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  :یادونه

مقاله دې له یوې رسمې پتې �خه چـې پـه هغـې کـې د لیکـوال نـوم، تخلـص، علمـي رتبـه، د  �
  6ېلېفون شمېره او برې.لیک پته وي د علومو اکاډم* ادارې ته را ولې'ل يش. 

  را لې'ل شوې مقاله باید پوهنیزه ـ �ې>نیزه، بکره او له منل شوو علمي معیارونو رسه برابره وي.  �
  ه باید په بله خپرونه کې نه وي خپره شوې.  را لې'ل شوې مقال �
  د مقالې رسلیک باید لنA او له من@پان<ې رسه سمون ولري.  �
کلمو ترمنF لنAیز ولري او د �ې>نې پوEتل شوې پوEتنه Dواب کـ>ای  ۲۰۰او  ۸۰مقاله باید د  �

  يش. همدغه راز لنAیز باید د یونسکو په یوې ژبې ژباړل شوی وي. 
مقاله باید د رسیزې، اهمیـت، مربمیـت، مـوخې، د �ې>نـې پوEـتنې، د �ې>نـې روش، پـایلې او   �

  مأخذونو لرونکې وي او په مR کې مأخذ ته نغوته شوې وي. 
  مقاله باید د لیکوال* له اصولو رسه سمه وي، اماليي او انشايي تېروتنې ونه لري.  �
، د ۱۳معیاري مخونـه وي، د فونـY سـایز  ۱۵ې مخه او حد اکW ي ۷د مقالې حجم حد اقل يې  �

  وي او ادارې ته دې سافت او هارد کاپي دواړه را ولې'ل يش. )  (SingleکرEو ترمنF فاصله باید 
د مجلې کتنپالوی د علومو اکاډم*د نرشا_ الیحې له مخې د یـوې مقـالې د تائیـد او رد واک   �

  لري. 
لیکوالو فکري زې'نده ده، لیکوال ته بویه چې سپیناوی يې د رالې'ل شوو مقالو شننه او �ې>نه د  �

  په خپله وک>ي، اداره يې په سپیناوي کې کوم مسوولیت نه لري. 
  د مجلې له چاپ شوو مقالو �خه استفاده کول، بې له مأخذه جواز نه لري.  �
  ادارې ته رالې'ل شوې مقاله بېرته لیکوالو ته نه ورکول کې'ي.  �
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  �ې�ندویه �ل غو�� خاورې

  

  په وليس ادب کې د کوچنیانو د ادبیاتو اغېزې
 

  لن�یز
فولکلور ان!ریزي کلمه ده چې وليس پوهې ته وايي او د لوم�ي ل لپاره ویلیم 

ادبیاتو په اړه په اوس وخــت کــې یــوه خــربه )امس وکاروله. د ولـيس پوهې یا ولـيس 
ډېره مشهوره ده چې وليس یا 2�3 ادبیات په هغو )ولنو کې زې,ي چې هغه وروسته 
پاتې )ولنې وي، خو کــه حقیقــت دا وي، نــو بیــا ولــې د نــ�ۍ متمــدنې او پرمختللــې 
ر )ولنې د خپلو ولـيس ادبیاتو د پراختیا او خلقیدا لپاره �3ندۍ ه@ې کــوي او ورځ تــ

  بلې يې وليس ادبیات پراخې,ي؟
معنا دا چې وليس ادبیات د ولسونو ارزEتونه او شتمنC دي او دا شتمنC لکه 

  اللونه په ایرو کې هې@کله هم خپل ارزEت او جوهر له السه نه ورکوي.
په دې مقاله کې لــوم�ی وليســ ادبیــات معــريف شــوي او ورپســې د ماشــوم یــا 

، د هغې برخې معريف شوي او هره برخه يــې لــه کوچني پر ادبیاتو باندې بحث شوی
  بېل!و رسه روEانه شوې. 

  رسیزه
ولسونه په ادبیاتو ژوندي دي او ادبیات په انسانانو، هر ولــس چــې ادبیــات ونــه 
لري او هره )ولنه چې ادQ ارزEتونه ونه لري په حقیقــت کــې هغــه مــ�ه او ناپېژنــدل 

ادبیات له زر3ونو کلونو راهیسې تر اوســه شوي ولسونه دي. له نېکه مرغه زموږ وليس 
ژوندي دي او ال تر اوسه هم د سوما بو)ي کیسې او د پUتو لنTۍ د خلکو په غوږونــو 

  کې ازان!ې کوي او هXي لذایز يې را پاروي.
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که نن د ن�ۍ او په ان!�ې تو3ه پUــتو ادبیــاتو هــر Yــومره پراختیــا مونــدلې او 
)ول انسا2 ارزEتونه يې رانغاړيل بیا يې هم امتیاز وليس ادبیاتو ته ي، کــه مــوږ 
)ول په دې پوهې,و چې زموږ د مکتوQ ادبیاتو پیالمه له ولـيس یا �3نیو ادبیاتو Yخه 

نه ده، خو له بده مرغه موږ په دې وروستیو کې خپلو پیل شوې او تر اوسه پورې را روا
وليس ادبیاتو ته پاملرنه کمه ک�ې او په هغې کې مو تر )ولــو مهــم بحــث چــې هغــه د 
کوچنیانو ادبیات دي، سوچه لــه پامــه غورېــدلې او ډېــر ژر بــه يــې پــه )ولــه معنــا د 

لو لــوی المــل يــې ورکېدلو شاهدان اوسو، Eايي ډېر الملونه ولري خو زما په نظر تر )و 
د متمــدنې نــ�ۍ پــرمخ تللــو وســایلو او تخنیکــي توکــو تــه bایــل دی، لــه بلــې خــوا 
)لویزیونې بــې معنــا پرو3رامونــه او لــه حــده زیــات د ماشــومانو کــارتو2 فلمونــه هغــه 
الملونه دي چې زموږ کوچنیان يې په ادQ برخو کې یــا ســوچه نالوســتي کــ�ي او یــا 

ه مخامخ کــ�ي دي، کــه زمــوږ د نســل ماشــومانو يې د دې برخې له بې سوادۍ رس 
ډېرې غوره او Eې سندرې جوړولې، Eه ماشومانه کیسC او چستانونه يې ویل، Eــې 
ترانې يــې جــوړولې او Eــه پوEــتنې او وابونــه يــې مطــرح کــول، خــو د اوســني پېــر 
ماشومان نه یواې نوي شیان نه يش جوړالی، بلکې هغــه پخــوا2 الفــاظ لــه مخــې 

لوستالی چې زموږ په Yېر وروسته پاتې )ولنو لپاره دا یو لوی نــاورین او د  هم نه يش
سواد له منkه تj دی، هیله ده دې برخې تــه د کورنیــو ترYنــj پــه حکــومتي کچــه 

  هم توجه ويش او دا فرهنj له رسه را ژوندی او پراخ يش. 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

رمختللــو )ولنــو وليســ د دې Yې�نــې اهمیــت پــه دې کــې دی چــې لــوم�ی د پ
ادبیاتو ته پاملرنه شوې چې هغوی ورته په کوم ارزEت قایل دي او مــوږ مــوږ ورتــه پــه 
کوم نظر 3ورو. د دې ترYنj د کوچنیانو ادبیات Yه شــی دی، پــر ولـــيس ادب يــې 
اغېــز Yن!ــه دی، کــه د نــن ورــې کــوچنی د ســبا ورــې ــوان او د بلــې ورــې 

خپــل کوچنیــان پــر پــوهې، تربیــې او ســاملې روزنــې  راتلونکې ده، نو په کار ده چــې
سمبال وپالو او د خپلو تېرو نسلونو له مې�انو، رسEندنو او بریالیتوبونو يې خــرب کــ�و، 
چې له نېکه مرغه د نورو کارونو ترYنj په کې سرت رول د کوچنیانو ادبیاتو هم لرلی 

  دی. 
  د �ې�نې موخه

د دې Yې�نې موخه په دې کې ده چې یو ل بیا دې برخــې تــه توجــه ويش، د 
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کوچنیــانو ادبیــات پــراخ يش، کوچنیــان لــه مزخرفــاتو Yخــه منــع يش، کــورنC ورتــه 
پاملرنه وک�ي، ارزEتونه يې معلوم ک�ي له بــې ایــه امکانــاتو Yخــه چــې د t3ــې پــر 

وک�ي او ترYنj يې د حکومت هم دې برخې او تشې تــه ای ورته تاوان رسوي ډډه 
پاملرنه را واوړي او دې برخې ته جدي توجه وک�ي، که ماشومان د تنکیــو لUــتو پــه 
Yېر دي چې په کومې يې تاوو هغسې اوړي، نو دا خايل یــا ســپین ذهنونــه بایــد پــه 

  تشو او بې ایه موضوعاتو ډک نه يش.
  د �ې�نې پو�تنې

  الندې پوEتنې د موضوع کلیدي پوEتنې دي:په دې Yې�نې کې 
  ادبیات Yه شی دی؟ •
  وليس ادبیات کوم دي او په Yو برخو وېشل کې,ي؟ •
  د کوچنیانو ادبیات کوم دي او ارزEت يې Yه دی؟ •
  پر وليس ادبیاتو د کوچنیانو ادبیاتو اغېزې Yه دي؟ •
  د کوچنیانو ادبیات په Yو برخو وېشل کې,ي او مثالونه يې کوم دي؟ •
  کوالی شو چې خپل کوچنیان په سمه تو3ه وروزو؟ Yن!ه •

او دې ته ورته ینې کوچنC پوEتنې پوEتل شوي چې د مقالې په اوږدو کــې 
واب شوې دي.   
  د �ې�نې میتود

په دې رساله کې له ترشیحي، توضیحي، تحلیيل او د اړتیا پــه صــورت کــې لــه 
انتقادي میتود Yخه استفاده شوې او ه@ــه شــوې چــې موضــوع پــر علمــي معیــارونو 

  برابره بشپ�ه يش. 
  د �ې�نې پیل

که وليس ادبیات په ن�یواله کچه مطالعه يش او د )ولو ولسونو پر وليس ادبیــاتو 
ا په نظر د پUــتو ادب وليســ ادبیــات بــه هــم غنــي وي او هــم باندې غور ويش، نو زم

پراخه، په دې معنا چې ال تر اوسه هم زموږ ژبه له ولـــيس ادبــه ډکــه ده، چــې دقیقــه 
  مطالعه او را)ولونه غواړي، خو دا چې Yه وخت، فکر کوم ال به هم سواليې وي؟

د دې اوږدې ل�ۍ یوه بله کوچنC کــ�ۍ هــم پرانیســتل شــوې د دې لپاره چې 
وي، لوم�ی به د وليس ادبیاتو پر پېژنــدنې بحــث وکــ�و او بیــا بــه يــې پــه ملــن کــې د 
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  کوچنیانو ادبیات و3ورو چې Yن!ه دي او کومې ان!�نې لري:
لکه Yن!ه چې پوهې,ئ د فولکلور د نامــه پــه اړه بېالبېــل نظریــات موجــود دي، 

کې ویالی شو دا کلمه د لــوم�ي ــل لپــاره یــو ان!ریــز Yې�ونکــي )ــامس خو په )وله 
)W.J.Thoms که يې د فولکلور په نامه شهرت وموند، البتــه مــوږ ورتــه) وکاروله، نو 

  په خپله ژبه کې 2�3 ادبیات، شفاهي ادبیات او یا هم وليس ادبیات وايو. 
دوو توکونــو Yخــه جــوړ ) لغــت لــه Folk- Loreد ادبپوهانو پــه وینــا د فولکلــور (

شوی دی: (فولک) د خلکو په معنا او (لور) پوهې او حکمت ته ویل کېــ,ي، چــې پــه 
  )۱)وله کې فولکلور د خلکو پوهې او یا هم وليس پوهې ته ویل کې,ي. (

دا چې د فولکلور کلمــه ان!ریــزي ده، نــو پــه ان!ریــزي يــې لــوم�ی الم نــه تلفــظ 
کوي، خو دا چې د ن�ۍ اک�ه ژبې د سایلن� یــا کې,ي او د (فوکلور) په ب�ه يې تلفظ 

بې غ,ه توری نه لري، نو که يې دلته هم د ان!ریــزي ژبــې دا قاعــده نــه ده مراعــات 
ک�ې او کابو )ولو د فولکلور په ب�ه را اخیستې چې اوس يې سمون پــه کــايف انــدازې 

  وخت غواړي. 
وليســ ادبیــاتو  شفاهي یاالبته ینې ادبپوهان په دې نظر دي چې فولکلور د 

رسه توپیر لري، خــو اســتاد حبیــب هللا د منkپان!ې له پلوه په معنا نه دی او دا دواړه 
رفیع په خپل تازه چاپ شوي کتاب کې بیا دا مسئله داسې Yې�لې ده: "فولکلــور تــه 

و ژبو کUې د فرهنj عامه، خلک پېژندنې، تــوده شناســC، دانــش عــوام، لپه بېلوـ بې
طیرو او میتولوژي نومونه ورک�ل شوي دي چــې هــر یــو د خلــک خلقیات او هم د اسا

  پېژندنې او د خلکو د فرهنj معنی لري. 
  مثالً:

فولکلور یوه ان!لیيس کلمه ده چې د "فلک" او "لور" Yخــه جــوړه شــوې ده؛  -۱
"فلک" د خلکو او عوامو معنی ورکوي او "لور" د علم او پېژندنې په معنــی راغلــی دی 

تو3ه د نیکونو عقاید، د اجدادو رسوم، افســانې او د دوی د عقایــدو او او په مجموعي 
  )۲رسومو د Yې�نې معنی ترې اخیستله کې,ي." (

د استاد رفیع په پېژندنه کې پورته شکونه په )وله معنا واب شــوي دي او اوس 
نو هغه پخوا2 شکونه نه دي په کــار چــې ویــل بــه يــې فولکلــور پــه پخــوا2 شــوروي 
اتحاد کې یواې د وليســ شــفاهي ادب او خالقیــت، وليســ ســندرو او ن@ــاوو لپــاره 
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اجدادو د رسومو، افســانو د دوی د  کارول کې,ي، بلکې فولکلور د نیکونو د عقایدو، د
عقایدو او 3روهــو Yې�لــو تــه وايــي، چــې د عقایــدو Yېــ�ل بیــا د شــوروي اتحــاد هغــه 

ان!�نې نه رانغاړي، بلکې ډېره پراخه او لویه معنا لري. Cپخوان  
په دې معنا فولکلور اصالً د عوامو خلکو، د یو ملت یا یو قوم او یا هم یو نژاد پــه 

موعــه ده، د دوی عنعنــوي رسمایــه ده او د ژونــد او جهــان پــه اړه د نظر د حقایقو مج
  دوی فکر او عقیده، معلومات او افکار او په )وله کې د دوی عمومي ذهنیت دی. 

په حقیقت کې په فولکلور کې د یو ملیت یــا ملــت )ولــه مــايض او د موجــوده او 
وې )ــولنې فولکلــور راتلونکي ژوند ارزEتونه پراته دي؛ یعنې موږ ویالی شــو چــې د یــ

موږ ته د هغوی د پلرونو، نیکونو او اجدادو کلتوري نورمونه او )ولنیز ارزEتونه بیــانوي 
او د هغوی لــه کلتــوري معیــارونو او هــدفونو رسه مــو اشــنا کــوي. پــر همــدې اســاس 
فولکلور انسانانو ته الرEوونه کــوي، ژونــد تــه يــې معنــا ورکــوي او پــه )ولــه کــې يــې د 

  )۳ي. (حرکت لوری )اک
پورته Yر3ندونو ته په کتلو رسه په هې� صورت فولکلور د وليس شــفاهي ادب او 
خالقیت، ولـيس سندرو او ن@اوو ته نه ویل کې,ي، بلکــې ډېــره پراخــه معنــا لــري او د 
همدغې پراختیا له امله تر ننه پــورې پــه دې ســیمه او ژبــه (پUــتو) کــې د اســتع�ل 

  موارد لري او په کې موندل کې,ي. 
البته ینې پوهان په دې نظر دي فولکلور په هغو ولسونو کې تــر ډېــره ژونــدی 
وي چې هغه ولسونه له bدنه او پرمخت!ه لرې وي، خو که چېرې دا خربه هــم ومنــو، 
نو ان!لیستان په ننني عرص کې له دومره تهــذیب، پرمختــj او امکانــاتو رسه رسه بیــا 

ې، نو معنا دا چې فولکلور د متمــدنو )ولنــو هم فولکلور پايل، را )ولوي يې او زې,وي ي
مال هم دی، خو توپیر يې دومره دی چې په وروسته پاتې )ولنو کې په یــو ډول پالــل 

  کې,ي او په پرمختللو )ولنو کې په بل ډول. 
البته د دې خــربې معنــا بــه دا هــم نــه وي، چــې مــوږ د فولکلــور پــه خــرايف یــا 

رې موږ د فولکلور ډلبندۍ ته یــر شــو، نــو عنعنوي ویناوو سرت3ې پtوو، که که چې
هلته 3ورو چې له ینو ستونزو رسه مخــامخې,و، پــه دې معنــا د فولکلــور پــه تصــنیف 
بندۍ او وېش کې په کايف اندازې ستونزې شته، خو کوم نظر چې ادبپوهــانو تــه تــر 

  ډېره د منلو دی هغه د 3ومي نظر دی.
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 Handbook ofم) پــه خپــل کتــاب  ۱۹۱۶ -۱۸۵۳رسجــورج الرنــس 3ــومي (
Folklore :کې فولکلور په الندې برخو وېيش  

عنعنوي کیسې: چې په دې برخه کې عامیانــه حکایتونــه، د اتالنــو کیســې،  -۱
  ترانې، رسودونه او داسې نور مسایل راي. 

رخــه کــې وليســ دســتورونه او عــادات، مراســم او عنعنوي دودونــه: پــه دې ب -۲
  لوبې راي. 

عقیدې او خرافات: جادو3ري، نجوم، خرايف او موهومي bرینونه او دې تــه  -۳
  ورته مسایل راي. 

عامیانه ویناوې او خطابې: د خلکو مروجې ویناوې، متلونــه، هجــايي اشــعار  -۴
  )۴او کیسC راي. (

)ین!ه ک�و، چې فولکلــور پــه )ولــه معنــا لــه نــوو اوس که موږ خپله پورته خربه را 
علومو رسه کار لري، نو له دغې ډلبندۍ رسه مو پــه )ولــه معنــا مخالفــت کــ�ی او کــه 
وایو چې نه، له نوو علومــو رسه کــار نــه لــري، نــو بیــا مــو هــم د نــ�ۍ لــه نــوو زې,ېــدلو 

کلور ملــن فولکلورونو او وليس ادبیاتو Yخه سرت3ې پtې ک�ي، نو که وایو چې د فول
  ډېره پراخه ده چې Eايي تر ډېره په راتلونکې کې هم د مطالعې ای ولري. 

په هر حال! که دا بحث وغkوو Eايي په کتابونو کــې يــې هــم را )ــول نــه کــ�ای 
شو، نو که پر همدومره مسایلو بسنه کوو او اوس د فولکلوریکــو ادبیــاتو لــه دری@ــې 

  په خپل اصيل بحث را چورلو.
يي فولکلوریک ادبیات باید هغه ادبیات و�3ل يش، چــې پــه 3ــ�2 ادبپوهان وا

ډول په کلو، بانTو او ولسونو کې د kEینه وو او نارینه وو له خــوا پــه منظــوم او منثــور 
ډول تولید شوي وي او هXي ارزEت ولري، یعنې پــه فولکلــور کــې هغــه برخــې چــې 

وليســ ادبیــاتو کــې ونــه هXي ارزEت او لذت ونه لري هغــه بایــد پــه فولکلوریکــو یــا 
شمېرل يش، خو معنا به يې دا نه وي، چې 3واکې فولکلور دې هم نــه �3ــل کېــ,ي، 
بلکې معنا يې دا ده هغه برخې چې د کلیوايل دود او دســتور او د پېUــو پــر وخــت د 
ان!�ي طرز تفکر استازي کوي هغه باید د فولکور د یــوې برخــې یــا جــز پــه تو3ــه د 

  )۵کې مطالعه يش، نه د فولکلوریکو ادبیاتو په تو3ه. (فولکلور په پراخې ملن 
نو که چېرې درانه Yې�ونکي په دې خربې کې رارسه همغ,ي وي، زه فکــر کــوم 
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بیا نو زموږ کار یو Yه اسانه شو او په ډېرې اسانC د ماشــوم یــا کوچنیــانو ادبیــات پــه 
دې بحث کې د مطالعې ای لري؛ کــه د کوچنیــانو ادبیــات پــه )ولــه کــې پــه دوو 
سرتو برخو وېشل کې,ي، یــو هغــه ادبیــات چــې لویــان يــې ورتــه پنkــوي او بــل هغــه 

جوتــه خــربه ده چــې د لویــانو لــه  ادبیات دي، چې خپله ماشومان يې پنkوي، نــو دا
خوا پنkــول شــوي ادبیــات یــو Yــه د مکتــوQ ادبیــاتو پــه اوبــو خــ�وب شــوي، خــو د 
ماشومانو له خوا پنkېديل ادبیات Eايي ډېر له د مکتوQ ادبیاتو پر چوکا)ونو برابر 
نه وي، خو ترې منکرېدالی هم نــه شــو او کــه حقیقــت تــه یــر شــو، نــو تــر )ولــو زړه 

و اغېزمن ادبیات هم دي، که د ماشومانو له خوا په ماشومانه او پــه زړه راEکونکې ا
پورو الفاظو کUل شوې وي، چې وروسته پرې په تفصیيل تو3ــه بحــث کېــ,ي، نــو پــه 
)وله کې ویالی شو چې په فولکلور کــې د کوچنیــانو ادبیــات پــه )ولــه معنــا ــان!�ی 

ای لري.   
کــې رســمي او مــيل ادبیــات، د  ادبپوهــان وايــي چــې د کوچنیــانو پــه ادبیــاتو

هېوادونو یا ملل ادبیات، بــومي ادبیــات، ســیمه ییــز ادبیــات، وليســ یــا فولکلوریــک 
ادبیات او دې ته ورته نور )ول ادبیات د ماشوم د ادبیاتو موضوع ده چــې پــرې بحــث 
کېــدالی يش، کــه د ماشــوم پــه ادبیــاتو کــې لــوم�نC موضــوع د Eــوونې او روزنــې 

نیانو د ادبیاتو بنسtیزه موخه هم همدا ده، نو کــه وایــو چــې د موضوع ده او د کوچ
)ولو ادبیاتو ترYنj وليس ادبیات هم هغه ادبیات دي چې د کوچنیانو ادبیاتو پــرې 
اغېزه Eندلې، د دې لپاره چې د کوچنیــانو ادبیــاتو تــه پــه دقیقــه تو3ــه متوجــه شــو، 

وايــي او کــوم دي، خــو لوم�ی به ورتــه توجــه وکــ�و چــې د کوچنیــانو ادبیــات Yــه تــه 
  وړاندې تر هغې ماشوم Yوک دی او چا ته ماشوم ویل کې,ي؟ 

  د ماشوم پېژندنه
عربان ماشوم ته طفل وايي چې جمع يې اطفال، طفله، طفل او نور دي، طفل 
په لغت کې (صبي)، (ماشــوم) تــه وايــي چــې د صــبي کلمــه د نرینــه او Eــkینه او د 

او په رشیعت کې ماشوم یــا صــبي هغــه چــا تــه دواړو د جمعې لپاره هم کارول کې,ي 
ویل کې,ي، چې د وانC پ�او ته نه وي رسېدلی، یعنې بالغ نــه وي او دا پــ�او د مــور 

  )۶له 3ېTې Yخه نیولې آن تر زوک�ې، خاپوړو او وانC ته تر رسېدو پورې وي. (
د پورته تعریف له مخې 3ورو چې عربان يې طفل بويل او زموږ په ژبو کــې ورتــه 
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د ماشوم، کوچنی، معصوم، صغیر، هلــک، ژ�ــی، اېــوان (حیــوان)، کمکــی او دې تــه 
ورته نومونه کارول کې,ي، چې معمــوالً د مــور لــه زېــ,ون واخلــه بیــا تــر ــوانC پــورې 

Yــوک دی او کــوچنی  ماشــوم �3ــل کېــ,ي، خــو دا چــې ماشــوم Yــوک دی، کمکــی
Yوک؟ دا یو بېل بحث دی چې له روانپوهنې واخلــه تــر طبــه پــورې )ــول علــوم پــرې 
بحث کوي، خو موږ ورته کوچنی او د کوچنیانو ادبیات که وایو چې اک�ه ژبپوهــان 
او ادب پوهان په همدې نامه رسه سال شوي او Eاغيل آصف بهاند پرې یو کتاب هــم 

ع په تفصیل رسه Yې�لې ده، نو که په دې بــاب د نــور لیکلی چې هلته يې دا موضو 
  بحث نه تېرې,م.

ادبپوهان وايي کله چې کوچنی دې ن�ۍ ته رايش، نــو وررسه جوخــت د هغــه د 
شخصیت خربه هم مطرح وي او په حقیقت کې د وخــت پــه تېرېــدو رسه د ماشــوم د 
 شخصیت اړخونه معلومې,ي، چې Yه ډول شخصیت دی او Yن!ه شخصیت خوEوي
ــوهنې  ــه د روانپ ــايي هغ ــرې بی ــه دا چې ــولنیز حــاالت او موقفون او دا چــې وروســته )

  تخصيص بحث دی. 
همدغو مسایلو ته په کتلو رسه کوچنیان د نــ�ۍ لــوی جمعیــت دی او دا زبــات 
شوې خربه ده چې د ن�ۍ هې� 3وټ بې له ماشومه نه دی او دا هم منل شوې خــربه 

وم، د یوې کورنC ماشــومان هــم د خویونــو ده چې د هرې )ولنې او هرې کورنC ماش
او عاداتو له مخې رسه متفاوت دي، ینــې يــې یــو ډول روحــي او جســمي جوړEــت 
لري او ینې يې بل ډول، یو شمېر کوچنیــان شــوخ او مســت شخصــیت خوEــوي او 
ینې نور يې بیا آرام، نو معنا دا چې هر یو يې انله دنیا او انته ن�ۍ لیــد دی او د 

ې د علم پر اساس د هر ماشوم په زې,ون رسه ن�ۍ بیــا لــه رسه زېــ,ي، نــو پــه روانپوهن
  کار ده چې د دوی ن�ۍ ته ل,ه توجه وک�و او پر ادبیاتو يې بحث وک�و:

  د کوچنیانو ادبیات
په دې بحث کې لوم�ۍ پوEتنه دا ده چې ایــا د کوچنیــانو ادبیــات او د لویــانو 

تنې ــواب هلــه مونــدالی شــو چــې ادبیات یو شی دی کــه تــوپیر لــري؟ د دې پوEــ
  لوم�ی ادبیات وپېژنو چې ادبیات Yه شی دی؟ 

  ادبیات
د ادب یا ادبیاتو په اړه د ن�ۍ ډېرو پوهــانو نظریــات ورکــ�ي او هــر یــو لــه خپلــه 
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Yوک وايــي ادب د ژونــد "دیده تعریف ک�ی دی، خو اطهر پرويز يې داسې را پېژ2: 
استازی دی، خو نور بیا وايي، چې د استازۍ ترYنj د ژوند نقد هم کــوي او د ژونــد 
تفسیر هم وړاندې کوي، خو په اج�يل تو3ه ویالی شــو چــې ادب هغــې لیکنــې تــه 
وايي، چې له ورنیو خیاالتو غوره خیاالت او له ورني ژبې Yخه د غوره ژبې اظهــار 

  کوي. 
نو د تجربو نچوړ وړاندې کوي، انسان چې پــه نــ�ۍ کــې کــوم Yــه ادب د انسانا

ویني، Yه فکر کوي، کومې تجربې الس ته راوړي او په هغو ان پوهوي، د دې )ولو 
شیانو اظهار او هغو ته واب د ادب په جامه او چوکاټ کې وړاندې کوي، له همــدې 

  )۷( "امله ادب د ژوند ډېر لوی مسایل رانغاړي.
ف له مخې ادب د انسانانو د تجربو نچوړ وړاندې کوي او دا تجربې د پورته تعری

بې له شکه فردي وي، نو که ادبیات هم )ول عمر ثابت نه وي او هــره ورځ د بــدلون 
او پرمختــj خــوا تــه روان وي، کــه نــه تجربــې یــو ډول وي او نــه هــم د هــر عصـــر 

ې ادب د ادب لپــاره غوEتنې او نه هم ابهامات، په دې معنا یو مهال ویــل کېــدل چــ
  دی او د ادب د ادب لپاره معنا همدا ابهام و، چې هرYوک پرې نه پوهېدل.

د ادب پــه اړه لــه پخــوا راهیســې د "وان لیکوال طائر الند په دې اړه وايــي: 
  دې دوه نظریو منونکو ترمن¡ منازعه را روانه ده: 

تو3ه تخلیق ک�و؛ یوه نظریه وايي چې ادب باید یواې د یوې هXي پدیدې په 
د ادب د تخلیق پر وخت نه خو زموږ موخه کــوم خــدمت وي او نــه هــم کــوم مســوالنه 
کار تررسه کول، بلکې تخلیــق کــونکی یــواې یــوه داســې شــېبه تصــویروي چــې پــه 

  حقیقت کې هغه یواې لذت ورکونکې وي.
ی، خو بله نظریه بیا وايي چې ادب یو هX دی او هX د انسا2 ژونــد لــه پــاره د

د دوی په نظــر ادب وســیله ده او هــدف د انســا2 ژونــد Eــېرازي ده چــې د ادب لــه 
  )۸( "الرې يې لیکوال کولی يش.

په دې تعریف کې که چېرې لوم�ۍ نظریه ومنو، نــو دا Yر3نــده خــربه ده چــې 
ادب يې د روحي سکون وسیله �3لــې او بهرنیــو پېUــو تــه پــه کــې اړتیــا نــه لــري، پــه 
داسې حال کې چې ادبیات له بهرنیو پېUو، تجربو او حاالتو زې,ي انسان اغېزمنــوي 

لوســتونکي د زړه مرانــدې  او بیــا د هــX پــه زور د ذوق مرانــدې داســې پیــي چــې د
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راکاږالی يش، نو دا راEکون ینې مهال ډېر عايل او هXمندانه وي او ینې مهــال 
  کمزوری او عادي، چې بې له شکه د ماشوم د ادبیاتو بحث هم همداسې دی. 

پــه دې معنــا کلــه چــې د ادبیــاتو تعریفونــه 3ــورو، نــو دا تــرې Yر3نــدې,ي چــې 
که هغه د کوچنیانو وي او که د لویانو، خو جزیات یــا  ادبیات په )وله کې یو ډول دي

برخې يې بیا رسه توپیر لري. موږ چې کله د کوچنیانو ادبیات وایو، نو موخه مــو هغــه 
ژبه، اصطالح!انې، ن�ي، نظمي او شفاهي ویناوې، لیکنې او تخلیقات وي چــې پــه 

چــې پــه کــې د ماشومانو پورې اړه لري او ماشوم ته خوEــي وربخUــالی يش او کلــه 
ماشومانو خوEي رايش، نو بیا خربه یو Yه جزيي کېدالی هم يش. په اړه ډاکtر عيل 

د ماشومانو ادبیات د هغو اثارو، کتــابونو او مقــالو مجمــوعې "اکرب شعاري نژاد وايي: 
ته ویل کې,ي، چې د متخصصو لیکواالنو په م� د ماشومانو د ازادې مطالعې له پاره 

 "ومانو خوEه، ذوق او ودې کچه په کې په پام کې نیول کېــ,ي.لیکل کې,ي او د ماش
)۹(  

خو فرخ صادقي بیا په همدې تعریف کې ل,ې نورې خربې هم زیاتوي او وايي: 
)ولې هغه لیکنې چې د ماشومانو د لوستلو لپاره مناســبې وي، پرتــه لــه دې چــې د "

ذوقــي او ادQ مستقیمې زده ک�ې موخه په کې نغUــتې وي او پــه )ــولنیز، تــاریخي، 
  )  ۱۰( "برخه کې د ماشومانو د معلوماتو کچه لوړه ک�ي د ماشومانو ادبیات ورته وایو.

په دې تعریف کې موږ هم د خپل ژوند تجربــې لیــدالی شــو، پــه دې معنــا ډېــر 
له ینې ماشومان د استاد له لUتې او یا هم د کورنC له ډېر فشاره په تنj شــوې 

تاب په نامه Yه په مخ کې ونیيس، خو دغــه د ماشــومانو وي او نور نه غواړي چې د ک
ادبیات چې ډېر له خوږې او زړه راEــکونکې ترانــې وي هغــوی بېرتــه پــه نامســتقیم 
ډول د زده ک�ې خوا ته را کاږلی يش، معنا دا چــې د لیکــوال موخــه بــه د ده ه@ــول 

وي، چــې  وي، نه د ادبیاتو پراخېدا، خو دغې موخې په ورته وخت کې Yو کاره کــ�ې
هغه هم د ماشوم ه@ول دي او هم يې په ذهن کې یو Yه پیدا کول، یعنې موږ دلتــه 
بیا هم له یوې پوEتنې رسه مخامخې,و، په دې معنا موږ دغــه ډول ادبیــاتو تــه بایــد د 

  ماشوم ادبیات ووایو او که د ماشوم لپاره ادبیات؟
د کوچنیــانو "که نظریه لرونکی لیکــوال ډاکtــر رازق رویــین پــه دې اړه وايــي: 

لپاره ادبیات هغه ادبیات دي چې د لویانو له خوا د کوچنیانو لپاره پنkــول کېــ,ي او 
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د کوچنیانو ادبیات یا د کوچنیانو له خوا ادبیات هغه ادبیات دي چــې د کوچنیــا لــه 
  )۱۱( "خوا پنkول کې,ي.
وینا دویم ډول ادبیــات يــې غــوره دي او هغــه پــه دې چــې دا ډول د نوموړي په 

ادبیات وليس یا عامیانه ادبیات دي، چې د لوبو، مستC، ترانې ویلو او پ� پtونې پر 
مهال يې په ناشعوري تو3ه له خولې بايس، چــې پــه کــايف انــدازې بــه ســتونزې هــم 

Yېــر بــه وي، خــو کــه  لري، ادبیات به يې سم نه وي او د ســاده یــا عامیانــه خــربو پــه
چېرې مرشان په کې مداخله وک�ي او ل,و ډېر يې الفاظ جوړ ک�ي، نو نه یواې پــرې 
ماشوم خوشحالې,ي، بلکې خپلو تېروتنو ته يې هم فکر کې,ي او د نورو ترانو په خلــق 
کولو کې بیا ل,و ډېر فکر کوي، خو له دې رسه چې ناادیب لویان يې ینې خربې یا 

وي بیا هم د ماشومانو له خوا د کوچنیانو ادبیــاتو پــه نامــه یــادې,ي او وزنونه اصالح ک
د کوچنیانو ادبیات د کوچنیانو لــه خــوا د هغــو ویــل شــوو "داسې يې تعریفوالی شو: 

نالیکل شوو (عامیانه او شفاهي) او لیکل شوو (تحریري او مکتــوب) خــربو )ول!ــه ده 
  )۱۲( "چې په ماشومانو پورې اړه لري.

ې لیکل شوې او نالیکل شوې خــربې یــا د خــربو )ول!ــه او پــه وليســ معنا دا چ
ادبیاتو کې تر )ولو مهم ارزEت 2�3 ادبیات دي، نو 3ورو چې د ماشــوم ادبیــات پــر 
وليس ادبیاتو ژوره اغېزه لري او Eايي د کوچنیانو ادبیاتو پیالمه هم له همــدې ایــه 

پــه وليســ ادبیــاتو کــې مونــدالی وي. د دې لپاره چې د کوچنیانو د ادبیاتو اغېز مــو 
  وي، د دواړو اړیکو ته به ورشو چې Yه ډول اړیکې لري؟ 

موږ د خپل بحث په پیل کې د وليس ادبیاتو په اړه د امکان تر حده بحــث وکــ� 
او دا مو روEانه ک�ه چې د بشـریت ډېرې ناویلې خربې په شفاهي ادبیــاتو کــې ویــل 

دا ده چې په لوم�یو کې �3نC یا شــفاهي  شوي، که د دغه ډول ادبیاتو یوه Eې!�ه
وې او ډېر له په کې د ویناوال Yېره پtېدله. د ساري په ډول موږ په زر3ونــو داســې 
لنTۍ لرو چې تر اوسه پورې يې ویناوال معلوم نه دي، خو له هX، لذت او لطــافتونو 

  . Yخه دومره ډکې دي، چې Eايي زموږ د لوړې پايې شاعران يې هم ونه ویالی يش
همداسې د وليس ادبیاتو دا نور صنفونه هم در واخلــه چــې د وليســ خلکــو لــه 
خوا دومره غني شوي چې تر اوسه يــې Yې�ونکــي قــوت او ــواک تــه 3وتــه پــه غــاښ 
دي، خو دا )ول په حقیقت کې 2�3 یا شفاهي دي او موږ د کوچنیانو د ادبیــاتو پــه 
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اړه هم همدا خربه وک�ه چې کوم ادبیات چــې پــه خپلــه د کوچنیــانو لــه خــوا پنkــول 
کې,ي هغه 2�3 دي او ډېر له د لیک په ژبه نه وي او دا چــې دې اړتیــا تــه د درنــو 
لیکوالو او شاعرانو هم فکر شوی، نو ه@ه يې ک�ې چې په دې برخه کې ورتــه ینــې 

د کوچنیانو ژوند ته رنک او Eکال ورک�ي  اشعار، ترانې، کیسې او... وپنkوي چې هم
او هم يې په نامستقیم ډول سمې خوا ته رهن�يي ک�ي، د دې لپاره چې دا بحث لــ, 
نور هم روEانه شوې وي، وبه 3ورو چې په وليس ادبیاتو کې زموږ د 3اللیو ماشــومانو 

  !ه دي: لپاره او یا هم د ماشومانو له خوا ویل شوې ترانې، کیسې، منظومې او... Yن
  د ماشومانو منظوم ادبیات

په دې بحث کې پر هغو شفاهي منظومو ادبیاتو بحث کوو چې د ماشــومانو لــه 
 ،Cخوا ایجاد شوي، لکه: د ماشومانو سندرې، د ماشومانو مشاعرې، منظــومې کیســ
پوEتنه او واب او په دوهم بحث کې هغه منظوم ادبیات تر بحث الندې نیسو، چې 

ینــدو ســندرې، منظومــه ډولــه د لویانو له خوا ماشومانو ته خلق شــوې دي، لکــه: د م
  کیسې، لیکيل منظوم ادبیات، شعرونه، ترانې، لیکلې منظومې کیسې او داسې نور. 

  لوم�ی) د ماشومانو سندرې
لکه Yن!ه چــې پــرې پورتــه هــم بحثونــه وشــول دا ډول ســندرې کــوم ــان!�ی 
تعریف او جوړEت نه لري، چې کله او Yن!ه د ماشــومانو ذهــن تــه ورغــيل ویــيل يــې 

و له نورو ماشومانو رسه يې هم رشیکې ک�ې دي، خــو یــوه Eــې!�ه چــې پــه دې دي ا
سندرو کې تر سرت3و کې,ي هغه د دغو سندرو ترمن¡ د آهنj او وزن خــربه ده، چــې 
دا دواړه ان!�نې د منظوم کالم دي او په وسیله يې کالم منظوم کېــ,ي، خــو کــومې 

ه بلې ســیمې کــې هــم پــه سندرې چې د یوې سیمې د ماشومانو له خوا وویل يش پ
ه�غه ب�ه ک� م� نه ویل کې,ي او توپیر لــري، چــې زمــوږ مقالــه يــې د توپیرونــو لــه 
حوصلې وتلې ده، خو د یوې خربې یادول غواړم او هغه دا چــې دا ترانــې )ــولې د یــو 
جنس له خوا نــه وي، یعنــې هــم د هلکــانو لــه خــوا وي، هــم د نجونــو لــه خــوا او هــم 

  !و ته به يې توجه وک�و:مشرتکې، چې الندې بېل
  زما یوه YپلC وه 

  کاپېره درې منC وه
  مانه پtه ک�ه غازیانو

  زه الړمه تپې ته
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  تپه کې یوه شادي وه
  پخ ک�ې يې وې پتیرې

  نه يې خوند وه نه مزه
  )ق يې راکه په تندي

  T3ېدم لکه شادي
  پورې یو کلی و   � � �

  غوړولی و کتاب يې
  الړه مه ماما کره

  ماما مې خیرات ک�ی و
  د خره رس يې پخ ک�ی و

  یوه م�ۍ مې وک�ه
  په دې رسو کوملو مې )ک شو

  )ک په ماذی!ر شو
  وختمه غره ته

  راپرېوتم Yن!له ته
  جنوکیو خوشیي اچول

  الو، بالو، الو، بالو
  )۱۴الو، بالو، الو، بالو (

لــه خــوا ویــل شــوې دي 3ــورو چــې نــه په دغو دواړو سندرو کې، چې د هلکانو 
جولیز ت�Eت شته او نه هم منkپان!یز، خو دا چې وزن او آهنj لــري نــو د ماشــومانو 
لپاره يې جذابیت پیدا ک�ی او په دې تو3ــه يــې د ماشــومانو ذهنونــو او زړونــو تــه الره 

  ک�ې.
د شفاهي یا �3نیو ادبیاتو یوه دنده هم همدا ده چې هر هغه Yه چې ولس يــې 

ي ه�غسې ک� م� يې سینه په سینه او نســل پــه نســل را انتقــال کــ�ي. د دغــه واي
ارزEت پر اساس Eايي موږ د دې سندرو دقیقه نېtه معلومه نه ک�ای شو، خو د کالم 

  اصالت او امانتداري په کې تر ډېره Eکاري. 
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  دا هم د نجونو له خوا ویل شوې سندرې: 
  بابا مې تلی محکمې ته

  رابه يش غرمې ته
  ماته به الو راوړي

  الو به ورکم غوا ته
  غوا به ماته پC راکي
  پC به ورکم خدای ته

  خدای به ماته ورور راکي
  وروره بیدار شه ستا په لون!C جنj دی
  )۱۴الس کې دې ترې ترې بادرنj دی. (

3ورور چې په ماشومانه انداز یو ډول خیايل دنیا جوړه شــوې  په دې سندره کې
ــپې@يل  ــتینې او س Eــومانه ر ــې ماش ــ�ې چ ــتنه ک Eــې د ورور غو ــه ک ــC پ ده او نجل

  احساسات بیانوي.
  دا هم هغه بېل!ه چې د هلکانو او نجونو له خوا یو ای ویل کې,ي: 

  اکو بکو رس سیندکو
  غوا مې راغله په دربکو

  پاتو خورې راووه
  لستو�ي کې دې Yه دي؟ په

  زې�ې نرۍ وریجې
  دا کال د چا ده؟

  دا د مومن خان ده
Cپکې ناسته ده ایل  
) C۱۵ايل رشن!ه ډبل(  

البته دا هغه سندره ده چې په )ولو پUتني سیمو کې ډېره عامــه او د ماشــومانو 
د خوEې وړ سندره ده، خــو البتــه لکــه Yن!ــه چــې پورتــه هــم یادونــه وشــوه د هــرې 

� يې توپیر لري، خو په )ولــه کــې رسه نــ,دې او ورتــه ده او )ــول پUــتانه سیمې وریان
  ماشومان يې په ډېر شوق وايي. 
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  نو مشاعرېدوهم) د ماشوما
ادبپوهان وايي چې دا ډول مشاعرې د کوچنیانو یو ډول مسابقوي سندرې دي 
چې ډېر له يې موخه د کوچنیانو د ادQ ذوق پالل او خونــدي کــول وي. تــر کومــه 
ایه چې ماته معلومه ده دا سندرې یا مشاعرې له ډېر پخوا Yخه زموږ په ولــس کــې 

ووایــم پــه يف البدیهــه تو3ــه لــه  شته او ماشومان يې په ناYاپه تو3ه او کــه ســاده يــې
خولې را بايس او بل ماشوم ته واب ورکوي، خو په ورته وخت کې ینې يــې لــه یــو 

  نسل Yخه بل نسل ته په ار© ډول او سینه په سینه هم را پاتې دي. 
د دې سندرو ترتیب داسې دی چــې پــه مســابقوي تو3ــه يــې ماشــومان داســې 

او بل يې سندره ور بشپ�وي، که مقابل لــوري وايي چې یو ماشوم د سندرې رس وايي 
  يې سندره ور بشپ�ه نه ک�ای شوه، نو پ� کې,ي او لوبه بایيل.

پــه دې مســابقوي بیتونــو کــې لرغــو2 مطالــب پراتــه دي او جوړEــت يــې هــم 
) سیالبه دی چــې دا سکUــت د اوســتا ۷ -۴لرغونی دی. د زیاتو بیتونو سکUت يې (

د (اشتود) د دوهــم 3ــاڅ لــه سکUــت رسه کــ� مــ� برابــر دی او پــه دې تو3ــه د دې 
  )۱۶(سندرو  تاریخ لرغو2 آریايي رسودونو ته رسې,ي. 

  ره چې دا مشاعرې یا سندرې واورو الندې بېل!ې ته به يې یر شو: د دې لپا
  دیو تر کابله -۱
  د کابل دروازه بله -۲
  د غره په رس نغری -۱
  په کې پروت دی زمری -۲
  د غره په رس مورۍ -۱
  په کې پرته سپینه ورۍ -۲
  د غره په رس دړه -۱
  پرې وخته 3ېدړه -۲
  د غره په رس تنور -۱
  )۱۷(االنور ترې را وخوت  -۲

په دې بېل!ه کې 3ورو چې په ډېر ماشومانه انداز او د ماشوم لــه ذوق رسه ســم 
سوال او واب یا مشاعره روانه ده او Eايي په دې ډول ډېره اوږده مشاعره وک�ي، نــو 
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هیله ده چې د دې برخې مینه وال د امکان په صورت کــې خپــل ماشــومان لــه دغــه 
ډول ادب رسه بلد او ترې ثبت وک�ي چې خــدای مــه کــ�ه دا مغتنمــه ادQ پان!ــه لــه 

  السه ونه وي. 
  درېم) کیس$

کیسC ته چې اړونه، لغز، چستان او )کونه هم وايــي پــه دوه ډولــه دي چــې یــو 
ن�ي دي. ادبپوهــان وايــي چــې کیســC هــم د لویــانو  ډول يې نظمي او بل ډول يې

لپاره شته او هم د ماشومانو لپاره، خو اغلب 3ومان دا دی چې د کوچنیــانو لپــاره بــه 
  هم لویانو ویلې وي. 

چیســتان د لغــز مــرتادف دی او لغــز د پېچلتیــا پــه معنــا "فاضل رشیفي وايــي: 
ه هغــې کــې د یــو Yیــز کارول شوی، د کالم په اصطالح کې هغه مــوزو2 ده چــې پــ

صــفات او نUــې رشحــه کېــ,ي، ترYــو د نUــو او صــفاتو پــه وســیله د لوســتونکي یــا 
  ) ۱۸( "اورېدونکي ذهن د ویونکي اصيل مقصد وموندالی يش.

د ادبپوهانو په وینا کیسC معموالً د ماشومانو لــه خــوا د ژمــي او منــي پــه شــپو 
ا هــم د ان!ــ� پــه غــويل کــې کې په داسې حال کې چې د تنور پر غاړه ناست وي او ی

رسه را )ول شوې وي له یوبل رسه وايي او وابونه ورکوي، کــه چېــرې یــو ماشــوم بــل 
  ماشوم ته کیسC ووايي او واب يې ورنه ک�ي، نو پوEتونکی ماشوم t3ونکی دی. 

د کیسC په اړه ډېرې مشهورې مقولې او روایتونــه موجــود دي او د ډېــرو مهمــو 
ې,ي، په دې معنا ادبپوهان وايــي کیســC د یــوه اشــنا Yیــز د موضوعاتو په اړه ویل ک

تکرارېدونکې پېUې اوEتې او منحرفه ب�ه بیانوي، چې د یوه دوهم یز یا پېUــې لــه 
صفاتو رسه چې ورته والی یا مشابهت ولري وررسه يې یادونه کې,ي. د دوی په وینــا د 

ا يــې پــه لنــTو، خــو کیسC یوه ان!�نه دا ده چې د متل په Yېر دوهمــه کنــايي معنــ
اشنا الفاظو بیانې,ي او ه@ه يې هم دا وي چې د متل پــه Yېــر د الفــاظو لنــTوالی او 

  انTول وساتل يش. 
فولکلوریستان وايي کیسC ډېــر لرغــونی دود دی او دا دود بــه اکــ�اً د خرســ د 

دې کورنC له خوا د زوم د وړتیا او ذهني پیاوړتیا د معلومولو لپاره پوEتل کېده او په 
  )۱۹(تو3ه به يې معلوماوه چې زوم يې د خور، خورل�ې وړتیا لري او که نه؟ 

  دا هم د کیسC بېل!ې: 
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  وچ کلک، له کوملو ډک؟ �
واب: ک�))  
  له پاسه راغی سور بلوڅ، اغوستي يې دي پنkه پنkوس. (پیاز) �
� (C!ه) .3رده کلیيل، نه يې کلوپ شته نه يې کیيل  
  بې ستنو کو)ه، په کې پروت دی شهزاده. (قرب او م�ی) �
�  Cام تــه. (ســپوږمEچر3ه له چر3وړو رسه الړه هندوستان ته، بیا به رايش ما

  او ستوري).
  رسه غوEه، په مکه Eخه. (3ازره). �
  سل خولې لري، نه 3ېTه نه کوملې لري. (غلبیل). �
  شین Yادر، په وینو رنj. (ن!ریزه). �
  )  ۲۰تشه ي، ډکه راي. (د اوبو بوکه) ( �

استاد حبیب هللا رفیع په خپل اثر زرینې Yان!ې کې د ډار مسttر په حوالــه یــو 
  Yو ډېرې په زړه پورې کیسC را )ولې ک�ي چې ستاسې پام ورته را اړوم:

  تر پاڼ الندې خونه �
  پکې ناسته ده زیتونه (ژبه)

  زما یو ورور دی �
  پر هر بازار يې کور دی (ملر)

  برېUي کمکلی دی �
  یو رس يې سوری دی

  بل رس يې نری دی
  جوړوونکی د کالی دی
  مل!ری یې سپ�سی دی

  ووایه کوم شی دی (س)
  زما سپینه کو)ه �

) (C!ه) هY۲۱نې الر شته، نه کو(  
  �لورم) پو�تنه او +واب: 

دا هم د کوچنیــانو لــه خــوا د لوبــو او مســتC لپــاره ویــل کېــ,ي، د دې ســندرو 
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ترتیب داسې دی چې یو ماشوم له بل نه پوEتنه کوي او هغه به يې واب وايي، هــر 
  ماشوم ه@ه کوي چې ژر او تر نورو زیات وابونه ورک�ي.

