورې ت７ي . رات， ډ４ر پخواني دي
د د افغاني مهاجرو په يوه مجله کـ３ ما ＇و کاله وړاندې په تصادفي تو－ه
د  د پ＋تو ！ـول مـکـتـوب شـعـرونـه پوهاند رشاد په حواله ولوستل چ３ ده
د غـزلـو او قصـيـدو پـه  د هـمـ％ـولـو خوشحال خان، رحمان بابا او ددوی
د عربي عروضي وزنونو له تقليد نه تبرئه ک７ي دي او ددوی وزنـونـه  شمول

دا په داس３ ！ولنه کـ３ چـ３ پـه هـر ＇ـه. ３４ ددوی ＄ان／７ي اختراع بلل３ ده 
که پـوهـانـد رشـاد تـه دغـه. عربي مهر وهل کي８ي يو واقعي شجاعت دی 

د سلف نسـل پـه ＇ـ５ـ７ونـکـو  د پ＋تو ادبياتو انتساب حقيقت ولري بيا نو
د  د پ＋ـتـو شـعـر ک３ خدای بخ＋لی رشاد 請احب هغه لوم７نی تن دی چ３
د غلطو استنتاجونو پرضد －ام پـورتـه  ملي ا請الت په پ５ژند－لوۍ ک３ ي３

د فورم مسـئلـه. ک７ی دی  ما رن／و طالب العلمانو ته چ３ په پ＋تو شعر ک３
د  د فـن د رشاد 請احب او ＇７５ي په دې خبره پوه５ده خورا اهميت لري چ３

. نورو استادانو په نظرياتو باندې په دې باره ک３ پوه شي
د لوم７نيو سرچينو د هغه د فورم او د پ＋تو شعر د عربي ادب پر بنياد

زه. پل＂نه هغه غلط３ پيالم３ دي چ３ غلطو پايلو ته رسي８ي په همدې وجـه
د  د لوم７ۍ کليزي درنو سمبـالـوونـکـو او د پور پرې کولو د رشاد 請احب
د پ＋تني فرهن， هغو مينانو ته چـ３ مـالـي تـوان لـري مـخ ور اړوم چـ３
د  د عروضو او ادبي فـنـونـو پـر د ناچاپ شويو اثارو په ت５ره پوهاند رشاد

د. ليکنو رسالو په چاپولو ب７５ه وکـ７ي  د پ＋ـتـو ادبـيـاتـو او پـدې تـو－ـه
دا به －＂وره وي چـ３ ددغـ３ درنـ３. طالبانو سره مرسته او همدردي وپالي 

د پوهـانـد رشـاد. غون６ې په پر４ک７ه ليک ک３ دغه وړانديز رسمآ درج شي 
.پای.خاطره او ياد دې تازه وي

 كانديداى اكادميسين اعظم سيستانى

فرهنگی ارجمند ودوست بسيارعزيزآقای غمخور،
!لطفاًمراتب احترام مرا قبول بفرمائيد 

تقديراز كارنامه هاى علمى شخصيت

هاى نيكنام اجتماعى وفرهنگى 

و درخور  كشور، اقدام بسيار پر ارج

تمجيد است، كه به ابتكار وپيشقدمى 

اين كار. شما بجا آورده ميشود 

ازآنجهت نيزبا ارزش است كه نشان 

ميدهد هنوز احساس قدرشناسى 

وتقدير ازبزرگان عرصه هاى علم وادب 

وشعر وهنر در نسل هاى كنونى ما، در 

و هستند جوانان هوشيار وبا دركى كه خدمتگزاران  غربت نخشكيده

صادق ونيك نام ملى را تشخيص ميدهند وبا برگذارى محافل شكوهمند 

و كارنامه هاى علمى وفرهنگى شان  عملى از آنهابه نيكوئى ياد ميكنند

و اين خود درسى. را برميشمارند وبه نسل هاى بعداز خود انتقال ميدهند 

آموزنده ايست براى فرزندان ما تا از فضايل علمى وفرهنگى اين

شخصيت ها بياموزند وبا تاًسى از عملكردهاى نيكوى اين بزرگان علم 

.وقلم شخصيت خود را تكامل ببخشند وبه مدارج عالى تر گام نهند

!دوستان قدرشناس اولين سالگرد درگذشت عالمه رشاد
و اجتماعى كشور و قدرشناسى از شخصيت هاى ملى ،علمى بزرگداشت

، هرگزاز صف مردم ومنافع علياى كشور خويش  كه درطول عمرخويش

و براى آگاهى شاگردان ونسل هاى بعد ازخود خواب خوش  نبريده اند

وراحت جان را برخود حرام كرده وعندالموقع زبان قلم خويش را چون خنجر 

برٌان متوجه غاصبان حقوق حقهً ملت خويش نموده اند،تاريخ هرگز آنها 

.رافراموش نميكند ونام شان ثبت تاريخ كشور خواهدشد

واستادبزرگوار عالمه اكادميسين رشاد،نيزيكى ازآن رجال وشخصيت

هاى علمى، سياسى وفرهنگى كشورماست كه كارنامه هاى ماندگار 

ايشان درذهن وخاطر همه اهل قلم وسياست وشاگردان پوهنتون كابل 

واكادمى علوم افغانستان، بخصوص پوهنځى زبان وادبيات 

.پشتوهمواره زنده خواهدبود ويادش را گرامى خواهند داشت

به عنوان يكى از ارادتمندان آن مرحوم، مراتب خوشنودى وشادباش هاى

خود را به برگذاركنندگان محفل اولين سالگرد درگذشت اكادميسين 

عبدالشكور رشاد در شهر مالموى سويدن ابراز كرده، براى شان 

ميگويم وياد روانشاد اكادميسين رشاد راهمواره گرامى" كورموودان"

.ميخواهم

 11-11-2005، شهرگوتنبرگ

 څلورم مخ
د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال



د پروفيسور عبدالخالق رشيد سره مرکه
، او＊３ هيل３ !－ران غمخور 請احب ته سالمونه

، پـه دې چـ３ ستاس３ له پو＊تنو سره لكه نا ＇اپي م５لمه داسـ３ مـخـامـخ شـوم
، خوداچ３ تاس３ يـ３  ددغ３ موضوع دان／５زې په اړه زه اوس هم زيات نه پوهي８م

: ＄واب غو＊تى و، يوازې دومره بايد ووايم چ３ 
، په هندك３ م３ هم دغه دنده په ＇وپوهنتونـوكـ١３ زه دكابل پوهنتون استاد يم

 ، ، په ادبياتو ك３ م３ زده ك７ې او＇７５ن３ ك７ي، كله كله م３ په يوه هم ترسره ك７ې
نيم نو＊تي كارهم الس پورې ك７ی دى، زده كـ７ې مـى پـه كـابـل اوهـنـدوسـتـان 

، نژدې  كاله كي８ي چ３ يوشميرراته اسـتـاد وايـي�٢تردوكتورا پورې ك７ې دي
. خو زه السم شا－رد هم نه يم 

، زه فـكـركـوم چـ３–٢ په بهرك３ مودغون６و جوړولو په اړه پـو＊ـتـنـه كـ７ې وه
داموضوع دخپل اهميت له مخ３ اوس زموږ له پاره ترپخوا يو＇ه زياته دپاملرن３ 

، دحميد ماشوخيل يوشعردى چ３ وايي  : اويادون３ وړشوې ده
 دحميد سوزنده شعر وسوم وسوم دا آواز كاندي رباب له زيروبمه

، په دې مانا چ３ كه زما ＄واب ستا پو＊تن３ ته هم په همدغه شعرباندې را＇رخي
، نو په هيواد ك３ دننه خو له كـلـورا پـه دې  ستا اوزماغ８ به بهرك３ پورته نه شي
د ړندو اوك２ـوذمـه دارانـويـارانـه  خوا دليكوالو اوشاعرانو په ＇ن， ك３ ترهغوى
، دخپل واك او＄واك په نامه ي３ په هر＇ه ستر－３ پـ＂ـ３ كـ７ې اوويـ３ نـه  روانه ده
شواى كوالى چ３ ＄ان اويانوروته الر ورو＊ي３ ،اوس خودا لوبه ترتيروهـم تـوده 
، دموكراس３ ي３ پلمه ك７ې او دهغ３ ترتورې پردې الندې ي３ هغه كـ７ه وړه  شوې
د دموكراس９ په كتابوك３ راغلـي اونـه هـم دمـوكـراسـي پـلـوي  پيل ك７ي چ３ نه
، دموكراسي مـانـا داكـثـريـت  كارپوهان ددغه حالت له پاره توجيه موندالى شي

، داكثريت نظراوراي３ ته درناوي اودهغو دحقوقو خوندي ساتل  خوـلـه. واكمني
بده مرغه چ３ نن په ډاگه په افغانستان ك３ اكـثـريـت اودهـغـو حـقـوق ،دهـغـوى 
د وركـي او هـيـرتـوپ پـه سـيـنـد الهـوكـيـ８ي  فرهن／ي اوكلتوري ارز＊تونه ！ول
، هغوى  اويو＇وك نشته چ３ په دغه ترڅ ك３ په ＇ر－نده داعتراض ډ－رته راوو＄ي
، دهغوى مالت７ هم ＇وك نه كوي اود خداى له هيل３ پرته ي３ بل چاته  چ３ راوتلي

. ستر－３ نه اوړي 
، په هيوادك３ دهيـواد مشـرپ＋ـتـون زه ديوه پ＋تون په تو－ه داحق لرم چ３ ووايم

، خودومره پ＋توضد حركتونه چ３ دده په زمانه كي ترسره شول اوالروان دي  دى
، زه فـكـركـوم چـ３ پـه نـژدي  ، مثال ي３ په نورو دورو كي ＇وك نه شي موندالى
د ال نورهم شاهدان وو، پ＋تانه تراوسه پورې د＄ان لـه پـاره راتلونكي كي به ي３

، په دولت ك３ هـم پـه داسـ３ ＇ـوكـيـونـه دي  زده ك７ې خوندي اسانتياوې نه لري
－مارل شوي چ３ دوى به په ملي روحيه سره په خال請وم＂ود＄ان اوهيواد په －ـ＂ـه 
الس په كارشي ،زه خوپه دې باوري يم چ３ كه دپ＋تـنـوپـه وړانـدې ددغـه روان 
، وزير اويايوه سياسي مشر＇خه مـرسـتـه  بهيرپرضد له يوه پ＋تون سياست وال
، خوكه له رمضان بشردوست سره دغه  ، هغه به له ماسره مرسته ونه ك７ي وغواړم
درد شريك ك７م زماباوردى چ３ هم به ي３ راسره ومني او هـم بـه خـپلـه خـواخـوږي 

. راسره و＊يئ 
، هزار－ان په خپلو اتو ، مراد مويوازې سمبول نه دى  موږ چ３ كله پ＋تون يادوو
، تاجكان په شلو يووشتو فيصدو ＄ان دهر＇ه فيصدو خپل حقوق غو＊تالى شي

، خو پ＋تانه لكه مارته چ３ شپل９ وه３ په خپل －ـرد ډيـركـي تـوب  واكدار بولي
سره داس３ دب３ پروايئ په خمار الهوك７ل شوې چ３ كه غ８ پورتـه كـوي نـوبـيـا لـه 

－واكي غمبرلرئ: هرې خوا دليوني ليوني نارې سورې ورپس３ زمزمه كي８ي چ３ 
.؟ ... غم نه لرئ 

، يوازې يوه خبره چ３ ورو ورو اوس ، دا！ول３ خبرې شته هو－ران غمخور 請احب
هر＇وك پرې باوري كي８ي هغه داده چ３ دغه دب３ بروايئ نا＄وانه اوتوره ل７ۍ هـم 
، پـه دې چـ３ نـورنـو پـه سـمـبـول  نوره دخپل پاى په دمه ＄اى باندې دريدل３ ده

كـه افـغـانسـتـان. اوديارانو په خبره غمبر باندې هم زړه ت７ل هـمـدومـره بـس دي 
، نـودوى  ى په الس كـ３ وي ، كه ددغه هيواد برخليك ددو دافغانانو هيواد وي
، اوحق لري چ３ كلـه يـ３ نـور  حق لري چ３ دخپل ＄ان اوحقوقو په باب فكروك７ي
، له خپلو حقوقو ＇خه نن／ه وك７ي له بده مرغه چ３ اوس  حقونه ترپ＋والندي كوي
داس３ يوتورتم په دغه هيواد باندې راخورشوى چ３ هر＇ه ي３ پـه خـپلـه تـروږمـى 
، په هيوادك３ زياته شوې  ، پردي پالنه ، ب６ې ، دومره فساد ك３ سره نغ＋تي دي
، وزيرد＄ان پـه  ، اوس بل ＇ه جوړشوي چ３ دهغو په ترڅ ك３ له يوشمير انسانانو
، سـ７ي  ، والي فكركوي چ３ دوې ور＄ي دي ان دمـار سـرهـم خـوري غم ك３ دى
د ايمان او وجدان پو＊تنـه  ، يو＇وچ３ ل８ وژونكي بيا په خپلو كارو سره اخته دي
، په دغه حال كي پرته لـه دې  ، هغوته نه ＇وك －وري او نه ي３ غ８ اوري ورسره ده
 ، چ３ يو＇و تنه چ３ په هيواد ك３ دننه اوبهرپه يوه خوله خو خواره واره پراته دي
، ددغـه هـيـواد دمـطـلـق  ، نورنـود ددغـه هـيـواد كه دهغوى خول３ هم وت７ل شي

، كابل خودپ＋تنوله پاره داس３ يو＊ار شوى چ３  اكثريت غ８ يوازې خداى واوري
، مانا  هلته له پرديوالى پرته دبل ＇ه احساس ددوى له پاره خورا －ران شوى دى
 ، داچ３ اوس سره له دې چ３ ＊اغلى كرزى په ك３ دنورو پـه مـ＂ـو كـ７كـ７ي كـوي
د＄ان او ＇ويارانو له پاره ي３ خداداد پـالزمـيـنـه بـلـلـى نـورچـ３ هـر＇ـوك ور＄ـي 
اوهلته دخپل شته والي اوخپل فرهن／ي ذلت بهيرپه كي －وري نو هغه داروا＊ـاد 

و كي ك７ن， وهي چ３  : پيرمحمد كاك７ شعر ي３ په غوږ
د ＊و بدو تميز نشته په كابل ك３ خرم زړه چ３ ورته راوړم رنجيده شي

، دخپلوملي ارز＊تونـوپـه اړه كـاركـول زه فكركوم چ３ په بهركي غون６ې جوړول
اودهغو پيژند－لوي ترهغو چ３ په هيواد ك３ دننه داكثريت ضد د＊مني په خـپلـه 
، اوس  ددوى په سمبولونو ك３ پاى ته نه وي رسيدل３ يواړين اوضروري كـاردى
، اورو＊نفكري رسالت له  ، اسالمي داس３ يوه شيبه ده چ３ موږ بايد دخپل ملي
مخ３ خيل ساه نيولى غ８كه زموږ كا１ه او ړانده ي３ اوري هـم نـه، بـايـد پـورتـه 
، داخويوه خبره ده چ３ موږ ＄ان ته تسل پرې وركوو چـ３ پـه هـيـواد  اوپياوړشي

، هلته دخـپـل... ك３ دننه دا كي８ې اوهغه  په حقيقت ك３ ورش３ هلته حال و－ورۍ
، هلته و－ورۍ چ３ دمـلـي  د مات３ او خوارولو ننداره وك７ۍ فرهن， اوخپل３ ژب３
يووالي قسم خواره د＊منان ديوشمير－اون６يو هيوادو په مالي ه）ـونـ３ سـره ＇ـه 

دپـردي پـالـو. ＇ه كارونه دافغاني ملي فرهن， دخوارولو پـه تـرڅ كـ３ نـه كـوي 
، خو دملي خپرونـوـلـه پـاره پـه  سل／ونو خبرونو له پاره هرډول زغم اومالت７ شته
سل／ونوحساسيتونه اونن／وني دهرشيب３ په ترڅ ك３ پـه يـرغـلـيـز＇ـو كـ３ ＇ـارو 

. ناست３ دي
بله خبره داده چ３ په بهركي كوم３ غون６ي دملي وياړونو اوتاريخوارز＊تونواوله

افغانستان سره ر＊تين３ خواخوږئ اوملي موخوپه مقصد جوړي８ي هغه پـه خـپـل 
وار ديوه ملت ديوه ژوندي ＄واك استازيتوب كوي اوداپـه ډا－ـه كـوي چـ３ پـه 
، فرهن， او ژب３ سره هم مـيـنـه لـري  خارج ميشته افغانان په په خپله دخپل ملت

دوى پـه ＊ـه تـو－ـه كـوالى شـي چـي پـه خـپـلـو. اوهم يونـه شـلـيـدونـكـي تـ７او 
، همدغه نا＇يزه اوخورې هلي  ل８واسانتياوو سره دپاملرن３ وړكارونه ترسره ك７ي
، پري８ده چ３ په دغو لـ８و خـو  ＄لي زموږ دملي اوافغاني شعور دودې يوه هيله ده
شعوري ه）وسره موږ هغوى چ３ نه ملي شعور لري اونه ملي كـركـتـرددې جـو－ـه 
ك７ي چ３ كه خداى ي３ مالنه وي ماته ك７ې خپل تيرتاريخ اوخپلو تـيـرو تـلـپـاتـ３ 
وياړونوته يوازې ديوې شب３ له پاره دخپلو تيرو فرهن／ي وياړونوپه هنـداره كـ３ 

، دوى دلـتـه ＄ـان. و－وري  له هيواده بهرافغانان په پرديوهيوادوكي پـراتـه دي
دژوند له خورا سختو حاالتواوستونزو سره عيارك７ى ،دوى نه س７ي وژونكي دي 
، نه ج／７ه مار چ３ الرې ونيس３ اويـاهـم لـه غـرض لـرونـكـو بـهـرنـيـانـو سـره پـه 
، ، ددوى هره وړه ه）ه په هر＄اى ك３ چ３ وي دستاين３ وړ ده معاملوك３ ＊كيل

، ماداخبرې ډيـرې اوريـدې چـ３ －ـواكـي پـه خـارج  زه چ３ په افغانستان ك３ وم
و چ３ هيواد په پا！كو ويشل شـوى  ، خودا هغه مهال دغون６و جوړول －＂ه نه لري
 ، ، هغه دوره پاى تـه ورسـيـده واوهرچا زموږ دملت دوران９ ننداره له لري كوله
، اودهـرچـا  هماغه ننداره چ３ اوس په خپله زمـوږ دهـيـواد ا請ـلـي واكـمـن دى
، اوس هر＇ه بدل شـوي  دمادي اومعنوي پياوړتيا ذمه وارۍ ته ي３ اوږې ورك７ي
، داچ３ ＄ان په نا－ارتيا وهي اوحق حقدارته نه شي رسوالى اوياي３ نه رسوي پـه 
دغه ترڅ ك３ بـايـد دوى خـلـكـواوهـغـوا請ـولـواوژمـنـوچـ３ دوى يـ３ دنـورو پـه

