
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پښتو ژبه، د دنيا د نورو ژبو په څېر، د پرمختګ »

پل  به، خ پل طبيعي او نورمال بهري لري. دا ژ خ

ښتو،  دغه  طبيعي  او نورمال بهري ته پرېږدئ. په پ

ضم يې،  د  سې ىش مه ورتپئ، چې ه له ځانه دا

  رح()الحاج محمدالله خان افغان                  «هغې تر وس تېره خربه وي .
 

دا به ډېره ګرانه وي، چۍ په نړۍ کې داسېېې يوه 

ټولنه، مؤسسه او يا يو سازمان پيداکړو، چې هغه 

دې، په ژبو باندې د تېري کولو د کرغېړن عمل 

ننګه، مالتړ او حاميت وکړي. دا ځکه چې، ژبه 

واځينى ارزښت دى، چې د د برشي کلتور هغه ي

انسېېانيت  تاري ، هرهنګ او ټولنيب بدلونونه او د 

هغوى د رامنځته کېدو سببونه  څېړي او په خپله 

ستايي يې او له يوه  پراخه ملنه کې يې رانغاړي، 

نسېېل څخه يې بل نسېېل ته، د پوهېدو په موخه 

لېږدوي . د نړۍ د لرې او نږدې  سيمو هراړخيبه 

نه او د هېو  ادونو تر منځ د اړيکو ټينګول پېژند

 او پالل، د ژبې په وسيله تر رسه کېږي.

نه  اوانسېېېاړ اړيکو  په ټولنيب ژوندا که چېرې 

نه واى، نو  نده  څه او رغ نډه غو کې، د ژبې و

انسېېېانان به د نړۍ او برشېېېي ټولنو په اړه هې  نه 

له کړې  او نورې هرې  بد اسېېېتل ېېېېال هره 

ګودرې يې خپلې کړې دي، چې ډېره ښه منونه 

يې هرهنګي يرغېېل دى. هرهنګي بريېېد، ډېر 

کرغېړن عمل دى او که پر  ضد يې په هوښيارۍ 

رسه ګام پورته نه يش او مخه يې و نه نيول يش، 

طبعي خربه ده، چې پېېه لومړي رس کې د ژبې 

نوي او بيا يې له مخې اصېېېو ښوړښېېېت زيامن

 غړوي.

يو څوک مه وژنئ، د مسلک »د پوهانو په نظر : 

 «له ساحې څخه يې وباسېئ، په خپله مري!

پل  به او خ له مورنۍ ژ له چې يو څوک، خپ ک

له هسېېېېه ورکړي او يواځې  يداييشېېې  حل   پ

په نظر، تر مړي  بيولوژيکي ژوند وکړي، زموږ 

ب پاره چې تر مړو  له  بدتر دي. ددې  نههم   دتر 

شېېو، بايد چې د ژبپوهنې غوښېېتنو او اصېېولو ته 

پاملرنه وکړو او عمو کولو ته يې مالوې وتړو، 

خو ددې په څنګ کې مو، دې ته بايد پام وي، 

 چې نورو ژبو ته درناوى وکړو.

کېېه چېرې، پېېه نړيوالېېه کنېېه رسچينې وکتالى 

يش، ډېر داسېېې ملالونه پيداکوهى شېېو، چې د 

اروا کړنو پېېه پېېايلېېه کې واکمنو رژميونو د نېې

رامنځتېېه شېېېوي دي. دا ډول کړنې، پېېه تېرو 

شمېر آملانيانو د رسبيانو د ژبې  وختونو کې، يو 

په وړاندې تر رسه کړې دي. د ژبپوهنې علم، په 

خت  له دا ډول کړنو رسه، سېېې هر وخت کې، 

څه کې ده، چې  په دې ه تل  خالف دى او  م

مخه يې ونييسېېې، ځکه د ژبپوهنې علمي هرې 

ارې، پرنسيپونه او اصول، تل دا غوښتنه کوي، چ

چېېې ژبېېې بېېايېېد وروزل يش، وده وکېېړي، 

مي يش، د  ل ع هرني او  خې،  پرا ېږي،  وغوړ

متدنونو او پرمختګونو د لېږدونې  په زړه پورې 

سيلې يش  او د مړينې له ترخې څپېړې څخه،  و

 دتل له پاره، په امان کې وي. 
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 او لوروونکي الله په نامه پېرزو کوونکيد خورا 

 پښتو  نسبي معيار لري
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د پښېېېتو ژبې په اړه، کله نا کله دا خربه اورېدل کېږي، چې معياري نه 

ده. دا چې  دا خربه  سېېېمه  ده  او که نه ، راځئ، يو څه  دې ټکي ته 

په لړ کې، ددې  ځري شېېېو، چې تاريخي ژبې، د ژبنيو حقايقو   ددې 

خربې اصو حقيقت  پيداکړو. له شک پرته، ددې خربې کول هزمي 

بولو، چې په دې ژبه کې، په بشپړه توګه، د معيار ساتل نه دي مراعات 

سويه ليکل کړي دي، مګر  سليقه او  شوي او زياترو، په خپله  لهجه، 

تيوري پر بنسټ د مطالعې وړ دي،  څرنګه چې، هر څه، د نسبي اصل

په اړه، ددې  نو موږ ځکه يار  يادونه رضوري ددې  ژبې د مع ټکي 

بولو، چې  په دغه ژبه  پېړۍ تېرې شېېېوې ، په لسېېېګونو ، سېېېلګونو، 

زرګونو او لکونو  نه، بلکې  په ميليونونو ټوکه  آثار  چاپ شېېوي دي، 

 .٥٥زېږديز کال د جون ٣١٥٦مه،  ٣رکهـ . ق. کال د رمضان املبا ٥٢٢١مه نېټه،٣٦ملريز کال، د غربګويل )جوزا( ٥٢٣٥مه ګڼه ٣٥٢ــ  ٣٥٢ګڼه  درېمه دوره، پرله پسې ګڼه ٦ــ  ٥چهارشنبه 
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په بېالبېلو برخو کې،  دا ونونو ټوکه په ملي نو څنګه کېداى يش، چې 

 کتابونه دې ، بې معياره چاپ شوي وي.

خربه دا ده، چې تر اوسه پورې، ددغې ژبې په ليکنو او آثارو کې، يو  

شته، ځکه ددې ژبې د ليکدود، امال او  شوى او  سبي معيار مراعات  ن

انشېېا په برخه کې، ددې ژبې د څېړونکو او پوهانو تر منځ، رسېېمي او  

، پريکړې يې اعالن شوې او په   هغو پريکړو،  علمي ناستې شوې دي

،تر ډېره بريده  عمل هم شوى دى او  د پام وړ سمون هم راغىل دى. 

دا چې، نن سېېبا، د يوې سېېيمې د ليکوالو د پلم په ژبه ، د بلې سېېيمې 

سبي  ستونبو يې لويل، دا د همدې پريکړو او ن ليکوال پوهېږي او بې 

، په کوال، په سېېهيل کې ليکنه وکړيمعيار برکت دى. که چېرې  يو لي

په ارامۍ رسه  غه  ېدى يش او ه شېېېامل  کې لوسېېېتونکى پرې پوه

لوستالى يش. همداراز، که په ختيځ کې،کوم اثر وليکل يش، لويديځ  

مېشېېېته لوسېېېتوال يې، په ډېرې اسېېېانۍ رسه ويالى يش، موږ له دې 

سبي معيار لري او د  ښتو ژبه، د ليک لوست يون شپړ بمعلوموو، چې پ

معيار د ساتلو او مراعاتولو له پاره، دا اړينه ده، چې په لومړي رس کې، 

ددې ژبې ليکدود معياري کړو ، کوم چې  په بشېېېپړه توګه، د معياري  

پښېېېتو د رامنځته کولو او ليکلو له پاره، حياه اهميت لري او ددغې 

لرغونې، پراخې، متمدنې، رسېېېمي، مو او وليسېېې ژبې، په پرمختيا او 

پراختيا کې وړ مرسېېېته کوهى يش. ددې کار له پاره، د ليک په برخه 

کې، ځاړ سليقې  له پامه غورځول په کار دي او د دې ژبې د ډله ييب 

اصېېل مراعاتول، د ټولو له پاره بېخې هزمي بريښېېي. ددې ژبې ټولې 

ياري پښېېېتو ژبې  له ټولو څخه، د يوې مع لهجې ملرتمې دي، مګر  

پاره، ډېره ګټوره او ارزښېېېتناکه خربه ده. په پښېېېتو  ښوړول، د ټولو له

کې، د اکاډميک ګرامر ليکل، د اکاډميک پاموس ليکل او د اديب ې 

کلتوري  ټولنو او د علمي او اکاډميکو، پوهنتوړ ، ښوونيبو او رسنيبو  

نه او حکومتي او وليسېېې  کارو له لوري، نور وړ  مرکبونو اوخپرونو 

 ي.عياري کولو په هره کې، بنسټيب اغېبلر مالتړ، ددې ژبې د بشپړې م

 ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې 

لې  ل پرمخت کې بېېه لېېه  پوهېېېداى، پېېه اول  

ستل هم نه ن واى ممک تکنالوژۍ څخه ګټه اخي

او دا امکان به هم نه واى، چې پوهانو دا سېېېرته 

 نړۍ يو کىل بللې واى .

له بلې خوا، ژبپوهنه د ژبې علم دى، دا پوهه، د 

نه  ندې تېرى کول  با په حريم او حقوپو  ژبو 

ګار کوي، چې  ندې ټين با نه پر دې  مني. ژبپوه

سامله  پالنه ويش او د  سمه، روغه  او  بايد دژبو 

و پرضېېد سېېخته  مبارزه ويش، چې د هغو هملون

ژبو حقوق تر پښېېېو هندې کوي او د پرمختګ 

په دې ځاى کې، دا پوښېېېتنه  مخه يې نييسېېې. 

راوهړېږي، چې اصېو سېتونبه په څه کې ده او 

په ژبو باندې ظلم اوتېرى، د کوم  ناوړه  هدف 

 له پاره تر رسه کېږي .

  انسېېان د مخلوپاتو )ج(،رسه له دې چې،الله تعاىل

يداکړى دى او ژبې يې، د دوى نعمت  ارشف پ

ګرځولې دي، خو کېېه چېرې د برشېېېي ټولنو 

تاري  ته وکتل يش، نو سېېېړى وېالى يش، چې  

په ډېرى انسانانو کې دا خاصيت شته، چې ځان 

څه کې وي،  په دې ه تل  تر نورو لوړ بويل او 

چې ځينې انسېېانان او يوشېېمېر برشېېي ټولنې، له 

غه الهي نعمت څخه بې ب رخې کړي، تر څو د

 پر نورو باندې برتري او تفوق ولري.

موږ په نړۍ کې ډېرې داسېېې بېلګې پيداکوهى 

شېېېو،چې ظاملوځواکونو، د مظلومو ا ولسېېېونو 

ژبې ځپلې دي، د کېېارونې لېېه ډګر څخېېه يې 

پاى کې يې، د مرر تر پولې  په  ايسېېېتلې  او 

پورې رسولې دي. په دې عمل رسه يې، د خپلې 

ته د  کارونې او ودې هره هواره خوښېېېې ژبو 

ساړ  کړې ده. دوى په دې ناروا کړنې رسه، د ان

کلتور تر ټولو لوى او اسېېاا ارزښېېت له منځه 

 وړى دى او په هې  صورت د بښنې وړ نه دي .