د ماشومانو له مشاعرې رسه د دې ډول سندرو تــوپیر پــه دې کــې دی چــې پــه 
دې سندرو کې کوم رشط یا قید نه وي او هــر ماشــوم د خپلــې ذهنــي وړتیــا او ــان 

  Eودنې لپاره ه@ه کوي چې ژر او تر نورو زیات وابونه ورک�ي. 
ــو هغــه پوEــتنې  او د ادبپوهــانو پــه وینــا دا ډول پوEــتنې پــه دوه ډولــه وي، ی

وابونه وي چې یو ماشــوم یــواې د یــو يش پــه اړه پوEــتنه کــوي او بــل يــې ــواب 
وايي، چې په واب رسه يې پوEتنه بشــپ�ې,ي، خــو دوهــم ډول پوEــتنې بیــا داســې 
دي، چې هم پوEتنې متفاوتې او پېچلې وي او هم يې په هره پوEــتنه کــې لــ,ه لــ,ه 

کې نــورې پوEــتنې هــم پــه کــې سختوي او په واب رسه يې پوEتنه نه بشپ�ې,ي، بل
کېــ,ي او تــر هغــې دا لــ�ۍ غkېــ,ي، ترYــو چــې اصــيل موضــوع معلومــه يش، د ال 

  روEانتیا لپاره به يې بېل!ې ته یر شو: 
  لوم�ي ډول پوEتنه او واب: 

  پوEتنه: ته ووایه جوار
واب: خربې دې په وار  
  پوEتنه: ته ووایه اوربشې

واب: خربې دې خوشې.  
  ه چلمچيپوEتنه: ته ووای

واب: شاته دې واړه واړه بچي  
  پوEتنه: ته ووایه اوړه
واب: شاته دې مې�ه  

  او دا يې هم دوهم ډول پوEتنې او وابونه:
  پوEتنه: او پورې بادشاه زای (زوی) دې ويش که لور؟

واب: زای (زوی) مې ويش.  
  پوEتنه: خوا2 (شیریني) دې Yه کی (ک�)؟

  دپاسه) دی.واب: خوا2 د کندو په رس نې (
  پوEتنه: د کندو په رس نې (دپاسه) نه شته؟
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واب: پشې (پيشو) به وړې وي.  
  پوEتنه: پشه Yه شوه؟

واب: پشه د خره په کته ننوته.  
  پوEتنه: کته Yه شوه؟

واب: کته يې په خره واچوله  
  پوEتنه: خر Yه شو؟

  بوت.واب: خر يې لر3یو ته 
  )۲۲پوEتنه: لر3ي Yه شول؟ (

او همداسې تر اخره په واب پسې پوEتنه مطرح کېــ,ي او تــر هغــې پوEــتنې 
کېــ,ي، ترYــو چــې دواړه )ــاکلې مــوخې تــه ورســې,ي، نــو پــه دې تو3ــه 3ــورو چــې د 
ماشومانو په سندرو کې دومره لوی او مهم ارزEتونه نغUتي چې کوچني ته پر خونــد 

  سې هم زده کوي.رسبېره ډېرې خربې او کی
په هرحال! دا ډېر اوږد بحث دی چې په همدې بېل!و پــرې بســنه کــوو او اوس 
به له موضوع رسه سم په لنTیز هغو سندرو ته تم شو چې د لویــانو لــه خــوا ماشــومانو 

  ته ویل کې,ي: 
  د میندو سندرې

د میندو سندرې هغه سندرې دي چې د میندو له خوا د ماشومانو د ارامولــو او 
  ه کولو لپاره ویل کې,ي، لکه: وید

  اللو -اللو
  پيشو مه راه د غرو –پيشو 

  (ملوک جان) داسې ویده دی لکه 3وډی د رنجو
  اللو –اللو 

  او یا هم لکه:
  (نازک جانه) Eایسته
  Eه دې توره Eه وسله
  په Eایسته نیيل سپره 

  چې نیلی دې bاشې کا
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  )۲۳تور تازیان دي وررسه (
البته دا ډېرې اوږدې، په زړه پورې او خوندورې سندرې دي چې آن لویــان هــم 

  ترې خوند اخيل، خو دلته مو د وخت د سپ� لپاره په لنTون رسه یادې ک�ې. 
  منظومه ډوله کیسې

منظومه ډوله کیسې چې په ترانو هم مشهورې دي د ماشومانو د ساتېرۍ لپاره 
یو بل ډول وليس ژانر دی چې د کوچنیانو په ادبیــاتو کــې رغنــده رول لــري، دا ډول 
ترانې چې د لویانو له خوا ماشومانو ته ویل کې,ي د ادبپوهانو په اند په کوم ــان!�ي 

ري مزایــاوو بــې برخــې نــه دي، وزن او شعري فورم کې نه دي ویل شوي، خو لــه شــع
موسیقیت لري او اک�ه يې کیسه ییزې منظومې ترانې دي، چې په الندې بېل!و کې 

  Eه جوتېدای يش: 
  پورې غاړه ونه ده

  ونې الندې چر3ه ده
  چر3ې الندې مار دی

  د مار په خوله کې تار دی
  دا تار زما په کار دی
  نه Yکم د جبې اوبه
  راوړئ د چینې اوبه

  وله به مې ت�اکې يشخ
  کابل به رانه پاتې يش

  الړمه کابل ته
  ) ۲۴د کابل دروازې پورې وې... (

نو که دا ډول ترانې یا شعرونه تر اخره ولوستل يش بې لــه شــکه ماشــومانو کــې 
هم یو ډول مستي پیدا کوي او هم يې پرې ساعت تېرېــ,ي او پــه همــدې تو3ــه دوی 
هم ه@ه کوي چې په خپله ماشومانه ژبه د دې ډول نظمونــو او ترانــو پــه Yېــر ترانــې 

له کې خربه را )وله کــ�و د لویــانو ووايي چې پورته يې بېل!ې جوتې شوې، نو که په )و 
له خوا دا او دې ته ورته ډېر نظمونه او شعرونه د ماشــومانو لپــاره ویــل شــوي چــې پــر 
همدغو بېل!و يې بسنه کوو او له دې لوی سینده یواې په همدې کوزې دلته بســنه 
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 Cې�ونکي د دې موضوع باریکY ان!والY وان او د دې برخېکوو، خو bه ده چې 
ته نور هم یر يش او د ننني عصـر له غوEتنو رسه سم دا موضــوع وYېــ�ي، نــو لکــه 
Yن!ه مې چې په پیل کې هم وویل او د مقالې رسلیک هم دی زما په نظر تر ډېــره د 

Y خه زې,ېديل یا يې رسچینــه همــدا ده، کوچنیانو ادبیات د 2�3 یا شفاهي ادبیاتو
که موږ په مکتوQ ادبیاتو کې هم 3ورو چې منشاء یــا رسچینــه يــې وليســ ادبیــات 
دي او نن په دومره Eکيل او مTرنه تو3ه په ن�یواله کچه غkېديل او مــخ پــه پراخېــدو 
دي، نــو همداســې د ماشــوم د ادب مســئله هــم ده، خــو دا چــې ورځ تــر بلــې نــ�ۍ 

,ي، د ماشومانو لپــاره د ســندرو پــر ــای ای پtــې، مبایلونــه، رن!ارنــj پرمختللې کې
3ېمونه او کارتو2 فلمونه جوړې,ي او د دې ترYنــj پــه لســ!ونو ډولــه د بوختیــاوو او 
ساعتېرۍ وســایل ورتــه جــوړې,ي، نــو وررسه ورځ پــه ورځ د دوی د ادبیــاتو زېرمــه هــم 

داسې روانــه وي، ډېــر ژر بــه زمــوږ کمې,ي او مخ په ورکېدلو روانه ده او که دا ل�ۍ هم
کوچنیان دا موجوده او کابو تر ډېره هېر شوي د ماشوم ادبیات هم له السه ورک�ي او 
په )وله معنا به د مکارې کېدړې او عاجزې چر3ې، چون!Uې او مې,ي، فیل او ماشې 

  او دې ته ورته خوږو کیسو رسه نابلده او نا اشنا وي. 
ې ماشومان مو ذهین، ژر لوســتي، منــونکي، زړه ور روانپوهنه وايي که غواړئ چ

او په خربه پوه وي، نو ورته کیسې، لکه پورته يې چــې نومونــه یــاد شــول وکــ�ئ او پــه 
دوی يې هم ولولئ، که دا ډول کیسې نه یواې ستاسې ماشومانو ته پــه زړه پــورې 

Yېــر دي، بلکې هغــوی هــم اتلــولC، زده کــ�ې او ســمې الرې تــه راکــاږي او زمــا پــه 
موجوده نسل هم د همداسې پېUو او حاالتو شاهدان دي، که زموږ په غوږونو کــې 
ال تر اوسه هم د نیکونو، نیا3انو او زړو kEو ډېرې خوندورې او پــه زړې پــورې وليســ 
کیسې ان!ازې کوي او ال مــو هــم هغــه خونــد، لــذت، هXیــت او... پــه نــورو شــیانو او 

همدغه ډول کیســو برکــت و، چــې مــا پــه دې کیسو کې نه دی موندلی او د هغوی د 
اړه نه یواې کتابونه وکUل، بلکې ډېرې کیسې مې هم را )ولې کــ�ې او کــه رشایــط 

  Eه وای، نو Eايي د نن!رهار نکلونه کتاب مې په Yو )وکونو بدل شوی وای.
یــا �3نیــو ادبیــاتو رسه لکــه د نــوک او په هر حال! د کوچنیانو ادبیات له وليســ 

اورۍ ت�يل مسایل دي، چې له بده مرغه دواړه يې د فنا کېــدلو او ورکېــدلو پــه حــال 
کې دي، bه ده چې زموږ وان کول دې نیم!�تیا ته یر يش او د امکان تــر بریــده 
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  يې له مرتوکېدلو Yخه وژغوري. 
  پایله

ت معموالً پــه وروســته پــاتې )ولنــو یوه مقوله داسې ده چې وليس یا 2�3 ادبیا
کې رامن¡ ته کې,ي یا په کې زې,ي او پراخې,ي، خو د نــ�ۍ متمــدن هېوادونــه همــدا 
اوس هم وليس ادبیات زې,وي او پــايل يــې، نــو کــه چېــرې معیــار همــدا وي چــې پــه 
وروسته پاتې )ولنو کې زې,ي، ولې په افغانســتان کــې د لــوم�ي ــل لپــاره د وليســ 

ولولو بهرنیانو الس پورې ک� او موږ يې هم دې غنا ته متوجه ک�و او ولــې ادبیاتو په را)
ــو  ــاتو ســتاینه وکــ�ه او د هغــې د را )ول ــه کچــه زمــوږ د وليســ ادبی ــه ن�یوال ــو پ هــر ی

  سپارEتنه؟
معنا دا چې زموږ وليس ادبیات لکه د اللونو غمي داسې دي چې ورځ تــر بلــې  

ه کاله وروسته هم له دغــو ایــرو را وایســتل په ایرو کې ورکې,ي، خو که سوونه او زر3ون
  شول، نو خپله ال، Eکال او ارزEت نه کموي او ال به يې ارزEت زیات ک�ی وي. 

نو په کار ده چې موږ خپل وليس ادب تــه د یــو ارزEــت او شــتمنC پــه ســرت3ه 
و3ورو، را )ول يې ک�و، خوندي يې ک�و او د پالنې او پراختیا لپاره يې کار وک�و، کــه 
اوس ن�ۍ هم نه یواې خپل فولکلور خوندي ک�ی، بلکې ورځ تر بلې يې پراخــوي او 
مTرنوي يې، موږ ته په کار ده چې د هغوی له تجربــو نــه اســتفاده وکــ�و، هــم يــې پــه 
نوې ب�ه او هم يې په زړه ب�ه را)ول او خوندي ک�و، د پراختیا لپاره يې کــار وکــ�و او دا 

سو، چې 3واکې فولکلور یا وليس ادبیات د وروسته ناسم پوهاوی د ولس له ذهنه وبا
پاتې )ولنو کار دی، د دې ترYنj زموږ ماشــومان پــالنې، ســاتنې او روزنــې تــه اړتیــا 
لري او دا اړتیا د نوو وسایلو ترYنj د زړو او تجربو شوو وسایلو په وسیله هــم پالــل او 

  کول په کار دي.
په دې معنا موږ په اوسني پېر کــې د خپــل ماشــومانو لپــاره یــا هــې� ادبیــات او 
ادQ خپرونې نه لرو او یا هم په نشت حساب دي، خو زموږ په وخت کــې د کمکیــانو 
انیس، انیس کودک، د ماشومانو خپرونې او په لس!ونو کتابونه خپرېدل، د ماشومانو 

ه لســ!ونو نــور امکانــات د ماشــومانو پــه لپاره )لویزیونې خپرونې جوړېدلې او داسې پ
واک کې ورکول کېــدل، خــو اوس شــپه او ورځ ماشــومان پــه کــارتو2 فلمونــو بوخــت 

ډول 3ېمونه او تخنیکي وســایل رسه لــه  شوي چې تر t3و يې زیانونه زیات دي. ډول 
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دې چې ډېــرې t3ــې لــري، خــو همــدومره زیانونــه هــم لــري او پــه حقیقــت کــې یــې 
انو ادبیاتو له تخلیق Yخه په )وله معنا لرې او شنT ک�ي دي، نو د ماشومان د کوچنی

دې لپاره چې دا مسایل په دقیقــه تو3ــه Yېــ�ل شــوې وي، پــه کــار ده چــې پخوانیــو 
کامیابو تجربو ته له رسه کتنه ويش او د نوو وسایلو په مرسته هغــه تجربــې ال غنــي او 

ادب، هم د ماشــوم لــه ادب او پراخې يش او په دې تو3ه زموږ ماشومان هم له وليس 
  هم د خپلې )ولنې له تهذیب او ادب رسه بلد، اشنا او تخلیقونکي پاتې يش. 

  مأخذونه
نصـرهللا نارص، د پUتني فولکلور د چاپي مجموعو Yې�ندود: د افغانســتان د  -۱

  مخ.  ۵۲ملریز کال،  ۱۳۸۳علومو اکاډمي، آزادۍ مطبعه، 
م مــور: امــان کتــاب خپرولــو موسســه، حبیــب هللا رفیــع، فولکلــور د علــ -۲
  مخ.  ۳ملریز کال، ۱۳۹۶
حبیب هللا جاج پUتونزوی، د فولکلور تاریخچه: د ختیزې سیمې لیکوالــو او  -۳

ژورنالېســتانو خپلواکــه )ولنــه، د دانــش خپرنــدويې )ــولنې تخنیکــي Yان!ــه، پېUــور، 
  مخ.  ۱ملریز کال،  ۱۳۸۷
  مخ.  ۱۸حبیب هللا رفیع، فولکلور د علم مور،  -۴
ــور پېژنــدنې الرEــود: ختــی¡ اکــاډمي، نن!رهــار،  -۵ محمــد داود وفــا، د فولکل
  مخ.  ۱۸ملریز کال،  ۱۳۹۲
رفیع هللا نیازی، پــه پUــتو ادب کــې د ماشــومانو ادبیــات: مصــور خپرندویــه  -۶

  مخ.  ۲ملریز کال،  ۱۳۸۹)ولنه، میوند مطبعه، پېUور، 
اطهر پرویــز، ادب@ې�نــه (ادQ مطالعــه)، د Yې�نــدويې عــاقلې ســادات پUــتو  -۷

  مخ.  ۲۴ملریز کال،  ۱۳۹۳ژباړه: میهن خپرندویه )ولنه، پېUور، 
زې,دیــز  ۲۰۱۵طایر الند، ادب او تجربه: عامر پرن� اینT پبلرشز، پېUــور،  -۸

  مخ.  ۱۷کال، 
  مخ.  ۱۶ادبیات، رفیع هللا نیازی، په پUتو ادب کې د ماشومانو  -۹

  مخ.  ۱۷همدا اثر،  -۱۰
محمدفاضل رشیفي، ادبیات کودک در افغانستان: د افغانســتان د علومــو  -۱۱

  مخ.  ۱۷ملریز کال،  ۱۳۸۸اکاډمي د نشـراتو ریاست، شعیب مطبعه، 
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  مخ. ۱۸همدغه اثر،  -۱۲
  مخونه.  ۶۵ -۶۴پUتو ادب کې د ماشومانو ادبیات، رفیع هللا نیازی، په  -۱۳
  مخ.  ۶۷همدغه اثر.  -۱۴
ــو  -۱۵ ــکل او مضــمون: د علوم ــات ش ــفاهي ادبی ــتو ش Uــاورې، د پ ــو)C خ غ

اکــاډمي، د ژبنیــو او ادY Qې�نــو مرکــز، پUــتو )ولنــه، د فولکلــور او شــفاهي ادبیــاتو 
  مخونه.  ۴۰ -۳۹ملریز کال،  ۱۳۶۶ډیپارbن�، دولتي مطبعه، 

  مخونه. ۴۱ -۴۰همدا اثر،  -۱۶
  مخ.   ۷۸رفیع هللا نیازی، په پUتو ادب کې د ماشومانو ادبیات،  -۱۷
  مخ.  ۸۱محمدفاضل رشیفي، ادبیات کودک در افغانستان، -۱۸
  مخ.  ۴۲غو)C خاورې، د پUتو د شفاهي ادبیات شکل او مضمون،  -۱۹
  مخونه.  ۸۲ -۸۱یات، رفیع هللا نیازی، په پUتو ادب کې د ماشومانو ادب -۲۰
حبیب هللا رفیع، زرینــې Yــان!ې، د زېــري کــالنC: د افغانســتان د علومــو  -۲۱

اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو علمي او تحقیقي مرکز، پUتو )ولنه، د زېري جریده، دولتــي 
  مخ.  ۲۳۴ملریز کال،  ۱۳۶۰مطبعه، 

  مخونه.  ۸۵ -۸۴رفیع هللا نیازی، په پUتو ادب کې د ماشومانو ادبیات،  -۲۲
  مخ.  ۲۳۲حبیب هللا رفیع: زرینې Yان!ې،  -۲۳
 مخ.  ۹۶رفیع هللا نیازی، په پUتو ادب کې د ماشومانو ادبیات،  -۲۴
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  پروفیسور عبدالخالق رشيد

 

  کتاب پېژندنه:
د داراملصنفین شبيل اکی�یمي اعظم�� د افغانستان د 

 سفر هیله
 لن�یز  

د داراملصنفین شبيل اکاډمC چاپ اثر د افغانستان سفر هغه معترب او مغتــنم 
اثر دی، چې یو بل افغانستان پېژنــدونکی ســید ســلی�ن نــدوی لیکلــی او پــه کــې د 

  افغانستان د سفر په اړه يې خپل واقعات او حاالت لیکيل.
تر بېالبېلــو ســیمو نوموړي په دې اثر کې د افغانستان له مېلمه پالنې واخله بیا 

پورې د خلکو دودونــه، مې�انــې، تــاوده هــرکيل او آن فرهن!ــي مســایل بیــان کــ�ي او 
  افغانستان په ان!�ې تو3ه پUتانه يې یو لوی او غیرbن قوم معريف ک�ي.

په دې اثر کې موږ له دې )ولو خوبیــو رسه رسه بیــا هــم ینــې داســې مســایل وینــو، 
هم هغوی ته د داسې دری¡ Yر3ندول نه و په کار،  چې موږ ته ډېر جالب نه دي او یا

په کوم وخت کې چې ندوی افغانستان ته راي، نو په دغه وخت کــې اســتاد عالمــه 
حبیبي د پUتو غورنj په نامه غورنj پیل ک�ی، خو دوی لکه Yن!ه چې په کار 
 دي هغسې له دې غورن!ه مالت� نه کوي او ډېرې مایوس کــوونکې او یــا لــ, تــر لــ,ه

  بې خونده خربې په دې برخه کې کوي.
په هر حال! دا اثر دا او دې ته ورته خربې لري، چــې پــه مقالــه کــې يــې پــه اړه 

  لوستالی شئ. 
  یزهرس

په دې کې شک نه شته چې افغانستان له طبیعــي Eــکال3انو او پــاکې هــوا نــه 
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افغانستان د سولې، امن او Eېرازۍ کور و، نــو ماالمال هېواد دی، کلونه وړاندې چې 
ډېــرو بهرنیــانو افغانســتان تــه ســفرونه راکــول او دلتــه يــې د خپلــو Yې�نــو ترYنــj د 
افغانستان له Eکلې هوا نه خوند اخیســت، د بــودا مجســمو تــه تلــل او د افغانســتان 

  لرغونې او تاریخي سیمې يې له ن,دې Yخه کتلې.
برخه کې ډېر فعال و او ه@ــه يــې کولــه چــې د البته افغان حکومت هم په دې 

ډېرو هېوادونو سیايس، تاریخي او فرهن!ي شخصیتونه افغانستان ته را دعــوت کــ�ي 
  او د افغانانو له مېلمه پالنې او Eه ژونده يې خرب ک�ي.

په دغو راغلو Eاغلو کې به بیا ډېر داسې کسان هم و، چې له سفره په ســتنېدو 
دغو تودو هرکلیو ته د لیک او انkــور ژبــه ورکولــه چــې مــوږ د رسه به يې د افغانستان 

لس!ونو سفرنامو ترYنj د ینو فلمونو شاهدان هم یو چــې پــه کــې د افغانســتان د 
  خلکو مې�انې، رسEندنې او مېلمه پالنې له ورایه Yر3ندې,ي. 

په دغو راغلو Eاغلو کې یو هم سیدســلی�ن نــدوی دی چــې افغانســتان تــه پــه 
اغلی او دلته يې د ډېرو سیمو پر لیدلو رسبېره له ډېرو لویو شخصــیتونو رسمي سفر ر 

رسه هم لیديل او په دې اړه يې خپل تاثرات په خپل لیکيل یونلیک کې کUيل چــې 
بې له شکه موږ ته د تاریخي اثر هومره ارزEت لري او موږ په کې ډېر Yه پیدا کوالی 

  شو. 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

ــا ــو لــوی ارزEــت پــه دې کــې دی چــې مــوږ د د دغــه ډول آث رو د معــريف کول
افغانستان او پUتنو په اړه ډېر هغه Yه چې موږ ته تاریخي سندونه دي موندالی شــو 
او زمــوږ دا داعیــه تــر ن�یوالــو دروازو پــورې رســوالی يش، چــې افغانــان یــو مهــذب، 

,ي دا نــه برشدوست او مېلمه پال خلک دي او دا کوم تورونه چې اوس پرې پورې کې
  د دوی په شان کې شته او نه يې هم په خtه کې. 

نو دغه ډول اثار د رEتینې او واقعي افغانستان هینداره ده او په کار ده چــې دا 
ډول اثار په پUــتو او پــه ن�یوالــو ژبــو وژبــاړل يش چــې هــم زمــوږ ملــت او هــم ن�یوالــو 

  هېوادونه ترې خرب يش. 
  د �ې�نې موخه

معموالً په دې ډول اثارو کې هدف دا وي، چې د راغلو پالوو لیــدلوری زمــوږ پــه 
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اړه موږ ته په ډا3ه کوي چــې د دوی برداشــت لــه افغانســتانه Yن!ــه و او بایــد Yن!ــه 
  وي؟

که چېرې يې حقایق بیان ک�ې وي، نو د ستایلو دي او که پر ناســمه الره تللــې 
وي، نو زموږ لیکواله ته په کار ده چې د اصالح لپاره يې مtې راونغــاړي او ــواب يــې 

  ولیکي. 
د دې ترYنj دا ډول اثار د دوو هېوادونو فرهن!ي مشــرتکات پیــدا کــوي او پــه 

  ولس رسه خواخوږی او دوست کوي. دې تو3ه یو مې�نی ولس له بل مې�2 
  د �ې�نې پو�تنې

لکه Yن!ه مې چې پورته هم نغوته وک�ه دا مقاله د یو کتاب معــريف ده، خــو بیــا 
  هم تر ډېره الندې پوEتنې په کې واب شوي:

  دا اثر چا لیکلی؟ �
  چېرته چاپ شوی؟ �
  د دې اثر منkپان!ه Yه شی دی؟ �
  په اثر کې راغيل مسایل Yومره رEتیا دي؟ �
ولې ینې مسایل په رEتینې تو3ه نــه وايــي یــا پــرې پــوهې,ي خــو احتیــاط  �

  کوي؟
او دې ته ورته کوچنC پوEتنې شوي چې په تدریج رسه يــې د مقــالې پــه پــا�و 

  کې واب موندالی شو.
  د �ې�نې روش

اړتیا په صورت کــې يــې دا مقاله تر ډېره ترشیحي، تحلیيل او توضیحي ده او د 
  په ینو مواردو خپل نظریات زیات شوي. 

  د �ې�نې اصيل م/
 ،مــا لــه اقبــال رسه لیــديل ما له عالمه حبیبي Yخه اوریديل و چې ویل به یــې 

لوســتنو خپلــو  خو په فاريس یې سمې خربې نه شوای کوالی. په دې وروکې مې د
بل مله سیدسلی�ن ندوی د (افغانســتان ســفرنامه ) الس  سفر د په ل� کې د اقبال د

په دې چې یوخو په ســاده اردو ن�لیکــل شــوی او بــل  دی، ته راغله، دا ډیرجالب اثر
 یې د عالمه اقبال له (مسافر) رسه توپیر پــه دې کــې دی چــې تــر هغــه پــه جزیــاتو د
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ســید ســلی�ن نــدوي دغــه ســفرنامه د  دغــه ســفر )ــول جزیــات پــه الس راکــوي، د
کال په مې کې د (داراملصنفین شبيل اکیــدیمي اعظــم 3ــ�) لــه خــوا چــا پ ۱۹۹۲

Uې راغلې دي، چې دغه ســفر وربانــدې ېدغه اثر په ترڅ کې )ولې هغه پ شوي ده. د
Eاد نــدوي اســتو3نkی دی پــای تــه او باندې چې د ارو رته په لکنهېپیل شوی او بیا ب

: پیش لفظ، دیباچه، د افغانســتان يموضوعات دا د رسیدلی دی. د اثر رسلیکونه او
د سفر هیله، له اعظم Y �3خــه روان!ــی، خیــرب درې تــه ننوتــل، پــه افغانســتان کــې، 

وزیــر  جالل آباد، دافغانســتان جوماتونــه، لــه رسور خــان 3ویــا رسه کتنــه، لــه لــوم�ي
حربیه وزیر کوچنی ورور شاه محمــود خــان، لــه نادرخــان رسه  هاشم خان رسه کتنه،

هیواد جمعــه، شــاهي مقصــوره، چینــی ترکســتان، د ختیــزې  يآزاد اسالم مالقات، د
رتــه تــj ېآسیا مرکزیت او اسالم، خواړه، حرضت نوراملشایخ، هندوســتانی 3ونــد، د ب

خاصو حــاالتو کاغــذات، لــه  ینو ر راتj، دپرو3رام، ډاک، کابل موزیم، د لوم�ي وزی
ان!�ې  انجمن ادQ شاه محمود خان مازدی!رنC، د د نادرشاه شهید رسه مالقات، 
Qد کابل د اد ،CامنE وابیــه وینــا، د  ماانجمــن د مرشــ وینــا، د رس راس مســعود 

سید سلی�ن وابیــه وینــا، د ډاکــرت رس شــیخ محمــد اقبــال تقریــر، بابربــاغ، مکتــب 
ایع، رسکــاري موترخانــه، د نــوو دکــانونو مــا�C، هــوایي ډ3ــر، د باالحصــار حــرQ صن

Eــوونkی،  یعــرQ دارالعلــوم، نــو  Eوونkی، د دووصحابه وو مزار، د سفیرانو کورونه، 
مطبعــه، اخبارونــه او خپرونــې، لــه شــاه محمــود خــان رسه د خــدای پامــا2  يرسکار 

ریم، د ژوو روزنkای، له ینو احبابو کتنه، پغ�ن، د کابل سیند، دارالصحت یا سناتو 
رسه کتنه، د غز2 سفر، له کابله ترغزنې پورې، غزنی، بازار، اردو 3رامافون، جومات، 

غــز2  غــزنین، مــال قربــان، د لمستون، زوړ غزنی، عالوالدین جهان سوز، ېرسکاري م
دســلطان  سپرو یوه ډله، په زاړه غز2 کــې، افغا2 حکیم سنایي مزار، د پاتې آثار، د

محمود مزار، د حرضت داتا 3نج بخش الهوري د پالر مزار، دالی خوار مزار، د غــز2 
شپه، د غلجیو او قندهار سیمې، منزلونه، مقر یا پخــوا2 بیهــک، مقــر تــه رســیدل او 

، د يقالت، ایرانــC او افغــا2 فــاريس، د کــالت شــپه، لــه کالتــه روان!ــ يتj، غلجای
فتنه زی,ونکې ده ؟ د کندهار منزلونــه، کنــدهار تــه  ېولکندهار الره، د خیرب شاوخوا 

پtــان او راجپــوت، اوســنی کنــدهار،  ننوتل، د کنــدهار ارګ، د ارګ دننــه، 3نــدهار، 
 خرقــه او نــور چــارواکي، کنــدهار وايل پUــتو غورنــj، د ارګ زمــوږ قیــام، د يشاه
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مزار، د قرآن پاک شاهي نســخه، ارغنــداب، د بابــا مــزار،  رشیفه، د احمد شاه ابدايل
Uنا کــوټ، چهــل زینــه، د کنــدهار نــوی Eــار، پــوي میــدان، د Eــار کیفیــت، د ېبر

Y اراسالميEار ر�ایي، په عمــومي بــاغ کــې باجــه، د راس مســعود د شــپې  ره، دېE
ذ، اردو نفــو  دل، دېــســفر، پــه کنــدهارکې بریتــانوي قونســلخانه، شــپه، پروا)ونــو 3ر 

د ډبــرو  ســتل کیــ,ي، د دکــانو کیفیــت، د شــاه بــازار جومــات، یدکانونــه ســبایي پران
ــدار، مدرســې او علمــي ادارې، دکندهار3لونــه او میــوې، نــوې کــال او  صــنعت، دکان

Uــه، لــه کنــدهاره دبانــدې، دفرتونــه، د خلــه میلمســتیا ب يچمــن، د کنــدهار دبلــدی
تختــه پــل، د ســند او بلوچســتان راهدارۍ پا�ــه او تصــدیق، لــه کنــدهاره تــj، الره، 

صحرا، نوی کال یا قلعه جدید، د تسبو فیشــن، پــه نــوې کــال کــې پاتیــدل، د خــدای 
 پامانې منظــره، چمــن، کویتــه او ملتــان، د روحانیــاتو یادونــه، بها3ــل پــور، ملتــان، د

پرهیالد پورې مندر، د حرضت بهاوالدین ذکر خانقاه، له ملتانه تر لکنهو، اســتدراک، 
محمد خان، عام او خاص بــاغ،  د شمس تربیز مزار، عید3اه، مسجد عيل عا¹، رکن 

، يپرانا کال، جامع مسجد، د ملتان چاو�C، محمــدن کتابخانــه، ملتــا2 ژبــه، روان!ــ
  لکنهو، د نادرشاه شهادت، د ډاکرت اقبال مسافر.

کــال  ۱۹۳۳موالنا سیدسلی�ن ندوي خپله دغه سفر نامه د لوم�ي ل لپاره د 
کــې پیــل کــ�ه او بیــا همداســې پــه  معــارف مجلــې پــه �3ــC  میاشتې د دسامرب دد 

پــه خپلــه لیکنــه کــې  یبیالبیلو �3و کې چا پ شوه، د چاپي اثر پــیش لفــظ لیکــونک
معار ف په پرلــه پســې �3ــوکې  دغه سیاحت لیدنې کتنې او تاثرات د د« لیکې چې: 

یخي پلــوه جالــب اوt3ــور ده دغه سفرنامه لــه علمــي، ادQ او تــار لیکل شوي دي، د
معلومات له ان رسه لــري، کــه چــې پــه دغــه وخــت کــې د افغانســتان د آزادۍ او 

هغه مخنیــوی نــه يش  هرلور خوره ده، هغه چې په ظلم او تشدد رسه د حریت هوا پر
دغــه مهــال د دغــې ســفرنامې لوســتنه اردو لوســتونکو تــه  کیدای، له همدې امله پــر

  »په زړه پورې کیدای يش.  هم 
د  دغې ســفرنامې پــه فهرســت کــې مــو ولوســتل، هلتــه یــو رسلیــک  لکه چې د

(پشتوغورنj) په نامه رسه راغلی دی، موالنا دخپل دغه رسلیک په ترڅ کې لیکــې 
زموږ له رسیدو رسه سم زمــوږ د لیــدو لپــاره د Eــاریو شــمیر ممتــاز کســان هــم «چې: 

نــدنیو چــارو راغلل چې پــه هغــو کــې دوه تنــه د یــادونې وړ وو یــو پــه کنــدهارکې د با
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ر tــپUــتو رســالې طلــوع افغــان ادی او د ادQ انجمــن نــاظم  اســتازی او بــل دلتــه د
 افغــان ســفارت د عبدالحی خان و، د بانــدنیو چــارو اســتازي پخــوا پــه ترکیــې کــې د

چارواکي په تو3ه کارک�ی و، خــو اوس دلتــه )اکــل شــوی و، عبــدالحی خــان کیــدای 
ه اردو بانــدې خــربې کــوالی يش، هغــه يش په سند او کراچC کې پاتې شوي وي، پ

 ید یدغې قومي ژبې د ترقC په خاطر پیل کــ�  دلته د هغه غورنj چې افغانانو د
  او غواړي چې پUتو باید د تعلیمي او علمي رسکاري ژبې ای ولري علم بردار دی.

پرهمدغه موضوع باندې بحث  اقبال رسه  رtهغه له خپل راتj رسه سم له ډاک 
ودې او پرمختــj  پــر پیــل کــ�ې، ډاکرتصــاحب پــه ــواب کــې د ژبــو او خربې اتــرې

یــوه قــوم د بیالبیلــو  دغه خربه یې زور واچاوه چې ژبه د باندې اصويل بحث وک� او پر
افرادو د تفاهم او پیوستون ډیره اړینه او t3وره وســیله ده، خــو کــه د دغــه تحــرک پــه 

اتحاد پرای اختالف رامــن¡ تــه وجې رسه د یوه قوم د افرادو په من¡ کې د یووايل او 
کی,ي، هغه نو بیــا د یــووايل د پیغــام پرــای د توپیرونــو او اختالفونــو د جنــj ترانــه 

تــه زیــان  افغــان ملــت اوســني لوړتیــا او منزلــت  هغــه لــه املــه د کی,ي، کــوم چــي د
زیــات  یــو رسی,ي. زما خیال دی چې نن سبا تنj قومیت او غلط نیشــنالیزم چــې د

ررسباندې سپور دی، دهغه همدغه اغیز دنویو وانو افغانانو پــر زړونــو پ نوشمیر قومو 
دغه ملــک  راهیسې دډېرو کلونو او دماغونو باندې هم خامخا اغیزمن دی، فاريس له 

Qژبه تر دغه قوم د او رسکاري ژبه ده، دلته د علمي اد Cتو هــم  عوامو مورنUاوسه پ
چې هغه به پــه دغــه ملــک کــې د پUــتو  ده، له همدې امله دا د حیرانتیا خربه نه ده

غورنj له خوا الپیاوړې يش او یوه ورځ به هغــه هــم د افغــان قــوم د رسکــاري ژبــې 
جن!یالیو افغانانو رسه پــه (زبــا2  په همدغه حالت کې چې موږ د مقام ته ورسی,ي. 

…» کندهار 3ورنر له خپلو ملکي او پوي چارواکو رسه راغی  جنj) بوخت وو چې د
)۱(  

اقبــال او هــم  رtــاکډجالبه خربه له دغه بحث Yخه بیــاهم دا راوــي چــې هــم 
موالنا سید سلی�ن ندوي په دغه برخــه کــې لــه خــورا احتیــاط او ــان ســاº چلنــد 

ــان د افغانیــت او  Yخه کار اخيل، رسه له دې چې اقبال په خپلــو )ولــو آثــارو کــې 
خو په دغــه برخــه کــې بیــاهم لــه عالمــه حبیبــي رسه  ،م مرید او پیرو بويلافغا2 پرت

پــه دې نــه دي بــاوري چــې پUــتو ژبــه بــه هــم یــوه ورځ پــه  مناظره او مناقشه کوي او
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افغانستان کې د رسمیت پ�او ته رسی,ي، موالنــا نــدوي بیــا )ــول بــار پــر تنــj نظــري 
غورنــj  تو ژبــې دUــچې د پاو فکر کوي  قومیت او غلط نیشنلیزم باندې ور اچوي 

 ،پایلې تــه یــې و3ــورو يش خربه هم یو تنj نظره نشنلستي حرکت دی، چې کیدای
که نو دم �3ۍ په دغه برخه کې ان په نا پیيل دری¡ کې اچــوي او دعــاکوي چــې 

  خدای دې وک�ي چې پUتو ژبې ته دامقام ور میالو يش. 
په اړه یوه بله خربه هــم پــه دې  موالنا ندوي او عالمه اقبال ددغه زړه نازړه دری¡

من¡ کې شته او هغه داچې هندي پوهــان او مفکــرین، ادیبــان او نــور نخبــه 3ــان پــه 
توپیرونــو  رپر داسې مسایلو لکه ژبــه او یــاهم پــه مــذهب کــې دننــه پــ دغه وخت کې 

دوی پــه دغــه کــار بانــدې  ېداســې Eــیې چــې 3ــواک اً باندې نه غ,يــ,ي، دوی ظــاهر 
ه چې دوی په هند کې د Eکیالک تر سخت 3وزار النــدې ژونــد ک ؛انونه نا3اروي

دغه Eکیالک له امله په دغه برخه کې سخته رضبه هم لیــدلې ده،  هم یې د کوي او
سانC رسه وکوالی شول چې له هنده د فــاريس ژبــې 3لــم ور)ــول ا ېان!ریزانو په ډیر 
ژبه داسې بې بنیاده کــ�ه چــې هیچــا دا فکرنــه  يدې نیمه پی�ۍ در , ک�ي، دوی په ن

دې اووه پی�ۍ رسمي او دفرتي ژبه به د یوې پی�ۍ په ترڅ کې له دومــره , ن کاوه چې 
  هند له نیمې وچې کTه باروي.  لوی شان او دومره پیاوړې فرهن!ي زیرمې رسه د

دواړه پردغه پیاوړي رمز باندې د حساسو اسالمي مفکرینو  اقبال او موالنا ندوي
 وپه تو3ه ډیرEه پوهی,ي، له بلې خوا دوی تر دغه دمه هم پــه دغــه )کــي بــاوري نــه و 

هغې د رسمي کیدو لپاره ه@ــې  ژبې لپاره، د ېبل په افغانستان کې به د ېچې 3واک
د حبیبــی رسه پــه خپلــه په دومره پیاوړتیا رسه رامن¡ ته يش، دوی تراوسه هم له استا

مه او یــا هافغانانو (پUتنو) لپاره کومه دو  وو چې فاريس هم د مناظره کې په دې فکر
هم نا آشنا ژبه نه ده، پUتنو )ول عمر له همدغې ژبې رسه ژوند کــ�ی او لــه همــدغې 

آسیا او هندوســتان پــورې رســیديل دي او دغــه پــراخ او سمســور  يتر مرکز  ژبې رسه 
دې )ین!ــار  تورو پر زور تر دغو سیمو پورې رسیدلی دی. اقبــال پــرفرهنj د دوی د 

دغو مسایلو پرای د خپل خپلواک هیــواد افغانســتان  کوي چې افغانان اوس باید د
یــوې  د خپلواکC او ترقC په فکرکې يش. دوی پردې پوهی,ي چې دلته هره لحظه د

اســتدالل کــوي چــې فاجعې را پورته کیدو شونتیا لــه نظــره لــرې نــه Eــکاري، اقبــال 
توطیــو پــه تــرڅ کــې پــه  افغانانو خپل هیواد خپلواک ک�، خو ومو لیده چې د پردیو د
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لــه خــوا پــه Yــه مــاتم او بــدمرغC بانــدې  او داړه مــارانو ډیره لنــTه مــوده کــې د غلــو
یــوه  ې دیوه دور اندیشه آزادي غوEتونکي په تو3ه یــوا نا داچې اقبال دعواوEت. م

ډول 3ــTوډیو افغانســتان پلــوی و. هغــه فکرکــاوه چــې افغانســتان  واحد او پرته له هر
او اوس یې د ترقC او پرمختj پرو3رامونه او پالنونــه پیــل شــوي  یاوس خپلواک شو 

هغه له هغــې وینــا Yخــه هــم Eــه معلــومی,ي، کومــه  دي، دده دغه نظریاb ºایل د
چې له یوې خوا  دې لپاره غ�و په غونTه کې وک�ه د ادQ انجمن د د کابل د چې ده 

ده په نظر باندې پــه هراړخیــزه تو3ــه پــوه شــوو،  خوا د ېدغه وینا خوندي ک�و او له بل
  ده هغه وینا په T3ه رسه لولو : دلته د
ر رس راس مسعود له وینــاوو وروســته چــې زمــوږ د tد سیدسلی�ن ندوي او ډاک«

دې هغــه  جذباتو ډیره Eه ترج�2 یې وکــ�ه، اوس داســې Yــه نــه دي پــاتې چــې زه
Yخــه هــم هیلــه لــري  بیان ک�م، خو زه پوهی,م چې د کابل ادQ انجمن ارکان له مــا

انــدازونو پــه ــواب کــې چــې  هغو لطیفو احساساتو او بلیغــو چې د دوی د هرکيل او
  موږ ته یې را وEودل یوYه عرض ک�م. 

Qخه ډیرمنندوی یم چې د زه دکابل له ادY خپلو مهربانیو په ترڅ کــې  انجمن
ن�کې وړاندې ک�ل. زه هم هیله من یــم  زما په وړاندې خپل احساسات په نظم او یې

کارونو په عميل اړخ بانــدې بحــث او  وانو ارکانو د ې د انجمن دې او یواچې یوا
خپل کــار لــه اهمیــت او ذمــه  خربې وک�م، په دې کې هی� شک نشته چې انجمن د

دبیــات، انkــور3ري، موســیقي، ا ېزمــا بــاور دی چــې هــX یعنــ واریــو Eــه خــربدی، 
همدغــه  دي، د نورهرYه چــې وي، دا )ــول د ژونــد مرســتیال او خــدمت!ار مع�ري او

Xژونــد آبــاد3ر  یوه قــام د ایجاد بو¹ نه تفریح، شاعر د او آرت یو مقصد پربنس� زه ه
او برباد 3ر کیدای يش، په داسې وخت کې چې حکومت ه@ه کوي چې افغانســتان 

دغــه ملــک شــاعرانو تــه  ژوند یوه پ�او ته ور ننبــايس، پــه دغــه حالــت دتاریخ دنوي  د
الزمه ده چې خپلو اخالفو وانــانو تــه پــر ســمه الر الرEــونه وکــ�ي، د ژونــد دپــرتم او 
لویئ پرای مرګ ته زیاته لوړتیــا او برجســته 3ــې ورنــه ک�ي،کلــه چــې هــX د مــرګ 

(ســخت خوفنــاک او بربــاد کومه نقشه کاږي او هغه په لوړتیــا رسه Eــیي، دغــه حــال 
پیغــام  یــو هغه Yه چې له Eکال Yخه خايل وي، هغه په خپله دمــرګ کونکي دی) او

  دی:
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  دلربی Q قاهری جادو3ريست
  ربی با قاهري پیغمربيستــــدل

هللا زه غواړم چې ستاسې پاملرنه یوه مرکــزي )کــي تــه را واړوم، د نبــوي (صــلی 
علیه وسلم ) په واقعاتو کې یوه واقعه ده، روایت دی چې یول د آنحرضت صــلی هللا 
علیه وسلم په وړاندې نامتو شاعر امرالقیس چې مشهور عرب شاعر دی، Yه شــعرونه 
ولوستل، بیاهغه وویل: اشعر الشعرآ وقاید هم الی النار پــه )ولــو شــاعرانو کــې تر)ولــو 

روEــانه  دی. له دغه ارشاد Yخه پــه هراړخیــزه تو3ــه  یکEه شاعر د دوزخ په لور تلون
خلکو باندې ژور اغیــز Eــندي، پــه یــوه قــوم پــورې تــ�يل  کی,ي، چې شعر کله کله پر

ې شکل او صورت نه دي، بلکی هغه Yه چې په رEــتینې تو3ــه د قــوم لــه شیان یوا
هغــه  ،یې د خلکو پــه وړانــدې ږدي هغه تخیل دی چې شاعر �او ت�او لري تژوند رسه 

نظریــات دي چــې غــواړي هغــه پــه خپــل قــوم کــې را پیــداک�ي، ملــی  لوړخیالونــه او
د سیاســت اهــل د دوی لــه  شاعران د خواخوږۍ او مرستې روحیه رامن¡ تــه کــوي او

افغانســتان وانــو شــاعرانو او  ده چــې د یــا مــري، همــدا پــایمردۍ رسه وده کــوي او
هغــې پــه مرســته ورو ورو  ې دکــې داســې روح پــوک�ي چــ په خپلو هــم عرصــو لیکوالو

 وکوالی يش ان په Eه تو3ه وپیژ2، هغوی چې قوم ته د خدمت پــرالر روان دي، د
خمیره باید لــه احتیــاط  ېهغو د روزن رسه ت�يل دي، د ېهغوی ان!�ي انانیتله روزن

 نودنده ده چې د نوو وانــو نســلو  او د انجمن کار ل يش، که نو داغ, رسه یوای وا
تــه داســې روحــا2 ب�ــه ورکــ�ي  یادبیاتو په واسطه رسه متحد ک�ي او هغــو  فکرونه د

  پ�او باندې په چغو يش: چې په پای کې له خپل انانیت Yخه د قابلیت پر
  برهنـــه ســـاخت مـــرا دو دســـته تـــیغم و 3ـــردون 

  مـــــرا فـــــال کشـــــید و بـــــروی زمانـــــه آخـــــت 
  لیجهـــان مـــن آن جهـــان خیـــا¹ کـــه فطـــرت از

  مــــــرابلبــــــل وگــــــل را شکســــــت وســــــاخت 
ـــس بـــه ســـینه  ـــه طـــاهر حـــرمم نف ـــذارم ک   گ

ــــــرا ــــــی آوازمــــــن شــــــناخت م ــــــوان ازگرم   ت
زه یوه بله نکته هم ویل غواړم، موسیولینې یــوه جالبــه نظریــه رامــن¡ تــه کــ�ه او   

یتالیــا ده چــې دا الیــا د ژغــورنې لپــاره دیــو کــروړ پتــي اړتیــاtای وه چې د موخه یې دا
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3ریوان د ان!لوسکسن قومونو له پورونو Yخــه وژغــوري او یــا یــو بــل دانتــي پیــداک�ي 
نوی جنت ورتــه پــه نUــه کــ�ي او یــا یــو بــل کــوملبس ومــومي چــې یــوه نــوې  چې یو

 ورته ومومي، که تاسو له ما Yخه د افغانستان د ژغورنې په اړه پوEتنه وک�ئ، نو وچه 
ته اړتیا لــري چــې دغــه هیــواد لــه قبــایيل  اسې چاوبه وایم چې افغانستان اوس یو د

 شــنا کــ�ي، زمــا لپــاره دایو ميل یــووايل لــه دایــرې رسه یــې  د ژوند Yخه را وبايس او
هغــه  داســې کــس مونــدلی دی چــې د ده چــې افغانســتان اوس یــو خوCE خربه دا

حرضت نادرشاه شخصیت د همــدې لپــاره یاعل زما باور دی چې د یې یوست،  انتظار
 یوه نوي قــوم پــه تو3ــه ور وپیــژ2، د شوی چې ن�ۍ ته افغانستان په آسیا کې د پیدا

خپلــې Eــوونې او روزنــC د  دغــه هیــواد وانــانو تــه وړده چــې دغــه ســرت الرEــود د
هغــه )ــول ژونــد خپــل هیــواد تــه لــه قربــانE  ،Cوونکي په تو3ه وپیژ2، کــه چــې د

  )۲( »اخالص، رEتیاینې او له اسالم رسه له مینې ډک دی.
  مأخذونه

اکــاډمي  :سیدســلی�ن نــدوی، ســفرنامه افغانســتان، داراملصــنفین شــبيل  -۱
  مخونه.  ۱۱۲ -۱۱۱ملریز کال،  ۱۹۹۲اعظم �3، 

  مخ.  ۵۹همدا اثر،  -۲
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  �ې�نواله عاطفه نورستان�

  
  کتنهلن�ه شفاهي ادب وضعې ته  دد نورستان 

  لن�یز 
دې مقاله کې لوم�ی پر فولکلور لنT بحــث شــوی، چــې فولکلــور او شــفاهي  په

ادبیات Yه شی دی، Yن!ه په نورو برخــو وېشــل کېــ,ي او بیــا د نورســتان فولکلــوري 
  ادبیات کوم دي؟.

تر کومه ایه چې ماته معلومه ده د نوروستان په شفاهي ادبیــاتو کــې تــر ډېــره 
شاعرانو په خپلو سندرو کې کې د قافیې پر ای وزن او آهنj تــه پاملرنــه کــ�ې ده، 
که نورســتانC ســندرې او شــعرونه تــر ډېــره د قــافیې لــه قیــده ازاد دي او د لرغونــو 

Tو او اوږدو مرســو لرونکــي دي او د سندرو په ب�ه طبیعــي تشــبېهات لــري چــې د لنــ
 jخه تر لسو پورې وي چې له همدې املــه پــه وزن او آهنــY مرسو شمېرو يې له دوو

  رسه ویل کې,ي. 
پر دې رسبېــره د نورســتان پــه شــفاهي ادبیــاتو کــې مــوږ د اســطورې، کیســې، 
متلونو، چیستانونو، اصــطالحاتو، Eــېراوو او دعا3ــانو شــاهدان هــم یــو، چــې د دغــې 

ــای سیمې  Cکال او خوند ورک�ی دی، خو د بدمرغE ان!�ېوليس ادبیاتو ته يې 
دا دی چې اوس خلک دا مسایل ډېر نه یادوي، که له یوې خوا مذهبي ک�ۍ پــرې 
تن!ه شوې ده او له بلې خوا خلکو ته داسې ذهنیت ورکــ�ل شــوی، چــې د دغــه ډول 

ي، نو پــه دې مقالــه کــې دا او سندرو او یا فولکلور په یادولو رسه د انسان 3ناه زیاتې,
  دې ته ورته مسایل Yې�ل شوې دي. 

  رسیزه
که د افغانستان هره قطعه او مکه له هره پلوه له نظره تېــره يش بــې لــه شــکه 
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ډېرې مغتنمې برخې به په کې ومومو، خو نورستان بیا یو لــه هغــو والیتونــو یــا ســیمو 
ره کې د نورو اتلولیو ترYنj شفاهي یا وليس ادبیــات هــم Yخه دی چې په دې خاو 

  په کايف اندازه موندل کې,ي.
په دې معنا که موږ د ن�ۍ معترب اثار او اسطورې مطالعه کــ�و او بیــا د نورســتان 
اسطورې وررسه پرتله ک�و، نو په کراتو مراتو د دې سیمې اسطورې ترې هم په معــانیز 

لــوړې او پــه تــول تللــې دي، ډېــرې پــه زړه پــورې لحاظ او هم په جــولیز لحــاظ تــرې 
کیسې او پېUې يې بیان کــ�ي او پــه )ولــه معنــا bــام عیــارې اســطورې، داســتانونه، 
کیسې او د مې�انو مسایل دي، خو دا چې نه افغانانو او نه هم ن�یوالــو ورتــه توجــه نــه 

ºرسه مخــامخ  ده ک�ې، نو له بده مرغه د تاریخ په اوږدو کې د تاریخ لــه جــرب او زیــا
  شوي او ورځ تر بلې مخ په ورکېدلو او مرتوکېدلو دي.

