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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

د پروفيسر عبدﷲ بختانی خدمت ار پيغام
ډاک ر مولوي محمد سعيد سعيد افغاني  ٢٩م تلين په مناسبت
افغانستان – کابل خيرخانه – درييمه برخه – خدمت ار کتابخونه.
د  ١٣٩٢د جدی  ١۵مه  -د  ٢٠١۴کار د جنوري  ۶مه
زړه ته را ډير ران وراره امين الدين سعيدي !
السﻼم عليکم و رحمة ﷲ و برکاته
د خپلو ورونو او کورنيو سره د آخرې زمانې له فتنو خه په
امن او امان کې سعيد او مسعود و اوسئ.
و ور ې د مخه ،ستاسو خور يې ) اغلې معراج الدين
شمس( په تيلفو ن کې راته وويل چې تاسو د خپل پﻼر جناب
ډاک ر مولوي محمد سعيد سعيد افغاني  ٢٩م تلين ولمان ئ !
ﷲ پاک تاسو ته خير او برکت درکړي.
دې زيري سره زما په ذهن کې د ډاک ر مولوي صاحب د خاطرو او ناستو پاستو ډيرې
خاطرې را تداعي شوې چې ينې به يې ر ند کړم.
زما هغه دوست او آشنا د کابل له عربي دارالعلوم خه فارغ شوې او هملته استاد و.
زه په پ تو ولنه کې د زيري د ژبن او ادبي اوه نيزې جريدې مسئول چلوونک وم.
د جريدې د قلمي مرستندويو ليکواﻻنو په ډله کې سر بيره پر هغه د ياد شوي دارالعلوم ڼ
شمير شا ردان هم وو.
عبدالهادي هدايت ،عبدالوکيل صداقت ،محمد يونس خالص ،محمد موسی شفيق ،محمد ﻼب
نن رهاری ،محمد اکبر معتمد شينواری ،مطيع ﷲ چمبيل .
کله چې بيا هغه په نن رهار کې د هډې د نجم المدارس مدرس او سر مدرس )مدير( شو .زه
د مشرقي وﻻيت د مطبوعاتو او د نن رهار ور پا ې د مديريت مرستيال او بيا مسئول مدير
وم.
هلته سعيد افغانی يوازې پخپله د » نن رهار « مجلې او ور پا ې ته خپلې ليکنې نه
ورکولې ،بلکه د مدرسې نور شا ردان يې هم ليکوالئ او شاعرئ ته ه ول .او دې کار يې
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دومره پرمخت وکړ چې زما په مشوره ،د هډې د موﻻنا نجم الدين آخوندزاده د ژوندانه او
کارنامو په برخه کې د يوې پروژې په تو ه د مدرسې و شا ردانو ته مشخصې وظيفې
وسپارلٻږ يعنې د )هډې صاحب( د دقيقې هر اړخيزې بيو رافئ د ترتيبولو بنسټ يې کي ود
او ارنه يې کوله چې بيا د خدمت ار له خوا د يو کتاب په ظرفيت دا کار پر مخ وﻻړ..
زما ياديږي چې مولوی سعيد افغانی لس کاله د نجم المدارس مدير پاته شوې دی .په دې
موده کې د مدرسې د تدريسي او اداري چارو د پرمخ بيولو تر ن يې هلته د ليکوالئ
ادبي نهضت هم پاللې او سمبال کړی دی .او په همدې حواله زما او د هغه تر من ادبي،
علمی تولنيز او شخصې روابطو هم ورځ په ورځ د ورورئ سويې ته ارتقا کړې ده.
کله چې مولوی سعيد افغانی د ﻻ لوړو زده کړو لپاره مصر ته وﻻړ ،هلته يې د اﻷزهر په
پوهنتون کې د تحصيلي
مشغوليت سره قلمي کارونو ته
هم اړم شو چې په دې لړ کې په
عربي ژبه د خواجه عبدﷲ
انصاري او سيد جمال الدين
افغان په باره کې د دوو
يړنيزو کتابونو ليکل او چاپول
لوړ ارز ت او درن ت لري.
او د هغه په دې مهم کار ،د
هغه د يو دوست او ورور په
تو ه زه هم نازيدلی يم او کله
چې وطن ته راغی بيا زما په
غو تنه يې دوهم ياد شوی کتاب يې په پ تو وژباړده او بيا چاپ شو.
هغه بيا په يړنيزو سيمينارونو کې فعاله برخه اخستله او ډير له به په ډيرو مسائلو کې
زمونږ دواړو يو شان دري و.
د علمي فعاليتونو او ليکنو تر ن هغه به تل د وطن او ملت مسائلو ته پوره توجه کوله.
هغه د ژوندانه په وروستيو مرحلو کې هم د شخصي ،هم د ملي او وطني منازعاتو د حل
لپاره »سوله او تفاهم« مهم ضرورت باله .ددې نظر د خپرولو لپاره يې هم په شفاهي تو ه
او هم د مقالو په ب ه ډير تبليغ کاوه او ه ه يې کوله چې خپله نظريه هر چاته ورسوي .ما
يې هم ددې نظر تاييد کاوه.
او بې سببه نه ده چې ما دهغه د بيو رافئ رساله چې ما ليکلي وه » د سولې او تفاهم مبلغ
دوکتور سعيد افغانی« نوملې ده .که چې زه پخپله اصوﻻً او اساسا ً يوازې د خپلو خلکو او
هيواد په کچه نه بلکه په انساني ولنو کې د ول انسانيت لپاره په ولو ذات البيني پرابلمونو
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کې د )عدم تشدد( مﻼتړ او ﻻر روی يم.
ما دجناب فخر افغان خان عبدالغفار خان بابا په ﻻر ودنه د خدايې خدمت ارئ نظريه منلې
ده .ددې نظريې د عملي کولو په ﻻره کې بايد خدايې خدمت ار په عدم تشدد وجليږي او يو
انسان بايد پرته له کومې طمعې د بل انسان خدمت وکړي...
رانه سعيدي صاحب !
زما دوست ،آشنا ،مل ری او ورورو ستاسو پﻼر دې ﷲ پاک وب ي،
د هغه را سره ډيرې خوږې خاطرې دي ،و بيل ې مې يې درته وليکلې ،
اوس زړه مې غواړي چه دعدم تشدد دانساني احساس په ارتباط خپله يوه بله خاطره درته
وليکم:
که دې په ياد وي زه وکاله دمخه ،هملته،جرمني ته،ستاسو د اوسيدو ار )کولن( ته،په
جرمني ک ې » دافغانستان دفرهن ي ودې ولنې« په بلنه ،دوه کاله سرپه سر ،دهغوی له
خوا جوړو شوو سيمينارونو ته بلل شوی وم.
په هماغه مهال ترسيمينار وروسته ،بيا د اغلي جمال ناصر پرهيز په بلنه ديو و ور و
لپاره د » او سبورگ ار« ته هم تللی وم.
له هغې خوا د نوموړي جمال ناصر او دهغه د ورور امير کروړ پرهيز په مل رتيا د هغوي
په مو ر ک ې بيرته در روان وم.
په ﻻره ک ي يو ه س ړی هم شوم او لږ ه د کوزيدو طبيعي ضرورت هم محسوس شو.
يو کافي سره ک يوتو.
آسمان شين،هوا معتدله او لمر دخپلو وړان و سره د مﻼيمې تودوخې مهرباني هم کوله.
دکافي سره جوخته يوه لويه کرونده وه.
ماوې :دغسې به تير شوو.
په کرونده ک ې دشړشمو د بو و غو