دا ډول کړنې، دوى د ښنګ ښګړو او مستقيمې 

هسېېوهنې له هرې رس ته رسېېولې دي، چې کله 

ظاملو پوتون بدل شېېېوي دي،  و هم د حاهت 

نيمه پېړۍ مخکې، د حساب وړ پښتنو ليکوالو شمېر 

د پنځوسېېوکسېېو په شېېا وخوا کې و، يو چا به چې يو 

 څه ليکل، هغه  به زياتره له پښېېتو پرته، د نورو په ژبو

کې و. د دري او اردو ادب ګڼ  شمېر آثار ، د پښتنو 

ليکوالو د پلمونو ايربه او مثره  پېژندل شوي دي، خو 

په پښېېتني چاپېريال کې، د سېېياا ګوندونو او اديب 

ټولنو په ښوړېدو او د علمي ټکنالوژي په راتګ او 

شمېر، ورځ په ورځ   ښتنو ليکوالو  پرمختګ رسه، د پ

ې ورو يې ،دومره وده او تکامل  دومره ډېر شو او ورو

که موږ دا  نه منلو وړ خربه ده. اوس  وموند، چې د 

ادعا وکړو، چې  په اوس وخت کې د پښېېتنو ليکوالو 

شمېر لسګونو او سلګونو ته نه، بلکې زرګونو، لکونو 

او ان  مليونونو کسانو ته رسېږي، ښايي چې مبالغه به 

ه يف، پمو نه وي کړې، ځکه د ليکوالۍ اسېېېانه تعر

پښېېتو ژبه د يوه ټوټه مل ليکل  او لوسېېتل دي او دا 

و متنونه، نن سبا، د هيسبوک له هرې، د ميليونونو پښتن

ه هيسېېبوکيانو تر منځ ، په پښېېتو ژبه ليکل کېږي او يو 

 بل ته استول کېږي.

په دې وخت کې ، چې دغه ټکي  ليکو، ما ته د يوه 

، چې په په ياد ېږيپوه، هغه  پېمتي خربه،  بياېې  بيا را 

به يې، د ليکوالۍ او ليکواهنو  ډېرو پخوا  وختو کې 

 په اړه  کوله او هغه داسې وه :

ليکوايل بايد د هر چا زده وي. په خاصه توګه د  ېېېې »

له  باور،  په  پاره بېخې رضور ده. د هغه  له  يانو  مکتب

انسېېان نه په ژوند کې، چې څه ىش پاتې کېږي، هغه 

يد وليکالى خاطرې دي، نو ځکه  با مهمې دي او 

 «يش.

هغه  به،  د ليکوالۍ ډګر ته، د رښتيا ميدان وايه او تل 

به يې دا خربه کوله، چې بايد ليکوال،  په خپله ليکنه 

 ،ه دې امله يې، هوښيار ليکوال تهکې سنجيده وي. ل

 د سنجيده ليکوال  خطاب هم کاوه.

 رېثک اټې، د چېېړۍ کېه نېبم پېد ژورنالي، بوکېسېهي

غورځولو، ډېره ګټوره وسېېېيله ده. په دوى کې ډېرى 

کسان داسې دي، چې ليکوايل به يې مسلک نه وي، 

ښتو ژبه مل ليکىل او لوستىل يش او په عام  خو په پ

ډول، د ليکوالۍ دا طرز، د ليکوالۍ يو ډول دى. خو 

په دې توپري، چې د هيسېېبوک له هرې د پښېېتو مل 

ې کله د انګلييس ې و ( او دري )کي  بورډ ون ليکل کله 

په وسېېېيله تر رسه کېږي، له دې امله، په دغو متنونو 

غه د  ته کېږي او ه کې ډېرې اماليي تېروتنې رامنځ

چا خربه، پيغامونه يې، په ګوډه ماته پښېېتو باندې، يو 

په دغو متنونو کې، د  له،  له دې ام ته رسېېېېږي.  بل 

اصېېالا او سېېمون راوسېېتلو په موخه، زيات غور او 

به دا ښېېېه وي، چې د ځ يا ده. نو ځکه  ته اړت ريکۍ 

ه، هيسېېبوک له هرې پښېېتانه پښېېتو ليکونکي، په بېړه ن

غام  ته پي بل  يات غور رسه، يو  په  ورو او ز بلکې  

وليکي او وې لېږي، پېېه دې ډول، د ګ و اماليي 

به ښېېېه وي،  تېروتنو مخه نيول کېداى يش. څومره 

ښتو ژبه کې، ستان، په پ ښتو لي چې دو دړه )کي  کپ

( وکاروي  او که څوک وغواړي، تر ډېره د پښتو بورډ

کي بورډونو له هرې دا سېېتونبه حل شېېوې هم ده. د 

هيسېېبوک لرونکى او ليکونکى، بايد له معياري ليک 

نښو او د پښتو د تورو او بيا په ځانګړې توګه ،دپښتو 

ياګانو له دپيل اسېېېتعامل رسه پوره بلدتيا ولري او په 

ن په عمو ليک نه وکړي.  پاملر که  ته کل ه کې، ور 

عمومي ډول،د هيسېېبوک په غوره اسېېتعامل کې هم، 

بايد غور وکړي او له دې مهمې  رسېېېنيبې وسېېېيلې 

ګټېېه واخو او خپېېل  بتېېه او هراړخيبه  ل م څخېېه، 

ارزښېېېتناک وخت، په چټياتو،عبلياتو او هضېېېولياتو 

اا او  له هرې د ر نه لګوي. د  هيسېېېبوک  ندې و  با

ښېېېوونکي خربونه، ښوړوونکي نظرونه  نېکمرغۍ وي

او پيغامونه، د ټولو لوسېېېتونکو زړونو ته هره ومومي 

 ،د کې، د يوې ملمرې تجربې په توګهاو  په  خپل ژون

 .ور څخه استفاده وکړي

 

 فيسبوک او ليکوايل
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 مخ 2 . ٥٥ږديز کال د جون زې٣١٥٦مه،  ٣هـ . ق. کال د رمضان املبارک ٥٢٢١مه نېټه،٣٦ملريز کال، د غربګويل )جوزا( ٥٢٣٥مه ګڼه ٣٥٢ــ  ٣٥٢ګڼه  درېمه دوره، پرله پسې ګڼه ٦ــ  ٥چهارشنبه 
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 د تورې سل پرهاره روغ يش

 د ژبې زخم تر قيامته پورې وينه

 

رښېېتيا خربه دا ده، چې د ژبې په واسېېطه، د ترخو 

غه  په کيږي او ورو ورو د له زړونه خ له ام خربو 

ځان را  تاوتريخوايل او شېېېخړو کې  په  ګان  خپ

د سېېولې، امن ،انسېېاندوسېېتۍ په اړه د څرګندوي. 

پښېېتو هره لنډۍ، پر خپل ځاى ځانګړى ارزښېېت 

لري،  چې لېېه ځېېانېېه رسه  يغېېام  پ کوم  لري او 

تاوتريخوايل  ته را بويل، چې د  اوريدونکي دې 

ځاى مينې، ملبت، خواخوږۍ او  ناخوالو پر  او 

په  په دې توګه،  ته مخه کړي، تر څو  ورورګلوۍ 

لنه ه توګه او په اهغاړ ټو انسېېېاړ ټولنه کې په عام

کې په ځانګړې توګه، د انسېېېاړ لوړو صېېېفاتو او 

پل ټولنيب  په لرلو او خپلولو رسه، خ ياوو  ځانګړت

ژوند پر م  بوزي.دلته به د پښېېېتو يو شېېېمېر هغه 

په لوړه کنه، د  په هغو کې  نډۍ را واخلو، چې  ل

نډيو  ندې، ل په وړا تاوتريخوايل  ښنګ ښګړو او 

 رس ته رسوىل دى : خپل تاريخي رسالت

 

 اخرت ته ځکه خوشلالېږم

 چې مرور ښېانان به ما پخېالکېوينه

 اخرته څومره بختور يې

 چې دوه ياران يو بل ته غېږې ورکوينه

 اښر،ښبا د عمل حل ده

 څوک چې د نېکو عمل کړي نيکي به وړينه

 آسامن ته هر د ختو نه شته

 دځمکې رس دې را ته بېلې ملبې کنه

 ما ثبوت کړي آشنا دې بد پر

 بېې بدو زړه له ما نه ولې بدوينه

 بخت به مې هله را بيدار يش

 چې مېرور آشنا پخال را رسه شېينه

 بدي د بدو خلکو کار دى

 څوک چې نيکان وي هغوى بد نه پبلوينه

 پښتانه واړه رسه يو دي

 ورک دې نفاق يش چې به دوى ښال کوينه

 د ښو ټوپکو وستاکاره

 ستا په غاړه وينه د ښو ځوانانو خون به

 تورو ټوپکو کاريګره

 که ځوانان مړه شول خون به ستا پر غاړه وينه

 په چواۍ ښنګ دى ډزې کيږي

 ګولۍ وريږي وينو رنګ کړل وطنونه

 ټوپکو بيا غاړې راې کړې

 رنجکو وسول د ځوانانو لړمانونه

 (١زمليه ب  کړه ښوړه وکړه )

 مومندې کونډې شوې ښېرې در ته کوينه

 ويسه ښنتي شېحاښي مري 

 موږ د ګرګني له ظلمه تا خالص کړي يونه

 د ښانان زړه دې له ما بدکړ

 د ژبې رسه په پينې دې پرې کومه

 د خيرب ښنګ چې مې په زړه يش

 له دواړو سرتګو مې د وينو څاڅکي ځينه

 د غم لړم به دې کړم کړي

 د دښمنۍ په سوړو مه وهه هسونه

 راځه راځه چې روغه وکړو

 دي چې به موږ پخال کوينه زما ستا څوک

 عبداملتينه نور يې ب  کړه

 ډېرې دې کونډې کړې ښېرې در ته کوينه

 هلک ته سپينې ښامې ورکړئ

 تور ې ښامې يې مردکو خوړيل دينه

 ښانانه هلته دې خداى مل شه

 چې د ټوپکو له خولو خيږي شنه دودونه

په ژوره توګه و څېړل يش  پورتنۍ هره لنډۍ چې 

، نو دا ترې ښوتېږي، چې په يو او غور پرې ويش

نېېه يو ډول پېېه کې د سېېېولې، ورورولۍ او لېېه 

په  غام پروت دى.  تاوتريخوايل څخه د بيبارۍ پي

دې توګه، که موږ د پښېېتو لنډيو په پراس سېېمندر 

ورګډ شېېو، په سېېلګونو داسېېې لنډۍ به مخې ته 

به  له ښنګ ښګړو او شېېېخړو څخه  رايش، چې 

امن، ورورۍ،  اوريدونکي او لوسېېتونکي سېېولې،

ته را بويل او دا ددې  فت  عبيبولۍ، ملبت او ال

نګ  له ښ نان  غا عا يو غوره ثبوت دى، چې اه اد

ښګړو او تاوتريخوايل څخه، سېوله او امن ښېه او 

په  له کومې دا غواړي، چې  غوره بويل او د زړه 

هېواد کې يې سېېېوله او امن وي، تر څو په ډاډمنه 

ښه  چارې، په توګه، د خپل ورځني ژوند ټولنيبې

توګه پر م  بوزي. په دې هيله، چې په ګران هېواد 

سوله  کې مو ښنګ ښګړې پاى ته ورسېږي او د 

 ييب ژوند سرت نعمت مو په برخه يش.

 

 ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې

پام مرشېېې او ١)  (  زملى د منګلو د موىس خېلود 

 سپني ږيرى و.

 

 په پښتو لنډيو کې د سولې پيغام

پښتنو کې د ګانې استعامل، دا هم د ويلو وړ ده، چې ووايو، په 

د پدر او مينې وړ دى، پېغلې او ښېېېځې، په تېره بيا،ناوې يې د 

ندازه  ته ا يا په ز له مخې  په شېېېپو او ورځو کې، د دود  واده 

 چې ښېېکلې له پاره،  اسېېتعاملوي، په اسېېتعامل رسه يې ددې

 په پښتو لنډيو کې هم، د اييس، عالپه او مينه هم ور رسه لري.

