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  ددرانه استاد افغان فيلسوف  اسد اسمايي
   لمړی تلين او زموږ بې غوري

  

 عبدالمالک بٻکسيارھم  دا دی  راغی خو نه  يې سرکار ياد وکړ او نه  کوم يار يوازې  د ګران استاد لمړی  تلين 

د بٻکس او مسکين استاد په ياد خپل قلم وژړاوه  زه چې د ګردون په دې لوی سمندر کې سرګردانې  غوټې وھم، د 

 متوجه يې کړم اوس مې نو قدرمن استادلمړی تلين  نږدې  را څخه  ھٻر شوی  وخو دبٻکسيار دې هللا يار وي چې 

تاد رنګ  دا زړه  په ګران او درانه استادپسې داسې نری نری وخوږٻد چې داوږدې ليکنې وس  را سره نشته، د اس

  .اوخاطرې مې په زړه او سترګو  داسې را وريږي لکه په شاړودښتو  پر له پسې بارانونه 

  !ارمان ارمان چې  ژوند وفا نه لري  ھو

ري خو نه به يې لري  حيران خو دا بن ادمانو ته يم  چې  په  دې کم  او بې وفا عمر کې ھم  يو د ژوند که وفا نه ل

ه   ه ورت ا ھلت ل بي ري داب ا ول د او  وړ تي وچې ھڅان وريږي ي ه ل ې ښه ورځ ن ل ي و اوب ه  ي وھيږي پ بل  په قدر نه  پ

  .خښميږي 
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ه  ھمدې د نړۍ  په  مخ کم کسان  دي چې  تاد يول ري  اس  دانسان او انسانيت له لويې فلسفې سره اشنايي او مينه  ل

  .ډول  کسانو څخه و

تر کومه  چې ما ته پته ده  استاد د انسانانو  په حال  ډٻر ځورٻده ھغه به د تيليفون  په کرښه  له خپلو دوستانو سره 

ه خولې ګړۍ ګړۍ  تٻرولې پام به يې غلطاوه  ھغه  ټول  درد درد و ې  دبٻوسي داسې اوږد اه ل  کله کله  خو به  ي

وت چې   ه ب څخه راووت  چې په  دا مغزو به مې  ديو تندر په  ډول ولږٻد خو ما به  په يوه  داسې ټوکه بلې خوا ت

ه  دخدای  ه  خالصٻدې  ھغ ې ن ه ي ی و ) ج(دی به  ھم حيران شو خو خبرې ب ر تنګ راغل ړۍ کې ډٻ ه ن ه دالوي پ

  ن اودځان دتسکي

تاد  ارامولولپاره يې درانه شعرونه  له خوږې موسيقي سره تل اورول  دھرچا ډھل او ډومبک ته يې غوږ نه نيو اس

ه  ق و چې پ ره الي تاد دوم ده اس در ښه  پوھٻ ه ق له سپٻڅلتيا څخه ډک او خاکسار انسان و ھغه دمينې  او درناوي  پ

ې ا يوه وړه جمله کې به يې کتابونه ونغښتل ھره خبره ي د چ ه ژون ه خو پ ان چې ن ان ارم اڼي کرښه وه خو ارم  دک

اده او موږ  ارغ شو اروا دې ښ و څخه  ف وپاله او نه په مرګ  اوس چې له موږ تللی اود تل لپاره  له  سختو دردون

  .ته دې هللا پاک ددې وس راکړي چې دانسان او انسانيت په درد وخوړل شو

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