د پن يدلو په حال ک ې وي،

او زمونږ دبختان کلی،ان زمونږ پخپلو وړو کوړکيو پ يو ک ې داسې غو ئ يې را يادولې
هوا نوراني او معتدله وه.
دکروندې په شاو خوا سرک باندي مو » نن رهاری چکر« ل اوه.
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له مخامخ خوا خه يو تن ،چه ډير عادي کالي يې په غاړه وو ،خپل يو غټ سپي سره
راروان و.
زه له وړوکتوب خه،له » مار « او » سپي «

خه ډير ډايږم.

دسپي دپړي جلب دهغه د خاوند په ﻻس ک ې و .م ر سپی ډير غټ و،نو ان مې د سرک
په دې بله غاړه کړ.
سړي سﻼم واچاوه او د روغبړ تمايل يې و ود.
درې واړه ودريدو ﻻسونه مو سره ورکړل.
امير کړوړ په جرمني ژبه ډير ه پوهيږې.
دهغه دخبرو له ترجمي خه زه دومره پوه شوم چه زما په باب يې وويل » :دی
دافغانستان لوی ليکوال ،شاعر او دانشمند دي«
دهغه سړي توجه ماته ډيره شوه.
دسپي وا ی يې کلک نيولی و .ماته را نژدې شوه .ويې ويل:
زه ستاسو په ليدو ډير خوشحاله شوم سمدستي م زما ميرمن راته منتظره ده.
هغه روان شو سپي يې لکئ خوزوله مونږ خپلو ک ې سره وويل:
کور به يې چيرته ليرې وي ميرمن يی ﻻر اري وو.
مونږ د کروندې چار چاپيره چکر ول اوه .چه بيرته د کافي مخې ته ورسيدو وموليدل چه له
لوی واټ خه ،دمو رله خوا خه ميړه او ميرمن زمونږ خواته را ي.
تر روغبړ وروسته سړي وويل:
دا زما ميرمن ده.په مو ر ک ی ناسته وه).لږموسکی شو(اوس می سپی په مو ر ک ی
ک يناوه
او دامی راوستله چه تاسو سره معرفی شی.
هغه د جرمنی ديو ارنوم واخيست او وايی ويل:
مونږ دواړو دهماغه ار د پوهنتون دحقوقو د پوهن ی استادان يو..
مونږ دری واړو تعارف امير کروړ ورته وکړ.
هغه زما په اوږو ﻻس ک ي ود .ويی ويل :اجازه ده چه زه له تاسو خه يوه پو تنه وکړم؟
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ما وويل :مهربانی وکړه!
هغه :ولی ستاسو په هيواد ک ی افغانان انسانان وژنی؟
ما ستاسو دغه پو تنه سمه نه ده:زما بدعادت دادی چه زه دغلطو پو تنو واب نه ورکوم.
هغه نو لطفآ تاسو زما د پو تنی غلطی راسمه کړی!
ما :که داسی وای:ولی انسانان انسانان وژنی؟ نوما به خپله رايه ر نه کړه وای.
هغه :ما خپله هغه پو تنه بيرته واخيستله او همداسی چه تاسو و ويل زه درنه پو تنه کوم:
ولی انسانان انسانان وژنی؟
ما :مهربانی وکړی تاسو دواړه ميړه او ميرمين ماته غوږ شی!
دنن خه زيات وکم دوه زره کلونه دمخه،دفلسطين په )ناصره( نومی کلی ک ی،يو وان
راپا يد خپلو خلکو ته يی سمه ﻻر ودله.
هغه به ويل :وک مه وژنی! وک مه وهی ان تردی که چا په پيړه ووهلی هم مه په
قاريږی او دخپل مخ دابله خوا ورته واړوی چه...
تاسو دهغه انسان نوم پيژنی؟
هغه  :هو !عيسی
