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 Social  اجتماعی

  
 اليق جان خوستی

  ٢٠١۶ جون ٣٠
  

 د پوھاند عبد الحی حبيبي د وفات دوه ديرشم تلين په ياد

 

 لمسئ"  آخندزاده عبدالرحيم" مولوي د زوي، آخندزاده عبدالحق مال "عبد الحی حبيبي"پوھاند 

 کال د ثور ـ لھ١٢٨٩مشھور ؤ، پوھاند حبيبي د  "کندھاري محقق" ؤ، چې په  کړوسئ"هللا حبيب" مولوي عالمه د او 

  . ؤ کاکړ خټه په  اونړۍ ته سترګې غړولي کښي کوڅه  د باميزو په  ښارپه مياشت کښې د کندھار

ـ ل  ھ١٣٠۶وونځي کښې تر پنځم ټولګي کړې، او ھمدا رنګه په پوھاند حبيبي لومړني زده کړي د کندھار په ابتدائيه ښ

طلوع "کال کښې په کندھار کښې د ـ ل  ھ١٣٠٧کال کښې په ھمغه ابتدائي ښوونځي کښې ښوونکي وټاکل شو، او په 

 ـ ل ھ١٣١٩ کښې لس کاله کار وکړ، تر دی چې په "طلوع افغان"اخبار مرستيال وټاکل شو، ارواښاد حبيبي په " افغان

کال کښې کابل ته وراوغوښتل شو او د پښتو ټولني مشر وټاکل شو، او ھمدا رنګه په ھغه وخت کې د مطبوعاتو 

 کال کښې د پوھني وزارت د سالکار په توګه وګمارل ـ ل ھ١٣٢٠مستقل رياست د مرستيال په توګه ھم کار کاوه، په 

ادبياتو پوھنځي جوړه کړه، او د دي پوھنځي د مشر  کال کښې د کابل په پوھنتون کښې د ـ ل ھ١٣٢٣شو، او په کال 

 کال کښې يوځل بيا کندھار ته والړ او د کندھار د پوھني رياست چاری په الس ـ ل ھ١٣٢۵په توګه وټاکل شو، په 

 کال کښې په چمن کې د افغانې سوداګرو استازی وټاکل شو، چې دا ـ ل ھ١٣٢۶کښې واخيستی، يو کال وروسته په 

اند حبيبي او دوستانو لپاره يې د تيرو وظايفو په مقابل کښې ټيټه وه چې د پوھاند حبيبي د فکري او علمي ټاکنه د پوھ

سويې سره برابره نه وه، له ھمدی کبله د افغانستان د پارلمان په اوومه تر ټولو جنجالي دوره کښې د کندھار د خلکو 
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ې پوھاند حبيبي د نورو وکيالنو سره په ګډه د شاھي دربار استازي په توګه منتخب شو، چې د پارلمان په دی دوره کښ

وزير استجواب کړ او د دی وزارت بوديجه يې وڅيړله، چې له ھمدی امله د شاھي کورني د مشرانو او مؤثرو 

  .شخصيتونو سره په ټکر کې شو، او په نتيجه کې د ھٻواد پريښودو ته مجبور شو

ھني، تاريخ او لرغون پوھني کتابونو ته وليدل شي نو داسي آثار به نه وي که چيرته د افغانستان معاصر ادب، ژبپو

چې د پوھاند حبيبي علمي پانګې څخه دی په کې ګټه نه وی اخيستل شوي، بلکه د پوھاند حبيبي ليکونو او کتابونو 

  . اخيستل کيږېڅخه د نړۍ په کچه او په خاصه توګه د آسيا په لوي وچه کښې د منل شوي علمي مرجع په توګه ګټه

په ځواني کښې د مشروطيت غورځنګ سره عالقه لرله، ځکه حبيبي ته سياسي فعاليت او مبارزه کورني  حبيبي پوھاند

