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  ډاکټر رحمت ربي زيرک يار: کره کتونکی

٠٨/٠٣/١١  

  
  

  ل او د اسالم په زانګو  کېر ځلمی  د پښتونوالې په ټاينانج
  

  يرک يارډاکټر رحمت ربي ز: کره کتونکی

  خپلواک څيړونکی، کليفورنيا امريکا

  ٢٠١١ مارچ ۵

  

پښتون افغان دی  ، او د کندھار په ښارکې د باميزو په چم کې په —احمد زی/محمد حيدر ځلمی په خټه سليمانخيل

ھلته يی په تيمور شاھي، ميرويس نيکه او احمد شاه بابا ښوونځيو کی زده کړې .  زيـيـز کې زيـږيد لی دی١٩۵٢

 زيـيز کی ١٩٧۵له پوھنځي نه په ) سياسي علومو(پړې کړې دي اوپه کابل پوھنتون کی د حقوقو او واګـپوھـنې بش

پالر يې محمد عمر سليما نخيل . دی  په يوې روڼ اندې کورنۍ کې زيږيد لی دی. په برياليتوب سره راوتلی دی

د پالر له خوا نيا يې نيازمينه نوميده، .  کاراوهبه يې په په اسناد و کې د احمد زي تخلص ھم» کله کله«نوميده چې 

په خټه . د مور له خوا نيا يی تاجوره نوميده. يی ويل او د ننګرھا ر په جګـدلک کی استوګنه وه» ښــــه اشــعار«

د محمد حيدر زلمي . به يی ويل اود کابل ښار د ارتن پل په سيمه کی اوسيد له» ډير ښه اشعار « . ســـــدوزۍ وه

د حکامو په ښوونځي کی زده ) ١٩٢٩تر١٩١٩(الر محمد عمر سليما نخيل د امان هللا خان پاچاد واکمنۍ په مھال پ

ھغه د امان هللا خان، محمد نادر . و او په ليک او وينا کی ھم تکړه و» ډير مد بر «او » ډيرعالم«دی . کړه کړې وه

کاله په بيال بيلو وظيفو کی د ھيواد » تقريبا څلويښت  « خان، محمد ظاھرخان، او محمد داوود خان په حکومتونو کی

 په کود تا کې د کابل نه د کوره وايستل سوبيا مو تر اوسه ١٩٧٨زما پالر د ثور « : زلمی ليکی چې.  چوپـړ کړی و

دھار د زلمي ځينې خپلوان د ننګر ھارواليت په جګـد لک کی اوسيږي، ځينی يی په کن» .نه دی ليدلی او نه خبر لرو

 زيـيز کې ١٩٩٨د زلمي مور بی بی کشوره نوميده چی په . کی، او پاتی يې د پښتونخوا په کوھاټ کې استوګن دي

حج ته الړه او وروسته له راستـنيدا يی په کويټه ښار کی په سل کلنۍ کی   له نړۍ سترګې پټې کړې او په کندھار 

 خان سليمان خيل د کندھار په ميوند ولسوالۍ کي   ھد يرې ته د  زلمي يو نيکه عبد هللا. کی خاورو ته  وسپارل شوه
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سپارل شوی دی، او بل  نيکه يی عبدالعزيز خان د کابل ښارد ارتن پل په سيمه کې خاورو ته سپارل شوی دی چی 

  .په منګ له سـلو کا لو زيا ت و

زيـيز د مارچ په څلورمه ١٩٧٨دې د محمد حيدر زلمی په افغانستان کې له خلکي کودتا نه  نږدې اووه  او نۍ وړان

د انجنير زلمی » .بالخره انجنير سوم« دي، او دلته » ډير سخت کارونه کړي « دلته يې . نيټه امريکی ته راورسيد

  . يې د الس انجلس په بين الملي ھوايی ډ ګر کې کړی و» ډير کار« تخصص د الوتکو په انجن کی و او

