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ګلوي وشوه ، هغه  کاله پخوا می له پوهاند صاحب زیارسره په کابل پوهنتون کی پېژند  ۳۴ ېدږن  

پوهنتون  پوهنتون د ژبې او ادبیاتو په پوهنځي کی استاذ و او زه د کابل   وخت زیار صایب د کابل

ژبی ته د پوهاند صایب زیار هاند او هڅی ، په تیره بیا د . ومدسیانسی علومو په پوهنځی کی محصل 

.د ځوان توکم په منځ کی د پوره شهرت خاوند ګرځولی وو  نوو ویونو کارونی د هغه نوم  
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جلی او په زما د ژوند دا هغه شپی وی چی شعر او شاعری ته می نوی مخه کړی وه ، دوخت ادبی م

نوسره د یو نوښتګر شاعر او پوهاند په تو ګه ځانګړی مینه هغوکی د زیار صایب له شعرونو او لیک

له زیار صایب سره پیژندګلوی . په تیره بیا له ازادو شعرونو سره لرله او په ډیره مینه به می لوستل

.اوله هغه زده کړه چی تر اوسه ال پری ویاړم زما د ژوند ډیری خوږی شیبی وی  

اصالح او نظر لپاره وروړل نو الرښونو ته به یی ډیر ځیر کله چی به می خپلی لیکنی او شعرونه د 

هڅول  لیکنو ته  هغه به نوی او زلمی شاعران   .ډیرخوند اخیست  وم ، له مجلس او خبرو به مې

اومرسته یی ورسره کوله، هغه له نورو شاعرانو ، لیکوالو او پوهانو ډیرتوپیر درلود اولري یی ، د 

ی نوې تجربې یی ازمویلې له نورو ډیره بیله وه ، ډیرو دودیزو لیکوالو زیار ویاړلی او ځانګړی الرچ

او پوهانو به ال رخه هم ورسره ښودله اوخنډونه به یی هم ورته جوړول ، دپښتوژبی ډیر نوی ویونه 

.چی هغه وخت به ډیرو ورسره نه منل نن دهغه په هڅه اوهاند د پښتو ژبی خواږه او منلی ویونه دی  

زیار په یو پیچلی او النجه من دورکی پښتو ژبی او ادب ته نه هیرودونکی او ځالنده پوهاند صاحب 

هغه د لوی زغم او مینی خاوند دی چی پښتو ژبه او ادب یی د پوهی اوکار .کارونه تر سره کړی دی

.ساری نه لری  

ر پر بڼسټ هغه په نړۍ واله کچه یو داسی پیژندل شوی او منلی پوهاند دی چی دیو مدرن او پراخ نظ

یی پوهنیزوځانګړتیاوو په کابل ، پیښور، وین ، برلین ، ژنیو ، لندن او نوره اکادمیکه نړۍ کې چی د 

دودیزو پوهانو په خالف یی څو واره پښتوژبې او ابیاتو ته نه هېرېدنکي سترکار ترسره کړی دی ډیر 

.ښه پیژنی  

تاریخ په راسپړلو، د ژبنی زیرمو په وده او پوهاند زیار د ازاد شعر یو پوخ ملګری او زمونږ د ژبی او

.پراخولو ، اوهمد رازدژبی په پوهنیزو میتودو نو اوبنسټونو کې لویه او ځانګړې ونډه اخیستې ده  

. پوهاند صایب زیارډېرې نورې ښېګڼې لري چې شمیر او لړیی څه اسان کار نه ده   

نځو او په ډیر ویار یی د سترو کارنامو لما خوشحاله یم چی نن یی د زوکړی اتیاومه ویاړلی کلیزه 

یادونه کوو ،پوهاند صایب ته نورهمداسی له برکته ډک عمر او سالمتی غواړم او د هغه ویاړلی کار 

.او زیار ته د درنښت سرټیټوم   
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 په ټوله مینه 
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