 په اړه، ګڼ يادونه شته، لکه دا هندې لنډۍ : ګااې او پسول

 د ګااې ډکه غېږه ورکړه

 که دې ښانان په ځنکدن وي روغ به شينه

و شېېېاعر ا ځلېدونکي  بهايي ښان د پښېېېتو او دري ژبو د يوه

په خپلو شېېېعرونو کې، د يوه کلتور پوه  او  په توګه،  ليکوال 

اشېېېعارو  وپه خپلو سېېېوز لرونک هولکلور پېژندونکي په توګه،

ې غبل کې دکې، د پسېېېول او ګااې ياد هم راوړى دى، په هن

يې، د پښېېتني پسېېول په اړوند، داسېېې يادونه کړې ده، چې د 

دده د لوى نيت، په زړه پورې کې د خدمت په هر  ژبېپښېېتو 

او د پسېول په اړه تشېبيهاتو کې  يې نوښېت او  لل کېږيبنښېه 

 : ان ته ځري شوکېږي. راځئ، دده  شعري بي رنګيني ليدله

 ىستا په هس انګشرتي د

 مشرتي دى ىاو که ستور 

 دا هالل که سپني وښى دى

 چې په هس د ګلپري دى

 زهره ستورى دى ځلېږي

 که شني خال دې اثري دى

 دا مري  که سور پېبوان دى

 چې پر شونډو پر پري دى

 عطارد که غاړه کۍ ده

 ستا تر غاړه زر زري دى

 دىسپني ښبني که زيړى ملر 

 ښهان واړه انوري دى

 راايي د ښکو م  ده

 نه شميس نه پمري دى

 زحل ستورى که چارګل دى

 چې املاس يې امريي دى

 نې ځه بهايي ښانه !ځ

  .اج يې اهرسي دىب سخت م

ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې

 ې

 د اهغانستان مګل بهايي ښان ي

 ستا مينې رسوا رسوا کړم تر هندوستان

سان د ژوند  ستعامل د ان سول ا په برشي ټولنه کې، د ګااې او پ

له پيل څخه را دود شېېېوى دى، دا ځکه چې برشېېې په هطري 

د همدې عايل هيلې له امله، د  ډول، له ښېېېکال رسه مينه لري .

برش د تاري  په بېالبېلو دورو، پېړيو او زمانو کې، انسان د ځان 

 ي.پسول او ګانې کارولې د ،د سينګارولو او ډويل کولو له پاره

اوړلو له د هغې د هسته ر  رسه، د ګااې مينه والو په زياته لېوالتيا

ښښ کاوه، ډېر  ست،  زيارپاره هڅې او کو ښبه يې يو ې چې 

او ښېکلې ګااې پر ځان پورې، ځوړند او اسېتعامل کړي، چې 

 په دې رسه ښکلې وبريښي.

له ځنډنو او لرغونو زمانو څخه ګااه او پسول، له پيمتي هلباتو، 

لکه رسو او سېېپينو زرو څخه ښوړېدل، چې د ګااې په ډولونو 

ښتۍ،ګوتې ب، غاړه کۍ، بازوبند، نتکۍ، پايبي ،او انواعو کې ل

 چارګل او داسې نور يې ډېر ښايسته او رنګني ښوړول. ،وښي

پېېه ځنېېډنو کينېېدنو کې، چې د سېېېيمې پېېه هېوادونو کې د 

شمول رس ته رسېدلې دي ستان په  سو اهغان ل ياد ، په هغو کې پ

ګااې او  له کې، چې کومې  پاي په  ندنو  شېېېوى دى. ددغو کي

شوي دي، له ميالد نه درې زره کلونه د مخه د  سول تر هسه  پ

ګري صېېنعت، د پسېېول او ګااې د اسېېتعامل څرک او نښېېه زر 

په اسېېالمي دوره کې، د زيوراتو ښوړونې خاص  لګېږي. ېتر 

نښېېېې او خ ېېېاي  لري. په دغه  ځانګړې رنګ درلود، چې

يادونې وړ  ببا په اوږدو کې د ټد  تاري   کى دا دى، چې د 

سول او ګا ستفادې توکو دومره اپ شکل او له ګااې څخه د ا ې 

دى کړى او تر اوسېېه ګااې هغو ښېېکلو او ښېېايسېېته  بدلون نه

موادو او شېېېکلونو ته ويل کېږي، چې ښېېېځې يې په غوږو ، 

هسېېېو، څنګلو ،مړوندونو، ټنډه، پوزه او د پښېېېو په پاړکيو کې 

اسېېېتعاملوي او اوس هم، د ګااې اسېېېتعامل په مينه رسه رواج 

 لري.

رسو  )وويل شول، پسول او ګااه له لوړو پيمتي هلباتو لکه چې

ې سپينو زرو( څخه، په مختلفو رنګونو او ډولونو رسه ښوړېږي، 

ګااه اپت ېېېادي ارزښېېېت هم لري په دې له همدې امله  . دا 

مفهوم، چې پسول په اصل کې، د يوې غوره او زياتې اسعاري 

پانګې او خبانې په توګه، د يوې کورنۍ شېېېتمني هم خوندي 

 .ساه 

 ناج ګاڼه او پسول د بهايي

 په شعر کې
 څېړنپوه عو ملمد منګل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په پښېېېتوشېېېفاهي ادب اتوکې متلونه هم د لنډ و په 

لري نی پېېدامېېت  پېېه اولسېېېونواو  ،څېرډېرپخوا

ښېېېارونوکې د بېالبېلو وګړوله خوا و ل شېېېوي. 

 اصو و ونکي يې معلوم نه دي، خوس نه په سينه

 ږدېديل دي.نسل ته لې بل له  ونسل نه

هرمتل  وه ريښتيني او واپعي کېسه لري د پښتنوپه 

يبوا ن ټول غونېېډوکې د هر مجل ،  و اښتامعي 

په اړوند په  موضېېېوه  خامخا و ل کېږي. د متل 

ځا  وړو وړو  عات  ښملوکې ډېر پراس موضېېېو

 شوي دي.

په  له همدې وښې  تار   لري  دا چې برشېېېاوږد 

په ډېره لوړه  نمتلونوکې د مضېېېمو  اهر نۍ پوت 

 رااو دهري موضېېېوه په اړه خو موښود دى کنه 

 غني پانګه لري.

نتيجيد بومتلونېېه د ملتونو د مو تجر  عمو 

، لوهغه سېپېڅلېو هکري ننوړ د  اود خلکوله خ

نډې عنالرونکې مپاکې،  نډې ل اولويې لويې، خول

ښملې دي.، چې د اول  د ثقاهت، هرهنګ ، علم 

کړو وړو ژوندۍ منونې اود اول  پوهانو اوپوهې 

 . دلوړو اهکارو زېرمې دي

نه په بل غواوه ېېې لو  متلو د اولسېېېونود مو ژبو

 هکري او اديبخپل ښملوکې خوندي کېږي اود 

له د دې له ام په سېېې نو  ارزښېېېېت  ملتونو د غړو

 هل اوحاهظوکې سېېېاتل کېږي اوب ا خوله په خوله

ه ت ونسېېل نه بل نسېېل ته لېږدي اوخلک يې د ور 

 (۱ې.)لپاره واي ب تليد اوتيپېښو او حاهتود تا

فاهي ادب کې په شېېې تل )رضب  د هر اول   م

لل( ځانامل بډا و ژبويوه  ځا  لري. د   ګړنهمهم 

داده، چې په متلونو هم بډا  وي. متل دخربو يوه 

له مخې بشېېېپړ اود  ناعډېره لنډه ښمله ده، چې د م

 .له مخې عام وي مضمون اود مورد

بالغت او ه ېېاحت په دې کې د ، چې د د متل 

م هورم لېېه لنېېډ اوموښبد  خې  خې نېېا لېېه عم م

 او د عام سېېېادهله مخې  ومسېېېتعاراوکنا ه د اههام

 ههم اهادې له مخې په هدف رسا اوسم لګېږي.

ه پ»ماکسېېې م ګورکي د متل په اړه داسېېېې وايې: 

لفظي سېېېاده ګۍ کې يې ترټولولو ه هوښېېې اري 

شه  سندره هم  شو  د ، متل او اوحکمت ځا  

تفکراو  هومره  کتېېاب  پړ  خود بشېېې موښبوي، 

 «احساس په کې وي

سونوپه ژبوکې واو په ځانګرې توګه د ګاونډ  د اول

اط لرونکواولسېېونو ترمنځه متل د مضېېمون له ارتب

نه مني اوپه  ومضېېې مون اومفهوم ډېر مخې بر د 

متلونه پيدا کېدايش چې  وتربله ژباړه او اخيسېېتنه 

ښېېکاري، که څه هم ښېېايې دخپلوژبواصېېو مال 

 :وي.لکه: په دې بېلګوکې

به  پلهپه خ –څوک چې بل ته کوهي کني  ) پښتو:

 په کې شپه وي(يې 

 )چاه کن را چا در پيش است( در :

 (۲پدوپع هيه( )-بريا ه خ هحفر) من  عريب:

 مون اهرينۍ پوتپېېه پورتن و متلونوکې د مضېېې

چېرې  وک  بل چاته سېېتونبې  روښېېانه دي. که

ښوړ وي اوهغه په کې راښېېکېل کوي، نورضوربه 

 يوه ورځ به خپله له ستونبو رسه مخام  کېږې.

 وه ګټوره وښيبه ده. د د مضېېمون له مخې هرمتل 

دو  روح ات اوټولن ب ژوند په کې په ښېېېه توګه 

يس ادب هغه بډا ه پانګه ده، چې  ځلېږي، اود اول

ټولې خواوې په کې څرګندې شوې د ټولنيب ژوند 

وصېېال او بيلتون خوښېېۍ او  ،دي د مينې اوښېېکال

اوتېېار  ، ښغراهيې اومېې هېېب،  خپګېېان، اخالق

پالنې اونورو هکرونو  لت، هېواد  عدا اپت ېېېېاد او

 (۳مخبن د .)

په متلونوکې د مضمون اهر نۍ پوت د ښه روښنت ا 

 پاره به په هندې ب ه څومنونې روښانه کړو:ه ل

 .اوسپنه چې څومره ټکيږي ، هغومره پخېږي

په دې متل کې د مضېېمون اهرينۍ پوت روښېېانه 

. هرڅومره چې  وانسېېېېان پېېه ژونېېد کې د د 

په هامغه  سېېېخت واو تکل فونورسه مخام  کېږي 

مت و کنه يې د ژوند د نورو ستونبو پروړاندې مقا

 او تجربه ډېريږي.

نه وي  پرهغه دې خدا  ميلمه که چې م لمه يې 

 (۴) .ليدلی

 دا پورتنی متل په پښتنوکې ډېر مشهورد . داځکه

  لهک ه پال خللمېچې پښتانه د ډېرپخوا راهييس م

خه ډېرې م ېد تل څ تل کېږي. عم ناوې اخ سېېې

لمه پال خلک د ن ک سېېېلوک او ور ن ېځ نې م

ه ل د پريزوينېتندي اوخوشېېېخاله مباج ترڅنګ 

کار مخې  نه  د خوړوپه برابرولوکې د ډېراخالص 

په وښه  لدۍ  ناب اخو او ځ نې ب ا د م لمه رسه د 

تګ تګ را  له چارسه دومره  نه لري،   عنې چې 

لمه ته څومره اخالص په کار ېنونه پوهېږي چې م

 ...د  او داسې نور

س الۍ وه س ال ېېېې اول مېړانه په  سپ تانه په  ۍ اوس 

 (۵ده. )

کله چې د  وې ټولنې په ټربونو او کورنيو غړوکې 

ښتامعي ستونبې رامنځ ته يش، اکومې اخالپي او 

نوځ نې وګړي غواړي چې پېېه زشېېېتو اونېېاروا 

عهاعاملورسه  په ذر  تل  بارزه وکړي، نو د دې م   م

د  و شېېمېر ن کواو اخالپي کړنو کولی شېېوو، چې 

په هکله به  هغو  او  ادونو  خربکړو. ملال : پخوا 

پېېه کېېارونوکې د ريد خاولسېېېونوکې  د خلکو

 ،ښرګواومرکو د سمو پرېکړو په کولو سيايل کوله

پاتې يش، خو  پاره يې د مېړانې نوم  له  چې د تل 

اوس پرعک  د ټولنې ځ نې وګړي د واده پېېه 

برخو کې د ډېرو لګښېېېتونو دودونو اوځينو نورو 

 .س ايل کوي

 (۶اوسپنه په اوسپنه ماتېږي.)