ډير ظالم او «ورنه وځي ځکه چی » په رسمي ډول«ری ګوند غړی کيږي،خو انجنير زلمی په امريکه کی د جمھو

په « له دينه وروسته د امريکې دموکرات ګوند ته ورننوځي، خو وايي چې له دې ګوند نه ھم » ].و[بيکاره خلک و

می کاږي انجنير زل» .يو ډول د امپراتورۍ او د ظلمونو طرفداران دي« ځکه چې دواړه ګوندونه » افتخا ر ووتلم 

چې ولسمشر بيل کليـنټن،  بارک  اوباما، او حامد  کرزي او طالـبا ن مشر مال  محمد عمرته يی ليکونه استولي وو، 

د دې سره » .د وی ھيڅ اھميت نه دی راکړی او نه زما د ليک جواب چا راکړی دی او زه يې ھم پروا نه لرم«خو 

او سي آې ] د پخواني شوروي اتحاد استخبارات[ کی جي بيزه په« جوخت انجنير محمد حيدر زلمی زياتوی چې 

  .» دا زما لـڼـډه سوانح ده . أئ  کی نه وم او نه يم او نه به سم

دی د لرې خوا په په کوٻـټه او . له پـښو وٻـستلی وي) لر او بر(داسې برٻښي چې انجنير زلمي به ټول افغا نستان

ده د خيبر او سپين بولد ک په .  کندھا ر کوڅې او چمونه چې پيژنيپيـښو رکې ھغومره کوربه دی لکه د کا بل او

زلمي د لرې پښتونخوا  په پيـښور او خيـبر کې د احمد شاه بابا په جوماتونو . الرو کې خـپلې څپلـۍ زړې کړې دي

 ملي شعور کې لمونځونه کړي دي او په بره پښتونخوا کې يې د ميرويس نيکه او احمد شاه بابا په مزارونو کې خپل

انجنير زلمی د استعمار په تکه توره سمڅه کې د اللھند الروي په شان تيندکونه خوري او د ټول . ټکور کړی دی

افغانستان اللھند نسل ته د استعمار او امپرياليزم شوکې، ګواښونه، يرغلونه، غوڅوونکې کرښې او پټ پـالنونه ور 

 کې په خپل ټغر خپل زوزات ته اسالم او خپله مورنئ اوپالرنئ ژبــه پښـتو په ګوته کوي، او په کليـفورنيا ايا لت

انجــنير زلمــي د خوښې طبعې ، د روند خــوی ، تکــړه فکــراوساده ژوند خاوند دی ، د زده کړې . ورزد ه کـوي

لګـې يې خپرې د خـپلو شعرونو دوه پـڼـډې ټو. او سياست سره ډ ٻـره عالقمندي ښئ، اودعـدالت کلک پلوي دي

زه درته د انجنير زلمي فکر د ده پــه .  مـخونو کې۴٧٨ مخـونو کې او بــله يې په ۴٧٧يوه يې په —کـــړې دي

  خــپله ويـــنا کـــې  د ر پــيــژنم

،  ر زلــمیمحــمد حيد(» .ره او بادرکه انسانانو خوا نيسيزما ليکــنې، وينــاوې اواشعــار د وطن اود نــړۍ د بيچا«

دی په خپل کتاب کې کاږي چې ).١ دانش خپرندوی ټولنه،پـيښور،مخ. زييز٢٠٠٨=لمرييز١٣٨٧.د مھاجرت انګازې

عالمانو ته د قدر په سترګه وګورئ،او د عالمانو څخه استفاده وکړئ، خپل عالمان مه مجبوره کوئ چې د بيګانګانو «

ښايي چې له ھمدې امله » .د له تاسو څخه ليرې شيمزدوران شي،اويا په وطنونو کې آواره شي او په مرګ او ژون

کې يې تر » ډيرو خواريو اوډيروسختو اقتصادي مشکالتو«به انجينر ځلمی د خپلو زده کړو په برياليتوب کې چې په 

