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ډېرو  د  په اورېدو سره یې  د مرگ خبر خپور شو او  و پوه  اعالم  یو  د وطن د    ، بیا هم بیا هم د مړینې خبر
فرهنگ پر یو خدمتگار  . دا دی یو ځل بیا د مرگ استازي زموږ د  لېدلنووکړېدل او  زړونه  یانو  گنفره
 . له موږ څخه یې جال کړ ارامۍ سره وریبه او یې په څخه ې الس بر شو او د فرهنگ له بڼ د بان

 

  ژبپوه،   توکمپوه،   استاد،  پخوانی  پوهنځي  ادبیاتو  د   پوهنتون  کابل  د اشینۍ سره مې خبر تر السه کړ چې  په خو
  په  پالوال  عبدالرزاق  غړی  دانشمند   پروژې  اطلس  د   ژبو  د   افغانستان   د   او   لیکوال  شاعر،  ،محقق  تاریخ  د 

 دی.  شوی  وفات   وروسته ناروغۍ  اوږدې  تر  کې کندهار
 

ډ  ته استاد معصوم هوتک  ود  پالوال د مرگ خبر ما  تیلیفون پر کرښه کتور  راکړ، ما چې د معلوماتو    د 
چاپ شوو  او د پالوال صاحب د دریو  علومات  مگي مهربانۍ سره دا الندې  نفرهمانه  لعاغوښتنه وکړه، ده په  

 : ږلـزما په پته راولېکتابونو د لومړي مخ عکسونه 
 

اوږدې ناروغۍ  »داکتر عبدالرازق پالوال د کابل پوهنتون د ادبپوهنځي پخوانی استاد نن په کندهار کي له  
 وروسته وفات سو او د کندهار پوهنتون د مشاهیرو په هدیره کي به خاورو ته وسپارل سي. 

 

داکتر پالوال په کندهار کي زېږېدلی او له میرویس لېسې څخه فارغ سوی وو. لیسانس ئې د کابل پوهنتون  
ه امریکا  پله ادبپوهنځي پښتو څانګي اخیستی وو او سمدستي په کدر کي نیول سوی وو. په توکمپوهنه کي 

کي دوکتورا اخیستې وه او په ژبپوهنه کي ئې پراخي څېړني کړې وې. د افغانستان د ژبو اطلس په پروژه  



ېره غوښنه وه. دی په ژبپوهنه کي د دکتور زیار, دکتور تږي, بایزید  ډ ده کار او ساحوي ریسرچ ونده    کي د 
معیاري  »  «،پښتو مصدر» تاد وو. د  اڅک په همردیفو کي کڼل کېدی.  په ادبپوهنځي کي زیات کلونه اس 

اثرونه ئې درانه علمي آثار دي چي چاپ سوي دي. دغه راز ئې د ژبي او ادب    « د پښتنو تاریخ»او  «ژبه
 په باب په لسهاوو مقالې په هیوادنیو مطبوعاتو کي خپرې سوي دي. 

 

په پوهنتون   شیمونوسکي نومي بندر جاپاني قاموس لیکوال اود جاپان د   توــښپ لیکلي دي چي د  عالمه رشاد 
 . (٤. ٌ ) ی عبدالرازق پالوال د   یاغل ښ استاد  ژبي  تو ښپ د  سن وایي ٌ زما و ېڅ نواتا ت  ی اغلښ کي استاد 

 

مخ   ٤مقاله ـــ  رشاد عبدالشکور میسنډجاپاني قاموس په باب داکا تو،ښـــ دوهمه برخه ــــ د پ وکټـــ دوهم  نيڅېړ توښ( پ٤)
 « ش ـــ کابل ١٣٦٧ــــ  

 

 
 

  فرهنگیانو   ونور   تر  کې  ځوانۍ  تانده  په  ده  چې  ښکاري  داسې  سره  کتو   په  ته  ژوندلیک  او  ژوند   عملي   پالوال  د 
  لرې،  یې   پاره له  کېدو  ترسره  د  موخې  دې د  او و  شوقي کولو  ترالسه   د  پوهې   او زدکړې د  ډېر ال   چنده  څو

  د   څخه   سمندر   له   پوهې  د   یې  وسه  خپله   تر   او   ه کړ  ړهـ بشپ  یې  لړۍ   زدکړو   د   ،وکړل  رونه فس  ته   ملكونو   لرې
 . ل اخیستو را  څاڅکې   وړ  ېخوښ   خپلې

 

  اووم  د   چې   دي   ویلي   خپله   په   ده   . لکړو  هم   لیکل  او   چلول  لم ق  ترڅنگ،   زدکړو   د   یې   کې   ځوانۍ   تانده  خپله   په 
   کړې. پیل یې لیکنې  منثورې  او ومېظمن چې و  کونکی زده ټولگي 

 

 کندهار،  ـ   ټولنه   خپرندویه  رشاد  عالمه   روهیال،  هللا  مطیع  زیاتونې:  او  ترتیب  متن(،  ړـ)بشپ  لیکوال  اوسني  ف، عبدالرؤ  )بېنوا
 مخ( ام  ١۸۶  کال، ۲۰۰۹ ــ ش ١٣۸۸

 

  وطن  او  خلکو   پر  پنځلسمه(  لیندۍ  د   کال  ام  ١۴۰۰)  نېټه  شپـږمه  پر  دسمبر  د   کال  ام  ۲۰۲١  د   کې   پای  په   او
 شو.  پاتې  تپېدو  له  زړه مین  باندې 

 

  محب   یو  د   چې  خبره  دا  کړي،   و  نه  گډون  خلکو  دومره  کې  سمو امر  په  نازې ج  د   پالوال   د   چې  ږي ـکې  ویل
  ورنه   هم  اثار   گڼ   او   لري  سابقه   ښه  ډېره  کار   د   او  قلم،   ښه   درلودې،  یې   زدکړې  لوړې  چې  فرهنگي  وطن 
  گډون   خلکو  د    شمېر  لږ  دومره   په   یې   کې   مراسمو  په  سپارولو   ته   خاورو   او   ښې  مخه   وروستې  د   او  دي  پاتې
  نظامي   ــ   سیاسي   ښایي   ،وېره  وبا   کورونا   د   ښایي   وي:   بیل   نظره   له   چا   هر   د   یې   به  دالیل   حیرانوي.   څوک   هر 

   او...  لکېد  بېځایه  فرهنگیانو گڼو د  ښایي ، ستونزې
 



مطیع هللا روهیال د اوسني لیکوال د  . ښاغلی  تر پنځوسو ډېر اثار ولیکل   یې  د فرهنگي ژوند په اوږدو کې
 د اثارو په باب داسې لیکلي دي:  صاحب د پالوال  پالوال د بیوگرافۍ په لمن لیک کې 

 

ش.    ١٣۴۲  ( پښتو نوی مصدر١ته معلوم دي: )   چې ما )روهیال(»د ښاغلي ډاکتر پالوال هغه چاپي اثار  
له پسې گڼو کي  واکۍ مجلې په پرلــ د خپ  قصود زیارت او د هغه تاریخي او اجتماعي ارزښت ( د شاه م۲)

ې ښاغلي  کیرالي دئ، انگلیسي ترجمه ی ــ د دغه تاریخ لیکوال مولوي مات  د کاالم تاریخ (  ٣خپور سوی دئ. ) 
( د پښتنو  ۴. )مجلې په څو پرله پسې گڼو کي خپور سویدئ  چي د جرمني د انتورپوس  ،ډاکتر پالوال کړېده

 ش.«  ١٣۸۴( معیاري پښتو ــ  ۵ع. ) ١۹۹۴نوی پخوانی تاریخ ــ 
 

 کندهار،  ـ   ټولنه   خپرندویه  رشاد  عالمه   روهیال،  هللا  مطیع  زیاتونې:  او  ترتیب  متن(،  ړـ)بشپ  لیکوال  اوسني  عبدالرؤف،   )بېنوا
 لمنلیک( مخ ام  ١۸٧  کال، ۲۰۰۹ ــ ش ١٣۸۸

 

چې ښایي د روهیال صاحب  ږي  ـد اوو چاپ شوو اثارو یادونه کېالوال صاحب  پ د  خو نن سبا په میډیا کې  
  اپ شوي اثار د پالوال صاحب چ  نه وروسته دوه نور کتابونه چاپ شوي وي.نځو یادو شوو اثارو  د پ له خوا  

   : دا دي چې قلموال یې نومونه په میډیا یادوي. 
 