خه مراد دا د له تل څ پد ى،دې م رت او چې د 

با د د لو و  ه خلکو څخاوپدرمتنو زورپر وړاندې 

 نګه چې په اولسېېونوکېمرسېېته وغوښېېتل يش. څر 

نان  اځ نې  خا کان او ندان د  مل خاو پدرت  د 

ه ، نوهغو  دې توګړو ځمکې هندې کوي بېوزلو

چې د نورو واکمنو په مرسېېېته خپل حل  ،اړکېږي

  .ترهسه کړي

 (۷).د  وه نا بلو ځا  نسته ې د سلوبللو ځا  سته

نه ده په په دې متل کې هم روښېېېا يوه  کله چې 

لل د راب ،سېېتيا يا رسېېمي غونډه کېېلمځانګړې م

د  ونا بلو ګډون ځا  وي ،خو د  شېېېوو وګړوو

نه وي نډې د اسېېېېاس  ،ځا   داځکه چې د غو

 .ورته اړت ا او رضورت نه وي به اورشايطو له مخې

به داسېېېې  په توګه  پايلې  د  ،چې متلونه، ووا ود 

پښېېېتو شېېېفاهي ادب اتو ډېره لو ه برخه ښوړ وي. 

ونه داسې ښملې دي، چې د خلکو په منځ کې متل

 ېېد او کره کولو پېېه خېېاطر پېېه يد  و مفهوم د تېېا

ځانګړي ډول کارول کېږي. د متلونو په وسېېېيله د 

نه کېږي نه روښېېېېا پټ رازو ا د .يوې ټولنې ډېر 

سيمو کې چې ژبه حق قت  په وروسته پاتې غرن و 

هنېېدې نېېه وي ې د نورو ژبو تراغېب  ې  اولهجېېه

 .کېږي عموښه  ،راغلې

________________ 

 اخځلیکونه

تل  له دغوآثارو څخه ګټه اخيسېېې په دې مطلب کې، 

 شوې ده :

وه بله د متلونو پر کيسو ي ره ع، حب ب اللهاستاد (ېېې د ١)

 )ناچاپ(کيسه

ستد -(٢)  يس شينوار ،  رسملقل دو ښتو د اول ، د پ

 ادب هرې، 

 د پښېېتو شېېفاهي ادب اتو شېېکلخاورې،  غوټۍد  -(٣) 

 اومضمون،

 پښتومتلونه،  بېنوا، فؤ عبدالر د استاد  -(٤)

 ، د پښتومتلونه، ژواک  د ن ملمدد -(٥) 

 بېنوا، پښتومتلونه، د استاد عبدالرؤف -(٦) 

 رپورتنی اث -(٧) 

 

 د مينې دنيا
 غالم عمر يوسفبى اللاج

 

 مېېېا چېېېې د مېېېيېېېنېېېې دنېېېيېېېا وکېېېتېېېلېېېه

 ديېېا ښېېېېېکېېاريېېېدا دنېېيېېاګېېۍ را تېېه بېې
 

 ډېېېرې دي او ډېېېرې بېېه يش مېېيېېنېېې خېېو

 د اشېېېېنېېا مېېيېېنېېه پېېرې سېېېېيېېوا ښېېېېکېېاري

 

 د اشېېېېنېېا دوه سېېېېرتګېېې مېېجېېنېېون لېېه پېېاره

کېېېېېېېېاري قېېېېېېېبېېا ښېېېې ع کلېېه  نيېېا   کلېېه د
 

يې رشاب ا کې  خولېېه  ينېېه  پ  طهورلپېېه سېېې

 ښېېېکېاريپېه سېېېورکو شېېېونېډو يې رسېېېېا 
 

 پېېه تېېوره شېېېېپېېه کېېې يېېې د زلېېفېېو مېېدام

 د ښېېېېايسېېېتېېه م  ښېېېکلې راېېا ښېېېکېېاري
 

 دا نېېرۍ مېېال يېېې د چېېنېېدړو لښېېېېېتېېه

کال ښېېېکېېاري يې پېېه ښېېې نې بېېاغ  ي  د سېېې
 

 هېېېره ادا يېېېې د سېېېېېتېېېايېېېلېېېو وړ ده

 چېېې ښېېانېېبېېني رسه رضېېېېېا ښېېېېېکېېاري

 

 غېېالم عېېمېېر يېېوسېېېېېفېېبى ځېېکېېه خېېپېېه

 چېېې يېېې لېېيېېال د غېېرو پېېنېېاه ښېېېېکېېاري

 

 امريکاې  شوګرلينډ

 ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې

 سوله
 زه مې هېڅکلېېه ځېېان بښېېېىل نېېه شېېېم

 نېېه شېېېمد سېېېولې کېېار چې زه کوهى 

شېېېېاعر نه ميه او هې  نېېېېېېېېه ميېېېېه  زه 

نه شېېېم له را وسېېېتالى  که چې سېېېو  ځ

 

 څېړندوى هريدالله نوري

 

 فرینۍ قوتآ په متلونوکې د مضمون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملکه مشرتي يهڅېړندوــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مخ ۱ . ٥٥ږديز کال د جون زې٣١٥٦مه،  ٣هـ . ق. کال د رمضان املبارک ٥٢٢١مه نېټه،٣٦ملريز کال، د غربګويل )جوزا( ٥٢٣٥مه ګڼه ٣٥٢ــ  ٣٥٢ګڼه  درېمه دوره، پرله پسې ګڼه ٦ــ  ٥چهارشنبه 

 

ب  ا، چې دخپېېل ول  پوښېېېتنېېه وکړم يېېراغلم 

 دې خېېپېېل نېېارامېېه روا خېېوښېېېېنېېه وکېېړم  د

 و ګېېرد مېېې د  څېېنېېډلېېی يېېڅېېلېېور پېېېېېړ د

 ديل ېېېنېېې خېېلېېک رسېېېيېېل چېېې ځېېيېېچېېا و

لوشېېېو د پ پوږمۍ پېېه  لو  سېېې ت  اسېېېامن تېېه 

ټوپېېک زوړ شېېېېو   پرنېېګ  نو هېېاغېېه د  نور 

 کېېې  رشاب پېېرتېېګېېايل نشېېېېتېېه پېېه هېېنېېد او

 مېېغېېولېېو پېېادشېېېېاهېېي ده ړنېېګېېه شېېېېوې  د

نېېېه نېېېړېېېېرنېېېتېېېهېېېبېېېور لېېېه بېېې  دلېېی ېېېې  وبېېې 

 ا چېېې داهېېغېېان پېېوښېېېېتېېنېېه وکېېړميېېراغېېلېېم بېې

 ب دسېېېېتېېور د  يېېبېېه زمېېانېېه، عېېجېېيېېخېېوعېېجېې

پ وي بنېېاک ي ږنيسېېې نځورکړ  ير  غضېېې  ې ا

 ې غوسېېه ښېېکاري دوه سېېرتګې ير کې يپه ت ېېو

 ې ښېېېېېکېېاري پېېره داره يېېداوږې شېېېېېاتېېه 

 به وهړه، تېېر ده هسېېېېېکېېه يېېښېېېېېه تېېېېېره نېې

 د   لم مېېنېېی خېېو يېېې پېېوهدي نېېيېېاو پېېررس 

منېېارې دي  کې  کې هسېېېې  پرې وهړې هسېېېې

 ه کېېړې يېېوه ډال ده تېېکېېيېېدې بېېوډا پېېه 

 تورې پبضېېېېه ښېېېکېېاري  ې ديمال پورتېېه  تر

 ې دتېېېېېرو غشېېېېېو کېېڅېېوړه يېېو اړس يېې تېېر

 ښنګ سېېېامان د   ې څه ديبل هس کې  بدهيخدا

يي: دا ن وا خټېېک د  يزموږ  خوشېېېېال   کېېه 

له ډک  په خو ته  چا  پک د  چې هر که ټو  ل

 مېېکېېتېېب پېېه کېېتېېابېېو کېېې  وال هېېم دېېېپېېه د

کې يخ پېېه کېېابېېل او د غرو  کو   رب پېېه هسېېېې

 م خپل شېېېامېت او خپل پسېېېمت ته يان ري زه ح

ناسېېېم خ د پل ول   ته يمګړي نيال، نيخ  ت 

سېېېېېن يېېمېې زه شېېېېېاعېېر ومېېه د  نېېې او دح 

 زمېېانېېې ومېېه، عېېاشېېېېېل وم  م ديېېزه حېېکېې

ت ننېېګ وهړ وم  ا ده، چې ديېېدارښېېې  ول  پېېه 

 وان وم، ېېېبېېل ګېېر و هس اويېېرسه  لېېه مېېغېېول

 خېېو لېېه تېېورو او لېېه غشېېېېېو رسه وران وم 

 تېېړلېېی  مرشېېېۍ پېېه رس دسېېېېېتېېار و د مېېا

 سېېېړ ( مې وښېېېوده خپل ول  ته  دسېېېتار د)

تنېېګ و لوسېېېپنې پېېه خو  زمېېا د  کې زړګی 

 بو لېېه تېېورو کېېرکېېه مېېې پېېه زړه وه يېېلېېه نېې

مې پېېه خولېېه وه  حکمېېت او د  عشېېېل خربه 

 ښېېېېکېال دربېېار تېېه ټېيېېټ و هېغېېه رس چېې د

پرې ا پوهدي خولۍ لېېه پېېاسېېېېه ياوس   ښېېېې 

 حېېکېېمېېت دسېېېېتېېار څېېېېېرلېېی زمېېانېېې د   د

 پېېهېېرښېېن مېېباج لېېه هسېېېېه  ولېې  د زمېېا د

 دي  اسېېېامن هسېېېېک تېېه ختو خلېېک نور د

 ښنېېګ پېېه غم نسېېېکور دي  هم د اهغېېانېېان ه

 ې نشېېېېتېېه يېېډوډۍ مرشېېې  عېېقېېل، د هېېېېې  د

 ې نشېېېېتېېه يروزۍ مرشېېې  اسېېېېت او ديېېسېېې د

نېرشم ه خولېېه نېېه وړي يم وم دږي   نې پېېه 

 نېېېې بېېېهېېېولېېېو تېېېه وهړ دي يېېېو د خېېېو

 تېېورې او دنېېنېېګ پېېه نېېامېېه سېېېېتېېايېېي  مېېا د

ب  د پلېېه  خ يي  او پېېه   ښنېېګ پېېه نېېامېېه پېېا

 پېېنېېد خېېربې  کېېتېېاب کېېې زر د پېېه هېېر زمېېا

 نېېې هېېا سېېېېېنېېدرې يېېمېې لېېه بېېل رسه د ويېې

 بېې  دو  ټېېولېېې هېېېېېرې کېېړې دي بېېېېېبېېاکېېه 

 کې دي چېېاهکېېه  ښنېېګ پېېه کېېاروبېېار تش د

 ږي ېېېکېېه لېېه دې خېېپېېلېېې څېېېېېرې کېېزمېېا کېېر 

 ږيېېېږدېېېبې نېېه مېېې انېېدام انېېدام ر يېېلېېه نېې

 کېېېاپېېېرو د پېېېرنېېېګېېېو  مېېېغېېېولېېېو د د

 پښېېېېېو غېېېبېېېار تېېېه ګېېېوره  اسېېېېېونېېېو د د

 دي  شېېېېتېېې انېېبېېارېچېېې زمېېا پېېه پېېرب څېېو لېېو

 ې ړنېېګ د  ي جېېاړې کورياهغېېان کوڅې و د

 پېېرنېېګ د  ټېېول هس د ژاړي وايېېي چېېې دا

 ې ورانېېه يېېلېېه کېېتېېاب او لېېه پېېلېېم رسه 

 څېېپېېر زمېېکېېې نېېه د شېېېېو نېېه دکېېار  نېېه د

 هخر ت دېېېدي بر تېېه تېېاو ې خپېېل تربوريه 

 ږي ه پېېه خېېپېېل نېېاويل هېېقېېرېېېنېېه رشمېې

 مغول ډوډۍ تېېه نېېاسېېېېت دي  د پنجېېاب او د

مالسېېېېت دي  د مخې ه  پړ  څټي  ګټې   بېېل 

ب ځمېېه   ا بېېه رانېېه شېېېم دې ول  تېېه يېېځمېېه 

په )زي( د  ېچې و  په )خېل( د  يشېېېلی ه   ا 

کې ه ري غ د کېېېل د  ت پېېه نېېامېېه ولږه   ښېېېې

 ار نېېه شېېېو يېېچې پوره څلور پېړۍ کې هوښېېې

 غېېو بېېېېېدار نېېه شېېېېو يېېدغېېه ولېې  زمېېا پېېه چېې

 اړي يېېهم پېېه توره نېېازي، پېېه ښنېېګ و چې ه

 ت تېېه دغېېه پېېوم پېېه کېېار نېېه شېېېېويېېانسېېېېانېې

۱۳۳۳ / ۲/ ۱۶ 

 

نارې  د ډرې اوکښېېېې رمې له شېېېا به  ې،

له نورو  پسېېېې وهلې. مګر دغه شېېېپون، 

  شپنو نه ډېرتوپ ر هره .