زه په دې ډاډه یم که چېرې دا اسطورې له ه�غه پیله خونــدي شــوي وای، نــو 
نن به دا سیمه که تر لرغو2 یونان زیاته نه وای، نو ل, تر ل,ه کمه خــو بــه هــم نــه وه، 

يې هم لــه الســه ورکــوو، نــو کــه خو درېغه درېغه چې موږ ډېر Yه له السه ورک�ل او ال 
چېرې د دغې سیمې وليس ادبیــاتو تــه ډېــره توجــه ونــه يش او د اکــاډمیکو موسســو 
ان!�ې پاملرنه ورته وانه وړي بې له شکه مذهبي فلtرونه او ناســمې ولســې ان!ېرنــې 
به د دې المل يش، چې موږ د خپلې دغــې ســیمې )ــولې قیمتــي مرغلــرې لــه الســه 

  ونه مروړو، خو Yه به مو له وسې نه کې,ي. ورک�و او بیا به الس
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

د دې Yې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې لوم�ی موږ د نورســتان لــه 
فولکلور یا په )ولــه کــې شــفاهي ادبیــاتو رسه بلــدې,و، پېژنــو يــې او پــه رEــتینې معنــا 

ې زیانونو او نن!ونــو تــه يــې ارزEت يې راته جوتې,ي او په دوهم 3ام کې بیا ورته اوEت
متوجه کې,و، چې په اوس وخت کې له Yــه ډول ســتونزو او نن!ونــو رسه مخــامخ دی، 
معنا دا که چېرې يې په )ولولو او ثبتونو کې ناغې�ي وک�و بــې لــه شــکه بــه مــوږ خپــل 

  دغه قیمتي ادبیات له السه ورک�ې وي. 
  د �ې�نې موخه

تر اوســه هــم پــه دې خــاوره کــې  د دې Yې�نې هدف په دې کې دی چې ایا ال
  اسطوروي ادبیات شته او که نه؟
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که وي ولې يې نه را )ولولو او که نــه وي الملونــه يــې Yــه دي، البتــه نــه یــواې 
  اسطوروي ادبیات، بلکې اسطوره او اسطوروي ادبیات دواړه تر Yې�نې الندې نیيس.

  د �ې�نې پو�تنې
په دې Yې�نه کې الندې پوEتنې مطرح شوي، چې د مــ پــه اوږدو کــې دا او 

  دې ته ورته )ولې پوEتنې واب شوې دي:
  وليس یا شفاهي ادبیات Yه شی دی؟ �
  د نورستان شفاهي ادبیات کوم دي؟ �
  ایا اوس هم په نورستان کې اسطوره شته؟ �
  کې دي او ولې؟ د نورستان حوزې وليس یا شفاهي ادبیات په کوم وضیعت �
Yن!ه کوالی شو خپل وليس ادبیات خوندي او عامــه اذهــان دې تــه چمتــو  �

  ک�و چې پر خپلې غنا ونه رشمې,ي؟
  او دې ته ورته ینې پوEتنې شوي چې په مقاله کې يې واب موندالی شو.

  د �ې�نې میتود
پــه دې Yې�نــه کــې تــر ډېــره لــه ترشــیحي، توضــیحي او تحلــیيل میتــود Yخــه 

  شوې ده. استفاده
  اصيل م/
دې 3¿ مېشته هېواد په شــ�ل ختیkــه غرنــC ســیمه کــې نورســتانیان  زموږ د

ژوند کوي چې د هېواد پېژندل شوی مؤرخ احمد عيل کهزاد يې په اړه داسې ليکيل 
ــه شــوه چــې  :دي ــو Yخــه وروســته دا ثابت ــه Yې�ن ــدونکو ل ــس پېژن ((د ډÀــارکي ول

غرنیو اریایانو Yخه شــمېرل کېــ,ي چــې پــه دې سيمې له  نورستانیان په اصل کې د
خپل اصيل )ا)وQ کې پاتې شول او د خپلو نورو قبيلو په Yېر يې له مهاجرت Yخــه 

  )۱ډډه ک�ې ده )) (
ویالی شــو چــې د نورســتانیانو له مخې  د همدې پوه له قوله ((د تاريخي Yې�نو

و پــه جن!ونــو کــې (الینایانو) قبیله هغه بله مهمه قبیلــه ده چــې د اریــایي لســو قبیلــ
یوســتون د پمشهوره شوې او په ویدي رسودونو کې یې هم یادونه شوې او د هغوی د 

رپه ـالعین له مخې د ویدي عصــ او نورو قبیلو رسه د )ا)وQ او د نصب يبکت، 3ندار 
  )۲یادو رسودونو کې ثابته ده.))  (
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هللا رفېــع پــه انــد: ((د نــ�ې تــاریخ دوه پ�اوونــه  Yې�ونکي حبیبد زموږ د هېواد 
خو د اریانا یا لرغو2 افغانستان تاریخ پــه  ،او تاریخي پ�او لري، تر تاریخ وړاندې پ�او

  درېوو پ�اوونو کې مطالعه کې,ي: 
د  تر تاريخ وړاندې پ�او، نیمه تــاریخي یــا داســتا2 پــ�او او تــاریخي پــ�او، زمــوږ

هېواد نیمه تاریخي دوره د ویدي رسودونو له ویلو رسه را پیلې,ي. دا وخت  ال خط نــه 
خو اریایان د لرغــونې اریانــا یــا اوســني افغاســتان پــه شــ�ل کــې  ،دی اخرتاع شوی

استو3ن شوي، کوچیا2 ژوند یې پیل ک�ی، د خپلو عقایدو د تســکین لپــاره یــې راز 
ل ژوند د تصــويرولو او انkورولــو لپــاره یــې ویــدي خپد راز خدای!و)ي انته )اکيل او 

ته ک�ي چې دا رسودونه خوله په خوله شوي له یوه نسل نه  بل نســل  رسودونه رامن¡
مونــدل او دې تسلســل ژونــد پېUــې يــې ادب تــاریخي تسلســل د ته لې,دېديل چــې 

ــارخ وظیفــه هــم همــدا دهولېــ,د ــه دا دوره مــؤرخÁ د  ،يل چــې د ت ــه همــدې امل ل
ان نیمه تاريخي، افسانوي او رزمي دوره بويل او زمــوږ پــه مــيل ژونــد کــې یــو افغانست

  )  ۳نوی Yپرکي او دوره جوړوي. (
ملــت د تــاریخي هویــت د Eــې او ژورې  ود پوهانو په انــد پــه )ــولنیزه تو3ــه د یــ

پېژندنې په موخه خامخا د هغه ملت د فرهن!ي زېرمې پلtلو ته اړتیــا لیــدل کېــ,ي او 
نو زموږ پېژندنــه بــه هــم پــه ه�غــه کچــه پراخــه او  ،زېرمه بTایه ويهر Yومره چې دا 

که چې د یو ملت په فرهنj کې پلtنه په حقیقــت کــې د هغــه پــه تــاریخ  ،ژوره وي
  کې پلtنه ده.

Y یــوه مهمــه برخــه جــوړوي او د jرن!ه چې وليس ادبیات د هــر ملــت د فرهنــ
د ولســونو روح، عواطــف، فولکلور پوهانو په اند هغــه هینــداره ده چــې پــه هغــې کــې 
Xتنې، پوهــه او هــEادي، ارمانونه او غوE ،ــر، ان!یرنــې او  ،احساسات، غمtمــيل کرک

دوی د مبازې کارنامې او په پای کــې د هغــوی د بــاطني نــ�ۍ ژورتیــاوې لــه  ذوق، د
نو که یو پوه ویيل دي: د لفظي هX پیــل پــه فولکلــور کــې دی او لــه  ؛ورایه لې,ي

 رشو پtولی چې د ینو خرايف اړخونو په نفي کولــو رسه فولکلــو دې Yخه سرت3ې نه 
له واقیعتونو اوارزEتونو Yخه جــوړ شــوی او د تربیتــي موخــو او Eــکالییزو غوEــتنو د 

  پوره کولو لپاره  ترې کار اخیستل کې,ي.
ې د برشي )ولنې بهرنC او قرشي پېUې بیانوي په داسې حــال تاریخ  خو یوا
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فر کــوي او د هغــوی ارمانونــه، ذوقونــه او تصــورات ســکې چې فولکلــور د روح تــل تــه 
  )۴منعکسوي. (

نا Yخه ډکــې عشته چې په فولکلوري ادبیاتو کې ژور او له مه په دې کې شک ن
فولکلــوري ادبیــات د خلکــو هXي السته راوړنې موندلی شو او دا هم  ویالی شو چې 

په ژوند کې مهمه ونTه لرلی يش او همدا شفاهي ادبیات د لــیکيل ادبیــاتو پــه پرتلــه 
  طبیعي او لرغو2 دي.

د لرغونې اریانــا فرهن!ــي شــتمني د ویــدي او اوســتايي bــدنونو پــه اثــارو کــې 
و رسه مېر فکري او کلتوري اثار د زمانې پــه تېرېــدشساتل شوي او د یادو bدنونو یو 

موږ د هېــواد د اریــایي قومونــو پــه ادبیــاتو کــې ز له ذهنونو Yخه وتيل او یوه برخه یې 
  .هد ۍاو تر اوسه هم ژوند ې دهپات ۍژوند

ــدې ــات او ادQ پدی ــوري ادبی ــورو  ،د نورســتان د خلکــو فولکل ــو د ن لکــه د هغ
  ، طبيعي، سوچه او زړه راEکونکي دي.ېفرهن!ي پديدو په Yېر لرغون

 دوی د ســیمې د لرغــو2 فولکلوري او شفاهي پلtنې رسه لکــه د لهنورستان د 
لــه لرغــو2 او  فرهنj په Yېر تر یوې اندازې پورې پــه هېــواد کــې د مېشــتو اریایــانو

Y دنb ایTه خربېدای شو.خب  
ې تر اوســه پــه Eــکاره ډول خپــل نه یوا وادQ پديد ود نورستان د خلکو لرغون

ــان!�نې لــري ینې وړEت له مخې هم انته د ج ېبلک ،طبیعي لرغونتوب ساتلی
یو نورستاY 2ې�ونکــي پــه قــول د نورســتان فولکلوریــک او شــفاهي ادبیــاتو د  چې د

) دوره او اســالميدوره دمخــه Yخــه اسالم  له( Eې پېژندنې په موخه باید هغه په دوو
  )  ۵باندې ووېشو. (

ا پنkېــديل لرغــونې د نورستانیانو په هغو ادQ پدیدو کې چې تر اسالم دمخه ر 
ان!�نې لکه: په تشبېهاتو کې ساده توب او د فورم او جوړEت له مخې  Qاریایي اد

  طبیعي رنj له ورایه Eکاري.
د تاريخي شواهدو له مخې د الینا قبيله له بلــخ Yخــه لــه کوچېــدو وروســته پــه 

لوده او د هغوی د نیکونو ر ستو3نه دا3ندهارا کې د اسالم د مبین دین تر نفوذ پورې 
دوی د ک�اوونو او اللهانــدیو پیــل او د ډېــرو  دین Yخه نه تابعیت دله له خوا د اسالم 

Eل کېدل د دوه زره دوه سوه کالو په شــاوخوا ېکسختو او اوږدو مذهبي ج!�و کې را
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  )۶کې یې دوام وموند.(
زرو کــالو Yخــه  لــهمذهبي تــودو ج!ــ�و کــې چــې  وبې له شکه په دې اوږدمهال

ســاده ج!ــ�ه ییــزو ســامانونو  هه پــه زر3ونــه بــې باکــه جن!یــايل پــيې ونیولزیاته موده 
ېــديل او مــ�ه وه خاورو لپ دي او ته ور دان!يل ونو) رسه د ج!�و میدانېاو لیند (غيش

ســتان پــه فولکلــوري او شــفاهي ر د نو کــې دغو سختو ج!�ییزو وختونو په شوي دي. 
هغــوی  لې چې لوم�يتوب یــې t3لــی دی.ېد ادبیاتو کې ډېرې ح�يس سندرې و زې, 

او  هدرنــاوی یــې کــاو د هغــوی پــه حــ�يس ســندرو کــې خپــل جن!یــايل ســتایل او 
  دول.راتلونکي نسل ته یې دغه احساسات لې, 

کې یوې نجلC خپل جن!یالی پــالر  ېر دح�يس سنپه دغې بېل!ې په تو3ه  د
  داسې ستایلی دی:

  ما پالر لکه 3یÃ(د ج!�ې د خدای نوم) دی ز 
  کې خپره شوه نوستا د Eار ته تj هن!امه په )ولو ایو 

  Uله خیو خدای نوم) ستا )وپک ته توان ور وب دی (د
  )۷د کtار اوسپنیزه کال دې فتح ک�ه.(

ردیو یرغل!رو پر وړانــدې پپه دې سندرو کې هم د  :سندرې يمدحي یا ستاین
مســتیا3انو د لمالدارۍ، د لویــو مې ېاو مقابله، د پراخ ج!�ه مارانو مبارزه ستا2ر د نو 

ورکولو او د نیکونو او ميل کارنامو لرونکو خلکو د ستاینې په موخه د مرشانو او مخورو 
چــې یــوه  لېو کې او د ات¿ په مجلسونو کې ویل کېــد نورستانیانو د Eخولو په مراسم

  ده: بېل!ه یې دا
  دروازې په شان ل!ې,ي  ېلوی ېلکه یو  ستا سپهر

  د پريÃ د پاچا په کيل دې یرغل وک�
  )۸د باجوړ په منkني کيل دې یرغل وک� او ودې وژل او راغلې ( 

 وج!ــ�  هه دمخــه دورو پــخــاســالم Y هدغه سندرې ل مرثیه سندرې او ساندې:
 پــه دې خــاطر ویلــې شــوې ديلپاره  وکارنامو د ستاین اواتالنو د ژوند  وشو  وم� د کې 

ډول سندرو ملنــه پراخــه او شــمېر  ېد د ،چې د راتلونکي نسل احساسات را وپاروي
  ډېر دی. ېی

 ېدې ســندرو لرغونتــوب لــه اســالم Yخــه دمخــ د دیني او مــذهبي ســندرې:
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زمانې ته رسې,ي او د نورســتان د شــفاهي ادبیــاتو مهمــه برخــه �3ــل کېــ,ي، پــه دې 
سندرو کې د اریایانو د پخوا2 پاچا (ی�) نــوم د نورســتانیانو لــه اســالم Yخــه دمخــه 

لنوعیت درجې ته رسېدلی دی او دخالق ا فرهنj کې د (یمرا یا ایمرا) په نامه د رب
ه خپل اداري واک کې لرل او د هغــوی دنــدې و)ي پ3مېر خدای شب�ه یې یو په کل 

شوې دنــدې لــه مخــې  ېورسپارل ېوې وې او هر یو یې د خپلشاو چارې ورته سپارل 
ــه تو3ــه د ((یمــرا)) ســتاینه داســې    پــه ســندرو کــې ســتایل شــوي دي. د بېل!ــې پ

  راغلې ده:
  پاکو او صفا اوبو Yخه هم ډېره ده  لهستا سپې@لتیا او ال 

  )۹زر یې چې تل لې,ې. (چه رسه و ته هغه س
Y خه دمخه  لهچې  ههغهY اتو پــه یــنورستا2 فولکلوري او شفاهي ادبد اسالم

لکه ح�يس، مدحي، مرثیي او دیني بېل!و کې راغيل دي پــه حقیقــت کــې  ،سندرو
ییــزې، ه )ــول لــه اســالم نــه دمخــه نورســتا2 )ــولنې، ج!ــ�  هغــهموږ کوالی شو چــې 

  ه وستایو.سیايس او )ولنیزې تیورۍ په تو3
یادو سندرو رسبېره طنزي، حکمــي، تغــزيل، د پېریــانو او Eــاپېریانو لــه خــوا  پر

ویــل شــوي او پــه  د حیواناتو له خــوا ېانسان ته ویلې شوې سندرې، هغه سندرې چ
انک�ې رن!ينــي يې زړه پورې ډولونه لري د نورستان فولکلوري او شفاهي ادبیاتو ته 

  ه حوصلې Yخه بهر وي.لاوړل به ددې مقالې بخUلې چې د )ولو ډولو د بېل!و ر 
اسالم نه دمخه نارینه شــاعرانو د خلکــو د  لهYرن!ه چې په نورستا2 )ولنه کې 

ساتلو او د مــيل غــرور، دودونــو، پــه خلکــو کــې د یــووايل او اتحــاد د  ړاحساساتو د لو
په Yنj کې یې نامتو kEينه شاعرانې هــم وې  ،کار کاوهيې روحیې د پیاوړتیا لپاره 

چې د ډېرو لوړو او له سوزه ډکــو احساســاتو رسه یــې ح�ســې ، مــدحې ، ســاندې او 
ــان!�نو لــه مخــ Qد لــوړ اهمیــت لرونکــې  ېنورې سندرې ویيل دي چې چــې د اد

  دي.
نــو شــاعرانو بــه  ،کې لیکدود نــه درلــود ېدور  ېنورستانیانو له اسالم Yخه دمخ

سندرې ســپارلې او د احمــد عــيل کهــزاد پــه وینــا د شــفاهي ادبیــاتو فظو ته خپلو حا
ونه د اریایي او په ان!�ې ډول هندو اریا2 ډلــې دساتنه او د هغو سینه په سینه لې, 

  )  ۱۰له ان!�نو Yخه دي چې د باخرتي کتلې په نامه مشهوره دي. (
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د ــانک�و رشایطــو لــه مخــې رســنC چــې د یو پوه پــه وینــا پــه هغــو )ولنــو کــې 
نو شفاهي سندرې د ورپا�ې دنده تررسه کــوي چــې دا موضــوع د  ي،موجودې نه و 

  .هد ې )ولنې په وړاندې هم په Eه تو3ه پلې شو 2نورستا
نورستا2 شاعرانو په خپلو ستاینو کې له ډېر احتیاط Yخه کار اخیست او  هــر 

د مقام په کچه مناسبې ستاینې و)اکلې او د هــر شــاعر شــعر بــه د  وید هغيې چاته 
شــاعر د شــعر  ، لــوم�ی بــه خپلــه دهات¿ په مجلسونو کې په ان!�و معیارونو تلل کېد

  يس وړتیا باندې کره کتنه کېده.او بیا به د ج!�ې د اتل ح� پوخوالی، لیاقت
شاعرانو په خپلو سندرو کې تر ډېره بریده د قــافیې پــر ــای وزن او اهنــj تــه 

البته نورستانC سندرې او شعرونه د قافیې لــه قیــده ازادې دي او  ،ډېره پاملرنه کوله
ونکــي لر  ود لرغونو سندرو په ب�ه طبیعي تشبېهات لــري او د لنــTو او اوږدو مرصــع!ان

پــه اهنــj او وزن رسه ویــل  ي اوچې شمېر یې له دوو Yخه تر لســو پــورې رســې, دي
  کې,ي.

 ډولونــهرسبېــره نــور ادQ پــر ســندرو د نورستان فولکلوریک او شفاهي ادبیــات 
لکه: اسطورې، کيسې، متلونه، کیسC(چیســتانونه) اصــطالحات د Eــېراوو او دعــاوو 

اســطورې، کیســC، افســانې او  عبارتونه لري.  همــدا رن!ــه د کوچنیــانو لپــاره ینــې
  هم د نورستانیانو ان!�ې سندرې دي.  سندرې چې د لوبو پر مهال ویل کې,ي

ــو،  ــد د نورســتان فولکلوریــک او شــفاهي ادبیــات د ادQ ډولون د پوهــانو پــه ان
لرغونتــوب او بTایــه منkپــان!ې پــه درلودلــو رسه کــوالی شــو چــې د هېــواد پــه کچــه 

نورســتا2 اســاطیرو پــه برخــه کــې هغــه خیالونــه چــې د یواينC ادQ حوزه وبولــو. 
لکــه: ((یمــرا))  ی،شــته دهــم پــه ژوره تو3ــه لرغونې اریایانو د خدایانو په اړه درلودل 

ن�ۍ جوړه ک�ه او نورو خدایانو ته یې ان!�ې دندې و سپارل شوې چــې انســانانو تــه 
ه نیــولې تــر کــور فن Yخــله ژرندې جوړولو  دد ژوند او دین طریقه، کرنه او مالداري، 

  )۱۱(ي. ور زده ک� پورې جشن تر او د نوروز  وکسبون وجوړولو، نور 
ــانو ــه بلــخ کــې د اریای ــد د  د نورســتان شــفاهي او فولکلوریــک ادبیــات پ د ژون

اوســه هــم د  ونو Eکارندويي کــوي او همــدا خــاطرې ال تــرر انکشاف او پرمختj د فک
پــه اړه یــې  هکــ ونــ ،فرهن!ي شتمنC کې له ورایه Yر3ندې,ي Tایهبپه دې  ننورستا

نورستان (کافرستان) د هندوکش هېــواد او د هغــه ــای فرهنــj  ی)ولنپوهانو پخوان
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او معنوي شتمني یــې  يدې سیمې ماد یې د ((هندوکش bدن)) نوموالی دی او د
پېژندنــه کــې  دن د نظام پهاو د اریایي b ېو کتلید ارزEت لرونکي فرهنj په سرت3

  .هد ېبلل هارزEتمنيې 
دې قــوم  له اسالم Yخه مخکې د نورستان فولکلوري او شفاهي ادبیــات چــې د

د شفاهي ادبیاتو سرته برخه ده، په ډېر افسوس رسه د کافرانو د فرهنj پــه نامــه لــه 
بــې  او یا هــم د چې د نېستC کندې ته لوېديل ي ديشو  امخقهرجن چلند رسه مخ

 ته موادو په سرت3ه ورتــه کتــل شــوي او د زمــانې پــه تېرېــدو رسه لــه منkــه تلــيلEارز 
  )۱۲.(دي

تــر دې  نــن شــفاهي ادبیــاتو رسه ضــدیت لــهله اسالم Yخــه دمخــه د نورســتان 
اســالم Yخــه دمخــه) ســندرې،  لــههغه کســان چــې د پخــوا زمــانې ( ،کچې رسېدلی

ه Eــه کــوي او دا کــار ورتــه 3نــاه ي، ویلو ته یې زړه نــدپه یاد يې اساطیر او یا کیسې 
نورستان له اسالم Yخه دمخه د شفاهي ادبیاتو یــوه ســرته د ډول  ېنو په د ،Eکاري

  و په حال کې ده.لله منkه تلد ده هم چې پاتې کومه يې برخه هېره شوې او 
 يفولکلوریــک او شــفاهي ادبیــاتو نــو د له اسالم Yخه وروسته په نورستان کــې 

حکمي، غنايي او اخالقي موضوع!انې د )ــولنیز ژونــد د اړتیــاوو  ،لکه: طنزي ډولونه؛
په پام کې لرلو رسه د نظم او ن� په قالبونو کې ان ــای کــ�ی دی  او هغــه برخــې 
لکه: د خدایانو ستاینې تر ډېره بریده هېرې شوي او نور ډولونه یې ال تر اوســه هــم د 

چــې  ل کېدلې،مجلسونو کې ویخلکو په ذهنونو کې پاتې دي او کله نا کله په بزمي 
او... په ویلو او اورېدلو باندې هم سندرو، کیسو، اسطورو هغو په دې وروستیو کې پر 

او  ېورا له خــو بنــدیز ل!ېــدلی او یــواې متلونــه، دعا3ــانشعل�وو د  و تمېش ييد ا
همدارن!ه مرثیه سندرې (ســاندې) هــم  .کې,ي د خلکو په خربو کې اورېدل ېEېراو 
یــو لــه kEې دي پ� په پtه ویل کې,ي او خولــه پــه خولــه  ېجوړوونکتر ډېره يې چې 

  بل ته رسې,ي. نسل Yخه 
 محــيل شــعري رپه دریو وروستیو لسیزو کې مطبوعات ډوله شعري سبک هم پــ

Cخــه  سبک باندې ور زیات شوی او محيل سندرې په ه�غه پخوانY ب�ه لــه قــافيې
پرته او د وزن او اهنj پــه ملتیــا ویــل کېــ,ي او هغــه کســان چــې لــه مطبوعــاتو رسه 

د وزن او قافیې تابع 3رــويل دي او پــه يې نو خپلې سندرې او شعرونه  ،اړیکې لري
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  .ترانې هم ویل کې,ي ېډېر  دې چوکاټ کې
تــرنم رسه ویــل مې�انــې ســتاینې پــه د  جهــاد پلــوه د مجاهــدینو د هد موضوع ل 

غندنې او د شــهيدانو  مکې,ي چې د غربیانو په ضد شعارونه او د درباري مالیانو په نو 
ژبــې تــه اړول شــوي دي او د غــزل پــه  پUتو ژبې Yخه نورســتا2 لهد کارنامو ستایل 

  .يوکاټ کې کلیوال ته اورول کې,چ
هنــj نورستانC سندرې چې له ات¿ رسه مل!رې وي او د نورستان د تاريخي فر 

مــذهبي نــو کــه ه کومه معنــا او بقــا نــه لــري، خات¿ او T3ا Yله  ، بېجز �3ل کې,ي
 اد ، خــو د افســوس ــای دا دی چــېا او ات¿ منــع کــ�يTوکوالی شول چې 3خلکو 

او د نوروســتان د خلکــو لرغــونی ملتیــا درلــوده يــې 3ــTا رسه  لــهډول ســندرې چــې 
  درومي. انابودۍ پر خو  دهم فرهنj دی، 

او  ېورته اشاره وک�ه له منkــه تللــچې لکه چې دمخه مو  ،ډېره برخهد اساطیرو 
یواې د جهیلونو او غرونو او د پېریانو کیسې پاتې دي او هغه هم بــې لــه کوچنیــانو 

Yوال نه لري.ه ه نور اورېدونکي او مینح  
  پایله

ــه  ــایلې پ ــه پورتنیــو Yر3نــدونو Yخــه دا پــه ډا3ــه تد پ ــد ووایــم چــې ل و3ــه بای
نــC )ولنــه پــه ه�غــه ډول چــې خپــل لرغــونی مــادي نچې د نورســتان ن Yر3ندې,ي

 jاو الســته بــه ژر له السه ور ک�، په همدې کچه يې ډېر فرهن jخپــل معنــوي فرهنــ
ي او د یــو � ورځ تر بلې له السه ورکهم راوړنې چې فولکلوریک او شفاهي ادبیات دي 

پدیــدې یــې وارداº او روانــه ده چــې )ــولې فرهن!ــي دا ل�ۍ پر هغې خوا پوه په اند 
  پردۍ وي.

 ېنایــاب ېهــر د ده چې د نورستان د شفاهي او فولکلوري ادبیاتو  په کار خو دا 
ترYو مو  ،په )ولولو او ثبتولو کې د زړه له کومې ه@ه او هاند وک�و ېمرغلر  ېاو کمیاب
Yخــه د نورســتان د بTایــه فرهنــj او ادب یــو Yــو بېل!ــې د  وتوفــاY 2پــ لهد زمانې 

  Yخه ژغورلې وي. و لري نUې په تو3ه له ورکېد یاد3ا
  مأخذونه

 بعــهطم ، د تاریخ )ولنې ریاست:ــ احمد عيل کهزاد، افغانستان در پرتو تاريخ۱
  مخ. ۲۰۹ ملریز کال.۱۳۴۶دولتي، کابل، 
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مطبعــه د تاریخ )ولنې ریاست: ، ج. اــ    احمد عيل کهزاد، تاریخ افغانستان، ۲
  مخ.  ۱۰۳ملریز کال،  ۱۳۲۵دولتي، کابل، 

د اریــک 3رنــده  :م چاپهدو  ،ــ حبیب هللا رفېع، د افغانستان لنTکی تاریخ۳
  .Yلورم مخ ملریز کال، ۱۳۸۸کتابتونو اداره، 

ملریــز ۱۳۴۹دولتي مطبعه،  :تو )ولنهUــ حبیب هللا رفېع، د خلکو سندرې، پ۴
  الف مخ. کال،

د جــاښ مجلــه، د نظر 3ذرا بــر ادبیــات شــفاهی نورســتان، ــ سمیع هللا تازه، ۵
 ۳۵، ملریــز کــال۱۳۹۲، ، د سعادت صنعتي مطبعــه، کابــلرسحدونو او قبایلو وزارت

  .مخ�3۱۶ه، 
  مخ.  ۱۷، ورته اثرپــ ۶
 فرهنــj وزارت،او د اطالعــاتو  :ــ ســمیع هللا تــازه، ادبیــات شــفاهی نورســتان۷
  مخ.  ۱۳۳ملریز کال،  ۱۳۹۱مطبعه، آزادي 

  مخ.  ۱۳۹یاد اثر،  -۸
  مخ.  ۱۰۰همدا اثر،  -۹

احمــد عــيل کهــزاد، تــاریخ افغانســتان: د تــاریخ )ــولنې ریاســت، دولتــي  -۱۰
  مخونه.  ۱۰ -۹مطبعه، کابل، 

 ۳۵سمیع هللا تازه، نظر 3ذرا بر ادبیات شفاهی نورستان: د جاښ مجلــه،  -۱۱
  مخ.  ۱۶ل، ملریز کا ۱۳۹۲مه �3ه، 
  مخ.  ۱۸همدا اثر،  -۱۲
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  پوهاند دوکتور م. ا. زيار

  
استاد مجروح د جرب او اختیار له ک)لېچونو روغه س!ه 

 ووت
                         

  لن�یز
فرانسې Yخــه پــه د روانې پې�ۍ په Yلورمه لسیزه کې استاد مجروح تازه تازه له 

ساپوهنه او فلسفه کــې ماســرتي ترالســه کــ�ې وه او پــه دواړو برخــو کــې يــې مــوږ تــه 
  تدریس کاوه.

دی په دې دواړو برخو کې د سیمې په کچه منل شوی س�ی و او موږ تــه يــې د 
جرب او اختیار په برخه کې هغه ناویاته رازونه او 3نجېنې را وســپ�ودې چــې تــر اوســه 

  ازان!ې کوي.  زموږ په غوږونو کې
استاد په دې کتاب کې د الفت صاحب خــربه جــ�ې مشــوړې ور )ومبلــو تــه پــه 
لوی الس ان ورک�ی او داسې جنجايل بحث يې واضح ک�ی چې ډېرو Eاغلو يــې د 

  ترساوي هوډ هم نه شو کوالی. 
  رسیزه

استاد مجروح وايي د برشیت په تاریخ کې درې ســرتې واکمنــC تېــرې شــوي، 
نوي، بله يې دیني او دریمه يې هــم فلســفي ده، د نومــوړي پــه وینــا چې یوه يې افسا

افسانې ته د ن�ۍ لیدونو مور هم ویالی شو، کــه چــې افســانه د تفکــر لویــه، ژوره او 
لوم�نC منبع ده او د )ولو دیني او فلسفي مفاهیمو ريUه په همدې افسانوي فلســفه 

  یا ن�ۍ لید کې موندالی شو.
د نوموړي په نظر په تاریخي بدلون کې انسان له افســانوي جهــان بینــY Cخــه 
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پیل کوي، دیني جهان بیني پرې,دي یا ترې را تېرېــ,ي او بــاالخره فلســفي او علمــي 
  جهانبینC ته رسې,ي. 

د جهان او ژوند نفي د هغه کس موقف ته ویــالی شــو چــې پــه دې جهــان کــې 
ژوند يې ذاº ارزش ونــه �3ــي او معنــا یــا پــه )ولــه کــې )ــولیز هــدف يــې بلــه مــافوق 
الطبیعي روحا2 دنیا وي، چې د دې خربې زبادول بیا ساده عامپوهاوي لپــاره پــوره 

یخ کې هر مهال نوې نوې رسخوږی دی، که موږ په دې 3روهه یو چې د برش په تار
مفکورې پیدا کې,ي چې جوخت وررسه مخالفتونه هم وي او دا هم منل شــوې خــربه 
ده چې نننی فیلسوف هغه میتافزیکي فیلسوف نه دی چې انسان د یو مجرد خالص 
فکري او روحي موجود په حیث وپېــژ2 او د ده د وجــود حقیقــت او د ژونــد معنــا پــه 

يل اوهامو کې ولtوي، بلکې نننــی فیلســوف ډېــره پراخــه فکري تصوراتو او خالصو عق
جهانبیني لري او د همدې د خپراوي لپاره يې مtې رانغاړيل او ولــس تــرې خــربوي، 

  هیله ده چې په دې مقاله کې موږ دا خربه تر ډېره زباد ک�ې وي. 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

تــه د اســتاد د دې Yې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چــې لــوم�ی مــوږ 
مجروح فکري لوری را په 3وته کوي چې په کومه خــوا روان دی او Yن!ــه روان دی او 
ایا د دې فکر د لوړوايل الملونه Yه دي، دوهم دا چې استاد په دې بحث کې ډېــرې 
3ون!ې، پېچلې او اړپېچلې مسئلې په داسې اسانC، هوEیارۍ او تدبیر رسه ترشیح 

  د هوډ bه هم نه کې,ي.  او توضیح ک�ي چې له بل چا يې
  د �ې�نې موخې

د دې Yې�نې موخه په دې کې ده چې د ن�ۍ په اړه د استاد وړانــدوینې او لیــد 
ته یر شو او په ورته وخت کې د جرب او اختیار مسئله هم په ســمه تو3ــه درک کــ�و، 
یعنې خپله هره اشتباه او سهوه په قضا او قــدر وانــه چــو او پــه عــین حــال کــې د بــې 

ده خلکو هغو ناخوالو ته هم یر شو چــې هــر کــار خپلــه نــاپوهي �3ــي یــا يــې د عقی
تررساوي له امله ان په اندېUنو م� ک�ی وي په داسې حال کې چې قضا او قدر بــه 

  يې ه�غسې وي. 
  د �ې�نې پو�تنې

  په دې Yې�نه کې الندې پوEتنې واب شوې دي:  
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  جرب او اختیار Yه شی دی؟ �
  فزیکي او میتافزیکي فکرونه کوم دي؟ �
  استاد مجروح اختیار اجباري �3ي او که جرب؟ �
  ایا انسان خپلواک دی او که ت�لی؟ �
  د دیني او انسا2 ارزEتونو له مخې د جرب او اختیار ج�ه؟ �

او دې ته ورتــه ینــې پوEــتنې مطــرح شــوي چــې پــه مقالــه کــې يــې وابونــه 
  موندالی شئ. 

  د �ې�نې میتود
په دې Yې�نه کې تر ډېره له توضیحي، ترشیحي، تحلیيل او د اړتیــا پــه صــورت 

  کې له انتقادي میتود Yخه استفاده شوې ده. 
  د �ې�نې اصيل م/

دکابـــل پـــو هنتـــون د ل)کـــال چـــې مـــا E  )۱۳۳۸ـــه مرغـــه پره�غـــه  لـــه
ادبياتوپوهنkي په پUتو Yانگه کې خپلې زدک�ې پيل کــ�ې، اســتاد مجــروح تــازه لــه 
فرانسې Yخه په ساپوهنه او فلسفه کې له ماســرتي بريليــک رسه راســتون شــو او پــه 

کې زمــوږ اســتاد شــو. زه پــه دې ويــاړم چــې زه د اســتاد مجــروح لــه  دغه دواړو پوهنو
هــر يــوه ډېــر   تر بل  و بيا په دې چې په هغو کې وررسه زهړومبيو شاگردا نو Yخه يم ا

     محشور پاتې شوی يم.
زه يې نه يوا Ãــه لــه مخــه د خپــل وخــت  محصل،ې د يوه زيارکYبلکې تر هر

د  يوه ډېرکاري ليکوال، شاعر، خربيال او ورزشکار، هغــه هــم د گــرد پــوهنkي پــرکچ 
ني اســتازي او بيــا د وږمــې ېپوهنتــون د يــوې ورزيش لوبــTلې (بايســکېtبال) يــوا

 ۱۳ روســتي کالــه، بيــا لــهو لــه   د پوهنkي[ مهالنC او Yېرمه خپرونو په چوکاټ کې
اړونــدو کتــابونو  Yانگپوهيزو ليکنو Yې�نو، شعري پنkونو او د خپلو ] ل ۱۳۵۴ تر ۵۰

پوره نازو¹. وررسه وررسه په زغرده دا منUته کوم چې تر بل هــر   خپروونکي په توگه د
    برخليک کې زياته او پرېکنده ونTه اخېستې ده. شاگرده يې زما په  يوه

او سپارEــت پــر  د يونســکو د هــوک�ې  مياشت وه چې  ل. کال د تلې ۱۳۴۱ د
 د ژبپوهنې اطلس)) پروژې په موخه د ســرت نــاروېژي د پUــتو  بنس� د ((افغا نستان

   بيا د نورو آريايي او آريا2 ژبو )وملنلی Yانگپوهانــد پــه مرشــۍ د اروپــاييپوهاند او 
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وروســته و يانپوهانو يو پنkــه کســيز پــالوی لــه اروپــا نــه کابــل تــه راغــی او تــر هغــې آر
اړونــد تــ�ون   پــوهنkي د مرشــ پــه توگــه لــه اســتاد مجــروح رسه د ادبيــاتو  چــې  يــې

روستي کال شــاگردانو و ييس) Yانگو د پاريس او انگل السليک ک�، د درېگونو (پUتو،
لپا ره دوه اوونيز Yانگپوهيز (مسلکي) سېمينار جوړ ک�. په پای کې يــې يــوه ازموينــه 

د بريــاالنو پــه  هغــو نــورو Yــانگو او يو يــو د  واخېسته چې زه او پالوال د پUتو Yانگې
 -پــاريس-(پUتوله ه�غو استادانو رسه د ازمايUتي bرين په موخه د Yلورگونو   توگه

     پراچي) ژبو د کUنې او Yې�نې لپاره نجراو ته والړو. -پشه يي
وروســته د توکمپــوهنې پــه Yانگــه کــې و Yې�نــو  گــ�دود يــونيم  پــالوال تــر کــال 

) پــه يــوه پېUــه (قضــيه) کــې يامريکاته والړ او د پاريس گ�دود Yې�ونکی (کبــÈرسور 
ډبــQT (مو)رســايکل)  د يــوه   مپه ه@ونه، هغه ه  خو ما د استاد مجروح ؛Eکېل شو

او پاريس او نورو لويو وړو ژبــو Yــه بانــدې ســلو  پUتو په را سمبالونه، د اطلس پروژه د
ل مــې د پــروژې د مرشــ پــرو ۱۳۴۵ گ�دودو له کUنې رسه تــر پايــه پــرمخ بوتلــه او پــر

ژبپــو  ر سمي ژمنې رسه سم د سويس په بــرن پوهنتــون کــې د  ردار) له  ر (ژارژو فېس
  کلن بورس تر السه ک�.پ, ش هنې

درېگونو هېوادو کې د افغان کلتوري مرشــ   وروسته چې استاد مجروح پهو کال  
ن ته راغی او په ترڅ کې يې د فرانسې له اړوندپوهنتون رسه پرخپلــه دو شپه توگه مون

کتورا کار پيل ک�، د مبــارکC پــه غربگــون کــې يــې زه بيــاهم خپلــې Yــانگپوهنې تــه 
گــ�دودو  Yې�لــو تا وار لــه مخــه پــه هېــواد کــې د غtاوی يې راک�: (( وه@و¹ او دا زړه
    …))!بشپ� ک�ي او نورو لوړو زدک�و ته اړتيا نه لرې   هومره پوهنتونونه

  الکتيک د کره کتنې په ه2هیاختيار د و د جرب
فلســفي اثــارو Yخــه  له لوم�نيو Yــانگپوهيزو او بيــا بنســtيزو  دا داستاد مجروح
لــه  اســتادۍ پــوهنkي د ادبيــاتو انسې نــه يــې د راســتنېدا او دگ�ل کې,ي چې له فر 

توکــو (لکچرنو)ــو) او هممهالــه پــه وږمــې مهــالنC کــې د ليکنــو  پيلېدا رسه د لوست
     ل کال يې په کتاQ ب�ه چاپ ته وسپاره.۱۳۴۰ب�ه خپرولې او پر   په   (مقالو)

راپيــل   ورک�م، لوم�ی به يې لــه دې(حق) نو که زه يې انته د کره کتنې رEته 
تــاريخي   م چاپ، هغــه هــمهکاله وروسته په دو  ۱۴ -۱۳ ک�م چې استاد مجروح ولې

ــه تېــره بيــا داســالمي نــ�ۍ ليــد Yــوارلس پې�ييــزه اوږده یشــاليد کــې د ع ســايي، پ
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مشوړې) ور )ومبلــو تــه ــان پــه  په خربه (ج�ې  اوجنجايل يا د استاد الفت (رسيزه)
تر ډاکرتۍ د Yانگپوهيز زدک�و   ې له ماسرتۍاو المل يې، نه يوا لوی الس اړ ېست

ل,وډېــر دغلتــه  )) همdeterminism او ازمېUتونو لوړوايل، بلکې Eايي (()ولنيز جرب
     بې اغېزې نه اويس!

  لنTوالی شو: چاپ رسيزه يې داسې را مهد کتاب د دو 
د وږمې مهالنC له خوا لوم�ی د مقالو پــه ب�ــه او بيــا د   کاله پخوا کتاب Yو دا 
بې�نC او نيمگ�ې ب�ې د ادبيــاتو پــو  ېله هغ  ني کتاب په ب�ه چاپ شوی وو.چيوه کو 

موندی شــوی  لوستليکي گtه واخېستل شوه، خو Yنگه يې چې نور کم  هنkي د يوه
Cوموندلــه، د )ــوليزې  موقــع م دااو ده هــ يې د بيا چاپ وړانديز وک�  وو، وږمې مهالن

شاليد (پسمنظر)، هــم د نــوې   لې تاريخيئيې د مس  ل� کې  بياکرونې او غkونې په
پــه موخــه ډېرYــه پــرې ورزيــات   د اسالمي هغــې د ســپ�نې  لويديزې اندتوگې او هم

د لوستونکو د ال Eــه تــرا پوهــاوي او گtــې اخېســتنې  د غه کتاب ک�ل او په دې ډول
    جوگه کاندې.

م هــالکتيــک دو یشته چــې د اســتاد د جربواختيــار ده په دې کې Yه خرخشه ن
تر ډېره له Yرنگيز پلوه هم لــه لــوم�ي هغــه رسه د پرتلــې وړ نــه   چاپ له Yومره ييز او

پــه  مخــه پــاي@وړ (نوَمونــو او نومليــک)۱۲۳ خــوا ده او بلــ د شــاليد  دی. يــو خــوا يــې
ې غkولی دی. هسې که خربه يــوامخونو  ۲۸۰پنTوالی تر  کتاب وررسباري کولو د

نې او بيــا ېله ارتې بÈتې مخي(موضوع) پر Yومروايل وای، نو کوالی يې شول، سکالو 
د سوونو پوهانو او فيلسوفانو له وينالې,دونو (نقل قولونو) رسه Yو گرايه نوره هم پســې 

يــا و غkوي او په Yو )وکو کې يې وړاندې کاندې، خــو د داســې دوبلېکېتونــو يــا بيــا ب
  راغربگونو (تحصيِل حاصلونو) گtه به Yه وه؟

د ورتــه جــرب لــه احساســه د لــوم�ي   ايــا اســتاد مجــروح پوEتنه چې مههخو دو 
م چــاپ لــه پUــتY Cخــه لــرې کــ�ی دی، يوYــه خرخشــنه هــچاپ ((پرو لوگ)) د دو 

)ــولنيز فشــار   هــم لــه ال غوړېــدا رسه کــه پــه ديــارلس وا)ــن کــې د )ــولنې ؛برېUي
خوا تــه   د نرمUت او لېربالېزم  وررسه ت�لی گروهيز دې هم او هم  کمUت موندلی وو

وررسه د گروهپلtنې (عقېــدې   چې که دغلته . بيا داوگا مونه اخېستي و  ډېر هتEايس
 وېــره وای، د مـــ دننــه بـــه يــې د هغـــه ((پرولــوگ)) ورتـــه، تفتــيش) نگېرنــه يـــا
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     Yرگندونې بيا بيا نه راغربگوالی، لکه: قاديانت
ــدا درې دي: ((…   ــانې هم ــانبيني گ ــويې جه ــرې ل ــاريخ کــې ډې ــه ت د برشــ پ

کــه  ؛افسانې ته د جهانبيني گانو مــور هــم ويــالی شــو  افسانوي، ديني او فلسفي.
چې دا د تفکــر لويــه، ژوره او لــوم�نC منبــع ده او د )ولــو دينــي او فلســفي مفــاهيمو 

په تاريخي تحول کې انســان   داسې Eکاري چې… په افسانه کې موندالی شوريUه 
(را) تېرېــ,ي او د   له افسانوي جهانبينC نــه پيــل کــوي، لــه دينــي جهــانبينY Cخــه

د جهــان او ژونــد نفــې د هغــه … فلسفي او علمي جهانبينC مرحلې تــه (را) رســې,ي
نــا او عو نه گ�ــي او مته ويالی شو چې په دې جهان کې ژوند زاº ارزش  کس موقف

  ).۳۱ -۲۹…)) (نهايي هدف يې په بله مافوق الطبيعي روحا2 دنيا کې وبويل
  ):۱۷په دوه پاراگرافو کې رانچوړوو (   پرولوگ يې  د لوم�ي چاپ  

((د برش په تاريخ نوې نوې مفکورې راپيداکې,ي، چې وررسه مخالفــت کــول لــه 
)کو، پــه ســېالب کــې مخپورتــه المبــو وهــل او تاريخي بهÈه رسغ�ول، په نورو   زما نې
نن لوړ شخصيت هغه شخصيت نه دی چې د برشي دنيا غوغا، د لوږو او تنــدو  دي د

ې يو ســوړ اســو ېلــی پــرې فريادونه، د جنگونو او مرگونو هنگامې له لرې واوري، يوا
؛ نننی فيلسوف هغه مېتــافيزيکي فيلســوف نــه دی چــې انســان د يــو مجــرد …وک�ي

پــه حيــث وپېــژ2 او د ده د وجــود حقيقــت او د ژونــد   او روحي موجودخالص فکري 
  … )).نا په فکري تصوراتو او خالصو عقيل اوهامو کې ولtويعم

له بايــد نــوې خــربې ويش. زه ئد جــرب و اختيــار پــر مســ((… يا دا Yرگنــدونې:  
يــو مجــرد مېتــافيزيکي بحــث نــه  عغواړم پر دې ر�اواچوم چې د جرب او اختيار موضــو 

  ی او د دې مفکورې د ثابتولو ه@ه کوم چې:د
لې حــل د ئله ده او د دې مســئيــوه محسوســه مســ  جربواختيار د انســان لپــاره

انسان په علم او پوهه کې دی. رEــتينی علــم او پوهــه هغــه حقيقــي مــؤثر عمــل دی 
يس او مجبور انسان ـچې د تاريخ سÈ بدلوي، د رسنوشت د نامعلومه سېالب مخه ني

  )مختار وي.)
کلــن مهــالپېر کــې، ۱۳ لــه لويــه رسه پــه هغــه  اســتاد مجــروح  !پــه هــره ډول 

رسه   ترYنــگ هغــې اوږدې او جــ�ې مشــوړې لــه رانغUــتنې  پرولــوگ د لې,دونــې  د
الپسې کره ک�ې او د درېگونو جربونو، په تېره  Yرگندونې  بياهم د لو م�ي چاپ  رسه
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تــر ډېــره د پخــوا پــه Yېــر گروهيــز او بــل هــر راز  برخــه کــې يــې   طبېعــي هغــه پــهد 
ساري په ډول د عيسايي   مېتافيز يکي المل او السوهنه رد ک�ي دي. د -ايديالېستي

پــه اســتازۍ د ابــن   دکانــت او د اســالمي فلســفې  په اســتازۍ  مېتافيزيکي فلسفې
عنايــت) راYرخــي، سفســطه بــويل؛  تقدير، قــدر او ) ليدتوگه چې پر (قضا،۳۹سينا (

يــا لــه اوســنC  له دې چې دغه سرت پوهاند تر بــل هــر همپېــري ډېــر روEــاندی  رسه
  نومونې رسه رسه سم ((سېکولر)) بلل شوی دی.

ــC   اســتاد مجــروح  �Yــاد هېگــل رس پر ــارکس ((م ــا د م پاســنC خــربې او بي
  يې: په نورو )کو را Yرگندوي او تاييدوي  ديالکتيک پرپUو ودراوه))

((د هېگل د مکتب له انحالل (شننې) Yخه يوه بله فلسفه راووته چې د هېگل 
نا ورک�ه. دا فلسفه نن د کــارل مــارکس پــه نامــه يــاد عدياکتيک ته يې يوه بله مهمه م

  ې,ي، مارکس وايي:
ې) په تهــداب کــې د هېگــل لــه مېتــود Yخــه ((زما ديالکتيکي مېتودونه (يوا 

د فکــر حرکــت   تود مخالف قطب دی. د هېگــل پــه نظــرفرق نه لري، بلکې د دې مې
نامه يو شخصيت قايل دی، د واقعيــت خــالق دی او وا   چې دی ورته د فکر يا روح په

قعيت د فکر حاد© شکل دی. زما پــه نظــر بــر عکــس د فکــر حرکــت د واقعــي دنيــا 
انعکاس دی چې دانســان مغزوتــه انتقــال شــوی او دغلتــه يــې ــای نيــو لــی دی.)) 