زورجوړوي اون７ۍ پرې غولوي په وړاندې ＄ان مسوول وبولي چ３ له بده مـرغـه 
، ته راو＊يه چ３ په افغانستان كـ３ كـومـه داسـ３. نه ي３ بولي  ＇لوركاله تيرشول

ديادولووړغون６ه چ３ س７ى ي３ په ملي لحاظ دجرمني له غون６و سره پـرتلـه كـ７ي 
، شـاعـر،. جوړه شوې  د رو＊ـانـي دورې دنـومـيـالـي الر＊ـود ماچ３ په هندك３

، اسـتـاد رشـاد تـه  اوفيلسوف ارزاني خويشكي مزار اوتصوف３ سلسله ومونده
م３ وليكل چ３ كه له يوچاهيله وك７ي چ３ ددغه تاريخي اوفرهن／ي ويـاړ پـه اړه 
دافغانستان دولت يوملي －ام اوچت ك７ي اودغه موندنه ديوې ن７يوالي نـاسـتـ３ 

ه ورسوي  هغه درانه استاد په خورا خواشين３. په ترڅ ك３ دخپلو مينه والوترغوږ
: سره ＄واب راولي８ه چ３ 

، هــغــوى چــ３ پــه دغــه مــونــدنــه خــبــردي(( زمــا خــوچــاتــه مــخ نــه وراوړي
، پـه  ، هغوى هم پـ＂ـه خـوـلـه نـاسـت دي اوددغوجارومسووليت ور دغاړي دى
د پشتوژب３ اوپشـتـنـوـلـه پـاره دخـوشـالـ９ زيـرى  ر＊تياهم چ３ دا علمي موندنه

. دى  (( 
، زه په دغه باره كي نور＇ه نه شم ويالى په مينه دې نمان％م －رانه غمخور請احبه

:اوپه پاى ك３ خپل ساه نيولى غ８ په دغه درد ك３ پاى ته درته رسوم چ３ 
، په هـيـواد كـ３  پريزده چ３ له هيواده دبهروالوبيواكو دغه وړه ه）ه اوتته شمع
دواكمنوبيواكوله پاره هغه الره رو＊انه ك７ي چ３ دم －７ۍ دنورو له پاره يـ３ پـرې

 په درناوي. －لونه اودخپلو له پاره پرې اغزي كري 
. رشيد.ع

 ادمنتون_ كال دنومبر لسمه كانادا �٢٠٠د
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، يو وياړ دی د وياړونو لمان％نه
 درنودوستانو او منليو همکارانو

د خو＊９ ＄ای دی چ３ پـه سـويـ６ن
د دوست９ کلتـوري ！ـولـنـ３ لـه ک３
د اروا＊ـاد اسـتـاد عـالمـه  لورې
عبدالشکور رشاد لـومـ７نـی تـلـيـن 

. لمان％ل ک８５ي 
د افغانستان لـه هـغـو استاد رشاد
و چـ３ پـه  علمي شخصيتونو ＇خه
يوه اولـس کـ３ پـه شـاذه او نـادره 

د سـيـمـ３ يـوه  ، بـلـکـ３ د افغانستان ، هغه نه يوازې تو－ه راپيدا ک８５ي
وړ. نامتو علمي ＇５ره وه  د ستاين３ د داس３ شخصيتونو ياد او لمان％مه

، ادبـيـاتـو او نـورو بـ５ـالبـ５ـلـو. کار دی ، تـاريـخ د کلتور د افغانستان
د سـتـر ارز＊ـت د هغوی ليکن３ او ＇７５ن３ ډ４رې ژورې او مسايلو په اړه

د ه５واد په ＇７５نـيـز بـهـيـر کـ３. وړ دي  د استاد ليکن３ په ＄نيو برخو ک３
د داس３ ＇ـ５ـ７نـو ＄ـای بـه تـرډ４ـره پـورې )) منحصر په فرد ( (  ليکن３ دي او

.زموږ په پوهنيزو ک７يو ک３ تش وي 
د دې په ＇ن， ک３ چ３ يو علمي او ادبي شـخـصـيـت ، عالمه استاد رشاد

د پوره پاملرن３ وړ ده  ، ！ولنيزه او سياسي ＇５ره ي３ هم د.و د خپل وخـت
مخک＋و او مترقي ـــ ملي فکر په خپراوي ک３ ي３ هم علمي او هم عـمـلـي

.برخه اخيست３ ده 
، ادب او د کلتور د وطن ، له استاد ＇خه راپات３ مهم او ارز＊تناک آثار

د دغـو آثـارو پـه. تاريخ هغه پا３１ دي چ３ خپراوي ته ي３ سخته اړتيا ده 
د خـپـل هـ５ـواد ، د سبا نسلونه خپل وطن ويني د نن او پا１و ک３ به زموږ
د الرې مشالـونـه  تاريخ او فرهن， او په دې تو－ه به راتلونکو نسلونو ته

.وي 
د ياد لمان％نه يـ３ هـم لـه ويـاړه و او د وطن يو وياړ اروا＊اد استاد رشاد

 زرين ان％ور. ډکه کارنامه ده چ３ دا دی ستاسو په برخه ک８５ي 
د کولن ＊ار ، د نوامبر ٢٠٠٥جرمني ، ٨ کال

 پيام شورای زنان افغان درشهرمالمو
شورای زنان افغان برگذاري محفل بزرگ امـروزی بـخـاطـر بـزرگـداشـت
وياد بود اولين سالگرد وفات شـادروان پـوهـانـد عـالمـه عـبـدالشـکـور 
رشاد اين استاد پرتوان، زبان شناس، پـژوهشـگـر، شـخـصـيـت عـلـمـي، 
و بـال کشـيـده مـا کـه هـمـيـشـه بـا کـار  و فرهنگی کشورعزيز اجتماعی
وپيکار خسته گی ناپذير ادبی، تاريخی وفرهنگی عمر گران بـهـای خـود 
و خـارج  را وقف تعليم وتربيه ورهنمائی 請دها شاگرد در پوهنتون کابـل
و کارنامه های علمی وفرهنگی به نسـلـهـای آيـنـده بـه  ازکشور نموده اند

.ارمغان گذاشته يک گام بجا ونيکو می پندارند
مرحوم استاد رشاد عالوه بر زبان پشتوودری به زبانهاي عربی، روسی،
انگليسی، اردو وچند زبان محلی هندوستان مسلط بود، او بـه چـنـديـن 
زبان تأليفات واثار قيمت بهای خويش به نسل جوان وپژوهشگران آينده 

.از خود باقی مانده است 
ما همه اعضای شـورای زنـان افـغـان بـرگـذاری اولـيـن سـالـگـرد وفـات
شخصيت علمی وفرهنگی کشور پوهاند عالمه رشاد را در شهـر مـالـمـو 
سويدن طی جلسه شکوهمندبااشتراک شخصيتای علمی وفرهنگی شـاد 

. باش ميگويم 
 بادرودهای فراوان روح شان شاد باد
 رهبري شورای زنان افغان در شهر مالمو

! درنو دوستانود نړۍ له مختلفو هېوادو نه راغلو مېلمنو

د ټولو ته څرګنده ده چې لوى استاد عالمه پوهاندعبدالشكور رشاد زموږ

و چې  ګران هېواد افغانستان داسې پياوړې څېره اووتلى علمي شخصيت

، سياسي اوادبي علوموكې دزيات معلومات خاوند او يوله  په تاريخي

و  هغه نه يوازې داچې په څو ژبو پوهېده بلكې زيات. برالسو پو هانو څخه

علمي او تخليقي داسې اثار يې له ځانه راتلونكي نسل ته پرېښودل چې 

دډېرې مودې لپاره به زموږ په هېواد كې دده پشان بل داسې عالم 

دلوى استاد فاني دنيا ته له تگ سره به دا را پيداشوې. راڅرگند نشي 

هغه نه يوازې. تشه تر ډېره وخته زموږ په هيوادكې همداشان پاته وي 

داچې په بشري علومو كې دزياتې پوهې او لوى استعداد خاندو،پرهغه 

باندې څښتن تعال دلوړ، ظريف اوله محتوانه ډك شعر او نثر 

ه  و .ليكلودعالي استعداد ډېره لويه لورېينه هم كړې

دبشري علوموپه ټولو برخوكې ددايرت المعارف په نوم دلوى استاد

شهرت نه يوازې دننه په هېواد كې بلكې له هيواد نه بهر هم په علمي 

و  استاد. اكاډميكو، تحقيقي مركزونو او پوهنتونونو كې له ورايه څرگند

د بلې خوا يې په سلګونو علمي اثار  د يوې خوا زيات شاګردان روزلي كه

.هم ليكلي دي 

، د استاد اشعارومضمون زياتره ملي او ولسي بڼه لري چې په ډېره مېړانه

د ولس غوښتنواو نيوه كو ته انعكاس زړه ورتوب اوځان تېرېدنې سره يې

د نمونې په توګه لوى استاد ليكى  ، :وركړى دى

 په ښكاره وايي لعنت دې پر ابليس وي

د ابليس مخلص انيس وي  خو په پټه

د سولې  دلته ستړي په بلنه دي

د تحريص دي د جنګونو  هلته چغې

د خپل ژوند څو لسيزې خوار، زار، كړېدلي اوربړيدلي افـغـان لوى استاد

ولس خدمت ته وقف كړې، او دژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې يې پـه دې 

دافغانستـان. ډګر كې صادقانه علمي ،سياسي او فرهنگي چوپړ ترسره كړ 

له ده څخه راپـاتـې. غيرتي خلك به يې دا خدمتو نه هيڅ وخت هېرنه كړي 

د دې خبرې پخلى كـوي  ، تاريخي او ادبي اثار زموږ او. په سلګونو علمي

له بلې خوا له افغانستان نه نيولې دنړۍ په زياتو هـيـوادو كـې دمـېـشـتـو

 ، د خواخوږيو،اوښكـو د استاد پر مړينې، افغانانومختلفو قومونو لخور

ژړاګانو، ماتم او فاتحو دمراسيمو اجراكول دا خبره نوره هم څرګنـده كـړه، 

چې استاد دافغانستان دټولو خلكو په زړونو كې ژوند كاوه او دتل لـپـاره 

د خـلـكـو لـپـاره  به ژوندۍ وي، دا يو تاريخي واقيعت دى هغه څوك چـې

. ژوند كوي هغه په خلكو پورې اړه لري او نوم يې ابدي وي 

، مرحوم استادعالمه رشاد دژوند په ټول دوران كې په ډېر اخالص

، ادب، ژبې ،او ځوان نسل  د تاريخ د خپل وطن صميميت او صداقت سره

، دده داخدمتونه  روزنې اونورو برخو كې سترخدمتونه سرته رسولي دي

.اوكارنامې به هيڅ افغان هېر نه كړى 

!ګرانو دوستانواو محترمو ميلمنو

د يوبل ستورى يعنې استاد عالمه رشاد د اسمان د ادب زموږ دهيواد

 صاحب له دې فاني نړۍ څخه دخداى په اماني اخيستنه ټولو افغانانو په 

كې7پاتې په  مخ
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 په سوي６ن ک３ دافغانانودعلمي اوکلتوري مرکزپيغام



 ...په سوي６ن ک３ دافغانانودعلمي
ځانګړې توګه دوطن څخه ليرې پرتومسافروته بداو زړه بوګنونكي خبر

ددغه غم لړلې خبر په اورېدو سره په زياتو ښارو كې دماتم غونډې. وو

د خدمتونو او كارنامو يادونې پكې وشوې  د استاد په.دايرې شوې

سويډن كې دافغانانوعلمي او كلتوري مركز ددغه لوړشخصيت اودده

) نوې هيله(دكارناموددرناوي اويادپه خاطر زموږدټولنې خپرونې 

. او خپره شوه مرحوم رشاد صاحب ته ډالۍځانګړې فوق العاده ګڼه

اوس دادۍ يو＄ل بيا دنوې هيلي ＄ان／７ې －２ه دلوی استاد عالمه
.رشاد請احب دلوم７ي تلين په وياړ او مناسبت خپري８ي 

!درنو دوستانو
په ډ４ر تاسف سره زموږ په وطن ک３ ت５ر او اوسني داسي دولتي واکداران
د استاد رشاداودهغه په ＇５ر نورو  دقدرت په －دۍ ک＋５نستلي دي چ３
د رشد اودرناوي لپاره ي３ هي）کله هم کوم وړاو الزم  علمي شخصيتونو

دي.کار نه دی تر سره ک７ی  د قدر په ستر－ه کتلي د. او نه ي３ هغوی ته
د علم د هغه مثال په ډول سيد جمال الدين افغان چ５رې وش７ل شو؟ او چا
＇خه استفاده وک７ه ؟پس له هغه چ３ وفات شوه６وکي ي３ وطن ته راوړل 

. شول 
 رشاد 請احب په ژوندک３ په دغه ！کي تر هر چا ＊ه پوه５ده ＄که ي３
هي）لكه هم دولتي چارواكو ته السونه اوږده نه ك７ل چ３ كوم كتاب ي３
د كوم كتاب دچاپ لپاره مرسته ورسره ورك７ي  . ورته چاپ او يا دې هم
زموږ دهيواد دپوهانو او عالمانو په مقابل ک３ ددولت３ اړونده
چارواکود همدې ب３ مسؤليته چال چلند وجه وه چ３ داستاد زياتره ليکل 

ك３. شوي كتابونه ناچاپه پاته شول  زموږ په فکر په دغو ناچاپه كتابونو
ي３ هرومرو زياتره ډ４ر مهم دي چ３ نن سباورته تعليمي او تحصيلي 
، خو داس３ معلومي８ي هغه  مؤسس３ او ＇７５ونکي زياته اړتيا لري
＊اغلي چارواکي چ３ دهيواد دداشان نامتو عالمانو ،اديبانو او 
＇７５ونکو دليکل سوو آثارو دچاپ او خپرولو دولتي او ملي دنده په 

. غاړه لري له بده مرغه دمور او ميرې برخورد کوي 
د هغه ليکن３ چاپ نه ک７ې د. حتی پسله مر－ه ي３ هم د حمزه بابا هغه

:شعر يو بيت دی چ３ وايي

 حمزه خير دی که زاړه م３ قدر نه کا
د ＄لمو دی  په دا شکر مستقبل م３

د په پای ک３ دغون６ې برخه والو،په خا請ه تو－ه هغه درنو م５لمنوته چ３
رشاد 請احب دعلمي او فرهن／ي خدمتونوديادپه خاطري３ دهغه دلوم７ي 
د ډ４رولرې وطنو＇خه مالموته  تلين په غون６ه ک３ دبرخ３ اخيستو لپاره
تشريف راوړی ＊ه راغالست وايم اوهغو＇خه چي ددې درني غون６ې په 

د زړه له کوم３ مننه کوم  د خپل３ ！ولن３. جوړ４دوک３ ي３ زيار ايستلی زه
د الرې پيروي به  په استازيتوب ژمنه کوم چ３ دلوی استاد رشاد 請احب
د  د ناچاپه اثارو د هغه کوو اودخپلو امکاناتو په نظرک３ نيولوسره به
چاپولو لپاره د－７نديو－امونو په پورته کولوسره دهي＆ ډول همکارۍ نه 

.ډډه ونک７و
 په درن＋ت

په سوي６ن ک３ دافغانانو دعلمي اوکلتوري مرکز دمشرتابه جر－３ په
 استازيتوب

 محمد اقا ش５رزاد
مه٢٢نومبردز�٢٠٠

 هالنډ-پوهنوال رسول باوري

د پاي＋ت اړتيا ده د وياړونو نمان％نه داولسونو
؛ د شتون يادونه ده د وياړ يادونه

، هغه اولس او هغه يوازې هغه څوك

د خپلو وياړونو يادونه كوالى شي  ټولنه

او له بله.چې شتون يې رښتينى وي 

د  اړخه ديوې ټولنې دوياړنو پېژندنه

د ښې پېژندنې  هغه اولس او ملت

د اولسونو لپاره  ، ځكه بنسټيزه الر ده

د پايښت  د هغوى د وياړونو نمانځنه

د نړۍ ټول. اړتيا ګڼل كيږي او اوس

د تيرو  اولسونه او هڅاندې ټولنې

د نويو  ال ، نه هېروي او وياړونو ياد

د زياتېدو په هڅوكې پر مخ ځي . وياړونو

د خپلې د وياړونو نمانځنه يوازې د نړۍ وبښ او پوه اولسونه او ملتونه

د د وياړونو ، بلكې د زياتوالي په نيت نه كوي ، غرور او تكبر خوښۍ

د هر اړخيزې ګټې پورته كولو چارو ته پام كوي  د. نمانځنې څخه وياړونه

د وياړونو نمانځنه كوي  ؛ د الهام اخستلو په نيت نمانځي نوي نسل لپاره

د ترالسه كولو او خپلولو الرې په  د نويو وياړونو تر څو هغه ښه وپېژني او

د خپل اولس ګډ شتون او برخليك په  ؛ وياړونه نمانځي چې ګوته كړي

د نمانځني نورو اړخو نو ته  د وياړونو ؛ او په دې ډول هغو كې برمال كي

د نمانځنو لړۍ پر له پسې ساتي . پام كوي او

د افغاني ټولني دكلتوري او له نېكه مرغه په دې ورستيو پنځو لسيزو كې

د  ، خو د نمانځني دود منځ ته راغى علمي مخكښانو په زيار دوياړونو

او. پاللو چارو يې هغه ډول چې وړ وې، پرمختګ ونه كړ  دا چارې كله ورو

د دې دود نوۍ والۍ له يوې خوا او له  ، چې ښايي كله هم ګړندۍ شويدي

، اقتصادي او ټولنيزو ناخوالو اود واكمنو  د هيواد سياسي بله پلوه

كسانو دريځونو به له بلې خواد دې اړين دود چارې تر اغېزې الندې 

د تېرې مېالدي پېړۍ ورستۍ لسيزه په دې برخه. راوستي وي  په تېره بيا

د خپلو فكري ارونو  د وياړونو نمانځنه يې كې نه يوازې نيمګړي وه بلكې

د نه منلو بلل  .پر بنسټ

د د تيري پيړۍ ورستۍ لسيزه په هيواد كي دننه د دې سره سره چي

د يوشمير روڼ اندو د هيواده بهر ، خو تاريكو پيړيود اندونو واكمني وه

د وياړونود نمانځني دود  هيوادوالو او كلتوري ټولنو په زيار او هڅو

وپالل شو او هم يې په دې الره كي نوښتونه را وپنځول ،بهر ميشتو 

د تيرو وياړونو نمانځنه يې  ه لسيزه كي نه يوازي داچي هيوادوالو په تير

د خپل پير وياړلي څيرې او وړ شخصيتونه يې هم را وځلول  ، بلكي وكړل

د ستايني وړ كار دي  .، چي پر ځاى او

د دوستۍ كلتوري ټولني هڅې او زيار د سويدن هيواد په مالمو ښار كې

په دې لړ كي هغه ارزښتمن ګامونه دي چي په پر له پسې توګه يې په افغاني

پر. او اولسي مينه پر مخ وړاندي اخستي دي  د پوهي او ادب د هيواد ال

د ياد غونډي خاطرې اسمان وتلي ستوري خداى بخښلي ګل پا چا الفت

د نامتو شاعر او ليكوال عبدالباري  د هيواد ، چي له زړونو وتي نه وې

، نامتو پوه  د ستر اديب د هيواد جهاني وياړ يې ونمانځۍ او دادۍ اوس

خداى بخښلي عالمه اكادميسن پوهاند عبدالشكور رشاد لومړي تلين 

د علمي غونډي تيارۍ نيولۍ دۍ  د دوستۍ كلتوري ټولنې ټولو. ته يې زه

د برى دعا كوم د زړه له كومي . اړوندانو او مالتړو ته په دې هڅو كې

 په درنښت

 اووم مخ
د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال



د خپر４دونک３ مياشتن９ مجل３ مسـئـول) دعوت( په ناروې ک３
د ه５واد پ５ژندل شوي ژورناليست محمد طـارق  مدير او زموږ