له نورو شېېېپنو رسه دا و د چې  ،ده هرق 

ابونه، خپل کت لې رمې رسه،انارګل به له خپ

. ګرځول له ځانه رسه مشېوااۍ ګرد پلم او

چويل پسې ا ،په څادرکې ،ټول به  ې شاته

وو. ښېېې پاکې کتابنې او د لرګي دړه  ې 

  ارانارګل ډېر هوښ ، په رښت ا چې هم لرله.

شوماو د لوړ همت خاوند  و. د  ه په  ما

د وخېت پېه اهم ېت  ،کې مېاشېېېومتوب

ر هک ،ونکي لپېېاره  ېپوهېېېده او د راتل

 ښوونځي ته نژدې،  زموږ ،تل به  ې کاوه.

  ولهېخپله رمه پ ،د لو ې هرې په خوا کې

 او يو کتاب به يې په هس کې نيوىل و.

ل د رمې پوو  ږواو پسونوېهغه شپون و، د م

له ل ک   ې، د وخت مجبوري وه، مګر

لوسېېېت، پلم او کتاب رسه  ې، بې کنه 

 م نه او شوق و.

ښوونځي ته تلو او انارګل  چې موږ کله به

هغېېه بېېه زموږ تېېه بېېه ور د  ورسېېېېېېدو، 

له  ،ښېېکرونه ښېېه کلک ون ولنو با سېېکلو 

سېېېالم اچولو، پوښېېېتنې او روغبړ کولو نه 

وروسته به  ې، خپل کتابونه را ته وغوړول 

او د هر کتاب  ون م ټکی او  و ن م م  به 

 ې را نه زده کاوه. انارګل زما د ښېېوونځي 

نه ، ښال له ټولو ،د هرې ې زده کوونکو 

 ښال کتابونه رشوه کړي وو.

خت سچې انارګل ډېر هوښ ار،  ،په رښت ا

و. موږ ټولو ته  امشېېوماو ز ارکښېېځ رک 

به  ې، د معلم صاحب، معلم صاحب نوم 

ه اخ سېېېتلو پاخ سېېېت. موږ به ددغه نامه 

من من غوښېېېه اخ سېېېته او له ډېرې  ،رسه

 ېدو.يځاخوشلالۍ به، په ښامو کې نه 

به مو خوږوم،   ېشېېېپې او ورځڅه رس 

 ونوتې، انارګل په پا  کې، په ټولو سېېبقو 

کې، تر موږ ټولو ه ل شېېېو. له موږ نه به 

زما  ېچ ، ې داسې سختې پوښتنې کولې

غه به، ولو ځهم  د هرې زده کوونکو د ه

ښتنو ته سب ځوابونه ،ټولو پو  ،سم او منا

   ورکولی.انه شو 

سپ ره او  وږ ېډار کې، د م انارګل په دغه 

ښکلی  سې  سې، دا سونو په لو ې رمې پ پ

چې زموږ ټولو  ،ل ک او لوسېېت زده کړل

ه حساب کې پهغه  .ده ته نه رسېده ،خط

ختېتتر کولکولټر  پل و  ب و، بېخې د خ

خو  ۍشېېېک کمپ وټراو د خط،ر و ټکمپ و 

 خربې مه کوه.

پا  کې،  نارګل دومرهپه  په م  پسېېېې  ا

موږ به دده  چې ،ه ل شېېو وهړ او دومره 

نه ورتلو،  په دغه هر  له ډاره،  د پوښېېېتنو 

رې ه بېخې به مو هره ترې چپه کړه. زما د 

پل منځ کې رسه و لې ،به ملګرو ې چ ،په خ

ښتنې وکړ  سختې که انارګل له موږ نه او  يپو

نه وا و، دا خوسېېېهي ځواب ور  موږ  ته و

 !ډېر لو  رشم د  زموږ لپاره

 

 څېړندوى عبدالفغور لېوال

 ... زه خوشال
 

و، نه و،  و هلک و، انارګل نومېده. هغه د 

او  و وه کوچي زو  و. پالر  ې د م ږ 

سونو ستې وه. انارګل  پ لو ه رمه ور ته اخ 

ښېېېه لو   وله اوېبه هره ورځ، دغه رمه پ

غاړه پسېېېې اړولی و. په  به  ې،  نګ  د  ډا

 

 

خټکخوشحال خان   

 څېړنوال ملمدنبي صالحي

 (د کوچنيانو له پاره کيسه)                 شپون انارګلکتاب  په الس 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ساا توک تخيل ) شعر تر ټولو مهم او ا ( Imagenationد 

دى، ځينې ادب پوهان د تخيل پر ځاى )تخييل( کلمه غوره 

ګ ي، خو دلته موږ د تخيل له کلمې څخه کار اخلو. )خواښه 

ن ېري طوا( په )معيار اهشېعار( کې ويو دي چې د شېعر 

 .غرض تخيل دى

يل يو داسېېېې پوت دى په ذهن کې د  ،تخ چې د انسېېېېان 

معلوماتو کومه ذخريه د تجرباتو، مشېېاهداتو او مطالعې ښمع 

شېېوى وي، دا پوت ورته داسېېې ښېېکىل ترتيب ورکړي، چې 

سې زړه  ښي او بيا يې د الفاظو په دا شکل ورته وبخ يو نوى 

ي نه چې د معمويل پرياي ،راښېېېکونکي پريايه کې بيان کړي

  .ا ترڅه حده پورې بل شان ويبېخي ي

 :سيد رسول رسا په دې هکله وايي

سې خيال نه يش پيدا کوهى» سان دماغ هېڅکله دا چې  ،د ان

په يو نه يو ډول په خارښي يا  ېعنارص يا اښباو  د هغه خيايل

 «حقيقي دنيا کې موښود نه وي.

شکل   شکل تياروي، د دې  شاعرانه خيال کوم  تخيل چې د 

و اښباوو ترکيب او ترتيب يا نوى شکل، ت وري د عنارصو ا

ې و دې خيايل شکل يا خيايل خربو اښباداو خيايل وي. خو 

نه يو ډول يې هان کې  ،په يو  يا واپعي ښ خارښي   لهپه 

ر له ه د او يوړاندې نه موښود وي. ملالً که يو سړى د اس تشب

نو پېه  ،دريېاب رسه ورکړي يېا چېاتېه د رسو مرغۍ ووايي

 له چې ،هات دييدا هرضېېېيې او خيايل تشېېېب ،حقيقت کې

حقيقت رسه هې  اړه نه لري او په خارښي ښهان کې يې هې  

خو که چېرې موږ وګورو، نو اس، اور، درياب،  ،وښود نشېېته

رسه او مرغۍ په حقيقت او خارښي ښهان کې شته او دا چې 

نو خيايل ښهان ترې نه ښوړ يش. د هر شېېاعر  ،يو ځاى کړو

 ،خيل پوت ډېر رضوري دى او بغري له دې نهد ت ،په ذات کې

 هېڅوک شاعر نه يش ښوړېداى.

سان ل شاعر ه تخيل د ان پاره خيايل ورکړه ده. د تخيل پوت د 

کله دا عمل په پوره  ،په کالم کې يو شېېېان او يو اندازه نه وي

ښوش او زور کې ښېېېکېاره يش اوکلېه د دې عمېل اثرات 

ۍ ن  او شېېاعر کمبوري وي. د تخيل پوت په هلسېېفې، سېېاي

ا په چې يو خو  ،کې يو شان په کار وي. دا د تخيل برکت دى

سئلو د حل کولو او لټون  ساين  کې د ايجاد او م سفه او  هل

ضامني پيدا کوي شاعران م ې دا چ ،انکشاف وکړ او بل خوا 

ساينسپوهان او هلسفيان شاعرانه مباج نه لري، نو ځکه ځينې 

 کسان وايي: 

 «ن  او هلسفي رسه څه اړه نه لري.ساي لهد تخيل پوت »

لويو سېېاينسېېپوهانو او هلسېېفيانو د تخيل پوت دومره  -د لويو

ب ېلکه څومره چې د يو لوى شېېېاعر د تخيل پوت ت ،ب ويېت

که ل ،وي. د )نيوټن( او )ارسطو( د تخيل پوت دومره پوي وو

خو د دواړو پېېه  ،( او )هردوا( وورڅومره چې د )هوم

. د تخيل اصطالا ډېره اوږده تاريخنه استعامل کې هرق دى

اره په دې ب ،زمانې نه تر اوسېېه پورې لهلري. د لرغوړ يونان 

 کې ډېر بللونه شوي دي.

هس  ت نه ديواپع لهچې  ،تخيل هغه اسېېتعداد يا پابليت دى»

شعور کې نوي حيس ،ته راغلو انطباعاتو پر اساس  په برشي 

ېبه کې اکو شېېټپه  هغه چې ،يا هکري انځورونه تخليل کړي

 «واپعي موښوديت نه لري.

شو ټاکىل،   شاعرانه تخيل ته ښامع، مانع او کامل تعريف نه 

چې د تخيل څومره تعريفونه شېېېوي دي  ،همدغه وښه ده

سماختالف په کې موښود دى،خو ، شو ويالى.  نا  هلورته نه 

ډېر کره کتونکي او  ،ډېرو زيېېاتو تعريفونو نېېه وروسېېېتېېه

فاق هه يو پ ،ليکواهن ته هم نظري او هم  ،ات هندې تعريف 

 :هکره دي

يب او » باره ترت يل د هطرت د موښوده اښباوو د رس دو تخ

د يو نوي ت وير سازولو ته وايي او بيا په خ ويص  ،تنظيم نه

شامل وي. و ځو ند پ ،توګه سات هم پکې  نکي) هنکار( احسا

 الخيال نه ښوړه شېېېوې کلمه ده او دوه مفهومه خي لهتخيل 

 د ،کول او خيال سېېازول يا ښوړول. د لومړړ مفهوم تر مخه

يو يش په هکله معلومات حاصېېلول او په شېېعور کې د هغې 

 چې ،د خيال ايجاد کول دي ،سېاتل او د دويم مفهوم ترمخه

شېېېل کېږي، لومړى دا چې د شېېېيانو په ېبيا په دوو څانګو و 

 ت وراتو کې تنظيم او ترتيب د اخرتاعي پوت کار دى.

په دنيا کې چې څومره لوى او نامتو شېېاعران تېر شېېوي دي، 

  رقغهغوى د کايناتو د هيتناهي هطرت په مطالعه کې رضور 

ورو د دې مطالعې عادت پيدا ې وو. هر کله چې ورو او ډوب

که هم ومومي او د  په غور د کتو مل ته  يش؛ نو هر يو يش 

و دپه خپله په ښمع کې ،مشېېاهدې خبانه د خيال په کنجو کې

نه و  يدا کولو  عادت پ طالعې د  ناتو د م کاي ترو يش. د  ه سېېې

يا لټون د هغ، عه  طال فاظو دى، د  ودوميه ډېره رضوري م ال

سطه شاعر خپل خياهت مخاطب ته  ،کومو الفاظو په وا چې 

 رسول غواړي.

