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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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   یالدیم  0203 مارچ   1  :نیټهنشر د
 

 
 

!به مو نه وي آوريدلي هغه څه چې د مرحوم بختاني صاحب په اړه   

:لومړۍ برخه  
 

 
: يادونه  

زما عکس د کونړ د ښوونځي د دورې د وخت دی، د پالر عکس مې کله چې هغه د کابل پوهنتون د 

.مشرانو جرګه کې د پښتو د پراختیا د مدير په صفت کار کاوهحقوقو پوهنځي کې محصل او هم يې په   

 

ډير  خلک   په ژوند کې وو،  خورا نږدې دوست  « بزګر»   مې د پالر عبدالقیوم « بختانی» عبدهللا 

نږدې  ډير   او يو څو يې  وي  او پوښتنې ملګري ډيری د سالم   په هغو کې يې چې  لري،   ملګري

.چې حال احوال يې سره شريک وي چې بختانی صاحب يو له همدې نږدې دوستانو يې وو  دوستان  
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په   او موږ  دنده درلوده  پالر مې په کابل کې . وه  کوچنیوالي معلومه ما ته له خورا  د دوی دوستي 

صندق په دې  څرمي ُصندق باله وو،   بکس چې موږ  د پالر يو څرمي په کونړ کې مې   .کونړ کې وو

. څېزونه خوندي وو اسناد او نور مهم  د پالر عکسونه،   کې مې  

 

لیکونه  يو بنډل   په هغه کې به مو پرانیست،   درلود د پالر دا صندوق  کله بل کار نه موږ به چې هم 

لیکونه وو   دا ټول هغه  شوي وو، له لوستلو وروسته بیرته هر يو په خپل پآکټ کې ايښودل   وو چې

( فکر کړم تاشکند)مې د پالر د لیکونه په ځواب کې د هغه وخت له شوروي اتحاد  نی صاحب چې بختا

. څخه رالېږلي وو  

 

د يو نیم لیک سره يې مل له شوري اتحاده   د بختاني صاحب عکسونه هم وو چې په دې لیکونو کې 

هغه د يو چره   ده، دغه لیکونه ما ټول لوستي خو يوه خبره چې مې د هغه وخته په ياد . رالېږلي وو

هغه وخت روسي چريز ټوپک په  چې زما پالر له بختاني صاحب نه کړې وه،  ايز ټوپک غوښتنه وه 

د چره  ځواب کې ويلي وو چې محصلینو ته  او بختاني صاحب يې په  . مشهور وو  افغانستان کې ډير

  . يزو ټوپکو د راوړلو اجازه نشته

****  

 

  دوهمه برخه :
 

 
زما عکس کله چې ما په ننګرهار مجله کې کار کاوه د هغه وخت دی، د پالر عکس مې کله : يادونه

.چې په مشرانو جرګه کې د پښتو ژبې د پراختیا مدير وو  

 

زموږ کور په کونړ کې کله چې خلقیان په افغانستان حاکم شول، د هغه وخت په اصطالح مجاهدينو په 

کې دولتي کار پرېښود، مشر  ۷۵۳۱  په  پالر مې  سره له دې چې همهغه لومړيو کلونو کې لوټ کړ، 

کې لوټ   او په دغه  په دهقانانو وويشله،  خلقیانو مو ځمکه نوم بندي شو،  په  د اخواني   ورور مې

.شول کتابتون، دغه د پالر بکس مې او نور څه مو چې درلودل ټول الدرکه  زموږ کوچنی   

 

رخصت   په وختو کې به موږ په اوړي کې کله چې به په کونړ کې ښوونځي  د ظاهر خان او داود خان

چې د شاه دو شمشیره  يوه ورځ مې مازيګر د پالر سره د هغه ملګري کوټې ته  راتلو،   ته  شو کابل

وه،  اړخ ته د کابل د پخوانیو تعمیرونو په دوهم پوړ کې وه الړم، چې دا د بختاني صاحب کوټه  زيارت



  
   »3 » : صفحه   

کوله،  ننداره   بهر د کابل سیند او سړک  کولې او ما د کړکۍ  پالر خپلې ټوکې ټکالې هلته مې ورسره 

.ناک راکړ چې په الره يې وخورم/د راوتو پر وخت يې يوه دانه نشباتۍ   

 

درلودل،   او هندي استادان ژبې امريکايي   موږ د انګلیسي ل په حبیبې لیسه کې وم، کله چې زه د کاب

چې خلقیانو د  په يولسم ټولګي کې ووم   ښه تدريسېده،  ژبه په دې ښوونځي کې نسبتا   چې انګلیسي 