د زړه خواله :بز－ر سره
د خــپــلــو  نـوم مــې مــحـمــد طــارق بــزګـر پــه نــاروې كـې

د د خپل رسمي كار تر څنګ 17ماشومانو سره ژوند كوم

د دعـوت د دعوت خپرونې په خـپـرولـو، كالوراپديخوا

د يـو څـو  نت په چلولو او يو شمير نورو كارونو چې هغـه

.كتابونو خپرول دى بوخت يم

د روڼ اندو دندې داسې په ګوته كوي :بزګر صاحب

د روڼ اندو مسئوليت خورا سـتـر په لنډو ټكو زما په اند

د روڼ اندو الره او كړه وړه پاك، سياست او تـګ الره  او دروند دى، بايد

د بوسو الندې اوبه بونه ځي او هغـه څـه  يې مشخصه او معلومه وي او بايد

د جوړېدو لپاره  د يوې ملي افغاني ټولنې د ملي ګټو، ملي يووالي، او چې

د سرو او سـپـيـنـو  د چا شوني وي بايد په زغرده يې ووايي او په دې الر كې

د سرو او سپينو ښكار او خوراك شي بيا زه  پروا ونه كړي او كه روڼ اندې

.دغو ته روڼ اندي بلكې تور اندي وايم

د د خپل افغاني كلتور او دين نه پردي شوي نه اوسي ځـكـه روڼ اندي بايد

د خپل دين او كلتور سـره پـه ټـكـر  يوې برخې افغان روڼ اندو غټه ستونزه

د منلو وړ نه دي .كې راتلل دي چې دا افغاني ټولنې ته په هيڅ صورت

د افغانانو كلـتـوري، ادبـي،: بزګر صاحب وايي زما په اند له هېواد نه بهر

د  معلوماتي او سياسي غونډې په هر صورت ګټورې دي، خو كه غـونـډې

د خـپـل هـيـواد او خـپـلـو  افغانانو په خپل ابتكار، په خپل مالي قوت او

د ويښولـو  د سياسي او كلتوري شعور د افغان ولس د هوساينې، او خلكو

. له پاره وي

د خپل شخصي، سياسـي او نـور د نوموړو غونډو نه بايد په هيڅ صورت

شهرت او ځان غوښتنې او غټونې نه كار وانخيستل شي هـدف او مـوخـه

د ويښولـو او  د كلتوري او سياسي شعور د افغانانو يې په تكرار سره وايم

د نړيوالو خبرول وي د غميزو، ژوند، تاريخ او كړو وړو نه .د افغان ولس

د هـيـواد د افغانستان دنـنـه د دې غونډو مهم ټكې په هر ډول چې وي بايد

د هيوادوالو غوږونو ته ورسول شي، پـه دغـه صـورت كـې ګوټ ګوټ كې

د دې غونډو جوړېدل په هيڅ صورت بې ګټې نه دي .بيا

 مننه او برى مو غواړم

 پخپلو او＊کو ب５رته ووين％و رانجه دستر－و
 زموږ په هره ＊ادۍ غم ول３ پس３ ک７ې خدايه

د عالمه بابا لمړى د دوستۍ فرهنګي ټولنې منندويه يو چې په سويډن كې

د هيواد لويه كورنۍ او پـه ځـانـګـړي ډول) 1384(تېر كال. تلين لمانځي 

د عـلـمـي او اكـاډيـمـيـك د عالمـه رشـاد صـاحـب ادبي او فرهنګي كړۍ

وي( سيوري څخه بې برخې شول  .روح دې ښاد (

د هيواد والو ترجنګړو ورسېـد چـې هـغـوى ددې وير خبر په داسې حال كې

د خپل كلتور او فرهنګ په بيا وړانـدې تـګ او چـپـړ پـيـل كـړى وو  .تازه

د د دې وير دزغملو او ګا للو قطعاً تـوان نـه درلـود خـو كه څه هم وطنوالو

 ، د بنده لـه تـوانـه وتـلـى كـار دى د فيصلو او طبعي قوانينو بدلون تقدير

، زموږ  ، فكر او ايډييا لوژي ژوندۍ ده عالمه بابا وفات شو خو دهغه اثار

ي  د ۍ پـوره مـطـالـعـه او خـپـرول . لپاره لويه ننګونه دهمدې ايډييـالـوژ

د ميـنـوالـو پـه د عالمه رشاد صاحب داثارو دبست فرهنګي ټولنې ملګري

، او پر ټولو فرهنګي كـړيـو  د دوستۍ فرهنګي ټولني دا هڅي ستايي حيث

د خپلو خبري سرچينو له الرې دې پر هغو غوښتنو په بـيـا بـيـا  ږغ كوي چې

د عالمه صاحب دخاوروتـه دسـپـارلـو پـر  ټينګار وكړي چې په كندهار كې

د يـو پـرېـكـړه  د دولت څخه د جوړي سوي غونډي لخوا دافغانستان مهال

. ليك په ډول شوي وې 

د ښاد روح په هيله د بست فرهنګي ټولني اداره.د عالمه بابا

د لوم７ي تلين په مناسبت د سالم فرهن／يد عالمه رشاد
 پيغام ！ولني

د دوستـۍ كـلـتـوري ټـولـنـې د هـيـواده لـيـرې په سويدن كي ، اړونـدانـو

د لـوى خويندو ورڼو افغانانو ، و بـركـاتـه و رحـمـتـه اهللا اسالم اعليكـم

د ژوند په چارو كي بريالي اوسئ  .څښتن په رحمتونو پټ او

د وياړلي استاد اكادميسن درېغه د افغانستان رشـاد پوهاند عـالمـه چې

كېد هيواد دتلين لومړنۍ كاليزه  ، خـو په پالزمينه كابل جـوړه نـه شـوه

د افغانستان  د پوهني ستاسو دې كور ودان وي چې پـهد يوه نامتو پوه او

كـلـيـزه تـلـيـن سرلوړي استاد عالمه رشاد دلومړني بېال بېلو ډګرونو كې 

د خپل هيواده ليرې  .جوړه كړېده لپاره مو يوه بشپړه علمي غونډه

شپږ مـيـاشـتـي ستاسو پر سيمه زموږ په ښونځيو كې به لوستل كېده چې

، شپه او شپږ مياشتي ورځ وي  د ژمـي شـپـې او ورځـې دي ، اوس چـې

، دا يوه طبيعي ځانـګـړتـيـا خامخا به هلته ورځې لنډې او شپې اوږدې وي

د ده ، خو ستاسوپه سيمه كـې چـې هـرڅـومـره شـپـې اوږدې وي بـيـا هـم

د پوهانو درنښت سته پوهي د استوايې سـيـمـو. رڼا او د نړۍ زموږ هيواد

خو په څېر منظم فصلونه  ، پـه له بده مـرغـه، مياشتي او ورځې شپې لري

ال تر اوسه  كـړي او سـپـيـنـه ستـرګـې پـټـې واكمنانو خپلې دې هيواد كې

د سترګو پټولو چـاري يې تورتم كړى ورځ  او په نورو هيوادوالو هم په زور

د پوهانو درنښت نه كيږي كوي د پوهي درناوۍ نه سته او .، ځكه نو دلته

د غمجن تلين د عالمه رشاد د عـلـمـي تاسو چې لـومـړنـۍ كـلـيـزي لـپـاره

، زموږ له نظره تاسو يوه ستر او وياړلي كار تـه  مـال غونډي تيارۍ نيولۍ

دۍ. تړلې ده  د استاد رشاد حق او دا د دې حـق پـه وركـولـو او موږ ټـوـلـه

د ټولو افغانانو په زړونـو. ساتلو ژمن يو  زموږ باور دادۍ چې استاد رشاد

د خپل استـاد پـت پـالـي  د خپل توان تر بريده .كې ځاى لري او هر افغان به

تاسو او سـتـاسـو پـه دې عـلـمـي غـونـډه كـې ياددونې په توګه دورستۍ

د پوره بري هيلـه څـرګـنـدوو او  د ګـران غـمـخـور تـه ښاغلو هيوادوالو ته

:ډالۍ كوو چې وايي خوشال خان خټك دا بيت

دي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار

 په درناوي

 موسيس او مشرد سالم فرهنګي ټولني

 محمد جان باوري الحاج

 تجارت ليسې مسلكي ښوونكىد كابل

ددوستۍ كلتوري ټولنې دهېواداوسيمې دنـامـتـو ډېر خوشحاله شوم چې

ا وټولنيزشخصيت  اديب،ليكوال، شاعر، څېړونكي،كره كتونكي، مؤرخ

ارواښاد عالمه استاد عبدالشكور رشاديادغونډه جوړوي اودلوى خـداى 

له دربار څخه تاسوښاغلواوهرهغه چاته چـې پـدې الره كـې يـې هـلـې)ج( 

.ځلې كړي اجرعظيم غواړم 

.كاشكې چې نژدې واى چې خپله موهم پكې برخه اخيستې واى

زړه مې ډېر څه غواړي چې وليكم خولېږل يې ستونزمنه ده هيلـه ده چـې پـه

.ډېر څه يې قبول كړئ

 حسرت به يې اوس مينه پررفع، ناګار، صميم كړي

 استاددهېوادمل، زيار او ننګيال دې رانه واخيست

 نمانځنه

 ننګرهاراسالمي پوهنتون

 اتم مخ
د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

د بست فرهن／ي ！ولن３ پيغام  په هلمند ک３

 پيغامد ضياالرحمن حسرت



!غمخور صاحبه سالمونه او نيكې هيلې

!د ليك نه دې مننه

د د ستر رشاد بابا په خواشينۍ سره بايد ووايم چې

د لومړۍ كاليزې په مناسبت ليكنه مـې چـې  مړينې

د ټـولـنـې  د افغانانو په سويډن كې ستاسو په مړانه

د زيـاتـېـدو لـه  د صحي تكليف لخوا پر ځاى كيږي

كبله مې ان شروع نكړاى شوه خو ديـاده مـې نـه وه 

په دې فاصله كې مې ان خبـره تـر شـفـاخـانـې. وتلې 

و پوښتې چې زما سره درشـاد. ورسېدله كه رښتيا

د مغزنو علمي او فرهنګي كارو آثار هـم نـه  صاحب

وه موجودچې هغه څه مې ور بانـدې لـيـكـلـي واى 

چې زموږ ددوران ددې دروند او پياوړي شخصيـت 

د هېواد ددغه سپېـڅـلـي بـابـا حـق دې ور  او زموږ

.باندې ادا شوى واى 

د هـېـواد دداسـې د رشاد بابا زموږ خو هغه څه چې

د  د علمي او فرهنګي كړو درنو او سترو شخصيتو

لمانځلو تأثير به پر ځوان نسل څه وي بـايـد ووايـم 

د جګړې په ميدان كـې  چې زموږ اوسنى ځوان نسل

دا نسل جنګي اخالق لـري چـې. لوى شوى نسل دى 

د  ډېر انساني او افغاني معيارو نه يا نه پېژني او يا

د سـواده نـه. هغوى نه ليري پاتي سوي دي  دا نسل

د افغاني اصيلو كړو او ادابو نه ليـرى  بې برخي او

دي. ساتل سوى دى  هر څه چې هر چـا ورتـه ويـلـي

.هغسي يې كړى دي

 زموږ دوطن نه ورك او په نورو هېـوادو كـې پـيـدا

سوي او لوى سوي مېشته ځوانان بيا بل شانى كـړه

او. او كركټر لري  د كـلـتـور هغوى يا ددې هېـوادو

د خپل دود او كړو  فرهنګ سره ځانونه اخښلي اويا

و خـت  نه ليري ساتل سوي دي او يا دا چـې دومـره

نلري چې هغه پاتي منل سوي افغـانـي او پښـتـنـي 

و ساتي  په لنډه. عادات او خويونه دي وپالي يا دي

توګه دتيري نيژدې لسيزو پـه چـپـاول كـې زمـوږ 

دوطن ټوله مادي او معنوي شته ټـوـلـه عـلـمـي او 

د نورو په ښـوونـه  د يوه سره فرهنګي السته راوړني

د خاوندانو تر تـيـغ وتـلـي او هـر  د ټوپك او راكټ

هغه څه چې پـه عـلـم او فـرهـنـګ پـوري يـې اړه

درلودلېده هغوى يا ورسره اصالً بېګانه وه او يايې 

د نورو په ښوونه پخپله له مينځه وړي دي او يا دا 

د مختلفو ايډيالوژيو قربانـي سـوي دي زمـوږ. چې

ددې مادي او معنوي شتمنيـو سـره پـه داسـي بـې 

مسؤليتۍ سره چلند وسو چې خپل خو څه كـوې ان 

په دې لـنـډه تـوره دوره كـې بـيـا. پر ژاړيال پردي 

د هېواد علمـي او فـرهـنـګـي پـېـژنـدل سـوى  زموږ

و  د هـېـواد دردمـنـده عـنـاصـر يـا دوطـن څېرې او

د  د ټـوپـكـسـاالرانـو پرېښودلو تـه اړسـوه اويـا

ناندريو په ميچن كې اوړه او پر لړمـون بـانـدي يـې 

.داغونه پاتي سول

و خت ته را وتلى يو چې زموږوځوان نسل  نن داسي

ته، زموږ دوطن دعلمي اوفرهنګـي پـېـژنـدل سـوو

څهرو دستر رشاد صاحب غوندي هـر سـاالر او هـر 

د هر مخكښه دپېژنـدلـوپـه هـكلـه چـې هـر  بابا او

تالښ، هره غونډه، هر سـيـمـيـنـار هـر كـتـاب، هـر 

اخبار په هر شكل او پـه هـر ځـاي كـې چـې وي او 

د هر غمخور لخوا چې ترتيب او پر ځاې سي  دوطن

د پام  دا بې له شكه زموږ دځوان نسل په ذهن كې به

د. وړ اثر پرېږدي  د پـوهـانـو زمـوږ هغوى به زمـوږ

د شـملـه  مشرانو زموږ دخواخوږو او زموږ دهېـواد

د علمي او فرهنګي او ملي مخـكـښـانـو  ورو، زموږ

څېرې چې دوطن په غم كې ارمانجن خوپه وطن كې 

د هري دورې ستر انسانان وه، داشـانـي يـو انـځـور 

وركړي چې په دې اوسـنـي نـاڅـرګـنـده وخـت كـې،

د همدې ملي، وطنپاله او  هغوى دې ته اړ باسي چې

د  فرهنګپاله عالمانو پر پل باندي پل كښـېـږدي او

د بډاى فرهنګ پـه  د هغه افغاني او پښتني هويت،

ساتلو او پاللوسره په هغوى كې ځانتـه ځـاي پـيـدا 

. كړي 

د موږ افغانان يو بد عادت لرو چې خپل مشران او

خپلو علمي او فرهنګي او ملي مخكښانو څهرې او 

كارنـامـې او زمـوږ پـه مـېـنـه كـې وخـپـلـو داسـي 

داورالندي سكروټو ته هغه وخت درناوى كوو چـې 

د دنيـا نـه سـتـرګـي پـټـي  مرګى يې رانه واخلي او

او. كړي خو كله چې ژوندي وي هېر سـوى مـو وي

. دخوارۍ او يوازيتوب په لومو كـې راښـكـېـل وي 

د نورو پر كړو بانـدي دزړه ويـنـي خـوري مـوږ. او

د ستـر رشـاد  بايد خپلو ځوانانو ته خپلو بچيانو ته

د  د تل پاتي اتلو او تللو مخكښانو كـارنـامـې بابا

، وطني، علمي او فرهنګي ايډيـالـونـه،  هغوى ملي

د هـري لـحـظـې  د ژونـد دهغوي آرمانونه، دهغوي

د ژوندانه ټوله اړخونه چې پـه  پيغامونه او دهغوى

عمـل كـې دانسـانـي لـوړو اخـالقـو خـاونـدان او 

.رويان وه ورسووال

د لوى بابا دا زمـوږ د هېواد رېښتنى بچى او زموږ

د ټولو عبدالشكور بابـا،  دپيړى ستر رشاد دا زموږ

د  د اخالقو د معنى او صفا هم په شخصى ژوند كې

عالى جوهرمظهر او دافغاني غيـرت او مـړانـى يـو 