يو څو نورې خربې د  ،دا دوميه مطالعه هم ډېره رضوري ده 

ول ا ،ري ديشېېعر د هکر په وخت په خيال کې سېېاتل رضو 

ستل بيا د  صرب و تلمل د الفاظو ښامه اغو خياهتو ته په ډېر 

 د ،د ادا کولو په وخت کې اهغوى سنجول او د مطلب او معن

يب  ته داسېېېې ترت فاظو  يا ال هغې کمبوري لرې کول دي. ب

 چې حقيقت ته پوره نږدې وي. ،ورکول دي

له مرغلرو رسه ور  نه  نه او توکو  ه تکه موږ د اديب اثر وييو

وښېېيو نو وبه وايو چې ند د دغو مرغلرو د يو صېېندوق ملال 

ل کل ه لري، چې د هرې مرغلرې  ټا ځاى  ځانګړى  پاره يې 

چې  ،اړين نه دى، خو شېېعر داسېېې مرغلني هار ته ورته دى

هرې  چې د ې،ټولې مرغلرې يې په داسې مبي کې پېيل شو 

پاره خپل انډول او تناسېېب ټاکل شېېوى دى، په دې ه دانې ل

 د شعر ژبه د ند د ژبې په انډول ځانګړې ښکال لري. ،ګهتو 

د تخيل د ځواک غور ترينه برخه  ،د انځور ښوړونې ځواک

شور او هيجان شپړ  ه کار پاره په چې د دې ل ،ده، په بله وينا ب

چې په  ،اچول کېږي، بېالبېل احساسات، څېبونه او ازمېښتونه

ځايونو پورې اړه ولري، هالونو او  ځانګ بېالبېلو م ړې په يو 

له بله سېېېمون  يا ورته يو  شېېېېبه کې رسه غاړه غړۍ کړي او 

تر يوې کنې  ،د انځور ښوړونې ځواک امله،له دې  ،ورکړي

 پورې هامغه د تخيل ځواک دى.

 ،خيال د انسېېاړ ذهن د هغه هعاليت نوم ته وايي «رشېېيدي»

چې له موښوده واپعيتونو څخه داسېېې څه ترسېېيم او ت ېېوير 

ه همدې ذهني چاپېريال پرته په حيسېېې مليط کړي، چې ل

يه، چې د تخيل ښوړونکي  ځا غه  له ه کې وښود ونه لري، 

 ،عنارص حقيقي او حيسېېې څيبونه دي، ځکه خو ويل کېږي

ښه لري،  چې هر تخيل په يوه نه په يوه ب ه په حقيقت کې ري

يل چې تخ ،د خيال او خوب ليدلو ترمنځ توپري همدومره دى

له خوا رهربي کېږي، خو خوبونه غري  ارادي دى او د عقل

 ارادي او د ناشعور په ساحه کې پېښدونکي دي.

شېېاعران شېېعر د خيال بنى بويل، حال دا چې خيال د شېېعر 

سېېينګار کوونکى او د ښېېکالييب ارزښېېت پنځوونکى دى، د 

نا د عد شعر ملتوا، مفهوم او م ،شعر اصو اډانه هکر ښوړوي

 ،ينې هکر غواړي يو څه ووايهکر له لوري رامنځته کېږي، يع

يل تخ ،خربه وي ځېيوه خربه وکړي، خو دا خربه وچه او يوا

دا خربه شېېاعرانه کړي، سېېينګار يې کړي او  ،چې ورته رايش

و اړين پاره يه تخيل او خيال د نظم او ند ل ،ښېېکو يې کړي

نه  نه )شېېېعر( ښوړوهى يش او د ند  توک دى، چې د نظم 

 .)منلورشعر( ښوړوهى يش

 : الفت واييارواښاد 

شاعرۍ کې خاص مقام لري او په عواطفو » خيال په ادب او 

په  که هرضاً کله موږ خرب واورو، چې ،کې ډېر تاثري پيدا کوي

کوم ځاى کې څه توپان پېښ شېېېوى، چې دومره خلک مړه 

ندې  با او دومره خلکو کورونه وران شېېېوي دي. دا خربه را

نه کوي تاثري  يب او  ،دومره  ثه د کوم اد حاد که چې دغه  ل

 «چې تخيو ځواک يې پياوړى وي واورم. ،شاعر له پلمه

په تخيل کې انځورګرينه رضوري ده، مولينا الطاف حسېېېني  

 حايل وايي:

چې مې نظر پر کوم يو  ،زه د ښېېېکال په لټه وه ميه»ژباړه: 

دا خيايل انځور چې د رنګ و سېېندرې په ب ه  .ښېېکو لګي

چې انډول يې په ،نو هرن يش او دومره ښېېېکىل يش راوځي، 

عام ژوند کې مونده نه يش، ځينې وخت انځورګرينه او تخيل 

شکل اختيار کړي ،چې رسه يو ځاى يش، سې يو  په  چې ،دا

 «رښتياړ ژوند کې پيدا کېداى نه يش.

 لنډۍ ده، چې: 

 ښلۍ ګودر نه ملده راغله 

 لکه کوتره چې باران وهو وينه

چې خيايل انځورونه يې  ،دغسېېې نور ډېر شېېعرونه شېېته دي

دومره ښېېکو وي، چې په رښېېتياړ ژوند کې پيدا کېداى نه 

)هلوريک( عشېقي کيسېې دا راز خيايل انځورونه  ېيش. ګړن

ډېر لري، چې د اتېل چنغلېه تر ريښېېېتينې نجلۍ څو وارې 

 ښکلې وي.

، هبادامي سېېېرتګې، ماران زلفې، نرۍ ګاليب شېېېونډې، م ه زن

يايل  غاړه او د مېږې تر مال نرۍ مال، خ ګه  نار پوزه، دن چي

شعر تر نړۍ ملدوده ده، د حميد بابا  ښکال ده، چې همغه د 

دا دومره ښکىل ملبوب تاسې په رښتياړ ژوند کې موندهى 

 شئ  

 خط پر م  د صنم راغى

 که سپوږمۍ شوه په هاله کې 

 دا يې غاښ په خوله کې زيب کا 

 ه هله کېکه ژاله شوه پ 

 ،حميد بابا يه خيايل نړۍ کې الوه دى او همدغه خيال دى 

 چې د دې شعرونو ته يې ښکال وربخښلې ده.

ماشېېېوخيل يت کې حميد  کار ،په پورتني ب  د تخيل څخه 

چې ورته مبتکر خيال ويل کېږي. بل هم م ېېېور  ،اخيسېېېتى

خيال دى: څه ىش چې يو اديب يا شېاعر په سېرتګو ويني او 

ه ته هغ ،ام اخوورڅخه ال په مرسېېې  ود خپل هکر او تخيل 

الفاظو کې د يو انځور په ډول لوسېېېتونکو ته وړاندې کوي. 

 ورته م ور خيال ويل کېږي.

چې )خيال( يا تخيل دشېېعر يو له  ،په لنډ ډول رسه ويىل شېېو

اسېېېاا توکو څخه ګ ل کېږي، شېېېعر بې له تخيل څخه نه 

که چېرې وي هم به يوا ،وي،  غه  فاظ ځېه و او رنګينو د ال

کلامتو يو ليست بې خونده او بې کيفيته وينا وي. په عمومي 

 ډول د خيال يا تخيل ډولونه په هندې ډول دي.

 . مفرس خيال:٣. م ور خيال: ٢. مبتکر خيال: ١

. مبتکر خيال: دا هغه ىش دى، چې د انسېېېان ادراکو ته يو ١

ې ر نوى صورت ورکوي او اکده شاعران يې د تشبيه او استعا

په ډول په خپل کالم کې پيدا کوي يا په خيال او تخيل کې 

ته مبتکر خيال وايي. که  يو ابتکار او نويتوب منځته راوړلو 

چېرې يو شېېاعر په خپل شېېعر کې د ابتکار او نوښېېت نه کار 

شعر کې راوړي  سې خيال په خپل  چې مخکې ،واخو او دا

شېېاعر يې چې يو  ،چا نه وي راوړى، د هغه خيال نه بهرت دى

د تشبيهاتو او استعاراتو په راوړلو خپل شعر کې ښکاره کوي. 

يې  ادخط پر م  د صنم راغى، که سپوږمۍ شوه په هاله کې 

غاښ په خوله کې زيب کا، که ژاله شېېوه په هله کې په ادب 

کې )خيېېال( يو ځېېانګړى توکى دى، چې پر عواطفو او 

ري او تفسري تعب احساساتو زياته اغېبه کوي. د خرب او پېښو په

کې د انسان ادراکو ته يوه نوې ب ه ورکوي. شاعران او اديبان 

د تشېېبيه او اسېېتعارې په ډول په خپل کالم يا وينا کې مومي، 

لکه د حميد بابا په پورته بيت کې. دې ته مبتکر خيال ويل 

 کېږي.

ښکال د  ست او  ښاي شعر  شعر ژباړه وګورئ، د دې  د هندې 

ون دا شوې او د تخيل ابتکار په اصل مضمپي هتخيل له ابتکار 

او د بيان په اسېېېلوب کې ځاى لري. په پښېېېتو کې هم چا په 

 ارزو باندې څه ليکو، چې خالصه يې داده.

هلته لرې د غره په ملن کې د ملر پلوشېېېو ته څه ىش ځلېده، 

ما ګومان کاوه چې کوم ډېر پيمتي څيب دى او له کوم معدن 

نه  ها دا په همدې ګومان ور څخه کومه پيمت ب راوتلې ده. 

روان شوم او ډېر خوشلاله وم، چې هلته ورسېدم ګورم، چې 

ه زما دا و  ،د ښېېيښېېې يوه ماته ټوټه پرته ده او نور هې  نشېېته

ارزو او د ارزو اغاز او انجام. په دې ژباړې کې يو نوښېېت او 

ابتکار په تخيل کې موښود دى، چې دې ته مبتکر خيال يا 

 تخيل وايي.

م ېېېور خيال: کوم ىش چې يو اديب او شېېېاعر د زړه په  .٢

سېېېرتګو وويني او پرې پوه يش، نو چې هغه د خپل خيال په 

م ور خيال بلل کېږي. ملال يې دادى:  ،مرسته ت وير کړي

سبا  شپه به يې تر  شپې له مخې تبې کولې او هره  سړي د  يو 

ښتنه وکړه، چې تبه دې  ،پورې تبه وه چا ورځينې د احوال پو

څه وخت او څنګه وي  ده وويل: يوه حياناکه ښځه ده، چې 

د شپې په توره پرده کې زيارت ته راځي او سبا له وخته بېرته 

 څه ىش چې)) رهيل د م ور خيال په اړه وايي: ښاغىل ځي. 

کر د خپل ه ،يو اديب په سېېرتګو ويني او ورڅخه الهام اخو

فاظو کې د يو انځو  په ال غه  ته ه په مرسېېې په ډو او تخيل  ل ر 

 ((لوستونکيو ته وړاندې کوي، م ور خيال بلل کېږي.

مفسېېري خيال: کله چې يو اديب يا شېېاعر په يوه يش کې څه 

يا اديب کيفيت ح  کړي او د هغې يش مادي ګټې  روحي 

بلکې معنوي ګټې په شېېعر کې بيان کړي، ځينې اديبان د  ،نه

و ته تيو سېېيند يا يوه غره له ليدو ځينې داسېېې تاريخي واپعا

په کې وګوري.  هړ يش، چې د زاړه او تېرو حوادثو لويوايل 

دې ته مفرسېې خيال وايي. لکه د سېېيد رسېېول رسېېا په هندې 

 شعر کې: 

 په ملن د تورو غرونو د خيرب وادې راګريه

 نه ګري چاپېره  يلکه تور ديوان چې کښينې له پر  

 پټ پنهان هره دره کې د خېرب خوړ داستان دى

 يې په م  ليک دى يو ياداشت د تري دوران دى يو تاري   

 ورو په ورو د غرونو خوا کې يو کاروان روان سفر کړي

 د تېر شوي دور منظر کړي  دا راياد مې په زړګي کې 

 د ملمود کاروان روان و يوه ورځ به چېرې دلته 

 رسېدىل تر اسامن و   ګردغبار د ده د هوج به 

 ښهان وي  ېد رېدلېد تکبري نارې اوچتې او 

 له دهشته په لړزان وي د دې ملک ذرې ذرې به

 په دې خاوره دې تېر شوي د بابر، غوري هوښونه

       پرې به هخر کړي دا غرونه ابدايل، نادر راغىل

که چېرې  تان د ډېرو غرونو درلودونکى هېواد دى،  غانسېېې اه

کااي، م ، اوسېېېپنه او  په غرونو کې پيمتي  موږ هکر وکړو 

چې د هغې په خرڅولو  ،ډول ډول نور داسې شيان پيدا کېږي

 رسه ډېرې پيسې هس ته راتالى يش.