وطنه شو، چې وروسته  وف چې د حبيبي کاکا دی د شيرعلی خان په وخت کښې جالؤميراث ورپاتي و، مولوي عبدالر

 ميالدی کال کښې د سراج االخبار لومړۍ ګڼه ١٩٠۶ وخت کښې په د امير حبيبب هللا خان سراج الملت و الدين په

وف زوي مولوي عبدالواسع د لومړي مشروطيت غورځنګ وتلی غړی و، چې د ؤچاپ کړه، ورپسی د مولوي عبدالر

امير حبيب هللا خان له خوا بندي شو او د غازی امان هللا خان په وخت کې د حکومتي سيستم لپاره د اسالمي شريعت 

 د امير حبيب هللا کلکاني له خوا په توپ کښې  کال کښېـ ل ھ١٣٠٨ه برابری نظام نامي جوړی کړی، او په سر

  .ولوځول شو

غورځنګ په جوړولو کښې مھم ) ويښ زلميانو(پوھاند حبيبي چې مبارزه او عدالت غوښتنه په ميراث ورپاتی وه، د 

 څخه وروسته چې حبيبي په کندھار کښې د ءاستعفا کال کښې د سردار ھاشم خان د ١٣٢۵رول لوبولی، چې په 

معارف مدير و، د کندھار د خلکو د ھغه مبارزي مالتړ ھم وکړ چې د شاروالی په ټاکنو کښې درغلي شوی وه چې د 

کندھار خلک پدی وتوانيدل ترڅو نوی ښاروال وټاکې، چې د دی پيښې څخه وروسته پوھاند حبيبې د سياست له ميدان 

ولو ھڅه وشوه چې د عبد المجيد خان زابلی په مرسته په چمن کې د افغان سوداګرو د وکيل په توګه څخه د لری ک

  . وټاکل شو

 کال کښې په ملي شورا کښې د کندھار د خلکو منتخب وکيل شو او د ولسي ـ ل ھ١٣٢٧پوھاند حبيبي کله چې په 

يموکراسي غوښتونکې ډله ھم جوړه کړه، چې د جرګي په اوومه دوره کښې د ارواښاد حبيبي په نوښت د پارلماني ډ

حکومت د بي عدالتيو او فساد مخ نيوی، د ويجاړ ھٻواد د رغونی او سوکالي لپاره زيار ايستل، په ھٻواد کښې د خلکو 

ويښتيا او د ځوانانو سالمي روزني ته پاملرنه، او په ھٻواد کښې د رسنيو او بيان آزاديو غوښتني لپاره يې مبارزه پيل 

کړه، چې د پوھاند حبيبي ترڅنګ په آزادی مينو لکه ارواښاد مير غالم محمد غبار، دکتور محمودي، سيد محمد 

دھقان، نظرمحمد، مولوي خال محمد خسته، او نور کسان ورسره مله ول، چې د ډيموکراسی دغه بھير ډٻر ژر د 

ھي دربار څخه ځينې وکيالن د پيسو او سلطنتی کورني د ويری او تشويش سبب وګرځيدو، چې په مقابل کښې د شا

مقام په ورکولو سره د حبيبي او د ده ملګرو د مبارزی مخنيوي پر ضد وکارول شول، آن چې پوھاند حبيبي پر مرګ 

  .وګواښل شو

ارواښاد محمد علم بڅرکي د ويښ ځلميانو په نامه خپل اثر کې د پوھاند حبيبي د وکالت او ھجرت په ھکله داسي 

دغه ترڅ کښې چې حکومت په ډيموکراسی ځان پيژني او د حکومت د غړو خطا ايستلو په موخه ورته په : ليکي

ډيموکراټيکه دوره وايې، پدی وخت کښې ويښو ځلميانو چې کوم کار وکړ ھغه په اولسي جرګه کښې د کندھار څخه د 