ھار ارواښاد حاجي محمد  د کندد کندھار ارواښاد ميرزا محمد يعقوب،: الس کړی دی، د خپلو استادانو مـنندوی وی

 کال ت ارواښاد موالنا مقر، د ننګرھار د سره رود ارواښاد فضل ربي پژواک د کابل پوھنتون د حقوقو او رسول، د

سياسي علومو د  پوھنځي پوھاند، د کند ھار د معروف ولسوالۍ موسی معروفي د حقوقو او سياسي علومو د 

عالي «نتون د ادبياتو د پوھـنځي پوھاند چې پوھنځي استاد، او د کونړونو ډاکټر سيد خليل هللا ھاشميان د کا بل پوھــ

 ١٣٨۴محمد حيدر ځلمی، د فکرونو ټا ل،پامير کمپوزينګ سنټر، پيـښور، .(يـې ورته کــړې ده» رھنمايي

سياست پـيروي نـه غــواړي سياست «ليکوال په خپل دې کتاب کې کاږي چې ).  زييز، زما ژوند ٢٠٠۵=لمريز
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ھغه ملت اوھغه خلک چه نه متحد کيږي،او د وطن محبت او د کار اوخدمت «:ور پسې ليکي چې» .رھبري غواړي

مخ (».لکه وچه ونه اره کولو،تګه ولو،تراشلو او سوه ځلو ته اماده کيـږي] ،[کولو احساس پکښې نه راپورته کيږي

  د انجينرځلمي د شعر خوند ھم وڅکئ). ۴٠۶

              دا چا راته پيدا کړل چه پريشان يې لور په لور کړمکـــوچنی وم ژړٻـــــــدلـم ھم رالوی شوم په ژړاکې   

  زه کاشکې يا ډ بره يا لوی غر چه بې لــه روح وای               له ھرڅه به ازاد وای اوس د عقل نه څه جوړ کړم 

   کوم يو غمخور کـړم  استبداد استـثمار، ـعــمار،  استـژړاپـرسترګو قھر کړي ورته وايي عاد ت پرٻـږده               

 مخـــونـــوکې  د ډ ٣۶۶ او ٣۶۵په ) د مھاجرت انګازې(انجــينر زلمی د خپــل بــل کتاب .   مخ٢۶۴د ھـــمدې اثر 

  يورنډ د رټـــلــــې او تـــش په نـــــامـــه لـــيـــکې په اکــــلــــــه داســــې شعـــر ويــــــــلی دی

  

  ه موږ دې څنګه بې نوا کړو       وچـا ته واويـال کړو                      ــــډ يورنډه مخ دې وران ش

   وچـا ته واويـال کړو                        ـالر او زوی په  منځ کی تا په خط باندې جــدا کړو     ــد پ

  و                       وچـا ته واويـال کړ   انګـريــــزه مخ دې تور رشه تا وام څنــګه په ژړا کړو     

  ا ته واويـال کړو                     دې څنګه بی نوا کــړو         وچـډه مخ دې تورشه موږ ـډ يور نــ

  

او انګليسي ژبه  دري، اشعار په پښتو، د نورو کتابونو په ليکلو مې ھم شروع کړې ده،«  انجينر زلمی  کاږي چې 

ما زيرکيار د منلی انجينر محمد حيدر ځلمي له دوه شعري » .... ويناوې ھم ليکماو خپلې فلسفي. وايم او ليکم يې

زما سپارښتنه ور ته داده چې . ټولګو نه خوند واخيست او د راتلونکو ليکنو په خپرولو کې ورته برياليتوب غواړم

ې دھغو بـيخرته  چاپي خپلې راتلونکې ليکنې دې پـخپله په کمپـيـو ټر کې ټايپ او خپرې کړي او له دې الرې  د

  ډاکـټر زيرکيار   .    تـيروتنو مخه ونيسي چې پـيښور پکې د چا پي تيروتنو د پايتخت نوم ويستلی دی

  

  

  