 ، د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او دوهم ټوک په پښتو ژبه( ــ ١
 

 ، ل ل کال چاپ  ١٣۸۴د پښتو نوی مصدر، د   ــ ۲
 

 ،د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  ــ ٣
 

 ، د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه ژباړه( ــ ۴
 

 ، معیاري پښتو ــ ۵
 

 ، موږ محوه کیږو ــ ۶
 

 .وگړي دوزخیان دي ــ ٧
 

د دکتور  )  ې خو غنیمت مقالې ډ د یوې لند پالوال صاحب یو نږدې دوست او خواخوږی ښاغلي زلمي کرزي  
سره د    دهاو له    د ژوند   صاحب   پالوال د  په ترڅ کې    ( پالوال مړینه یوه درد ناکه علمي او ادبي ضایعه ده

 . رنې وړ مقاله ده لې د ځانگړې پامچکړې ده  ځینو خاطراتو یادونه 
 

داسې یوه خاطره هم  د ډاکتر پالوال له خولې  ي کرزي د نورو خاطرو تر څنگ  مښاغلي زلپه مقاله کې  
اثر پرېـیښی  وال د فرهنگي شخصیت پر جوړونه باندې څنگه مشرانو فرهنگیانو  راخوندي کړې ده چې د پال 
 : ده اد  خاطره و. د ښاغلي زلمي کرزي 

 

  ځۍد پوهن  اتو یهغه مهال زه د ادب   ه،ی درلوده، کله، کله مي شعر وا  حهی کي مي شعري قر  واني ځ په    ...»
آغا    ریکال په کندهار کي د مطبوعاتو مد ١٣٣۹  په  م،ړکندهار ته په رخصتي وال  خهڅ  کابل  محصل وم له

 :  لیراته وو  ی تند  ن یصاحب په ور  یکرز  ،ړید ده دفتر ته ورو  مي  وو، شعر  ی محمد کرز
 

خبره درته کوم، شعر    وهی پالواله    وانهځ. خو  م ړکي نشر ک  افغان  په طلوع  يی سبا به    یشعر د   هښ   رډیشاباس  
کتابونو په    خي یتار ادبي او    . د علمي، سهیران  کتاب   وی   اشت یهره م   څ خر  ب یپه ج  ی د محصل  دهږـیر پ  ل یو

کي دغه    ږپه دوره کي مدام زما په غو  یمحصل   د   .هړ وک  لیپ   لو ښپه مقالو ک  ا یورسوه او ب   ان ځ لوستلو سره  
  نو ړـڅیمي    ای او ب  ړ وک  لیاو لوستلو پ  ولو ی ران  کرار مي د کتابونه په  ـ  صاحب خبره وه، کرار   ی د فاضل کرز

  کوال یل  هړنامتو او تک  وی ته    رډګ  وخت کي د ادب او فرهنگ   ږ نو پالوال په ل  له ړوت  ته مال   لوښاو مقالو ک
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. همدا  ديینشر سو   کي  هڼپاځ ور  سید کندهار په طلوع افغان او د کابل په ان   يی  یراووت. شعرونه او مقال 
 « ...دي کلي یهم ل  یمقال  ی ورګټ  ي ی  ی سمو کلماتو استعمالولو باند   نوځیپه  تو ښ رنگه د پ

 

ډېرو نورو قلموالو او پوهانو د ژوند حاالت او آثار، د پالوال صاحب بیوگرافي هم بېنوا صاحب په  لکه د  
اوسني لیکوال کې ثبت کړې ده، چې د ځانگړي ارزښت درلودونکې ده. البته د پالوال صاحب د ژوند،  

،  ي کړی دیپه اوسني لیکوال کې خوند   زدکړو او فرهنگي کارونو په باب چې بېنوا صاحب څه معلومات 
دا الندې په اوسني لیکوال کې د ښاغلي پالوال د بیوگرافۍ  .  ئ وکاټ کې د چ دا د هغه وخت د امکاناتو په  

 : بشپړ متن دی

 
 په اوسني لیکوال کې د پالوال صاحب د بیوگرافۍ لومړی مخ 



 

 
 مخ  دویمپه اوسني لیکوال کې د پالوال صاحب د بیوگرافۍ 

 



 
 مخ  دریم په اوسني لیکوال کې د پالوال صاحب د بیوگرافۍ 

 

د اوسني لیکوال له خپرېدو وروسته د پالوال صاحب په رسمي، شخصي او فرهنگي ژوند کې ډېر بدلونونه  
 راغلي دي.  

 

  د   لیکنې   همدې   د   ما  مرسته  په  فرهنگیانو   میشنو   ګندهار  شوې،   لوستل   سر  پر   قبر  د   چې  یې  بیوگرافي   کومه
 دی:  متن یې   دا ده، کړې  ترالسه  رض غ  په ړتیا ـبشپ  ال
 

 !سو  وفات  صاحب پالوال »
 

 .راجعون الیه انا و هلل انا
 

  د   زوى   عبدالخالق  حاجي   د   پالوال  عبدالرازق  ډاکتر  ارواښاد   څېړونکي   او   لیکوال  مؤرخ،  ژبپوه،   توکمپوه، 
  کاکړو   د   ښار   کندهار   د   نېټه  مه ۲١  پر  حوت   د   کال  ل.١٣١٧  د   دئ،   کړوسى   میراحمد   د   او   لمسى   عبدالسالم 

 .دئ  خروټى  پښتون   خټه په   دئ؛ سوى  لوى  کي کوڅه په   بامیزو  د  او زېږېدلى کي  کوڅه  په
 

  په  او   کړي  بشپړي  کي  لېسه  نیکه   میرویس  حاجي   په   کال  ل.١٣٣٧  په  کړي   زد   لېسې  د   صاحب   پالوال  ډاکتر
 .دئ  سوی   فارغ څخه پوهنځي  له  علومو انساني  او ادبیاتو د  پوهنتون  کابل  د  کال ل. ١٣۴١

 

  ئې   کال   م. ١۹٧١   هپ   کړي؛  زدکړی  کي   څانګه   په  پوهني  بشر   د   کي  پوهنتون   اینډیانا  په  ئې  م.کال ١۹۶۵  په
  د   ئې   م.کال ١۹٧٧  او  کړې  السه   تر   ماسټري   کي    پوهنه  بشر   په   کي  پوهنتون  دولتي   په   لویژیانا   امریکا   د 

   السته  D) (PH. دوکتوره   کي  پوهنتون  دولتي   په پنسلوانیا  د   امریکا  د   کي  څانګه  په   مطالعاتو   د   بشرپوهني
 . ده  راوړې