.  حکومت واګې تر السه کړې  

 

درې مجلې هم   اخبار د رياست الندې د هېواد   شو،  د هېواد اخبار ريس صاحب   بختانی مهال   دغه

وخت  دغه   .د کندهار په نامه وه  فکر کوم  د پکتیا او يوه يې  خپرېدې چې يوه يې د ننګرهار يوه يې

. زموږ اقتصادي حالت د بره ذکر شوو الملونو له کبله ښه نه وو  

دا   څه درکړي د ژباړې لپاره به  هلته ورشه   دفتر ته ولیږلم چې مې پالر د بختاني صاحب  يوه ورځ 

. وو، ورغلم هغه ته مې پالر له مخکې ويلي ووکال  ۷۵۳۱  

 

په انګلیسي ژبې د يوې روسۍ مجلې نه يې يو دوه قیچي شوې ورقې راکړې او را ته يې وويل چې دا 

چکسلواکۍ  د لوبو اړوند وو چې يوه   د المپیک. وژباړه اساني دي، د اصل سره يې بیرته ما ته راوړه

  . جنۍ په کې اتله شوې وه

مې يو څه   پوه نه شوم د ځانه به چې به تې خو په ډيره مشکله مې وژباړلې، په څه ورقې مې واخیس

مې پښتو لیکل  وکړای شم او نه  ژباړه دې   چې زده وه  دومره   انګلیسي هغه وخت مې نه  ولیکل، 

   .لیکنه يا ژباړه دې په وکړای شم دومره کره وو چې 

ورته مې   وکړه ړه، د اصل پوښتنه يېمې ژباړه پرته له اصله بختاني صاحب ته ورک اوونۍ وروسته 

!هغه ژباړه چاپ شوه او ما لومړۍ حق الزحمه واخیسته! وويل ورکي شوي دي  

**** 

  
: برخه مهيدر  

 

 
ید تقاعد د وخت د ېد پالر عکس م ،ید وخت د ېد لیس ېزما عکس د حبیب: يادونه   

 

د هغه وخت د حاالتو د خبريدو لپاره  ېچ یراغ ېزياتوال هڅ ېپه اصل ک تنهښدوستانو په غو ینوځد ) 

يا د   ېآيین ېد يو ته د هغه وخت  ینوځخو   و نه لري،  يکهړمستقیماُ ا  اييښسره  ېد اصل کیس ،ید

( مړواغ نهښلوستونکو بخ له   ېله امله ي ېچ  شوي دي، رډيور  ېلپاره په ک دوېد خبر  خهڅحاالتو   
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روان  ردډنټس  په همهغه پخواني ېانداز ېدرسونه تر يو ېلیس ېهم د حبیب هڅخلقیانو په وخت که  د

زده کوونکي مظاهرو ته  ېوخت به ي رډينه وو راغلل،  هړدومره تک ېنوي استادان چ ېینځوو، خو 

پل  ترسپکولي،  ښېپ روډې ېبه تر  به روان او سره شعارونه به ورسره وو، په الره وښپه پ. ويستل

.وو ېر په الس واال پاتهمدا شعا ېبه يواز ېباغ عمومي پور   

 

به  ېد کانکور ازموينه اخیسته، چا چ ېي ګنڅتر  ېازموين ۍداود خان په وخت د اتم نه نهم ته د کلن د

به د  ېهغو ېو ړېو  ېنمر  ېيرډ ېک ...( بیولوژي، الجبر، هندسه فزيک،   )مضامینو  په ساينسي 

 ېرنوم ېرډې ېک  ...(تاريخ جغرافیه،  )په اجتماعي مضامینو   ېبه ي ېچ یته او هغو ګېانڅساينس 

 دلېناکام ېازموينه ک ېبه د کانکور په د ېچ یته تلل، او هغو ګېانڅبه اجتماعیاتو  یهغو ،ېو ړېو

 ښې  ېمضامینو ک  په ساينسي  ېکانکور ک  ما په دغه . ته ورپیژندل وړک  زده مسلکي  ېبه ي یهغو

. او د ساينس نه فارغ شوم دایالره پ ېنو ساينس ته م ېو ړېو ېنومر  

 

وخته   تر دغه ېمو د کابل پولیتخنیک وو چ یاځد کانکور  ل،ړته راو يځوونښ ېد کانکور کارتونه ي

. مړتر پولیتخنکه ال ېد مشر ورور سره م. دوېاوس ېدا مهال په خیرخانه مینه ک ږمو ،ینه وو لیدل ېم

 ېد ازموين. وو والګېولټ هځپن لورڅمو هم  ېک هټپه کو ېوو، د ازموين والګېولټ رډي ېوو هلته م هښ