ه ورمعلومه شوه چې حکومتي ګټي پوھاند حبيبي کاميابيدل وو، کله چې اولسي جرګي خپل کارونه پيل کړل حکومت ت

د ملي ګټو سره توپير لري، چې د حکومت غوښتنی ملي شخصيتونه نه تائيده وی، نو له ھمدی کبله په اولسي جرګه 

کې د ملي شخصيتونو او حکومت ترمنځ اختالفات پيل شول، چې پدی لړ کښې پوھاند حبيبي په مرګ وګواښل شو، 
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خبری ته يې سر نه ټيټه وه، نو د ملي آرزوګانو سره سم يې د کابل سرداري ځکه چې د حکومت ھری وړ او ناوړه 

  .شورا پريښوده او په پاکستان کښې سياسي پناه واخيسته

 کال کښې د شھيد محمد ھاشم ميوندوال تر مشری الندی د مترقي ډيموکراټ ګوند چې د ھٻواد ـ ل ھ١٣۴۶وروسته په 

په ګډون جوړ شو، او د ويښو ځلميانو يو شمير مشرانو لکه پوھاند حبيبي، د ھرګوټ څخه د ترقي غوښتونکو ځوانانو 

وږی، ښاغلی فيض محمد انګار، پوھاند شاکر خان، عبدالھادی خان ، خاستاد بينوا، اکاډميسن پوھاند رشاد، استاد خوا

 فتح محمد خټګر مدير غالم جيالني خان، ښاغلی محمد علم بڅرکی، وکيل نور محمد پوپل، عبدالصمد ويسا، ښاغلی

 کال کښې د ځينې ـ ل ھ١٣۵٠اونورو سره په مترقي ډيموکرات ګوند کې خپلو سياسي فعليتونو ته دوام ورکړ، چې په 

اختالفاتو له امله د ويښ ځلميانو د مشرتابه ډله د ښاغلي بڅرکي، دستګير پوپل او ميوندي په استثنا نور ټول د مترقي 

  .ډيموکرات ګوند څخه ووتل

حبيبي په پښتو، دري، فارسي، عربي، انګريزي او اردو ژبو باندي ښه پوھيده او ليکنې يې ھم پری کولی، لوي عالمه 

استاد د پښتو ژبي لپاره ډير لوي خدمتونه کړي چې د پښتو شعر  زر کلني او د دولس سوه کلني مستند قدامت ئي په 

د : په لومړي ټوک کې داسي ليکي» اوسني ليکوال«ثر اثبات رسولي دي، چې ارواښاد نوميالي استاد بينوا په خپل ا

د پيدا کيدو تر وخته د ) پټي خزاني(څه ھم د علمي اسنادو له مخي څو زره کاله لرغوني دي خو د  پښتو ژبي بنسټ که

و پښتو د شعر مستند قدامت زرو کالو ته نه رسيده نو څنګه چې دا تذکره د ښاغلي حبيبي په زيار پيدا شوې، د شرحی ا

ترجمي سره چاپ شوه، د پښتو ادب د دي قدامت دثبوت افتخار ھم په اوسنيو ليکواالنو کې د لومړي ځل د پاره د ده په 

  .برخه شوي دي

 م کال د جنوري په مياشت کې د ٢٠١۵د يادونی وړ ده چې په قاھره کښې د افغانستان اسالمي جمھوريت سفارت د 

ږې يوځل بيا چاپ کړ چې دا اثر په لومړي ځل په نومي) ابرة إلى لغة البشتونظرة ع(پوھاند حبيبي ھغه عربي اثر چې 

 م کال کې چاپ شوي و، چې په ھغه وخت کښې په قاھره کښې د افغانستان ١٩۶۵قاھره کې د افغان سفارت له خوا په 

و، او دی کتاب ته يې په عربي ژبه " وف بينواؤاستاد عبدالر"سفارت د کلتوري او رسنيو چارو د دفتر مدير ارواښاد 