ځــالنــده ســمــبــول وو او دى او هــم پــه عــلــمــى، 

اكاډميك او فرهنګى برخه كې يو لوى ګـنـج او نـا 

د  د انسـانـي تـفـكـر پايه بحر وو چې هر چاتـه يـې

او. مسؤليت پيغام رساوه  د ټولوافغانانو رشاد بابا

د هغو نادرپوهانو او علمي څهرو نـه دى  پښتنو يو

د خپل عـمـر هـر  د خپل با ثمره ژوند هر اثر يې، چې

پل او دهري سا هره لمحه به يې واوسنى ځـوان تـه، 

هم په دننه او هم په دباندي كې، دغه سـرګـردانـه او 

و لري هغه پيغام چې په  بې وسه نسل ته خپل پيغام

هغه كې به دژوندون مـعـنـى پـرتـه وي ،د مـعـنـوى 

، پـه هـغـه كـې بـه خـنـدا وي  ژوندون بقا پرته وي

د ربـړېـدلـي  ، پخالينه به وي اود دې وطن ،وروري

د مـحـبـت او يـووالـي پـه  قوم سره چې ټـوـلـه يـې

د سولي او يووالي پيغـام  راوستلو كې پوروړي دي

پروت وى، دغه پيغام په هره توګه چې وي هـغـوى 

او. ته بايد ورسول سي  د ژونـد مـعـنـى د رشاد بابا

د سـبـق پـيـغـام پـخـپلـه يـوه دهغه دباثمره ژوند

اكاډمي ده، دا به هغه وخت يوارزښتـنـاكـه او وړ 

د ژونـد كـړه،  د هغه تأثيرو لري چې دهغه زده كړي،

د  د هغه دافغاني او پښتني رسم او دود پـيـغـام او

د تل پاتي آثارو الهام موږ ټوله پـه عـمـل كـې هغه

د  د خپل ځانه سره مله او دهغـه نـه زدكـړه بايد چې

، پـه خـپلـه  خپل ځانه او خپل كوره را شـروع كـړو

، په خپل ښار او په خپل هېـواد  كوڅه، په خپل كلي

. كې يې عام او په دې ډول يې ټولو ته ورسوو

د مړيني دلومړى كـالـيـزي يـادچـې دستر رشاد بابا

دهغه دوتلو ارادتمندانو په هـانـد او زيـار سـره پـه 

د ټـولـنـي لـخـوا  د افـغـان ددوسـتـۍ سويډن كـې

و سمبالونكو ته يې كور ودانى وايـم  لمانځل كيږي

د تل پاتي رشاد بابا ستر روح ته ددوعـا پـه  اوزموږ

!ويلو سره ستاسو دزيار قدر كوم 

زمــوږ دوطــن دلــوى اســتــاد رشــاد بــابــا يــاد دي،

دهغوي علمي او فرهنګـي تـل پـاتـي كـارنـامـې او 

د  د ځـوان نسـل د هېواد روال څېړني دي تل زموږ

.مشال وګرځي

د ځان په هكله بايد څرګنده كړم چې زه هـدايـت اهللا

نومېږم او هميشه په هغه هدايت پسې روان يم چـې

د خــداى! خــداى دي هــغــه زمــا پــه نصــيــب كــړي 

اوه. بخښلي حاجى محمد حسيـن هـوتـك زوى يـم

د  د كـابـل بـازار د كندهار ښـار پنځوس كاله پخوا

لومړنى زدكـړي. مالګلداد په كوڅه كې زېږېدلى يم 

د تحصيل مـيـنـځـنـي او دلـېـسـې  مې په كندهاراو

د نادريې په لېسـه پـاې تـه  دوره مې بيا په كابل كې

داريانا افغان هوايې شركت كې مې لـس. رسولې ده 

د عمومي مدير تر كـچـې  كاله په بېالبېلو برخو كې

.پوري دندي تر سره كړي دي

د ښېرازې دپاره د راتلونكى او دافغان ولس د وطن

او. تل يومتعهده شخص وم و انسـان تـه درنـاوى

انسانى اصولو او اخـالق تـه ارزښـت زمـا فـكـرى

په كابل كې مـې دوخـت درسـمـي. مكتب جوړوي 

د نړۍ واله اړيكو په چـارو كـې هـم  مطبوعاتو سره

د ژورناليزم پـه رشـتـه كـې. فعاله همكاري لرلې ده 

مې په عملي توګه لنډ مهاله او اوږد مهاله رسـمـي

د. كورنى او بهرنى كورسونه تـعـقـيـب كـړي دي 

د1989  تر پايه پورى مې په كـابـل كـې 1992نه بيا

په.د نړيوال سره صليب دكميټې سره كار كړى دى

 كې كلـه چـې پـه وطـن كـې جـګـړه ايـزه 1993كال

د اوالدو سـره و خپـل اوج تـه ورسـېـد نـو انډوخر

و پرېښېدو ته اړ او هند ته مهاجـر سـوم  څـه. دوطن

د درېو كالو نه  كم شپږ كاله په هند كې مېشته وم او

د  د مـلـګـرو مـلـتـو زيات مې پـه نـوي ډهـلـي كـې

د عالي كميشنرۍ په دفتـر   (UNHCR)مهاجرينو
د. كې دوامداره كار كړى دى  څه كم اته كاله كيږي

، درې زامنو او يوې لور سره دلته په  خپلى ميرمني

په دې موده كې مې هم څـه كـم. استراليا كې اوسم 

د سـره صـلـيـب پـه دفـتـر كـې  د استراليا دوه كاله

.رسمي دنده تر سره كړېده 

د پر نړيوالو پېښو باندي زما ليـكـنـي او تـبـصـرې

د. هېواد په مطـبـوعـاتـو كـې نشـر سـوي دي  زمـا

و ريښـو  د پېښـو څېړنيزو ليكنو او تبصرو ماهيت

مي. او ليرليد ته كتل دي  د غالب يا مغلوب خوا او

د پـېـښـو تـر شـا. نده نېولې  كوښښ مـې كـړى دى

و څېړم او هغـه څـه چـې بـايـد وي هـغـه  واقعيتونه

.بربنډ كړم

 په دې ورستيو كې مې هم پر ځينو نړيوالو پېښو او

، ځينى څېړنـيـزى مـفـتـي غـورى او حاالتو باندي

ليكنى كړي دي چـې كلـه نـاكلـه پـه ځـيـنـو وطـنـى 

. ويبپاڼو كې هم خپرې شوي دي 
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 ددانــش کــ６ه پــه ســر شــوه خــود غرضــه کــارداني کــ７ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
ــو د قومونـــــــ ــه وه  دعمرونـــــــــود کلونـــــــــو تلوســـــــ
د ＄لمـــــو جونـــــو د وطـــــن د وکالـــــت تـــــه  انتخـــــاب
 غرضــونه را ＊ــکاره شــو کــه پــه نيمــه ＇ــوک پــو هــ８５ي
ــانوني کــ７ي ــ３ ق ــ３ محقــق دى سر－وشــي ي  ســرکرده ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
ــر دى ــرې نظـــ ــانو پـــ د لويـــ ــوره ــه ده بختـــ  دا جر－ـــ
ــرى ــرې نظـــــ ــاحبانو پـــــ ــانو 請ـــــ ــيرانو بزر－ـــــ د پـــــ
 عزتونــــــــه نعمتونــــــــه ډالرونــــــــه پــــــــرې وريــــــــ８ي
ــ７ي ــي کـ ــازه يـــ３ －يالنـ ــ＋ل３ جنـ ــداى بخـ ــتي ده خـ  جنـ
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
ــو د خاوندانــ ــوت د قــ ــاپ５ر دي  قــــوي مــــ＂３ تــــرې چــ
د خودکـــــشو ســـــاالرانو ــارو يرغل／ـــــرو د لـــــوټ مـــ
 نه ي３ ستر－ه له چـا سـوزي نـه يـ３ زړه پـه چـا خوږيـ８ي
 دپسونو دې خداى مل شي چ３ ل５وان ي３ چـو پـاني کـ７ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
د جهلونــــــو سازشــــــونو فريبونــــــو بــــــه ＇ــــــه وايــــــم
د الس وهنـــــو هوســـــونو بـــــه ＇ـــــه وايـــــم د غـــــرض
ــ７ي ــ３ ژړا کــ ــوا پکــ ــداک７ي ب５نــ ــ３ خنــ ــا پکــ ــو نامــ  يــ
 طو طيه ده ددوختونو چ３ مونـ８ بيـا الس －ر４وانـي کـ７ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
ه شـــو بـــ３ قـــدره د بـــ３ قـــدرو پـــه نظـــر کـــ３ قـــدرمن
ــاوو جوهرونــــه شــــو بــــ３ قــــدره ــا بينــ د نــ ــازار  پــــه بــ
د شــمس زړه ودريــ８ي  هيلــه مــن دى کــه اميــن دى کــه
 زور او زر چـ３ رقيبـان شـي فلـک هـم بيـا نـا＄واني کـ７ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
 لـــه ســـيافه خـــبر نـــه يـــم چـــ３ بـــه چـــا تـــه غـــاړه وزي
ــ５روزي ــه تـــ ــني پـــــرې نـــ ــه الړاوســـ  پخوانـــــي وختونـــ
ــي８ي ــه پوهـ ــي８ي نـ ــه پوهـ ــخ دى کـ ــره مـ ــشکله سـ  دمـ
 فــضيلت او شخــصيت بــه اوس لــه چــا نــه قــر بــاني کــ７ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
د تکبـــير نعـــرې شـــوې غلـــ３ ددهريـــانو جـــوړه وشـــوه
د قـــــــاتالنو قـــــــصابانو روغـــــــه وشـــــــوه د ملـــــــت
 －الب زوى به پـس لـه دې نـه پـه بـ７ بـ７ بانـدې غ８يـ８ي
 مــصلحت يــ３ دلجويــي کــه سياســت يــ３ مهمــاني کــ７ي
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول
 ناچـــاري ده چـــ３ پـــه هـــس３ مـــاجرا بانـــدې اختـــه شـــو
 مجبـــوري ده چـــ３ پـــه هـــس３ واو４ـــال بانـــدې اختـــه شـــو
ــه ＇ــه شــي او ＇ــه کــي８ي ــه يــم چــ３ ب ــه خــبر ن د ســبا ن
ــشاني کــ７ي ــه ＇ــو جــان پ ال ب ــصيبه ــان دي کــم ن  افغان
ــ７ي ــاني ک ــوړه ارتجــاع پکــ３ خ ــه شــوه ج ــسي جر－  اول

د. په هي＆ سياسي －وند او سازمان پورې اړه نه لري. نوې هيله خپلواکه ملي، علمي او فرهن／ي خپرونه ده د خپرو شوو ليکنو مسئوليت په نوې هيله ک３
د ليکوالو په غاړه دی . هغوی

 پيرمحمد كاروان

 نه چې څاروان يې راته وخوري پر كاروان ويرېږم

 خدايه ايمان مې سـالمت كـړې پـر ايمـان ويرېـږم

د راز په ژبه چـې سـور اور بـه واخلـم  غره راته وې

د شـيطان شـو لـه انـسان ويرېـږم  نن چې مننوكـى

د مچـۍ پـه شـان تـرې تـوري والړ شـي د شـاتو  نه چـې

 قربان قربان يې شم په خداى � چې په قـران ويرېـږم

 دا جــادوګر مــاران پــه ذهــن كــې هــم ځــالې كــوي

 هم لـه لـستوڼي خطـر شـته هـم لـه ګرېـوان ويرېـږم

د ژوندانـــه نيولـــى ــاغ ــين بـ ــو شـ ــت ونـ د ماديـ

د ډبــــرو لــــه بــــاران ويرېــــږم  پــــه زغــــرده وايــــم

د مـودو  په مخ كې پروت راته زخمي راته رنځـور

د طبيـــب ســـترګې زهرجـــنې لـــه درمـــان ويرېـــږم

ــه ډګ لــه ګړنګونــو ښــكاري ــردي الســونه رات  پ

ــږم ــستان ويرېـ ــل افغانـ ــر خپـ ــې پـ ــبره داده چـ  خـ

 زرل＋ت حفيظ

 ＇ـــــه دا４مـــــان ＇ـــــه د－نـــــاه پـــــه نامـــــه
 ＇ـــــــه دپـــــــ＋تو، ＇ـــــــه دحياپـــــــه نامـــــــه
ــوه ــرې شــ ــرې ا４ــ ــه ايــ ــ３ الړلــ ــي مــ  ＄وانــ
 دخــــــوږ ژونــــــدون دتمنـــــــا پــــــه نامـــــــه
ــه دي ــراري نـــ ــي القـــ ــل／９ مـــ ــم ســـ  دغـــ
 ＇ـــــه بـــــه نـــــارې کـــــ７م دوفـــــا پـــــه نامـــــه
ــ３ ــي شـــ ــ３ ازغـــ ــه ازغـــ ــا راتـــ ــه دنيـــ  دغـــ
 چـــــه ＇ـــــه ل５کمـــــه اشـــــنا ســـــتاپه نامـــــه

ــظ( ــ＋ی شــــومه) حفيــ  خــــو ورکــــه تاريکوکــ
 شـــــــپ３ ت５رومـــــــه د請ـــــــبا پـــــــه نامـــــــه

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

ــني ــورت جرم ــب فرانكف ــق غري ــد عاش ــوى محم دل

د غريب ويرنه  رشاد په وير كي

�
�!�0� �1 
 لويــــه كنــــدهاره نــــن دې بيــــا څـــــوني ژړلــــي دي

ــړېدلې دي ــملې دې نـ ــه ش ــوي ك ــرې ش ې پ د  ګوتــې

د ننګونــــو يــــې ژړا ســــره بلــــــد نـــــه وې  مېنــــه

ــاودلې دي ــې چ ــې ي ــترګې تڼاكــ ــي س ــاردې غيرت  ځ

د ماللــــــې روح راغلـــــې وه  لـــــرو پـــــښتنو ويـــــل

 ســرې جنــډې پــه قــبر دايــوب يــې ښـــورولـــې دي

د ميوندپـــه پټـــه خولـــه مـــاتم نيولـــى دى  خـــاورې

ــدلې دي ــنې بهېـ ــو ويـ ــيدو زخمـ ــه شهــ ــې لـ ــا يـ  بيـ
د مــيرويس او احمــد شــا تــه بيــا ســـتاينې دي  څليـو

ــولې دي ــا ور ټكـ ــدايږو چـ ــې خ ــد ي د لح ــناختې  ش

 بيا ليلي ورغلې چـې سـخي تـه ګرېـوان څـېرې كـړي
ــاڅولې دي ــا راپـ ــا چـ ــې بيـ ــي يـ ــې خوبولـ ــېږ كـ  غـ
ى د ــستى ــي زور اخ ــه كـ ــه خرق ــيرويو پ ــر او زګ  ذك

 ګــورى لـــه ګونبــدې هـــسك تــه لـــپې راوتلـــې دي

د تــاك لــه پــښو نــه نــن وتلـــې ده د مستـــۍ  ســا دې

ــدلې دي ــو خوټېــــ ــه وينـــ ــارو دې لـــ د انـــ ــې  ونـــ
 څومره چې ويرجن يې بس نن وير درسره ښه ښكاري

د ســتر دي) رشــاد(نــن مــو چــې تقــدير ــې تړلـــې  زن

د ويـر ټغـر خپــــور كـړى دى  ستا پردېس بچيانو هـم

 زه هم له هغو چـې سـتا لـه غـېږ نـه يــــــــې شړلــي دي

د د كعـبې پـه شـان سپــېڅلى يـې) غريب( ټنډي  ته

د تـــــاريخ او شـــــهيدان دي زېږولــــــې دي  څلـــــي
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د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