. برخه رياضي وه، ما ته نسبتا سخته برخه همدا وه ړۍلوم  
 

 یرګمل ېدږن . مړو ېنومر ړېلو ېپه شکي ووم، پوه شوم چ ېسوالونو چ وڅپرته د رياضي د يو 

 ېوي ؟ید ړیغوره ک ېد ځیکوم پوهن هړوک تنهښپو ېم ېوو، تر ېک هټکو ېهم را سره په همد ېم

هغه بیرته طب . ړما هم انجنري ک ،ړک ېم یانجنیرنه  ړوک ږغ ېي ایب. ړما هم طب غوره ک. ويل طب

.شو ېوو خو زما انجنري پات ړیک  

 

 ېمخک ېازموين ۍد کلن  يګولټيو خو مو کانکور د دولسم   وه،  کانکور ازموينه هم عجیبه  د ږزمو

 اغليښمو د   کانکور امتحان وشو، د  ېپه وخت ک ترکي   اغليښبل کانکور ته مو ثبت نام د  ،ړورک

. ېاعالن شو ېکارمل وخت ک اغليښد  ېي ېجېاو نت ړورک ېامین وخت ک  
 

په   يځد حقوقو پوهن  ېهغه وخت د کانکور پايل  ،ړوک يوډرا د کانکور د پايلو اعالن له   ېي ېد شپ

 ېوي وو،  ړپه الس وال  ینټال ده،ېاوس ېدږهلته ن  ېمو چ یوالګولټسهار ورغلم يو . ېدلځړې وښیښ

هم حبیبیه  ېلیکلي وو، دمحم فريد ولد عبدالقیوم، لیسه ي ېهلته ي ،ېي یشو ابیويل د کابل طب ته کام

 دایهلته پ ېد ممتازو محصلینو لیست وو، خپل نوم م ېمخک ږفرق درلود،  ل ېي مبروه، خو د کارت ن

. ړک  
 

 ېبهر ته ي ېوو چ ېک ستید ممتازو محصلینو په ل ېمنو نوم  ،ېو ړېنومره لو ېم ۍد طب او انجنر

د استاد   ېچ مړفکر ک . بورسونه هند او پولند ته دي ېچ  وويل ېته ي ږمو  لپاره استول، ړېد زده ک

اصالح   ېيم چ یکه غلط شو)وو،  ېمحصلینو ک ېسره په د ږعبدالرحیم هم زمو یصاحب زو یانبخت

 ېاشتیم وڅ ېته متظر وو چ ګاو ت ړېکلنو نومرو سره راک ېد در ېي ېشهادتنام سيیلګد ان( مړک ېي

. وي ښمو خو ېچ ځیهره رشته هر پوهن. بورسونه شوروي ته دي ېوويل چ ېوروسته ي  

 

 مهیاو ن تلښغو ۍکورن ېم  نه دهېک هړخپله ز ېوو، نه م هګړد شوروي سره په ج ږدغه وخت نه مو

 ه،ړوک ته  ټېد امتحاناتو کمی ېعريضه م ګبهر ته د نه ت. شوي وه هډته ک ورېښپ واځمو ال د پ ۍکورن

سهار وخته  ېخپلوانه وه، کور ته ي ېلر هڅ ږزمو ېي هښځ ېيو خلقي وو چ ړد کون سید پوهنتون ري

پر مهال را ته  یريس د سهار چا  .کور وو  ېي ېمکرويانو ک وړپه ز  مړورغلو فکر ک رهس ېد واسط

.لرم ېستونز  ۍکورن ،ړیما بورس نه وو انتخاب ک: وويل ېورته م ؟ځېنه  ېول: ليوو   
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 ایب ړیته مو چانس ورک ولوټ يړنه دي انتخاب ک ريګمل ونديګبورس ته  ږمو ېچ کالږويل س يېو

او   شهادتنامه  سيیلګان ېويل چ ېاو وي  هړک کیالسل ېپه هر صورت عريضه ي . نازونه کوئ ېتاس

.هم په عريضه لیکلي وو ېدا ي ېچ ،ړېتسلیم ک رتهیب ېبه د ېنومر  

 

 ړیلوم زما   ېچ  انتخاب ته ورکاوه، يړلوم ېنه تلل هغه به ي بورس ته  وکڅ ېچ وو  ېاصول داس

 ېریدرسونو ت له   ېاشتیم ېدوه در ېوويل چ ېته ورغلم را ته ي ۍانجنر ېانتخاب انجنري وه، کله چ