که چېرې يو شېاعر د همدې غر روحي يا اديب کيفيت ح  

په خپل شېېېعر کې وکړي او ر کړي او د غرو د منظ يادونه  و 

ي. دې ته مفرس خيال واي ،مادي خوا يې په نظر کې ونه نييس

لېدلو رسه شاعر تاريخي واپعاتو او  که چېرې د همدې غر په

 دې ته هم ،لکه د )رسېېېا( پورتنى شېېېعر ،حوادثو ته هړ يش

 : مفرس خيال وايي. په لنډ ډول رسه ويىل شو چې

ساا توکو څخه ګ ل کېږي.  شعر يو له ا )خيال( يا تخيل د 

نه وي، که چېرې وي له تخيل څخه  به  ،شېېېعر بې  هم هغه 

ې کلامتو يو ليست بې خونده او بد الفاظو او رنګينو  ،ځېيوا

 کيفيته ويناوې.

 

 د تخیل ډولونه
 پوهيالی سيداصغر ارمل هاشمي



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخ 4 . ٥٥ږديز کال د جون زې٣١٥٦مه،  ٣هـ . ق. کال د رمضان املبارک ٥٢٢١مه نېټه،٣٦ملريز کال، د غربګويل )جوزا( ٥٢٣٥مه ګڼه ٣٥٢ــ  ٣٥٢ګڼه  درېمه دوره، پرله پسې ګڼه ٦ــ  ٥چهارشنبه 

 

 
 يتان د علومو اكاډماهغېانس د

 ب خپرنيب ارګانمرك د ژبو او ادبياتو
 د يوې ګ ې بيه: پنځه اهغانۍ

د ژبو او ادبياتو مرکب، زنبل څلور  ،يپته: د علومو اكاډم
 هرې، نوى ښار، 

 کابل_ -اهغانستان 
په زېري ښريده کې له رسليکنې پرته، د نورو ليکنو 

 يناوى، په خپله د ليکوالو په غاړه دى.سپ

 د كتونكې ډلې تر څارنې هندې

 څېړنوال  ملمدنبي صالحيول مدير: ؤ مس

 څېړندوى عبداهحد منګل: مهتمم

 ص.کمپوز او ډيباين: م. 

zerai1316@gmail.com 

facebook.com/Zeerai1316 

٩٧٠٠٦٦١٢٠٠ 

 

 

 

 وموندل شو بل نوی اثر ويد روښان يزيد با

بيد روښېېان د يوه نوي اثر د موندلو وياړ په برخه شېېوى دى. دا اثر اعريان الغيبا نومېږي او يواځينۍ نسېېخه يې له يبااهغان عارف  سېېرتهيسېېور عبدالخالل رشېېيد ته د و پر 

د دې اثر د ليکلو نېټه نه ده  مخونه لري. په نسېېتعليل خط ليکل شېېوې ده. ٢٦٢کرښېېې او  ١١، هد ۵/۲۲=  ۵/۱۲ چې کنه يې دا اثر په هارا دري ژبه ده، نوموړي رسه ده.

ضوعات يې عرهان او ت وف دى، د  سخه چې مو شوى دى. دغه ن ښان په ژوند ليکل  سټ هغومعلومه، خو دا ترې ښوتېږي، چې دغه اثر د بايبيد رو ښتنو پربن ښل پو  ک

 هيله ده دا اثر ژر د څېړنې ميدان ته راووځي او چاپ يش. .دي ې له ده څخه کړ نيو شاګرد حسي يد هاديبيشوې، چې د با

 ړنو د مرکب استاد د .ېا د څيې پښتو او مرکبې آس اتو او کلتور پوهنځي د هارايد د ښواهرهل نهرو پوهنتون د ژبو، ادبيخالل رش

 

 پښتو قاموس آنالين شو –هسپانوي 

ښتو ژب کی کامټپاموسونه د  ښتو ژبيپه وياړ  ېوالې ورځيد نړ ېانټرنټي پروژې د پ ښتو پاموس آنالين کړ  د . دا د پ سپانوي پ سپان ېو ه وي پاموس د  له پاره لومړ  ه

 ترهسېېه يشانالين ب ه لري او په چاپي توګه نه  يواځېغه پاموس د هسېېپانوي پښېېتو د ېد يادولو وړ ده چ .وي ديشېېپه پښېېتو ژباړل  په کې هسېېپانوي لغتونه ۵۳۵۵۵ ېچ

 .امتلاړ ب ه لريبله دا چې دغه پاموس اوسمهال  .کېده 

 http://ahmadwali.achakzai.comرسچينه: 

 

 څېړنيزه پروژه دفاع شوه –)په ادبياتو کې د اسطورې څېړنه( علمي 

ياتو مرکب علمي په لومړۍ نېټه غړي د علومو اکاډمي د ژبو او ادب له خپلې عل ،څېړندوى عبدالغفور لېوال د غربګويل  په موخه،  ته د لوړاوي   –مي د څېړنوالۍ علمي رتبې 

 څېړنيبې پروژې )په ادبياتو کې د اسطورې څېړنه( څخه په برياليتوب دهاه وکړه.

 

 تررسه شوهمشاعره  «وا په ملن کېيد هر»

ښوړه  د لوېديځ اديب بهري په نوښت مه٧د غربګويل په  ن په لرغونې کال کېيارالديد هرات د اخت کالښوړېږي، سږ  ېهر کال په هرات کمشاعره، چې  «کې وا په ملنيد هر»

 تنو ته رسېده. ۳۵۵، چې شمېر نږدې کې ګډون وکړه تونو شاعرانو پيځو وه يد لوېد کابل اوشوه او د 

 ه.واله ورځ و وه، چې د پښتو نړي بل مناسبت رسه هم تړلې همشاعره سږ کال له يو  دغه

 شعرونه اوروي. يميا تعليي، يپه خپله خوښه حاما، غنا ېيمشاعره معموهْ د شعرونو لپاره مضمون نه ټاکي. ګډونوال  «وا په ملن کېيد هر»

ان او يښ زمليو ت، اهغان مل ېېل،ينې ادې، مشېېعل هدايپمه کې د ګ و کلتوري او اديب ټولنو ګډ مرکبي دهرت د . په دغه مرکب کې د ماللۍ، سېېي په سېېريبه ځ اديبيلوېد

 )رسچينه: يب يب ا( .يږينو نورو ټولنو استازي راټوليځ

 

 د پښتو نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 د پښتو ژبې نړيواله ورځ په کابل کې د رسحدونو او پبايلو چارو وزارت په مېلمستون کې د غربګويل په نهمه ومنانځل شوه.

پښېېېتو ژبه د هندواروپايي سېېېرتې ژبنۍ کورنۍ په 

له  يا  ياړ ژبو او ب ندو ار يا ه يا ي   ١٣نه تر  ١٢ار

شوې سيتي ژبو رسه تړلې ژبه بلل   ،پورې پامريي او 

په شېېېامل  په همدې ترتيب د ارياړ څانګي  چې 

ساکه څانګه چې باخرتي او ځختي ساکه او  ي بيا په 

څېېانګو پورې اړونېېده ده، د اهغېېانسېېېتېېان يوه ډېره 

 لرغونې ژبه ګ ل شوې .

تا مها بهارت، پهلوي او نورو زړو او  ،د ويدا، اوسېېې

لرغونو کتابونو او ډبرليکونو کې د پښتو ژبې او ادب 

لرغونتيا تر ميالد هم ډېره پخوانۍ بلل شېېېوې ده. د 

لمو چې د نورو ک ،پښېېتو ژبې يوه ښېېه ځانګړتيا داده

لغتونه هم په اسېېېانۍ په کې ځاى شېېېوي او ځينې 

 پخوانۍ کلمې اوس هم په کې را پاتې دي.

په نږدې ټولو لهجو کې داسېېېې پخواړ  ددې ژبې 

له  چې لرغونتيا يې ،لغتونه اوس هم شېېته او کارېږي

پېړيو پېړيو اوړي او اوس هم خلېېک وربېېانېېدې 

ښار ښايي د  سوچه لغتونه  رتله په په پ ګړېږي.د ژبې 

کل والو سېې مو کې ډېر وي، ځکه په کل والو سېې مو 

کې د پرد و ژبو اغ ب کم او ډېر  خلک  ې پر خپله 

 مورنۍ ژبه خربې کوي.

ښتو ژبې يوه بله ځانګړتيا داده    کل والو  چې په ،د پ

سوچ د   ه لغتونه ډېر کارول کېږي. زهس مو کې  ې 

ندې  با له پېړيو پېړيو اوړي او اوس هم خلک ور

 ګړېږي.

په زړو پښتو ادبياتو كې ډېر نومونه له زمانې رسه تړل 

ماپښېېېني(، لرمل  په توګه: برمل ) ېدل. د بېلګي  ک

)مازيګر( او ترمل )ماښېېېام.( ته ويل، همدارنګه د 

ر ښكارندوى غوري د سلطان غوري پښتو ژبې شاع

له يوه  . ه ٦٩٩) د  په خپ په دربار پ،  شېېېاوخوا( 

 پ يده كې د برېځر کلمې ته اشاره کړې ده.

 كه برېځر وي كه غرمه وي كه برمل وي

 كه لرمل كه ملر لوېده كه ترملونه

 برېځر کلمه اوس ،لکه څرنګه مو چې مخکې وويل

کارېږ په مروښه لهجه کې  په وردګو کې  ي. د هم 

وردګو پېېه اړه مشېېېهور يونېېاړ ښغراهيېېه ليكوال 

رخېانو كېابېل ښېېېېار ؤ بطليموس او د هغېه مهېال م

( او ځيني ګاونډۍ سېېيمي ارګردا kabolitaeكابورا)

يادوي په نومونو  ند(، لوكرنا )لوګر( او بګردا   ،)ارغ

 چې له همدې بګردا څخه يې موخه وردر دي.

څه هم ځينو پخوانيو ژبپوهانو، نومو     ه نه د يو كه 

لل، خو نو نه ب نده  لت زېږ و هياللوژيكو څېړنو يع

په  هانو  له چي ژبپو ځه يووړ او ك له من غه هكر  د

بېالبېلو ژبو كې د كليمو رېښېېېې مطالعه كړې، ډېرې 

 كلمې يې له يوې ريښې او يوه علت زېږنده وبللې.

ېریز   
 پنځلس ورځنۍ جريده

 هجري شميس ۳۱۳۱كال  سيسأد ت

 

 د اديب او فرهنګي خربونو کرونولوژي
 څېړندوى محمد اصف  احمدزی

 

 د پښتو ژبې دوه سوچه لغتونه برېځر او ښېلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمرييګل اغا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

http://www.facebook.com/Zeerai1316
http://www.qamosona.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و موټى د وروسته پاتې کېدو اصو همل وباله او ويې ويل، ترڅو چې پښتانه رسه ي  ويناوالو د پښتنو پر سيمو روانه ښګړه د دو  د کوزې او برې پښتونخوا ه کېپه دې غونډ

 نه يش، تر دې به ه هم وکړېږي.