دعالمه رشاد بابا دلوم７ي تلين په وياړ
جوړ４دونک３ غون６ې ته دلون， کلتوري ！ولن３ 

!پيغام
 وختونه به ستا ياد له يـــــــاده هېر نه كا

 پيدا به بل پښتـــــــــــون دتا په څېر نه كا

 تا خښتـــه دا سې اېښې چې فنا نه لري

 تـــېرېږي زمـــــانه خــــو تا بـــــــــه تېر كا

)حمزه بابا(

دحمزه بابا په غزونې نومي كتاب باندې صنوبر

: حسين، په خپله كوچنۍ خو، خوږه سرېزه كې ليكې 

كه سعدي او حافظ له دغې خاورې، نه واى پيدا، ((

او )) دممصلي ګلګشت (( نو شايد چې موږ به دشېراز 

د غاړې نه، نه واى خبر، خو نن چې، )) كنآباد((د

دادب هر طالب علم، ددنيا نقشې ته نظركوي نو

چې،په شېراز باندې يې نظر ولګي ناڅاپه يې له 

زماخيال. خولې وزي چې دادحافظ او سعدي ښار دى 

دى چې قدرت ته دامنظوره وه چې، له دېنه پس خيبر 

محض دعسكري اهميت په وجه، په دنيا كې مشهور 

نه وي، بلكه له دېنه پس دې خيبر ديوداسې اهميت 

خاوند شي چې، دعسكري ذهنيت سياح هم مجبور 

 .)) شي چې ووايې دادحمزه خيبر دى 

دصنوبر حسين دا خبره، دعال مه بابا دمړينې په مهال

ماته راياده شوه، اوله ځانه سره مې وويل كاشكي 

چې لوى كندهارهم له نورو پوځي او تاريخي وياړونو 

سره، سره په دې هم ونازول شي چې دميرويس، 

ابدالي، حبيبي او نورو په څنګ كې دعالمه بابا دښار 

په نوم ياد كړل شي چې،او له دېنه وروسته كه هر څوك 

ور ته راځي نو په خپله له ځانه سره ووايې چې دا 

دعالمه بابابختور ټاټوبى دى، دا دهغه چاښار دى 

چې تاريخ يې په نامه وياړي، دهغه چاكوردى چې نړۍ 

يې پوهې ته ګوته په غاښ پاتې ده او په ټوله كې په 

دغه ښـاركې هغه څوك خښ دى چې زموږ دتاريخ او 

. ادب ژوند ورسره تړلى دى 

ښايې دابه دنړۍ ټول هغه څوك چې داسيا په اړه

لږاوډېره پوهه ولري راسره ومني چې عالمه رشاد 

داسيا هغه پوهنيزه او مانيزه سټه وو چې له دېنه 

وروسته يې ښايې تاريخ ډېرې كمې بېلګې له ځانه 

په. سره ولري  هغه څوك چې دنړۍ تاريخ يې ښايې

هغو پوهنيزو اتالنو او سټو كې وشمېري كوم چې 

دنړۍ دپيدايښت له مهاله تراوسه پورې پېنۍ په 

عالمه. خپله غېږه كې ډېر لږ، خو ډېر ښه روزلي دي 

 لمريز كال كې 1300بابا دخداى هغه پېرزو وو چې په 

لوى څښتن دلراو بر زمول، ورك ويجاړ او درپه دره

پښتونووګړو او دهغه ددوى دردېدلو زړونو ته پري 

ښايې دخداى دغه..ټكور اوتاريخي تسلي وركړه 

پېرزو به له هغو خلكو سره مرسته وه چې دخپل تاريخ 

ښايې.راتلونكي يې ددښمنانو په الس ويجاړه ليده 

خداي به دعالمه رشاد بابا په ژوند او زوكړه باندې له 

هغه خلكو څخه كسات اخيست كوم چې، تل به يې 

. دپښتو او پښتنو دوركېدلو ډانډورې غږولې

دابه ښايې پرهغو خلكو باندې يو خدايې ګذاروو

چاچې دپښتو ژبې په اړه تل له يوه ناوړه دريځ او ناسم 

.استد الل څخه كار اخيست 

نه! خو دريغه چې دا رحمت مو ترډېره پورې نصيب

شو او دتېر كال همدا ورځې وې چې پښتون ټبر له 

خپلو لويو پوهنيزو او مانيزو سټو څخه يوه له السه 

د وېر په ټغر يې ګونډې ولګولې . وركړه او

 دا دداسې يوه لوى انسان ليږدېدل وو چې كه دنړۍ له

كوم بل ټبر څخه واى نو اوس به يې هم ښايې دوير

كمبلې اوارې او انسانان به يې دروح ددرناوي لپاره 

.ټولۍ ټولۍ والړوو

خداى انسان اشرف المخلولوقات پيدا كړى دى خو

دا شرف ترهغه مهاله ورسره ملګرى وي چې دده جوهر 

، خو كوم  يې ظرفيت لري او كنه نو ورڅخه لېږدي

انسان چې يې وړتيا ولري هغه بيا ددغه شرف معراج 

ته هم رسېږي اوتيرى به مې نه وي كړى چې كه ووايم 

چې عالمه بابا ته خداى دانساني شرف ډېر لوړ 

ظرفيت وركړى وو او په رښتني توګه يې په اوس مهال 

كې موږ ته دا درس راكاوه چې دانساني شرف په مانا 

په هغه باندې دخداى يوه بله پېرزو لويه پوه. وپوهېږو

او ستره مانيزه برخه وه داسې يوعالم چې په اوسمهاله 

دې. نړۍ كې به يې سارى ډېر كم پيدا كېږي  خو له

هرڅه سره سره دعالمه بابا په اړه بايد دوه نورې خبرې 

: هم له ياده څخه ونه باسو

لومړى داچې په ژوند يې بايد دشونتيا تر بريده پورې

ټولې خبرې په فتو او سې ډې ګانو كې اچول شوې 

واى، ځكه دهغه هره دوديزه خبره هم يو علمي السوند 

وو او راتلونكونسلونو به ورڅخه ډېره ګټه پورته كړې 

واى، په ځانګړې ډول دده دژوند دورستيو كلونو 

. ويناوې او خبرې

دوهم داچي تركومه ځايه پورې چې زه پوهيږم عالمه

بابا دنوبل دجايزې يو پياوړى حق لرونكى وو خو 

دريغه چې نه زموږ په چارواكو كې دومره النده وو چې 

نوموړى دافغانستان ديوه نوماند په توګه ددغې 

جايزې لپاره وټاكي، اونه هم په نوروافغاني فرهنګي 

او ادبي كړيو كې دومره څوك وو چې دبابانوم يې 

موږ دانه وايو. ددغې جايزې لپاره هلته استولى واى 

چې ټول به داسې بې غوره وو ولي له ځينو څخه 

خوموږ خبر هم يو چې داكار يې په وس پوره هم وو 

. ولي بيايې هم ونه كړ

په هر حال دپېښور دپښتو اكاډومۍ له مشر څخه

دلونګ كلتوري ټولنې په استازي توب مننه كووچې 

دعالمه بابانوم او كتاب يې دسولې جايزې په 

دابېله خبره ده چې دخټك. نوماندو كې استولي وو 

صيب هڅې ناكامې شوې خو نوموړې ته بيا هم په 

او له وخت څخه په ګټه. زرګونه ځله كورودانى وايو 

سره ددوستۍ له فرهنګي ټولنې څخه هم مننه كوو چې 

دبابا په اړه يې درنه غونډه رابللې ده، كور يې ودان او 

.پر هڅو يې بركت 

 دلونګ كلتوري ټولنه مشرتابه پالوى

 لرغونى غزنى، افغانستان

٢٠٠
/١٠/٢٧ 

ددوست９ ！ولن３ لخوادلوی استادعالمه رشاد په
 يادغون６ې ته

 دنظرآباد علمي اوكولتوري ټولنې پيغام

نـن كـه. مېړونه مري خـو نـومـونـه يـې تـل پـاتـې وي

، اديب او تاريخ پـوه  دافغانستان او سيمې ستر عالم

، داستادانو استاد عالمه پوهاند عبدالشكور رشـاد 

نـو پـه مـعـنـوي ډول. جسماً په موږ كې حضـور نـلـري

اوس هم زموږ مشري كوي ،زمـوږ فـكـر او لـيـدلـوري 

، موږ يې له اثارو او ليكـنـو ګـټـې اخـلـو  . رهبري كوي

ا ونـه يـې دعـلـم دارښتيا خبره ده چې عـالـم نـه مـري

دى. اومعرفت ډېوې مړې كېږي  . عالمه رشاد ژوندى

نن هم ژوندى دى سـبـا بـه هـم ژونـدى وي هـغـه عـلـم

اوپوهې ته منسوب شخص وو او علم او معـرفـت فـنـا 

، پوهانو درناوى) منورينو( نلري دعلماوو، روڼ اندو 

او لمانځنه داسالم دسپېڅلي دين غوښتنه ده او هـر

 ، څوك چې دخپلو مشرانو او علـمـاوو درنـاوى كـوي

، ياد يې لمانځي داسې دي لـكـه چـې  دعا ورته كوي

داډول يـادون. داسالم په يوحكم يـې عـمـل كـړى وي 

داچې له وطن څـخـه. قامونه او ولسو نه ژوندي ساتي 

پردېسې اود بوخـتـيـا اواللـهـانـدتـيـا پـه سـيـمـه كـې 

د دوسـتـۍ كـلـتـوري( مېشتې ټولنې  په سويـډن كـي

دا مبارك او ګټور اقـدام كـړى دى او دلـوى) ټولنې 

استاد ارواښاد عالمه رشاد ياد غونډه يې جوړه كـړې 

اهللا)ج( نو داهللا  له دربار څخه ورته اجرونه غـواړو او

. دې دداډول نـورو خـدمـتـونـو تـوفـيـق هـم وركـړي 

نظرآباد علمي او كولتوري ټولنه ددوى دا اقـدام سـتـا

، خـپــل هـر اړخــيــز مــالتــړ ورســره اعـالنــوي او  يـي

دافــغــانســتــان لــه حــكــومــت او پــه ځــانــګــړي ډول 

داطالعاتو او كولتور له رياست څخه غـوښـتـنـه كـوي 

، كولـتـوري او عـلـمـي شـخـصـيـتـونـو پـه  چې دملي

ك څـخـه الس  نمانځنه كې دې دمور او مېرې له سـلـو

.واخلي 

د يې دې تل وي  داستاد اروا دې ښاده او يا

 ورو مو محمد حسن حقيار

د نظرآباد علمي او كولتوري ټولنې مشر

د بيا ودانولومرست３ ！ولن３ پيغام  دافغا نستان
دغه دى يو كـال كـيـږى چـى فـاضـل اسـتـاد عـال مـه

، خو ددغى غمناكـى  عبدالشكور رشاد پور پرى كړى

ال همهغه شان پاتى دى  دده ځاى نـه. پېښى درد او الم

يوازى په خپل كور او كورنۍ كې خالى دى ،بلكه دغه 

د هيواد په لوى كور كى عمرونه عمرونـه او  خاليګا به

. كلونه كلونه همداسى پاتى وى 

، لـه هـغـه هغه چا چى خپل هيواد ته خدمت كـړى وى

د  د خـپـلـى خـاورى د وطن ميـنـه وى او چا سره چى

ازادۍ او استقالل په الره كى يى ربړونه او زحـمـتـونـه 

د هغه نوم وروسته له مـړيـنـى هـم ژونـدى  ، ګاللى وى

.پاتى كيږى او ملت يى پر مدفن فخركوى 

، خپلو خلكـو او ولـس دهغه چا چى خپل وطن هيروى

د خـپـلـو نـيـكـونـو او اجـدادو لـه  ، ته يى شا كړى وى

افتخاره ډك تاريخ ته نه ګورى او دخپلو ځانى ګټـو لـه 

، نـو چـى مـړ  پاره يى پټ او براال له پرديو سـره وهـى

شى، له مړينى سره سم يى پر نامه هم خاورى پـريـوزى 

، نو په بدو به ياديږى  . او كه چيرى ياد هم شى

د ولس او خلكو خـدمـت تـه استاد رشاد خبل ټول عمر

و  ده په سـواوو شـاګـردان وروزل، دپـه. وقف كړى

، ده يـو زيـات شـمـيـر  سوواو علمى مقالى وليـكـلـى

معتبر علمى اثار تاليف او تـر جـمـه كـړل او دهـيـواد 

د ژوندانه تر وروستـۍ  دازادۍاوخپلواكۍ له پاره يى

ورځـى پـورى خـپــل كــوښـښــونـه جـارى وسـاتــل، نــو 

ددغسى يوه ستر او ملى شخصيت پر مدفـن بـه خـود 

د فاضل استادعالمـه رشـاد. افغان ملت وياړى  مونږ

، لـوى خـداى تـه  د پـاره دپاكى ارواد خوشحالۍ لـه

ددعا السونه پورته كوو او په سويـډن كـې ددوسـتـۍ 

د  فرهنګي ټولنې مشر تا به ته كـور ودانـى وايـو چـى

د تلين ياد غونډه  ده عال مه رشاد . يى رابللى

د مشر تابه جرګه

 ويانا. استريا

م 2005/11/22



 دولسم مخ

د فاضل استاد د مالمو په ＊ار ک３ د سوي６ن
 اروا＊اد عالمه رشاد يادغون６ې ته

په سويډن كې ددوستۍفرهنګي ټولنې قدرمنو

!مشرانو 

د دغې علمي غونډې قدرمنو د عالمه رشاد بابا

!ګډونكونكو برخه والو

د خپلواكۍ د ځان او تر هر څه دمخه اجازه راكړئ چې

اطالعاتي خپرونې كاركوونكو لخوا–د فرهنګي 

د زړه  د جوړولو له امله د دغې علمى غونډې تاسو ته

دغه. له كومې مباركۍ او نېكې هيلې وړاندې كړم 

د  ګام چې تاسو اخيستى په اصل كې له خپل هېواد او

علمى شخصيتونو او ملي ګټو–خپل هېواد له ملي 

د هېوادپالونكو افغانانود  سره له افغانستان نه بهر

زه.ټينګې مينې او ژور تړاو يوه غوره بېلګه بلل كيږي 

شخصا شكرونه باسم چې ننۍ زمانه ډېره بدله شوې

او ان تر دې چې زموږ اوسنى عادي مهاجر وګړى هم له 

امان اهللا خان سره چې په ايتاليا كې جال وطنۍ ته 

و ،ډېر توپير لري  د امان اهللا خان. اړكړاى شوى كه موږ

د ژوند حاالت راسپړل غواړو چې دى  د هغه وخت

، ، نو دا به له ستونزو ډك كار وى ايټاليا كې اوسېده

د ډېرو نورو مهاجرو  ځكه نه يوازې امان اهللا خان

 ، افغانانو دژوند اوكار ډېر اړخونه هم تت او تياره دي

د ژوند كوم حاالت تېر  هيڅوك نه پوهيږى په دوى

؟ له هېواد  ؟ څوك چېرې او په څه ډول اوسېدل شوۍ

، دود اوفرهنګ سره يې رابطه څه  او افغانى تاريخ

؟ همداسې ډېرې نورې پوښتنې  ښايي همدغه. ډول وه

د دې المل ګرخېدلى وي چې دغه  ډول بې تفاوتي

شمېر افغانان په هماغو هېوادو كې له خپل ټول 

افغاني كلتور او دود سره داسې ورګډ او ورك شول 

د افغان او افغانستان له  چې اوس يې اوالدونه اصال

ما چې وويل زمانه بدله شوې. نوم سره نا اشنا دي 

و چې مهاجرت به زموږ په  همدغه مې موخه او مقصد

د خداى تعالى رضا به وي خو شكر چې  نصيب كې و،

د يو ژوندي او ارګانيك  ال بې هويته شوى نه يواو

د نړۍ په هرګوټ كې چې اوسيږو ملت استازي يو، او

، مركزونه ،سازمانونه او  ځانته كلتوري ټولنې

د دغو مركزونو او خپرنيزو څانګو  انجمنونه لرو چې

له الرې نه يوازې له خپل ګران هېواد سره رابطه ټينګه 

د خپل هېواد په علمي  فرهنګي-ساتو چې عمال

لوړتيا كې برخه اخلو او كله نا كله خو په افغانستان 

د دولتونو نه هم زيات كار كوو  راځۍ چې يو دوه.كې

:بېلګې يې دلته يادې كړو 

هغه شمېر كتابونه او خپرونې او هغه شمېر علمي-

د  غونډې او سيمينارونه چې په جرمنى كې

د كلتوري ودې ټولنې او په ځانګړې توګه  افغانستان

د ملي شخصيت ښاغلي زرين انځور اود  د افغانستان

د د ملګرو په زيار او هاند خپاره شوى هغه

د وروستيو درې لسيزو له دولتي ورته  افغانستان

د قدر وړ دي  .چارو نه په وار وار زيات او

، انګلستان ،هالند،- ، امريكې ، كاناډا په استراليا

، سكندناوي هېوادو او له  ، فرانسې ، اتريش بلجيم

د هڅو په پايله  هغې جملې دلته په سويدن كې ستاسو

د  د ګڼ شمېر خپرونو ،علمي او كلتوري غونډو او كې

د محافلو ترسره كول په وار  افغانى سپېڅلو دودونو

د اطالعاتو او كلتور وزارت له ورته  د افغانستان وار

له همدې امله اجازه.چارو نه لوړتيا او اغېزمنتيا لرى 

راكړئ چې يو ځل بيا تاسو ټولو مخكښانواو په 

د دغه راز  ځانګړې توګه ښاغلى حبيب اهللا غمخور ته

د شاباسيو عرض  د ترسره كولو له امله ګټورو چارو

د.وكړم  موږ پوره باور لرو چې په روانه غونډه كې به

د كار او ژوند ډېر نور اړخونه هم  عالمه رشاد بابا

ته.زموږ پوهان رابرسېره كړي  د بريالي پاى د غونډې

د چاپ او د ټولو آثارو د استاد رشاد رسېدو او

د خپل دغه  خپرېدو په هيله وړانديز كوم چې تاسو

د يونسكو ادارې ته  د ملګرو ملتو سيمينار ټول اسناد

د افغانانو سراسري  وروسپارۍ اوپه اروپا كې

كلتوري ټولنه دي دنده واخلي چې له يونسكو سره په 

د نړۍ پر  د استاد رشاد غوره آثار مخامخ تماس كې

 په درنښت،. مهمو اوژونديو ژبو وژباړى 

د فرهنګي د خپلواكۍ اطالعاتي– له ډنمارك څخه

 خپرونې مسئول مدير فيضيه هوسا 

د اروا＊اد پوهاند د مالمو په ＊ار ک３ د سوي６ن
د هرکلي پيغام  عبدالشکور رشاد يادغون６ې ته