 په کتاب کښې پوھاند حبيبي پښتو ژبه پداسی ډول عربي نړۍ )نظرة عابرة إلى لغة البشتو(معلوماتي سريزه ھم ليکلی، 

و ته ورپيژندلی چې د پښتو الف با حروفو څخه واخله بيا د پښتو تر ادبياتو، شعر، د پښتو ژبي تاريخ، او د وتلو شاعران

تر پيژندګلوی پوری په ډٻره ښه توګه د پښتو ژبی معرفي کړی ده، چې په دی کتاب کښې د پوھاند حبيبي په عربي 

 .ژبه برالسي او پر عربي ژبه د ليکنی مھارت د کتاب په ليدو سره درته څرګنديږي

تر سر ليک ) سر الرياستاد حبيبي د معاصر فرھنګي بھير (پياوړي ليکوال او څيړونکي سر محقق زلمي ھيواد مل 

له پښتو چي ورتير شو پوھاند : الندي خپله مقاله کې د پوھاند حبيبي د دري ژبي لپاره د ھلو ځلو په برخه کې ليکي

حبيبي په دري ژبه ھم ځيني داسي کارونه وکړل، چي د افغانستان د دري ژبو په فرھنګي حلقو کښي يې بل ساري نه 

 ثابت دي، په دري ژبه کښي د ده د تحقيق په بيلو بيلو ساحو کښي قلم چلولي دي ليدل کيږي، او ابتکاري اړخونه ئي

چي البته په ھغو ساحو کښي نورو افغان دري ژبو عالمانو اوفرھنګيانو ھم تجربي کړي وي اما د دري ژبي د ځينو 

  .عمده متونو په تصحيح او تحقيق کښي د لوي استاد دا کارونه په افغانستان کښي بي ساري دي

پوھاند حبيبي په نوښت او پياوړي ګډون په افغانستان کې د علومو اکاډمي بنسټ کښيښودل شو او د يوې لوړې 

  . څيړنيزې علمې ټولني په حيث تر ننه پوري کار کوي

لوي استاد د خپل عمر په اوږدو کې شاعري ھم کړي ده که څه ھم ئي شعر کم ويلي دئ خو په معيار پوره او په زړه 

  . رونه ئي زموږ د معاصر ادب تلپاتي بيلګي ديپوري شع
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  - زيات اثار په ميراث راپاتي دې، چې په قاھره کښې افغان سفير ښاغلی ف ١٠٠د لوي استاد پوھاند حبيبي څخه د 

ته ليکلي داسي په ګوته ) ياد داشت ھا در تاريخ صنايع افغانستان(فاضل په ھغه سريزه کښې چې د پوھاند حبيبي کتاب 

  :کوي

 