 اندې شو.د دې ناستې په پاى کې د پښتنو د کلتور او مرشانو د انځورونو نندارتون هم نندارې ته وړ 

 

 له او مشاعره جوړه شوهيزه ميپه لوګر کې سنځل ګل دود

 .وتونو شاعران رابلل شوي و يځو وه يا او ختيې پکتيتونو په ګډون د لويلې او مشاعرې ته د لوګر، وردګو او غبړ وه ېبې ميد لوګر سنځل ګل دود

شو، چې په کې راغو و، چې  د ولسمرش ښوړه شوې وه، نېټه ...چې د غربګويل په  په دې مشاعره کې ستاد لعل پاچا ازمون له خوا ولوستل  لې ېعرې او مدغه مشاپيغام د ا

 نښه ده. وه ښکاره يايل و و يانو راتګ هم د هرهنګي يتونو د هرهنګيت ته د نورو وه يوه  زموږ اديب ارزښتونه خوندي کوي او دغه

ا د يانه وه او برو  ګر تر څلورو بجويتونو څخه راغلو شاعرانو هم په کې خپل شعرونه واورول؛ د مازيله نورو وه  اد ل شوه، چې د هېو يآزاده مشاعره پ ،ناوو څخه وروستهيله و

 شوه. کتاب شپه ښوړه

شاعرې ته  شپږ بېالبېل کتابونهه ت د مقام ليد لوګر وه دې م سفرنامې، د واک لېږد بهي په نوې ب ه، پټه خباني)رصف بها خوا  سفرونه او  ستاد بختاړ  ، د خوشلال د ريه، د ا

 ، چې د مشاعرې ګډونوالو ته ډالۍ شول.وو ښهاندارۍ اثر( چاپ شوي

 م  شول.مخاشپون خپل خاطرات د طنب په ژبه ګډونوالو ته وړاندې کړل، چې د ګډونوالو له تاوده هرکو رسه  سعدالدين استادپه دې مشاعره کې 

 

 د پوهاند مريحسني شاه د زوکړې نوي ميه کاليزه ومنانځل شوه

شاه د زوکړې نوميه کاليبه د د کانديد اکاډ سني پوهاند مري حسني  سټ»مي سګونو ١٢له لوري په کابل کې د غربګويل په  «حامد کرزي بن شوه. په دې غونډه کې ل مه تررسه 

 ند مري حسني شاه د ژوند، شخ يت او هرهنګي هڅو په اړه خربې وکړې.او ويناوالو د پوها وو پوهانو او هرهنګيانو ګډون کړى

کال هېواد پرېښودو ته  ١٣٦٧ملريب کال په کندهار ښار کې زېږېدىل، يو مهال په کابل کې پوهنتون کې د ادبياتو پوهنځي استاد او مرش او په ١٣٩٤پوهاند مري حسني شاه په 

 نوموړى يو شمېر علمي، هرهنګي او تاريخي څېړنې کړي او اثار يې چاپ شوي دي. اړ شو او اوسمهال په امريکا کې ژوند کوي.

 

 مڼې ګل کلنۍ مشاعره تررسه شوه

 ېچې له بېالبېلو وهيتونو سېلګونه هرهنګيانو، شېاعرانو او ځايي چارواکو په ک ،تررسه شېوه مه١٣د غربګويل په  په ميدان وردګو وهيت کې د م ې ګل کلنۍ دوديبه مشېاعره

 ګډون کړى و.

ې کولو کې د دا ډول مشاعرو و په نږدد اطالعاتو او کلتور وزير عبدالباري ښهاړ مشاعرې ته په خپل را استويل پيغام کې د هرهنګي او ټولنيبو اړيکو په پراختيا او هرهنګيان

 .بللې وهونډه مهمه 

سته شاعره د  ،د ويناوالو له خربو ورو ستاد حبيب م شوهعبدالغفور لېوال، ا شعرونو پيل  سمندر او مطيع الله تراب په  لو وهيتونو څخه راغلو چې له بېالبې ،الله رهېع، انور وها 

 شاعرانو په کې خپل شعرونه وړاندې کړل.

 .نبيه شعرونو ته هم برخه ورکړل شوې وهطپه عمومي ډول د مشاعرې په ډېرو شعرونو کې شعريت او هرنيت ته پاملرنه شوې وه، ترنم او 

 

 "بيا هغه ماښام دى" مشاعره تررسه شوه

شاعره په کابل کې د غربګويل په  ښام دىا تر رسليک هندې م شاعرانو ١٣د ابيا هغه ما شوې وه، په کې  شاعره چې د ميديوتيک دهرت له خوا ښوړې  شوه. دغه م مه تررسه 

 خپل شعرونه لوستل.

 

 ر تررسه شود زين الله منيل د اديب خدمتونو په اړه علمي سيمينا

 مه ښوړ شو.١٥د ليکوال او ژباړونکي زين الله منو د اديب خدمتوتو علمي سيمينار په کابل کې داطالعاتو او هرهنګ وزارت له خوا د غربګويل په 

ړ ه ليکوال او ر تکې د هېواد يو ډپياوړى ليکوال، شېېاعر، ژباړن زين الله منىلپه سېېيمينار کې د ولسېېمرشېې ملمد ارشف غني پيغام ولوسېېتل شېېو چې په کې راغو و، چې 

 .ستي ديياو اوچت ګامونه اخ کلک يې کې ږي چې د ليکوالۍ، ديني پوهې او اديب آثارو، لوست ورکولو او ژباړې په برخوېښوونکى بلل ک

شم ، شت  سته د اطالعاتو او هرهنګ وزارت مرستيال زرد سنينجيب الله منو،  دغه راز ورو ستاد رازپي نړيوال، ندپوها سليامن هيل، اکاډمي  څېړندوى هع،حبيب الله ر  ا

 .کې خپلې مقالې وړاندې کړېه اسد الله ولوالجي او صديل الله بدر په وار رسه د زين الله منو د کارنامو او د ديني او اديب آثارو په بار  سيد نظيم سيدي،

 ورپسې زين الله منو ته د هغه د خدمتونو په وياړ لونګۍ ور په رس شوه.

ديني او اديب  ٣٩تر اوسه پورې يو مهال د پښتو ټولنې غړى هم و. نوموړى دىل دى. ېږ ېملريب کال کې د ننګرهار وهيت د روداتو ولسوالۍ په کان کو کې ز  ١٣٩٣په منىل 

 .آثار لري

 

 نه شاعرانو مشاعره وشوهيد ښځکې  ننګرهارپه 

ښځات کې د يپه ننګرهار وه  ښځپ انه اديب ټولنېيکور  سلګونو  ښت او ننګرهار وايل په همکارۍ د  شوهيه نو شاعره تررسه  شلمه م شاعرانو په ګډون د غويي په  . دغه نه 

ښار په يب يب حوا ل شوې وهېمشاعره چې د ښالل اباد  شاعرانو ګيښځ وسلګوناو  ننګرهار وايل د غړو رسبېره له په کې د کور اديب ټولنې ،سه کې ښوړه  ډون کړ  وو. د نه 

سوالپه وينا، د ننګرهار وهيت له ښځينه اديب ټولنې مرشې مقدسې احمدزۍ کور  ښار په مرکب کې وررسه په ټولنه کې يول شتون يښځ ۴۵۵و رسبېره د ښالل اباد  شاعرانې  نه 

 لري.

 .کل شوي شعرونه ګډونوالو ته واورول شوليل يله لور په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ښځينه شاعرانو 
 

ې موردګو وه ت د  وې لرې پرتې او غرنۍ سېېې 

اوسېېې دونکی  م. زموږ په کو کې اوس هم ډېر 

داسې لغتونه کارول کېږي، چې ښايي د پښتو ژبې 

 د سېېوچه او ډېر پخواړ لغتونه ورته وو لی شېېو.

ښېو دوه لغتونه، چې : بېلګې په ډول  د برېځر او 

د پښېېتو اصېېو لغتونه دي او زموږ په سېې مه کې 

 له تاسو رسه رش کوم. ،و ل کېږي

ښــتو ژبې یو ســوچه او پخوانی لغ  برېځر: د پ

ـــیمو کې  دی. برېځر اوس هم پــه کلیوالو س

ـــتعږلېږي.  ياس په لويه پکت مه،  ا، ]د برېځر کل

کارول کېږي  تان کې هم  ـــ  کورمه او وزيرس

برېځر د غرمې هغه وخ  ته ویل کېږي، چې 

کروندګر د خپلو ځمکو څخه د غرمنۍ د دمې 

 ږي.ېپاره کور ته روانه ل

مه  په سېېې  ته  ،کېزموږ  لک غرمې  اوس هم خ

برېځر وايي او د برېځر کلمه ډېره عامه ده. په دې 

چې  ،اړه د پښتو وليس ادبياتو يوه کاکړۍ هم شته

 د برېځر کلمه په کې راغلې او په دې ډول ده :

 برېځر دى كه كښېنې

 دركوم كوچ له سپينې خولې

زموږ پېېه کو کې د برېځر وخېېت پر  وه ډبره 

 ې د برېځر تپۍ بويل. دا معلومېږي، چې خلک 

ډبره د کو په خت ځ کې د  وه لوړ غره په ډډه کې 

پرته ده، کله چې پر دې ډبره د ملر وړانګې رايش 

نو خلک پوهېږي چې  ،نه هړ يشېاو سېېې ور  تر

ته د ملر وړانګې  برېځر د . معموهً  ادې ډبرې 

 دول  بجې رسېږي.

 داسې پخواړ ،ددې ژبې په نږدې ټولو لهجو کې

لغتونه اوس هم شېېېته او کارېږي چې لرغونتيا يې 

ښـېلی: د پښـتو ژبې یو بل سـوچه او پخوانی لغ  

ـــېلی یو ډول کلیوال خواړ  ه دي او پــه دی. ښ

سیمه کې ورته ډېر ارزښ  ورکول کېږي.  کلیوايل

دا خواړه زموږ په سیمه کې اوږده مخینه لري او د 

واده پر شپه یې ناوې او زوم ته ترتیبوي. دا خواړه 

د غوا د غوړیو ) زېړو غوړیو ( څخه جوړېږي. کله 

چه ډوډۍ پکې  تاوده کړي او و چې زیړ غوړي 

 ږي.ېکدې ته ښېلی ویل  ،ماته کړي

په اوسېېېني وخت کې د واده پر شېېېپه ناوې او زوم ته 

 ، مګر زموږ په سېېې مه کېبرابرېږي عرصېېېي کېکونه 

د  او همدغه پخواړ  شېېېتهدود  اوس هم د ښېېېېىل

خواړه ورتېه ښوړېږي، چې د ځېانګړو مراسېېېمو پېه 

 د ناوې او زوم له لوري خوړل کېږي. ،ترت ب رسه

دا  لېېه دود څخېېه پېېه کل والو سېېې مو کې د ښېېېېىل

څرګندېږي، چې د واده پر شېېپه د ناوې او زوم لپاره د 

کېک ښوړولو مراسم اوږده مخ نه لري او په اهغانستان 

 کې له پخوا راه سې دود دي.

باور   موږ ، که چ رې په کل والو سېېې مو کې وپه دې 

نو د پښېېېتو ژبې ډ ر سېېېوچه  ،څېړنه او تلق ل ويش

ژبې  له موږ به ز لغتونه به ترهسه او د لغاتو په برخه کې 

 رسه ز اته مرسته وکړي.

پانګې د خوندي کولو  نه او د ژبنۍ  دا څېړنه ډېره اړ 

با د هر څومره چې  پاره ډېره مهمه ده او  او ژغورلو ل

تررسه يش، ځکه چې پر کل والو سېېې مو د  ،زر کېږي

ګه ېپرد و ژبو اغ مدارن ته ز اتېږي او ه ب ورځ بلې 

د  ،هۍ په ورتګ رس کل والو سېېې مو ته د نوې تکنالوژ ،

پښېېېتو ژبې د پخوان و او سېېېوچه لغتونو اسېېېتعامل او 

له منځه ځي او ځا   ې د پرد و ژبو لغتونه  ،کارونه 

 ن يس.

په سيمه ييزه او نړيواله کچه، د ادبياتو سرتې خزانې 

 !؟څنګه پښتو ته را وژباړو هکارونه،او ګټور اديب ش

 ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې

له درنو  لوسېېتونکو نه، د تېر په څېر، يو ځل  بيا، په ډېر درنښېېت  رسه هيله کېږي، 

رتنۍ موضېېوه په اړه مضېېمون را ته وليکي، که دا مقاله کوچنۍ هم وي، چې د پو 

 يې په ورين تندي مني. «زېرى»خو چې دپيقه او علمي وي، 

 