د په ډېرې خوښۍ سره مو خبر تر السه كړ چې دلته

د ښار يو شمېر په هېواد مينو او  د مالمو سويدن

د دې يون كړى–فرهنګى  علمى افغاني شخصيتونو

د  د يوې درنې علمي غونډې په جوړولو سره چې

، فرهنګ او ملي سياست  د تاريخ اوسنى افغانستان

د ځالنده څېرې ارواښاد پوهاند استاد عبدالشكور 

رشاد يادونه تازه كړي او ديو شمېر عالمانو او پوهانو

د خاوندانو او څېړونكو په علمي بحثونو  د نظر او

د كار او ژوند په بېال بېلو  د ارواښاد استاد رشاد سره

د دې خبرې په پام كې نيولو.برخو نوې رڼا واچوي 

د كار او د هر علمي او فرهنګي شخصيت سره چې

د ټولو اړخونو راسپړل يوستونزمن او پراخ كار  ژوند

، موږ په دې باور يو چې ستاسو دغه روانه علمي  دى

د كار او ژوند يو شمېر نوي  د استاد رشاد غونډه به

د  ، ځكه ارواښاد پوهاند رشاد اړخونه روښانه كړي

د خپل ژوند په  يوې بشپړې علمي اكاډمۍ په شان

د لوړتيا او  د پښتو ادب او تاريخ ټوله موده كې

د ملي سياست په پلي كولو كې  روښانتيااو دغه راز

د زړه ډېرې وينې خوړلي او ډېرې خولې يې تويې 

د دغه شان ملي او علمي څېرو ياد ژوندى ساتل.كړي

د هغوي له د هغو دآثارو خپرول او ورسره جوخت او

د ټولو  علمي فيض نه ځانونه برخمن كول زموږ

، په تېره بيا دغه  فرهنګپالو افغانانو ملي وجيبه ده

شان يوه علمي او هېوادپلونكې هڅه له ګران 

د ستاينې او قدر وړ ګام دى چې دا  افغانستان نه بهر

دى يوه غوره بېلګه يې ستاسو په ننۍ غونډه كې 

د هېواد ټولو هغو فرهنګي.ګورو  دلته ځاى لري چې

، مركزونو او ټولنو ته كور  او علمي شخصيتونو

د مهاجرت او  ودانى ووايو چې له هېواد نه بهر

د خپل پلرني  پردېسۍ له زرګونو كړاوونو سره سره

، كلتور او سالم دودونه ددغه راز غونډو  هېواد تاريخ

او نورو ځانګړو فرهنګي هڅو له الرى نه يوازې پالي 

. بلكي په وده او پياوړتيا كې يې هم برخه اخلي 

د د هېواد اجازه راكړئ تاسو اوستاسو له الرې

د دغه هاند  د پالندويانو او فرهنګ او ادب

مخكښانو په ځاګړې توګه ګران دوست ښاغلي حبيب 

د  د ځان او دلته په ډنمارك كې اهللا غمخور ته

د يوشمېر  د فرهنګى مركز اوپه ډنمارك كې خپلواكۍ

د مباركۍ او شاباسيو مراتب يو ځل  افغانانو لخوا

 په درنښت. بيا تجديد كړم 

د فرهنګي مركز په د خپلواكۍ په ډنمارك كې

 استازيتوب

،  يوسف هېواددوست

 كوپنهاګن13/11/2005

ددې لنډ پيغام په وسيله غواړم چې دخپـل ځـان او پـه

ډنمارك كې دفرهنگي ټولنې دغړيو او مشرتابه هيأت 

په استازيتوب په سويډن كـې ددوسـتـۍ دفـرهـنـگـي 

ټولنې غړيو او هغو فرهنگپالو ته چې ددې غونډې پـه 

جوړښت او سمبالښت كې يې ونډه اخيستې ده دزړه له 

شـك نشـتـه چـې دطـبـيـعـت. كومي مننه څرگنده كړم 

دعام قانون له مخې تل پديدې او شيان يوپه بل پسـې 

زېږي ،ځوانيږي او په پاى كې زوال مومي اوځاى نـوو 

خـو هـر نـوۍ دځـان سـره. شيانو او پديدوته پرېـږدي 

دزړې پـديـدې خــواص پـه ځــان كـې ســاتـي او دنــوو 

كيفيتونو په زياتولو سره خپل موجوديت ته دزوال تـر 

دغـه راز پـه ټـولـنـه كـې هـم. پولو پورې دوام وركوي 

، ځوانـيـږي او پـه پـاى كـې  ، وده كوي انسانان زيږي

خو يو شمېر انسانان. ددې فاني نړۍ نه سترگې پټوي 

سره له دې چې دجسمي پلوه يـې خـپـل ژونـد پـاى تـه 

رسولى وي بيا هم دروحي پلوه دخپلو كارنامو سـتـرو 

فعاليتونو،شهكارونو او تل پاته اثاروپه خـلـق كـولـو 

سره دتل لپاره خپل نوم ژوندى اودتاريخ په زرينو پاڼو 

چې ددې جـمـلـې څـخـه يـو هـم. كې ځالنده ساتلي وې 

ارواښاد بابادى چې دنـن ورځـې څـخـه كـابـو يـو كـال 

مخكې زموږ دننى نړۍ څخه په سترگو پټولو سره يـې 

روح. زموږدعلم تاريخ او فرهنگ مينوال يتيمان كړل 

.دې ښاد وي 

نه غواړم ددې لنډ پيغام په ترڅ كې داستاد! محترمو

په. رشاد دشخصيت ،كار او فعاليت په باب وږغيږم 

دغه هكله به وروسته دقلم څښتنان په نوبت سره

څرگندوني وكړې ،او زه به هم چې داستاد سره دنږدې 

اړيكو لرلو وياړ لرم په خپل وارسره دهغه دشخصيت 

اودژوند دكارنامو پر يوه برخه دوخت دموجوديت په 

.صورت كي څه ناڅه وږغيږم 

نور نو ستاسو قيمتي وخت نه نيسم يو ځل بيا غواړم

چې په ډنمارك كې دافغانستان دفرهنگ ټولنې او په 

دنمارك كې دمېشته نورو افغانانو، فرهنگيانو او 

.فرهنگپالو نېكې هيلې او پيغامونه تاسو ته ورسوم 

 ستاسو دال زياتو برياو په هيله

 داستاد روح دي ښاد وي

په ډنمارك كې دافغانستان دفرهنگي ټولنې

 دمشرتابه په استازيتوب 

د سياست په سنګر كې  ښاغلي رشاد

د د افكـارو، اخـارو او ژونـدانـه د اكاډميسين رشاد

د بېالبېلو اړخونو په هكله ډېر پوهانو، قـلـمـوالـو او

علم فرهنګ مينانو ليكنې او څرګندونې كړي چـې پـه 

راتلونكې كې به په تېره بيا هغه وخت چې دده نـاچـاپـه 

د فرهنګي ټولنو او نورو مينه والو پـه هـمـكـارۍ  اخار

د څېړونـكـو  د يو لړ تحليلي څېړنو په رڼا كې چاپ شي

ال پسـې روښـانـه شـي  مـا. په مرسته، ښه ترا تحليل او

د نـږدې اړيـكـو  د وړكتوب راهيسې د استاد سره چې

د ښاغلي رشاد  وياړ لرلى دى، غواړم چې په لنډه توګه

د شخصيت پر سياسي برخه څه وليكم او يو لړ  صاحب

د  د اسـتـاد هغه مسايل ستاسو سره شريك كـړم چـې

د ستر ګو ليدلى حال دى  زما په نظر. خولې بيان او زما

زموږ ګران او منلى استاد نه يـوازې دا چـې لـيـكـوال 

و چـې  و بلكې يو سياسي شخصيت هم مورح او شاعر

د ظالمانو، جبارانو پر  د خپل عمر په اوږدو كې يې تل

د تــامــيــن پــه الره كــې نــه د ټــولــنــيــز عــدالــت ضــد

.ډارېدونكې او نه ستړې كېدونكې هلې ځلې كړيدي

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

 په ډنمارک کي دافغانستان دفرهنگ３ ！ولني پيغام

د زلمي محقق له نظره  پوهاند رشاد



 دريارلسم مخ

 ليكوال واحد نظري

 م７ی
آرامه ساه مې ويسته، چـې

د جـنـجـالـو څـخـه  ددژوند

ال مي سترګـي. بيغمه سوم 

دتاريكي سره پوره نـه وي

عادي سوي، دروازه خو نـه 

وه په تياره خاورين دهليز كـې مـې سـتـرګـې پـريـوچـا 

و  را.. ولګېدې چې زما وخواته را روان ژر مې ځان سره

راته غير مترقبـه هـم نـه وه، انـتـظـار مـې يـې. ټول كړ 

.درلود

، نوپوه نه سـوم ولې كله چې مې وليده چې يو كس دى

و كه منكر  ښه چې را نـژدي سـو، ومـې. چې دايې نكر

و را وړى ،خـو  ـ مرز يې هم له ځانه سره نه ليدل چې ګرز

و فـكـر مـې وكـړ، چـې  يو تور شى يـې پـه الس كـې

حتماًيې دګرز پر ځاى برقي ډنډه له ځانـه سـره را وړي 

زړه مې ولويدى ما ويل والدا دوه وړونه ووايم كـه. ده

اوس دګـرز. دوي خوينـدي هـم اوس مـډرن سـوي دي 

 ...پرځاى برقي ډنډي له ځانه سره ګر ځوي 

 دى مي مخي ته مي ودريد ،جوله هم انسانانوته ورته

زړه مي غوښتل چي ځيني وپوښـتـم چـي دا څـهـره. وه

كه څه هم مـا خـپلـه... خودي نكر او منګر ته نه ده ورته 

و ليدلى خو اوريدلي مي وه  بيا مي په زړه.ال يو هم نه

كي را تير سول چي دا به حتماً زما دنيـكـو اعـمـالـوپـه 

.خاطر وي چي دبنيادم په بڼه ځان راته ښكاره كوي 

و او مـا دبـرقـي تور اوږد لرګى چي يـې پـه الس كـي

و زما وخوليتـه را نـژدي كـړ  ومـي. ډنډي خيال پر كړى

ومي ويـل وال اوس دوى هـم. ليدل چي مګروفون دى 

سـوال او جـواب. خپل وخت پر ليكلو نه ضـايـع كـوي 

د ضايـع كـيـدو مـخـه. راساً ثبته وي  د وخت د مړي هم

او ددي پـر. نيسي او هم دوى ته يې اوريدل اسانه دي 

ځاى چي په اټكه او پټكـه رانـه وپـوښـتـي پـه ارام او 

:نازك ږغ يې را نه وپوښتل 

او پـه چـا پـوري... ــ نوم دي څه دى؟ په خټه څوك يـې؟

؟  تړلى يي

بيله دي چي فكر وكړم لكه بلبل غـونـدي ورتـه شـروع

 ....نوم مي خاوري صيف: سوم 

. ژر مي عقل سرته راغى، چي دايي څنګـه سـوال وكـړ

ده. لكه چي اوس يي دسوالو رنګ هم بدل سـوى دى

، دينكم، ايمانكم: بايد رانه پوښتلي واى  ...ربكم

و ال پــخــوا ايــجــيــګــي كــړى اومــا چــي يــې جــواب

:سمدستي په جواب كي ورته ويلي واى

بنده دخداى امت دمحمد رسوالاهللا، او له پالره پـالره

.مسلمان زى 

دا. ياره خداى دي دا زموږ ماليان هم په نس نه مړه وي

دونه تغيرات را غلي دي او دوي موږ ته هيڅ هم نـه وو

هــغــه پــخــوانــى بــا بــواللــي يــې راتــه تــكــراره. ويــلــي

څومره ښه سو چي دهر چا څخه پخپله مورنى ژبـه. ولي 

دادى خــواســت مــو خــداى قــبــول. پــوښــتــنــي كــوي 

دستي مي په غيږ كي ونيوى او پر دواړوخواو مـي. كړ

و كه منكر مچ كړ  : نكر

ـــ تر خولي دي كربـان سـم شـكـر دى چـي زمـا پـه ژبـه

. پوهيږي، كنه نو ستا په خبرو به څنګه پوهيدالى واى 

و چي درنه وغواړم چـي دعـربـي له ځانه سره مي ويلي

چي. پر ځاي په اردو سوال او جواب راسره وكړي  ځكه

د ادى زما پـه ژبـه څـنـګـه. دفلمو څخه مي زده كړي وه 

ته اول دا راته ووايه چي ته كـوم يـو. رواني خبري كوي

؟ او ددي راز را پـارونـكـو  يې؟ نكـر يـي كـه مـنـكـر

داراز خبـروچـي مـوږ. پوښتنو څخه دي مقصد څه دى 

په دنيا كي هـم خـراب او تـراب كـړو ،دلـتـه هـم مـوډ 

 سويدي؟

 خواركي خپل ستونى تازه كړاوپه ډيره پسته ژبـه يـې

:راته وويل

او. ـــ زه نه نكر يم اونه هم منكر هغه دواړه اوس دبـمـو

زه ددى ځاى محـلـي. را كټو له بيري چندان نه راګر ځي 

زما دنده داده چي هر څوك چـي دلـتـه. ژور نالست يم 

ــي  ــت ــروريس ــغــوت ــه ه ــي پ ــتــم چ ــوښ نــوى راځــي وپ

د دسپتمبر په يوولسمه كي يـې الس  سازمانوكي چي

يې. درلود عضويت خو نه لري  كه چيري وي چي رسوا

خبره مي ور پري كړه ورته ومـي ... كړم او ددي ځايه يې 

:ويل 

ـــ وروره زه خو په وال كه يا سازمان لرم او يا هم پوښتن

 ...واال، كنه نو دلته مي څه كول

او: ژور نا لست وويل موږ خبر نه يو چي ته څـوك يـې

دازما وظـيـفـه ده چـي دغسـي بـي. چا پوري تړلى يې 

مسئوليته خلك رسوا كړم تر څو ددوى له السـه ددي 

ځاي دمحترمو مړو ارام ژوند ګډوډ نسي اوپرقبرو يي 

 ....پطرولي بمونه وا نه چول سي 

كله چي ډاډه سو،. دي ژور نالست ورور هم رښتيا ويل

چي زه دهغوكسانو څخه نـه يـم او پـخـپلـه دتـروريـزم 

و ګـراوه او بـيـرتـه  ، ژور نالست څټ قرباني سوى يم

. والړ

ما هم ژردخپل كفن يوه ټوټـه څـيـري كـړه او پـه غـټـو

:تورو مي پر وليكل

تا سو چي هر څوك يا ست له راتګه څخه مـومـعـذرت

 ...غواړم 

څه. او ددهليزپه خوله كي مي وزړاوه پر دي راز خلكو

، دلته به يې هم يو نوم را با ندي ايښى يـي او  باور دى

آخر موږ مړي هم ارامـي.د بال خوليته به يې وركړى يم 

 ....ته ضرورت لرو
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 حبيب اله غمخور: مركه كوونكى

د فرهنګـى د خپلواكۍ اطـالعـاتـى–له ډنمارك څخه

خپرونې چلوونكي ښاغلى يـوسـف هـېـواددوسـت او 

لـه(( مېرمن فيضـيـه هـوسـا پـه دې عـقـيـده دي چـې 

د افغانى مهاجرو علمي  فرهـنـګـى–افغانستان نه بهر

د دولتي هغو په پرتله ډېرې لوړې او اغـېـزمـنـې  هڅې

))دي 

تاسو ته هـركـلـى: غمخور

د  وايم او مننه كـووم چـې

ــو  ــاره م ــپ ــې ل ــرك ــې م دغ

.چمتووالى وښود 

.كور ودان: هېواددوست

اجـازه. مننه: فيضيه هوسا

 ، راكــړۍ چــې تــاســو تــه

د  د ګټورو فرهنګي چارو او په ځانګړې توګـه ستاسو

.د بريالي چلوولو له امله مباركي ووايو) نوې هيلې ( 

مننه ،موږ وغوښتل له تاسو سره له هېواد نـه: غمخور

د افغاني فرهنګي كـړيـو او مسـتـقـلـو فـرهـنـګـي  بهر

د كلتوري  . علمى چارو مسًله بحث كړو–شخصيتونو

ــوال او ــيــك ــو ل د ي ــواددوســت ــې ــى ه ــاغــل ــو ښ تــاس

؟  ژورناليست په توګه دغه موضوع څنګه ارزوئ

زه په دې ګروهه يم چې يو مـلـت پـخـپـل: هېواددوست

افغان ملت هـم يـو. تاريخ او فرهنګ ژوندى بلل كيږي 

د همدغه متمـدنـه. ژوندى او تاريخي ملت دى  موږ هم

ملت بچيان يو ،دا نو څه توپير لري چې دننه په هـېـواد 

د  كــې يــو او كــه لــه خــپــل ګــران او خــوږ هــېــواد نــه

اوس له بل هر وخت نه زيات په بهر كې افغاني. باندې 

علمى هڅې دېرې شوى او ان كه پـه هـېـواد-فرهنګى

د  كې له دننه دغه راز ورته چـارو سـره يـې بـرتلـه كـړو

مهاجرو افغانانو دغه راز كلتورى جوش او پـرتـم ډېـر 

پخوا به مو په مياشتو مياشتو هم دننه. او اغېزمن دى 

، يـا يـوې عـلـمـي  د يـو سـيـمـيـنـار په افغانستان كې

د عـلـمـي  د يو كلتوري كنفرانس او يا –غونډې او يا

، د كومې غونډې څرك نه ليـده فرهنګي شخصيتونو

دا اوس هم ټول دولت له خپلو ټولو ځـانـي او نـړېـوالـو 

د  مادي امكاناتو سره سره په ميـاشـتـو مـيـاشـتـو هـم

فرهنګى غونډې يا سيمينـار تـكـل نـه–كومې علمي 

د هـغـوي  ، خو دلته به بهر كې افغـانـان او شى كوالى

فرهنګى شخصيتونه په ټوليزه توګه څه نا څـه–علمى 

، يوه غونډه ،يو كنسرت جـوړوى  هره اونۍ يوسيمنار

او يا تاسو ته هـم څـرګـنـده ده چـې پـه زرګـونـو ټـوكـه 

، مياشتـنـۍ او  ، اونيزې ، ورځپاڼې ، مجلې كتابونه

، پــه لســګــونــو راډيــويــي او  نــورې خــپــرونــې لــري

–ټلويزيوني ستيشنونه لري او دغـه مـهـاجـر عـلـمـى 

فرهنګي شخصيتونه يو دبل ښارونو او هېـوادونـو تـه

، جومـاتـونـه  د بل په غونډو كې برخه اخلي ، يو ورځي

دا. جوړوي او خپل ملى او عنعنوي جشنونه لمـانـځـي 

د هـمـدغـو مـهـاجـرو. يوه لـويـه السـتـه راوړنـه ده دا

افغانانو هېوادپالونكې ډالۍ دي چې خـپـل مـلـت او 

تـاسـو. مـنـنـه: هېواد ته يې وړانـدي كـوي غـمـخـور 

د مـعـاصـر  د هـېـواد مېرمن فيضيه هوسا چـې زمـوږ

د يو تن مـخـكښ اروښـاد مـحـب الـرحـمـن  ژورناليزم

هوسا لور ياست او ټول زوند مو په هېواد كې دنـنـه او 

دباندې په فرهنګي چارو كې تېر كړى، غواړم ستاسو 

په  كې14پاتې  مخ

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

د مــيــاشــتــ３ پــه 
٢٠٠د روان د ډســمــبــر کـال
د  د دوسـتـ９ د مالمـو پـه ＊ـارکـ３ در４يمه ن５＂ه
د مشرتابه په نو＊ت پـه سـويـ６ن  فرهن／ي ！ولن３
د علـمـي او فـرهـنـ／ـي مـرکـز پـه  د افغانانو ک３
د ايران سوي６ن  د افغاني ＊％و شورا، مالمو ک３
د تعلمي او فرهن／ـي مـرسـتـو  د سوي６ن انجمن،

د غ＋ـتـلـي او NBVموسس３  د هـ５ـواد  لـخـوا
وتلي پوه، اديب، ليکوال او ＇７５ونکي پـوهـانـد
د لوم７ي تلين په مناسبت پـه اروپـا  عالمه رشاد
د افغاني پوهانو او ليکواالنو پـه  او امريکا ک３

.－６ون درنه غون６ه جوړي８ي
ددې درن３ غون６ې په مناسبت تر اوسه پورې پـه
د فـرهـنـ／ـي  افغانستان او اروپايي ه５وادو ک３
！ــولــنــو او عــلــمــي شــخــصــيــتــونــو پــيــغــامــونــه 
د نوې هيل３ پـه هـمـدې －ـ２ـه  رارس５دلي دي چ３
د لـوی اسـتـاد اروا＊ـاد  ک３ درنو لوستونکو او