  تاريخچه ادبيات پشتو  -١

 ) پښتو( پښتانه شعرا -٢

  پښتو څيړني، ترجمه  پښتو  از دارمستتر فرانسوي،-٣

   تحقيقات راجع به پته خزانه  -۴

   تحقيقات راجع به ترجمان البالغه رادوياني -۵

   سرخ كوتل ۀ افغانستان يا مادر زبان دري، تحليل كتيبۀ زبان دوھزار سال-۶

  سالمان و ابسال جامي نگاھي به -٧

   شاعر انديشه موالنا جالل الدين بلخي-٨

   پښتو د تاريخ او لغت په رڼاكي -٩

  )  انگليسي پښتو،( دپښتو ژبي او ادب موقف دمركزي آسيا دخلكو په تمدنونو كي -١٠

  ) پشتو( آسماني نغمي او الھوتي سرودونه -١١

  ) پشتو( په شلمه پيړي كي دافغانستان ھنر -١٢

  نظري بر ادبيات پشتو   -١٣

  )عربی(   البشتو ةلی لغ ة إ نظر-١۴

   پښتو نثرته كره كتنه -١۵

   امير كروړ و دودمان او-١۶

   پير روښان -١٧

   حكيم سنايي ۀ انتخابي از حديق-١٨

   متون دري -١٩

   دالبيروني كتابښود -٢٠

   دپښتو ادب په تاريخ كي قصيده -٢١

  : تاريخ و جغرافياۀ در زمين-٢٢

  )دوره قبل از اسالم (  د پښتو  د ادبياتو تاريخ  ُ لومړی ټوک ، -٢٣

  )از ابتداي اسالم تا ھزارم ھجري ( د پښتو،  د ادبياتو تاريخ ُ  دوھم ټوک ، -٢۴

   مجمع الغرايب و مزار علوي در بلخ -٢۵

   تاريخ افغانستان در عصر تيموريان ھند -٢۶

  ) پشتو) (نستانمؤرخان گمنام افغا(نوم ورکی مؤرخين  -٢٧

   مشاھير ابداليان پيش از احمدشاه - ٢٨

   زرنج و احوال تاريخي آن - ٢٩

  ) به زبان اردو  چاپ الھور(  ملتان كا لودي شاھي خاندان -٣٠



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

   افغانستان بعد از اسالم جلد اول  -٣١

   پشتو ولويگان غزنه، تحقيق در تاريخ غزنه و ادبيات پشتو -٣٢

  ستان دركتب فارسي، عربي و اردو  رھنماي تاريخ افغان-٣٣

   جلد ٢ تاريخ مختصر افغانستان -٣۴

   تاريخ ادبيات پشتو صنف سوم فاكولته -٣۵

   تاريخ ادبيات پشتو صنف چھارم فاكولته -٣۶

   قديم ۀ ھفت كتيب-٣٧

   تاريخچه خط در افغانستان -٣٨

  ) زندگي و شخصيت او( ظھرالدين بابر -٣٩

  ) پښتو) (غانستانكرونولوژي اف( پيښ ليک -۴٠

   اصل خلجيان افغاني ، -۴١

  ) انگليسي( منابع اولي تاريخ ھنر كتاب سازي در عصر تيموريان -۴٢

  ) تھران( ھنر عصر تيموريان -۴٣

   دافغانستان لنډ تاريخ -۴۴

   تاريخ گويي به تعميه در اشعار قديم دري -۴۵

  )چاپ تھران( تحقيق مرونات سنايي -۴۶

   آن در ادب والسنة افغانستان، ۀيزدان عصر كوشاني واثر ھاي باقيماند نام ھاي برخي ا-۴٧

  ) انگليسي( اديان عصر كوشاني -۴٨

  ) انگليسي( بابر در افغانستان -۴٩

   تاج كابلشاه در كعبه-۵٠

   شاه مشھد غرجستان و بناي مرقد ساالر جليل در كميسان بلخ، ۀ مدرس-۵١

  ) پشتو(شاه بابا ديوان احمد:  تصحيح و تحشيه وتعليق-۵٢

  ) پته خزانه( شعراي پشتو  ۀ تذكر-۵٣

  ١٣٤٣، كابل ١٩٤٩ جلد،  چاپ الھور ٢ طبقات ناصري -۵۴

  "عبدهللا ھروي" طبقات صوفيه -۵۵

   صد ميدان خواجه عبدهللا انصاري-۵۶

   زين االخبار گرديزي -۵٧ 

     فضايل بلخ،-۵٨

   سواد اعظم ، -۵٩

  ، ٥١٧مومل ابن مسرور شاشي مروي، متوفای ليف ابورجاأ روضه الفريقين ت-۶٠

   فردوسي و شاھنامه -۶١

      تاريخ تلفظ و صرف پشتو-۶٢

   سوات نامه خوشحال خان -۶٣

   زندگينامه  ابن سينا -۶۴
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   شناخت نامه ميا فقيرهللا جالل آبادي -۶۵