. ېږېک راپډ ېشوي، تا کال ته د ناکام محصل په نوم نیسو، که کال ته ناکام شو  

 

 يځد بورس نه طب پوهن. ووم کارهیدا کال ب شوم،او بل کال ته د طب محصل  هړعريضه وک ېم اینو ب

.هړوک مرسته   رهډې وو،  ړیغ ټېکمی د امتحان د   ېچ ملياستاد عبدالحق ا  راسره ېته په تبديلیدو ک  

   

**** 

 

:څلورمه برخه  
 

 
 

د ننګرهار    (.۷۵۳۱) مقرر کړم   په ننګرهار مجله کې هغه  پالر بختاني صاحب ته ولېږلم،   بیا مې

. مجلې دفتر د دولتي مطبعې تر څنګ په مکرويانو کې وو  
 

وو، معاون يې يو ځوان شیخ چې ( خوږياڼو) يو مسوول مدير چې هاشمي تخلص يې کاوه د ننګرهار 

زما هلته د کار  وو،   تیموري يوازې يو څو ورځې  . تخلص کاوه وو  ږيره يې وه تیموري يې  سوچه

شوی  مسلمان  چې  دريمه که څلورمه ورځ وه چې يو مسلمان شوی هندو دفتر ته راغی او ويې ويل 

. که راسره مرسته وکړئ هندوانو شړل يم  يم،   

تیموري ورته وويل کور دې ړنګ شه په دې وخت کې چې ټول کافران کېږي ته مسلمان شوی يې ځه 

. وخت خاد وړی دی سبا تیموري له دفتره ورک شو، ويل کېدل چې د هغه .  د کوټې نه اوځه  

 

د چاپ  او نه   کمپیوټر وودغه وخت نه  . چاپېده يو ځل  په دريو میاشتو کې  ننګرهار مجله فکر کوم

الس يو  سره په  چې د سربو جوړ شوي حروف به يې   لینوټايپ ماشینونه يې بلل،  داسې ماشینونه،

. صفحه به يې ترې جوړوله او بیا به يې په ماشین کې ايښودل او چاپېدل به ځای کول،   
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په پیل کې . ووم، زما پښتو لیکل همهغلته کره شولزه په ننګرهار مجله کې د فني غړي په نوم مقرر 

مې لږې ستونزې درلودې ځکه درس مې په دري لوستی وو، خو په ډير کم وخت کې مې هر څه زده 

.مدير مزې کولې او ټول کار زما تر غاړې شو  کړل،  

 

ه لیده هفته مې ن  که هره ورځ ډير وو،   دلته د کاري اړيکو له کبله لیده کاته بختاني صاحب سره مې 

لیکلو او ژباړلو ته يې   کولې،  را په ګوته  به يې  نیمګړتیاوې لیدل،   حتما   درې ځل   مو دوه کې به 

. هڅولم  

ولېږم، چې  د کتابونو د ويشلو لپاره   کنفرانس ته د میافقیرهللا جاللبادي   ځل  بختاني صاحب لومړی

.ړکې ګډون وک مې په يو ستر کنفرانس   نږدې ولید او لومړی ځل  مې کانټینټال هوټل له لومړی ځل    

 

دغه ستر انسان   له. دی د پښتو ژبې د زده کړې او لیکنې الرښود او مربي مې استاد عبدهللا بختانی 

.ملګرتیا الس نیوی،   مرسته کول،  پښتو لیکل،  پالل،  د دوستۍ   کړي دي، زده   څخه مې ډير څه  

 

پالر به مې مازيګر چکر د هغوی کور ته ورته،   خیرخانه کې لرې ګاونډی وو، بختانی صاحب مو په 

پالر ته ويل   پاخه کړي وو، يا به مې يې( هوسانه)هغوی او که موږ به کله په کور کې سابه سوکړک 

. چې ورشي او يا به هغه زموږ کور ته راته  

 

زما   ټول زامن يې  دا بل المل وو چې سره مو ډير لیدل، نو د هغه زوم مې کوڅه وال او ملګری وو، 

.سره يو څه په اړيکه کې يم دوستان وو، خو اوس يې يوازې د عبدالرحمن خدمتګار بختاني   

 

مې وويل  ورته   کې ولیده، دفتر دهبوري کابل  وروستی ځل مې د ښاغلي عبدالغفور لیوال صاحب په 

پخپل انداز وخندل او ويې ويل همدا   ته مو درشم، را ته يې چې هره ورځ مې زړه غواړي چې درناوي

...ووش  او همداسې او ته راشې،   چې بیا نه يم داسې نه شي  سبا راشه،   

 

**** 

«بزګر» ډاکټر دمحم فريد   
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