 

  په  ادبیاتو  د  کي پوهنتون  کابل په  پوري  کال ل. ١٣۵۹   تر  هڅخ  کال ل. ١٣۵۶  او راستون ته هیواد   وروسته
 .وو  استاد  کي رتبه  علمی  په   پوهنوال د   کي څانګه  په  علومو  اجتماعي  او فلسفې د  کي پوهنځي

 

  په   مونشن  د   او  چاري  تدریس  د   پوهنتون  په  هایډلبرګ  په   جرمني  د    پوري  کال  م.١۹۹٧  تر –  ١۹۸۰  له
 .کاوه  کار ئې   کي موزیم

 



  ژوند   مهاجرت   د   ئې   کي   سیمو   په   سورخاب   او   پښین   د   پښتونخوا   سهیلي   د   کال   م.   ۲۰۰۲  تر   بیا   څخه ١۹۹٧  له
  خپل  په  کي  کوڅه  په  بامیزو  د   ناحیې  څلرمي  د   ښار  کندهار   د   او  راغى  ته  کندهار  کال   م.  ۲۰۰۲  په  ؛  کاوه

 .سو میشت  کي  کور  پالرني 
 

  مونجان   او   سنګلېچ   ایسکتول،   زېباک،  وردوج،   ،زردیو  په   کي  برخه   په  ثبت   د   ژبو   د   صاحب   پالوال   ډاکتر
 .دئ  کړی ثبت  ژبو   مونجي او سنګلیچي د  کي

 

  په   کنګ،  په  کي،   میلکوه  په   روزګان  د   پښتو،  کي  فراه  په  هندویي،  پښتو،   ښار   کندهار  د   ئې   کال   ل. ١٣۴٣  په
  د   رودباد،   په   همدغسي  دي؛  کړي   ثبت   ژبي   بلوڅي   ئې  کي   چاربورجک   په   او   دورزي   ګاوني   په   چخانسور، 

 .ده  کړې ثبت  ژبه  پښتو  هم   ئې کی  بوست   او ،  خلیج  په  کي،  سپارک  په پښتو، ئې   کي  باللکه  په  هلمند 
 

  دې  په   او  پوهیدئ   ژبو  جرمني او  ساسنکریټ  انګلیسي،  عربي،   اردو، دري،  پښتو،  په  صاحب   پالوال ډاکتر
 .لري  هم  اثار ناچاپ   کي ژبه انګلیسي  په  دي؛ کړي  هم  ژباړي  ئې ژبو 

 

 پوري وروستیو    تر  ژوند   د    او  کړې  راپیل   څخه ټولګي  اووم  له    دلېسې  ئې لیکني   منثوري  او   منظومي
  طلوع  مجلو     کندهار   کابل،  وږمه،  لکه،  کي   رسنیو   ډېرو   په    ئې   سره   اثارو   مستقلو  له  چي  ورکړ؛  دوام   ئې

 . دي سوي  خپرې   ډول  متفرقه  په   کي  اخبارو نورو  او  هیواد   ، انیس  افغان
 

  پښتو   د   ئې:  څخه  اثارو  سوو  چاپ   د   چي  لیکلي،  اثار  شمېر  ګڼ  پالوال  ډاکتر  مرحوم  کي  برخه   په   لیکنو  د 
  دوږخیان  وګړي   کیږو،   محوه   موږ   پښتو،  معیاري   ټوک، دوهم   تاریخ  پخواني  نوی  پښتو   د    اثر،   مصدر   نوی 
  نومونه   اثارو   ځینو   د   چي    اوړي،   عنوانو   ۲۶  تر   ئې   شمېر   اثارو   ناچاپ   دي؛   وړ   یادوني   د   ال   هم   اوسړیان   دي
  ښځو  د   کي   اسالم   په    اصالت،  تاریخي  خزانې  پټي   ټوک،د   څلرم  او  دریم  تاریخ  پخوانی  نوی   پښتو  د   دادي:  ئې

   شننه،  او  ترجمه تورات  د    سره،  پښتو  کندهارۍ  په ترجمه  شریف قران  د  کوربندي،  او پوښ  ځان که  ازادي
  له   کښي  ارم   باغ   په  پالوال   کښي،  غاړو   په   داستان  دهوا  د    بړېڅان،  ښوراوک   د   بنیاد،  او   اصل  بودایت   د 

  تېمور،   ګوډ   تېښته،  پالوال  کلن   شپږ  پنځه  د   ژبه،  انګلېسي  په  مطالعه   دارالتادیب   د   کابل   د   سره،  شاپېریانو 
 .نور   او کښي تاریخ  او دین په  )ع(  ابراهیم

 

  ئې   کي   وروستیو  په  ژوند   د   چي  وو،   سره  تحقق  او  مطالعې  کتاب   له  ژوند   ټول    صاحب   پالوال  ډاکتر  مرحوم 
 .کاوه ژوند  ئې کي بېکسۍ  او  بېوسۍ   خورا په  او وو زړسوي  ډېر  د  حال

 

 .سو  وفات  شپه په دوشنبې  د  نېټه   مه١۵  پر  میاشتي  لیندۍ د  کي کلنۍ۸٣  په عمر  د  بالخره  چي
 .وي   ځای  دې جنت  ښاد، دې روح

 

  باوري   پوهاند   ارواښاد   د   کي  هدیره  په  مشاهیرو  د   کندهار   د   بجې ٣  ماپښین  ورځ  په  دوشنبې  د   ئې   هزجنا
 .سوه سپارل و  ته  خاورو  څنګ  تر  صاحب 

 

 « اوسي. کي  جرمني   په  لیری هیواده له  چي ده، لور ئې   بله او  زوی  ئې یو   چي  لري، اوالدونه دوه  مرحوم 
 

کړې  له امریکا غږ سره یوه مرکه    . ده په کړاو سره تېر شول د پالوال صاحب د ژوند وروستي کلونه یو څه  
 : له مخې دلته لیکم  ویدیو  وه چې ځینې برخې یې د 

 

د خپل  ... په زپپوهنه او توکمپوهنه کې یې له امریکا څخه خپله ماستري او ډوکتورا ترالسه کړې ده،  »
تېره کړې ده، په پښتو، دري، انگلیسي، عربي او جرمني    ړنه باندې ـعمر ډېره برخه یې په تدریس او څې

وه اثره یې چاپ شوي  اثار ورنه پاتې دي چې شمېر یې تر پنځوسو هم اوړي،  ژبو باندې گڼ لیکل شوې آ 
 دي او نور یې ناچاپ دي.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1y2z8aVVvl0&ab_channel=VOAPashto


او نمجنه کوټه کې    د خپل ژوند وروستۍ شپې ورځې په یوه تیاره  د افغانستان د فرهنگ دا ځالنده ستوری
ده د خپل ژوند ډېره    . د ده گیله د ټولو افغانانو په پته دا ده چې ې کړې په یوازیتوب سره په ډېر بد حالت تېر

 اوس...  و ته په چوپړ کې تېره کړېده، خوبرخه هېواد او خلک 
 

 د ژوند په ورستیو کې یې دوې هیلې درلودې: 
 

 او د نا چاپ اثارو چاپېدل.«  ډ ژوند کولو لږ ښه شرایط 
 

نۍ مراتب څرگند  یگڼشمېر افغان فرهنگیانو د استاد پالوال پر مړینه د خواش   ځینو برېښنایي رسنیو کې  په
 کړي دي چې ځینې بېلگې یې دلته را اخلم: 