)۷۲(  
خوUــت   له اند تــوگې رسه ســم ديالکتيــک د د مارکس او انگلز  استاد دلته   

د انسان په فکر   او هم بهر ن�ۍ  په  )وليزو قوانينو پوهنه راEيي چې هم  (حرکت) د
  کې جا ري دي. دا ديالکتيکي قانون درې غورې ب�ې (ډولونه!) لري:

م د اضــدادو هــدو  د کميت تبديلېدل پر کيفيت او کيفيــت پــر کميــت، –لوم�ی
  )  ۷۸-۷۲… (د نفې نفې قانون -ننوتل يو په بل کې او دريم

((… پــه زغــرده پــه يــو )کــي کــې تــوپÈوي:  ليــدتوگې رسه   اســتاد دواړې
ې د روح او فکــر پــه ســاحه ديالکتيکي مراحل چې د هېگل په فلسفه کې يــوا  هغه
کې,ي، مارکس يې په واقعي دنياکې کشف کــوي او ثــابتوي: ديــالکتيکي ليدل   کې

اجــت�  په طبيعــي،  په روحي حوادثو کې ليدل کې,ي، همداشان چې  هقانون Yرنگ
هېگل په نظر د هر ديالکتيکي حرکــت  اقتصادي حوادثوکې هم جاري دی. د عي او
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ي او د واقعــي منشأ روح ده. د مارکس پــه عقېــده روحــي حــوادث فرعــي د تهداب او
 او روح د نــې شــعورع(ي دنيا د ديالکتيکي حرکت انعکاس دی، د انســان پــه مغزوکــې

  مادې زې,نده ده، نه رسچپه).
دا   غوندې د ((جرب و اختيــار)) موضوعفلسفي  -هرې علمي  د بلې استاد چې

مبهمې پوEــتنې يــا پوEــتنو، لکــه ((مختــار انســان  له يوې لنTې گنTې يا گونگې يا
لــه  تــه کــول (طــرح کــول)) نــې Yــه؟)) رسه رامــخعاو ((مجبــور انســا ي  ؟))نــې Yــهعي

سم نه بويل، که داسې Yه ترې نه راوي چــې يــو ســم ســهي   مېتودولوژيکي پلوه
پرــای پــر دې بــديل )ينگــار   نــو دی يــې ؛غربگون او ر�اوي ته الره هواره ک�ای يش

اندې، د طبيعت پر وړا ندې، چې: مجبور يا مختار انسان د Yهٍ  پر وړ   کوي او هغه دا
؟ …د ماورأ ا لطبيعت پر وړاندې، د خپل ان پــر وړانــدې، دبــل انســان پــر وړا نــدې 

له کې جال جــال جنبــې ئ). بيا زياتوي: ((په دې ډول د جرب و اختيار په مس۶۵ -۶۳(
  …))پيدا شوې او موږ کوالی شو، پر هره يوه جال جال بحث وک�و

جنبې يا برخې الپسې Eه ترا راســپ�ي چــې مــوږ يــې جال جال (درېگونې)   هغه
  دلته لنT لنT جاج راخلو:

  :د انسان ت�او له طبېعت رسه   -۱ 
کې هرYه تر يو نظام الندې دي او هرYيز د علت و  طبیعتنا چې په عپه دې م

Yــه دی؟ ايــا انســان هــم د   معلــول د قــانون اړونــد دی، د انســان دريــ¡ (موقعيــت)
عــي يهســتC، کــ�و وړو کــې د طب  کې يو Yيز دی او په خپلــهطبيعي Yيزونو په من¡ 

اراده او واک و واک نه لري؟ او يا داچې انســا ه قوا نينو پليو2 کوي او له انه کوم
ن يوه استثنايي هستي ده او د علــت او معلــول لــه چمبــ� (دايــرې) نــه يــوه خپلواکــه 

  هستي ده؟
  :د انسان ت�او له خپل نفس رسه  -۲ 

Yــه نفيســ  د جرب و اختيار نگېر يا اند (حس يا فکر)  نا چې د انسانعپه دې م
دلته مــوږ انســان د يــوې نــانگېروړې )ــولC (مجــردې   (روا 2) بنس� درلودای يش؟

بېالبېلــو يوگ�يــو   ډول  په توگه په پام کې نه نيسو، بلکې په نگېريل(محسوس) کُلې)
راز پرمختيــا او اوEــتون نــه  يــو  وگــ�ي  پېUو لــه پلــوه )ــول  گورو، د روا2(افرادو) ته 

نې دا پوEــتنه عمومي. ينې الملونه وگ�ی د خپلې اروايي مرييوالې په زنÈk ت�ي. ي
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بېواکه (مجبور) ويــالی شــو او کــوم   ش له پلوه کوم يوه تهېد روا2 ودې و   Yې�و چې
  ته خپلواک ( مختار)؟

  :له بل رسه د انسان ت�او -۳  
 مــوږ دلتــه د انســان يــوه نگېرلــی (محســوس) اړخ تــر پــام النــدې نيســو، رEــتيا

  يو داسې مجرد او مبهم پيدا دی، لکه يوه يوگ�ې اندتوگه.   يو گ�ی انسان  هم
لــه نــورو رسه پــه   نا پيداکوي او واقعيت يې هله راYرگندې,ي چېعانسان هله م

دۍ يــا مجــادلې رسه راپيلېــ,ي چــې هــر خو دا تــ�او لــه ســختې نابانــ؛ ت�او کې رايش
نــو دلتــه رسه د  ،يــا شخصــيت د پخــيل او زبــاد لپــاره کــوي  ــان  يوگ�ی يې د خپل

خو هريو د ــان د زبــاد لپــاره د بــل  ،بېالبېلو وگ�و وگ�ې (شخصيتونه رسه )کر کوي)
پېژندتيا ته اړ دی او بيا هر يو خپل واک (اختيار) د بــل پــه بېــواکC (مجبوريــت)کې 

    )۶۵… (لtوي
ــو ۱۳۷اســتاد مجــروح (  ــر دوو پ�اوون ــولنې ديالکتيــک پ ــرد) او ) ــوگ�ي (ف ) د ي
  وييش:

  يد يا د 9ولنيزوايل پ�اوئتا
 دی پ�او)) کمون لوم�2←هغه )رب2 يا په مارکسېستي نوَمونه ((  لوم�ی پ�او

 خپــل )کــو، نــورو پــه نگېــري، غــ�ی يا )وک بېلېدونک نه يو )ولنې د ان  انسان چې
ترې ورک دی. ان تر دې چې په ژبه کــې د   او )ولنه کې طبېعت په او پېژ2 نه ان

ده  زموږ) نو مkري کاروي. دا زما له خپلو Yې�نيزو يــا دو Yخــه -زما) پرای (موږ -(زه
وگ�پوه (اتنوگرافر) په ملتيا مــې د فــراه  د نوموړي شوروي  ل.کال مې ۱۳۴۴پر  چې

شپانه د نوم پوEــتنه وکــ�ه او هغــه راتــه د   تانهدEته کې له يوه پU  (زرنگ ) ترمن¡ او
  خان) واخېست!(…نامه پرای د بادار نوم   خپل

  د مريي او بادار ديالکتيک
  :دويم پ�او

  :نفې يا د يوگ�والې (فرديت) پ�او
د يــوگ�يز   چــې د انســان نــا يــې داعپېژنــدنې پــ�او دی. م د ــان د انســان دا 

شخصيت د پخيل پايله د )ولنې نفې ده. نو که وار له مخه ترې خپل ان ورک وو او 
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جهانــه پــردی   له انه پردی، خو چې ان ته يې پام شو او ان يې وپېژاند، هم لــه
په دغه مهالپېر کې پر خپل ان دومره اختــه کېــ,ي چــې   شو او هم له )ولنې Yخه.

  گtو پرته نور Yه نه پېژ2. له ان او ا2
)) راوي او په بله کــې پ�او رسه انسان له يوه ((مرييوايل  د استاد پر اند له دې

را Eکېلې,ي. هلته ترې ان په )ولنه کې ورک وو او دلتــه تــرې ــان پــه خپــل ــان 
نــابرابري او وررسه ت�لــې   پــاړکی (طبقــه) او پــاړکيزه  ).۱۴۰ (مجــروح کــې ورک شــو

مريي وېشل کېــ,ي. تروســې  او ته راي چې )ولنه پر بادار غه مهال من¡مبارزه همد
هوډ او هوس په پار د نورو گtــې و)ــې، ارا مــي،  وسې هرYوک دخپلو گtو، غوEتنو او

ازادي، پت، ناموس او رسومال ترپUوالندې کوي، لکه چې وايي: الس د بريچــار دی 
  (امللک ملن غلبه).

ديالکتيــک دا را زبــادوي چــې د انســانانو   د مــارکس ماتريالېســتي او تــاريخي
)ولنه پر نياو او برابــرۍ والړه وه. گــT يــې گtــل اوگــT   ه�غه لوم�نC (بدوي يا شTله)

د بــل وگــ�ي لــه خــوا زبېUــل  یکې باداري او مرييواله وه، نه يــو وگــ� ه يې tYل، نه پ
)ولنــه ((لــو   لــوم�ۍ  له يې هغهامله همدې   کېده او Eکېلېده او نه د )ولنې له خوا.

او پــر  او هممهاله يې ((لوم�نCکمونېســتي )ولنــه)) بللــې  ))commune م�ی کمون
ــې  ــونېزميهمــدې بنســ� ي ــې د ((کم ــم communismن ــطالح) ه ــه (اص )) نوَمون

  .)Oxford Dicرغولې ده. ( را
شــاعرانه، اخالقــي او ارمــا2 برېUــي چــې اســتاد   د هېگــل دا خــربې هســې 
مرييوالــه   مرييواله چلې,ي، کــه  مه ازادي چې د نوروپهپرې ډډه لگوي: ((کو   مجروح

د غالم او بادار په من¡ کې چې کوم يو رEــتيا ، ازادي هم له منkه ي والړه يش، دا 
د هغه باداري د غــالم پــه وجــود پــورې ت�لــې ده. … خپله بادار دیه غالم دی، هغه پ

خپلې غالمC غــالم نــه غالم د   …برعکس، غالم د بادار وجود ته هې� احتياج نه لري
نې د بادار ازادي د خپل ــان غالمــه ده او عدی او بادار د خپلې بادارۍ غالم دی. ي

ــتاد ــه ازادي ده)). اس ــه ده، متناقض ــې   دا حقيقــي ازادي ن ــر همــدې بنســ� خپل پ
  ):۱۵۰ -۱۴۹پرمخ وړي او ورته ((ارما2)) پايله يې رابايس(  شننې

انسان هغه وخت منkتــه راــي چــې   ((په دې ديالکتيکي تحول کې حقيقي   
 ازادي له تناقضاتوYخه ازاده يش چې فــردي شخصــيت اجت�عــي شخصــيت يش او
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اجت�ع په فرد کې ننوي، چې زه د نورو شم او نور زمايش، چــې زه خپــل منــافع لــه 
له ماYخه (قربان ک�ي)، چې زه خپلــه ازادي   خپل منافعنورو Yخه قربان ک�م او نور 

د نو رو لپاره وقف ک�م او نور خپله ازادي زما لپاره وقف ک�ي. کــه د جــامعې )ــول افــر 
اد داکار وک�ي، نه به زما منافع تلف يش او نه به د نورو، نه به زمــا ازادي وقــف يش او 

  به زه باداريم او نه به نور.))نه به دنورو، نه به زه غالم يم، نه به نور او نه 
دی او ژوند يــې پــه  ده ته اړ  کارگر مريی يا  رما چپه سوچ کوي چېفبادار ياکار  

ــورې ــا  ده پ ــرې ت ــوم�ۍ انگيســې وزي ــی دی. ل ــه  رېجت�ل ــه پاس ــل: ((چــې ل ــه وي ب
پUــتو متــل: کــه پــر تــاووري، پرمابــه  -النــدې ســتو2 بــه النــده کــ�ي!))  راوYــاYي،

رمايــان پــر دې فيــا کار   چې لوړپــاکي شــتمن  تاريخ زباده ک�ېدا خربه هم  -وYاYي
د نشــتمنو لــه   خپلــه يــا پلــرو نيکــوه کورټ انونه ناگاروي چــې دغــه شــتمني يــې پــ

غال وو درغليو تر السه ک�ې. يو پاريس شاعر ((عشقي))   زبېUاک او بيا لوټ و تاالن،
  انkوري: يې بيا داسې را

  ش دزد بود يا پدرشيا خود… از هوا نباريد زر بر رسش
داسې اخالقی او ارما2 وراشو ورمونو چې له ادمه تردې دمه فيلســوفانو، پوهــا  

نو، Eوونپوهانو، ليکوالو، شاعرانواو دينUــووانو شــاربلې راشــاربلې، کــوم پــر ېکنــده او 
ــز ــا º  ک�ني ــو (طبق ــاړکيزو اړپېچون ــې پ ــه ډول ي ــه رسچپ ــه دی Eــندلی. ال پ ــز ن اغې

پسې الره هواره ک�ې او تر نننيو نــاورينونو يــې رارســولې ه لپاره پرلتضادونو) او )کرونو 
پــه ((پــر   د هېگل Yه دي چې هواری او مخنيوی يې تر هر Yه وړاندې  ده او دا هغه

ـــتي ـــو درويل)) مارکسېس Uـــک -پ ـــتي ديالکتي ـــا تريالېس ـــتياينه   م Eـــونتيا او ر ش
مبــارزې) لــه الرې، د يش او هغه هم د نياومنې پاړکيزې جگــ�ې (  موندالی  (تحقق)

  اقتصادي) بېخبنا له بدلو ن رسه. -)ولنو)يزې (اجت�عي
  Cــتې  استاد مجروح د خپلې مخنUديــالکتيکي مراحــل چــې د   هغــه((… من

ليدل کې,ي، مار کس يې په   ې د روح او فکر په ساحه کېهېگل په فلسفه کې يوا
واړو جربونــو هــواری لــه د درو   پــر خــالف …)) وا قعي دنيا کې کشف کوي او ثابتوي

اقتصــادي)  -نې د )ولنــو)يزې (اجــت� عــيعه�غه رس پرC�Y ديالکتيک رسه سم، ي
Yنگــه : بېخبنا پرای د پوهې فرهنگ او تخنيک له مخبنا رسه هوارول غواړي، لکــه

  راډاگيزه ک�ې ده:  ) کې  ۱۵۱(نتيجه خپله پايله    يې چې په 



      کابل مجله

٥٧ 
 

((انسان نه مطلق مجبور دی، نه مطلق مختار، بلکــې د زمــانې پــه جريــان کــې 
مجبور انسان مختارې,ي. اختيار له جربه راوي. اختيــار داســې يــو قــدرت دی چــې 
انسان په تدريجي توگه ترالســه کــوي او د دې قــدرت بنيــادي وســيله پوهــه او شــعور 

  … )).هغه علمي او تخنيکي پوهه کې دی دی. د انسان اختيار په
ــه دې ډول  ــارتر پ ــت، س ــل، کان ــا …د هېگ ــژاد)) او ((زبروگــ�ي ي او د ((غــوره ن

له پــه ه�غــه اړپــېچ (تنــا ئاختيــار مســ وا پر پليونC د جــرب ابرمرد)) گروهن (نېچې) 
  قض) کې را نغاړي چې له زريو او پې�يو راهيسې پرې شخوند وهل شوی دی.

شمېرو اسالمي پوهانو، صــوفيانو، شــاعرانو پــه اســتازۍ موالنــا  ېدی د ب او دا   
    بلخي راننگوي: 

   داختيار په اړه:
  اختياری هست مارا در جهان

  س را منکر تنا2 شد عيانـح
   د جرب په اړه: 

  روبال کامالنــرب باشد پـــــج
  دان و بند کامالنـــجرب هم زن

  )۴۲- ۴۱ (مجروح 
ماتريالېستي ديالکتيــک پــر دې )ينگــار لــري چــې د  -مارکسېستي په هر ډول 
نې خــوراک )يکــاو عاړتيا، ي  يي  (مادي) غريزه  ژوند تر هرYه لوم�ی پر توکيزه  انسان

همدا بېخبنــايې  هم په مادي ()ولنو)يزه) بېخبنا کې نغUتې ده.  لري او خ�وبونه يې
نايي (فرهنگي، ســيا هر راز مخب  د انسان دوو نورو جربونو د هواري په گTون  هواری

تــه الر هــواروالی يش.   يس، مذهبي.. ) هغې هواري او بيا يې کارندوييو (فعاليتونو)
چــې  نــا يــې داعسياســت نــه کېــ,ي؛ م  لکه مارکس چې وايــي: انســان پــه وږه خېtــه

مخبنايي ک�ن، له سياست و فرهنگه نيولې، تر دين و مذهبــه تــر رسه کــو الی نــه   هر
   يش.

کــې داســې ويرژلــې   او بيا زموږ په ســيايس او اســالمي تــاريخ تاريخ  په برشي 
پېUې او تراژيدۍ تېرې شــوې دي چــې ډېــرو لــه لــوږې د مــ�و درنگــې الYــه چــې د 
ژونديو غوEې هم خوړلې دي. د پUتو ((ولــ,ې تــه هې@ــوک )ينگېــدای نــه يش)) پــه 
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بېالبېل متلونه، گ�نې او Yرگندنې هم د ورتــه پېUــو   بو کېYېر زموږ په )ولو افغا2 ژ 
هــم   مې غريزه يي اړتيــا نــوږيزي (جنيســ) دېهزې,نده دي. هرگوره، ترYنگ يې دو 

د لوم�نC غريزې لــه   بېالريو او جنايتونو ته ور Yکولی چې تر ډېره  انسان ډېرو سرتو
تــردې چــې (خېtــه ډکــه، نه خ�وبتيا يا نيمگ�ې خ�وبتيا زې,نده گ�ل کېدای يش. ان 

  ډکه) پUتو متل د همداسې وبله اړاو ت�او Yرگندويي کوي. ..خو
لــه پــاريس ژQ فلســفه  پخوا مې د کابل پوهنتون د رشعياتو پــوهنkي  لسيزې

دوه کســه   اورېــدلې وه: ((پــه يهــودو کــې  پوه استاد (سمندر غوريا2) دا پUتو )وکه
م�ي د انســان تــر نامــه (نــو) پورتــه (ما رکــس او فرويــد) پــه دې اوYــار شــول چــې لــو 

) غم او ما نــې ه�غــه مهــال ...غم وخوړ او دې بل يې تر نامه الندې (خو (خېtې) 
  )و)ه رغولې وه:   سپينه   وروسته او را دا طنزيه Yلوريزه 

  هغه خربې مارکس و فروايد وک�ې
  ه مخه له نورو پtېـــــې وې لــــچ

  وي ه Yهـــــــــسان آره اړه بــــد ان
  …!رته له خېtې، پرته لهــــــــــــپ

  يا:
  دين و سياست

  …کار دی  د م�ې خېtې
  ول,ې ته  په دې چې

  نه مسل�ن )ينگېدای يش
  او نه کافر!

 Cــوم�ن ــدا ل ــ هم ــاº ز غري ــه (طبق ــاړکيز اړپېچون ــی پ ــا او وررسه ت�ل ــي اړتي ه ي
و ال بلهــاروي او نا خوالې دي چې انسان يې د )ولنيز جــرب بلهــاري کــ�ی ا تضادونه) 

(خــود  ورYخــه د تلپــاتې ژغــور، ازادۍ، مخنيــوي او ــانواکC  يــې او مــار کــس يــې 
د   رمــا تــرمن¡فورEوولې دي. پــه دې لــ� کــې د کــارگر او کار   رودې  الرې مختارۍ) 

نــومېرلی   زړی ((رسبــاري يــا اضــايف ارزش))  ربــ�ې او جــ�ې (پــرابلم، معضــلې)
رمــــايې نــــې فی او کــــار (تشــــخيص) کــــ�ی چــــې د کــــارگر رEــــته (حــــق) د

  )Capital: B.  Fine(  بلويس.
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داسې روEــانوو: د يــوې اوبــدانې   ترم په ساده ژبه  (رسباري ارزش) د مارکس  
 (Cنساج)  ــوس زره ډالــره ده: شــلkــه پنtبېلگه راخلو چې په مياشت کې يې نــ,ه گ

اوموتوکــو) د کارEــت او لگUــت  خپلو زې,اوزارو (توليدي وسيلو اوزره يې UY ته د 
مــار کــس  او Yرنگيزکاروزيار په پار کارگرته، نو  شل زره د Yومره ييز په پار رسې,ي او 

پاتې لس زره ((اضايف ارزش)) بويل او )ينگار کوي چــې دا شــل زره دې هــم کــارگر 
رمارسه د ژوند کچه (سطحه) بــر ابــره فر )ولنيز نياو په پار يې له کا  د يش او  لته ورک� 

پــاړکيز  که همدغه توپÈ دی چې انسا2 )ولنه يې پر پاړکو وېشلې او ور رسه  ؛يش
دی، ورځ تر بلې د نوي Eکېالک و زبېUاک يــوه  اړبېچونه (تضادونه) را)وکېديل او دا

 پــه دومــره بربريــت د نېســتC گ�نــگ تــه  بــل مېtينگــي ((گلوبــالېزم)) انســا2 )ولنــه
  ورYکوي!

لــه  له Yه باندې يوې لسيزې راهيســې چــې پــانگواکي (اېمپريالېســتي) نــ�ۍ  
يې ميليونونه زيارکUــان،  لپويل ک�کېچ رسه مخ شوې او د بانکونو دېوايل کېد -مايل

کنگــال ونگــال کــ�،   په تېره منkني پــاړکي او بيــا روEــاندی پــوړ (انتلکچــوال قرشــ)
کــه دغــه درې )ــوکيز  ،ونې ته اړېســتيل دياقتصادانان يې د مارکس (کپيتال) کار 

چې هــواری يــې  تاريخي اثر په پانگوايل نظام کې د داسې ک�کېچونو وړاندوينه ک�ې
گtــور پرېــوي. (کپيتــال:   زبېUلو نشتمنو دواړو خــواوو لپــاره زبېUونکو شتمنو او  د

  فاين )
)Capital: Fine(  
غ�ولو سرتگو وليدل چې کــه يوخــوا په  هغو بورژوايي Yانگپوهانو (تيوريسنانو)    

يــو ــای  بانکواالوو د هغو خلکو ل,وډېرې سپ�وې او ورک�ي قسطونه له کورونــو رسه 
هــم د پــارسې   کــه دغــه بــدمرغو ،خوا يې مشرتيان هم له السه ورک�له وبلوسل، بل

او هممهاله پــر بانکونوبــاور لــه الســه ورکــ�ی او هــم  قسط توان  کور د (پس انداز) او 
را )يtــه کــ�ې ده. د ســود ورسمــايې زبرواکــانو د  وربانــدې گtــه تــر صــفر ســلنې   يــې

((مارکس کپيتال)) پربنس� د خپلو اقتصادپوهانو د دوه اړخيز هــواري الرې چــا رې 
  هم و نه شوې زغمالی!

ش) دا دوپــاړه د هغو په استازۍ د هغه مهال د سپينې ما�C واکوال (ډبــل بــو  
وو يشتله: ((که لــه لــوږې مــرم هــم، سوســيالېزم مــې پــه کــار نــه دی))؛ تــر دې چــې 
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ډاروينېزم يې هم وررسه همغ,ی (اېزم) وباله، بيا له کاتوليــک ديــن رسه يــې نابانــدې 
يــوه لســيزه  دی، وEووه او له Eوونيز نصابه يې د اړوندو توکو اېســتل اړيــن کــ�ل او دا

اېــزم) لــه اســالم -((اردوغان)) پر پليونC هغه ماتريالېســتي(پس يې تورک اسالمپال 
  رسه هم ناباندې گ�لی او له نصابه يې د کUنې امر ک�ی دی!

  پایله
(د جــربو اختيــار  له دې نtه (انکار) نه يش کېدای چې شــهيد اســتاد مجــروح  

 چاپ لــه Yرنگيــز او Yــومره ييــز پلــوه د ال م هدو  د لوم�ي چاپ په پرتله  ديالکتيک) 
ډېــرو مينــه والــو لپــاره د پوهــاوي جــو گــه کــ�ی دی، خــو بيــاهم لــه درو غــورو نيوکــو 

  مخامخېدای يش: رسه 
لو) پــه ئياضــدونقيض (پــرادوکس) لــه پلــوه چــې د ربــ�و (مســ د دې اړوپېچ  -۱ 

يوخوا پــر ماتريالېســتي او ان د مــارکس لــه خــوا د هېگــل پــر پUــو درويل  شننو کې 
يې د کانــت ايــTيا  يې پر رسچپه هغه هم. همداسې  خواه ديالکتيک ډډه لگوي او بل

ــودي ــتي يــا وج ــارتر اېکزېستنسيالېس ــتي، د س ــې نــژادي  ادQ، اوان  -لېس د نېچ
 -هېژمونېستي انج�ې بنج�ې ليدتوگې درواخلــه چــې د چــا خــربه د رEــتينې علمــي

  توره تېUته ده. د رب�و له رEتيني هواري Yخه يو  فلسفې او )ولنپوهنې او بيا يې 
مارکسېســتي  -لکه Yنگه چې وار له مخه ورته نغوته وشوه، ماتريالېســتي   ) ۲(  

د دوه نورو جربو پــه پرتلــه   فيلسوفان د انسان او انسا2 )ولنې پر وړاندې )ولنيز جرب
خــو  ،لپاره کليدي گ�ي تر ډېره يې هواری د هغو دوو د هواري   ډېر بنيادي ارزوي او

او سېکولرېستي اند تــوگې رسه رسه  ولې پراخ اندۍ )  يې پرخالف، له استاد مجروح 
پــه   ) يــا (نفــس آمــاره)egoد ديني فيلسوفانو او پوهانو په Yېر ا2 يا نفيس جرب د(

بيــا  بنيادي انگېري او د دغو نورو جربونو، په نورو )کو، د )ولو طبيعي او په تېره   نامه
آره او منشــأ بــويل او هــواری يــې )و لنيزو بخولو، نا خوالو، بدمرغيو او بياجنگ جگــ�و 

  هم د رسارسي هواري کييل.
په دې ل� کې يې د فروايد تر سخت اغېز الندې ارواشــنيزې (ســايکوانالېتيکي) 
پېيلې او ناپېيلې ادQ پنkونې بيا د ورته را خپلــې کــ�ې ليــدتوگې او نــ�ۍ ليــد پــوره 

  پوره Yرگندويي کوي.
د ارواشــننې (ســايکوانااليز) د بنســtوال (  دا ســمه ده چــې اســتاد مجــروح 
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) له ليده، د اروا يي بېالريو آره رسچينه تحت الشعور بويل چــې هلتــه زمــوږ ۹۶فروايد
ســم ســهي خــ�وب   غريزي غوEتنې (bا يالت ) په آره او لوم�نC ب�ــه پراتــه دي، کــه

يــې مخــه ور ډپ   کــه نــه، دوه گــو2 فيزيکــي او اخالقــي بنديزونــهيش، Eه تر Eــه، 
  کاندې، په نورو )کو، پر شا وbبول يش، پر گرومونو (عقدو) اوړي.

ياکولتوري بنــد يــزو  شننه، نه فروايدک�ې او نه ده چې اخالقي   خو دا سپ�نه او 
ســتي فلســفې او )ــولنيز جــرب، د نومېرلــو ماتريالې  نوکــه ده،   نه د )ولنيز جرب زې,نــده
پــه کاراچونــه هــواری ومــومي، ــا2 يانفيســ جــرب او تــرې را  )ولنپوهنې الرو چــارو 

هــم هــواری مونــدالی يش.  (غــو)ې) او بيــا بــېالرۍ (انحرافونــه)   زې,ېــديل گرومونــه
برخه کې د پوهې، فرهنگ، تخنيک او د ارواپوهنې او اروا شننې په  دغه   هرگوره، په

وبلــه (متقــا بــل) اغېــز پــه بهÈکــې خپــل  ينيســ پوهنــه د گــTون هــره )ــولنيزه او سا
  ).مونوگراف ←لوبوالی يش ( همداراز   مخبنايي نقش

ادب و فولکلور او بيا افســانو   د استاد ((نااشنا سندرې)) چې د لرغو2 يونا2 
Cلې، په هره  او اسطورو پر پليونUــتو  يې کUد رواشــنيز شــعر د  ادب کــې  توگه په پ

پيالمــې Eــکارندويه دي او لــه شــعريت پلــوه لــوړ ارزول کېــ,ي. پــر وړ  يوې نوEتگرانه
انــدې يــې د (انkــاE 2ــامار)) چــې د پــاريس نــاپېيلې ((اژ دهــای خــودی)) Yــه 

ــه Yول  ناTــ ــتو ان Uــی پ ــاده پېيل ــاريس  دی او س ــو)پېره د پ ــايکوانالېتيکي گ ــه س ل
ي پيغــام کــې رانغUــتی انتقــاده ډېــر لــوړ او ژور ارزول کېــ,ي، خــو پــ  ترYنــگ  هغــه
پــه خولــه کــې   همــدی يــې د مــرگ د Eــامار خپله ه دومره توند و تېز دی چې پ يې 

يو تــر   ((جهادي چاپېريال)) کې اړوند ورک�؛ )يک د ه�غې ورې پر ماEام، چې په
پوEــتلی وو: ((لــه انkــاE 2ــاماره دې موخــه   )ولو ــوا کمــن جهــادي رسغنــدوی

  وه: ((همدا ته!))Yوک دی؟)) او ده په زغرده ورغربگه ک�ې 
يوه Yېرمــه پايلــه ده او   نيوکو پاسنيو دوه   د  بيا پر خپل وار درېمه نيوکه  )۳(  

تــر رسې ار تجــاع،  )ولې روEــاندۍ او پوهانــدۍ رسه رسه ولــې   هغه داچې استاد له
وتUتېد. لکه Yنگــه چــې د پوهنتــون خربه له بارانه ناوې ته  چا توره دا غوره وگ�له، د

د يادEــت پــه   ((نااشناســندرې)) د  او سني مرش Eاغيل پوهنيار حميــدهللا فــاروقي
او ليکــوال پــه  ترڅ کې ليکي: پوهاند بهاؤالدين مجروح د شلمې پې�ۍ د لــوی مفکــر

حيــث او د افغانســتان د اشــغال پــه کلونــوکې د وطــن د ازادۍ د الرې د يــوه واقعــي 
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کله چې جهــاد پيــل …اهد په حيث د هېواد په تاريخ کې خاص مقام لريمبارزاو مج
ظلــم او تېــري  وه چې خلــک د يې هم يوه اصيل ه@ه دا شو او مجروح کTوال شو بيا

ته شوي هيجا2 چاپېريال کې خپل اصيل دEمن هېر نه کــ�ي او د  پر خالف رامن¡
وروســته چــار ناچــار دې او تــر )ولــو  استبداد د Eامار خطر له پامــه و نــه غورــوي.))

اســتاد، لــه )ولــو هومانېســتي او  پــايلې تــه رســو چــې زمــوږ د فلســفې او ارواپــوهنې
راي  د مارکس تر دې )و ليزې نيوکې الندې  شننو رسه رسه   فلسفي -ساينتېفيکي

    چې وايي:
  ]خو آره خربه يې د بدالنه ده! دا ن�ۍ بېالبېلو پوهانو راز راز شنلې، [
غــه تــاريخي وراشــه پــه آره املــا2 ژبــه د بــرلÁ هومبولــت د کــارل مــارکس د 

پــر درشــل Eــکل شــوې او مــا هلتــه د نــورو ژبــاړو پــه تــرڅ کــې د مېلمــه  پوهنتــون 
  پUتو ک�ې وه. را  ) ۱۹۸۶  -۱۹۸۳پر مهال (  استادۍ

  مأخذونه
انتشــارات حــزب : چــاپ ششــم ،مارکسيســتها  برنامۀ اتحاديــۀ، برزگرحجت  -۱

  م.۲۰۱۴  کمو نيست ايران، مسکو
د  ،پېپر يا کورنی کار، د استاد مجروح په الرEــوونه زيار، ډاکtر مجاور احمد  -۲

  ل.۱۳۴۰ پUتو لنTيو ارواشنيزه Yې�نه،
  ل.  ۱۳۴۱ -۱۳۳۸  ،د استاد مجروح د ارواپوهنې او فلسفې لوستونه –۳
ناچــاپ،  ،د کــارل مــارکس تــاريخي ماتريــالېزم د املــا2 مــ پUــتو ژبــاړه –۴

  ل.۱۳۵۶ ،کابل
۵–  Áز.۱۹۸۵ -۱۹۸۴  ،د مارکسېستي فلسفې کورس لوستونه، برل  
کابل پوهنتون، ،مجروح، د جرب او اختيار ديالکتيکدوکتور سید بهاو الدین  -۶

  کال. ۱۳۹۵/۲۰۱۷  اسد دانش چاپخو نه، :د محب هللا زغم په زيار
  کال. ۲۰۱۷/ ۱۳۹۵  ،دانش چاپخونه :نا اشناسندرې، کابل پوهنتون –۷

8-Dokumente und Materialien: Geschichte Klasse ١١.Berlin ١٩٨٠.  
9- Marx’s Capital (Book by Ben Fine) 
10 - Originally published : ١٩٧٥  
11- Author : Ben Fine 
12- Oxford Dictionary of English. ٢.Ed. Oxford University press 2005. 
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    ک�وال محمود شاه پوهندوی

  
  اغېزې سبک هندي د ادب پ0تو پر

  
  لن�یز

 ســبک هنــدي يــې مشــهور یــو چې لري سبکونه بېالبېل شاعري سيمې د زموږ
مکــه په هندوستان اوسني د سبک هندي دا ده، Yر3نده چې يې نوم له لکه دی. 

 نــورو پــه يې ډول دې په او شوی پالل شوی، ته رامن¡ وسیله په شاعرانو ژبو پاريس د
  ده. پUتو يې يوه چې موندلی ای هم کې ژبو

 دغــه شاعرانو زیاتو ژبې پUتو د او ده درلودلې اغېزه سبک دې هم ژبه پUتو پر
   دي. شوي اغېزمن Yخه خصوصیاتو له سبک دې د او پاللی سبک

  رسیزه
 ســبکونو نــورو لــه چې ده، الر جال شعر او هX ادبیاتو، د سيمې د سبک هندي

 يــوه دی. شــوی رامنkتــه کې پي�ۍ هجري نهمه په سبک دا لري. ان!�نې جال رسه
 تــه هنــد کــې تــرڅ پــه بــدلونونو ســیايس او )ــولنیزو د چــې شــاعران ژQ فــاريس ډله

 يــې شــاعرۍ او شعر په او و3ريدل پاموړ د دربار مغيل هندي د هلته وو، کوچېديل
 پــه يواې سبک هندي جوړوي. مکتب بیا او سبک هندي شاعري همدغه وک�. پيل
 چــې ولې,دیده هم ته ژبو او هيوادونو نورو شو، نه پاتې �لیت پورې ژبې پاريس او هند
  دی. ادب او ژبه پUتو يې يوه

  مکتب هندي سبک، هندي ،سبک  نومونې: کلیدي
  مربمیت او اهمیت �ې�نې د

 پUــتو د ســبک هنــدي چــې دی کــې دې پــه مربمیــت او ارزEت Yې�نې دې د
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 پUــتنو کــې ســبک دې پــه او و ســبک ادQ منلــی یــو کــې پېــر کالسیک په شاعرۍ
 د ادب پUــتو او شــو بللــی يې شاعري کالس د چې ده ک�ې شاعري پری�نه شاعرانو

   شو. غني ډېر خورا رسه راتj په سبک دې
  موخې �ې�نې د

 ســپ�ل، سبک یاد د ده. برخه مهمه يوه شاعرۍ او ادبیاتو پUتو د سبک هندي
 تــه محصــلینو او Yې�ونکــو لیوالــو، مینوالــو، اړونــدو او ډېــرول معلومــاتو د اړه دې پــه

  ترالسی. امتیاز معنوي د لپاره Yې�ونکي او لیکوال د ترYنj دې د کول. وړاندې
  پو�تنې �ې�نې د

  د دې Yې�نې په تررسه کولو کې الندې پوEتنې واب شوې دي: 
  هندي سبک Yه ته وايي؟ �
  هندي سبک کله پUتو ته راغی؟ �
  هندي سبک په پUتو ژبه کې کوم پیروان درلودل؟ �
  هدي سبک په پUتو ژبه کې کومه اغېزه درلوده او که نه؟ �

  او دې ته ینه ورته کوچنC پوEتنې واب شوې دي. 
  میتود �ې�نې د

 چــې شــوې اخیســتل t3ــه Yخــه رسچينو باوري بېالبېلو له لپاره Yې�نې دې د 
 تحلــیيل ډېــره تر او توضیحي ترشیحي، يې میتود او لري T3ون کې هپ هم برېUنايي

       دی.
  وپيژنو: سبک چې ده خربه غوره کې پيل په :پيداي+ت سبک هندي د

 او کــول ويلــې زرو ســپينو او رسو د يې مفهوم او معنا چې دی ويی عرQ سبک
 او وينــا د ليکــوال یــا شــاعر يــو د ســبک اصــطالح ادQ پــه دي. اچــول کــې کالب په

  ). ۸۳ :۶ ( وايي ته روش او اسلوب الرې، ليکنې
 النهــر ماوراء هندوستان، افغانستان، په کې پې�ۍ هجري نهمه په سبک هندي

 معنــاوو د شــول، دقیــق مضــمونونه شــعرونو د کې سبک دې په شو. دود کې ایران او
Cپــه همدارن!ــه مونــد.و  دود کــې کلمــو معمويل او ساده په تخیالتو شاعرانه او باریک 

  ). ۱۴ :۹ ( شول راYر3ند نور داسې او لغز استعارې، پېچلې کنايې، کې ادب
 نهمــې لــه چــې ده اډانــه يــا الر جــال او ــان!�ې يــوه ويلــو شعر د سبک هندي
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 الملونــه بېالبېــل پيدايUــت د ســبک دې د ده. شــوې رامنkتــه وروسته پي�ۍ هجري
  Eيي:

 شــاعرانو او شــعرونو مدحیــه دودیــزو ورســېدل، تــه واک صفويان چې وخت هغه
 يــوه نــو کــه کېــده، نه پام ته شاعرانو او شعرونو ډول دې ورک�، السه له ارزEت خپل

 شــاعرۍ او شــعر پــه هلتــه او کــ�ي مخــه تــه دربــار ادبپال هند د شول آړ شاعران ډله
  يش. بوخت

  شو: لنTوالی کې )کو ندېال  په جوړEت سبک هندي د
  لرېوالی. Yخه مرکز اصيل له ژبې د •
 تــه ننــدارې ــواک د موخــه، پــه Yر3نــدونې د مفهومونــو او )کــو غــوره د •

 لېوالتيا.
 خوEونه. فنونو شعري او نوEت د •
 اغېز. چاپېریال او فرهنj ژبې، هندي د •

 بــويل. يــې هنــدي چــې راغی منkته سبک داسې کې ترڅ په الملونو پورتنيو د
 پيــ�ۍ هجــري دیارلسمې تر نهمې له سبک دې بويل. هم اصفها2 سبک دا ينې

  www.fa.wikipedia.com  وک�. دوام پورې
 د 3رــي. المــل بــدلون د ســبکونو د بهیرونــه )ــولنيز او انقالبونــه وخــت ينــې

 پــام رېــډ ورته واکمنو صفوي او شو رسمي مذهب شیعه رسه، راتلو په واکمنC صفوي
 نــه پــام تــه شــعرونو عشــقي او درباري عرفا2، پخوانيو، او شو مذهبي هم شعر .اوهک

 ډلــې ــان!�ې يــوې پــه نــور شــعر شــو، ل, ارزEت شاعرانو او شعر ډول دې د او کېده
 د ســبک هنــدي د کــ�ه. مخه ته شعرونو ډلو و�3نيو بېالبېلو او شو نه پاتې ت�لی پورې
 شــول، راEــکاره ډولونــه کــې ســبک دې په کبله، له پراختیا د حوزې مکا2 او زما2

 و،شــ تــه رامــن¡ تــوپیر تــرمن¡ شــاعرانو میشــتو هنــد او ایران د شول، المل دې د چې
 هنــد د او بــويل صــفوي ســبک دودیــز شــاعرانو میشــتو ایــران د دورې دې د ينــې
  هندي. میشتو

 پــه چــې شــوی نومــول صــفوي سبک شعر د دورې دې د کې، ويشنه بله يوه په
 يــې بلــه او ســبک اصــفها2 یــا صــفوي ایرانــC يــې Yان!ــه يوه ویيش. يې Yان!و دوو

 هغــه د او لرغونتــوب نــه ژبــې فــاريس د هلتــه کــې، سبک یا Yان!ه هندي په هندي.
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 تیروتنــې 3رامــري ډېــره تــر او پېچلــې ژبــه شــعر د کبلــه له چاپېریال فرهن!ي د ای
 وړانــدې پــر سبک هندي د کې ایران په کې پي�ۍ هجري مه ۱۲ په هم Yه که لري.

 تــر اغیــز يــې کــې پاکســتان او تاجکســتان افغانســتان، پــه خــو شــو، وEوول غرب3ون
  درلود. شتون وخته وروستي
 تــj، شاعرانو د ته هند مذهب، د يش کيدای کې پيدايUت په سبک هندي د

 و�3ــو. دخيــل الملونــه لېوالتیا، شاهانو صفوي د رسه فرهنj له او سوکايل اقتصادي
 عرفــا2 دوديــزو لــه او وو نــه جــوړ رسه شــعرونو دربــاري مــدحي، د حکومــت صــفوي
 دا اچــ هــر او ووتــل دربــاره له شاعران او شعر امله دې له وو، کې )کر په رسه توپیرونو

 نو که ودرېده، هم مزدوري شاعرانو درباري پخوانيو د ووايي. شعر چې ک� پيدا حق
 د کــ�ل. پيــل ويل شعر يې الندې اغيز تر چاپÈیال هندي د او ک�ه مخه ته هند دوی

 کــ�ي مخه ته شاعرۍ و شعر ادب، چې شوه المل دې د هم سوکايل اقتصادي خلکو
  يش. عام ترمن¡ خلکو د شعر او

 نــوی بایــد يــې مرسه لوم�ۍ شعر یا غزل د چې وو آړ شاعر کې سبک يهند په
 د لپــاره کيــدو رامنkتــه د اړيکــو نویــو د چې شوه المل دې د خربه دا ولري. مضمون
 الړ لرې یا ژور موخه په ت�او د پيUو د او يش محدودې بلې تر ورځ شونتیاوې شاعرانو

  شو. رامنkته ابهام کې شعر په او کUېوتل کې اغراق او تعقید په تو3ه دې په يش،
  شو: Yې�الی کې برخو دریو په ان!�نې سبک هندي د
 او کــوYې د چــې شــول المــل دې د ويــل، شــعر ډلو و�3نیو بېالبېلو د : ژبه – ۱

 لرغــو2 ډیــر او يش پراخــه دایــره وييپان!ې شعري د او ک�ي پيدا الر ته شعر ژبه بازار
Qي. دوده له لغتونه اد  وغور

 دې د  صــورت. او شکل په نه Yرخي، مضمون او معنا په شعر هندي :فکر  – ۲
 لtــه پــه جــوړونې مضــمون د هغــوی تــه. ژبــې نه کوي، پام ډیر ته معنا شاعران سبک
 پــه کــار شــاعرانو ســبک هنــدي د اخــيل. t3ــه نــه Yيز هر له ذهن او طبیعت د کې،

 دوره دې پــه ده. ژباړه مطلبونو غنايي او عرفا2 فلسفي، پخوانیو د کې سبک هندي
  راننوتل. ته شعر هم لغتونه او فکرونه اړوند مذهب او آدابو دودونو، د هندوانو د کې

 Yــه کــه کيــ,ي، نه پام دومره ته بیان او بديع کې سبک هندي په ادبیات:  – ۳
 نــه کــې هپــ وېEــکال  بیــا2 او بــدیعي نــورې خو دی، بنس� سبک دې د تشبېه هم
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 دي. راغلــې کــې هپــ تو3ــه تصــاديف او طبیعــي پــه چــې دي هغــه يــواې Eــکاري،

www.pajoohe.com                           
 وخــت خپــل پــه النــدې اغېــزې تــر عواملو ان!�و د وخت د مکتب ادQ هندي

 کــ�ې. رامنkتــه Yېــرې شــعري هXمندې نامتو کې شعر اردو او پUتو پاريس، په کې
 د او شــو یوــای رسه موشــ!افC سختې له تخیل لوړ د شعر کې اثارو شعري دغو په

 هندي د کې شاعرۍ یکهکالس پUتو په ورسول. ته معراج يې بابونه Eکيل ل� يو شعر
Qونو د مکتب ادÀ رکونو دY ون دtاغېــز مجمــوعي چاپېریــال او وخت د کې ل� په ل 

 د وخــت د کــې اثــارو پــه شــاعرانو هXمنــدو د زمــوږ او ده کــار پــه پاملرنــه يوخوا له ته
 3ــT او ویاړونــه T3 میراثونه، T3 فرهن!ونو او ولسونو د دا بلخوا. له ته اغېز شعر پاريس
 :۱ ( کــوي ) یــو ( او ن,دې رسه ال فرهن!ونه او ولسونه پر3نې، خلک، چې دي هشعرون
۱۱۵ .(  

ــدي ــبک هن ــدې ادب: پ+ــتو او س ــو وړان ــتل م ــې ولوس ــدي چ  ســبک، هن
 او شــو رامنkتــه خــوا لــه شــاعرانو ژبــو فــاريس د کــې جغرافيــه او مکــه پــر هنــد د

 ويــل او شــو اغيــزمن ســبک دې لــه هــم ادب پUــتو ولي,ديــده. تــه ســيمو نــورو
ــ,ي ــوم�ی کي ــاعر پUــتون ل ــد ش ــد عبدالحمي ــې وو مومن ــبک دې د چ ــه س ــه پ  اډان

  وويل. شعرونه يې کې
ــاتو پUــتو د ــول ادبی ــین ) ــان او محقق ــه پوه ــده دې پ ــدي د چــې دي عقی  هن
ــر کــې شــاعرۍ پUــتو پــه اساســات ســبک ــد عبدالحمیــد مخــه د چــا هــر ت  ( مومن
ــــ ۱۱۴۸ ـــدود ه ـــت ) ح ـــ�ي رعای ـــار او دي ک ـــې زی ـــتلی ي ـــه د دی. ایس  ادQ دغ
 خپلـــه يـــې رسه ســـاتلو پـــه حـــد د اعتـــدال د خـــو ســـم، رسه غوEـــتنو لـــه ســـبک

ــاره شــاعري ــه ــان!�نو ينــو د ســبک دې د ده. کــ�ې عی ــو ل  حمیــد رسه رسه خپل
 د کــې برخــه دې پــه ده چــې معنــا دې پــه دا او وســاتله پUــتنه جولــه شــعر خپــل د

ــدال ــوره الره اعت ــ�ه غ ــه او ک ــط پ ــې ډول متوس ــدي د ي ــبک هن ــاتاس س ــل اس  خپ
 تــر کــ�ل د ســبک دا کــې شــاعرۍ خپلــه پــه چــا چــې کــې شــاعرانو پUــتو پــه کــ�ه.
ــده ــې ح ــب پس ــ� تعقی ــبک دې د او ک ــابو س ــول ک ــیات ) ــې خصوص ــل ي ــ�ل، خپ  ک

  ). ۳۰۹ :۸ ( دی شیدا خان کاظم هغه
 د يــې ژونــد خو دی، خدریزی کې مومندو په او مومند باړې د قوم په بابا حمید
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  شعر: دغه
  مومم 3دايي در3اه د Eکلو د که

  سلطنته له محمدشاه د توبه های
 دی. یقینــي ) هـــ ۱۱۵۲ ـــ  هـــ ۱۱۳۲ ( دورې تــر رن!يال محمدشاه د مخې له

 د رن!ــيال محمدشــاه د حمیــدبابا شعر دا چې کېدای ويل يش نه رسه یقین په بیاهم
 د نــو وي، ويلــی يې کال لوم�ي په دور دغه د که خو دی، ويلی کال کوم په حکومت

        ). ۲۸۰ :۴ ( دی یقيني بالکل کال، هـ ۱۱۳۲ تر ژوند شاعر
 چــې شو È ډیر ته سبک هندي تو3ه ان!�ې په ولوست، ادب پاريس حمید

 کې سبک هندي په ادب پاريس د ده وو. رسېدلی ته لوړتیا او دود ډیر وخت پر ده د
 ډېــرې تــه ســبک هنــدي ادبیــاتو پــاريس د يــې ان!�نې شعرونو د چې وويل شعرونه
 بیــا الره دا لري. يې سبک هندي ادب پاريس د چې لري ان!�نې هغه او دي ن,دې

 صــاحبزاده محمــدي شیدا، خان کاظم ( چې الړل الره په حمید د او وYارله هم نورو
 کام!ــار، خــان، کــاظم محــزون، عبــدهللا ،بارکزي میرزاحنان زوی، يYمکن میاعمر د

  ). ۱۰۴ ـ ۱۰۱ :۳ ( شو یادوالی ترې ) صمد او اکرم محمد مال
ــان!�ې پــه يــې شــعرونه چــې دی شــاعر داســې ژبې پUتو د ماشوخېل حمید 

 پــه Àونــو د شــعرونو کالســیکو د ژبې پUتو د معموال کبله له پوخوايل د شکل د تو3ه
 يــې هــم او ډېــر يــې هم چې دی شاعر يواينی ژبې پUتو د دی کې,ي. ړلراو حيث
  ). ۸۵ :۲ ( دي ليکيل شعرونه Eه

 ســبک هنــدي د کــې پUــتو پــه وروســته پلویــانو تــر شیدا او حمید د هم Yه که
 اســتاد کــې دوره معــارصه پــه خــو ،هو  حســاب نشــت پــه بیخــي هم یا او پيکه شاعري
 دغــه پــر او کــ�ه پــو ســا نــوې کــې جســد هپــ سبک دغه د بېرته پرسيل صدیق محمد
  وک�ه. يې شاعري برابره سبک

 چــې شــته هــم شــاعران نور ينې ترYنj پرسيل استاد د کې دوره معارصه په
 مــوږ جملې دې له چې ده برخمنه اغېزو له سبک هندي د بریده دېره تر يې شاعري

 ســبک دغــه د کــې شــاعرۍ پــه جالن د شو. یادوالی شاعري جیالن جيال2 سید د
  ). ۱۴۶ -۱۴۵ :۵ ( دي Yر3ندې نUانې نUې

 مکتــب ادQ هنــدي د کــې ادب پUــتو پــه هاشمي الدين محی سید رسمحقق
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  راEي: داسې ان!�نې
 دې د اســتعارې او 3ــانې تشــبېه نــادرې نوEت، نازکخيايل، تخيل، اوچت  – ۱
Qيزه مکتب ادtان!�نه بنس  ده. 

 يــې فــورم یــا ډول ادQ دغه او دي ويونکي غزل پÈوان مکتب ادQ دې د  – ۲
  دی. رسولی ته ک�ل

 لــه او شــوې وقــف تــه مســایلو محبــت او مينې د ډیره تر موضوع شعرونو د  – ۳
  دي. ډک سازه و سوز

 النــدې اغيــزو تــر مکتــب ادبــی هنــدي د مکبــت ادQ دا چــې دې له رسه  – ۴
 اســتعارې شوی، انkور ب�ه پخپله کې هپ هم چاپېریال او ژوند پUتني شوی، رامنkته

  دي. شوي رنj کې خم دغه په هم يې 3انې تشبېه او
 د کې عبارتونو او الفاظو په رسبېره، باريکC په معنا د او نازکC په خیال د  – ۵

  ده. ان!�نه غوره مکتب ادQ دې د پيداکول، Eکال او سوز
 کــارول ډیر اصطالحات ییز سيمه او محاورې عامې متلونه، کې شعرونو په  – ۶

  دي. شوي
  ده. منلې ډیره پلویانو مکتب دې د اغیزه، ادب او ژبې فاريس د  – ۷
 ډیــر ژبــاړو نــه ژبــې فــاريس لــه تو3ــه ان!�ې په ژبو، نورو له ادب حکايتي  – ۸

  ) ۲۸۰ :۷ ( دی. موندلی عمومیت
  پایله

 کــې پې�ۍ هجري نهمه په ه،ک�  غوره ب�ه مکتب يوه د يې بیا چې سبک هندي 
 کې,ي ويل چې شاعران دغه شو. رامنkته خوا له شاعرانو ژبو پاريس د هندوستان پر
 اغېــز فرهنj هندي د يې هلته وو، کوچېديل ته هند ایرانه له لهام له رشایطو هړ ناو د

  شو. رامنkته کالب نوی یو شعر د او ومانه
 ادQ ډول هــر هلته دی، کور فرهن!ونو او ژبو �3و او T3و د هېواد هندوستان د
 اړيکــي نــ,دې رسه ژبې پاريس له چې پUتو بیا درلود، اغېز خپل هم نورو په اوEتون

 زمــوږ چــې وه ژبــه داســې وخــت هغــه د پــاريس شــوه. اغېزمنــه سبکه هندي له لري،
 ســبک هنــدي تو3ه دې په پوهېدل. پرې او وو اغېزمن ترې انفرهن!ی ډیری دسيمې

 کــې ســبک دې پــه مومنــد عبدالحميد لپاره ل لوم�ي د او وموندله الر هم ته پUتو
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  ورننوتل. هم نور همداسې بیا او وک�ه شاعري
 د او دي شــوې Yې�نــې کــې پUــتو پــه اړه پــه مکتب او سبک هندي د مناقشه:

 او اوږدې خــورا هغــه چــې دا دي. شــوي نUه په مه شاعران پUتو تابع سبک هندي
 ژر  لوســتونکی چــې شولې Yر3ندې او رالنTې کې ترڅ په ليکنې دې د وې، پاشلې
  ورسوي. ته موخې

  مأخذونه
 ش ۱۳۹۴  ،اباد جالل )ولنه، خپرندویه مومند :تول پا�و زړو د انkور، زرین ـ ۱

   کال.
 موسســه، نرشــاº صحاف چاپ: دریم کاروان، مشکو د جها2، عبدالباري ـ ۲
   کال. ملریز ۱۳۸۷ کو)ه،

 خپرندویــه رشــاد عالمــه پUتو: اشتعار سبکهای تاریخچه حبیبي، عبدالحی ـ ۳
   کال. ملریز ۱۳۹۰ کندهار، )ولنه،

 پوهنتــون، پېUــور اکــاډمي، پUــتو ادب: شــعري پUــتو د خلیــل، همــېش ـ ۴
   کال. م ۲۰۰۸ پېUور،
 خپرندویــه تحریــک مــيل شــاعري: پUــتو او ســبک هنــدي قریيشــ، خاطره ـ ۵
   کال. ملریز ۱۳۹۴ کابل، )ولنه،

 اداره، کتــابتونونو 3رنــده د اریــک د ادبپوهنــه: هاشمي، الدین سیدمحی ـ ۶
   کال. ملریز ۱۳۸۱ پېUور،
 )ولنــه، خپرندویــه مــیهن Yــان!ې: ادبپــوهنې د هاشــمي، الــدین سیدمحی ـ ۷

   کال. ملریز ۱۳۹۳ کابل،
 پ�اوونه: ودې او ایجاد د ادبیاتو او ژبې پUتو د کې هند په هېوادمل، زملی  ـ ۸
   کال. ملریز ۱۳۷۳ الهور، پریس، پرنtنj رشکت

 ډولونــه: مجــاز د کــې ســبک هنــدي منظوم پUتو په همکار، ابراهیم محمد ـ ۹
  کال. ملریز ۱۳۹۲ نن!رهار، )ولنه، خپرندویه ختی¡
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  �ې�نواله ظاهره هن1امه

 
  67ه او اوليس ادبيات

  
  لن�یز

غاړې، ســاندې، زموږ په اوليس ادب کې د Eادۍ هر ډول بدلې، لنTې، نارې، 
رسوکې، دميندو سندرې، چغيان، ســولې او برغــازې زيــاتره او پــه ينــو کــې يــو Yــه 
برخه د kEو د فکر محصول دی او د ډېرو دغه ډول ســندرو پــه لــوی ســمندر کــې د 
kEو نرم او لطيف احساس په Yپو دی، kEينه يا Eــkمنې پــه دې )ولنــه کــې هغــه 

لــه مخــې ډېــر لــه د خپــل مرشــوع  عاجز او بې رضره مخلوق دی، چې د خپل عجز
حق هم نه يش غوEتالی، اخيستل او يا ورته رسېدل خــو يــې پــر ــای پرېــ,ده؛ خــو 
کله چې په اوليس ادبياتو کې بيا د دوی رول ته 3ورو؛ نو دا تــرې جــوتې,ي چــې دې 
مخلوق په دې برخه کې Yومره ډېر کار ک�ی، که Yه هم په دې برخه کې کــار يــې د 

Èــتو د 3ــ�2 ادب ملــن پــرې  خپل زړه او ضمUاواز دی خــو د دغــه اواز لــه املــه د پ
  پراخه شوې ده.