   ابن  سينا ۀ ترجمه پشتو زندگينام-۶۶

  ) از مھردل خان شرقي( شرح بيتين مثنوي -۶٧

   كتاب شناسي البيروني -۶٨

      جوانمردان و عياران،-۶٩

   طريقت خواجگان، از جامي ۀ سر رشت-٧٠

   تصوف -٧١

  فغاني ال نسب و زادگاه سيدجمال الدين ا-٧٢

   اقبالۀ خود و بيخودي در انديش-٧٣

   دامير علی شير فكري بنسټ او سياسي شخصيت -٧۴

     پنجاه مقاله حبيبي-٧۵

  م عبدهللا انصاري سيرت او شخصيت  دشيخ االسال-٧۶

     منازل السايرين-٧٧

  شامل ده ھزار لغت )    فارسی- پشتو ( قاموس لغوی  -٧٨

  .....و

 او ھمدا ډول پوھاند حبيبي په پښتو او فارسي ژبو شعرونه ھم ليکلي چې پدی برخه کښې ارواښاد اکاډميسن پوھاند 

ګفت و به قول بيھقي  ھر چند استاد حبيبي کمتر شعر مي” : کله واييدکتور جاويد د لوي استاد د فارسي شاعري په ھ

 .“دري دارد کمترين ھنرش شعر بود اما باز ھم اشعار استوار و دل انګيز به زبان

کال د ثور مياشت ١٣٩۵ اسالمي جمھوريت سفارت فرھنګې څانګې له خوا د نھمدا رنګه په قاھره کښې د افغانستا

يادداشت ھا در تاريخ ( بيبي د مړينې دوه ديرشم تلين په ياد کښې د حبيبي ھغه کتاب چې کښې د ارواښاد پوھاند ح

نوميږې په دويم ځل چاپ ګړی، چې په قاھره کښې افغان سفير فضل الرحمن فاضل ورته تفصيلی ) صنايع افغانستان

د تصوير، نقاشي او د ھنر په او په زړه پوری سريزه ليکلی، پدی کتاب کښې پوھاند حبيبي د خطاطي څخه واخله بيا 

برخه کښې دھندی ھنر تاثيرات، په فارسي ھنر د ھرات تاثيرات، چې تر منسوجاتو او قالين بافي پوری د افغانستان د 

  .صنايعو تاريخ ته ليدنه کوي

ه قاھره نوميږي ښاغلي ډاکټر عنايت هللا شھراني ليکلی، پ) شرح احوال وآثار استاد عبد الحی حبيبي(دويم کتاب چې 

کښې د افغانستان سفارت فرھنګي څانګې دا کتاب د پوھاند حبيبي د زوکړي يوسل او شپږم کال پوره کيدو په مناسبت 

چاپ کړي، پدی کتاب کښې ډاکټر شھراني د پوھاند حبيبي آثارو، سياسي ژوند، د حبيبي په ھکله د مشھورو ليکواالنو 

  .اتي آثارو په ھکله په مکمله توګه څيړنه او مونږ ته يې راپيژندلينظريات او د استاد حبيبي څخه په ميراث را پ

 کليزي ۵٧۵ھمدا رنګه په قاھره کښې د افغانستان سفارت فرھنګي څانګي له خوا د امير علی شير نوايې د زيږيدنی 

په ھکله بله څيړه او د ابو ريحان البيروني ) د اميرعلی شيرنوايې فکري بنسټ(په مناسبت، د استاد حبيبي مھمه مقاله 

په نامه چاپ شوی، چې د استاد حبيبي د لرغوني کولو په ) دوي تلپاتی څيرې(نيزه مقاله، چې د کتاب ګوټی په څير د 

  .برخه کښې اوچت ګام بلل کيږې

په پای کښې د ارواښاد عالمه حبيبي روح ته دعا او د فردوس جنت غوښتنه کوم، او د ګرانو لوستونکو څخه می 

 )پای.   ( اده چې د دی دائرة المعارفی شخصيت آثار ولولي او ګټه تری پورته کړيغوښتنه د