.عالمه رشاد بابا مينه والو ته وړاندې کي８ي

!درنو ه５وادوالو، فرهن／يانو او فرهن／پالو

له) خپلواكۍ(د نوې( چلوونكي

كې) هيلې   سره په مركه



 څوارلسم مخ

 ...د مركې پاتې برخه

؟.له اندنه هم خبر شو  تاسو په دې باب څه وايئ

دا: فيضيه هوسا مننه لـه

زه خــو. ټــولــو تــعــريــفــونــو 

همدا لنډه خبره كول غواړم 

د  چې له افغانستان نه بهـر

–افغانى مهاجرو عـلـمـي 

د دولـتـي فرهنګى هـڅـې

هغو په پرتلـه ډېـرې لـوړې 

همدا چـې. او اغېزمنې دي 

د  ) نوې هيـلـې( تاسو دغه

، دغه شان يوه هڅه چې شـمـېـر يـې لـه خپرونه چلووئ

د اطالعاتـو  هېواد نه بهر ډېر دى خو په هېواد كې دننه

هلته هر څه محدود او ګـران. او كلتور وزارت نه لري 

د. دي خوږ دلته له ستونزو ډك اما خپلواك  هـمـدغـه

د تلين ياد غونډه يـا پـه بلـه ويـنـا  عالمه استاد رشاد

دغه علمي سيمينار چې تاسو دلته په سويډن كې جوړ 

، زه ښه پوهـيـږمـه چـې څـومـره سـتـونـزې تـاسـو  كړى

دى. ليدلي  هلته په وطن كې خو خپل خلك سره راټول

، علمي  د نظر خاوندان ، ، پوهان فرهنـګـى–،عالمان

 ، موسسې دا ټول هلته شته ،بل دا چې هلته دولت دى

، ترانسپورت او  ، دنيا ورسره مرسته كوى پيسې لرى

اضافه كاري او شوكاري لري ،دلته خو داسې نده ،يـو 

عالم په فرانسه كې اوسيږي ،بل عـلـمـي او كـلـتـوري 

، بـلـجـيـم  شخصيت په جرمني ،هاغه بـل پـه اتـريـش

، امـريـكـا يـا ډنـمـارك او يـا هـم روسـيـه او  ،كاناډا

د  د دغو ټولو راټولول او يـا ، هندوستان كې اوسيږي

د مـقـالـو او لـيـكـنــو  د دوي ددوي رابـلـل او يـا هـم

راخپلول دا يوه ستوزمنه چاره ده او دا كار موږ ګـورو 

چې موږ او تاسې ټول مهاجر يې په ښـه تـوګـه تـرسـره 

ما ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته په بهر كـې. كوو 

د همدغو مهاجرو افغانانو په هـمـت ډېـر ارزښـتـنـاك 

آثـار لـه نـورو ژبـو پښـتـو او دري تـه راژبـاړل شــوى

،فلمونه او تمثيلي ټوټې جوړې شوى ،او په هر هېـواد 

كې چې موږ مـهـاجـر اوسـيـږو خـورا ډېـرې خـپـرونـې 

د زيـاركښ. خپروو  د بېلګې په توګه ستاسو نوې هيله

د دعـوت ښـكـلـې ژورناليست ښاغلي طارق بـزګـر

د ښاغلي احمد شاه هوتكى په همت  ، دغه راز خپرونه

د مشر فرهنګيالى ښاغلي) افغان پًست(د  خپرونه ،يا

د  زرين انځور كلتوري هڅې او دا سې نور چې دا ټول

زړه په وينو جوړيږي ،نه مـعـاش شـتـه ،نـه مـامـور او 

د. مالزم ،نه شوكاري شته او نـه اضـافـه كـارى  دغـه

ګوډه خپرونه چې موږ له ډنـمـارك–ماته) خپلواكۍ( 

نه چلوو دا خو څه آسانه كار ندى ،تاسو ته څرګـنـده ده 

؟  د مطالبو ټايپ څومره ستونزمن كـار دى چې يوازې

د افغانستان په راډيو  د–ما يو وخت ټلـويـزيـون كـې

كورني ژوندخپرونه چلوله ،تاسو باور وكـړئ چـې لـه 

د خپلواكۍ خپرونه چـلـوومـه  دغه كاره چې دا اوس زه

، هر څـه پـه اخـتـيـار  و په وار وار اسانه وه ،هلته وطن

د زړه وينې خورې  ، دلته خو به و نـو ځـكـه خـو لـه. كې

فرهنګي چارې پـه تلـه–هېواد نه بهر دغه شان علمي 

د قدر وړ او بې ساري دي ، دې.كې درنې زه غواړمه له

تـاريـخ. الرې ټولو مخكښانو ته شاباسى وړاندې كـړم 

. به دا ټول وليكي 

، دلـتـه زه پـه يـو: هېواددوست بالكل هـمـداسـې ده

ډنماركى ټلويزيون كې كار كوم ،موږ په دې درې كـلـو 

د پاسه   ساعته خپرونې وركړى چې زياتره 1500كې څه

د افـغـانـي ، كلتور او دلـتـه د تاريخ د افغانستان يې

د زوند او كلتور په باب وې ،دا يو كار دى  په. مهاجرو

، ، ديوې علمي غونډې د يو سيمينار پردي ملك كې

د يو اخبار ،خـپـرونـې چـلـوول ،يـا ټـلـويـزيـونـي  –يا

د شـېـرزاد كـامـه وال راديويي خپرونې ،او يـا لـكـه

د  صيـب او احسـان كـاكـړ او خـالـد هـادي پـه شـان

دي. انترنيتى پاڼو چلوول  زه. دايو ستر او ګـټـور كـار

خو وايم چې زموږ ژبې او فرهنګ تـه كـه چـا څـه كـړي

خودېره برخه يې همدغو بهر مېشته فرهنګيانو ترسره 

.كړې 

د خپرونې قـدرمـنـو چـلـوونـكـو: غمخور د خپلواكۍ

! ښاغلى يوسف هېواددوست او مېرمن فيضيه هوسا

.ددغې لنډې مركې له امله ډېره مننه

 كاناډا-معصوم هوتك: ليكوال

دپښــتـــوژبـــي اوبـــلــي هـــري ژبـــي لـــغـــوي زېـــرمـــه

يـوه يـې. دڅلوروچينوله الري شتـمـنـه كـېـدالى سـي 

دمتروكواواركاييكولغتونـو بـيـرتـه ژونـدي كـول او 

نـوري درې يـې لـه لـهـجـوڅـخـه.دي) دودول( بابول 

، لــه نــوروژبــوڅــخــه پــورونــه او  رااخــيــســتــنــه

متروك لغتونه يـووخـت پـه. دنويولغتونوجوړونه ده 

ژبه كي مروج لغتونـه وو اوپـه ورځـنـيـومـحـاوروكـي 

دې پــوښــتــنــي تــه چــي ولــي دزمــانــې پــه. كــارېــدل 

 ، تېرېدلوسره دالغتونه لـه اسـتـعـمـالـه لـوېـدلـي دي

زه يـې نـه صـالحـيـت لـرم. ژبپوهان ځواب ويالى سي 

خودومره پوهېږم چـي ځـيـنـي لـغـتـونـه. اونه اليسنس 

دخپل ژوندپه اوږدوكي له عمومي ژبي څخه لهـجـوتـه 

رامحدودسي اوبياپه ټاكلې جفـرافـيـايـي سـاحـه كـي 

دكورنيـوتـرچـوكـاټـه پـوري دګـوښـه كـېـدلـو پـروسـه 

تعقيب كړي اوورپسـې لـه اسـتـعـمـالـه ولـوېـږي چـي 

. مـړيـنـه بـايـدوبـولـو) ويي( دانوزماپه فكرديوه لغت 

داركاييكواومتروكولغتونوبياژوندي كول يوه ژبنـۍ

دنده ده چي ځيني پوهان يې په مينه اومسئوليت سـره 

و چـي)رح(عالمه رشاد. پالي  يوله دغو پوهانوڅـخـه

د  دزړولغتونوراژوندي كـول او بـيـرتـه رواجـول يـې

پښتوژبي دغناله پاره ګټوركارباله اوپـه ټـيـنـګـه يـې 

. پاله 

 ارواښاداستادګل پاچاالفت پخپله هغه تقريظ ډوـلـه

د پښتوټولني درئـيـس پـه تـوګـه يـې ، چي يادونه كي

د  دكـتـاب پـه) لـودي پښـتـانـه( دعالمه رشادمرحوم

سركي راغلې ده اوپه هغې كي يې دعـالمـه اسـتـادـلـه 

، سربـېـره پـردې  خوادزړو لغتونودكارولوپه برخه كي

، بياهـم  د ګرانولوسبب ګڼلى دئ چي داكاريې دافادې

ــي دي  ــلـ ــي كښـ ... داسـ )) ــه: ــادپـ ــى رشـ ــلـ ــاغـ ښـ

پښتوليكلوكښى دغسى لـغـاتـوتـه زيـات مـايـل دى 

اودپخوانوپـه شـان ځـيـنـې زاړه لـغـات پـه زاړه ډول 

، داكــــاردځــــيــــنــــو مــــړو يــــا  اســــتــــعــــمــــالــــوى

نيمژوانـدولـغـاتـودژونـدى كـولـودپـاره ښـه دى اوده 

ــې ده  ــدل ــي ــه ل ــټ ــه ګ ــدغ ــم ــى ه ــښ ــك ــاب. پ ــت زه داك

يودرونداثرګڼم اوخپل ملګرى ته ددغـه بـريـالـيـتـوب 

( تبريك وايم  (( .1(

 عالمه استاد مرحوم چي دمتروكولغتـونـودژونـدي

، حق يې درلود ځكه كه دالغتونه پـه. كولوتالښ كا وه

ورځــنــيــوخــبــرواتــرواولــيــكــنــوكــي كــارنــه ســي اوــلــه 

زمـادخـپـل ژونـد. استعماله ولوېږي نووروسته مري 

تجربـې راښـوولـې ده يـوزيـات شـمـېـرلـغـتـونـه چـي 

، اوس يـې ان  ماڅوكاله وړاندي په لـيـكـنـولـوسـتـل

دخپلوښاروالو اولهجـه والـوپـه لـيـكـنـوكـي لـږويـنـم 

، يـووخـت  اوبېرېږم چي كه دابهېر همداسي روان وي

.به ددغو لغتونودپاتاله پاره السونه پورته سي 

ــادمشــاهــدې لــه مــخــي مــوږ پــه تــېــرو دوو  زم

) شـتـمـن( لـغـات پـه) موړ(او) بډاى( درولسيزوكي

، لـه مـنـځـه) بـريـد( مـوپـه) يرغـل( باندي تري تم كړل

 ، ،) استازي( موپه) ايلچي( يووړ ) جـنـګ( ورك كـړ

،) جګړه( موپه نـېـسـتـي) هـيـواد( موپه) وطن( وواهه

،) انګړ( موپه) غولى(كړ،  مـوپـه) تـاداو( پايمال كـړ

،) بنسټ(  پسـي) ستونزه( موپه) ربړه( له بېخه وكيښ

 ، ،) كــرښــه( مــوپــه) لــيــكــه( واخــيــســتلــه پــاكــه كــړه

،) وړكتـوب(په) كوچنيواله (  ) جـنـګـيـالـى( ووژـلـه

،) جــګــړه مــار( مــوپــه ( اخــتــه( ښــخ كــړ او) بــوخــت)

په) مشغول( ،) لګيا( مو مـوپـه) تـالښ( الـيـش كـړل

،) غـنـدنـه( مـوپـه) كږنه( نفى كړ،) هڅه(  مـحـوه كـړه

،) جنۍ(موپه) نجلۍ(  په) كرار( ترپښوالندي كړه مو

پــه فــتــوامســخــه كــړ) پــر( مــود) پــه( وخــوړ،) ورو( 

اواللګيايو دمسخه كولو او محوه كولودابـهـېـرپسـي 

پالو اوپه ځان نه پوهېږو چي دخپلي ژبي لغوي زېـرمـه 

د هغه منګوټي په شان ګرزولې ده چـي  د چونګښو مو

، دوې بـيـرتـه ځـنـي غـورځـي((  . يوه وراچوو دغـه))

معادل لغتونه اوس نويو زلميوته داسي ښوول كـېـږي 

لــكــه داچــي يــوازنــي اومــعــيــاري لــغــتــونــه وي اودا 

ددغـو. نورغيرمعياري ،بې خونده او پـردي لـغـتـونـه 

معادلو لغتونو پررنګ وخوند زه هيڅ اعتراض نه لـرم 

خواندېښنه مي ددانورو لغتونو مړيني په بـاب زيـاتـه 

.ده 

 دلغتونومرګ وژونديوه طبيعي پـېـښـه ګـڼـالى سـو

خوكه وسـاتـل سـي اوـلـه مـرګـه وژغـورل سـي دژبـي

، دمطالبودافادې وسايل غښتلي كـوي  غناورزياتوي

كاظم خـان. اوپراخوي يې او دكالم رنګيني ورډېروي 

رخت( له پاره) شعردپيكر(د) رنګين الفاظ( شيداكه 

د) وزېور ، زماپه خيال دنـاوي ښـكـال) نثر( بللي دي

هم ورزياتوالى سي اوددغه راز ښـكـالدجـلـووتـمـاشـه 

، چي دژبي دكـره كـولـواخـالص  هغه وخت كوالى سو

دهغې دسوچه كولواومحدودولوپه لېونتوب راڅـخـه 

مـاتـه چـي يـووخـت پـخـپـل وطـن كـي. اليش نه سـي 

دژوندكولو نېكمرغي ميسره وه نومي دڅـه مـودې لـه 

هـورې. پاره دپښتوترجمې په يوه څانګه كي كاركاوه 

دژباړي پـه. موپارسي مطالب اوخبرونه په پښتواړول 

د  ــه ــه ب ــي ك ــان ك ــري ،( ج ــرد ــرازك ــود، اب ــم ــارن ــه اظ

، خـاطـرنشـان  ، افزود وانمودكرد، خاطرنشان ساخت

، اضافه كرد  ، اضافه نمود ، خاطرنشان كرد له) نمود

رنـګــارنــګــو عــبــارتــوســره مــخــامــخ كــېــدلــو، يــوازي

) زيـاتـه كـړه( يا كله كله) څرګنده كړه( اويوازي موپه 

،( كه به مايابل چا دهـغه پرځاى. ترجمه كاوه وښـوول

، ښكـاره كـړل  ، وويل ، دنـه) وښودل عـبـارت راووړ

معياريتوب پـه ګـنـاه مـحـكـومـېـدى اوپـه اصـطـالح 

مـاتـه بـه لـه خـپـلـي ژبـي څـخــه. تصـحـيـح كـېـدى بـه 

دلغتونوپردغه رازايستلوباندي هم غوسه راتله اوهـم 

غـوسـه بـه پـه دې راتلـه چـي. به خـواشـيـنـى كـېـدلـم 

دمعياريت له علمـي مـفـهـوم سـره ولـي لـوبـي كـېـږي 

اوخپه به په دې وم چي زموږژبه خوله لويه سـره دومـره 

. داخواري يې اوس ور په پېڅه كـوو. خواره الهم نه وه 

د د ډبــروپــه عصــركــي مــوږدانــګــرېــزي ژبــي ســټــون

،( انواعوله پاره ، كاڼـى ، كركنډه ، سخره ، تيږه ډبره

، غرګى  ، ګوسه ) شګه د مـعـيـاريـت. درلودل... اوس

، دانـور ټـول لـه) تيږه يا ډبره( په هڅه يوازي  كاروو

ګويا په بدويت كي موديوه. استعماله ورو ورولوېږي 

مفهوم له پاره اووه اتـه واريـانـتـه درلـودل خـونـن پـه 

يوويشتمه پېړۍ كي دمتنوعو رنګارنګو لـغـتـونـوپـه 

.پوجي كولونوكان باسو 

 عالمه استادمرحوم له دخـيـلـولـغـتـونـوسـره دومـره

متروك لغتونه يې زياتـره پـه. زياته دښمني نه درلوده

ــي يــــې  ــر كــ ــثــ ــارول اوپــــه نــ ــي كــ ــركــ ــعــ شــ

چي. ددخيلولغتونوپركارولوصرفه نه كوله  كوم هدف

استاد مرحوم په څېړنوكي پاله ،لنډه تنګـه ژبـه ددغـه 

زه پـخـپلـه پـه. وتالى هدف درسولو ترعهدې نسواى 

. سرسره له دغه رازستونزي سره مخامخ سوى يم 

كې15پاتې په  مخ

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال

دمتروکواوارکاييکولغتونو په ژوندي کولوکي
 ه）３)رح(دعالمه رشاد



 پنځه لسم مخ

 ...دمتروکواوارکاييکولغتونو
مادپښتنوقومونوداتنيكي جوړښت په باب يوه څېړنه

دهغـې پـه بـاب پـه يـوه كتـاب كـي يادونـه هـم. كړې وه 

ماغوښتل چي پخپله يوه بله ليكنه كـي خپـل. سوې وه 

استدالل ته دپياوړتياله پاره ددغه كتاب حواله وركړم 

خومشكل مي داو چي په كتاب كي دكارول سوي ژبي 

له اسيته نه پوهېدلم چي زماڅېړنه پكښې تاييدسـوې 

ــوې  ــه ردس ــه! ده ك ــه هغ ــه پ ــتادخپله څېړن ــه اس عالم

ــه عامــه كېــدالى  ــتفاده ورڅخ ــي اس ــه كــښله چ رازژب

خوشعريې بيا دمتروكولغاتودژونـدي كولولـه. سواى 

دوى بـه زماپـه فكرداحقيقـت. پاره وسيله ګرزولې وه 

و انا  و چي دلغتونوپه بابا پسي) نيا( په پام كي نيولى

د متخصـصينو مـشغوال څراغ وپلته رااخيستل دژبي

يولغت چي پـه يـوه ژبـه كـي كـي پـېړۍ پـېړۍ. بايدوي 

، بايـددخپلي ژبـي مــال يـې وبلــل ســي  تـېري كــړي وي

اودافادې په عمليه كي يې په كارولوباندي څـوك ونـه 

. شرمېږي 

مطالعـه ميـسره) نيرنګ عـشق( ماته چي كله دحميدد

و رنګينـۍ  ، ډېرخوند پر اخلم اودشعري ښايـست سي

لــــه خــــاطره خويــــې دپــــښتوژبي او پــــښتنوله پــــاره 

د ښـاغلي استادصـميم داخـبره دزړه لـه. ستروياړبولم 

زموږمنلـي شـاعر (( كومي منم چي وايي نيرنګ عـشق

عبدالحميد مومندپه ډېره خوږه اوروانه پښتو مثنوي 

(په خورالوړادبي قـوت ژبـاړلې ده  خـو پـر څنـګ)2))