  رسيزه
زموږ د هېواد ډېرو kEو د پې�يو په پوړ کې پــه اوږده تــاريخي بهــÈ کــې خپلــې 
هيلې، ارمانونه، غوEتنې، خوEې، غمونــه، رنkونــه، مينــې او داســې نــور پــه ــان!�و 

  شفاهي ژانرونو کې منعکس ک�ي دي.
مېرمنې نه يوازې دا چې د پUتو د شفاهي ادبياتو په پنkونــو کــې مهــم پUتنې 

  رول بلکې په (مدون) ادب کې يې هم ونTه له پامه نه شو غوروالی.
په پUــتو شــفاهي ادبيــاتو کــې د Eــkو ونــTه ډېــره زياتــه او ســتاينې وړ ده، کــه 
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خــربه د  مقــالې لــه حوصــلې نــه وتلــه، نــو  چېرې ما په )ولو برخو يې کار ک�ی وې؛ نو
که مې يوازې پر Yو ژانرونو باندې بسنه وک�ه او Yې�نه مې پرې وک�ه.  

  د �ې�نې ارز�ت او مربميت
د دې موضوع ارزEت او مربميت په دې کې دی.  لکــه Yن!ــه چــې د نارينــه وو 

اتې په نسبت د شفاهي ادب ارزEتناکه زېرمه د kEو په سينو کــې زيــاتې خونــدي پــ
دي او د kEو له خوا ويل شوي، نو ما په دغــې مقالــه کــې د Eــkو هېلــې، ارمانونــه، 

  غوEتنې، خوCE، غمونه، مينې روEانه ک�ي او Yې�نه مې پرې ک�ې ده.
  د �ې�نې هدف

دا چې د شفاهي ادبياتو په پنkونه کې د kEو لوی الس ده او دغــه ادبيــات د 
مانونو، غوEتنو او د خوCE او غمونــو Yخــه دوی د ژوند، چاپÈيال، ک�و وړو، هيلو، ار 

خربې کوي، نو د دې Yې�نې نه مې موخه دا ده، چې د دغو ادبياتو په جوړولو کې د 
  kEو ونTه Yر3نده ک�م.

  د �ې�نې پو�تنې
  په دې Yې�نه کې ه@ه شوې چې الندې پوEتنې واب يش.

  ؟آيا دا سندرې د kEو د فکر محصول دی او که نارينه وو هم وييل -۱
آيا په دې سندرو کې د kEو جذبات، احساسات، مينه، نيم!�ي ارمانونــه او  -۲

  محروميتونه Eکاري؟
د کومو داليلو له مخې kEې د دې سندرو ويل ته اړ شــوي؟ او دې تــه ورتــه  -۳

ينې کوچنC پوEتنې واب شوې دي.  
  د �ې�نې ميتود

يســتی دی او په دې Yې�نه کې مې له تحلييل او ترشېحي ميتود Yخــه کــار اخ
  د رضورت په وخت کې مې مرکې هم ک�ي دي.

  اصيل م/
زموږ )ولنه د ان!�و سيايس، )ولنيزو، اقتصادي او جغرافيوي عواملو له املــه د 
داسې )ولنو او اولسونو په رسکــې راــي، چــې د ليکلــو ادبيــاتو پــه پرتلــه يــې د دغــو 

  ادبياتو پان!ه درنه او شتمنه ده.
زموږ د هېواد ډېرو kEو د پي�يو په پوړيو کې په اوږده تاريخي بهÈ کــې خپلــې 
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CEنې، خوtEــان!�و  -غمونه -هيلې، ارمانونه، غورنkونــه، مينــې او داســې نــور پــه 
  شفاهي ژانرونو کې منعکس ک�ي دي.

ی د نــورو )ــولنيزو همدا ډول پUتني مېرمنې په )ولنه کې د نارينه و رسه يو ــا
چارو د اجراء تر Yنj د پUتو پــه اوســني ادب کــې پــه خاصــه تو3ــه د قــدر وړ برخــه 
لري. دا هم د يادونې وړ ده، چې پUتنې مېرمنې نه يوازې دا چې د پUتو د شــفاهي 
ادبياتو په پنkونو کې مهم رول لري بلکې  په (مدون) ادب کې يې هم ونTه لــه پامــه 

  )۱نه شو غور والی.(
لنTۍ، نارې، غاړې، ســاندې،  -موږ په اوليس ادب کې د Eادۍ هر ډول بدلېز 

رسوکي، د ميندو سندرې، پ�اکــې، چيغــان، ســولې، سلســې او برغــازې زيــاتره او پــه 
ينو کې يو Yه برخه د kEو د فکر محصول دي او د ډېرو دغه ډول سندرو پــه لــوی 

يه رنkونه او ک�اونه په Yپو سمندر کې د kEو نرم او لطيف احساس بې پايه مينه ناپا
دي او زموږ د ميل تاريخ ح�سو ته په اړونده اوليس تخليقاتو کې د پUــتنې مÈمنــې 

  ميل غرور، شهامت او رسEندنه په ډېر وياړ په غورنj ده.
همدا شان د نارينه وو په نسبت د شفاهي ادب ارزEــتناکه زېرمــه د مېرمنــو پــه 

نارينه و په پرتلــه Eــkو شــفاهي ســندرې ډېــرې  سينو کې زياته خوندي پاتې ده او د
ويلې، البته د نارينه وو په رول هم سرت3ې نه شو پtولی، خو پــه پــه )ولــه کــې پــه دې 
برخه کې د Eــkو رول زيــات دی او د ادبپوهــانو پــه انــد د Eــkو لــه خــوا ويــل شــوي 
شـــفاهي ادبيـــات دي او د دوی د تـــودو جـــذباتو، ژور عشـــق، نيم!ـــ�و ارمـــانونو او 

  )۲وميت غلبلو د دوی آثارو ته په زړه پورې رن!ينی ورک�ې ده.(محر 
جذباتو او احساساتو استازيتوب کوي، دا  -د دوی دغه آثار د دوی د نازکو نايابه

که چې د شفاهي ادب ډېره نايابه ذخÈه د دوی په سينو کــې خونــدي پــاتې ده او 
ډېر مهم المل يې دا هم دی چې مېرمنو او kEو ته د سواد او زده ک�ې ډېره لــ,ه الره 

خه مېرمنې نالوستې دي. له همدې کبله هغــوی د چاره برابره وه او د هغوي زياتره بر 
شفاهي ادب ينې برخې په خپله حافظــه کــې ســاº، نــو کــه ويــالی شــو چــې د 
kEو ونTه په شفاهي ادب کې دليکيل ادب په نسبت زياتــه ده او پــه همــدې خــاطر 
 Èــموږ يې د فولکلور يا شفاهي ادب ايجاد 3رې بولو که دې مسئلې ته ل, نــور هــم 

په )وله کې په اوليس ادب کې kEمنو نوEت پــه النــدې وليســ ژانرونــو کــې شو، نو 
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  موندالی شو.
لنTۍ د پUتنو مÈمنو د ژوند يوه صفا او Eکلې هنداره ده چــې پــه  لن�ۍ:  -۱

دې کې مېرمنو له پخوا راهيسې د خپلو هيلو، محروميتونو، ناخوالو او دردونــو يادونــه 
  په آزاده تو3ه ک�ې ده.

ې تر دې وخته د لنTيو ويونکی او د پيل کره نېtــه نــه ده معلومــه، رسه له دې چ
خو بيا هم د مضمون له پلوه داسې Eکاري چې د دې فورم پــه پنkوونــه کــې Eــkې 
تر نرو لوی الس لري. لوم�ی دا چــې د نارينــه وو پــه نســبت Eــkې ډېــری د ليــک او 

وخــت  لوست له نعمت Yخه بې برخې دي، نــو لنــTۍ هغــه Yــه دي چــې تــل او هــر
سي�ه په سينه په شفاهي ډول تليل او راغــيل دي او ليکلــو تــه يــې ډېــره اړتيــا نــه ده 

  محسوسه شوې. 
دوهم دا چې د لنTيو ويونکی او شاعر نه دی معلــوم او دا چــې د پUــتني او پــه 

نر واکمنه )ولنــه ده نــو کــه Eــkو هــم د خپلــو احساســاتو د  -)وله کې افغا2 )ولنه
  )۳ره بللی دی.(بيان لپاره دا فورم غو 

همدا شان د لنTيو ژبه سوچه او تر ډېره د پUتنو د ژوند کابو ډېره خــوا پــه کــې 
انkور شوې ده، نو که ويالی شو چې د پUــتني کلتــوري ژونــد د هنــدارې پــه تو3ــه 
کار کوي. يا د پUتني ژوند د کلتور يو روڼ انkور دی. د دې لپاره چــې د دې خــربې 

  دې لنTيو ته را اړوم.پخلی مو ک�ی وي پام مو الن
  چې د سهار اور يې بلې,ي دوی ترې ينــه            ه عمره زار ک�ېـــوچي لـــــما د ک
  رو مې اړوي ژړا راينهـــــــورو غـــــــــپه ت            ې )وپک زه يې شپيلC يمــورور م
  اوس به په سپÁ اوربل کې Yه وهم 3لونه            وهـره شـــه اور ايـــــوا2 پــــزما 

  )۴تو منع کوينه(ــــــظا¹ موزي مې له ک            و تا راک�ي خدايهـــرت3ې خــــــس
د پUتو د اوليس ادب يوه اړينه او خوږه برخه کاک�ۍ  کاک�ۍ يا د کاک�و غــاړه:
نامه يــادې,ي او يــادې کاک�يو لنTيو او کاک�يو غاړو په  -دي. دا ډول سندرې د کاک�يو

  شوې دي.
ــي، فلســفي،  ــي، دين ــي، بزم ــه رزم ــې ډول، ډول موضــوعات لک ــاک�يو ک ــه ک پ
اجت�عي، عشقي، کوميTي، تراژيــدي ترانــې، اقتصــادي رشايــط، کلتــوري پابنــدي، 
دينې او عقيدوي، ساده اوليس افکار، فلسفي، د )وکې او )کالې او د پUــتني کلتــور 
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يل چــې د پUــتنو لــه بيالبيل اړخونه، خويونــه رواجونــه او داســې نــور موضــوعات راغــ
  اوليس کليوايل او کوچا2 ژوند رسه اړه لري.

 Tتنو 3ــUيو غوندې د )ولو پTد کاک�يو ويونکي او شاعر معلوم نه دی او لکه د لن
مال دی. کاک�ۍ هم د لنTيو په Yېر اک�اً يا زياتره برخه يې د kEو او مېرمنو له خوا 

ې اکــ�اً Eــkې لطيــف جــوړې شــوي او اوس هــم جــوړې,ي. پــه دې ډول ســندرو کــ
  احساسات او د ژوند عواطف په کې Yر3ندوي. لکه په الندې بېل!ه کې چې 3ورو:

 jه پــر رن!ارنــÈت په دې کې دی چې برسEهمدا ډول د کاک�و غاړويو سرت ارز
موضوعاتو يې د پUتو پخوا2 سوچه لغتونه هم تر موږه را رسويل او پــه ســوچه ســاده 

غاړه هغه په زړه پورې شــعري ډول دی، چــې اکــ�اً او سپې@لې پUتو ويل شوي دي، 
kEې خپــل لطيــف احساســات او ژور عواطــف پــه کــې Yر3نــدوي. د کاک�ســتان پــه 
پراخه سيمه کې داسې kEه به نه وي، چــې خپــل ژونــد کــې يــوه نيمــه غــاړه نــه وي 

  جوړه ک�ې.
  3له په کومه راYه ي  =  د بو)و ت�C ت�ې
  )۵کارمېلې ته م (د شاه   =    د بو)و ت�C ت�م

  ودېـستا ملبې تر اور ت
  �ېدېــپه اوبو هم نه س

  يا:
  ودېـستاملبې تر اور ت

  په شنه دود نه س�ېدې
❊        ❊        ❊  

  وره نه يمـــزه له ذاته ت
  )۶توره ک�ې بېلتانه يم (

کاک�ۍ ډېر ډولونه لري، چې لــه هغــو ډولونــو Yخــه يــو هــم سلســلې  سلسلې:
کلور يوه پــه زړه پــورې برخــه ده چــې د لرغونــو زمــانو Yخــه زمــوږ دي، دغه فورم د فول

  اوسني نسل ته سينه په سينه راغيل او خوله په خوله را پاتې شوي دي.
د سلسلو ينې مرسې برابرې خو په ينو ايو کې بيا يو بــل رسه تــوپÈ لــري. 
په دې ډول سندرو کې هر ډول موضــوعات راتلــی يش لکــه: ينــې تــاريخي رجــال، 
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  قبيلوي جن!ونه او د زمانې پېUې لکه په دغه الندې مثال کې.
  و نجونو اجل يمـــــزه د E   ه سنkريم =ـــــلې پـــــرا وت

  ا ترا وده تريمــــر چــــد ه   نکی ماريم =ـد سپي په شان
  اهي قال که غم دیــپر ش  =  بز Yورمونی ډوکلجن دی

  )۷)و)ه يم د پوالدو.(
  د کاک�يو نور ډولونه برغازي او سولې دي.

سولې هم د وليســ ادبيــاتو پــه زړه پــورې او خونــدور شــعري فــورم دی.  سولې:
  خوشحالC په مناسبت باندې ويل کې,ي.دغه ډول سندرې د واده او يا د 

سولې د يوې ډلې يا يو 3روپ له خــوا ويــل کېــ,ي. يــوه ډلــه ناســتې وي او يــوه 
Eکلې او چاالکه نجلC د کو)ې په من¡ کې درې,ي، ناستې kEې د شعر پــه ژبــه لــه 

  والړې kEې Yخه پوEتنې کوي او والړه kEه دوی ته واب د شعر په ژبه ورکوي.
E و له خوا دريا هــم ورتــه سولې زياتره دkE و او نجونو له خوا ويل کې,ي او دk

وهل کې,ي او د دواړو ډولو  ترمن¡ طنزيه او کرته لرونکې خربې ويــل کېــ,ي. و3ــورئ 
  دا الندې مثال:

  ه ک�مــورې نــه پــجه بـــــــران�م=ـــه اوړه کـــــــــــا�ي بـــــک
  ته دې ونه ک�م چې پال2 - ې دې قسم ويـــدای مــــــپه خ

  الړه kEه په ډېر ناز او موزونو حرکاتو رسه داسې واب ورکوي:
  )۸هغه خو ليونی دی که يې وکمه(

  دغه سندره د نوم په بدلولو پای ته رسې,ي.
يوه ډلــه ادبپوهــان پــه دې نظــر دي، چــې دغــه ډول فولکلــوري ســندرې اصــالً 

(شوله) ده او پــه اکــ�ه سندرې نه دي، بلکې وليس Eېراوې دي، چې اصيل ب�ه يې 
مواردو کې چې د چا زړه د کوم بل چــا پــه وســيله ازار يش نــو ورتــه Eــېراوې کــوي او 

  وايي: شوله فالنيه په غم کک� شې، شوله فالنC بوره شې او دې ته ورته Eېراوې.
دا سندره د شفاهي ادب يوه ان!�ې او په زړه پــورې برخــه ده، چــې   لن�ک�:

ري. چې معموالً د يوې بلې سندرې پــه پــای کــې پــه خاصــه هره سندره خاصه غاړه ل
  غاړه ويله کې,ي او په ان!�ي ډول د استع�ل مورد نه لري.

لنTکC هم د خپل لنTوايل رسه رسه ک� م� لکه د لنــTيو پــه Yېــر د هېــواد او 
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ايفو اختالفونــه، د خــان خــانی سيمې په )ولو پېUو، داخــيل تضــادونه، قبيلــوي او طــ
مکاملو، د فيوډايل سيستمونو، مرګ ژوبلې، مقابلې، مبــارزې د دودونــو او دســتورونو 

  )۹د ميل کلتور د مشخصاتو او... نورو موضوعاتو په باب په خپله غې, کې رانغاړي. (
د ايجاد سيمې يې د خوست او د پکتيا يني غرنC برخې دي. دا سندرې هم 

  او هم د نارينوو له خوا ويل کې,ي. د kEو له خوا
  جار بې غمه خدای دی بنده تل په غم کې وينه

  )۱۰پا Y,ه الليه خوب به بيا وک�ې مينه (
  ته چې جواري ک�ې ما به بایه ((بايلل)) ک�ې مينه

  مه را پسې ژاړه ووړکيه نه مې درکوينه  
  )۱۱جار خtک جن!ې,ي زيبو شنه يش وخاندينه (

ینې پUتانه (نيمکC) هم وايي. د پUــتو پــه اوليســ نظــم رسوکو ته  رسوکی:
  کې يوه په زړه پورې، خوندوره او خوږه برخه ده.

رسوکي، عموماً يو بیت يعنې دوه مرسې لري، چې لوم�ۍ مرسه يې  تر دوهمې 
  اوږده وي او کله دواړه مرسې يې برابرې وي.

ا پــه 3ــTه رسه رسوکي زياتره لکه د هندي ( کورس) په شان د يوې ډلې لــه خــو 
ويل کې,ي. رسوکي نه يوازې دا چې په موســيقي کــې يــو پيــاوړی او زبردســت نقــش 
لري، بلکې په ات¿ کې هم يو بارز او روڼ نقش لوبوي او د ات¿ زيــاتره خــوږې نــارې او 

  په زړه پورې نغمې په همدغه رسوکو پورې اړه لري.
درې غونــدې همدا شان رسوکي هم لکه لنTۍ او يا د خلکــو ينــې نــورې ســن

  خاص او Eکاره ويونکي او شاعر نه لري.
  رسوکي عموماً په دوه ډوله دي:

  لوم�ی: هغه رسوکي چې په ات¿ کې ويل کې,ي چې د ( آت¿ رس) يې هم بويل.
دوهم: هغه رسوکي چې له ات¿ Yخه پرته په نورو مجلســونو او Eــاديو کــې ويــل 

  نيمکC هم ورته وايي.کې,ي، چې دې ته (( عام رس)) او يا خو تش رسوکي او 
  د بTيالC توتان ږلC وهيل دينه = ادکې مورې ما�وله مه 

  ما�وله مه
  خوراک مې نه وای د آشنا دا ډېر غمونه  د توتو پا�ې مې خوراک وې = 
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  ادکې مورې –ما�وله مه 
بTيالC توتان ږلC وهيل دي�ه ما�ولــه د  -ما�وله مه= ادکې مورې ما�وله مه

مه.  
کله کله رسوکي د kEې او نارينه تــرمن¡ د ســوال او ــواب پــه تو3ــه هــم ويــل 

  کې,ي.
  لکه په دغه الندې مثال کې:
  نارينه: 3لې سباته درمه  kEه: جانانه راشه ديدن وک�ه

  تانه خفه کومه    خفه زړ3ی مې Eه ک�ه
  )E۱۲کلی ژوندون دی. (      سبا بېلتون دی

بابواللې د پUتو ادب هغه مخصوص شعري فورم يا ســندره ده چــې د  بابواللې:
واده ورو په مختلفو وختونو کې د Eــkو لــه خــوا ويــل کېــ,ي. ادبپوهــان وايــي چــې 
ــر  ــاوې رس وغــوړوي او د واده پ ــه چــې د ن ــوم�ۍ ورځ کل ــر ل ــابواللې اکــ�اً د واده پ ب

  مخصوص تخت يې کUېنوي.
وخــت دقيــق نــه دی معلــوم، خــو داســې Eــکاري چــې  د بابواللې د پيدا کېــدو

ډېرې لرغونې سندرې دي او پUتنو د خپلــو ودونــو او Eــاديو پــه وخــت کــې ويــيل او 
  وايي يې.

ويل کې,ي بابواللې په اوليس سندرو کې يو مخصوص جوړEــت لــري او عمومــاً 
له دريو بېالبېلو )و)و Yخه تشکيله شوې وي او کله کله دوی مرســې هــم لــري، چــې 

وم�ۍ مرسه يې عموماً د موضوع نه لرې وي، حتی کلــه کلــه مهملــه وي او يــوازې د ل
  دوهم بند د قافيې لپاره را وړل کې,ي، لکه په الندې بېل!ه کې.

  دوه  دوه تاره اخيل
  رس يې ورو ورو يې بيلويه

  ناوکC موده نادانه
  )۱۳تر غرمې مې يې ندونه(

و شــمېر يــې رسه مســاوي وي او ببواللC اک�اً درې مرسې لري. د مرســو د Yپــ
  عموماً د Yپو د شمېر له مخې ( اته) Yپې وي.

  اوښ والړ زن!ون ت�لی (ها) ببوالله
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  اوښ والړ وای، وای، زن!ون ت�لی (وای)
  تر هغو به يې خالص نه کم (وای) ببوالله، الله

  )۱۴(وای)(خو زما جان وای، وای نه دی راغلی 
د پUتو شفاهي ادبيــاتو يــو خاصــه او ــان!�ې برخــه ده انتــه خــاص چغيان: 

  شکل او موضوعي ان!�نې لري.
دغه سندرې تراژيدي او غم ناکه ب�ه لري. ناوې او د ناوې خپلوان د ژړا په Yپــو 

  کې په خاص آهنj او وزن رسه وايي.
د Eــkو لــه خــوا چغيان ډېرې خــوږې او پــه زړه پــورې ســندرې دي چــې اکــ�اً 

جوړې,ي او د kEو له خوا ويل کې,ي او کله کله نارينــه يــې تقليــد کــوي. هغــه ســوز، 
درد چې د kEو په چغيانو کې موجود دي هغه د س�يو په چغيانو کــې نــه تــر ســرت3و 

  کې,ي، نو کومه پېغله چې واده کې,ي نو خپل پالر باندې داسې غ, کوي.
  )۱۵بابکه خوښ دې ک�ې روپC(     ول مرغC =ــ�م د چــــزه دې ک
  �م راترهــــکو دې کـــــتر مل  ره =ــــــــ�م را تـــــــــــزه دې ک

  الرهـــاته ورک�م پــــزه دې چ     !اره= ــــنس دې ډک شه له ان
  )�۱۶م موره(ـــــزه دې چاته ورک     نس دې ډک شه له سور اوره =

ه او آســانه برخــه ده او د نيمکC د پUــتو د اوليســ ســندرو ډېــره ســاد نيمک�:
پUتو ژبې يوه خاصه او په زړه پورې برخه جوړوي، نيمکC زياتې د kEو له خوا ويلې 

  کې,ي.
kEې کله چې په کور کې کار کوي او يــا د کــور Yخــه بهــر د Yرخــې کولــو پــه 
  وخت او يا د کاليو مينkلو په وخت کې دغه الندې سندره له ان رسه زمزمه کوي.

  ه 3لوــبه ملن ډکه در وړم ل ورم د 3لو اوس
  م له 3لوــو غنچه نه ده درـــــدن د 3لــــدي

  ارته ولې,مهــې يــــه الس يــــــــچې د ريبار پ
  )۱۷درم له 3لو اوس به ملن ډکه در وړم له 3لو.(

ساندې هغه نظمونه دي چې معموالً د kEو لــه خــوا پــه مــ�ي بانــدې  ساندې:
يې ک�يکــي او ينــې نــور يــې غ�نکــی هــم  -ستاينې، ينېويل کې,ي. ينې خلک 

  بويل.
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ينې ساندې په خپله لنTې وي چې په خاص وزن او آهنj په کــې د مــ�ي د 
Eه توب، نيکيو، د ده د نيمه خــوا هيلــو، ارمــان کــوي او کــه چېــرې مــ� وي، نــو د ده 

  )۱۸او د هغه نيم!�ي ارمانونه او حرستونه يادوي.( هيلو د نه رسه کېدلو
  او داسې وايي:

  کرو)و بارانونهــــــه ما ورې,ي د ســــــپپه جانان سپÁ کفن غوړې,ي = 
  )۱۹جانان مې 3ل د پرسيل خاورو له ينه.(امله =ـــه ژاړم عـــــــې به نـــــول

د مېندو سندرې هغه خوږې او منظومې سندرې دي، چــې  د ميندو سندرې:
مېندې يې خپلو ماشومانو ته په مختلفو وختونو کــې وايــي. کلــه چــې يــوه مــور خپــل 

  ماشوم ويده کوي، نو په ډېره خوږه ژبه او په ډېر Eکيل انداز دا سندره وايي. 
  خوب يې راشه په ليمو -اللوللو

شوې دی، که چې ماشــوم تــه ويــل دا سندره د ډېرو ساده کل�تو Yخه جوړه 
کې,ي. کله ماشوم دا سندره اوري،  نو د مــور پــه پســته غېــ, کــې پــه نــاز خــوب ويــده 

  کې,ي.
همــدا ډول مېنــدې پــه دې ســندرو کــې خپلــو ماشــومانو تــه د خپلــو مرشــانو د 

  بهادرۍ کيسې کوي، که چې د نن ورې ماشومان د سبا ورې وانان دي.
  جانه هللا  هو هللا هوشه  هللا هو  زما

  هللا هو -للو -للې للې للې للې
jنYه تېره توره ترE ،jپالر دې تلی دی په جن  

jنÈپه وطن راغی ن ،jرس به ورکاندي په نن  
  )۲۰هللا هو شه   هللا هو، زما جانه هللا هو.(

ينې پوهان په دې عقيده دي، چې د مېندو ســندرو تــر Yنــj د (( هللا هــو)) 
هم په 3وته شوی، چې د ماشــومانو د کرارولــو او ويــده کولــو وخــت په نامه يو بل ژانر 
  ) لکه په دغه الندې مثال کې.۲۱کې ويل کې,ي. (

  مه راه پيشو -اللو للو
  –هللا هو هللا هو  –خوب به راشه زما د خان وړو وړو ليمو 

  للی للی للی للی للی، للو هللا هو په دې الره مه راې غلو
   لکه غرنده پشو هللا هو زما خان به اوس اوده يش
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  )۲۲مه راه پشو، خان داسې للو للو ده لکه 3وډی د رنجو هللا. (
  ماشوم داسې للو دی لکه 3وډی د رنجو
  پايله

لنTه دا چې پــه شــفاهي او اوليســ ادبيــاتو کــې د Eــkو ونــTه ډېــره زياتــه او د 
حقيقــت کــې دا )ــول د Eــkو لــه محروميــت Yخــه زې,ېــديل پاملرنې وړ ده. چې پــه 

ادبيــات دي. البتــه ینــې برخــې لکــه اللــو للــو للــو او دې تــه ورتــه نــورې د لطــف، 
احساس، عاطفې او دې ته ورتــه مســائلو پــه خــاطر پنkېــديل؛ خــو پــه )ولــه کــې پــه 
شفاهي ادبياتو کې د kEو رول پــر هغــه ژانــر يــا برخــې کــې ډېــره وي، چــې هلتــه د 

ال، شاعر او يا هم د ويناوالې نوم نه راي، که بيا هم محروميت دې تــه اجــازه ليکو 
نه ورکوي چې د kEې نوم دې په يوې داسې نادرې بدلې، لنTۍ، برغازې او يــا دې 
ته ورته ژانرونــو کــې يــاد يش؛ نــو Eــkې هــم دا فرصــت غنيمــت شــمېري او د زړه لــه 

  خالصه خپله خربه کوي.
شفاهي ادبيات هغه ادبيات دي چې هم د kEو رول په  نو که خربه را )وله ک�و

کې زيات دی او هم د پUتني kEو د ژوند رEتينې هېنداره ده چې له بده مرغــه لــه 
پيله تر اوسه پورې د دې برخې انkورونه لکه Yن!ه چې پــه کــار ده نــه ده شــوې، مــا 

ه کــې د هم د دې برخې د Yه انkورونې ه@ه وک�ه؛ خو هيله منه يم چې په دې برخــ
پUتني مېرمنې د رEتيني ژوند د انkورونې لپاره هم کارونه ويش، تــر Yــو )ــول ژونــد 

  يې روEانه او له امله يې د 2�3 ادب ملن پراخه يش.
  مأخذونه

د افغانستان د علومــو اکــاډمي د ژبــو او  :محمد عارف غروال، غرنC سندرې -۱
  مخ. ۶کال،  ۱۳۶۰ادبياتو مرکز، دولتي مطبعه، 

 ۱۰۶کــال،  ۱۳۸۱اريــک موسســه،  :محی الدين هاشمي، ادب پوهنهسيد  -۲
  مخ.

محموده تقوا، لنTۍ د Eــkو پنkونــه، د افغانســتان د اوســنيو ادبيــاتو، اووم  -۳
  مخ. ۵۲کال،  3۱۳۶۰ويته انستيتوت، دانش مطبعه،  :ميل جشن د مقالو )ولکه

  مخ. ۴۲ل، کا ۱۳۹۲نن!رهار،  :محمد داود وفا، د فولکلور پېژندنې الرEود -۴
کــال،  ۱۳۴۱پUتو )ولنه، دولتي مطبعه  :حبيب هللا رفيع، د خلکو سندرې  -۵
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  مخ. ۱۲۳
 ۱۳۹۳پUــتو اکــاډمي، پېUــور،  :شاه جهان، پUتو ادب کې د مېرمنو برخه  -۶

  مخونه. ۸۵ -۸۴ملريز کال، 
  مخ. ۲۴۹کال،  ۱۳۶۰د زيري کالنC،  :حبيب هللا رفيع، زرينې Yان!ې -۷
  زما خپل ياداشتونه. -۸
د علومــو اکــاډمي،  :غو)C خاورې، د پUتو شفاهي ادبياتو شکل او مضمون -۹

  مخ. ۲۵ملريز کال،  ۱۳۶۶د ژبو او ادبياتو مرکز، 
دانــش خپرندويــه )ولنــه،  :زملــی هېــواد مــل، د پUــتو ادب لرغــونې دورې -۱۰

  مخ. ۸کال.  ۱۳۷۶
  مخ. ۲۵پUتو شفاهي ادبياتو شکل او مضمون، د  -۱۱
  مخ. ۱۲۶د خلکو سندرې،   -۱۲
  مخ. ۱۲۶پورته اثر،  -۱۳
د تحريــک خپرندويــه  :محمد اسمعيل يــون، د پUــتو ادبيــاتو لرغــونې دوره -۱۴
  مخ. ۳۹۳کال.  ۱۳۹۴)ولنه، 

  مخ. ۴۰۰د پUتو ادبياتو لرغونې دوره،  -۱۵
  مخ. ۴۰۲همدغه اثر،  -۱۶
ع ۲۰۰۶پUــتو اکــادمي، پېUــور يونيورســتي،  :، پنkــه شــمعېافضل رضــا -۱۷

  مخ. ۲۲کال، 
 ۱۳۹۳پUتو اکــادمي، پېUــور،  :شاه جهان، پUتو ادب کې د مېرمنو برخه -۱۸

  مخ. ۹۵کال. 
ــکل او مضــمون -۱۹ ــاتو ش ــفاهي ادبي ــتو ش Uــاورې، د پ ــو)C خ ــو  :غ د علوم

  مخ. ۲۹کال.  ۱۳۶۶اکاډمي، د ژبو او ادبياتو مرکز. 
  اثر. پورته  -۲۰
  مخ. ۷۲پUتو ادب کې د مېرمنو برخه،  -۲۱
 مخ. ۶۶د فولکلور پېژندنې الرEود،  -۲۲
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 پوهندوى دکتور اجمل ;کىل

  
 معيارونو په ر�ا کې د پ�تو �ې�نيزو د 

  د معارصې �ې�نې روايت

  
  لن�یز

Yې�نه او Yې�نې هغه نومونه دي، چې نن سبا ورته ډېره توجه کې,ي، خو له بــده 
مرغه ال هم وررسه په )وله معنا بلد نه یو او ال هم Yې�نه او تالیف یــا Yې�نــه او تصــنیف 
رسه ډېر نه جال کوو او هره سازه ناسازه لیکنه راته Yې�نه Eکاري، په داسې حال کــې 

او آرونه لري او د همــدغو اصــولو یــا معیــارونو پــه ر�ــا  چې Yې�نه انته رشایط، اصول
کې موږ یوه Yې�نه له بلې تفکیک او جال کوالی شو، که په معارصو ادبیــاتو کــې تــر 

  )ولو مهم بحث د Yې�نې پر اساس ادبیات دي چې Yې�نیز ادبیات هم ورته وايي. 
خپلــې وســې په دې بحث کې موږ په پخوانیو روایتي Yې�نو او معیاري Yې�نو تر 

  ر�ا اچولې ده او ه@ه کوو چې د دواړو برید پولې رسه جال کاندو. 
  رسیزه

د Yې�نې یا تحقیق پــه اړه مشــهوره خــربه ده یــا پــه تعریــف کــې يــې لولــو چــې 
تحقیق د حق له کلمې Yخه اخیستل شوی او حق رEتیا تــه وايــي، یعنــې یــو Yــوک 
باید ان رEتیاوو تــه ورســوي، البتــه رEــتیا تــه رســېدل ډېــرې ســتونزې، نن!ــونې او 

  ې و3ايل. خوارۍ هم غواړي چې لیکوال یا Yې�ونکي ته بویه چې دا )ول
په دې مقاله کې موږ د حق په پخوانیو او اوســنیو شــکلونو یــا ب�ــو بانــدې بحــث 
ک�ی او بیا مو معیاري حق یا تحقیق Yې�لی چــې کــوم دی او Yن!ــه بایــد وي. زمــوږ 
ادبیات او په )وله کې تحقیق له دوه ډوله نن!ونو رسه مخامخ دی یو پخوانی یا دودیز 
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اصل چې له بده مرغه ډېر له ورته تاریخي اصل هم وايي چې هغه انته ــان!�نې 
او اصول لري او دوهم معارص یا د اوسنیو معیارونو په ر�ا کې تحقیق چې پــه ن�یوالــه 
کچه په کې بدلون راغلی، نو ما ه@ه ک�ې چې دا موضوع په دې بحث کې وYې�م او 

  ا واچوم.په معیاري ب�ې باندې يې تر وسې وسې ر�
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

د دې Yې�نې اهمیت او مربمیت پــه دې کــې دی چــې د Yې�نــې )ــولې ب�ــې او 
جولې په کې بیان شوي او بیا يې پــر منkپان!ــه بحــث شــوی چــې پخــوا Yن!ــه وه او 

  اوس Yن!ه ده او باید Yن!ه وي. 
په ر�ا کــې د  همدا راز Yې�نه Yه ارزEت لري او ولې باید د نوو اصولو او قوانینو

  Yې�نې اصول په پام کې ونیسو، یعنې معیاري Yې�نې کومې دي او باید Yن!ه وي؟ 
  د �ې�نې موخې

د دې Yې�نې موخه په دې کې ده چــې پخــوانC او اوســنY Cې�نــې رسه تــوپیر 
ک�ي، پخوا2 او اوسني معیارونه رسه جوت ک�ي او په ورته وخت کې ناسمې Yې�نــې 

عنې دود پالنه او ناسمC د Yې�نې د اصولو او نوو غوEتنو له اصولو Yخه جال ک�ي، ی
  په ر�ا کې مطالعه نه يش.

  د �ې�نې پو�تنې
  په دې Yې�نه کې الندې پوEتنې تر ډېره واب شوې دي: 

  Yې�نه Yه  شی دی؟ �
  Yې�نه باید Yن!ه ويش؟ �
  پخوانC او اوسنY Cې�نې Yه توپیر لري؟ �
  د Yې�نې معیارونه کوم دي؟ �
  کوم شیان دود دي او کوم معیارونه؟ �

او دې ته ورته نورې کوچنC پوEتنې هم د مقــالې پــه اوږدو کــې ــواب شــوې 
  دي. 

  نې میتودد �ې� 
پــه دې Yې�نــه کــې تــر ډېــره لــه ترشــیحي، توضــیحي او تحلــیيل میتــود Yخــه 
  اســتفاده شــوې او د اړتیــا پــه صــورت کــې د انتقــادي میتــود نــه هــم t3ــه اخیســتل 
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  شوې ده. 
  د �ې�نې اصيل م/

د کو)ې ن�يوال سيمينار پاسنى رسليک د ليکنــې لپــاره راوســتاوه؛ خــو پــه دې 
ر�ا کې يې ما د خپلې موضوع اړوند وابونــه ، چې په ېرسليک کې ډېرې پوEتنې و 

  موندالى شو.
لــوم�ۍ پوEــتنه دا وه، چــې د Yې�نــې معيارونــه کــوم دي؟ د دې پوEــتنې يــو 

کــې ه واب خو د Yې�نې مېتودولوژي يا طرز و ب�ه ده، چې Yې�نيزه چاره يا موخــه پــ
پــه تررسه کې,ي.  دې پوEتنې زما لــه ليکنــې رسه مســتقيمه اړيکــه لرلــه، کــه چــې 

پUتو کې د علمي Yې�نې يو اړخ دا هم و؛ خو بل او مهم واب د پUتو Yې�نــو موخــه 
  او منkپان!ه وه، چې د پUتو Yې�نې يې له مخې پر دوديزو او نادودويزو وېشلې دي.

په رسليک کې نغUتې بله پوEتنه د معارصې Yې�نې د روايــت وه. دلتــه زمــا پــه 
نــا لــري، کــه مــازې عYې�نــه د مــاډرن مموضوع کې تاريخ هم شاملېده، چې معــارصه 

  مهال ته يې اشاره ده؟ 
مې پوEتنې ته واب وايم او بيا د تاريخ په سفر کــې د معــارصې هزه لوم�ى دو 

  Yې�نې پر مفهوم او وضعيت خربې کوم.
Yې�نه لرغوÖ کار دى؛ خــو معــارصه Yې�نــه ــوان علــم دى. تــر شــلمې پېــ�ۍ 

ي تيوريو مخه نــه وه کــ�ې، زمــوږ اثــار پــه دي¡ علمېمخکې چې ال زموږ سيمې ته د لو
تــر دې پېــ�ۍ مخکنــي لــيکيل آثــار پــه معــارصه  ،زاړه طرز ليکل کېده. پر دې بنس�

  Yې�نه کې نه شمېرو.
چې د معارصو Yې�نــو خــربه کــوو؛ نــو پــر دې پــوهې,و، چــې دا الر ختيkپوهــانو 

ي شــتو د نيولې وه، چــې د بېالبېلــو ســيايس او نــورو موخــو لپــاره يــې زمــوږ د فرهن!ــ
را)ولولو هلې لې وک�ې. زموږ لــوم�نC معــارصې Yې�نــې د ختيkپوهــانو لــه دودويــز 

  Yې�ندوده اغېزمنې دي. 
د پUتو د معارصو Yې�نو منظم پيل په افغانستان کې د کابــل او نــورو انجمنونــو 
او وروسته د پUتو )ولنې او په پUتونخوا کې د پUتو اکاډمC له رامنkته کېدو شــوى 
دى. پر دې رسبېره په دې مرکزونو او له دې مرکزونو بهــر د بېالبېلــو مجلــو او جريــدو 

ې مهم نقش ولوباوه. په دې مجلــو او جريــدو چاپ هم د معارصې Yې�نې په پيالمه ک
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کې د نومياليو پوهانو Yې�نيزې ليکنــې خپرېــدې او پUــتو )ــولنې، پUــتو اکــاډمC او 
  نورو Yې�نيزو مرکزونو د Yې�ونکو په زيار زاړه دېوانونه او نور آثار خپرول.

، چــې پرلــه پســې يــې Yــو لســيزې دوام ىد ى پــ�اودا د معارصې Yې�نــې لــوم� 
پ�او کې د Yې�ونکو مــخ تــه د خپلــې زړې پــان!ې د را)ولولــو او خونــدي  ک�ى. په دې

کولو مهمه پوEتنه پرته وه. په افغانستان کې د يــوې مــيل ژبــې اړتيــا پوهــان دې تــه 
وه@ول چې د پUتو زړه پان!ه خوندي ک�ي. په پUتونخوا کې هــم د همــدې کــار پــر 

    وړاندې مثبته سيايل ونUته.
�او په نومياليو �ې�ونکو کې پوهاند حبيبــي، پوهانــد په افغانستان کې د دې پ''

شــکور لر&ت�، استاد بېنوا، استاد خــادم، اســتاد الفــت او اکاډميســ� پوهانــد عبدا
 )۸(.''رشاد دي

د شلمې پې�ۍ په لوم�ۍ ني�يي کې زموږ د Yې�نې موخه بالعموم د خپلو ورکو 
 ءورکې ک�ۍ(تذکرۃ االوليــاپلونو موندنه وه. استاد حبيبي د خپل فرهن!ي زنÈk دوه 

ال دېــوان يــې چــاپ کــ� او بيــا دا لــ�ۍ پســې اوږده حپtه خزانه) وموندلې، د خوشــ /
شوه. پUتو )ولنې او د هېواد نورو علمي مرکزونو د زړو دېوانونو او ن�ي آثــارو نســخې 
چاپ ک�ې او له دې رسه يې معارص پUتانه لوستونکي تــه خپــل زوړ فرهنــj مــخ تــه 

  لويل او ژوند ترې زده ک�ي. کېUود، چې ويې
خو په دې وخت کې پUتو Yې�نې د  سيمې له دوديزې(روايتي) ب�ــې اغېزمنــې 

  شوې. د هند و پارس Yې�ندود د پUتو Yې�نې په ان پسې روانې ک�ې. 
د لوم�ي پ�او په Yې�نو کې د ادQ م پــر ــاى پنk!ــر مهــم دى. د حميــد د 

په دې تو3ه م بې له خپلــه پنk!ــره بــې خپله دى ارزEتمن دى او ه هX پر اى پ
  نا دى.عم

په دې پ�او کې چــې د متونــو د را)ولولــو کــار تــررسه کېــده؛ نــو د اصــل و جعــل 
. د يوه م د اصالت د اثبات تــر شــا بايــد وخــت، ېناوې درلودعاصطالحاتو جدي م

اى او دېوقامتى پنk!ر والړ واى.   
د وخت غوEتنې پنk!ر پر لوړ مسند کېناوه او ادQ ايجاد يې د مريــي غونــدې 
ورته په پUو کې کېناوه. م پر اى پاتې شــو، Yې�ونکــي پــر پنk!ــر بوخــت شــول. 
پنk!ر Yوک دى؟ د چا زوى، د چا ملىس، د چا ک�وىس، د کومې قبېلــې، د کــومې 
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الت تاسې د هغه وخت پــه تپې دى؟ او د زوک�ې او م�ينې نېtې يې کومې دي؟ دا ح
زياترو Yې�نو کــې ليــداى شــئ او آن کلــه د Yې�ونکــو تــرمن¡ پــر ډېــرو جــزÚ مســايلو 
النجې کېدې. کله به دا النجې شخيص کېدې هم، چې د Yې�نو علمــي حيثيــت تــه 

  يې زيان رساوه.
Eــايي تاســې ووايــئ، چــې د پنk!ــر د ژونــد پــه اړه جــزÚ تېروتنــه هــم د مــ 

د �ې�نې په اوږدو کــې چــې �ې�ونکــى لــه ''وي، که امخ کمخ اصالت له 3واښ رسه
کومو مراحلو تېرې6ي، په هغو کې دوه ډېرې مهمې دي، چې لــوم�ۍ هغــه د حقــايقو 

مه د پايلې ترالىس دى. په دې مراحلو کې د حقايقو د موندنې مرحلــه هموندنه او دو 
چــې حقــايقو تــه پر منطقي ترتيب رسبېره د اهميت له امله هم لوم�يتوب لري، 9که 

يــوه عــام لوســتونکي يــا کــره  له الرسيس پرته د پايلې راايســتنه شــونې نــه ده... مــثالً
ق کــال ۱۲۱۲کتونکي ته دا دوه انې اهميت نه لري، چې ( مرزا اســدهللا) غالــب پــه 

کې پيدا شوى که �و کاله مخکې؛ خو که د �ې�نيزو شواهدو پر بنسA دا ثابته يش، 
ق کــې ۱۲۰۸ق �لور کاله مخکې په ۱۲۱۲پرخالف تر چې نوموړى د خپلې خربې 

زوک�ى دى؛ نو سباL �ې�ونکــى اړ دى، چــې د غالــب د ژونــد پــه اړه ډېــرې ناســمې 
خربې ترميم ک�ي، چې غالب د واده په وخــت کــې ديــارلس کلــن ماشــوم نــه، بلکــې 
اوولس کلن 9وان و، د شــاعرۍ پيــل يــې پــه ديــارلس کلنــQ کــې نــه، پــه �ــوارلس، 

Qلس کلنTکې ک�ى او د خپل ديوان د لوم�ي خپراوي پر مهال يې عمــر نــولس  پين
نه، درويشت کاله و. له ورايه دا �لور پينTه کاله دومره تــوپW نــه &ــکاري؛ خــو کــه د 
شاعر پر وړتيا، W9کتيا، ]ــرين او د شــاعرۍ پــر �Zنــدي مــزل يــې غ6يــ6و؛ نــو دا ووړ 

  )۱(''توپW خورا ارز&تمن يش.
ند په اړه يې جزئيات د Yې�نې )ول هــدف و3رــي؛ نــو بيــا خو که د پنk!ر او ژو 

Yې�نه د شاعر و ليکوال د شخيص ژوند په تش بيان واوړي. زموږ د معــارصې Yې�نــې 
ال پر کوم کال لــه حد لوم�2 پ�او د Yې�نو پر بنس� په دې Eه پوهې,و، چې پر خوش
Xېد؛ خو پر ه   يې ډېر نه پوهې,و.Yپر نه تي,ه راپرېوته يا په کوم کال سيند ته وغور

دا د Yې�ونکي دنده ده، چې د م د پنk!ر پــر 3ــTون )ــول هغــه رشايــط کــره 
خپلــه مــ بايــد ه کې رامنkته شوى؛ خــو پــه دې هــر Yــه کــې پــه ک�ي، چې م پ
  لوم�يتوب ولري.
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کې ورته واب  پ�اوم همعارصې Yې�نې په دو دا هغه پوEتنه وه، چې د پUتو د 
نا سفر نور له دوديزې ب�ې راوÜ و. د ختــي¡ عوويل شو. په لويدي¡ کې هم د م د م

نــا د شــاعر پــه زړه عدي¡ کې هم لوم�ى داسې فکر کېده، چې د شعر مېغوندې په لو
پــه لوم�يــو کــې رويس  ۍکې ده؛ خو د نولسمې پېــ�ۍ پــه وروســتيو او د شــلمې پېــ� 

رماليستان او رغUتوال(سtرکچرلستان) ــÈ شــول، چــې د ادQ متــون ارزEــت او فو 
خپله د دې متونو په داخيل جوړEت او رغUت کې پرته ده او داخيل رغUــت ه نا پعم

نــا پــه تفهــيم کــې يــې عله نورو )ولو ادQ متونو رسه په ت�او کې يو م راپېژ2 او د م
مــه هيل شــوى ســفر د شــلمې پېــ�ۍ پــه دو نا دا پعمرسته کوي. د پنk!ر له ذاته د م

اورســېد. روالن بــارت پــه  ني�يي کې د م له حدودو هــم وووت او لوســتونکي تــه را
پرسغUتواله(پوس� سtرکچرليزم) کې د پنk!ر د مرګ اعــالن وکــ�. دې اعــالن مــ 

. تر لوستونکي بــل Eــه یيتيم ک�، چې بايد بل چا يې  رسپرستي پر غاړه اخيستې وا
ــه وســپارل شــو، کــه چــې هــر رسپرســت Yــو  ک کېــداى شــو؟ مــ لوســتونکي ت

  نا اخيل. علوستونکى د خپلې تجربې او عاطفي حالت له مخې له م نه م
دي¡ پــر Yې�نــو رسبېــره زمــوږ Yې�نــې هــم ېــنا سفر د لوعله پنk!ر نه م ته د م

لــه دي¡ ته زده ک�و ته تليل وو، پUتو Yې�نې ېاغېزمنې ک�ې. زموږ هغه وانان چې لو
دوديزې ب�ې راوايستې. هسې هم اوس د پUتو د زړې پان!ې د را)ولولو پروسه بشپ�ه 

  . یشوې وه، اوس بايد شنل شوې وا
غ�ۍ شول او پــه افغانســتان او پUــتونخوا کــې يــې پUــتو  هدا دوه المله رسه غاړ 

ورک�. په افغانستان کې بهاءالــدين مجــروح، غــالم غــوث شــجاعي،  هYې�نو ته نوى رو 
حبيب هللا ت,ي، محمد صديق روهي او سعدالدين شپون او په پUتونخوا کې مرحــوم 
کامل مومند، قلندر مومند، پرېشان خtک، خيال بخاري او نور د دې دورې اســتازي 

  ک�ه.  Yې�ونکي دي، چې پUتو Yې�نه يې د ب�ې او منkپان!ې له مخې نوې
په نوره ن�ۍ کې د Yې�نې لپاره له وضع شويو اصولو نه په خپلو Yې�نو کــې ی دو 

ــر دې رسبېــره د محمــد صــديق روهــي(د Yې�نــې الرEــود)  او ١اســتفاده وکــ�ه او پ
                                                

لوم	' کتاب دى، چــې پــه پ"ــتو ژبــه پــه دې ســاحه کــې د اروا�اد محمد صديق روهي د �ې	نې الر�ود  -١
هـــ ش کــال پــه کتــا* ب(ــه د ١٣٥٤هـ ش کال په کابل مجله کې او په  ١٣٤٨ليکىل شوى دى. دا کتاب په 
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وهانو د نــوې Yې�نــې د مېتودولــوژۍ پــه اړه ليکنــې او ) غوندې پ۷سعدالدين شپون(
  ١.آثار هم وليکل

خپلــه مــ تــه ه ، چې د پUتو Yې�نــو مخــه يــې پــد دې دورې مهمه خربه دا وه
واړوله. پر ادQ متونو د پوهېدو لپاره يې وشنل او د Yې�نيــزو اصــولو پــر بنســ� يــې د 

) او ادQ ۶( روهي د ادY Qېرنــېاستاد : د دوى هXي او علمي ارزEت و)اکه. مثالً
)ليکنې يې Eې بېل!ې دي. پــه دې ليکنــو کــې د زړو متونــو پــر مطــالبو ۵تحليلونه (

، د (تــاريخ ېال د Eــوونې روزنــې پــر مفکــور حروهي راتــه د خوشــاستاد بحث شوى. 
مرصع) پر موضوع، هدف او مېتود او د پtې خزانې پر ارزEتونو باندې بحــث کــوي او 

ې لــه پنk!ــر نــه د مــ د شــننې پــه ضــمن کــې وينو، چې په دې Yې�نو ک موږ عمالً
خپلــه پــر مــ Yرخــي او پــه کــوم ــاى کــې چــې د ه استفاده کې,ي، نورې )ولې پــ

پنk!رو نومونه په رسليکونو کې راغيل، هلته هم هغه پنk!ر مراد دى، چــې پــه مــ 
کې موجود دى او د م په پوهاوي کې رارسه مرسته کوي. حميد د هنــدي ســبک، 

خپــل پيغــام او ميــا روEــان او ميــا فقــÈ هللا د خپــل فکــر تحليــل تــه  رحــ�ن بابــا د
  استخدام شوي دي. 