ما  :ه،ترهغه زيات وکم شپږ سوه کاله ورسته،دعربستان دش لن هيواد دمکی په ارک ی
يو وان دخلکوﻻر ود شو.هغه به هرچاته ويل:
ه چه دی پر ان پيرزوی هغه پرنورو هم پيرزو کړه او ه چه دی پر ان پيرزو نه وی
پربل يی هم مه پيروز کوه!
تاسو ددی کس نوم پيژنی ؟
هغوی دواړو په يو غږ
هو ! محمد
اوس زه تاسو دواړه نه پو تنه کوم چه نور خونور،که يوازی ددغو دواړو سترو انسانانو
يوازی همدا يوه يوه خبره  ،ددی زمانی انسانان په زړه ومنی او عمل پری وکړی ،بيا به
انسانان انسانان ووژنی؟
دواړو په يو ه مﻼيم ژړه غونی غږ :نه نه هي کله نه!
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ميړه زما ﻻسونه کل کړل ميرمن يی هم زما په ﻻسونو پريو تله ﻻسونه يی کلول او
او کی يی پری يدلی.
په هغه رحمانی انسانی فضا ک ی،پن ه واړه ډوب شوو چوپه چوپتيا خپره وه او يوبل ته مو
دانسانی مينی او محبت په نظر کتل
لږ شيبی ورسته هغه شخص و ويل
زړه مونه کيږی چه در خه بيل شو.خو د خپل کور دليريوالی اوضروری کارونو دلرلو
ﻻامله معذرت واړندی کوو او رخصت غواړو.
دهغه جنتی هوا او روحانی فضا دپرتم په درن ت ک ی،د دواړو خواوو خه خبره چور
هيره وه چه يو تربله آدرسونه او دتيلفونونو نومری يا ويزيت کارتونه ورکړو يا و اخلو !
رانه ډاک ر سعيدی !
که کولی شی لطفآ تاسو او د ډاک ر مولو ی سعيد افغانی صاحب دتلين مراسمو اغلی برخه
وال ،دانسانی کرامت د ورورولی،مينی او محبت زما دغه پيغام هملته،نور انسانانوافغان،
جرمنيانو او نورو ته زما له سﻼمونو او نيکی هيلو سره ورسرويی!
خلکو ته ووايی چه دبشريت دتمدن دساتلو او ﻻپن ولولپاره دسولی،تفاهم او عدم تشددپربنادی
استعمار ،استثمار،استعباد او استحمار دودونه او ورواجونه دی پريږدی او دانسانی وروری
برابری پيرزوينی  ،مينی ،محبت او همکاری ﻻری ول وی او خپلی يی کړی
کيدی شی چه تاسو ونه وايی بل وک به راته ووايی:
ته ساده يی! ددی خبريو زمانه تيره ده
زه به ورته ووايم ،دتاريخ د ولومرحلو په نسبت ،همدا اوس ددغو خبرو ضرورت زيات دی
که چه اوس دتشدد وسايل ترهربل وخت هم زيات شوی  ،هم عام شوی،هم خطرناک شوی
دی .نو همدا نن يی بايد مخنيو وشی .
همدا نن اوترسبا پوری نورهم ناوخته کيږی
زه يی هم نن ډير ضرور بولم مهربانی وکړی اوسبا ته يی مه پريږدی!
که ه هم زه دعﻼمه اقبال خبره :
غمه ام از زخمه بی پرواستم
من نوای شاعر فرداستم
اود سيد حسن خان حسن شپون په وينا:
زه دنن ور ی شاعر نه يم پوهيږم
زما نه رسوی غږ ترغوږه پوری
و ما توفيقی اﻻباﷲ عليه تو کلت واليه انيب
والعل ﷲ يحدث بعد ذالک امرآ
والسﻼم علی من اتبع الهدی
ستاسو خدم ار
پروفيسر عبدﷲ بختانی
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