سمدالســه داخــبره ذهــن تــه راســي چــي آيادغــه وياړبــه 

درنګارنګو دخيلو لغتونوله كارولوپرته زموپښتنوپه 

؟ اوپه يـوه محـدوده ومحـصوره ژبـه  نصيب سوى واى

بــه دغــه رازشــهكار نړيوالوتــه دوړانــدي كېــدو جوګــه 

نه. سوى واى  . زه خووايم هيڅكله

ــو  اســــــــــتادمرحوم بــــــــــه تــــــــــل ترنويوجوړونــــــــ

دى. دزړولغتونوژونــــدي كولوتــــه تــــرجيح وركولــــه

ــړۍ ــنۍ ن ــاريې دن و اوداك ــاپوه ــه اړتي دنويوجوړونوپ

ــي پرمختګونواوورسرســم يــې دنويوساينــسي  دعلم

د منځ تـه راتلودبهېردچټكتيـا  اوسياسي اصطالحاتو

له خاطره يوژبنى ضـرورت ګاڼـه اوپـه دې الره كـي يـې 

زماپـه يـاددي. اخيستل سوي ګامونـه پـه كلكـه څـارل 

د  ) چــارواكي(يووخــت يــې پــه تيلفونــي خبروكــي راتــه

خوپخپلـه. نوې جوړه سوې كلمـه خـورا ډېـره وسـتايله

. يې دلغت جوړونوپه برخه كي عملي برخه نه اخيـستله 

مسلمه خبره ده چي په دې برخـه كـي يـې تربـل هرچاهـم

نوداكـاريې ولـي. علمي صالحيت درلوداوهم كفايـت 

نه كـاوه؟ ځكـه يـې نـه كـاوه چـي اسـتادمرحوم دژبنـۍ 

زېرمي دبډايولوله پـاره پخپـل علمـي وادبـي فعاليـت 

ايـــښي وو اوپـــه  Preioritiesكـــي ځانتـــه اولويتونـــه 

ــابول  د لغتونواخيـــستل اوبـ ــه ــه لهجوڅخـ هغوكـــي لـ

د  اودمتروكولغــــــــاتودوهم وار رواجــــــــول ددوى

. مثمركارپه سركي راغلي وو 

دابل حقيقت هم په پام)رح( زماپه فكرعالمه استاد

، چي دنړۍ دژبودپرمختياپړاوونه دهـري  و كي نيولى

ــځ  ــاريخي دري ــي وادبــي وت ــل ځــانګړي علم ژبــي پخپ

ځيــني ژبــي دپرمختياپــه داســي يــوه. پــوري تړلــي دي 

پړاوكــي وي چــي دليكــدوديووالي اوتجــانس تــه يــې 

ــي  ــي خوځين ــنجول س ــدچاره وس ــدي باي ــه وړان ترهرڅ

ــيري ســـوي دي  ــه وړانـــدي تـ زه. بيـــاتردې پړاوقرنونـ

خـــــــــووايم كـــــــــه يوڅـــــــــوك دخپلـــــــــي ژبـــــــــي

 ، دليكدودپرتوحيدبانــدي كارتــه اړتيااحــساس كــړي

موږزيـاتره. ځان اوخپله ژبه بايدورته سپكه ونه ايسي 

وختونه ددغه رازحقـارت ښكارسـوي يـو اوپـه نتيجـه 

دنـړۍ. كي موادبي وژبنيوغټبازيوته الس اچولـى دى 

ــيالۍ  ــره مودســ ــو اوبډايوژبوســ ــه ډېروپرمختلليــ لــ

پــه. اوبرابــرۍ غيرواقعبينانــه ادعــاوي ســركړي دي 

داسي حـال كـي چـي دژبوپرمختيااوسـمبالتيا دهغـې 

ــره ســيده اړه  ــه پرمختــګ اوسمبالــښت س دويونكول

ــري  دپـــښتوژبي دبـــشپړتيا او كـــره تيالـــه پـــاره. لـ

ــه اخيـــستل يومعقـــول  ــه تجربوڅخـــه ګټـ دنوروژبولـ

ــل دى خوهــره تجربــه بايــددخپلي ژبــي  ــاى عم اوپرځ

داسـي. دواقعي حالت په پام كي نيولوسره تطبيق سي 

ــروي  ــې براب ــرتن ي ــي پ ، چ ــي ــتل س ــه واغوس . كــالى پ

و داقانون دټولني دژوندانه په ټولواړخونوكـي جـاري

كه يوملت پخپله خـاوره كـي اورګـاډى ونـه. طاري دى 

ــه  ــره دســيالۍ پ ــه نورودولتوس ــې ل لــري اوواكمنــان ي

 ، انګېزه داټومـي پروګـرام دتطبيـق پـه سـوچ كـي سـي

خپلـه. زماپه فكربه يې هم ځان خطاايستلي وي هم نـور 

كارګـه( دچـاخبره. ژبه هرچاته هم خوږه وي هـم اصـيله 

، جږګى وايـي زماپـستكيه  وايي زماسپينككيه زويه

ــه  . زوي (، ــاط و انحط ــشاف ــي دپښتوانك ــه دې لړك پ

، پرمختـګ  خوږوالى وتريخوالى،زيږوالى ونرموالى

، بډايي ونېستي پخپله په پـښتنواړه لـري  و شاته تګ

دهغې دغنااوبډايۍ له پـاره كـه. په بل هيچااړه نه لري

څــوك دپـــښتودخپل واقعـــي حالـــت لـــه پـــه پـــام كـــي 

نيولوپرته دنړۍ دنوروډېروپرمختلليو ژبودانكـشاف 

 ، د سوټي په زورپرخپله ژبـه بانـدي تطبيقـوي پړاوونه

ــوږ  ــه زمــــ ــه راز وي لكــــ ــې هغــــ ــه يــــ ــه بــــ نتيجــــ

د  سوسياليسټانواوسويټيسټانوچي دافغـاني ټولـني

وړاندي بېولوله پاره دپخواني شوروي اتحـاد نـسخې 

ټكي په ټكي عملي كول غوښتل اوپـه نتيجـه كـي يـې 

و ټولنــيزو مصيبتونوســره  هيوادلــه اوســنيو سياســي

دلغت جوړوني خبره بايـددژبي ماهرانوتـه. مخامخ كړ 

ــو  ــه مروجـــ ــه كـــــي پـــ ــه ژبـــ ــي خوپـــ پرېـــــښوول ســـ

دخيلوياغيردخيلو اخښلو بخـښلولغاتوباندي بايدپـه 

 ، دې خنـــدنۍ پلمـــه الس ونـــه وهـــل ســـي چـــي ګويـــا

 ، ، المانيان يې هم ، ځكه يې .... داكارايرانيان هم كوي

ــه! مــوږ هــم بايــدوكړو ــا اوهــري ژبــي اولويتون دهرچ

)رح(توپيرسره لري اوداهغه خبره وه چي عالمه اسـتاد 

نومــې) افغــان ولــس( پــه. هروخــت پــرې ټينګاركــاوه

ــويو  ــل سـ ــه پررانقـ ــه خولـــې څخـ ــي ددوى لـ ــه كـ مجلـ

((  ... خبروباندي زه هم شهادت وركوم چي ويلي يې دي 

ــي  ــوم چـ ــت احساسـ ــه وخـ ــرورت زه هغـ دنوولغاتوضـ

موږټولــــي لهجــــې راټولــــي كــــړي وي اوددې څخــــه 

ــه  ــه دي پات ــه ن ــي نورڅ ــه لهجوك ــي پ ــايوس يوچ نورم

، بيـان كـړى  اويافرضاً ادب موټول داسي ذكركړى وي

، دخلكوپه الس مـو وركـړى  ، چاپ كړى مووي مووي

، نــواوس موږوضــعي تــه  ، چــى هيــڅ نــه وي پاتــه وي

،. ضرورت لرو  نوترهغه وخته چي موداكارنه وي كړى

دنوي وضعى له پاره قدم اخيستل تقريباً دژبي پردغـه 

، يوظلـم  برخه باندي چي داپه لهجوكي ساتل سوې ده

(دى  ــه)3)) ــي ل ــړم چ ــات ك ــره پرزي ــه دوم ــوي( زه ب ن

مــراد دمروجولغتونولــه)رح(څخــه داســتاد) وضــعي 

نــوي ساينــسي وفــني وعلمــي. پــاره وضــعه كــول دي 

.اصطالحات له دې حكمه څخه مستثنا دي 

 زموږدمنلـــــــي استادپوهانددوكتورزيارصـــــــاحب

ــي ــي وايــ ــبره ده چــ ــې خــ ــري ((  ... دخولــ ــري اوبــ دلــ

پښتونخوايوه سيمه اوخېل اوزى رانه پاتې نه دى چي 

ډكـې كـړې)4(څه له پاسه دوه سـوه كتـابچې مـي پـرې 

زړه پانګــــه(د پــــښتووييپانګې دويمــــه برخـــه. دي 

څېړاند دوست اواستادصـميم خپـاره) يااركاييزمونه 

كـړي اونــوې پانګــه يانيولوجيزمونــه هــم ماپــه يولــس 

(زريزسـيندګي كــې لــه چاپــه راكــښلي  ((  ....5. د) خـو

ــه  ــتره زړه پانګـ ــه سـ ــي دغـ ــبره داده چـ ــينۍ خـ خواشـ

دهالهمداســي  س نــه وهلــې پــه كتــاب كــي بنــدي پاتــه

، اوڅوك يې دژوندي كولواورواجولوهڅه خو پرېږده

ــوي  ــه كـ ــم نـ ــيه الهـ ــر.د كارولوتوصـ ــر زورپـ زموږډېـ

نيولوجيزمونو دئ اوبـس همـدامودژبي دكـره كېدنـي 

زړې پــانګي تــه)رح(عالمــه رشــاد. تــاداوګرزولى دئ 

او دا پاملرنـه. ډېره پاملرنه كوله په تېره بياپه شعركي 

يــې يــوازي دخپلــي لهجــې پــانګي تــه نــه وه بلكـــي 

طبيعـي ده چـي. دپښتوټولي لهجې يې په پام كـي وې 

په دې لړكي يې دخپلي لهجې زاړه لغتونـه ډېركارولـي 

اسـتعمال) دوړدوړكـه( مايووخت په يوشعر كـي. دي 

ــړې وه  ــدالقادرخان. كـ ــه دعبـ ــه استادسمدالسـ عالمـ

خټــك دا بيــت راتــه ووايــه، چــي پــه هغــه كــي شــاعرد 

د) بړبوكۍ(  لـه) دوړدوړكـي( ويى دكندهارۍ لهجـې

:پاره راوړى دئ 

 كه سفله څښتن دجاه شي په داڅه شو؟

 په معنى بړبوكۍ پــــــــورته كړخسړى

اوورپــسې يــې ددغــي كلمــې پــه بــاب مــشرح تفــصيل

ــړه  ــې ك ــه ي ــړ اوزيات ــه: ورك ــك پ ــدالقادرخان خټ دعب

ثبـت سـوې) بړبوګـۍ( كندهارچاپ دېوان كي داكلمـه 

ــه. ده  پــه پخوانيوخطــي نــسخوكي ګــاف هــم دكــاف پ

شكل ليكل كېـدلى او دبړبوګـۍ پـه ثبـت وضـبط كـي 

ماتـــه يـــې دبړبوكـــۍ. دغـــي قاعـــدې اغـــېزه كـــړې ده 

. داستعمالولوتوصيه هم وكړه 

د كلمې راتـه تـشريح) كوشير(او) تړمي( بل وخت يې

داكلمــې زموږاوستاســي پـــه: كــړې اوويــې فرمايــل 

، زده يې كه اوپه ليكنـه  كندهارۍ لهجه كي نه كارېږي

.كي يې استعمالوه 

ــاب ــه ب ــو پ ــوداطلس دبرابرول ــي دژب ــايقين دئ چ  زم

ــيمه ــه دســـ ــه تـــــرڅ كـــــي بـــ دســـــاحوي ريـــــسرچ پـــ

ييزولغتونولويــه برخــه ،چــي پــه ټــاكلې جغرافيـــوي 

، ثبـت سـوي وي  دې. محـدوده كـي ايـسارپاته دي پـه

، چــي نــن يــې معــادل  كــي بــه ډېرداســي لغــات هــم وي

ــه كــــــــــــــارېږي  كاشــــــــــــــكي. نيولوجيزمونــــــــــــ

ــوي واى  ــي سـ ــم هڅـ ــاره هـ ــه پـ ددغولغاتودخپرېدولـ

. اويوازي په كتابچوكي يې په ثبت بسنه نه واى سوې 

 په دې ترڅ كي مي يـوه بلـه ديـادوني ضـمني خـبره هـم

پـرزړه بانــدي راغلـه اوهغـه دژبــوداطلس دبرابرولوپــه

برخه كي ديونسكواوافغاني ټيـم دكـار او فعاليـت پـه 

موږته داخبره معلومه ده چـي پـه دغـه افغانـي. باب ده 

ــم كــــــــــــي يوفعــــــــــــال اوهڅانــــــــــــدغړى  ټيــــــــــ

ــددوكتورزيارواودده پرڅنــګ دټيــم نوروغــړو  پوهان

، استادحبيب  ، ډاكټرعبدالرازق پالوال ارواښادالهام

، استادپوهندوى نوراحمدشاكر  اهللا پښتون زوى جاج

اواستاد بايزيد اڅك هم شامل وو اوپه مينه وجديـت 

ــې  ــه بېول ــخ ت ــي م ــي څېړن ــې خپل ــره ي ــه. س ــم ل ددې ټي

 ، ، ډاكټرپـالوال غړوڅخه له نېكه مرغـه دوكتورزيـار

ــدي  ــاج ژون استادبايزيداڅك،استادپــښتون زوى ج

ــي.دي  ــاډاكي اوس ــه.اســتاد پوهنــدوى شــاكرپه كان پ

فزيكــي لحــاظ ژونــدى دئ خولــه بــده مرغــه داســي 

ــږدئ  ــديې ل ــي درغېدلوامي ــوري ده چ ــه پ ــاروغي پ . ن

ــي ــه لروچـــ ــه هيلـــ ــاغلوڅخه ټينګـــ ــه دغوښـــ موږلـــ

دخپلوكلونوكلونوزيار اوكړاوپه باب راتلونكي ځوان 

زموږهيــواد دحوادثــو. نــسل تــه معلومــات وركــړي 

خــداى مــه كــړه ددوى ارزښــتمن. اوتوپــانونو مېنــه ده 

زياردتوپانوڅپې له ځانه سره يونه سي اوتري تم يې نـه 

.كړې اويا سبايې بل څوك دځان مال ونه ګڼي 

دليكني اوتدريس په ژبـه)رح( دعالمه استادرشاد

دده. دده هرشاګرد او لوستونكى پوهېدى اوپوهـېږي 

 شعر دزړواومتروكولغاتونوسره سره هرچاته خوږ 

كې16پاتې په  مخ

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال



 شپاړ سم مخ

 ...دمتروکواوارکاييکولغتونو

دده پـــه زرګونوشـــاګردانوكي څـــوك يـــوتن الهـــم نـــسي. اودپوهېـــدلووړو اودئ

دده دافـادې. زه داسـتادپه تـشريح اولوسـت نـه پوهېـدلم: موندالى چي ودي وايي 

؟ داځكه چي دده ژبه له پښتانه قامه څخه پردۍ نـه. ستاينه دهرچاپرخوله وه  داولي

،. وه  له بده مرغه نن پښتانه دهغي ژبي په پوهېدلوكي مشكالت اوسـتونزي لـري

د  .په نامه ورښوول كېږي) كره(چي

د ــل ــاردي تـــ ــښي اوددوى كـــ ــاك خـــــداى وبخـــ ــاددي پـــ ــه استادرشـــ عالمـــ

.پښتنوزلميودالري مشال وي 

 محمدمعصوم هوتك

 اوكويل ـــ كاناډا

ع2005 نومبر2

 لمنليكونه

ــ)ب(رشاد ـــ عبدالشكور ــ لودي پښتانه ـــ)1( ، پښتوټولنه ش 1336مخ

.ل 1383مخ ـــ دانش خپرندويه ټولنه ـــ) پينځه(دعبدالحميدمومندكليات ـــ)2(

د. مـخ42افغان ولس مجله ـــ شپږم كال ـــ لومړۍ ګڼه ــــ)3( ل 1383دلمـبې مجلـې

د . ګڼې په حواله5 ـــ4كال

په)4( ،) استادزيارــ دپښتني فرهنګ يوځالندسـتورى( داشمېره 149نومـي اثـر

دئ) 104( مخ كي . بلل سوى

ــ)5( مخ99افغان ولس مجله ـــ شپږم كال لومړۍ ګڼه

!دلوی اومهربان خدای په نامه
 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

 ثبت است در جريده عالم دوام ما

په فنلنډ كې دآريانا دفرهنګي ټولنې دمشرتابه جرګه ګۍ په اسـتـازيـتـوب

دهيواد اودسيمې دلوى عالم څېړونـكـي، مـحـقـق دپښـتـو ادب دآسـمـان 

دځالنده ستوري اولوى خدمتګارخداى بخښلي عالمه رشاد بابا دمړيـنـې 

د درنې كورنۍ اودهغـه دالرې دپـيـرووانـو  دلومړي تلين په مناسبت دهغه

او مينه والو سره يـوځـاى دهـغـه يـاداوخـاطـرې ژونـدي سـاتـو، كـوم چـې 

دهيواد اونړۍ څيړونكو،محققيـنـواومـيـنـوالـو تـه يـې دافـعـانـي ټـولـنـې 

داصيل فرهنګ او لرغوني تاريخ دپېژندګلوۍ په اړه ډېـر مـعـتـبـر،سـوچـه 

څېړنيز اوعلمي ماخذونه چې دچاپي او ناچاپه آثاروشمير يې له سلوڅخـه 

. اوړي پرځاى پرايښي
زما غوښتنه دهيواد دعلم اوفرهنګ دډګر له سـرښـنـدونـكـواوڅـېـړونـكـو

څخه داده چې دهغه لوى انسان دهيلو او لويو آرمانونو دپوره كولـو لـپـاره 

خپلو علمي هڅو، اكاډميكو څـېـړنـو،او هـراړخـيـزه تـحـقـيـقـاتـو تـه دوام 

وركـړي ،تـرڅــو هـغــه دپـوهــې او عــلـم مشـعــل چـې اسـتـاديــې دروښـانــه 

.ساتلولپاره خپل ټول ژوندوقف كړي وو روښانه وساتى
او)ج(پدې هيله او دعاچې خداي درشادبابا ته جنتونه ورپـه بـرخـه كـړي

دګران هيواد هغو پوهانو او عالمانو ته چې تر دې دمه يې خپل ژوند علمي 

هڅو اوڅېړنوګوښى كړى دى دلـوى خـداى لـه دربـاره ورتـه داوږد خـوښ 

اوپه توګه په سويډن كې ددوستۍ دفـرهـنـګـي. ژوند اوسالمتيا دعاكوم 

ټولنې دمشرتابه له جرګې اوپه ځانكړې توګه دښاغلي حبيب اهللا غـمـخـور 

صاحب څخه ډېر مننه كوم چې درشادبابا دمړينې دلـمـړي تـلـيـن دغـونـډې 

بندوبست يې كړى ،اوپه نه ستړېكېدونكې توګه سره يې خـپـل ټـول تـوان 

اووخت دغه لوي كارته وقف كـړي دى ددوى دهـلـوځـلـواوهـانـد مـنـنـه او 

.قدردانى كوم

د مشرتابه جرګه ګۍ په استازيتوب  په فنلنډ كې دآريانا دفرهنګي

 سيدرحيم صالحزاده

م  ظاهر افق.كانديد اكاديميسين

!گرانو پوهانو ،ليکوالو او ＊اغلو جالوطنو هيواد والو
داچې زموږ دهيواد ديوه ډېر ستر او عزت څښتن اكاډيميسين عبدالشكـاور

، مېړانې او  رشاد دمړينې لومړنۍ كليزه لمانځئ؛ دده دشخصيت او علميت

همت ستاينه كوئ په حقيقت كې دپوهنې او افغانـي فـرهـنـگ دافـتـخـار او 

احترام په يادونه كې ياست چې بېله شكه به دهمدغه يادونې معنوي پـاداش 

نه يوازې دده دشاگردانو، مريدانواو طرفدارانوله خوا مختلفو وختونو كـې 

در ورسيږي بلكې دهغو وفادارو ولسونو تقديرونه به هم ستاسو پـه نصـيـب 

وي دكومو لپاره چې استاد په خپل ټول ژوند كې ،په بېلو بېـلـو وخـتـونـو او 

. حاالتوكې دهرډول فرهنگي زحمت او تكليف څخه ځان نه دى سپمولئ 

هره ټولنه كه نوې ده يا زړه، ستره ده او يـاهـم وړه دتـاريـخ! درنو هيواد والو

دمختلفو مرحلو كې دخپلو شرايطو سره سم نه يوازې قـهـرمـانـان او رهـبـران 

پيدا كوي، بلكې دتاريخ دغوښتنو پر اساس داسـې پـوهـان، لـيـكـواالن او 

نوابغ هم رامنځته كوي چې دخپلې ټولنې دتاريخ په روښانه او فرهنگ يې پـه 

.شگوفانه وى 

عالمه رشاد چې اوس هم زموږ او تاسو سره په افـتـخـار پـر څـنـگ والړ دى

دهغو نتلو مېړنو څخه گنل كيږي چې نه يوازې يې زموږ دژبې او فرهـنـگ پـه 

باب ډېر زحمتونه گاللي دي بلكې دسياست په ميدان كې يې هم پر بېلو بېلو 

وختونو په ليكوالۍ او عمل كې پوره داسې ونډه اخيستې ده چـې بـايـد پـه 

.درنه ستر گه ورته وگورواو په زيات اعتبار سره يې يادونه وكړو 

د هـمـدې: يادونه محترم افق صاحب پدې اړه مفصله ليكنه رالېږلې ده چـې

.اداره.غونډې په مجموعه كې به خپره شي

�00� )23��4 
د فوق العاده چاپ لپاره زموږ سره دغـو دوسـتـانـو چـ３ د نوې هيل３ ددغ３ －３２

د. نومونه به ي３ ذکر شي مادي مرسته ک７ې ده موږ ددوی دغه فرهن／ي ه）ون３ تـه
قدر په ستر－ه کتلو سره هيله من يو چ３ نور ه５واد وال هم ددوی پر پل قدم ک５ـ８دي 

.او زموږ سره مادي مرستو ته دوام ورک７ي
:هغه ＊اغلي چ３ زموږ سره ي３ مالي مرسته ک４７ده

.سوي６ني کرونه ٠٠
-＊اغلی ډاک＂ر برهان داوړ-١
.سوي６ني کرونه ٠٠
-＊اغلی انجينر عبدالرزاق مقری-٢
حــاجــي 請ــاحــب-٣

.کرونه ٢٠٠-طارق 
افغان شمشاد لمي＂６-�
.کرونه ٢٠٠-
-ياران تـر４ـ６نـ，-�

.کرونه ٣٠٠
د ！ولو ي３ کـور ودان

.او غله ي３ ډ４ره
مـــوږ ددغـــو درنـــو

ه５وادوالو دا مـالـي 
د پوهاند عالمه  مرسته
د لوم７ي تلين په  رشاد
مناسبت درن３ غونـ６ې 

.ته ډال９ کوو

د د ليندۍ 1384در４م کال پرلپس３ پن％لسمه －２ه ــ  مياشت) قوس( لمريز کال
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