 

،  نې خبر وروسته مې په تاند کې د پالوال صاحب د مړینې خبر ترسترگو شود استاد معصوم هوتک تر تلیفو 
 دی:  متندا یې 

 

 تکړه لیکوال او څېړونکی عبدالرزاق پالوال وفات شو »
 

 .لیکوال، څېړونکی، ژبپوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر عبدالرزاق پالوال وفات شو - تاند 
 

پالوال په خپل برکتي ژوند کې ډېر اثار پنځولي  استاد پالوال له یوې اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. ډاکتر  
 :چې ځینې یې دا دي 

 

 .د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او د ویم ټوک په پښتو ژبه(  -١
 

 .لمریز کال چاپ  ١٣۸۴د پښتو نوی مصدر، د   -۲
 

 .د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  -٣
 

 .ه انگلیسي څخه ژباړه( د کاالم تاریخ )ل -۴
 

 .معیاري پښتو  -۵
 

 .موږ محوه کیږو  -۶
 

 .وگړي دوزخیان دي، سړیان ال هم  -٧
 

 « .ډاکتر پالوال د ګڼو اثارو د پنځولو ترڅنګ په پوهنتون کې ډېر محصالن هم روزلي دي 
 

 » :یې په الندې ډول دی   متن، ړکخپور   پیامافغان جرمن پورتال د تسلیت یو  
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

 او تسلیت پیام شینۍد خوا
 

  ژبپوه،  توکمپوه، استاد، پخوانی  پوهنځي  ادبیاتو د  پوهنتون   کابل د  چې  کړ  ترالسه خبر  مو  سره  خواشینۍ  په
  تر   کې  کندهار  په  پالوال  عبدالرزاق  غړی  دانشمند   پروژې   اطلس   د   ژبو  د   افغانستان  د   او   محقق  تاریخ  د 

 دی.  شوی وفات  وروسته   ناروغۍ   اوږدې
 اناهلل و اناالیه راجعون 

 

https://taand.com/main/?p=200330
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_de_palwal_marg.pdf


  او  اثار  علمي   وړ   پاملرنې   د   کې   برخو   گڼو   په   څنگ،   تر   روزلو   د   محصلینو   بېشمېره  د   پالوال   دوکتور   استاد 
  او   دریځ   علمي   ځانگړي  د   کې  کړیو   فرهنگې  علمي   په   نړۍ   او  سیمې   افغانستان،  د   چې  دي  لیکلې   هم   مقالې

 دي.  لرونکي  ارزښت 
 

د    کې  ویر   لوی  دې  په  او  گڼو  ضایعه  کېدونکې   جبیره  نه  او  لویه  یوه  مړینه   پالوال  دوکتور   استاد   د   موږ
الرویانو سره ځان شریک گڼو، دوکتور پالوال ته جنتونه او کورنۍ ته    خدایبښلي له کورنۍ، شاگردانو او

 یې د لوی زغم هیله کوو. 
 

 افغان جرمن پورتال کاري ټیم« 
 

 د استاد هوتک   ، د پالوال د مړینې له پاره لسیت پیام نه وروستهسجرمن پورتال کې د تپه افغان  
 

   : راغلې وه مرثیه  دا
 

 د داکتر عبدالرازق پالوال په ویر کي 

 
 

 ېدو پر مهالـپ ـی د ســګ راغــه زنـخـ ار څــدهـنـله ک
 ړزه سو چي ایلچي د بد خبر راوړي حال ـــه لــزړه پ 

 

 د د مړیني ـنـمـ شـر وو د دانــب ـي سو خـهـدس مي سـح
 وه چي مونده نه سي په همعصرو کې سیال ــد داسي پ 

 

 ق د تاریخ ـقـحـم مــوه هـپ ــم وو ژب ـ وه هـپ ـمـ وکــم ت ــه
 ال ـوادپ ـیـ ا هـیـت ـه رشــم پ ـاد هـم است ـي و هـرب ـــم مــه

 

 ان څپېړي ــت وې د زمـي ئې هر وخـوړلــ وس خـافس
 والــه دېـخ ت ـړی وو و مــوړ کـــې جــو ئــونــادت ـحس

 

 لي ـي څـ وهـه د پ ـــو ت ـــرګـو و ست ـږي مـــړېـــه نــرات 
 الـریــېـاپ ـــګ چــنــرهـــږي د ادب و د فــېـشـه ت ــرات 

 

ــ مـــن غــــه د وطـــومــلـي ګ ـسي کـردېــه پ ــپ   ه ـــــونـ
 پالوالڅوک نه لرم چي غمشریک مي سي پر مرګ د 

 

 فو ـحـه ت ــ ران پ ــفــه د غـــدایــه خــویــ ې لــازوه ئـــران
 ای ورته تیار و سامبال ـړه ځـې کـ ي ئـ و کــت ــنــه جـــپ 

 

 بې میاشت ده د قوس چي تویوم دا اوښکيـ نـورځ دوش
 ور سوه دئ کال ـلـي زر څــيــه ښــر رات ــمــحساب د ل

 
 کانادا  اټاوا,

 2021دسمبر  6

 
رپوټ خپور کړی وای،    لباید د ډاکتر پالوال د فرهنگي شخصیت په باب مفص   ویبپاڼې په بي بي سي پښتو 

 دی:  متن  خو دوی په یوه لنډ راپور بسنه وکړه، دا یې 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hotak_m_de_palwal_wir.pdf
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59551234


 کالو په عمر وفات شو  ۸۳افغان مورخ او څېړونکی عبدالرزاق پالوال د  »
 

 .کالو په عمر په کندهار کې وفات شو ۸٣مشهور افغان مورخ، ژبپوه او ټولنپوه ډاکټرعبدالرزاق پالوال د  
 

 .عبدالرزاق پالوال د افغانستان له معاصرو ژبپوهانو یو و
 

 .وسپارل شو نوموړی نن په کندهار کې خاور ته 
 

ښاغلي پالوال په هېواد کې دننه او بهر د لوړو زړکړو له ترالسه کولو وروسته په کابل پوهنتون کې د استاد  
 .کلونو یې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي  - په توګه دنده درلوده او تر کلونو 

 

ې یو شمېر یې چاپ  ښاغلي پالوال د تاریخ، ټولنپوهنې او ژبپوهنې په برخه کې ګڼ شمېر اثار لیکلي، چ
 .شوي هم دي

 

د نوموړي تاریخي کتاب، "پښتنو نوی او پخوانی تاریخ" 'لومړی ټوک، په انګلیسي ژبه او د ویم ټوک په  
 .پښتو ژبه ' ډېر علمي بحثونه راوپارول

 

 .ډاکټر پالوال د انګرېزي، جرمني او عربي په ګډون په څو بهرنیو ژبو هم پوهېده
 

مو کلونو کې جرمني ته کډوال شوی و او نژدې درې لسیزې مخکې بېرته هېواد    ١۹۸۰ښاغلی پالوال په  
 .ته ستون شو او د ژوند تر پایه د لیک او لوست په چارو بوخت و 

 

د خواله رسنیو ډېرو افغان کاروونکو او ګڼ شمېر افغان فرهنګي او او علمي څېرو د استاد پالوال پر مړینه  
 رګنده کړې او د هغه مړینه یې د علم او ادب لپاره یوه ستره ضایع بللې ده.« خواشیني څ

 

 : ریاست فرهنګ  د کندهار اطالعات او 
 

 .پالوال جنازه خاورو ته وسپارل سوه د دوکتور عبدالرازق  »
 

