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 ،نویسنده (  «شیون » کنری  ــ حسن)  فرزند جنرال سید حسن « ولسی » سید همایون نوتاش 

«  کتوازی»  جنرال عبدالحکیم   ژورنالست  و شخصیت ملی  افغانستان  است که محترم ،عر شا  

:سوانح محترم اولسی را چنین می نویسد ، پرست شورای تفاهم در پیشاور سر  

 



 
   » 2 » : صفحه   

لغمان سپری نموده  والیت اما ؛ دوران کودکی را در . از سادات کنر ها بوده«  اولسی » سیدهمایون 

.است  

.ملی دارد گدرد و احساس بزر ،شاعر و متفکر است ،او عالوه براینکه نویسنده   

امیکه ما در کابل اتحادیه نجات ملی را تاسیس می کردیم و محترم پوهاند اصغر ریس پوهنتون در گهن

بدست آورد و در آقای اولسی نیز عضویت این شورا را ، ردید گس آن تعیین شاه به حیث ری دوران

. رفتگتمام مبارزات ملی فعاالنه سهم   

 ،فراغت از دوره متوسطه در دوره هفتم شورا که در تاریخ کشور یک مرحله حساس بود زوی بعد ا

س شورا و دوره جناب عبدالهادی خان داوی ریار  وظیفه داشت که البته در همین گبعنوان خبرن

 ،دکتور عبدالرحمن محمودی ،غالم محمد خان غبارر مانند میرگشخصیت های سیاسی و ملی دی

وکالی شورا ... وهر غوربندی و گمیر علی  ،پوهاند عبدالحی حبیبی ،عالمه صالح الدین سلجوقی

.بودند  

در وزارت مطبوعات  تقرر یافت و عضویت  پښتو ټولنه  را حاصل کرده  ۴۳۳۱سال در آقای اولسی 

.کردمامورین  وزارت را  پښتو تدریس می  و  

محترم اولسی را با خود  ،زمانیکه محترم عبدالستار شالیزی معین وزارت مطبوعات و وزیر داخله شد

.به  وزارت  داخله  برد   

.ذار کردندگبحیث حاکم جبل السراج و بعٌدآ حکومت قادس را به وی وا ۴۳۱۱جناب  اولسی در سال   

ښاغلی قیام الدین خادم شاعر و  نویسنده برجسته  زبان و ادب پښتو در مورد کتاب هیلی او اندیښنی 

: اثر سیدهمایون اولسی  می نویسد  

کتاب هیلی او اندیښنی یا اندیشه ها و آرزو ها از پارچه های کوتاه ادبی یا شعر بدون قافیه  تشکیل 

.فاده می کندرا ا گآنها مفاهیم بزر شده که جمالت کوتاه  

ویښ زلمیان عام و مروج کردند که برای رشد زبان و تربیت  ،  ونه سبک را در افغانستانگاین 

.معنوی افراد جامعه بهترین راه و روش می باشد  

زمانیکه بحیث ریس و صاحب امتیاز . ذوق هنری و ادبی محترم اولسی من از قبل آشنایی داشتم  از 

اما ؛ پارچه  های ادبی محترم  .مسلکم آثار خام را نشر نمی نمودم  باساس ،روزنامه هیواد بودم

بمراتب نشر نموده ام که  ،وشه ای از ادبیات نوین عصر را به  تصویر می کشدگاولسی را که 

.بسیاری از آنها خیلی بامزه اند  

که « حسن کنړی»برای من زیاد خوش آیند است که محترم اولسی همانند پدر خود جنرال سیدحسن 

برخورددار است و من بار ( شاعر انقالبی)سیاسی و ادبی گدر تاریخ معاصر کشور از شخصیت بزر

.ها بیادش اشک ریخته ام ، راه او را تعقیب می کند  

پشت کار و عمل انسان را به هدف نزدیکتر می کند و کی میداند که صاحب این اثر روزی ادیب و 

.رددگ گفلیسوف بزر  

 ،روزنامه پامیر ،پښتون ږغ ،ی به سرودن شعر آغاز کرد و برای مجله ژوندونجناب اولسی از جوان

.مجله میرمن، روزنامه هیواد شعر وپارچه های ادبی می نوشت  

 

چشم از دنیای «    5102مارچ   8 »   که داشت بتاریخ  یضیربنابر م« ولسی » سید همایون نوتاش 

  05 ساعت    م 5102مارچ  05بروز پنجشنبه  مورخ    اشجنازه   ق پیوست وفانی بست و به ح

.شد بخاک سپرده   المان کشور  واقع در شهر آخن ،  ظهر  در هدیره مسلمانان  بجه  
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