د استاد روهي يوه ان!�نه دا ده، چې د متونو د اهميت پــه لــ� کــې لــه پرتليــز 
ډوله کار اخيل، چې د پUتو د معارصې Yې�نې په لوم�ي پــ�او کــې يــې نــه وينــو. پــه 

ه مازې د ملکيت(پراپر)ي) تــار لــري؛ خــو لوم�ي پ�او کې پنk!ر له خپلې پنkونې رس 
نــا د پوهــاوي يــوه داســې وســيله ده، چــې عمــه پــ�او کــې پنk!ــر د مــ د مهپــه دو 

  خپله م لري.ه کې په لوم�يتوب پ
'' پــه او  لپه دوهم پ�او کې د فولکلور را)ولونې لپاره هم Yې�نيز اصول وضع شــو 

کلور پېژندنه) په نامــه يــو لکانديد اکاډميسن محمد صديق روهي د (فو  ل کال١٣٦٥
b. په دې کتاب کې يو فصل د فوکلور �ې�نــې تــر رسلىــک النــدې راغــىل ېکتاب وک

                                                                                                          
هـــ ش کــال د  ١٣٨٥ه دېــرش کالــه وروســته پــه ســپ"تو 4ولنې له خوا چاپ شو؛ له �ه مرغه دا کتاب �ه دپا

  )۸ييزو مطالعاتو د مرکز له خوا بيا چاپ شوى دى. (افغانستان د علومو اکاډمي د سيمه 
، د هد کابل پوهنتــون ژبــو او ادبيــاتو پــوهن7ى، پ"ــتو �ان5ــ هېوادمل. زملى.وگورئ: ه اتو معلوماتو لپار يد ز -۱

  ١٣٩٦لکچرنوټ.  ،ماس?رۍ پرو=رام
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دى. د دې فصــل مطالــب لــه فوکلــور �ې�ونکــو او هــم لــه نــورو �ې�ونکــو رسه مرســته 
  )۸(کوالى يش''

اره اصول وضع شول. Yن!ــه پــه پ�او کې د م Yې�نې لپدې  ر دې رسبېره پهپ
بېالبېلو خطي نسخو کې داســې يــوه نســخه راوباســو يــا يــوه جــوړه کــ�و، چــې هــم د 
کاتبانو لــه ترصــف پاکــه او اصــالت يــې د اطمينــان وړ وي او هــم بشــپ�ه وي. لــه دې 

    اصولو نه د متونو په تدوين کې بريالC استفاده وشوه.
هــم Yې�نيــزه مېتودلــوژي جــوړه  ليکنــې لپــاره په همدې پ�او کې د ادQ تــاريخ

کــې ه شوه. ادب تاريخ له زړې ب�ې راوووت، چې د متونو د داخيل بدلون پــر ــاى پــ
بهر2 سيايس او )ولنيز رشايط مهم وو. اوس نو ادب تاريخ د دوديزې تــذکره ليکنــې 

خپله د ادQ ايجــاداتو د ه غوندې مازې د پنk!رو بيو3رافC او کيسې نه وې، بلکې پ
  او ب�ې د بدلون تاريخ و.  منkپان!ې

ليکنــې بانــدې د فورماليســتانو  استاد زملــي هېوادمــل پــر دوديــزې ادب تــاريخ
پUــتو ادبيــاتو د نيوکو ته په پام او د (م اساس) تيورۍ په ر�ا کې پUتو ادبياتو تــه 

و دورو بېالبېلو مواردو ته له بېالبېلــو ليــدلوريو ې) ورک�، چې د پUتو ادب د در ۹تاريخ(
کې د دوديزې Yې�نې پرخالف ضمني ارزEت لــري. البتــه ه تل شوي او پنk!ر پنه ک

د دورو په وېش کــې د اســتاد هېوادمــل د ادQ تــاريخ مېتودلــوژي د فورماليســتانو د 
لکــه پــه رشق کــې چــې روايــت  -ادQ تاريخ له تيورۍ رسه دا توپÈ لري، چې اســتاد

نا او منkپان!ې ته لوم�يتوب ورکوي؛ خو فورماليستان محتوا د عد لفظ پراى م -ید
اثر د شکل زې,نده بويل، چې له بدالنه رسه يې منkپان!ه بــدلې,ي. د ادب د مشــهور 

''نوې بeــه يــا جوړ&ــت لــه نــوې منTپــانcې فورماليست تيورسن شکلوفسکي وينا ده: 
ــدلون (او مخالفــت) � ــه ب ــا بeــې ل ــه، بلکــې د زاړه جوړ&ــت ي ــه �خــه ن خــه رامنTت

  )۲(کې6ي.''
مــې ني�يــي وروســته هم پ�او د شلمې پې�ۍ تر دو هد پUتو د اوسنY Cې�نې دو 

) او Eــايي ۳پيلېــ,ي.(د Yوارلسمې ملريزې پېرۍ پــه شــپ,مه لســيزه کــې  ياپه اوومه 
پUــتو Yې�نــو ب�ــه بېرتــه موږ يې پر همدې دوو پ�اوونو ووېشو؛ خو تر ج!ــ�و وروســته د 
کــې پــه شــاتj وشــو. ه بدله شوه. دا بل پ�او که نه نوموو، چې د پرمختj پراى پ

بنا ويجاړوي. افغانستان د پUتو د معارصې Yې�نې مهم مرکــز زېرجنj د يوې تولنې 
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و. د دې مرکز د بېالبېلو Yې�نيزو منkيــو علمــي کيفيــت لــه ج!ــ�و رسه اغېــزمن شــو، 
Yې�نيز وضعيت يې هم اغېز وشينده. Yې�ونکــو هغــه دود(روايــت) چې د پUتونخوا پر 

مې دورې نومياليو Yې�ونکو راپيل کــ�ى و، ونــه هچې د پUتو د معارصې Yې�نې د دو 
پاله او موږ اوس وينو، چې د پUتو ډېر جدي Yې�ونکي هم د شلمې پېــ�ۍ د لــوم�ۍ 

  ني�يي دوديز Yې�ندود پايل او د م پراى له پنk!ره تاوې,ي.
مرکزونو کې Yې�نــې کېــ,ي.  تحقيقيد افغانستان او پUتونخوا په پوهنتونونو او 

علمي مرکزونو غ�ي د ترفيعاتو او محصــلÁ د فراغــت د ســند د ترالســه د استادان او 
ثار ليکي، خو بيا هم زموږ Yې�نې اى نه نييس. د دې Yــو الملــه آ کولو لپاره Yې�نيز 

  :دي
و په استثنا د تحقيق علمي مېتود نه کــاروي. زموږ معارصې Yې�نې د ينو بېل!
وي، چــې لــه  ېد ډول او مېتــود يادونــه کــ�  ېپه رسيزه کې يې Eايي د خپلــې Yې�نــ

له ترشيحي، تاریخي يا مرکب مېتود نــه يــې اســتفاده او کتابتو2 يا ساحوي تحقيق 
ک�ې؛ خو چې اصل م ته ورشو، Yې�نيز روشونه په کې نه وي پالل شوي. شننه يې 

ن لــه مأخــذونو نــه يــې ۤ◌ مزورې وي يا Yې�نيزه نــه وي. نقــد يــې خــام يــا نــه وي او اک
  استفاده سمه نه وي؛ نو له داسې کمزورو Yې�نو نه د فرهن!ي بدلون هيله شنTه ده.
زموږ د اوسنيو Yې�نو بله ستونز موضوع ده. د Yې�نې موضوع اوبو تــه ورتــه ده او 

ي لوستونکي ته پــه يــوه ســوري جــام کــې د Yې�نې مېتودلوژي لکه لوEى. که يوه ت,
اوبه ورک�ل يش، تنده به يې هغسې ماته نه يش، چې Yن!ه Eــايي او کــه مــثالً جــام 
هم سورى وي او د اوبو پراى په کې تېــزاب يــا خــاورې وي؛ نــو د تــ,ي د تنــدې پــر 

  ماتېدو Yن!ه ان مطمينوالى شو.
پUتو Yې�ونکو د خپلې )ولنې ستونزې او تشې نه دي درک ک�ي. موږ په کومــه 

اړتيا لرو؟ دا هغه پوEتنه ده، چې د پUتو د هر اوسني Yې�ونکي Yې�نې ته برخه کې 
والړه ده. زموږ مسئله 3نــې يــواې پــه دې هــوارې,ي، نهيلې او ست�ې ستومانه در ته 

اپ ک�و؟ که د خپلو اوسنيو فرهن!ي اړتياوو چې زاړه دېوانونو له نويو رسيزو رسه بیا چ
پــه اوســنیو 3وbشــېرو ؟ پر چورلي¡(محور) خپل )ول زوړ او معــارص فرهنــj وYرخــوو

د درک لپاره درته دروېش دراÖ د بېل!ې په تو3ه يــادوالى شــم، د اړتيا  Yې�ونکو کې
  ).۴چې د خپلې )ولنې د اړتياوو او نيم!�تياوو درک لري. د پUتني ژوند ک�ه وړه(
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  پایله
درک ک�ي، د Yې�نــو دي خپلې اړتياوې نه  د پایلې په تو3ه ویالی شو، چې موږ

او فرهنj ترمن¡ مــو وا)ــن پيــدا شــوى. لوســتونکي تــه دا Yې�نــې هغــه مــ�ې کيســې 
ســتونزو پــه حلولــو کــې  Eکاري، چې له ده رسه د اوسني ژوند په پېژندلو او د عمــيل

مرسته نه کوي او همدا المل دى، چې زموږه اوسنC ليکنې د استاد کامــل، مجــروح 
لري ، چــې د يــوه مســلک پــه زده  نه او استاد روهي د Yې�نو پرخالف تخصيص جنبه

  ک�ه کې له يوه محصل رسه يا په ورني ژوند کې يوه عام فرد رسه مرسته وک�ي.
تــه  وYې�نــ واړتيــا پــر ــاى د لــوم�ي پــ�او دوديــز  اوسنY Cې�نې د لوستونکي د

 او (د Yې�نــې لپــاره دهور3رــي. د منkپــان!ې پرــاى پاملرنــه شــاعر و ليکــوال تــه 
  ) شوق راباندې غالب دى.Yې�نه

لکه �نcه چې &ايي هغســې نــه  ،''لنjه دا چې په افغانستان کې پiتو �ې�نې
غالبــه ده. پــه پiــتونخوا کــې ري شوي. عنعنه پر علمي الرو چارو او روشونو ـدي عص

هم پiتو �ې�نې د �ې�نو د علمي الرو چارو د خپلولو له پلوه تر دې ال په بدتر حالت 
  )۸(کې واقع دي.''
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  پـوهنوال فضل ويل نا�ار

 

  د عبدالرح=ن په اشعارو کې عرفا: 7کال
  
  لن�يز

تصوف پUتو ادب ته وسعت ورک� او عرفاE 2کالوو يې د خيال او فکر ډ3ر ډېر 
عرفا2 نومــونې  ېپراخ ک�. د پUتو ادب په منkنC دوره کې روEا2 شاعرانو بې کچ

(اصطالحات) په شعر کــې راوړل او پــه پUــتو شــعر يــې لــه ح�ســيت او د جنــj لــه 
و اÞا ته ورT3 ک�. له مÈزاخــان انصــاري پرتــه د زيــاترو روEــا2 اميدانه د عرفان رمز 

شاعروانو ستونزه دا وه، چې فکر ترې پر فن غالب او برالســی شــو. يــو ډول ابهــام يــې 
تو ادب Eــه شــامت دا و، چــې د رحمــن بابــا غونــدې يــو لســان خو د پU ؛ته ک� رامن¡

او نوEت يې دا و، چــې دغــه ســخت او  ناستUېالغيب شاعر د روEانيانو په مÈاث ک
ستغ عرفا2 اصطالحات يې د پUتو شعر په رخت د 3لونو غوندې داسې وپېيل؛ لکه 

  کې يو Eکلی 3ل په موسکا وي. ه د 3الب غو)C چې وسپ�ل يش، پ
ده د هX کــ�ل دا  ابا )وله شاعري په عرفا2 نومونو Eکلې ده، خو دد رحمن ب

چې دغه ژوره معنا يې د داسې الفاظو په لباس پtه ک�ې، چې د صــورت Eــکال   دی،
يې لوستونکي په ډېر نرم او لطيف انداز د عرفا2 معانيو سمندر ته بــيل او هلتــه يــې 

ه ــواکمن دی، چــې بــې تــاثره د لطافت په نرمو Yپو بدر3ه کوي. دا راEــکون دومــر 
  يش. � لوستونکی راستنيدلی نهېترې ه

  رسيزه
د رح�ن پېژندنې په باب دا اړتيا ډېره اوYاره ده چې د )ــوملنيل شــاعر رحمــن 

ده د فکر ســمندر پــه عرفــان، تغــزل، انســا2  بابا د شاعرانه افکارو تل ته کوز شوو. د
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Yرن!ــه چــې دلتــه  لوړو اسالمي اخالقو په مرغلــرو او جــواهرو ډک دی.ارزEتونو او د 
ې د عرفاE 2کالوو (تصويف اصطالحاتو) ده او بيا دغــه نومــونې ډېــرې موضوع يوا

نرمې او لطيفې راوړل شوې دي؛ نو ډېر دقت او پــام غــواړي. دلتــه دا ربــ�ه هــم حــل 
هــر ذوق پــر خاونــدانو Eــه کې,ي چې ولې د رحمن بابا اشعار پر لوستو او نالوســتو د 

دې المل دادی چې د رحمن بابا د شعر بوده او تنسته ډېره ســاده، خــو ډېــر  ل!ي. د
کله  –محجوبه ک�ې، چې کله  اقيمتي اوبدل شوې، دغې ظاهري حسن يې ژوره معن

ې د بصÈت په سرت3و ليدل کې,ي يا پــه بــل عبــارت د هــX جوړEــت Yر3نده او يوا
همه، خو فکر يې د عرفان له ژورې مطالعې پرتــه ممکــن نــه يې ساده، Eکلی او عام ف

  Eکاري.
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

د دې Yې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چــې د رحمــن بابــا د شــاعرۍ 
عرفاE 2کالو او اصطالحات په کې تر یو حده ترشیح او را برســېره کېــ,ي، کــه تــر 

داره چندانې نه وه ترشیح شــوې او نــه دې وړاندې د رحمن بابا د هXمندۍ داسې نن
ورته چا له دې اړخه توجه ک�ې وه، ما ه@ه ک�ې چې د رحمن بابــا د شــاعرۍ دا اړخ 
لکه Yن!ه چې باید وي تر وسې وسې بیان ک�م، خو بیا هم شونې ده چې تــر مــا نــور 

  دوستان په دې برخه کې ډېر او Eه کار وک�ای يش.  
  موخېد �ې�نې 

هدف د رحمن بابا د پېژندنې يو داسې اړخ دی چې ډېــر لــ,  رتدې ليکنې س د
پام ور اوEتی دی. د رحمن بابا شاعري په عرفا2 اصــطالحاتو Eــکلې ده، خــو دغــه 
3لکاري د يوه ماهر هXمن په قلم داسې انkور شوې، چې ژر ورته فکر نه ريس. دلته 

و حجاب حيثیــت هX او فکر داسې اوبدل شوي، چې يوه Eکال د بلې لپاره د پردې ا
لري، خو په ژور نظر يو رنj له بل رن!ه داســې Eــکاري؛ لکــه د ملــر شــغلې چــې تــر 

خو په کيل او مجموعي ډول يې يوه ر�ــا النــده  ،منشور الندې Yو ډوله ليدل کې,ي
دې بېالبېلو رن!ونو (ک�ت) د حقيقــت مونــدنې (وحــدت)  ک�ې وي. د مقالې موخه د

  راز دی.
  د �ې�نې میتود

، البته د میتــود لــه پلــوه پــه کــې لــه ترشــیحي، دغه مقاله يوکتابتوY 2ې�نه ده
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، خــو Yرن!ــه چــې )ــول توضیحي او تر ډېره له تحلیيل میتود Yخه استفاده شوې ده
ادب او بيا په ان!�ي ډول د رحمن بابا د غزل او تغزل ما�C د عرفــان فــن، فلســفې 

دغو )ولو علومو له يوې رس رسي جايزې وروســته  الهياتو پر ستنو )ين!ه شوې؛ نو داو 
چې د موادو حيثيت لــري، د Yې�نــې د کــ�نالرې پــولې )ــاکي. دا بهــÈ بــه ســتونزمن 

  خامخا وي، خو t3ه يې ډېره ارزEتناکه بريUي.
کلــه چــې  :د رحمن بابا په شعر کې د تصويف نومونــو (اصــطالحاتو) ;ــکال

وه مسلک په تو3ه Yر3ند شو، د تاريخي شهادتونو له مخې د ظاهر بينو او تصوف د ي
تــه شــوې چــې د دوی پــه تکفــÈ،  مخالفانو رسه الس و 3ريوان او ډېرې شخ�ې رامن¡

له د طريقت الرEوونکي اړ شول، چــې امتبعيد ازار او وژنې رسته ورسېدې. له همدې 
ي مشــاهدات لــه هــر چــا رسه ډېر مطالب او يــا د دوی پــه اصــطالح مکاشــفې او عينــ

ک�ي. همدا رن!ه چې په دغه يون کې له کوم کشف او د مظــاهرو لــه ظهــور  رشيک نه
رسه مخــامخي,ي، د طريقــت د مرشــدانو او مشــايخو پرتــه پــرې بايــد د خپــل مســلک 

مشــايخو  نــو کــه تــر )ولــو مخکــې خپلــو مريــدانو د ،يش مل!ري او الروي هم خرب نه
ارو پtول وو. په خانقاوو کې ړومبــی رشط د شــيخ لــه خــوا سپارEته راز ساتل او د ارس 

پسې توصيې وې، چې د چپوايل او راز پtولــو لپــاره  مريدانو ته ازمايUت و، دوهم پرله
دې الر کې لــه نــوو مقــامونو او عجيبــه حــاالتو رسه  ورته کېدلې. Yرن!ه چې سالک په

و هغــو خلکــو تــه يــې رسو کار لري؛ لکه مکاشفات، په ســرت3و د تجليــاتو مشــاهده؛ نــ
دې وادي الروی او اهل نه وو، په هې� ډول يــې د درک او پوهــاوي  Yر3نداوی چې د

واک نه الره. مبتدي سالکانو ته به چې کوم حال يا مقــام د مکاشــفې او مشــاهدې 
، چې لــه شــيطا2 القــا هله الرې Yر3نديده، يواې به د شيخ عارفانه Eوونو کره کاو 

له انحرافه وژغورل يش او همدا رن!ــه د نــه پوهيــدونکو لــه ازاره رسه يې توپÈ ويش او 
  په امن وي.

دغه ډول ســتونزو تــه پــه کتنــه د اســالمي عرصــ پــه تصــوف کــې دوه ډېــر ســرت 
ته شول. بايد يادونه وک�و، چــې د هجــرت پــه درÞــه لســيزه کــې ســرت  مکتبونه رامن¡

عا¹، د تصوف مقتدا سيد التابعÁ حسن برصي هم راغلی و. سعيد بن جبÈ هــم د 
رفــان رسه زمــوږ د هېوادوالــو مجاهدينو په کاروانونو کې و؛ نو له تزکيــې، احســان او ع

اشــنايي پــه تــاريخي اســنادو والړه Eــکاري. د تصــوف دوه ســرت مکتبونــه د بغــداد او 
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خراسان د مکتبونو په نامه مشهور دي. د بغداد مکتب چې لوی مخکUان يې حــارث 
محاسبي، جنيد، شبيل او نور وو. دې فکري غورنــj د ړومبــي ــل لپــاره تصــويف 

ء مــاده او ميتــا فزيکــي  دې Eوونkي بنســت د مــاورا ح ک�ل. دمسايل پر منربونو مطر 
دې ډلــې ينــو  ربــ�و پــه بــاب پــه ازادو خطــابو او وعظونــو ودان شــو. تــر دې چــې د

صوفيانو د تصــوف د پېچلــو ربــ�و؛ لکــه وجــود، د تجليــاتو ظهــور، قضــا و قــدر ســخت 
وستيو کې دا Eوونkی د اولې هجري پې�ۍ په ور  ،ازارونه وليدل. ووهل او ووژل شول

  الپوري د منصور په باب وايي: ته شو. پUتون عارف او شاعر حافظ رامن¡
  منصور ِرس ظاهر او سولC ته وخوت

  ر مال يشـــه بــــــال خربې کلــــد خ
مې هجري پې�ۍ شــاوخوا د خراســان د هد خراسان تصويف Eوونkی چې د دو 

ړومبــی عرفــا2 اثــار صوفيانو ترمن¡ Yپاند شو، ان!�نې يــې دا وې، چــې دې ډلــې 
وليکل او د بغداد د مکتب پر خالف خراسا2 عارفان زياتره ليکونکي وو، نــه ويــونکي 

مه ان!�نه يې دا وه چــې د مــاوراء مــاده ربــ�و پــه اړونــد چــوپ پــاتې هاو واعظان. دو 
شول او هغه يې د ارسارو د نه ويلو خربې وبللې او که چا به نه منله؛ نــو غرب3ــون يــې 

  اين باده ندانی بخدا تا نه چشی. ذوق دا چې،
دې Eوونkي د ليکوالو زيار دا و چې تصوف پر اسالمي نصــوص برابــر کــ�ي،  د

دې Eــوونkي   چې د حالج غوندې د ارسارو په Yر3نداوي تهمتي او ونه وژل يش. په
چې ن�ۍوال او بــÁ االســالمي شــهرت لــري. رساج  لکې درې داسې اثار وليکل شو 

هـ) طبقــات الصــوفية)،  ۴۰۰اللمع، ابو عبدالرحمن سلمی (هـ) کتاب ۳۷۰طويس (
دې تو3ــه د  هـــ) رســاله قشــÈية تــاليف کــ�ل. پــه۴۶۰عبدالکريم بن هوازن قشÈي (

بغداد او خراسان د عرفاE 2وونkيو توپÈ دا دی، چې بغداد پــه Yر3نــده د تصــويف 
داســې حــال  په افکارو د تبليغ مرکز و او تدرييس ت!الره يــې منــربي او خطابــاº وه.

  )۶: ۳( کې چې د خراسان د عرفاE 2وونkي اصول ليکوايل او ادب و.
ده  درس ورکوي؛ نو د عرفان تقاضا دا» صلح کل«Yرن!ه چې اسالمي تصوف د 

ه چې له )ولو موجوداتو رسه مينه ولري. دغه کاينات چې د کــوم ذات تخليــق دی، پــ
» هللا جميــل يحــب جــ�ل«کې رستارسي Eکال په Yپو ده. حــديث رشيــف دی چــې 

تــه کــ� چــې د  رامن¡» جــ�ل مکتــب«دغې ذوق، اخالص او عشق پــه تصــوف کــې د 
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رحمن بابا شاعري يې تر )ولو Eه ترج�نه ده. د رحمن بابا د شعرونو لغوي او مروجــه 
ر شــا د الهــي وارداتــو او دې Yر3نــدو معنــاوو تــ ک�و، کــه چــې د معنــا بايــد مــراد نــه

چې په حقيقــت کــې د الهــي ارسارو او معــارفو د  ،روحا2 تنزالتو بيان پ� پروت دی
تغزل په ژبه Yر3ندول دي. د رحمن بابا مجازي ژبه د حقيقت ترج�نه Eــکاري او دا 

دې مجــازي، تشــبيهي او  اړينــه کــه وه، چــې عــام ولــس او ادب لوســتونکي هــم پــه
د لچسپي لري. د بېل!ې په ډول زلفې د رحمن بابا په شعر  استعاري Yر3نداوي کې

کې په مجازي معنا نه، بلکې د يــوې تصــويف نومــونې (اصــطالح) پــه ډول ســندريزې 
دي. د تصوف په اصطالح له زلفو نه موخــه د نفســياتو لــ�ۍ، د کــ�ت مظــاهر،  شوي

د عاشــقانو  جاليل تجليات، د راز واخفا مقام، پريشانه حالت او د ک�ت پــه قيــد کــې
دل دي. تعينات پردې او حجابونه دي چې د حقيقت ننداره يې پtه ســاتلې ده؛ ېبند

:ºکه د �3و زلفو اصطالح ورته کارېدلې ده، زلفې مخ پ� سا  نو 
  شته که يې مخ په زلفو پ� وي باک يې نه

  اـج باندې پراته وي اژدهـــــــل په 3نـــــت
  ر وکاږمـــسنده ــــــــه کوم يوه کمـــــزه ل
  ورو زلفوـــزار د تـــــــندونه دي هــــــــکم

)۷ :۲۹(  
د رحمن بابا په هXي چلند کې وجود او شهود دواړه شتون لري، خو د وحــدت 
الوجود Yرکونه يې ډېر اوYار دي. که Yه هم وحــدت الوجــود او وحــدت الشــهود پــه 

ي او استعاري تعبÈ جــدا ويل هللا په اند تشبيه نهايت کې يو او د محدث دهلوي شاه
دي. حرضت مجدد الف ثا2 هم وايي چې کاينات دوهــم پــه مرتبــه کــې  Eکاره ک�ي

خو بيا هــم د صــفاتو  ؛دی» وهم محقق«لري او دا  پيدا شوي، Àود لري، خو وجود نه
  ).۷۳۰: ۹عÁ او غÈ �3لو يو Yه ستونزه زې,ولې ده.(

دی چــې مطلــق وجــود يــو دی او هغــه حــق ذات  د وحــدت الوجــود لنــTيز دا
او بروزات دي، خو دلتــه » سوري«جالله دی. نور )ول ممکنات او ممکنات ظالل  جل

بايد درې شيان، وحــدت، توحيــد او اتحــاد Yر3نــد يش. توحيــد د عقيــدې او اÞــان 
ای وجود دی، خو اتحاد زنديقيت او الحــاد دی؛ بنس� دی. له وحدت نه موخه د خد

دې تو3ه وحدت؛ لکه توحيد د رشک نه، بلکې د کــ�ت مقابــل کــاري,ي. د حــق  نو په
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ذات د صفاتو تجلی او نور د امر په عا¹ (ملکوت) او د خلق پــه عــا¹ (ناســوت) کــې 
لطيــف ظهور کوي او انkورونه پري,دي او جوړوي. دا عکسونه د امر پــه عــا¹ کــې پــه 

خو د خلق عــا¹ يــې بيــا د ثقيــل  ،ډول خپله جلوه Eيي، چې ورته معا2 (معنا) وايو
شکل شاهد دی، چې خاليق او مظاهر ورته وايي. دا )ــول د وجــود شــهود دي، چــې 
من هللا، مع هللا، للله او فی هللا Yر3ندي,ي، خو په )وليز ډول د وجود پــه امــر ممکــن 

  ).۳۶: ۱او د وجود په ار معدوم دي(
د رحمن بابا شاعري له عرفاE 2کالوو او لطايفو نه ډکه ده، خو يوه رب�ه دا هم 
ده، چې رحمن بابا د خپل معجز شعر رخــت دومــره پــه خــوږه، ســاده ژبــه او د فکــر و 

، چــې د ژبــې Eــکال او اغېــز يــې نــورې )ــولې ېداسې وريUمينو تارونو اودلــ خيال په
په ډول وحــدت الوجــود پــه ســاده ژبــه پــه  خوبC تر وړان!و الندې راوستيل. د بېل!ې

» تــاليف«معنا کوو، خــو رحمــن بابــا يــې داســې ســندريز کــوي، چــې د » همه اوست«
جــذر تــه يــو تناســب  و واک يې (د معا2 د علم پــه اصــطالح) د الفــاظو هــر ډول مد

ورکوي او لکه د سمندر غوندې په Yر3نــده خــاموش، خــو پــه تــل کــې يــې د معــانيو 
  وي. بېل!ه يې داده: توپانونه په Yپو

  زه د يار مينې په يار باندې شيدا ک�م
  که Yوک ما �3ي زه نه يم واړه دی دی

 خــو د فــن کــ�ل رEــتيا هــم دا» واړه دی دی«د همه اوست )کي په )کي معنا 
  دی چې هX بايد په هX کې پ� وي.

د رحمن بابا په شعر کې هXي صنايع په ډېر هــXي مهــارت راوړل شــوي؛ لکــه 
مخکــې مــو وويــل، د ژبــې لطافــت او شــاعرانه اســتدالل لوســتونکی دې تــه نــه چــې 

پري,دي، چې ژور فکر واخيل؛ لکه هــواره الر مــزل پــرې ډېــر اســان Eــکاري، خــو پــه 
  کې د معنا جهانونه ودان Eکاري:ه دوهم ل لوستو پ

  په يوه غمزه د سرت3و يې فنا شوم
  رس تر پايه بې بنياده بې بقا شوم

غمزه د سرت3و په ان!�ي ډول بندول او غ�ول دي. د سرت3و په غمــزه کــې دوه 
متضاد حرکتونه شته؛ نو اغېزې يې هم رسه تضــاد لــري. د ســرت3و بنــدول عاشــق تــه 
التفات او پام نه کول او سرت3ې غ�ول پرې رحم کول دي. له دې ترکيب او امتزاج نه 
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ته کې,ي، هغــه د خــوف (ويــرې) او رجــا (هيلــې) ډول دی. پــه  من¡چې کوم حالت را
غمزه کې پ� او ظاهر دواړه کنايې دي، خو خربه دلته نــه خالصــي,ي. د رحمــن بابــا 
غوندې يو مستدل قلندر او سپې@لی روحا2 بزرګ Yن!ه په يــو وار کتلــو د فنــا مقــام 

  م ران�ي,ي؟ته ي. چې وررسه جوخت يې بقا او د ژوند د ما�C تاداوونه ه
خپله اصيل او لغوي  دی چې رحمن بابا رEتيا وييل، غمزه په دې غرب3ون دا د 

معنا نه په مجازي او استعاري ډول راغلې، چې قرينه يې بې بنيادي او بې بقا کيــدل 
ده او تجال درې ډوله صوري يا ذاº، د صفاتو او د افعالو پــه نــوم بلــل  دي. دا تجيل

وري تجال شوې، دا تجال سالک فنا کوي. کــه د ســالک پــه ده. رحمن بابا ته ص شوې
 Tمادي وجود کې بشپ�ه تزکيه نه وي راغلې؛ نو ذات يې فنا او برشــي صــفات يــې 3ــ

رت موسی عليــه الســالم حالــت چــې ـهم ورته وايي؛ لکه د حض» صعقه«چې  ،وډ يش
خــو کــه د فــا2  ،ده ن کې ورتــه هــم اشــاره شــوېآ فا2 و3ريد او په عظيم الشان قر 

وجود بقا يا په بشپ� ډول محو شــوی وي او حقيقــت يــې د وجــود لــه فنــا وروســته لــه 
بقايي مطلق رسه واصل يش. په ازيل نــور ازيل ذات مشــاهده کــوي. يــو بــل پUــتون 

  له وييل وي چې:امEايي له همدې ) م�۱۰۴۰عارف او شاعر مÈزا خان انصاري (
  يو بې حد به د بې په سرت3و 3ورې

عرفاوو په اند دا خلوت يواې زموږ پيغمرب عليــه الصــلوة والســالم تــه بخUــل د 
ده ــان!�و متابعــانو تــه هــم ور  دی، چې 3وټ يې د شوی او دا رشبت ور ډالC شوی

Yکل کې,ي. بايد يادونه وک�و، چې په ســالک لــوم�ی د افعــالو بيــا د صــفاتو او بيــا د 
د صــفاتو د تجــال شــهود تــه » رضهمحــا«ذات تجال راــي د افعــالو د تجــال شــهود تــه 

  ).۱۱۷: ۲وايي.(» مشاهده«مکاشفه او د ذات د تجال شهود ته 
  په هر دم يې نوې نوې bاشا ده

  زه رحمن د خدای وک�و وته حÈان يم
کېــدی او نــه يش  نوې bاشا د حق له تجلياتو پرته بل Yــه نــه –هره شېبه نوې 

» کــل يــوم هــو يف شــان«امکان لري. د رحمن بابــا دغــه بيــت د مبــارک ايــت رشيــف 
مه يا درÞه مرتبــه کــې د يــوه يش هپه دو  ده. تجيل ترج�ن هم �3لی شو. دا تجيل

ظهور ته وايي. د تصوف په اصطالح کې د حق يا د هغه د اسم او يا يــې د کــوم فعــل 
د نــور هغــه ر�ــا ده چــې پــه ســالک پريــوي. د خــدای د  ظهور Yر3نديدا ده. تجيل
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لري. تجليات هم بېالبېل او په 3¿ شمېر دي، چې لــه حــد و  ظهور شان هې� پای نه
کېــ,ي.  جدا تجيل –په هر چا د هغه له استعداد رسه برابره جدا  حدود وتې Eکاري.

ه کېــ,ي، بل ل په ده يا پــه بــل چــا نــ چې په چا يو ل ويش. دغه تجيل يوه تجيل
نــوي ډول  –شته، هر دم او هره شېبه په نــوي  دې معنا چې په تجلياتو کې تکرار نه په

نــوي  –لري. تجليات هم په نوي  متجيل دی. Yه ډول چې د هللا ذات مبارک انتها نه
 شته. د حــق تعــالی لــه خــوا پــه بنــده تجــيل پسې ظهور مومي او پای يې نه شان پرله

وايي. د حال يو تعريف دا هــم دی، چــې » حال«الت ته او د بنده دې ح» الهي شان«
  پسې Yار نه حال دی. د زړه پرله

  هغه زړه چې خدای روEان کا جام د جم يش
  ې ورEکاره bام عا¹ يشـــام کــــــدا ج  هـــپ

کــې ه جام جم يا جام جهان Àا په لغت کې هغه جام ته وايي، چې )وله ن�ۍ پــ
خÈ و رش حالت ترې Yر3ندي,ي. صــوفيان کامــل  Eکاري. داسې جام چې د دنيا د

انسان ته شيخ، هادي، مهدي، جام جم، جام جهان Àا، ترياق بزرګ، اکســÈ اعظــم 
او ن�ۍ ليدونکې يا Yر3نــدوونکې هېنــداره وايــي. ســالک چــې د عشــق مرتبــې تــه 

نو له اهل جربوت رسه يې مناسبت پيــدا يش.  ،وريس او د پاک عشق په اور وسوي
لــه يــې د زړه هېنــداره امد صفاتو مرتبه ده)، د عشق پوړۍ ته د رســېدلو لــه  (جربوت

داسې پاکه، صافه، ساده او بې نقشــه يش، چــې جهــان Àــا جــام او نــ�ۍ لــوونکې 
ايينه و3ري. هر شی چې د جربوت سمندر ته يون کــوي، چــې د وجــود ســاحل تــه 

وي چې دا د کشــف وريس، ساحل ته د رسېدو ړومبی يې انkور د سالک په زړه پري
  دي. مقام او رحمن بابا پرې وياړل شوي

وجود مطلق يو دی، خو يو ظاهر او بل باطن دی. باطن وجود يــو نــور دی او دا 
نور د )ول عا¹ روح او ان دی. دا نور نامحدود نــا متنــاهي بــې پــای او بــې ســاحله 

اهده دی. کله يې چې وغوEتل خپل ج�ل و3وري او خپل اســ� او صــفات يــې مشــ
ک�ل؛ نو تجلی يې وک�ه، له باطن نه ظاهر، له غيب نه شهادت او له وحدت نه کــ�ت 

  ).۴: ۵په وړان!و شو.(
  ک�ه بلو ژبه زدهــــــ�نه د بلـــــــای رح

  پس له هغې په صفت د 3ل اندام شه
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خو رحمن بابا په پورته شــعر  ،بلبل په شعر کې او محاوره کې مستعمل ويی دی
کې بلبل هغه ربا2 عارف ته وايي، چې له اماره نفس نه ژغورل شوی وي. اماره هغــه 
نفس دی چې تل په بدۍ امر کوي؛ نو له اماره نفس نه ژغــورلی ســالک او پــه ذکــر و 

  فکر تل مشغول ته صوفيان بلبل وايي.
  چې ليده يش هدا زما د يار جلوه د

  ومعه په سومناتـــکه ملر په صــــل
صومعه د تنزيه مقام دی. صومعه په اصل کې د عيسويانو عبــادتkی تــه وايــي. 
په عيسی عليه السالم د تنزيه غلبه وه او د هغوی د Eوونو هم له تنزيه رسه يو نســبت 
و. Eايي همدا المل وي چې په صوفيانو کې له صــومعې نــه د تنزيــه لــورې تــه نغوتــه 

  ).۲۱۶: ۴دې شعر کې هم Yر3ند دی.( ل د رحمن بابا پهکې,ي. د تنزيه Eه تحلي
  تونوـــــمله و جهــــــزه ده له جـــــــتن

  ده باندې ودان دیه او بيا هر جهت پ
ړومبی مرسه تنزيه او دوهمه يې تشبيهي تنزيه ده. په مطلق تنزيه کــې ســتونزه 

کــې د انکــار ويــره وي. يــوه بلــه عجيبــه ه داده، چې برشــي عقــل ورتــه نــه ريس. او پــ
اصطالح چې په تصوف کې دود لري، ابرو ده. صوفيان ابرو غيبــي الهــام او کــالم تــه 

تــه اشــاره ده او کــه ســالک د کــومې » قــاب قوســÁ«وايي. يو بزرګ فرمايي چې ابــرو 
دې ته هم ابــرو وايــي. لــه ابــرو نــه مــراد  ،له له خپلې مرتبې نه پريويامنيم!�تيا له 

ی يش. ابرو د چش�نو يــو جــز دی. صــفات لکــه پــرده او Yوکيــدار د اصفات هم کېد
    ).۵۸: ۶ذات لپاره حجاب وي. رحمن بابا ترې داسې يادونه کوي(

  کج زلفان کج ابرويان لکه چې ستا دي
  �م شته نه ماران دا هسې شوخـه لــــــن

کــې يــې  د رحمن بابا شاعرانه واک له دې هم Eکاري، چې په هXي تخليــق
º(مثبت) او سلبي (منفي) خواوې په پام کې ســا Qخــو  ،د تسويې دواړه اړخه ايجا

په سلبي يا منفي روش کې چې متضاد او متخالف دي، د کيفيت او کميت له مخې 
  :لکه  ).۵۰: ۸توازن او اعتدال راويل.(

  ار وينم په پرده کېـــن د يــــــــرحمن حس
  ان ديد بوی چارې يې همه د خوند په ش
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پرده عرفا2 اصطالح او د طريقت په لوازمــاتو کــې د عاشــق او معشــوق تــرمن¡ 
حايل ته وايي. په همدې ډول بــوی د عرفــان لــه مخــې خربتيــا او کشــف تــه وايــي. د 

صــفاº انــداز دې تفصيل راکوي، چــې حقيقــي محبــوب پــه  رحمن بابا يو بل شعر د
  شته: ليدل ممکن دي او نور عروج نه

  ه نه وي چا ليدلیــــــــې پردې حسن بـــــــب
  که Yوک وايي چې ليده يش تش 3ومان دی

دې انــد دي، چــې د Eــکالييزو  د ړومبي بيت د Yې�نې په باب Eکال پوهــان پــه
راک ارزEتونو د Yر3نــداوي وســيله کلــه عقــل کلــه احساســات و جــذبات او کلــه د اد

له ده. رحمــن بابــا د خپلــې ئقوت وي. بوی د خوند غونــدې د حــس او احســاس مســ
 ºــور ورکــوي او د عجايــب نفســياkمشاهدې په م� بوی ته د خوند غوندې مادي ان
کيفيت په زړه او ذهن د وړان!و په ډول تجســيموي. دغــه تــوازن او اعتــدال پــه پنkــو 

 ،وي، بلکــې يــو بــل واکمنــويته شوی، حواس يو بل نه نفــي کــ مادي حواسو رامن¡
چې له ترکيب او امتزاجــه يــې يــو نــاممکن شــی (بــوی) پــه يــوه ممکــن يش (خونــد) 
اوEتی، چې ک� م� دغه ذايقــه لــه نفــس رسه تــ�ون لــري او د بــوی پــه نســبت يــې 

دومره رن!ينه، سرته، منطقــي  ءمادي لوری ډېر واکمن دی. د رحمن بابا ساده انشا
خپــل ذوق  –لري، چې Yې�ل يې بايد د هرې زمانې خپــل  او دومره ډېر هXي رن!ونه

  ته پرېUودل يش.
  مناقشه:

ليکنــې شــوي او کېــ,ي بــه. د رحمــن بابــا   پر رحمن بابا باندې تر اوسه ډېــرې 
ده په شــعر کــې عرفــا2 اصــطالحاتو تــه کــ�  شعر که هر Yومره )وملنلی دی، خو د

نه ده شوې. که Yــه هــم زمــوږ ادQ اســالف پــه دې بــاب داســې کارنــامې  حقه کتنه
خو د فطرت د قانون له مخې د هــرې زمــانې او  ،لري، چې رسيدل ورته 3ران بريUي

وخت خپلې غوEتنې وي. د بېل!ې په ډول اوس موږ د Yــو لســيزو جن!ــي او يرغليــز 
حمــن بابــا هــX چــې د ناورين پيل يو؛ نو زموږ د رشايطو غوEتنه به دا وي، چې د ر 

کــار «رنj لري، بايد خپلــې )ــولنې تــه يــې د » صلح کل«اسالمي تصوف په بنس� د 
Èې�نه له شوو ليکنو رسه په تقابيل » خY که به دغهد تو3ــه په هيله وړاندې ک�و. نو 

نوEت بــه يــې دا  لوړه نه وي، نو ډېره لوېدلې به هم نه وي او هډېر که  پرتلنې پر وخت
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نومــونې   من بابا د فن يوې پtې خزانې ته نغوتــه لــري او هغــه عرفــا2وي، چې د رح
  دي. 

ــا د مينــې او قلنــدرۍ پــه نــ�ۍ کــې چــې د اســالمي  همــدا ډول د رحمــن باب
خواخوږۍ يوه سرته مدرسه ده، يوه شــيبه تــم کېــدل د ســت�و ذهنونــو لپــاره د جنــت 

  سيل کول دي چې بايد د Eه مستقبل لپاره ترې الهام واخلو.
  پايله

د ليکنې په پای کې دې پايلې ته رسو، چې د رحمن بابا د پوره پېژنــدنې لپــاره 
ې ادبپوهنه بسنه نه کوي. دلته بايــد د عرفــان د بشــپ�ې مطــالعې ــواک رارسه يوا

کله يې خربه فلسفې ته هم ريس. عرفا2 اصطالحات کــه هــر Yــومره  –وي چې کله 
حمــن بابــا ادب او هــX خپلــه وچ، سخت او فلسفي ب�ــه لــري، خــو وررسه جوخــت د ر 

)ول مضامÁ او موادو ته لوم�ی د خپل ذهن و فکــر  هبراليس له السه نه ورکوي او دغ
واک دومــره  ºپه خوبولو 3لورينو وږمو کې جو)ې ورکوي او بيا يې د اظهار په ملکو
سندريز کوي؛ لکه چې کوم قديس راز را Yر3نــدې,ي. دلتــه ده چــې د رحمــن بابــا د 

  اعجاز په 3لونو اوبدل کې,ي او هX يې معراج ته ريس.فن ملن د 
  وړانديزونه

ده د افکــارو تحقيــق ډېــر اړيــن  د رحمن بابا د شعر و هX پــر Yې�نــې رسبېــره د
ې رحمن بابا نه، د ن�ۍ هر لوی عارف شاعر يو مفکــر هــم وي. مــوږ رحمــن دی. يوا

بــا د پUــتني او بابــا ال تراوســه داســې نــه دی مطالعــه کــ�ی. حــال دا چــې رحمــن با
اسالمي )ولنې د جوړولو لپاره په خپل فن و هX کې ــان!�ي اقــدار او ارزEــتونه پــه 
نUه ک�ي دي. د رحمن بابا د هX تر شا د معانيو يو سمندر په Yپو دی. رحمــن بابــا 
خپل انسا2 او اسالمي پيغام د هX په ژبــه ډېــر خــوږ کــ�ی او Eــکلی کــ�ی دی؛ نــو 

  امه او په دې باب ژورې Yې�نې تررسه يش.که بايد رحمن پوهنه ع
  خذونهأ م

، نوEــار ،پUــتونخوا :رحــ�ن بابــا ريويــو، د تصــوف اصــطالحاتامر،  عث�ن .١
  میالدي کال.  ۲۰۱۶

 :نقد النصوص يف رشح نقــش الفصــوص، دوهــم چــاپ جامي، عبدالرحمن .٢
  ملریز کال.  ۱۳۸۱، کتابخانه ميل ،ايران
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 ۱۳۴۶، پــوهنkی زبــان و ادبيــات :کابل پوهنتــون ،تصوف حبیبي،  عبدالحی .٣
  ملریز کال. 

  میالدي کال.  ۱۹۷۹ ، پېUور ،صوبه رسحد: تصوف  محمد عباس قادري، .٤
خيابــان  ،تهــران: رشح اصــطالحات تصــوف، جلــد ســوم سيد صادق 3ــوهرين، .٥

  ملریز کال.  ۱۳۸۸، انقالب
 ۲۰۱۶، نوEــار ،پUــتونخوا :وجــود و شــهود ،رحــ�ن بابــا ريويــو 3ــیال2، اســد .٦

  میالدي کال. 
 ۲۰۱۶، نوEــار ،پUــتونخوا :د زلفو معنا او مــراد ،رح�ن بابا ريويو پرويز مهجور، .٧

  میالدي کال. 
، فــÈوز ســنز ،الهــور :ن حکيم کی روشني مــÁآ ج�ليات قر  نارص، نصÈ احمد .٨

  میالدي کال.  ۱۹۹۰
قصــه خــوانC  ،پېUــور :رشح مکتوبات امــام ربــا2، اتــم جلــد  تکي،نرصهللا هو  .٩
  ملریز کال.  ۱۳۵۲، بازار
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  ژباړن: صدیق هللا بدر

  
  د نامتو بهرنیو لیکوالو د لیکوالA تجربې

  
  لن�یز

په دې ژباړه کې د نــ�ۍ د مشــهورو لیکوالــو، لکــه والدیمیرنابــاکوف، کافکــا،ري 
براډ،ژان پل سارتر او دې ته ورته نامتو لیکوالو د لیکوالC او د ژونــد تجربــې رشیکــې 
شوي، چې له امله يې د دوی د سیمو ادبیات د ن�ۍ په رسالرو ادبیــاتو کــې شــمېرل 

ړه کې ه@ه ک�ې چې د دوی د ژوند تجربې کې,ي، موږ هم په دې مقاله یا په دې ژبا 
او د لیکوالC د بریالیتوب رازونه چې په ډېر لنــTیز رسه بیــان شــوي د 3رانــو لیکوالــو 

  مخې ته کې,دو چې د خپلې ژبې د غنامندۍ لپاره ترې Eه t3نه وک�ي. 
  رسیزه

د ادبیاتو په اړه ډېرې خربې شوي او ال هم کې,ي، پــه همــدې مقــالې کــې هــم 
خربې اورو چې شاید منل يــې راتــه یــو Yــه ســتونزمن وي، د ســاري پــه  ډېرې داسې

ډول په یو ای کې لولو چې ادبیات د وز3ارو خلکو کــار دی، لــه ادبیــاتو تېUــته پــه 
کار ده، ادبیات له ژونده الس اخیســتلو تــه وايــي او دې تــه ورتــه ینــې خــربې، خــو 

ه، اهن!ینــه او زړه نشــینه ینې نور پوهان بیا په دې نظر دي چې ادبیات هغه رن!ینــ
وینا ده چې له زړه پاYي او پر زړه کUېني، داسې چې وررسه د زړه مرانــدې را کــاږل 
يش او انسان يې په لوستلو نه یواې خوند واخيل، بلکې د ژبې طرز يې هــم پــه زړه 

  چنj ول!وي او ډېر Yه ترې زده هم ک�ي. 
ار يې وک� او )ولنه يې تر خپلې اغېــزې النــدې راوســته نو که چېرې همداسې ک

په رEتینې معنا ادبیاتو خپله دنده تررسه ک�ې ده او که چېرې داســې ونــه شــول، نــو 
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بیا ادبیات ناکام او کوم ان!�ی کار يې نه دی تررسه ک�ی، خو ایا دا ادبیات یــواې 
  لوری ورکوي؟د خپلې ژبې په لیکلو غني کې,ي او که ژباړه يې هم ادب ته 

ادبپوهان وايي چې ادبیات له دواړو الرو غني کېدالی يش، هم د لیک له 
الرې او هم د ژباړې له الرې، نو چې داسې ده اړینه ده چې د بې خونده پنkېدلې 
ادبیاتو پر ای زړه راEکوونکي ادبیات وژباړو او دا دی دا هوډ موږ په دې مقاله کې 

نه لوستونکي او مینه وال به يې په اړه تررسه ک� دا چې بریالی به وي او که نه درا
  پرېک�ه کوي، خو زما په نظر t3ې يې ډېرې دي. 

  د �ې�نې اهمیت او مربمیت
د دې Yې�نې اهمیت او مربمیــت پــه دې کــې دی چــې لــه یــوې خــوا د بهرنیــو 
لیکوالو او ادیبانو له بریــالیو تجربــو رسه اشــنا شــو او دوهــم دا چــې د ادبیــاتو اصــيل 

ک�ای شو چې باید Yن!ه وي، که ادبیات او یا په )وله کې لیکوالC د لوری مو پیدا 
وړتیــاوو او زړه راEــکون پــر بنســ� والړه ده، نــه د شخصــیت او شخيصــ مالحظــو پــر 

  اساس. 
  د �ې�نې موخه

د دې Yې�نــې موخــه پــه دې کــې ده چــې مــوږ هــم دا او دې تــه ورتــه ادبیــات 
الســه کــ�و، ن�یــوال لــه خپلــو ادبیــاتو وپنkو، ن�یوال شهرت او ن�یوالې جایزې پــرې تر 

خربو ک�و او د هغوی له ادبیاتو خپله )ولنه، چې Yن!ه دي، په کومه خوا روان دي او 
  موږ باید Yن!ه ادبیات ولرو.

  د �ې�نې پو�تنې
  په دې Yې�نه کې تر ډېره الندې پوEتنې واب شوې دي:

  والدیمیر ناباکوف Yوک و او Yن!ه يې لیکوايل کوله؟ �
  کافکا Yوک و، Yه وخت يې لیکوايل کوله او کوم يې مشهور اثار دي؟ �
ژان پل سارتر د کوم ای لیکوال دی، Yه ډول لیکوايل يې کوله او Yــومره  �

  مشهور دی؟
  ری براډ Yه ډول لیکوال دی او کوم مشهور کتابونه يې کUيل؟ �
  پنkويل؟ ا3وتاکریستوف د کومې سیمې لیکواله ده او کوم مشهور اثار يې  �

  او دې ته ورته کوچنC پوEتنې په کې واب شوې دي. 



  لیکوالو...د نامتو بهرنیو 

١٠٨ 
 

  د �ې�نې میتود
  دا چې دا م ژباړه ده، نو میتود يې هم ترشیحي او تحلیيل دی.