د دوکتور عبدالرازق پالوال جنازه د کندهار د نومیالیو په هدیره کي خاورو ته وسپارل سوه، د نوموړي د  
جنازې په مراسمو کي سلګونو کسانو ګډون کړی وو، د کندهار د اطالعات او فرهنګ ریاست معاون مال  

ل، د پوهنتون استادان، فرهنګیان، ادیبان، لیکواالن، شاعران او  شمس هللا صمیم، د پوهنتون علمي مرستیا
لسګونه ځوانان نور هغه کسان وه، چي د ارواښاد دوکتور پالوال د جنازې په مراسمو کي ئې برخه اخیستې  

 .وه
 

د اطالعات او فرهنګ ریاست معاون مال شمس هللا صمیم  د مرحوم پالوال د خدمتونو او تسلیت په اړه د  
عات اوفرهنګ وزارت له خوا رالیږل سوی پیغام ولوست، د وزارت د ډاډګیرني په پیغام کي د دوکتور  اطال

پالوال مړینه د افغانستان د ادبیاتو او فرهنګ له پاره لویه ضایع بلل سوې ده. ښاغلي صمیم د باختر اژانس  
کتابونو ګټه واخلي، هڅه به  سره د خبرو پر مهال وویل، چي ځوانان دي د ارواښاد عبدالرازق پالوال له  

 .وکړو، چي د ناچاپ اثارو د چاپ له پاره ئې هم زمینه برابره سي 
 

کالو په عمر وفات سو، د پښتو ژبي او توکمپوهني دغه لوی عالم په میراث    84دوکتور عبدالرازق پالوال د  
 .ه پاره ستر درسونه لري باندي یوازي خپل کتابونه پرېښول، هغه کتابونه، چي د افغان ولس د نن او سبا ل

دوکتور عبدالرازق پالوال د بشر پوهني ) انټرولوجۍ( په برخه کي ماسټري کړې وه، د دوکتورا سند ئې د  
 .امریکا د پنسلوانیا له پوهنتون څخه تر السه کړی وو 

 

ي ئې  ارواښاد پالوال په پښتو، دري، انګلیسي، عربي، جرمني او سانسکریټ ژبو پوهېدی، په دې ژبو باند 
 .ژباړي هم کړي دي او په انګلیسي ژبه ناچاپ اثار لري 

https://www.facebook.com/%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AB-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1204166592997058


پوري رسیږي، مشهور    50دوکتور پالوال ګڼي رسالې او مقالې لیکلي، د چاپ او ناچاپ اثارو شمېر ئې تر  
 « اثار ئې وګړي دوږخیان دي، سړیان هم ال، پښتو نوی مصدر، معیاري پښتو او موږ محوه کیږو.

 

 خپور کړ:   رپوټ  مړینې په مناسبت امریکا غږ دا لنډکیصاحب د د پالوال 
 

 : شو ړاستاد عبدالرازق پالوال م  یپوهنتون پخوان افغان ژبپوه او د کابل »
 

  ۍ ند ې )ل  مه ږشپ  سمبر ډ استاد عبدالرازق پالوال نن دوشنبه    یاو د کابل پوهنتون پخوان   کوالیافغان ژبپوه، ل
 .کلونو په عمر وفات شو  ۸٣د  ( ١۵

 

  ١٣٣٧او په    دلى ېږېکي ز   ه څ په کو  و ړ د کاک  ار ښد کندهار    ې کال ک   ز یلمر  ١٣١٧عبدالرازق پالوال په    اکترډ 
 .ی د  یفارغ ش خهڅ ې سیله ل که یخان ن س یرویله حاجي م ت ید کندهار وال ې کال ک زیلمر

 

  ی فارغ سو  خه څ  ي ځد کابل پوهنتون د ادبیاتو او انساني علومو له پوهن  ې کال ک  زیلمر   ١٣۴١په    ړی نومو
 .دئ

 

  ې چ   ل یته وو  ږ غ  کایاحمد قانع امر  د یس   ار یاستاد پوهن   ي ځد پوهن   ې او روزن  ېوون ښکندهار پوهنتون د    د 
 .وه   ړېهم تر سره ک ري ټماس ې په بشر پوهنه ک ې دولتي پوهنتون ک انا یژی لو  کا یپالوال د امر  اد ښاروا

 

م.  ١۹٧١په    ي؛ړک  ړیکي زدک  ه ګانڅ پوهنتون کي د بشر پوهني په    یاناډ په این  ې م.کال ئ١۹۶۵: "په  لیوو   هغه
م.کال  ١۹٧٧او    ړېتر السه ک  ري ټپه دولتي پوهنتون کي په بشر پوهنه کي ماس   ژیانا ید امریکا لو   ېکال ئ 

 (PH .D) کي دوکتوره   وهنتون کي د امریکا د پنسلوانیا په دولتي پ   ه ګ انڅد بشرپوهني د مطالعاتو په    ې ئ
 ".ده  ړېالسته راو

 

  ا یب   خه څکال    زیلمر   ١٣۵۶ته راستون او د    واد ی پالوال وروسته ه  اکتر ډ قانع د معلوماتو په اساس    اغلي ښ  د 
او اجتماعي علومو په    ېکي د فلسف   ي ځکال پوري په کابل پوهنتون کي د ادبیاتو په پوهن  زیلمر١٣۵۹تر  
 .د پوهنوال په علمي رتبه کي استاد وو ې ک ه ګانڅ
 

د   اکتر ډ   ې چ   ه ړک  اته یز  هغه  د  په    الدي یم ١۹۹٧تر  –   ١۹۸۰له    ګ نڅ تر  ې پالوال  جرمني  د  پوري  کال 
 .کار کاوه  ې پوهنتون د تدریس چاري او د مونشن په موزیم کي ئ  ګ لبرډ های

 

او سورخاب په سیمو    ینښ د پ  تونخواښکال پوري د سهیلي پ  الديیم  ۲۰۰۲بیا تر    خه څ١۹۹٧له    ي ړنومو
هلته ژوند    یې  ې نړی کندهار ته ستون شو او تر م  ېکال ک   الديیم   ۲۰۰۲د مهاجرت ژوند کاوه او په    ېک

 .کاوه
 

پالوال د ژبو د ثبت په برخه   اکتر ډ   ې چ  ل یته وو   ږ غ کا یاحمد قانع امر   د یس  ار یکندهار پوهنتون استاد پوهن   د 
 .دئ  ړی او مونجي ژبو ثبت ک  چي یل ګاو مونجان کي د سن  چې لګسن  سکتول، یا  باک،ېوردوج، ز   و،ی کي په زرد 

 

په   ، ګکي، په کن  لکوه یپه م ان ګد روز  تو،ښپ ې هندویي، په فراه ک تو،ښپ ار ښد کندهار    ې کال ئل  ١٣۴٣  په 
دي؛ همدغسي په رودباد، د    ي ړ ژبي ثبت ک  ي څ بلو  ېدورزي او په چاربورجک کي ئ   اوني ګچخانسور، په  

 .ده  ړېثبت ک ه ژب تو ښهم پ   ېئ  ی ، او بوست ک  ج یپه سپارک کي، په خل  تو،ښ پ ې هلمند په باللکه کي ئ
 

  ې ژبو ئ  ې او په د   دئ یاو جرمني ژبو پوه  ټ ساسنکری  لیسي،ګدري، اردو، عربي، ان  تو،ښ پالوال په پ  اکترډ 
 .ژبه کي ناچاپ اثار هم لري لیسيګ دي؛ په ان ي ړ هم ک ي ړژبا