  اصيل م/
  د لیکوال� شېبې:والدیمN ناباکوف د 

کال کې زې,ېــدلی او ) ۱۸۹۹( ويس ليکوال او شاعر والدیمیر ناباکوف چې پهر   
 ۴۲کــالو پــه عمــر لــه دې نــ�ۍ ســرت3ې پtــې کــ�ې دي، )ولtــال  ۷۸د ) ۱۹۷۷پــه (

   لیکيل دي.يې کتابونه 
د ناباکوف په اتلسو لیکل شوو ناولونو کې لس په رويس او اته نور پــه ان!لیيســ 

   ژبه دي. 
د  نکــی هــم و.ناباکوف پر یو لیکوال او شاعر رسبېره یو Eه نقاد، ژبــاړن او Yې�و 

اکتوبر انقالب په پیل کې ناباکوف له خپلې کورنC رسه اروپا ته الړ او پــه لنــدن کــې 
  مېشت شو او په کمربیج پوهنتون کې يې زده ک�و ته مخه وک�ه.

وروســته پــه کولــو Yخــه هغه په لندن، املان او فرانسه کې تر ډېرې مودې ژوند 
  د امریکا تابعيت ترالسه ک�. کې يې ۱۹۴۵امریکا ته الړ او په کې کال  ۱۹۴۰

کې Yلورو امریکايي کال  ۱۹۵۵لولیتا د ناباکوف هغه مشهور ناول دی چې په 
خو املپیا خپرنkي په پــاریس کــې چــاپ کــ�. کلــه  ؛خپرنkيو له چاپولو يې انکار وک�

کې د پوتنام په نوم خپرنkي لولیتا ناول د چاپ پــه 3ا�ــه وپســوله، پــه  ۱۹۵۸چې په 
  د ډېر خرYېدونکي کتاب نوم خپل ک�.چکtيا رسه يې 

پر لولیتا رسبېره ډالC، دفاع، بې رن!ه اور، اعدام ته بلنه، نهیلی، سرت3ې، ویاړ، 
برسیرن Yيزونه، په تياره کې خندا، ماري، ادا، دې مسخرو ته 3وره او یو شمېر نــور د 
  نابـــاکوف لـــه ډېـــرو لوســـتل شـــوو او ژبـــاړل شـــوو نـــاولونو Yخـــه شـــمېرل کېـــ,ي.

وف یو حرشه پېژندونکی و او په �3و مرکو کې يې ويــيل دي چــې کــه پــه روســیه ناباک
کې انقالب نه وای شوی، نــو خپــل )ــول عمــر بــه يــې پــه همــدې علــم کــې تېــراوه او 

  هی@کله به يې کوم ناول نه لیکه.
ســتل یدلته چې Yه لولئ، د پاریس ریویو او د پوســرتوف خپرونــې لــه مرکــو اخ

  شوي دي:
بجــو پــورې لیکــل کــوم. د کــار  ۹سهار شپ,نیمې بجې لــه خوبــه رالtېــ,م او تــر 
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مه دوره مې له ماسپUینه رشوع کې,ي چې تر ماEامه دوام کوي. تر هغه مخکې هدو 
غاړه چکر وهم. په وانC کې بــه د شــپې  ریوه �3ۍ له خپلې مېرمنې رسه د سیند پ

   کار بوخت وم او ډېر له به مې د سهار تر Yلورو بجو لیکل کول. له مخې په
  د لیکلو خوند په لوستلو کې دی.

  ې یو مکتب لري چې هغه استعداد دی.ادبیات یوا
زه د یو نابغه په Yېر فکر کوم، د یوه غوره لیکوال پــه تو3ــه لیکــل کــوم او د یــوه 

وبې کــول دي. Yــومره چــې لیکــوايل لــه کل�تــو رسه لــ ماشوم په تو3ــه خــربې کــوم.
کــه دا هغــه یــوا ،کوالی شوو باید د کل�تو لــه زړه نــه يــو Yــه راوباســونC رEــتنې 

  خزانه ده چې یو رEتنی لیکوال يې لري.
ې اصــيل موضــوع ولېــ,ي، بلکــې زه غواړم چــې پــه نــاولونو کــې مــې نــه یــوا
     کوچنيو فرعي موضوعاتو ته هم وده ورک�ل يش.

آثارو کې نفسانیات کم نه دي. هغه Yــه چــې یــو شــمېر  د هر ناول لیکونکي په
  خلک يې نفسانیات نوموي، د ناول د هX له سین!ارولو پرته نور Yه نه دي.

د يوه لیکوال په تو3ه په خپل کار کــې چــې د کــومې نیم!�تیــا احســاس کــوم، 
هغه د طبیعي کلمو نه شتون دی. زه نه شم کوالی چې لــه خپلــې مــورنC ژبــې لکــه 

Eايي استفاده وک�م. ان!لیيس بیا داسې وچه او له تصنع ډکه ژبه ده چې  Yن!ه چې
      Eايي د ملر د پرېوتو یا د یوې حرشې د ستایلو لپاره مناسبه وي.

د لیکوال او هXمند لپاره تبعید، دا دی چې کتابونه يې ممنوع ک�ای يش. دې 
ه تبعیــد کــې ژونــد شته چې لیکــوال لــه خپــل هیــواد نــه بهــر الړ يش او پــه ته اړتیا ن

     وکــ�ي، خــو همــدا چــې چــا يــې کتابونــه ونــه لوســتل، پــه خپلــه تبعیــد شــوی دی.
ه هغه کور کې چې يوه سرته کتابخانه يې درلوده، یو داسې هلک وم چې درې ژبی پ

فکــر نــه کــوم، دا کــه   @کله هم د ژبــې پــه اړهېو، یعنې درې ژبې يې ويلې، خو زه ه
  وي او په تصویرونو فکر کوم.چې زما فکر له تصویرونو رسه 

ادبیات باید )و)ې )و)ې، بند له بنده جدا او په السونو کــې Eــه ومUــل يش بیــا 
Eايي چې تېز او خوندور بوی يې د السونو په ورغوو کــې احســاس يش. کېــدای يش 
وژوول يش او په خوند رسه ژبــه پــرې ورتېــره کــ�ای يش، بــس پــه همــدې شــېبه کــې 

  يش.  حقیقي خوند يې احساسيدای
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په دې ډول هغه )و)ې )و)ې ک�ای شــوې او ژوول شــوې ذرې ستاســو پــه ذهــن 
کې له یو بل رسه کوشېرې,ي او هغه Eکال او تُندي رابرسېره کوي چــې تاســو یــو Yــه 

  له خپلې وينې ورک�ي دي.
کــوي او د  کــه Yــه هــم دا د لیکــوال د افســون!رۍ وجــه ده چــې هغــه برالســی

لوم�ۍ درجې ليکوال تر حده يې رسوي، همدې )کي ته په پام رسه خو وایم چې یــو 
  .سرت لیکوال د کیسه ویوونکي، Eوونکي او جادو3ر T3 ترکیب دی

  کافکا �ه وخت او �نCه لیکل کوي؟
کــې کال  ۱۹۲۴کال په پراګ کې زې,ېدلی او په  ۱۸۸۳فرانتس کافکا چې په 
    ، د شلمې پې�ۍ یو لوی املا2 ژبی لیکوال و.يک�  يې له دې ن�ۍ سرت3ې پtې

کافکا جرمني ژبه د لوم�نC ژبې په تو3ه زده ک�ې وه.هغه پــه چکــي ژبــه روانــې 
خربې کولې، له فرانسوي کلتور او ژبې رسه آشنا و او د خوEــې وړ نــاول لیکــوال یــې 

  3وستاو فلوبر و.
  و اثارو Yخه شمېرل کې,ي.د کافکا آثار د لوېديز په ادبیاتو کې له اغېز Eندونک

کافکا خپل ن,دې مل!ري ماکس برود ته وصیت کــ�ی و چــې تــر مــرګ وروســته 
خو ماکس برود داسې ونه کــ�ل او د هغــه کــابو )ــول اثــار يــې  ،وييې )ول اثار وسو 

  چاپ ک�ل. د برود دا کار کافکا ته ن�یوال شهرت ورپه برخه ک�.
 ۱۹۱۰نومــوړي لــه  ک�ې کــ�ې وې.کافکا د دوکتورا تر کچې په حقوقو کې زده 

Yخه د خپلو شخيص یادEتونو لیکلو ته مخه وک�ه او د ژوند تر آخره یې هغــه تــه دوام 
ورک�، شخيص یادEتونه يې د هغه د ژوند او شخصــیت پېژنــدنې پــه برخــه کــې خــورا 

یتــوب، لــه مهم اثر �3ل کې,ي. کافکا په دې اثر کــې د خپلــې نــاروغC، ویــرې، یوا
کچــې مینــې او پــه عــین حــال کــې د مــور او پــالر کینــه او خپــل نــور  واده رسه د بې

  احساسات ای ک�ي دي.
د کافکا اثار د شلمې پې�ۍ اروپا د ترين!يل او مهمــو پېUــو بیــانوونکي دي. تــر 

ېتــوب او وېــره، خیالونــه او نیم!�تیــاوې او انســا2 ډېره د نوموړي په لیکنو کــې یوا
    عقدې مطرح کې,ي.

ریکا، د محکومانو ډله او ما�C د کافکا ناولونــه دي. کافکــا د مسخ، محاکمه، ام
     لنTو کیسو یوه )ول!ه هم لري.
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کافکا هغه لیکوال و چې سپورټ ته يې ډېر ارزEت ورکاوه. هغه هر ســهار لــس 
امې اغوستې او پوره یــو ســاعت دقیقې بربنT د هیندارې مخ ته ورزش کاوه. بیا يې ج

به يې پلی تj کاوه. هغه په دې هم بسنه نه کوله او تل به يې له لیکلو وروسته او تــر 
   خوب مخکې لس دقیقې سپورټ کاوه.

دلته چې د کافکا د لیکلو او لیکوالC په اړه Yه لولو، تر ډېره فلیس ته د کافکــا 
ستل شوي دي. کافکا لــه فلــیس رسه ینه را اخ له لیکنو او د 3وستاو یانوش له کتاب

   مینه درلوده خو دا مینه د واده تر حده ونه رسیده.
زه هره ورځ د سهار له اته نیمې د غرمې تر دوه نیمو پورې لیکل کــوم بیــا د شــپې تــر 
اووه نيمې سپورټ کوم او له سپورټ وروسته له خپلې کورنC رسه ډوډۍ خــورم بیــا د 

ـــ ـــر هغ ـــورې ت ـــې پ ـــوولس نیم ـــر ی ـــپې ت ـــوم.ش ـــل ک ـــوب رايش لیک ـــې خ    ه چ
  زه لیکل کوم، خو د ویلو لپاره Yه نه لرم، که هرYه تر دې مخکې ويل شوي دي.

  یتوب برکت دی.هر هغه Yه چې مې لیکيل دي، زما د یوا
  لیکل د قاتالنو له کتاره د ان را ایستل دي.

ــن پــو  ــو ډېــر زیــات دي. ال ــر دامون وحشــتناکه  هد واقعیــت دامونــه د تخییــل ت
که غوEتل يې کومه وېره چې له ن�ۍ نــه لــري، هغــه پــه دې ډول  ،ستانونه لیکلدا

   له منkه یويس.
خو پــه  ،زه چې دا بېهوده Yيزونه لیکم په اصل کې له انه د تېUتې ه@ه کوم

پای کې بېرته له ان رسه مخامخ کې,م. زه نه شم کوالی چــې لــه خپــل ــان Yخــه 
  وتUتم.

Y ــه لــه زما فلیسې! که کومه ورځ لهYه لیکلو پاتې کېــ,م، هغــه ورځ بــه مــې هر
  هم. وي، حتی تا يالسه ورک� 

له ژونده ډېر کتابونه پنkوالی شوو، خو له کتابونو ډېر کم ژوند ترالسه کېــدالی  
  يش.

   ادبیات له واقعیت Yخه تېUته ده.
   د هر هX تر شا یو شور پ� دی.

ذهني ن�ۍ او بهر2 عيني ن�ۍ تــرمن¡ تضــاد د )ولــو هXونــو اصــيل  د اندرو2
له ده. باالخره هر انkور3ر، لیکــوال، شــاعر او Àایشــنامه لیکــونکی بایــد لــه دې ئمس
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  لې رسه خپله ستونزه روEانه ک�ي.ئمس
ېتوب بسنه نه کوي. زه د یوه م�ه د لیکلو لپاره د یوه 3وEي او منزوي کس یوا

  ته اړتیا لرم. ېتوبشوي س�ي یوا
(حتی که  له هر هغه Yه چې په ادبیاتو پورې مربوط نه وي، کرکه لرم. مکاملې

په ادبیاتو پورې ت�لې وي) حوصله مې ختموي، له خلکو رسه لیدل کتل مــې ســت�ی 
کوي، د خپلوانو غم او Eادي مې 3ن!سوي. زما په نظــر مکــاملې د هرYيــز اهمیــت، 

  جدیت او حقیقت له منkه وړي.
  وخت چې لیکل کوم، بې باکه، واکمن او حساس یم.هغه 

زما وجود ادبیاتو ته È دی. دا دی تر دېرش کلنی کلــک ورپــورې نUــتی یــم. 
که کومه ورځ هغه هېروم، نور به نــو ژونــدی نــه یــم. نــن چــې زه Yــه یــم دا د همدغــه 

  ی.ادبیاتو برکت د
  د ري براډ د ليکوال$ بریال$ شېبې

د امریکا د الینويز په واکی!ــان کــې زې,ېــدلی کې کال  ۱۹۲۰په  يبراډ بور  ير 
  سرت3ې پtې ک�ې دي.Yخه له دې ن�ۍ يې  کې کال ۲۰۱۲او په 

ه خــو پــ ؛تخیيل سبکونو یو برالسی لیکــوال و –هغه د فانتزي، وحشت او علمي 
 ۴۵۱ې @کله هم په دې باور نه و او په �3ــو مرکــو کــې يــې ويــيل چــې یــواېخپله ه

   تخیيل آثارو کې راتالی يش. –په علمي  فارنهای� ناول يې
فارنهای� او مريخــي حکایتونــه  ۴۵۱خو  ،براډبوري تر پنkوسو زیات آثار کUيل

   هغه آثار دي چې ده ته يې زیات شهرت ورپه برخه ک�ی دی.
براډبوري �3ې لنTې کیسې او Àایشنامې هم لیکيل دي. د هغه د لنTو کیسو 

  ته رسې,ي. ۶۰۰)ول شمېر 
�ی، تیاره کارنیوال، د ملر طالیي م�ې، د اکتوبر هیواد، تر نیمې شپې مصور س

ډېر وروســته، پــه مخــه دې Eــه دوبــی، د قاصــد رشاب، د لیونــو هــدیره، راــئ چــې 
کنستانس ووژنو، له خاورو دوړو راستون شوی، رس3ردانه ساحره، د مصنوعي ســ�یانو 

ور د براډبوري هغــه آثــار سهامي رشکت، یو خبیث شی په دې الره راي او یو شمېر ن
  دي چې په نورو ژبو هم ژباړل شوي دي.

که Yه هم په لوم�یو کې هی� یوه چاپخونه د هغه د لوم�2 اثر د چــاپولو لپــاره 
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چمتو نه وه، خو وروسته هغه په داسې یو لیکوال بدل شو چې ډېــرې مهمــې جــایزې 
ترالسه ک�ې. لکه د امریکــا پــه ادب کــې د غــوره مشــارکت نUــان، د بــرام ســتوکر  يې

جایزه، د نیبیوال د سرت استاد جایزه، د 3ندالف د سرت استاد جایزه، د خیالپردازۍ د 
تخیيل مشاهیرو جــایزه، د بنیــامین  –دنیا جایزه، د اوهXي د یادون جایزه، د علمي 

  ه.فرانکلین جایزه او د ژول ورن جایز 
دلته له براډبوري رسه د پاریس ریویو د مرکې هغه برخــې دررسه رشیکــوو چــې  

  نوموړي په کې د خپلې لیکوالC او لیکلو طریقې بیان ک�ي دي:
ما ته خپل کار چې هغه لیکل دي، خوند راکوي، زه بایــد هغــه تــررسه کــ�م، پــه 

ه هــر Yــه دې پسې نه 3رم چې د چا خوEې,م او که د چا نه خوEــې,م. لیکــل مــا تــ
  دي.

تخــیيل  -@کلــه هــم علمــيېفارنهایــ� پرتــه پــه خپــل عمــر کــې مــې ه ۴۵۱له 
تخــیيل د  –لنTې کیسې مې هم )ــولې فــانتزي وې، علمــي   داستان نه دی لیکلی،

  ممکناتو او فانتزي د ناممکناتو هX دی.
@کله به يې هم وانه خلم، که د )ايــپ ماشــین لــرم او پــه ېکمپيو)ر نه لرم او ه

  لیکل کوم.هغه 
 ېتخیيل داستان د خیالونو او تصوراتو داستان دی. دا خیالونه چې د –علمي 

ما په هیجان راويل، په دې هیجا2 حالت کې داسې احساسوم چــې 3ونــدې زه لــه 
  همدې خیالونو انرژي اخلم.

اوســه واقعــي وجــود نــه  دا هغه تصور دی چې په ذهن کــې راپیــدا کېــ,ي او تــر
تون خپل ک�ي او هر Yه ته بــه د هــر چــا لپــاره بــدلون ورکــوي. خو ډېر ژر به ش ،لري

� Yيز به د تېر غوندې نه وي. که تاسې داسې يو خیال یا تصور ولرئ چې د دنیــا ېه
تخیيل داســتان پــه لیکلــو  -د یوه علمي یوې وړې برخې ته بدلون ورکوي، تاسو عمالً

   بوخت یاست.
 Cکلنــ ۱۸تــر نــه  Cکلن ۱۲ده. له له اثارو رسه ليکوايل پیل ک�ې  هما د الن پو 

  پورې له هغه نه مې تقلید کاوه.
–ويروونکي سنتي داستانونه مې لیکل. فکر کوم هر Yوک چې وغواړي علمي  

 تخیيل لیکوايل وکــ�ي، لــه همــدې ــای نــه يــې پیلــوي. مــا بــه تــل معمــويل مــاجرا
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چې موقعیتونه به مې ورته په جنوQ امریکا او یــا هــم پــه غوEتونکي داستانونه لیکل 
افریقا کې غوره کول. تل به یوه Eکلې او تر ان تېــره پېغلــه پــه کــې وه. زه پوهېــدم 

ږدم، طرحې مې جوړولې، نقش مې لوباوه او لیکل مې  چې غواړم د هX دنیا ته قدم
  کول.

Yــه مــې زده کــ�ي  ما هم Eوونkی لوستی او هم پوهنتون ته تللی یم، خو چې
دي، هغه مې په کتابتونونو کې زده ک�ې دي. پوره لس کاله اوونC کــې درې ورــې 
به زه په کتابتونونو کې وم. د مطالعې لپاره مې حتی غــال هــم کــ�ې ده. لــه کتــابتون 

خو تر لوستلو وروسته مې بېرته پــه خپــل ــای کــې  ،Yخه به مې یوه مجله راپtه ک�ه
نو سم لــه واره  ،ې Yوک راباندې پوه نه يش او که پوهېدلايUودله. ه@ه مې کوله چ

  تUتېدم.
خو زه ه@ــه کــوم، زده کــوونکي او  ؛لنTه کیسه په Yو ساعتونو کې لیکل کې,ي

)وله ورځ دې پر یوې لنTې کیسې کــار وکــ�ي پــر داســې   خپل دوستان وه@وم چې
و علــت کيسې چې تر ان راچاپېره یــوه غشــا، جــدیت، یــو ژونــد او د خپــل شــتون یــ

  ولري. 
یو دلیل شته چې ولې په هغه ساعت کې دغه خیال ستاسو ذهن ته راغلی، له 

له ورپسې شئ، ويې سپ�ئ او ويې ليکئ. په Yو ســاعتونو کــې د دوه درې زره امدې 
ې اجازه مه ورکوئ چې Yوک درتــه مزاحمــت وکــ�ي، کلمو لیکل سخت نه دي. یوا

خپل کار پای ته ورسوئ. زه هغه Yه لــیکم فون مو بند ک�ئ او ېلېهغوی بهر وش�ئ، ت
   چې وس يې لرم او هغه د لنTې کیسې لیکل دي.

د خپلو اثارو د بیا کتلو لپاره قلم په الس خپل م پسې اخلم. کله مې چــې د  
زره کلمــو تــه  ۱۵۰(یو خبیث شی په دې الره راي) ناول لیکــه، لــوم�ۍ نســخه يــې 

  .ره کلمې ترې حذف ک�ېز  ۵۰رسېده. د بیا کتلو په وخت کې مې 
  تر خپلې د لیکوال$ تجربې رشیکويژان پل سار 

زې,ېــدلی او د  ۲۱کــال د جــون پــه  ۱۹۰۵فرانســوي لیکــوال ژان پــل ســارتر د 
  له دې ن�ۍ Yخه سرت3ې پtې ک�ې دي. ۱۵د اپرېل په کال  ۱۹۸۰

ډرامو، سیايس او ادQ تحقیقي مقــالو هغــه لیکــوال او  سارتر د ناولونو، فلسفي
هي� یــو فیلســوف د هغــه  پې�ۍ کې ېد ازادۍ د الرې يو ه@اند مبارز و چې په شلم
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    په اندازه شهرت ته ونه رسید.
خــو هغــه د  ،کې د ادبیاتو د نوبــل جــایزه t3ــونکی اعــالن شــو ۱۹۶۴سارتر په 

  دغې جایزې له ترالسه کولو ډډه وک�ه.
kEې، ادبیات Yــه دي؟،  )رایدېوال، دوزخ، کک� السونه، خدای او شیطان، د 

تعلیق، د ارواوو عذاب، وتل منع دي، مچ، هغــه Yــه چــې زه یــم، هســتي او نیســتي، 
کل�ت او کان!ه د سارتر هغه ناولونه، Àایشنامې او فلسفي اثار دي چې په �3ــو ژبــو 

   ترجمه شوي دي.
ينــې رازونــه کې له سیم ېسارتر په يوې مرک Cون دوبوار رسه د خپلې لیکــوال
    داسې بیان ک�ي دي:

یاســت، ادبیــات مــو د ج!ــ�ې ډ3ــر تــه ور  له هرې الرې چې تاسو دلتــه راغــيل
کاږي. لیکل په یــو ډول د ازادۍ غوEــتل دي. کــه وررسه الس و 3ریــوان شــوې، کــه 

  وغواړې او که نه، نور نو Eکېل شوي یاست.
لوستونکي يې )ول خلک و اويس، ان باید د هغوی په که لیکوال غواړي چې 

    یعنې د دوه مليارده وږو خلکو په کتار کې ودرې,ي. ،کتار کې احساس ک�ي
� ډول د )ولنې د )يtې طبقې د ادبیاتو چا تــه توصــیه نــه کــوم. خلــک ېزه په ه

 هم باید د لیکوال د هدف د پوهېدو لپاره ه@ه وک�ي. لیکوال باید د کالم له پــیچيل
خو نه يش کوالی چې تل خپــل مطالــب پــه پــوره رو�تيــا یــا  ،کولو نه الس په رس يش

  بنس� ولیکي. رزیروزبر رسه ولیکي او یا خپل تازه او مبهم افکار د لرغونو ظابطو پ
د م له پیچيل کولو رسه مې جوړه نه ده. زه ماالرمه ته د فرانســې د یــوه ســرت 

مې د هغه د شعر په پوهېدو کــې تېــر کــ�ی  شاعر په سرت3ه 3ورم او خپل زیات وخت
دی، خو په عمدي ډول د کالم د پيچيل کولو طریقه يې نه خوEــوم. هغــه یــوه خطــا 

    �3م.
لــه لوســتل بــه يــې هــم امينې مطالب شته چې ویل يې مشــکل دي، لــه دې 

ان!ېــرو چــې خلــک هغــه ډول نــه خامخا بې ستونزو نه وي. له بل لوري بایــد داســې و 
  ې لوستل او پوهېدل يې ورته اسانه Eکاري.لیکنې غواړي چ

تر هغه چې لیکوال ونه ک�ای يش د دوه ملیارده وږو کســانو لپــاره Yــه ولیکــي، 
په یو ډول ناراحتC به اخته وي. لیکوال باید خپل قلم د اســکېرلو خلکــو پــه خــدمت 
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هــم همداســې کــ�ي وو. کــه لیکــوال داســې ونــه کې وکاروي. امېل زوال او اندره ژېد 
ک�ي او تر ب�ستنې الندې Yميل او د خواریکUو دفاع وک�ي، کوم مقــام او منزلــت تــه 

    نه ريس.
زما په باور دا ډېر مهم دی چې لیکوال د خپلې زمانې لــه واقعیتونــو او اســايس 

رش لرېوالی، لې غافل پاتې يش. ن�یواله لوږه، د ا)ومي äونو 3واښ، له انه د بئمس
دا )ول هغه مسایل دي چې که چېرتــه زمــوږ )ــول ادبیــات پــه بــر کــې ونــه نیيســ، د 

  له به وي.ئتعجب وړ مس
کله چې پر یوې موضوع لیکــل پیلــوم، ناYــاپي دا فکــر رالــوې,ي، چــې د هغــې 

  موضوع په اړه زما د پوهېدو کچه Yومره )ېtه ده.
چــې مــا د ژبــې لــه الرې  ترYــو هغــه Yــه تــه ،لیکل، لوستونکي ته یــوه بلنــه ده

  Uي.خرابرسېره ک�ې دي، عیني ژوند ور وب
Eايي ادبیات ونه يش کوالی د ج!�ې او وينې توييدو مخه ونیيســ، Eــايي ونــه 
يش کوالی د یوه ماشوم د مرګ مخنیوی وک�ي، خو کوالی يش هغه کار وکــ�ي چــې 

  دنیا ورباندې فکر وک�ي.
ن!ېــزه، نــورو تــه یــو Yــه ورکــول دي. ته کولــو تــر )ولــو مهمــه ا د یوه اثر د رامن¡

@وک بــه هــم د شــعر د ې@وک هم د ان لپاره لیکل نه کوي، که دا نور نه وای، هېه
ته کولو په لtه کې نه و. که یــو چــا یــو  لیکلو، مجسمې جوړولو او د هXي اثر د رامن¡

ته او )ولنې ته وړاندې ک�، زموږ په ن�ۍ کې یو Yــه بــدلون مــومي.  Eکلی Yيز رامن¡
ته کولو رسه زموږ په ن�ۍ کې  ده چې د هر هXې او ادQ اثر په رامن¡ اا په دې معند

   يو Eکلی Yيز زیاتې,ي.
نن سبا ډېر وانان د سبک په کیسه کې نه دي او ان!ېرنه يې هــم دا ده، کــوم 

ې دا چــې لــه نــه یــوا -Yه چې د ویلو لپاره لري، ويې لیکي. خو زما پــه نظــر ســبک
ساده 3ي يې اړینتیا ده. تــر هرYــه  ېافات یا اختالف نه لري، بلکساده لیکلو رسه من

مخکې دا هغه ډول لیکنC ب�ه ده چې درې یا Yلور مطلبونه په یــو مطلــب کــې ویــل 
Uي، غوره دا ده خکې,ي. که Yوک نه يش کوالی خپلې وینا ته دغه معنایي ک�ت وب

    چې لیکل ونه ک�ي.
هغه Yه چې ادبیات له علمي ژبې رابېلوي، دا دي چــې کلمــه پــه ادبیــاتو کــې 
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نه وي. د لیکوالC په دنیا کې هXمند هغه Yوک دی چې کلــ�ت پــه  اتل په یوه معن
داسې ډول یو د بل ترYن!ه کUې,دي چې د هغې ر�ايC په بنس� چې پرې خــوروي 

او  اورک�ي، یوه بله معن اUي، هغه کل�ت یوه معنخاو د هغه وزن پر بنس� چې ورته ب
  .بیا یوه بله معنا، یعنې دا چې Yو معنايي وي

  د د لیکوال$ تجربې �نCه دي؟د اندره ژې
پــه پــاریس  ۱۸۶۹فرانسوي لیکوال، شاعر او Àایشنامه لیکونکی اندره ژېد پــه 

کــې چــې پــه  Cخو پــه شــل کلنــ ،کې زې,ېدلی دی. هغه منظمې زده ک�ې ونه ک�ې
مبولیزم دوره وه او د ادب په برخه کې يې پراخــې مطــالعې تــه مخــه ېادبیاتو کې د س

مجلو ته يې وړې مقالې لیکلې. پــه دې وخــت کــې هغــه لــه ک�ې وه، د Eوونkي وړو 
   کې يې لیکوايل پیل ک�ه. ۱۸۹۱پېرلويي، پل والري او ماالرمه رسه اشنا شو او په 

کلیوايل سندره، پردی، جعيل، سکه وهونکي، د پاســتوراال ســمفو2، ایزابــل او 
   شمېر نور ژید ناولونه دي. یو 

کال کې د هراړخیــزو هــXي اثــارو د لیکلــو پــه پــار د نوبــل  ۱۹۴۷اندره ژید په 
کې يې له دې ن�ۍ نه ســرت3ې پtــې کــ�ې  ۱۹۵۱ادQ جایزه اخیستې او باالخره په 

  دي.
دلته د لیکوالC او لیکلو په اړه د اندره ژیــد لــه شــلو الرEــوونو يــو Yــو هغــه يــې 

    دررسه رشیکوو:
یله وي، خو تــر )ولــو هغــه وړوکــی رس نه تر پایه بې دلله زه غواړم چې هXي اثر 

   Yيز چې په کې زیاتې,ي، نه يې شم زغمالی. ابې معن
که د کوم مطلب په بیانولو کې له هغه حــد نــه زیــات مرکــب چــې زمــا د فکــر د 
 ،رو�وايل لپاره الزمه Eکاري، وکارول يش؛ نه شم منالی چې کــ�ل تــه رســیدلی يــم

 Xيز د هY که زه باور لرم چې هر بې فایدې  لپاره مرض دی.
زه په ادبیاتو کې هر هغه Yيز ته چې تر نن ورې سبا ته ډېر کــم جالــب وي او 
هر هغه Yيز ته چې له کمې مــودې وروســته نننــي لوســتونکي يــې د پخــوا پــه پرتلــه 

   Eکلی، پوست او جذاب ونه �3ي، ژورنالیزم وایم.
وم�ي نظــر خــالف پــه لــ رزه له دې فکره د خوند احساس کوم چې د ژورنالیزم پ

  کې یو بشپ� ادQ اثر د لوستونکي له نظره دومره Eکلی نه بريUي.
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� ډول دغــه تنــده غــري تــه د ېبایــد نیوکــو تــه ــواب ووایــو؟ زه پــه هــ آیا حــت�ً 
چــې  ئتسلیمیدو توصیه نه کوم. که چېرته هغه نیوکه یا حمله بــې ایــه وي، پرېــ,د

لوستونکي يې تشخیص ک�ي. که حمله په ای وي، هر Yومره کــه د وابولــو ه@ــه 
يې وک�و، پرته له دې چې خپل )پ ال ژور ک�و او خپل کمــزوري )کــي رابرســیره کــ�و، 
بل کار مو له وسه پوره نه دی. کومه نیوکه او حملــه چــې پــه ســ�ه ســینه يــې هرکلــی 

    ويش، انسان ال نور قوي کوي.
ه خپله اثر له انه دفاع وک�ي، تاسو خپــل کــار تــه دوام ورکــ�ئ. پرې,دی چې پ

که ستاسو اثر ونه يش کوالی د هغې حملې په وړاندې تاب راوړي، کــه Yــومره ه@ــه 
هم وک�ئ، له راپرېوتو يې مخنیوی نه شئ کوالی. ه@ه وک�ئ بــل داســې اثــر ولیکــئ 

  چې تر مخکیني اثر مقاوم او غUتلی وي.
نورو په هX پوهېــدل د پــام وړ خــربه ده خــو فکــر نــه کــوم  له )ولو جزیاتو رسه د

چې کومه حقیقي t3ه ولري. یو تک�ه ناول لیکونکي راته وويــل چــې پــه ــوانC کــې 
يې د نورو تر )ولو غوره ناولونه )کي په )کي لوستي او د هغوی د لیکوالC د فــن )ــول 

خــو Yــه يــې  ،ارسار يې کشف ک�ي او له هغه وروسته يې لیکــوالC تــه مخــه کــ�ې ده
  چې زده ک�ي وو، هغه د نورو فن او هX و.

  واقعي هX هغه دی چې په وروستC شېبه کې تاسو خپل ان ته ور وکاږي.
هغه Yه چې تاسې ک�ل ته رسوي، د لیکوالC پــه فــن کــې بــراليس نــه بلکــې 

  ستاسو خپل جوهر دی.
@ــه هغه لیکوال چې رومانتیک لیکل يې خوښ وو، سهوه يې پــه دې کــې وه ه

  ژوند له خپل اثر نه د باندې پرې,دي.چې يې کوله 
د امکان تر حده لیکل وک�ئ او له اړتیا نه زیات چې تاسو يــې احساســوئ، Yــه 

  مه لیکئ.
ې هغه Yه ستايي چې ورته نااشنا نه دي. هغــه نــوی والــی ډېر لوستونکي یوا

ته کوې، هرYه چې وي، د هغــوی د خیــال راحتــي لــه منkــه وړي.  رامن¡چې ته يې 
که په شهرت او بریالیتوب پسې يې، باید مخکې له مخکــې لــه دې )کــي نــه بــاخربه 
اوسې. واقعي نویوالی؛ تل توجه نه خپلوي، زه هغه اليس او بې ارزEته نویــوالی بــو¹ 

ه او د شــور او هیجــان د نــته کولو او د بې منkپــانکېتوب  ې د تعجب رامن¡چې یوا
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  شتوايل د پtولو لپاره، په اثر کې راوړل شوی دی.
کومه دنده چې تا ته درغاړې ده، هغه غوږ نیــول دي. ســرت هXمنــد پــه لــوم�ي 
درجه کې؛ سرت اوریدونکی دی. کله چې په کومو )ولنو کې T3ون کــوې، ه@ــه وکــ�ه 

وسه چې په غونTو او مجلسونو چې د یوه المبوزن په Yېر هلته ورننوې. په دې پوه ا
کې هغه Yه ال لري چې ((رسه زر)) نه دي. Yوک چې په خپلو خــربو کــې یــو Yــه 

@کلــه د یــو خــوش صــحبته وینــاوال پــه تو3ــه شــهرت نــه ېه ابتذال ور 3ــT نــه کــ�ي،
  خپلوي.

د ه@ونې لپاره يو غــوږ او د نیــوکې لپــاره دواړه غوږونــه Yــک کــ�ئ. د جــاهالنو 
Uــونکی دی خــو هــر خ، د دوی د خوEــې نــه اوســېدل، لــذت بخربو ته غوږ مــه ږدئ

  .Yوک ناپوه او جاهل مه ش�رئ
  د لیکوال$ بریال$ تجربېاKوتا کریستوف 

مجارستا2 لیکواله او شاعره ا3وتــا کریســتوف چــې د ژونــد ډېــره برخــه يــې پــه 
سویس کې تېره ک�ې او د سویس له سرتو اوسنیو لیکوالو Yخه شمېرله کې,ي، خپل 

   داستانونه په فرانسوي ژبه لیکيل دي.3¿ 
کال کې  ۱۹۵۶کال په اکتوبر کې زې,ېدلې، په  ۱۹۳۵ا3وتا کریستوف چې د 

کې يې لــه  ۲۰۱۱له خپلې کورنC رسه له مجارستان Yخه سویس ته پناه وړې او په 
   ن�ۍ سرت3ې پtې ک�ې دي.

  کریستوف دوه لې واده ک�ی خو Eې خاطرې ترې نه لري.
شمېر اثار په �3و ژبو ژباړل شوي دي. (غtه کتابچــه) د نومــوړې  د کریستوف يو

کــال ۱۹۸۶په �3و ژبو ژباړل شوی دی. غtــې کتــابچې پــه  هغه ناول دی چې د ن�ۍ 
  کې کریستوف ته ن�یوال شهرت ورپه برخه ک�.

کریستوف خپل اثار په فرانسوي ژبه لیکيل دي. نوموړې دا ژبه په ســویس کــې 
  سته زده ک�ې وه.تر پنkو کلونو ژوند ورو 

د کریستوف آثار له تاوتریخوايل ډک دي خو طنز هم پــه کــې شــته. ډېــر مینــه 
  وال يې هغه د وېروونکو حقیقتونو ملکه �3ي.

غرب3و2، السوند، دریم درواغ، مورنC ژبه، پرون، بیسواد، غtه کتابچــه او جــان 
  او جو د نوموړې ناولونه دي.
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پروا نه کوي، د ا3وتا د لنTو کیسو )ول!ه ده چې پنkه ویشت لنTې کیسې يــې 
کریستوف �3ې ادQ جایزې ترالسه ک�ې دي، لکه د اروپا  په کې خوندي شوې دي.

د کتاب ادQ جایزه، د انtر کتاب جایزه، د سویس د 3وتفرید کلر جایزه او د اروپــايي 
   ه د اتریش ادQ جایزه. ادبیاتو لپار 

له کریستوف رسه دا مرکه چــې نومــوړې پــه کــې د خپلــې لیکــوالC او د لیکلــو 
کــې  ۱۹۹۹طریقې بیان ک�ې دي، د فرانسوي ادبیاتو Yې�ونکي ریکاردو بندتینی په 

  ک�ې ده.
واقعي ژوند زما تــر نــاولونو ډېــر تــریخ دی. زه يــې Eــکلی کــوم چــې لوســتونکی 

  وکوالی يش هغه ولويل.
زه غــواړم  زه هغه لیکواله نه یم چې د خپلو کتابونو له الرې چا ته پیغــام ورکــ�م.
  يو Yه له خپل ژوند Yخه ووایم. زما )ول داستانونه همداسې پیل شوي دي.

زه بې له کــوم نظــم او پرلــه  لوم�ی تل په الس لیکل کوم. دا کار مې خوEې,ي.
  پسې وايل لیکل کوم.

مې لیکل پیل ک�ي، نظــم نــه لــرم، وړې وړې  اوس هم چې له ډېر نT وروسته
برخې لیکم چې کېــدای يش د کتــاب پــه رس کــې، پــه مــن¡ او یــا هــم پــه پــای کــې 

   رايش.
د خپلو الس کUلو نسخو د )ایپ پر وخت پرېک�ه کــوم چــې د یــوې صــحنې لــه 
بیالبیلو نسخو کومه یوه وساتم یا دا چې د صحنې پرله پسې والــی بایــد Yرن!ــه وي. 

ېبه کې د کتاب اصيل خیال او فکر راYر3ندې,ي. هغه مې چې پــه الس په همدې ش
  کUيل ډېره برخه يې حذفوم. په پای کې 3ورم چې ډېر Yه پاتې نه وي.

لیکل یو ډول انوژنه ده. موږ په انوژنې په داسې ب�ه اخته کې,و چــې ينــې 
ډېــر هغــه Yيزونــه چــې لــه لیکلــو رسه مخــې تــه راــي زمــوږ لــه ژونــد او واقعیتونــو 

     دردوونکي دي.
د لیکلو په وخت په دې پوهې,م چې د کتاب کیسه په Yــه راYرخــي، خــو زه تــر 

   ډېره د لیکلو پر Yرن!وايل bې,م.
لیکل زما په خیال ان هغه Yــه تــه ســپارل دي چــې خــوب تــه ورتــه دي او دا 

  خوبونه دي چې لیکلو ته ور3ري.
زه په یوه کارخانه کې کار کوم. یورن!ه کــار دی، د شــعر لیکلــو لپــاره Eــه ــای 
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دی. دلته له کار نه پرته کیدای يش په یو بل Yه هم فکر وک�ې. د ماشــینونو د ریــتم 
رضب داسې منظم دی، چې بیتونه او مرسې Eه تقطیع کېــ,ي. د میــز پــه روک کــې 

   غذ رارسه وي، کله چې شعر ب�ه خپله ک�ه، لیکم يې.تل یو قلم او کا
زما په خيال عاشقانه کیسې په درد بخوره نه دي، مبتذل کــار دی. زه عاشــقانه 

  کتابونو ته kEينه کتابونه وایم.
تر هر Yه لوم�ی یو Yه باید ولیکل يش بیا هغه ته دوام ورکــ�ای يش حتــی کــه 

اس هم وک�و چې دا کار د چا توجه نــه نه ک�ي. حتی که دا احس هد چا توجه هم خپل
يش جلبوالی بیا هم باید لیکل وک�و، حتی په هغه وخت کې هم چې وینو نور نــو لــه 
لیکل شوو Yيزونو مېز ډکې,ي او موږ يې هېروو، لیکل باید پرېن,دو، کــه مــوږ تــل د 

  .نوو Yيزونو د لیکلو په حال کې یو
  پایله

نــه دي، حتــا ان!ریــزي ادبیــات او پــه د ن�ۍ معتربې ژبې هم له ژبــاړو خالصــې 
)وله کې ژبه چې د ن�ۍ په معتربو ژبو او ادبیاتو کــې راــي هــم د ژبــاړې لــه ســینده 
ډکه ده، نو زموږ په Yېر ژبې خو باید ژباړې ولري، د دغه ډول ادQ اثارو د ژبــاړو Yــو 

موږ Eې!�ې وي، یو دا چې زموږ ادب ته نوې تجربه او نوی ادب الر پیدا کوي، دوهم 
د ن�ۍ له ادبیاتو خربې,و او تــر )ولــو مهمــه مســئله دا چــې مــوږ د بهرنیــو لیکوالــو لــه 
بریالیو تجربو خربې,و چې Yن!ه دي او باید Yن!ه وي؛ که زموږ پــه )ولنــه کــې ډېــر 
له bه دا وي چې زموږ لیکوال پر دې رسبېره چې Eه لیکوال دی یــا وي بایــد Eــه 

وي، په داسې حال کــې چــې پــه یــو الس کــې شخصیت او د راشه درشې خاوند هم 
 jنــYله د لیک تردوې هندوا�ې نه نیول کې,ي، نو که موږ ته په کار ده چې ډېر 
د لیکوال شخصیت هم ونه ارزو چې Yن!ــه دی او Yن!ــه دې وي، مهمــه دا ده چــې 

  )ولنې ته يې Yه ورک�ي او Yن!ه يې ورک�ي.
غني کوي، بلکې موږ پــه ن�یــوال  د دغه ډول اثارو ژباړې نه یواې زموږ ادبیات

کيل کې T3وي او د ن�ۍ له معتربو ادبیاتو مو خربوي چــې پــر کومــه خــوا روان دي، 
که چېرې همدغه او دې ته ورته ژباړې نه وای، نو نن به مــوږ د هــایکو، ادQ خــاکو او 
حتا له عرويض شاعرۍ هم خرب نه وای، ن�ي ادQ ژانرونه خــو پــر ــای پرېــ,ده، نــو 

دې ډول ژباړو اړتیا ډېره لیدله کې,ي او موږ دا اړتیــا پــه دې برخــه کــې تــر یــو  که د
ایه درک او وړاندې ک�ای شوه، هیله ده دا ل�ۍ نوره هم پسې وغkې,ي.  
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 پوهنمل دوکتور عزيز هللا جبارخېل

  
  د مقاله ليکنې د هC  مهمې برخې

  
  لن�يز

ليکنه يو دروند کار دی او پوره دقت غــواړي چــې محقــق يــې بايــد د)ولــو مقاله 
ان!�نو په پام کې نيولو رسه وليکي.  

که چېرې يو Yې�ونکی د مقاله ليکنې اصول په پام کې ونييس، نو  کومه مقالــه 
  چې رامن¡ ته کې,ي، په اړونده Yان!ه کې به وړ اضافه وي. 

انتخاب ډېر مهم دی چې له انتخــاب د تحقيقي مقالې په ليکلو کې د موضوع 
شوې موضوع رسه بايد محقق دلچسپي ولري، د Yې�نې وړ وي، پــه علــم کــې اضــافه 

  راويل، له خپرېدو وروسته لوستونکي ولري.
محقق بايد داسې موضــوع ونــه )ــاکي چــې يــا زياتــه وســېع وي چــې بيــا يــې را 

په )پــه ودرېــ,ي او پــر غونTولی نه يش او يا زياته تن!ه وي چې د تحقيق په من¡ کې 
مخ نه يش تالی او هم داسې موضوع نه وي چې له خپرېدو وروســته لوســتونکي ونــه 
لري. د ماخذونو د ابتدايي فهرست په جوړولو  کې هم بايد دقت وک�ي. د مقــالې پــه 
اجزاوو کې (لوم�نC برخه، م او اخري حصه) له خپلو )ولو شاملو برخو رسه پــه پــام 

ياتو نــه ډډه وکــ�ي، د پــه ليکنــه کــې تحقيــق او تنقيــد تعلــق کــې ونييســ. لــه حشــو
وساº. په لنT ډول په دغه مقاله کــې د مقالــه ليکنــې مهمــې برخــې پــه لنــTه تو3ــه 

  Eودل شوي چې Yې�ونکي ترې t3ه واخيل.
  رسيزه

د Yې�نيزې مقالې ليکل يو ډېر ستونزمن کار دی چې د  Yې�ونکي  ژور سوچ او 
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تېز قلم کولی يش دغه ستونزمن کار اسانه ک�ي او کومه ليکنه چې کوي د هدف تــر 
  تم ايه په اسانC رسه ان ورسوي. 

((د مقاله ليکنې مهمې  برخې)) مقاله  کــې هغــو رضوري )کــو تــه 3وتــه نېــول 
  نی مقصد پرې ترالسه کېدلی يش. شوې چې دغه پورت

کېدای يش ينو )کو ته په کې لنــTه اشــاره شــوې وي او هغــه هــم ددې لپــاره 
چې دمقاله ليکنې ډېر لوی بحث ته اړتيا لري، خو بيا هم کوم اهم )کي چې په کــې 
Eودل شوي او پر بېالبېلو اړخونو يې ر�ا اچول شوې، دYې�ونکيو لپاره به بې t3ې نه 

  وي.
له دې تحقيقي مقالې نه پخوا هم د مقاله ليکنــې  پــه اړه : کنو ته کتنهتېرو لي

Yې�نې وخت پر وخت شــوې دي چــې پــه دې اړه د ډاکtــر 3يــان چنــد ((تحقيــق کــا 
فن)) ، د ډاکtر ه�يون ه� ((دتحقيق فــن))،د ډاکtــر ســيد محــی الــدين هاشــمي 

  ((دليکوالC فن)) اثار د يادونې وړ دي.
  یتد �ې�نې اهمیت او مربم

د دې Yې�نې اهمیت په دې کې دی چې د مقاله لیکنې هX به درنو مینه والــو 
او Yې�ونکو ته په ډا3ه يش چې Yه ډول لوستونکي له ان رسه وســاº او د لیکنــې 
منkپان!ه هم زیاÀنه نه يش. د دې ترYنj ډېر له داسې هم کې,ي چــې هXیــت 

رسوي، خو دا لیکنه همدغــه په تحقیقي متونو کې هم زیات يش او تحقیق ته زیان و 
  باریکC په ډا3ه کوي. 

  موخېد �ې�نې 
  ـــ د مقاله ليکنې د مهمو برخو بيانول

ـــ د مقاله ليکنې په برخــه کــې Yې�ونکــو، محصــلينو او د ادب مينــه والــو تــه د 
  t3ورو معلوماتو برابرونه

  ـــ لوړې علمي رتبې ته د ارتقا لپاره د اړتيا پوره کول. 
  نېد �ې�نې پو�ت

  په دې مقاله کې دا پوEتل شوي چې:
  مقاله Yه ته وايي؟ �
  د مقالې لیکنې اصول او آرونه کوم دي؟  �
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Yن!ه کوالی شو یوه مقاله هXي ک�و، خو چې منkپان!ې او Yې�نیــز اړخ تــه  �
  يې زیان ونه رسې,ي؟ 

  او دې ته ورته ینې نورې پوEتنې واب شوې دي. 
  د �ې�نې ميتود

د دې Yې�نيزې مقالې د ليکلو پر مهال لوم�ی يې د رسليک په بــاب فکــر وشــو 
،بيايې  دک�نالرې پالن برابر شو ، وروسته  له  معتربو کتابونو نه t3ــه واخېســتل شــوه 

، خو میتود يې ترشیحي، توضــیحي ،چې په دې ډول يې Yې�نې ک�نالره کتابتو2 ده
  او تر ډېره تحلیيل دی. 

  اصيل م/
په واقعي معنا رسه د مقالې ليکنه يو مشکل او دروند کــار دی چــې محقــق يــې 
بايد د )ولو ان!�نو او خصوصياتو په ر�ا کــې وليکــي. کــه چېــرې يــو محقــق د مقالــه 

غــه مراعــات کــ�ي، ليکنې )ولې برخې، لکه Yن!ه چې Eايي، په پام کې ونييس او ه
ته کې,ي، د اهميت وړ او په مربوطه Yان!ه کې به يــوه درنــه  نو کومه مقاله چې رامن¡

  او وړ اضافه وي.
تحقيقي مقالې يا د ډ3رۍ لپاره ليکل کې,ي او يا له دې نــه عــالوه، د دواړو پــه 

ـــ مخترصــ مضــمون: ۱نوعيت کې Yه فرق نه وي. تحقيقي مقاله دوه قســمونه لــري: 
ـ طــويلې او اوږدې مقــالې: دا مقــالې ۲لو او مختلفو مضامينو په باب وي. چې د رسا

صــفحې وي. ب:  ۱۰۰په دوه ډوله دي: الف: متوسط حجم واال چې تقريبــاً د هغــې 
اوږدې مقــالې چــې تــر Yــو ســوو صــفحو پــورې وي. د ايــم، اې او ايــم فيــل مقــالې 

ډاکtري� مقــالې د  )) په نامه يادې,ي. دDissertationمتوسطې مقالې دي چې د ((
))Theses.و سوو صفحو ته رسې,يY په نوم دي چې اوږدې او ((  

د تحقيقي مقالې په ليکلو کې مختلف پ�اوونه طی کې,ي، چې پــه النــدې ډول 
  دي:

  ـ د موضوع انتخاب۱
  ـ د مأخذونو ابتدايي فهرست۲
  ) يعنې د بابونو لوم�نی فهرست جوړول.Synopsisـ خاکه (۳
  يـ د موادو فراهم۴
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  ـ لوستل او نوټ اخېستل ۵
  ـ  د نو)ونو ترتيب او تنظيم ۶
  ـ  لوم�ۍ مسوده ليکل او حسب رضورت په خاکه کې ترسيمول.۷
  ـ  د مسودې دوهم ل کتنه او د هغې تبييض.۸
  داخلول.ـ که سندي مقاله وي نو د هغې کاپي 3انې تيارول او ۹

  ـ د موافقې فيصلې په صورت کې زبا2 امتحان. ۱۰
ـ اشــاعت د منطقــي نظــم او ترتيــب قــايم ســاتلو او د زيــات نــه زيــاتو t3ــورو ۱۱

ــې  ــعبو ک ــو ش kــه پن ــار پ ــق ک ــې او تحقي ــرض د Yې�ن ــه غ ــو پ ــه راوړل ــايجو الس ت نت
  تقسيمېدای يش:

  لوم�ی ـ د موضوع انتخاب او د هغې حد بندي.
  تعيÁ او د هغو د فهرست ترتيبول. دوهم ـ د مأخذونو

  دريم ـ د مقالې خاکه تيارول.
  Yلورم ـ د مأخذونو مطالعه او له هغو نه د مفيدومطالبو او موادو انتخاب.