 

پخواني    ینو   توښمصدر ،د پ ی نو تو ښ د پ ېئ  خهڅد چاپ سوو اثارو  ې چ کليیاثار ل رېشم  ګڼ پالوال  اکترډ 
 .دي  ړو  ادوني یهم ال د  یان ړ دي او س خیانږدو يګړو  و،ږ محوه کی ږمو تو،ښمعیاري پ وک،ټتاریخ دوهم  

 

https://www.pashtovoa.com/a/afghan-writer-abdul-razaiq-palwal-die-/6340904.html?nocache=1&fbclid=IwAR2axZsEIURtZUqJdYxHRrGyRTX7GtDCuRKldGSLBbFJz8Cs_wZY7tyaz-o


  خ یتار   یپخوان  ی نو  تو ښاثارو نومونه د پ  نو ځیچي د    ي ړ عنوانو او  ۲۶تر    رېد ناچاپ اثارو شم  ي ړنومو  د 
او کوربندي،    ښ پو انځازادي که    وښځ د    ې اصالت، په اسالم ک  خي یتار  ېخزان ي ټپ وک،د ټ   لورم څاو    میدر

  وراوکښد    اد،یاو بن   صلا   ت یسره، د تورات ترجمه او شننه، د بودا  توښپ  ۍترجمه په کندهار  فید قران شر
مطالعه    ب یسره، د کابل د دارالتاد   انویرېله شاپ   ي ښپالوال په باغارم ک  ي،ښک   وړد واده داستان په غا  ان،ړېڅب

 « .او نور ي ښک خ ی او تار نی )ع( په د  می ابراه مور،ې ت  ډ وګ  ته،ېښ کلن پالوال ت ږشپ  هځژبه، د پن  سي ېلګپه ان
 

د دې رپوټونو تر څنگ د ښاغلي محمد ابراهیم سپېڅلي یو رپوټ هم په دوچولې پښتو کې په مخه راغی  
چې تر نورو ډېر ښه او خورا په درناوي سره یې د پالوال صاحب د علمي فرهنگي شخصیت حق ور ادا  

 بشپـړ متن:  رپوټ کړی دی. دا هم د ابراهیم سپېڅلي د 
 

 : »د ژوند په تیارو کي، یو له پامه لوېدلی ژبپوه او بشرپوه
 

د کندهار ښار په کال فصیل سیمه کي د پاتاو پر غاړه د یو زاړه کور زړه د لرګي دروازه معلومیږي. د  
عبدالرازق پالوال ژوند  دغه کور په یوه نمناکه خونه کي د ژبپوهني او بشرپوهني یوه لویه هستي ډاکټر  

 کوي. 
 

د کوچنیانو نارې او چیغي د دغه زاړه کور په هغه نمناکه خونه کي سمي اوریدل کیږي، چي یوه لویه هستي  
پکښي د ژوند وروستۍ ورځي او شپې سبا کوي. د هیواد او سیمي په سطحه د ژبپوهني او بشرپوهني دروند  

 .استاد دلته پر زاړه چپرکټ پروت دی
 

 .ستره اکاډمیکه څېره، استاد ډاکټرعبدالرازق پالوال نومیږيدغه 
 

د پښتو ژبي پیژندل سوی محقق محمد معصوم هوتک وایي، د پالوال صاحب د ځوانۍ په وختونو کي چي  
به په کابل پوهنتون کي د علمي سیمینارونو اوڅیړنیزو غونډو پرمهال د یو خارجي یا کورني څیړنکو لخوا  

وه، نو د جواب له پار به یې یوازي څو السونه پورته سول، چي په هغو کي به یو  کومه پوښته مطرح س
 .الس د )پالوال( هم و

 

 .پالوال پر مورنۍ ژبي سربیره په دري، انګلیسي، جرمني او عربي ژپو پوهیږي
 

اوس په دغه زړه او چپه الس ته جوړه سوې خونه کي، چي هیڅ بخارۍ نه سته ډاکټر عبدالرازق پالوال  
یوازي راډیو اوري، یا هم کله ناکله په رېږېدېدلو السونو یوه لیکنه کوي، خو د عمر د ډېروالي له امله خبرو  

 .او لیکنو ته تر ډېره تسلسل په هغه ډول نه سي ورکوالی، چي ورته په کار دی 
 

کاکړو کوڅه    لمریز کال کې د کندهار ښار په   ١٣١٧ډاکټرعبدالرازق پالوال د حاجي عبدالخالق زوی په کال  
 .کي زېږېدلی او ډېر وخت یې په بامیزو کوڅه کي تېرکړی دی 

 

 .په اته کلنۍ کي د حاجي میرویس خان نیکه لېسې ته شامل سوی دی
 

لمریز کال په اوله نومره له یادي لیسې څخه فارغ او یو کال وروسته د کانکور امتحان له  ١٣٣٧پالوال په  
لمریز کال کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ته شامل سو، چي له یاد پوهنځي    ١٣٣۸الري 

 .م کال فارغ او همدلته د بشرپوهني استاد وټاکل سو ١٣۴۲هم په لومړۍ درجه  
 

ډاکټرپالوال د کابل پوهنتون له خوا امریکا ته د لوړو زده کړو له پاره ولیږل سو، چي په بشرپوهنه کي یې  
د امریکا متحده ایاالتو له ارزونا پوهنتون څخه د دوکتورا په سطحه تر لوړو زده کړو وروسته خپل هیواد  

 .ه ته راستون او د محصالنو روزني ته یې په کابل پوهنتون کي مال وتړل
 

https://www.dw.com/ps/%D8%AF-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%8A-%DB%8C%D9%88-%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%88%DB%90%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A8%D9%BE%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%87/a-52351199


ډاکټر عبدالرازق پالوال د محصالنو د  تدریس ترڅنګ د کابل او سویس پوهنتونونو د یو قرارداد له مخي  
د سویس هیواد له خوا د افغانستان د ژبو د یو اطلس جوړولو له پاره په بدخشان او د هیواد په یوشمیر نورو  

ې، شوغني،سنیچي، مونجي او پراچي(  والیتونو کي د اول وار له پاره یوشمیر ژبي لکه ) بلوڅي، پشه ی 
 .ثبت کړلې

 

کال په نیمایي کي له افغانستان څخه ووت او د جرمني هیواد ) ایډلبورک( کي یې تر  ١٣۵۸ډاکټرپالوال د  
 .پنځلس کاله زیات وخت تیر کړ

 

کورنۍ  نوموړی استاد وروسته د پاکستان د بلوچستان د کډوالو په کمپ )سرخاب( کي د خپلي مهاجري  
سرپرستي پر غاړه واخیسته او په افغانستان کي د مخکني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د نوي ادارې تر  
فعالیدو وروسته کندهار ته راغلی او دلته یې د خپل هیواد په غېږ کي لیکوالۍ ته یو وار بیا لستوڼي راپورته  

 .کړل
 

لې سربیره په کابل او د هیواد څخه دباندي په  د دوی اکثره مقالې پر طلوع افغان ورځپاڼي او کندهار مج
 .انګلیسي او جرموني ژبو هم خپرې سوي دي

 

 : چاپ سوي اثار 
 

 د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ ) لومړی ټوک په انګلیسي ژبه او د وهم ټوک په پښتو(  :١
 

 پښتو نوی مصدر :۲
 

 د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  :٣
 

 له انګلیسي څخه ترجمه  د کاالم تاریخ :۴
 

 معیاري پښتو  :۵
 

 موږ محوه کیږو  :۶
 

 وګړي دوزخیان دي سړیان ال هم  :٧
 

اثارو ترڅنګ زیات شعرونه او نژدې   د    ٣۵ډاکټرپالوال د چاپ  په دې کي  اثار لري، چي  ناچاپ  ټوکه 
قرانکریم ترجمه، د انجیل او تورات پر ترجمو سربیره د دغو کتابوبونو پر ځینو برخو وضاحتونه هم لیکلي  

 .دي
 

 : لوی ارمان 
 

ډاکټرپالوال وایي، ستر ارمان یې دا دی، چي ناچاپ اثار یې چاپ او تر لوستونکو پوري ورسیږي، ترڅو  
 .چي پر ده یې لري هغه یې څه نا څه اداء کړي وي د ټولني هغه حق، 

 

اوسمهال ډاکټرپالوال د عمر د ډېروالي له امله په خپله له والړیدو او ګرځیدو لویدلی او په یوه زړه نمناکه  
 .خونه کي د ژوند ترخې شپې تیروي 

 

اد په قول، چي  دغه دروند استاد یو زوی او یوه لور لري، خو هغوی په جرمني کي ژوند کوي او د است
 .څوک یې په کیسه کي  نه دي

 

 « محمد ابراهیم سپېڅلی
 



گیانو مطالب  نهیو کې هم د ډاکتر پالوال د فرهنگي ژوند او مړینې په باب ځینو فر خواله رسن ه  دغه راز پ
 م: خپاره کړي دې چې دلته به یې څو بېلگې را واخل 

 

  پښتو څانگې په استازولۍ   استاد انور خیري د یاد پوهنتون د نتون کې د پښتو څانگې  د هندوستان په نهرو پو ه
 خپور کړی دی:   پیام دا
 

کابل پوهنتون پخوانی استاد دکتور محمدرازق پالوال د مړینې له امله د نهرو پوهنتون د پښوڅانګې    د »
 !دغمرازۍ پیغام 

 

پالوال  دیوه مسلکي ژبپوه او تکړه لیکوال په توګه د کابل پوهنتون  باصالحیته استادانو څخه ګڼل کیده  استاد  
،چي دژبې او ژبپوهنې په برخه  په تیره تاریخي برخه کې یې ځانکړی کار کړی اودیري علمي مقالې اوپه  

 . ژبپوهنې او ګرامر پورې اړوند کتابونه  یې لیکلي  دي
 

پالوال یوازنی مسلکي ژبپوهاند ګڼل کیده  چې خپله مطالعه یې له ژبې ، ژبپوهنې اوتوکم پوهنې چې  استاد  
په علمي نړۍ کې مهمه موضوع وه پر بله خوانه کړه او دژوند ترپایه پردغه علمي نظر والړپاتې شو که  

 . څه هم چې  انتروپالوجي او اتنولوجي سره یې هم اړیکه جاری ساتله 
 

 ي. په معرفی او په اطلس کې یې ثبتول دده   دنورو مهم کارنو څخه شمیرل کیږ  آریایي ژبو 
 

کسان کې راځي چي ژبپوهنه یې په عصري، مسلکي او نړیوالو    ژبپوهانو په هغه شمیر دی د افغانستان  د 
 . میتودونو او اصلو سره برابر مطرح کړل

 

م  او  یې عمیقي  لیکنې  دا ګڼالی سو چې  یې  ځانګیړنه  لیکنو  دی  د  پري  آساني  په  اولستونکي  دي  نظمې 
 . پوهیدالی شي

 

مرحوم استاد ډیر لیوال و چې دهندي او پښتو ژبو یوه پرتلزه څیړنه باید ترسره شي.او ده به تل دغه ټکي  
 . ته اشاره کوله

 

 .ضایع نه شي آثار یې خپاره او  په دې هیله چې لیکنې او 
 

 جنتونه یې ځای 
 

 پښتو ځانګه 
 

 پوهنتون نهرو 
 

 خواشیني څرگنده کړه:  داسې  پالول صاحب پر مړینې باندېدانشمند دوست رحمت اریا د 
 

د یوۀ ویر او غم ال خالص نـۀ وو چې بل لوی غر هم ونړید. زموږ د افغان ټولنې ستره فرهنگي څیره  »
استاد نگارگر څو مخکې وفات سو دا دی اوس د یوۀ بل غرۀ د نړیدلو شاهد یو. ډاکټر عبدالرزاق پالوال،  

ز کال  ۲۰۲١ن د دسمبر شپږمه  استاد پالوال د افغانستان نامتو مؤرخ، ژب پوه، ټولنپوه او ستره ادبي څیره ن 
 و. کالو په عمر کندهار کې وفات سو او خاورو ته وسپارل س  ۸٣د 
 

ښاغلي پالوال په هېواد کې دننه او بهر د لوړو زړکړو له ترالسه کولو وروسته په کابل پوهنتون کې د استاد  
 .کلونو یې گڼ شمېر شاگردان روزلي دي  - په توگه دنده درلوده او تر کلونو 

 

ښاغلي پالوال د تاریخ، ټولنپوهنې او ژبپوهنې په برخه کې ګڼ شمېر اثار لیکلي، چې یو شمېر یې چاپ  
 .شوي هم دي

 

https://www.facebook.com/anwar.khairee
https://www.facebook.com/Rahmat1Arya


د نوموړي تاریخي کتاب، "پښتنو نوی او پخوانی تاریخ" 'لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او د ویم ټوک په  
 .پښتو ژبه ' ډېر علمي بحثونه راوپارول

 

 .انگلیسي، جرمني او عربي په ګډون په څو بهرنیو ژبو هم پوهېدۀډاکټر پالوال د 
 

مو کلونو کې جرمني ته کډوال سوی وو او نـېـږدې درې لسیزې مخکې بېرته هېواد    ١۹۸۰ښاغلی پالوال په  
 .ته راستون سو او د ژوندانـۀ تر پایه د لیک او لوست په چارو بوخت وو 

 

. جنتونه دې ځای وي. د استاد محترمې کورنۍ، ددۀ شاگردانو او نورو  استاد پالوال د افغانستان یوه هستي وه
مینه والو او د افغانستان د ادبي او علمي کهول ویرجنو ته صبر غواړم او تسلیت ورته وړاندې کوم. هللا  

 « .تعالی دې ښه ورسره وکړي. آمین
 

 دا دی:  پیام د پیاوړي محقق ډاکتر لطیف یاد د خواشینۍ  
 

په ډیرې خواشینۍ سره مو خبر ترالسه کړ چې دکابل پوهنتون پخواني استاد ، څیړونکي ،لیکوال ،ژبپوه  »
 . او  تاریخپوه  ډاکټر  عبدالرزاق پالوال له دې فاني نړۍ نه  سترګې پټې کړې

 

 : آثارو خاوند و چې دځینو نومونه یې دادي نو موړي دزیاتو علمي 
 

 .د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او د ویم ټوک په پښتو ژبه(  -١
 .لمریز کال چاپ  ١٣۸۴د پښتو نوی مصدر، د   -۲
 .د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  -٣
 .ژباړه( د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه  -۴
 .معیاري پښتو  -۵
 .موږ محوه کیږو  -۶
 .وگړي دوزخیان دي، سړیان ال هم  -٧
 

خپلې استادۍ په وخت کې ډیرشاګردان وروزل . دده مړینه  یوه ستره علمي ضایعه ده .    ارواښادپالوال د 
 .« لوی خدای دې وبخښي

 

   دی: متن . دا یې د لیکنې بشپـړ کړی دی  اتفصیل سره د پالوال صاحب حق ور اد   لږ څه سردار ولي بیا په 
 

 .پالوال هم د ژوندیو له کتاره ووت  ډاکټر عبدالرازق»
 

 په کلونو روزل سوي ستر مغزونه 
 رې ـپه یوه شېبه کي خاوري سي ای

 

کاله د مخه په کندهار کي    ۸٣د کابل پوهنتون پخوانی استاد توکمپوه، ژبپوه، مؤرخ او څېړونکي پالوال  
وږېږېد، له کابل پوهنتون، جرمني او امریکا څخه یې په انترو پالوجۍ ]وګړ/انسان پوهنه ) دې پوهنه کي د  
پخوانیو تاریخي مهالونو څخه تر اوسه د جغرافیایي وېشنو،  تاریخ او کلتوري اړیکو له مخه انسانیت ته  

 .نتون د همدې د همدې څانګي ښوونکی ووکتل کېږي([ کي ډاکټري لرله او د کابل پوه
 

د ژبپوهني دغه کدر د زیار صاحب او بایزید اڅک سره هغه پروژه کي برخه اخیستې وه چي د یونسکو له  
خوا د افغاني ژبو اطلس جوړولو په نیت جوړ سوی وو، د سویس هیواد له خوا د افغانستان د ژبو د یو  

  .بلوڅي، پشه یي، شوغني ،سنیچي، مونجي او پراچي ثبت کړېاطلس جوړولو لپاره یې یو شمېر ژبي لکه  

https://www.facebook.com/latif.yad.5
https://www.facebook.com/waliafghan2


وروسته ئې د ]پښتو مصدر[ او ]معیاري پښتو[ دوه نوښتگر اثره او هم پر ژبه په لسهاوو درنې څېړنیزي  
مقالې ولیکلې، چي د ژبي د کره کولو په برخه کي یوه نوې هڅه ده چي په ډېرو برخو کي ئې سپارښتني د  

 .پاملرني وړ دي 
 

ع کال بیرته وطن ]کندهار[ ته  ١۹۹٧د ثور فاجعې وروسته جرمني بیا وروسته پښین ]سرخاب[ ته کډه او  
 .ستون سو 

 

د سرخاب د کډوالو د کمپ د ځینو مشرانو له خولې چي هغه به هره ورځ سهار د شپېشتو پلورولو د پاره د  
 .ن ژوندی ساتلی وو ځایي ډاټسن موټر په باډۍ کي د پښین بازار ته تله او په دې ئې ځا 

 

استاد پالوال یو زوی او یوه لور لرله چي په جرمني کي ژوند کوي او د استاد په قول، څوک یې په کیسه  
کي نه وه، هغه تر مرګه یوازي وه اوسېد او له دې بدمرغه نړۍ په داسي حال کي والړ چي په نږدې  

 .راتلونکي کي ناممکنه ده چي څوک ئې ځای ډک کړي 
 

 بخښي، روح ئې ښاد خدای دې و 
 

 :د ډاکټر پالوال الندي کتابونه چاپ وه 
 

 .د پښتنو نوی او پخوانی تاریخ )لومړی ټوک، په انگلیسي ژبه او دوهم ټوک په پښتو ژبه(  -١
 .ل ل کال چاپ  ١٣۸۴د پښتو نوی مصدر، د   -۲
 .د شاه مقصود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  -٣
 .ژباړه(  د کاالم تاریخ )له انگلیسي څخه -۴
 .معیاري پښتو  -۵
 .موږ محوه کیږو  -۶
 ..«.وگړي دوزخیان دي -٧

 

چې زه    په باب او مړینې  لیکنو    ، وظایفو، تخلیقاتو، ژباړوښلي عبدالرزاق پالوال دژوند، زدکړو،  د خدایب
امانتدارشو  څرگند په میډیا کې راڅه چې  پوهېدم او   په  د دې حاضرې مقالې په  سره ولیکل او    ۍ ل، ما 

 . او خپلې څرگندونې مې هم ورسره مل کړې کړل او خوندي راټول چوکاټ کې مې 
 

 او په پای کې یې د منظوم کالم یوه بېلگه: 
 

 خوله 
 

 وې سا ـ ه سـ ک پـابـم چــډي یــونـي شـلی وچـراغ
 جهان وکیښ خو پوه نه سوم په ستړیا مې تر پښو 

 

 ه وسو ـنـ ې نـود یـوجه وه چي  ـبـمـره لـدي سـنـد ت
 اـ ت ر ـــم تـتـې راوســي یـه وه چــبـلـي غــنــیــد م

 

 هـېـوله ـه بـونــولـ چ ديـوم حجاب النـ ر کـسراب ت
 ا ــو وه دریـرگـر ستـته ـه او آسمان راتـکـچي مځ

 

 کاسه ـعـوسه انـکـعـمه ـ، لهـه الســر لـمـاړ د لــاه
 وا ـو کې د هـــه الیـــــپ زازـــتــړی اهـــوړ کـــج

 

 وت سوم ـره وژړل دعـ ر اوږه راســان مې پـمـآس



 سترگکان وهل برېښنا ره  ـېــاپـوې چـې سـځــاوری
 

 در ته بې گودرهـنـمـر ژره سـوم ژر تــډ ســور گ
 ها ــتــخ بې انــمرـــدلی و پـــــوړېــ ر غــحــو بـــی

 

 ه کېدله ـورتـ ه وار پـه پـاج راتـیـتـیې د اح واجــام
 ده ورسره ال ـوړېـل هــن ــیــه مـــاکــي پــۍ مـتـښـک

 

 ر فهم لو کړه ـت لــه ویـشت راتـهـوم بـي د کـاقـس
 یلمستیا ـوې مـ ه ســې درتر ی ـبـن خـې نــه چــراځ

 

 عسلو او روڼو اوبو  نوـ یـپـدو سـیـشو،  ـیـ رو مـد س
 ښودل ترشا ـرېـوښي مي پـل نې،ـیـماڼ، ولې، چـخ

 

 صه ورته کوله ا قـراحي زمـه کټ ـ کټ چي صـپ
 دې ومسل مینا ــانــراب  رواـــې پـ ه بــولـ ه سره خـپ

 

 مې په امید پښې راخطا کړې  ه توښې ـر لـضـد خ
 ږی په ځغستا ـت و ـر اوبــوان تـیـ وم د حـ ر سـېـرات

 

ــ ی ډېـــونـې شـلی وچـراغ  وال په سوې سا ـالـم پـ
 چي خوله راکي په خندا  واني وکړي ـه دونې ځـک

 

 کندهار،  ـ   ټولنه   خپرندویه  رشاد  عالمه   روهیال،  هللا  مطیع  زیاتونې:  او  ترتیب  متن(،  ړـ)بشپ  لیکوال  اوسني  عبدالرؤف،   )بېنوا
 مخ( ام  ۹١١  کال، ۲۰۰۹ ــ ش ١٣۸۸

 
 ، روح یې ښاد

 

 . جنت الفردوس یې ځای
 

 دې خدای وبښي،  دالرزاق پالوالډاکتر عب
 

 او د افغانستان شاگردانله درنې کورنۍ، 
 

 له کورنۍ سره په دې لوی ویر کې   فرهنگد 
 

 ځان شریک گڼم او ټولو ته د جمیل صبر غوښتنه کوم. 
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