  )۱پنkم ـ مقاله ليکنه.(
موضوع: په تحقيق کې اهمه او مرکزي نقطه د موضوع انتخــاب دی. د رســالې 

وي او تحقيقــي مقــالې تــه مختلــف د مضمون لپاره موضوع پــه مختلفــو ســطحو کــې 
Yې�ونکي. نوی تازه کار او پوخ تحقيق کار هر يو له خپل صالحيت رسه سمه موضوع 
انتخابوي. ريچرد ايلtــک وايــي: د ژونــد د مل!ــري تــالش مشــکل دی، کــه د تحقيــق 
موضوع انتخابول؟ په دې باب يې يوه فقره ليکلې ((موضوع او تحقيق کــې غــÈ هــم 

  )۲قت.)) (اهن!ي او نا مواف
  د موضوع د انتخاب په اړه بايد دا )کی په پام کې  ونيول يش:

 ـ موضوع بايد Yن!ه وي؟ ۱
 ـ موضوع بايد Yن!ه نه وي؟۲
  ـ د موضوع تالش Yن!ه کې,ي؟۳

الف ـ Yه ډول موضوع مناسب ده؟ د موضوع د مناسبوايل په باب بايــد النــدې 
  )کي په پام کې ونيول يش: 

 موضوع رسه بايد محقق دلچسپي ولري.ـ له انتخاب شوې ۱
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  ـ موضوع بايد د تحقق او Yې�نې وړ وي.          ۲
 ـ موضوع بايد په علم کې اضافه راويل. ۳ 

ـ د موضوع طی کولو په وخت کې محقق بايد له ان نه پوEــتنه وکــ�ي چــې ۴
 په کومه ساحه کې بايد تحقيق وک�م.

  ـ داسې موضوع بايد انتخاب يش چې له خپرېدو وروسته لوستونکي ولري. ۵ 
  ـ سکالر بايد د انتخاب شوې موضوع د تحقيق صالحيت ولري.   ۶
    ـ موضوع بÁ العلومي وي.۷

ب: موضوع Yه ډول مناسب نه ده؟ په دې باب الندې )کــي بايــد پــه نظــر کــې 
  ونيول يش:

  نتقادي نه وي.ـ انتخاب شوې موضوع بايد خالصه ا۱ 
  ـ په موضوع باندې بايد پخوا  چا کار نه وي ک�ی او ياکار پرې روان نه وي.۲
  ـ داسې موضوع بايد نه وي چې محقق مخکې پرې مقاله ليکلې وي.۳
  ـ موضوع بايد زياته وسيع نه وي، چې بيايې محقق راغونTولی نه يش.۴
مــن¡ کــې پــه )پــه ـ موضوع بايد زياته تن!ه نــه وي چــې محقــق د تحقيــق پــه ۵

  ودرې,ي او پر مخ نه يش تالی.
  ـ که د مقالې په اړه مواد )ول په يو کتاب کې وي.۶
  ـ په کومو اشخاصو او موضوعاتو چې بې خوفه ليکنه نه کې,ي.۷
  ـ د کوم مصلحت يا مفاد په خاطر په ژوندي  شخص تحقيق کول.۸
کــې وي او کتــابو ـ ډېره نوې موضوع چې د هغې په اړه مواد يواې په رســالو ۹

  کې نه وي.
  ـ زياته تخنيکي موضوع وي. ۱۰
ـ کومه موضوع چې په راتلــونکې کــې وررسه محقــق د دلچســپC د کمUــت ۱۱
  وېره وي. 
  ـ مناظراº موضوع وي. ۱۲
  ـ چې وررسه شديد جذباº ت�ون يا عناد وي.۱۳
ـ داسې موضوع چې د بلې ژبې موادو ته هم اړتيا ولري، په داسې حال کې ۱۴

  چې د محقق بله ژبه زده نه وي.
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  ـ د کومې موضوع د موادو د رسېدلو لپاره مادي وسايل نه وي. ۱۵ 
  ـ هغه موضوع چې په تسويد کې له ينو ستونزو Yخه نه بچ کې,ي.۱۶
درÞــه درجــه  ـ هغه موضوع چې له خپرېدو نه وروسته غÈ اهمه وي، لکه پر۱۷

  شخص باندې کار کول.
  )۳ـ هغه موضوع چې کار يې د تذکرې په Yېر وي. (۱۸

  د موضوع د تعيÁ بحث په الندې )کو کې راغونTې,ي:
  ـ د موضوع د تعÁ لپاره د زمانې )اکل رضوري دی.۱
  ـ اختصار او د وخت تحديد(حدبندي) د موضوع د تعÁ يو اهم عنرص دی.۲
ه وخت کې د موادو د ترالســه کولــو ذريعــې پــه نظــر کــې ـ د موضوع د )اکلو پ۳

  ساتل رضوري دي.
ـ د موضوع تعيÁ د محقق د علمي استعداد او ذهني رجحان مطابق پــه کــار ۴

  دی.
د مأخذونو د ابتدايي فهرست په جوړولو کې ډېر دقــت پــه کــار دی، پــه دې اړه 

ته وايي چې د تحقيق بنسtيز او ثانوي مأخذونه مهم دي. مأخذ يا مصادر هغو ذريعو 
 Secondary)او ثــانوي (Primary sourceاساس پرې جوړوي مأخذونه په بنسtيزو (

source (  يز مأخذ هغه دی چې له موضــوع رسه مســتقيمه اړيکــهtوېشل کې,ي. بنس
لري. په دې کې د ليکونکي ليديل اورېديل حقــايق شــامل وي، بنيــادي مخطــوطې 

مستند، ريکارډونه، انtرويو 3ــانې او متفرقــات شــامل چې په هغو کې ذاº کاغذات، 
دي او بل د مرکزي حکومت مطبوعات چې پــه هغــه کــې ژونــد ليکونــه، يادداEــتونه، 

  تقريرونه، د حکومت مطبوعات شامل دي.
ثانوي ماخذونه هغه دي چې په خپلو سرت3و د واقعــې مشــاهده پــه کــې نــه وي 

. دا مأخذونه د هغو خلکو شــهادتونه شوې او په ذاº ډول په پېUه کې رشيک نه وي
وي چې د واقعې د سرت3و ليدلی حال نه وي. نصاQ کتابونــه، جنــرتي پــا�ې، دايــرة 

  )۴املعارفونه،رسکاري اطالعات، ذاº بيانونه او نور په ثانوي مأخذونو کې راي.(
په وخت کــې ليکــوال تــه رضوري  د تحقيقي او تنقيدي موضوعاتو د ليکنې  

دي چې په دې پوه يش چې: هغه Yه غواړي وليکي او ولې يې ليکل غواړي؟ او هــم 
د دې ليکنې لپاره هغه Yه تياری ک�ی دی؟ د دغو پوEتنو په ل� کې ((ته Yــه ليکــل 
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غواړې؟)) رسه د غور او فکر عمل پيل کې,ي او ((ولې يې ليکــل غــواړې؟)) پوEــتنې 
و ليکنــې مقصــد واضــح کېــ,ي. تــر هغــه وختــه پــورې چــې د دغــو دوو رسه د تحرير ا

پوEتنو واب له محقق رسه نه وي په ليکنه کې کومه معنا او نقطه  نظر نه يش پيدا 
  )۵کېدلی.(

دا چې تحقيق او تنقيد رسه ت�يل دي، که چېرې لــه دغــه تعلــق نــه Yــوک بــې 
  )۶ک�ای يش.(اعتنايي وک�ي، نو يو فن کار به هم اعلی ادب وړاندې نه 

) ژبــاړه ده. د دې لفــظ لغــوي معنــا يــو synopsisخاکه: خاکه د ان!رېزي لفظ (
ل نظر اچول دي د ای له جوړولو مخکې چې د هغــه نقشــه جــوړې,ي، دغــه راز د 
تحقيقي مقالې لپاره لوم�ی خاکه جوړې,ي، د خاکې  جوړولو لپاره دوه الرې وي، پــه 

  الندې مثال کې: موضوعي ډول د جملې په شکل. لکه: په
  په موضوعي ډول: د پUتو ادب په لرغو2 دوره کې داستان.

د جملې په شکل: د پUتو ادب په لرغــونې دوره کــې د داســتان ليکنــه پــه Yــه 
  ډول کېدله.

د موادو تيارول: لکه د مخه چې دمأخذونو د ابتدايي فهرســت پــه برابرولــو کــې 
وويــل يش چــې د مــوادو فراهمــي پــه دوو ورته اشاره وشوه، له هغو )کو نه عالوه بايــد 

  ـ لوم�نی او ثانوي.۱مختلفو بنيادو کې,ي: 
ـ داخيل او خارجي لوم�نی: تر تحقيق الندې اديب )ــول تخليقــات او لــه دې ۲

نه عالوه تاريخي، تحقيقي سندونه طبي، Eوونيز، مالزمت ريکارد لوم�2 او نور )ــول 
  ثانوي مواد دي.

  او نور )ول خارجي مواد دي.داچې: د مصنف ليکنې داخيل 
مأخذي مواد الندې ډولونه لري: کتابونه (مطبوع او نا مطبوع) جرېدې ســمعي  

  او برصي مواد، ميکروفلم، لوحې، مرکې او مالقاتونه، مراسالت... .
د مقالې تسويد: د مأخذي موادو مطالعــه، نــوټ اخســتل، د مــوادو ترتيــب؛   

کــوم چــې د تحقيــق مقصــد دی. د دې  )ــول د مقــالې د تســويد لپــاره وســيلې دي،
  وروستي عمل دوه پ�اوونه دي:

ـــ تبيــيض يعنــې د لــوم�ۍ ۲  ـ تسويد يعنې د مقالې لوم�ۍ مسوده تيارول۱
مسودې رضوري ترميم او اصالح رسه دوباره او صاف پاک نقل، دې ته بيضه وايــي. د 
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د وخت او ای تعيÁ رضوري وي. راتهـ  د مقالې لپاره النــدې Eــې!�ې تسويد لپاره 
  پيشنهادوي:

  ـ په )وله مقاله کې د شعور وحدت.۱
  ـ ترتيب، تنظيم او تسلسل.۲
  ـ  پر اهمو نکتو باندې مناسب زور.۳
  ـ د )ولې ليکنې لهجه او اسلوب له يو بل رسه همغ,ي وي.۴
  ـ مقاله کې بايد وضاحت وي.۵
  ه کې بايد صحيح الفاظ استع�ل شوي وي. ـ په مقال۶
ـ په مقاله کې بايد له ايجاز او لنTون نه کــار اخيســتل شــوی وي او دحشــوې ۷

  )۷الفاظ او بيانونه په کې نه وي.(
  له زوايدو نه د پرهيز او اختصار په اړه بايد الندې )کي په پام کې ونيول يش:

   ـ لويه موضوع مه اخلئ۱
   مه اخلئ ـ تذکره ډوله موضوعات۲
ـ د کوم صنف د پايلې وړاندې کولو په وخت کې د صــنف د تخليقــاتو Àــونې ۳

  ډېرې مخترصې راوړئ.
  ـ له سيايس پس منظر نه ان وساتئ.۴
  ـ د اديبانو مفصلې سوانح مه وړاندې کوئ.۵
  ـ  مستقيم نقل قولونه او اقتباسات کم ورک�ئ.۶
وي، د هغو )ولو خالصــه او  ـ ستا د نظر پر وړ موضوع چې چا مخکې کار ک�ی۷

  لنTيز مه بيانوئ.
  ـ  د انتقاد جايزه مه اوږدوئ.۸
ـ د کتاب په پای کې په اختتاميه کې د )ول کتاب خالصه مه وايئ، لــه هغــې ۹

  Eه دا ده چې کومه نوې خربه په کې وک�ئ.
  په پای کې رسچينې، مأخذ او اشارې ډېرې زياتې مفصلې مه بيانوئ. -۱۰ 

يوې علمي او جــامع ليکنــې لپــاره ادبپوهــانو النــدې ــان!�نې او په عام ډول د 
–ليکنــه بايــد مدللـــه وي. -ليکنه بايد ساده او عام فهمه وي.  -صفتونه Eوديل دي: 

  )۸ليکنه بايد منظمه وي.(
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ايــد په تحقيقي مقاله کې د لوم�ي پرا3راف ليکل مشکل کار دی چې محقــق ب
د هغه د ليکلو په اړه دماغي قوت او د قلم له زور نه کار واخيل. د لوم�ي پرا3راف پــه 

  اړه (راتهـ) وايي:
  ـ په لوم�ي پرا3راف کې د خپلې موضوع وضاحت وک�ئ.۱
  ـ د موضوع په اړه خپل موقف او نقطه نظر بيان ک�ئ.۲
  په عامې مفروضې باندې 3ذار وک�ئ.-۳ 

  کوم تضاد Eودنه وک�ئ.ـ په خپله موضوع کې د ۴
  ـ د خپلې موضوع متعلق د کوم شخصيت ذکر وک�ئ.۵
  ـ د موضوع پس منظر بيان ک�ئ.۶
  ـ له کوم مخترص اقتباس نه رشوع وک�ئ.۷

  د دې مطابق له الندې طريقو پرهېز وک�ئ چې Eې نه دي:
  ـ خپل عنوان مه تکراروئ.۱
  ـ بې سنجشه رشوع مه کوئ.۲
  مه کوئ.ـ له لوستونکي نه پوEتنه ۳
  ـ د موضوع د مرکزي نقطې لغوي تعريف مه کوئ.۴
  ـ د مقالې مرکزي دعوا مه وړاندې کوئ.۵
  )۹ـ دا مه Eکاره کوئ چې تاسې په مقاله کې Yه غوEتل غواړئ.(۶

  دمقالې اجزاء
  د مقالې اسايس او بنسtيزې اجزاء درې دي:

  ـ ابتدايي او لوم�نC حصه: په دې برخه کې:۱
  هغې نه وروسته يو مخ سپÁ وي.الف: رس پا�ه، له 

ب: ديباچه، په دې کې Yې�ونکی د خپل Yې�نيز اثر په باب اسايس او بنيــادي 
خربې ليکي. په تحقيق کې چې هر  چا وررسه مرسته او کومــک کــ�ی وي، د هغــوی 

  ذکر کوي او له هغو نه  مننه کوي.
  ج ـ د مقالې د شاملو )کو فهرست. 

  په مقاله کې شامل وي.) د: د جدولونو فهرست (که چېرې
  هـ: د شکلونو او تصاويرو فهرست که چېرې موجود وي. 
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  ـ م: په دې حصه کې الندې برخې شاملې وي:۲
  الف: bهيديا رسيزه:

ب: مرکزي او د مقالې بنيادي حصه، په کومو کې چې بابونه او فصــلونه شــامل 
  چې هر يو په واضح او جال ډول Eودل شوي وي. دي،

  ـ وروستC برخه: په دې برخه کې د حوالې مواد شامل وي، چې په هغو کې:۳
  الف: تعليقات او ضميمې.

ب: مأخذونه راي. د حوالې د مــوادو ترتيــب بدلېــدلی هــم يش. پــه دې معنــا 
الی يش، د چې مأخذونه لوم�ی او تعليقات او ضميمې لــه هغــه نــه وروســته هــم راتــ

  )۱۰چاپ په وخت کې د حوالې له موادو نه پس د اشارې اضافه هم رضوري ده.(
په (رسپا�ه) کې د موضوع، د الرEود نوم، د مقالې ليکوال نوم او د Yــان!ې لــه 
نوم رسه هغه مياشت او کال هم ليکل کېــ,ي چــې کلــه دغــه مقالــه د امتحــان لپــاره 

چــې مقالــه ليکــل شــوې وي، د هغــې  وړاندې ک�ای شوې وه. د کــومې ډ3ــرۍ لپــاره
  وضاحت هم په رس پا�ه کې رضوري دی.

د ډېرو اهمو برخو رسليکونه لکه ديپاچه، رسيزه، بابونه، مأخذونــه، نــوي مــخ   
ته را اړول رضوري دي. د ذييل عناوينو درجه بندي هم په کار ده. پــه لــوم�ۍ درجــه 

  کې دې ذييل عنوان، د منkني رسخط په تو3ه درج يش. لکه: 
:Cان کورنEد بايزيد رو  

  ډه ليکل په کار دي. لکه:دوهمه درجه کې دغه رسليک ل, په Yنj او ډ
  اوالد 

  په درÞه درجه د دې رسليک دې يوه کرEه راEکلی يش لکه: 
که چېرې له دې نه پرته درجه بندۍ ته اړتياوې، بيا هر پرا3راف له  :خوی بوی

  جال رسليک نه هم پيل کېدالی يش.
په مقاله کې د کرEو ترمن¡ فاصلې ته هم پاملرنه په کار ده، که چــې د  مــ 
  د عبارت ترمن¡ مناسبه فاصله بايــد پــه پــام کــې ونيــول يش، کرEــې بايــد يــو بــل تــه 

  ن,دې و.
د اقتباسونو راوړل دې هم د ليکوالC د اصولو مطابق تر رسه يش چې پــه هغــو 
کې ن,دې اقتباسونه او د نظم اقتباســونه راــي. داقتباســونو پــوره بحــث کــول دلتــه 
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موضوع اوږدوي، که ترې ډډه وشوه. د ملنليک حواله کUل بايد د مقــالې لــه مــ 
م کې ونيول يش. په مقاله کــې چــې رسه T3 نه يش. د حوالو ترمن¡ فاصله بايد په پا

  اول ل د يو کتاب حواله راي، نو بايد پوره وليکل يش. په دې ترتيب چې:
  ج: د چاپ کوايف                 ب: د کتاب نوم  الف: د ليکوال نوم

  د: د )وک �3ه او د مخونو �3ه  
  په حوال کې د کتاب په اړه د کوايفو ترتيب:

  وروسته د کولن نUه (:) ـ د ليکوال نوم، له نوم نه۱
    ـ دکتاب نوم بيا کامه (،)۲
  ـ د مرتب يا ژباړن نوم، که رضوري وي.۳
  ـ د ايTېشن نومره که رضوري وي، له دې نه وروسته د سيمي کولن نUه (؛)۴
  ـ د خپرېدو ای بيا کامه.۵
  د نارش نوم بيا کامه.-۶
  ـ د خپرېدو کال، بيا کامه.۷
  ه.ـ )وک �3ه، که وي، بيا کام۸
  )۱۱ـ د صفحې شمېره، بيا د جملې د ختمېدو نخUه.(۹

د حوالو ليکنې د بحــث نــور هــم اوږدېــدای يش چــې دلتــه يــواې پــه پورتنيــو 
Yر3ندونو باندې بسنه وشوه. د مقاله ليکنې د فن د مهمو برخو پــه سلســله کــې يــوه 
ه هغه مرحله ده، چې د تحقيقي مقالې په پ�اوونــو پــورې اړه لــري، چــې د موضــوع لــ

انتخاب نه پيل کې,ي او د مقالې تر خپرېدو پورې رسې,ي، چې په يوولسو مــادو کــې 
په پورتني بحث کې پرې ر�ا واچول شوه او بله برخه هغه ده چــې د تحقيقــي مقــالې 
په اجزاوو کې شاملې,ي، چې د مقالې ابتدايي برخه، م او اخري حصه ده، چې په 

ېــرې د پورتنيــو )کــو مراعــات ويش او د دې اړه هم پورته بحث پرې شــوی دی. کــه چ
تــه  محقق له خوا دا موضوعات په کلکه مراعات يش، نو کوم تحقيقي اثــر چــې رامن¡
  کې,ي، هغه به له ارزEت نه ډک اثر او د علم او فن په دنيا کې نوې به اضافه وي.

  پايله
تحقيقي مقالې کــه پــه  هــر مقصــد ليکــل کېــ,ي پــوره دقــت غــواړي. لنــTې او 
اوږدې مقالې بايد د خپلو ان!�نو په ر�اکې وليکل يش.  د Yې�نيزې مقالې مختلــف 
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پ�اوونه په کې مراعات، په ان!�ي ډول د موضوع په انتخاب کې بايد پــوره پــام ويش 
  او دغه رضوري )کي بايد له نظره ونه لوي,ي:

  ــ موضوع بايد Yن!ه وي؟ـ
  ـــ موضوع بايد Yن!ه نه وي؟

  ـــ د موضوع تالش  Yن!ه کې,ي؟
د تحقيقي او تنقيدي موضوعاتو د ليکنو په وخت کــې  ليکــوال تــه رضوري دي 

  چې په دې پوه يش چې:
هغه Yه غواړي وليکي او ولې يې ليکل غواړي؟  او هم ددې ليکنې لپــاره هغــه 
Yه تياری ک�ی دی؟ ددغو پوEتنو په ل� کې (( ته Yه ليکل غواړې؟)) رسه د غــور او 
فکر عمل رشوع کې,ي او (( ولې يې ليکل غــواړې؟)) ســوال رسه د تحريــر او ليکنــې 

  مقصد واضح کي,ي. 
پرا3راف ليکل مشکل کار دی چې محقــق بايــد  په تحقيقي مقاله کې د لوم�ي

  د هغه د ليکلو په اړه له دماغي قوت او د قلم له زور نه  کار واخيل.
په دغې تحقيقي مقاله کې د مقالې  د ليکلو په مهمــو )کــو خــربې وشــوې او د  
Yې�نې لپاره هغه تياره 3و)ونه  روEانه شول چــې د Yې�ونکــي لپــاره پــه کــې تــj لــه 

. په ان!�ي ډول دې 3ران محصلÁ دغه مقاله پــه غــور ولــويل. او د ستونزو ډک وي
  مونو3راف په ليکلو کې دې  ورنه t3ه واخيل.

داچې د مقاله ليکنې زده ک�ه نن سبا Yې�نيزو مقالو د ليکلو په خاطر : مناقشه
ډېره مهمه ده ؛نو که مې الزمه و�3له چې په دې اړه يوه تحقيقي مقالــه ترتيــب او د 
Yې�ونکو  د کار د ال اسانتيا لپاره يې خپرېدو ته وړاندې ک�م.دا ډ3ر خــورا پراخــه دی 
او ډېرو پخو Yې�ونکو پکې خپل نيلی Eه تــرا غلــولی دی چــا پکــې ضــخيم کتابونــه 
لــيکيل او ېنــو پکــې اوږدې اوږدې رســالې او مقــالې ليکلــې دي خــو دلتــه پــه دې 

وې اوپــه لنــTو )کــو کــې د مقالــه ليکنــې Yې�نيزه مقاله کې يې مهمو )کو ته اشاره ش
ليکنې ان!�نې Eودل شوې دي چې په ل, وخت کې  درانه Yې�ونکي ترې اســتفاده 

  وک�ي .
  وړانديزونه

ــې د   ــويل چ ــور ول ــه غ ــه پ ــرام محصــلÁ دې دا مقال ــtرۍ پرو3 ــانس او ماس د ليس
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  ورYخه t3ه واخيل.مونو3راف او تيسس په ليکلو کې 
ليکوالو او Yې�ونکو ته مې وړانديز دی چې د مقاله ليکنې پــه اړه تحقيقــي علمــي . ۱

  مقالې وليکي چې Yې�ونکي ورYخه استفاده وک�ي.
  مأخذونه  

اردو مÁ اصول تحقيــق (انتخــاب مقــاالت)، جلــد ډاکtر ایم سلطانه بخش مرتبه، . ۱
 م، جون.۱۹۸۸چاپ، مقتدره قومي زبان اسالم اباد، لوم�ی  :دوم

ميرسز ايس )ي پرنtرز، راولپنTي، مقتدره قومي : تحقيق کا فن ،ډاکtر 3يان چند. ۲
 ع۲۰۰۷زبان پاکستان، 

 همدا اثر. ۳
اداره فکــر و ادب مــردان، دوهــم ــل،  :تحقيــق فــن ډاکtر محمد ه�يون ه�، د. ۴

 ع.۲۰۰۴
رايــل بــک کمپنــي، کراچــي،  :نئ تنقيد، خاور جميل ،ډاکtر جميل جالبي مرتبه. ۵

 ع۱۹۸۵
غضــنفر اکــاډمي پاکســتان، کراچــC لــوم�ی  :ډاکtر نعــيم تقــوی، تنقيــد و تنــاظر. ۶

 ع.۱۹۸۶چاپ، 
 ع.۲۰۰۷راولپنTۍ ،  :ډاکtر 3يان چند، تحقيق کا فن، دريم چاپ. ۷
 هـ ش۱۳۷۲دانش کتابخانه، پېUور،  :سيد محی الدين هاشمي، د ليکوالC فن. ۸
 ع.۲۰۰۷راولپنTۍ ،  :چند، تحقيق کا فن، طبع سومډاکtر 3يان . ۹

 ع۲۰۰۴د تحقيق فن ،  :ډاکtر محمد ه�يون ه�، دويم ل. ۱۰
  همدا اثر. ۱۱
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  سیداصغر هاشمي

  
  ې ارز7تفرضي ه کې دFې�ن په

  لن�یز  
او بیــا همــدا طرحــه پــه عمــيل  هر لیکوال رسه یوه ذهني طرحه پیــدا کېــ,يله 

نو بیا تــرې نظریــه جــوړي,ي،  ،ډول په فرضيي بدلی,ي او له دې وروسته که ثابته يش
په مقاله کې په همدې درېیــو خربو(طرحــه، فرضــیه او نظریــه) بحــث شــوی دی. پــه 

  عميل ډول د فرضیه جوړونې الرې چارې Eودل شوې دي.
ړونې بېل!ــه، فرضــیه د کــل نــه د فرضيي پېژندنه، فرضیه جوړونه، د فرضيي جــو

جز ته، فرضیه د جز نه کل ته او په همدې ډول نورو مهمو پوEــتنو تــه پــه مقالــه کــې 
وابونه ویل شوي دي.  

د فرضیه جوړونې په ارزEت خربې شوي دي او t3ــې یــې روEــانه شــوي دي او 
 دا هم Eکاره شوې ده چې Eه فرضیه Yن!ه غوره يش او کومې ان!�نې ولري.

  رسیزه
)ولو Yې�نیزو لیکنو لپاره فرضیه داسې حیثت لري لکه په شميســ نظــام کــې  د

ملر، فرضیه په Yې�نه کې همدا ډول ارزEت لري، هغــه لیکنــه چــې فرضــیه ونــه لــري 
اثبات ته رسېدالی نه يش. د لیکنې نوی والــی پــه دې کــې دی چــې Yې�ونکــو تــه د 

ه )ولنــه کــې  مهــم جوړونې الرې چارې Eودل شوې دي او دا چــې Yې�نــه پــ ېفرضی
رضورت دی او هغه )ولنې پرمختj کوي چــې Yې�نیــز کارونــه کــوي، پــه لیکنــه کــې 

  Eودل شوې دي.
  د دې �ې�نې اهمیت او مربمیت

  فرضیه Yې�نه رهربي کوي، Yې�نې ته الره او لوری Eيي، Yې�ونکي ته الرEوونه 
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کوي، چې له کومو موادو پــه کومــو ــایونو کــې t3ــه واخــيل او لــه کومــو مــوادو t3ــه 
Yې�ونکي رسه په تحقیق کې مرسته کوي، پــه  لهوانخيل، دا هغه موضوعات دي چې 

  دې مقاله کې Eودل شوي دي، چې دغه خربې د دې لیکنې ارزEت بیانوي.
ي کــارونو پیــل شــوی او خوشبختانه په اوسنیو وختونو کې په پUتو ژبه Yې�نیــزو علمــ

ینې ایونو کې په فرضيي خربې شته، خــو پــه دې لیکنــه کــې د فرضــیه جــوړونې 
د Yو اړخونو بحــث شــوی دی، چــې دا کې عميل مثال وړاندې شوی دی، په فرضيه 

 یې نویوالی ثابتوي.
  د �ې�نې موخې

د دې لیکنې اصيل موخه Yې�ونکو تــه د فرضــيي پــه ارزEــت خــربې دي. د فرضــيي 
کې Eودل شوي دي، پUتو ادبیاتو کې کله کله Yې�نیز کارونه ه ې الرې چارې پلیکن

ينې ستونزې لري، چې د دې لیکنې له لوستلو او علمــي کولــو وروســته Yې�ونکيــو 
  رسه زیات او کم کومک کوالی يش.

  د �ې�نې پو�تنې
  ـ فرضيه Yه ته وايي؟

  ـ په Yې�نه کې د فرضيي ارزEت Yه دی؟
  ې پایله به Yه وي؟ـ د بې فرضيي Yې�ن

  ـ د جز نه کُل ته او د کُل نه جز ته فرضیه جوړونه Yه ته وايي؟
  ـ د فرضيي ان!�نې کومې دي؟

  د �ې�نې روش
پــه Yې�نــه کــې د کتــابتوY 2ې�نــې او ترشــیحي مېتــوده t3ــه اخیســتل شــوې ده، د 
کتابونو مواد )ول شوې دي، ای ای راوړل شوې دي او زما خپل نظر وررسه شــته، 

  کوÃE شوی چې نوې خربې په نوي فکر وړاندې يش.
  اصيل م/

بنسtيز اصل دى او د Yې�نې پــه رهــربۍ  )اکنه او جوړونه د Yې�نې لپاره فرضيه
  رول لري. بنسtیزکې 

د Yې�نې په اصولو کې چې کــومې نظريــي موجــودې دي، مخکــې لــه مخکــې  
بلکې د نظریو ابتدایي ب�ــه وي چــې دغــې لوم�نیــو فــريض نظریــو تــه  ،نه وې ېنظری
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  فرضیه وايي.
فرضیه قیايس موضوعات وي چې بیا پــه حقیقــت بــدلې,ي، پــه حقیقــت کــې د 
تجربه شوي موادو د بیانولو لپاره کارول کې,ي او په پای کې د تحقیق لپاره د پلtنــې 

  زمینه برابروي.
ــانه طر ــو ســاده او اس ــوع د فرضــيي جوړول ــوې موض ــر ی ــه پ ــې کل ــه دا ده چ یق

تحقیقاº کارونه پر بېال بېلو جوړEتونو کې شوې وي، د هغو جاج اخېســتل او کومــه 
نوې خربه چې د Yې�ونکي رسه وي او هغه په تېــرو لیکــل شــوو لیکنــو کــې نــه وي او 
محقق ه@ه وک�ي چې خپلې نوې خربې اثبات ته ورسوي نو دغه په خپلــه یــوه نــوې 

  يش.فرضیه کېدای 
پــه تحقیــق کــې فرضــیه ولــې اړینــه ده؟ کــه چــې د فرضــيې پــه )ــاکلو رسه د 
تحقیق لوری او سمت )اکل کې,ي. محقق په نېغې الرې روانوي او رهربي ورته کــوي 
چې موضوع Yن!ه پيل او پای ته ورسوي. تحقیقاº کارونو کې ا)کل کــول ســم کــار 

خــو کلــه کلــه قیــايس  نه دی او د ا)کــيل موضــوع!انې مخنیــوی د فرضــيي کــار دی
  فرضيي حقیقت ته رسې,ي.

د مطلوبو موادو )ولول او غونTول او همدارن!ه له کاري مــوادو t3ــه اخیســتل او 
  بې کاره مواد پرېUودل د فرضيي کار دی.

که چېرې د تحقیقاº موضوع لپاره فرضيه و)اکــل يش نــو پــه دې صــورت کــې 
tي.ســکیس وايي:(پــه تحقیــق کــې وخت نه ضایع کې,ي او علمي کار سم پــر مــخ 

فرضیه د رهن� حیثیت لــري.) فرضــیه حقیقــت تــه الری او لــوری ورکــوي، د تحقیــق 
  سمت )اکي، د تحقیق حدود )اکي او )ول تحقیق د فرضيي په خوا او شا Yرخي.

د موادو )ولول او د هغه درجــه بنــدي کــول، د کــار مــواد )اکــل او نــا ســم مــواد 
  پرېUودل د فرضيي کار دی.

Yې�نـــې زړه دی، فرضـــیه لـــه مطـــالعې، علمـــي، فکـــري او نظريـــي  فرضـــیه د
 ºواکمنتیا پرته پیدا کېدلی او انتخابولی نه شو، نو له همدې امله د )ولــو تحقیقــا

  )  ۱لیکنو لپاره فرضیه مهمه ده.(
یل ســخت وي او پــه ــان!�ي ډول په )ولنیز ډول )ولو علمي کارونو کې د کار پ

Yې�نېزو او اکاډمیکو کارونو پيل هم ستونزمن وي. د فرضيي له t3و یوه دا ده چــې د 
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کار کولو لپاره الر هــواروي او د کــار لــوری )ــاکي او د تحقیقــي کــار لــه پیــل تــر پایــه 
  الرEوونه کوي.

کــوي.  کله چې فرضیه معلومه وي نو د کار ساحه محدوده او محقق ته الرEــونه
یو عا¹ وايي:(په تحقیق کې فرضیه داسې حیثیت لري لکه د انسان پــه بــدن کــې د 

  ) ۲مال تیر.)(
 يلپاره الر برابروي او يو محقــق کــوىل يش، د فرضــيمحقق او  تحقیقفرضيه د 

  .په موجوديت کې خپله Yې�نه په کاميابC پاى ته ورسوي
غونTولو Yخه منع کــوي، بلکــې له ې Yې�ونکى د بې ايه موادو فرضيه نه يوا

Tې�نې د موضوع لپــاره الزم او رضوري معلومــات راغونــY وونه کوي، چې دEده ته الر 
  ک�ي. 

فرضيه په Yې�نه کې د T3وډۍ مخه نييس او Yې�ونکي تــه توصــيه کــوي، چــې 
او د ميتود د )ــاکلو  کوم مواد t3ور دي او کوم بې فايدې دي، فرضيه د Yې�نې ک�نالر

مرسته کوي او فرضيه د Yې�نې د نتيجې الس تــه راوړلــو لپــاره اصــول او  په برخه کې
  )  ۳(الر برابروي.

په کــار  ډول او ميتودان!�ی لکه Yن!ه چې د يوې Eې Yې�نې لپاره د تحقيق 
  موجوديت هم د Yې�نې او Yې�ونکي لپاره اړين دى.  ي، دغه شان د فرضيوي

ي، پــه پيــل کــې دغــه د تحقیق په نــ�ۍ کــې Yــومره نظریــي چــې موجــودې د
نظريي نه وې بلکې عادي فرضــيي وي او نــن لــویې نظريــي دي. یعنــې د نــ�ۍ )ــول 
پرمختليل نظریات په پیــل کــې قیــايس مفروضــې وې خــو فرضــيي لــه عمــيل کېــدو 

  وروسته ترې نظریي جوړې شوې.
الرو چــارو  لــهه په پيل کې عادي فرضیه وه او د تحقیــق ید ډاروین مشهوره نظر

  ت ته ورسېده او اوس لویه علمي نظریه ده.وروسته اثبا
) پــه لوم�نیــو تحقیقــاتو c. g.jung( ـ یونــj) يـ ج (يس د ارواپوهنې لوی عا¹

کې د شعور او ناشعور اصطالحات د فرضيي په شکل وړاندې ک�ل او علمــي Yې�نيــزو 
  ) ۴ه@و وروسته په نوو نظریاتو تبدیل شول.(

دا نتیجه اخېستالی شو چې د ن�ۍ ډېر نظریات پــه پیــل Yخه پورته مثالونو  له
تجربــو وروســته پــه عمــيل ډول تــر لــه کې فرضیې وې خو د تحقیقــاتو، مشــاهداتو او 
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  Yې�نو الندې نیول شوې دي او د مثبتو نتیجو په پایله کې په نظریاتو بدل شول.
ارزEــت پــه دې کــې دى، چــې د Yې�نــې لپــاره الره او اصــول )ــاکي،  يد فرضي

او نتيجه په اســانC الس تــه راوړىل  موخهکې د Yې�نې شتون Yې�ونکى د فرضيې په 
  يش. 

د ن�ۍ د پرمختj اسايس المل نوي تحقیقات دي او هره نوې Yې�نيزه ه@ه په 
  ) ۵حقیقت کې یوه نوې مفروضه ده.(

  فرضیه جوړونه
ºموضوع د محقق پــه ذهــن کــې د یــوې علمــي طرحــې پــه شــان هره تحقیقا 

مخــه د موضــوع د له پيــل Yخــه  Yې�ونکى دکار هرموجوده وي. په علمي طرحه کې 
، د الرې چــارې د ماخذونو استفادې کول، پيدا د موضوع ليکل، د ماخذونو ،انتخاب

هــن کــې ذ د Yې�نې په هکله په فکر او ،د Yې�نې د کار ډول او ميتود ،خاکې جوړول
  کېداى يش. ه د دې موضوعاتو يادونه د Yې�نې طرح .لري

زس، ېــت، رســاله، کتــاب، مونــو3راف( Yې�نــې الس النــدې موضــوع محقــق د هر
.کلــه فکــري، ذهنــي او علمــي طرحــه وررسه ويو) د لیکلــو نور  ډيزر)يشن او يا داسې

کــې چې علمي طرحه په عميل ډول پیل او انکشاف ورته ورک�ل يش نو په دې وخت 
  په فرضیه بدلې,ي، یعنې فرضیه د طرحې عميل او پرمختللی شکل دی.
ــان رسه  لــهپــه فرضــیه کــې د موضــوع پــه هکلــه علمــي او عمــيل پوEــتنې 

جوړې,ي، دغه پوEتنې عامیانه نه وي. محقق چــې مخکــې لــه مخکــې د Yې�نــې پــه 
پــوهې د Yومره مطالعه ک�ې وي او Yومره تجربه، مشاهده، علمي واکمنتیا او  باب

  پر بنا پوEتنې مطرح کې,ي، فرضیه جوړوي.
د فرضيي پوEتنې باید منطقي وي. د مشاهدې، تجربې، قیاس او اســتقرا هــم 

  په فرضیه جوړونه کې اسايس نقش لري.
هره علمي نظریه په پیل کــې فرضــیه وي، فرضــیه د لوم�نیــو تجربــو، مشــاهدو، 

  علمي نظریه اوړي. کوUEونو او داسې نورو علمي ه@و په پایله کې په یوه
په فرضیه جوړولو کــې قیــاس هــم کېــدای يش، د مثــال پــه ډول لــه انــه رسه 
فرضیه جوړوو او د فرضيي یوه پوEتنه د قیاس پر بنا پيش بیني وي، که چېــرې دغــه 

اثبات ته ورسې,ي نــو اســايس المــل یــې لــوم�نC فرضــیه ده. یعنــې اکــ�  يپيش بین
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  کله کله پیش بیني کوي او اثبات ته هم رسې,ي.لکه: ېفرضي
خــو د امیــر  ،کــروړ دی ) د امیــر۱۳۹د پUتو ژبې لوم�نی الس ته راغلــی شــعر( 

چې یــا بــه  لکروړ د شعر له متانت او قوته ثابتې,ي چې کروړ به نور شعرونه هم درلود 
د ده د لوم�ي الس ته راغيل شعر نــه مخکــې لیکــل شــوې وي او یــا وروســته. دا هــم 

امیر کروړه مخکې بل شاعر هم ولري، که چې امکــان  لهکېدای يش چې پUتو ژبه 
  لري چې کروړ دې د پUتو ژبې د نورو شاعرانو شعرونه مطالعه ک�ې وي.

شعره مخکیني او وروستني نــور الس ته راغيل لوم�2  لهکه چېرې د امیر کروړ 
شعرونه الس ته رايش نو دا د قیاس پر بنا هغه فرضیه وه چې پيش بینــي شــوې وه او 
اثبات ته ورسېده. کــه پUــتو ادب تــاریخ کــې یــو بــل داســې شــاعر پيــدا يش چــې د 

پر اساس له امیر کروړه پخــوانی وي نــو پــه دې صــورت کــې نــوې فرضــیه  ۍکرونولوژ 
  یې ثابته ک�ه. يیوه نوې پيش بیناثبات ته ورسېده او 

  د فرضیه جوړونې بېلCه
محقق رسه ذهني طرحه پيدا کېــ,ي چــې د غنــي خــان پــه شــعر او فلســفې  له

  لکه:، Yې�نه وک�ي. دی په ذهن کې یوه فريض خاکه جوړوي
پر غني Yــومره کــار شــوی دی؟ د غنــي پــه هکلــه مــواد Yــومره او چېرتــه پيــدا 

نه؟ کــه ه ره په نورو ژبو هم کار شوی دی او کېرسب پUتو ژبې پرغني خان  رکې,ي؟ پ
هغــه خلکــو رسه ناســته اړینــه ده چــې  لــهنــه؟ ه شوی دی ایا په هغو ژبو پوهی,م او کــ

غني رسه یــې مل!رتیــا وه. ایــا د موضــوع پــه هکلــه مــادي او معنــوي  لهژوندي دي او 
ه او نوی کــار نه؟ په غني چې Yومره کار شوی دی ایا زه له هغو Eه امکانات لرم او ک

  نه؟ه کوالی شم او ک
او داسې نورې په لس!ونو پوEتنې ذهن ته راي او د همدغو پوEتنو وابونــه  

محقــق رسه د Yې�نــې تصــمیم نهــايي  لــهموږ رسه وي. کلــه چــې له هم په ذهن کې 
نو په عميل کار پیل کوي. دی فرضیه د قلم په واسطه پرکاغذ جوړوي او په کار  ،يش

  ال په ډول په غني پېژندنې یوه فرضیه ترتیبوو. پیل کوي. د مث
  غني پېژندنه

  ـ د غني په هکله اخkونه له کوم ای نه پيدا ک�م؟
  ـ پر غني خان Yومره کار شوی دی؟
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  ـ پر غني خان چېرته(کومو ملکونو او ایونو)کې Yې�نه شوې ده؟
 jومره مطالعه لرم؟ـ د غني شعر فلسفي رنY لري، ایا زه د فلسفې  

  ـ د موضوع رسه مینه لرم او کنه؟
رسه لیدل اړین دي، ایــا لــه دوی رسه  ـ په ژوندیو پوهانو کې د غني له دوستانو

  لیدلی شم او کنه؟
  ـ د موضوع په باب مادي او معنوي امکانات لرم او کنه؟

  ـ د موضوع معنوي حق ادا کوالی شم او کنه؟
ـ پر غني به زما د کار نوی والی په Yه کې وي؟ هغه رسلیکونه به کــوم وي چــې 

  Yې�نې پرته په نورو Yې�نو کې نه وي؟ لهزما 
  ـ Yومره Yپرکي ولري؟

  ـ په هر Yپرکي کې Yومره او کوم کوم رسلیکونه وي؟
ـ د لوی عنوان، Yپرکیو، لویو او کوچنیو رسلیکونو تر من¡ کــوم شــان محتــوایي 

  وي؟اړیکه 
  ـ په دې موضوع مخکې چا کار ک�ی دی؟

ـ د موضوع ارزEت په Yه کې دی؟ د ژبې او ادب د غنامندۍ المــل 3ریــدای 
  يش او کنه؟

  ـ د Yې�نې شکيل او معنوي جوړEت Yن!ه ترتیب او تنظیم ک�م؟
  ـ په Yې�نه کې د تحقیق د کوم ډول او مېتود نه t3ه واخلم؟

  او داسې نور....
پورتنیو پوEتنو پرتــه پــه ســل!ونو نــورې له ي پېژندنې په ت�او په فرضیه کې د غن

پوEتنې هم مطرح کېدای يش او هــر محقــق بایــد هــرې پوEــتنې تــه مثبــت ــواب 
  ولري.

  (د کل نه جز ته) فرضیه
د کــل نــه جــز تــه نظریــه پــه ارواپــوهنې کــې د 3شــتالت نظریــه ده. 3شــتالت 

)Gestalt ، (ترکيــب) (ســاخت�ن) ، (شــکل)  او (کـُـل)  )  يوه املا2 کلمه ده، چــې د
  کېدای يش. لپه معنا ژباړ 

د دې مکتب املا2 پايه 3ــزاران پــه دې معتقــد دي، چــې انســان ابتــدا (کـُـل)  
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احساسوي او بيا ذهــن او فکــر د کُــل  عنــارص او اجــزا يــو لــه بــل Yخــه بېــل او درک 
)  د تحقيقــاتو لــه کولــو وروســته دې نتيجــې تــه Kohlerارواپــوه کهلــر(کوي.یــو بــل 

مــوږ يــوه  ، مــثالًلــريورسېد، چې زده ک�ه له تکــرار او bــرين Yخــه پرتــه هــم امکــان 
  موضوع په کُيل ډول درک او وروسته هغه تحليل او تجزيه کوو.

ب دلته له کُل Yخه مطلب د يو يش د اجزاوو مجموعه نه ده، بلکې کُل نه مطلــ
  د اجزاوو د رابطې نوعيت دی، کوم چې کُل تشکيلوي.

انسان هغه وخت يو شی زده کولی يش، چې د هغــه پــه هکلــه فهــم او بصــÈت 
ولري، بصÈت او فهم هغه وخت منkته راي، چې انســا2 فــرد د موضــوع د اجــزاوو 
و اړیکه په خپل من¡ کې او بيا په مجموع کې له کُــل رسه درک کــ�ي، بنــاًء د تکــرار ا

bرين په عوض کوم چې په کور کورانه ډول د يــوې موضــوع د زده کــ�ې لپــاره زيــات 
وخت ضايع کېــ,ي، کوEــÃ بايــد ويش، چــې د فهــم او بصــÈت لــه الرې د موضــوع 
جوړEت په جزيي او کُيل ډول درک او ذهن ته وسپارل يش، چې زده ک�ه پــه واقعــي 

  ) ۶پاره.(او داÞي ډول صورت ونييس، نه ميخانيکي او د موقت ل
 _ topکل نه جز ته په فارسی کې(رویکرد باال به پایین) ، په ان!لیسـي کــې( له

down approach).۷) وايي  (  
(دکل نه جز ته یا له جز نه کل ته) په ډول هم تر بحث النــدې نیــول  یوه فرضیه

کې,ي او اثبات ته رسې,ي.د کل نه جز ته بحث له لوړه پیل کې,ي او په )یtه پــای تــه 
رسې,ي او محقق د قیاس پر استدال موضوع د کــل نــه د جــز پــه طــرف تــر مطــالعې 

  الندې نیيس.مثال:
تصوف په هکله او یا رح�ن بابا ته مختلفــو لیکوالــو د د رح�ن بابا په شعر کې 

صــاحب، اســتاد صويف لقب ورک�ی دی، لکه پوهاند حبیبي، پوهاند رشــتین، خــادم 
الفت، بېنوا، روهي، دوست محمدکامل مومند او داسې نور نظریات شته، د دې )ولو 
نظریاتو له مطالعې وروسته ېنې نظریات تاییدوي او ېنــې ردوي او نتیجــه داســې 
وبايس چې رح�ن بابا ډېر شعرونه عرفا2 رنــj لــري او ده پــه سیســت�تیک ډول د 

ا ډېرو کتابونو کې ډېــرو پوهــانو د روEــانیانو د دورې تصوف الره تعقیب ک�ې نه ده. ی
دي او د دوی شعرونو تــه عرفــا2 شــاعري ویــل شــوې  ډېرو شاعروانو ته عارفان ویيل

ده، دغه )ول نظریات د کل په ډول تر مطالعې النــدې نیــول کېــ,ي او نتیجــه 3یــري 
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  کوو چې روEانیان صوفیان دي او ډېر شعرونه یې تصويف دي نه عرفا2.
  (د جز نه کل ته) فرضیه

ــه فارســی کــې ــه پ ــه کــل ت ـــيس  د جــز ن ــه ان!لی ــاال) ، پ ــه ب ــایین ب (رویکــرد پ
) وايــي. د جــز نــه کــل تــه اکــ�ه قضــيي د اســتقرايي bottom _ up approachکې(

استداللونو په واسطه اثبات ته رسې,ي. داسې فرضــيي لــه Eــکته نــه پورتــه طــرف تــه 
  Yر3ندوي.بحث الندې نیول کې,ي او نوې نتیجه 

ډېر پوهان په دې نظر او فکر دي، چې لوم�ی بايد د کُل اجــزا وپېژنــدل يش او 
  وروسته له اجزا Yخه کُل تشکيل يش.

ج او نــور وپېژنــدل  -پ -ب -د لوستلو په زده ک�ه کې لــوم�ی حــروف لکــه ا مثالً
يش او وروسته له هغوی Yخه کلمه او له کلمې وروسته جمله جوړه يش او د لوســتلو 

  هارت په دې ډول تدريس يش.م
م!ر د 3شتالت د تيورۍ مطابق اول بايد کلمه او جمله د کُــل پــه تو3ــه شــا3رد 
ته وEودل يش او وروسته د کلمې او جملې اجزا شا3رد ته وپېژنــدل يش او د حروفــو 

  او اوازونو اړیکه يو له بل رسه شا3رد ته د فهم او بصÈت له الرې توضېح يش.
بايــد ماشــÁ د کُــل پــه تو3ــه وپېژنــدل  کې لوم�یپه جوړEت د يو ماشÁ  مثالً

يش او وروسته د ماشÁ پرزه جات، د پرزه جاتو اړیکې او دندې يو له بل Yخــه بېلــې 
جــز نــه  لــهاو ماشÁ په واقعي ډول تحليل يش. له ارواپوهنې پرته په ادبیاتو کې هم 

  له شته.ئکل ته مس
ه تیــوري بحــث کــوو او اراده مــو وي د مثال په ډول په ادب تیوري کې د غزل پــ

چــې د غــزل پــر پيدایUــت، د  وچې د جز نه کل ته پر موضوع ر�ا واچوو نو مجبور یــو 
  پرمختj تاریخي سیر او پایUت بحث وک�و.

پUتو ادبیاتو کې غزل پــه لرغــونې دوره کــې پیــدا شــو، د لرغــونې دورې غزلــې 
کــې ېنــې معنــوي توپیرونــه بېلې ان!�نې درلودې او د دې دور د شاعرانو په غزلــو 

لیدل کې,ي چې دالیل یې Yر3ند دي خو د موضوع د اوږدوايل لپاره یادونــه یــې نــه 
کوم. لــه دوی وروســته د روEــانیانو د دور،خوشــحال، رحــ�ن بابــا، حمیــد مومنــد او 
کاظم خــان شــیدا او پــه درېیمــه دوره کــې د روEــانتیا، اوEــتون، ویUــتیا، ســمون او 

  زلې د معنا او محتوا له مخې رسه توپÈ لري.داسې نورو پ�اوونو غ
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دا چــې انســانانان )ــولنېز موجــود دي، د )ــولنې ســیايس، اقتصــادي، )ــولنېز، 
فرهن!ــي، علمــي، روا2، ار© او داســې نــور عوامــل د ده پــه دنننــي او بېــرو2 

وي نو هرو مرو خربه ده چې د )ولنې دغه )ول الملونــه جوړEتونو تاثیرکوي، که شاعر 
به د ده شاعرۍ کې Eکاره کې,ي، یعنې د غــزل د معنــوي تــوپÈ علــت او معلــول تــر 

  بحث الندې نیول او په نتیجه کې د غزل تیوري الس ته راتالی يش.
د غزل په تیورۍ بحث له جزیاتو پيل شو او په کل پای ته ورسېد او یا له Eــکته 

  ورته خوا ته الړ.پیل پ
  د فرضیه لیکنې الر�وونې

محقــق رسه ذهنــي علمــي طرحــه پیــدا لــه د هرې Yې�نيزې موضــوع پــه هکلــه 
کې,ي، کله چې طرحه په عميل ډول پلی يش او د کاغذ پر مخ د سوال او ــواب پــه 
ډول ولیکل يش نو دې ته فرضیه ویل کې,ي، چې کله فرضیه اثبــات تــه ورســې,ي نــو 

نظریــه ویــل کېــ,ي. د نــ�ۍ اکــ�ه لــویي نظريــي پــه همــدې شــان دې ته بیا علمــي 
  پرمختj ک�ی دی.

محقق رسه طرحه پيدا يش نو هرو مرو خربه ده چې لــه  لهـ له دې مخکې چې 
ده رسه به د موضوع په هکله بشپ� معلومات وي، کله چې د محقــق رسه طرحــه پیــدا 

ي. لــه دې مخکــې يش او په عميل ډول یې تطبیق ک�ي نو دې ته فرضــیه ویــل کېــ,
چې محقق فرضیه جوړه ک�ي دی باید پوه يش چــې پــه )اکــل شــوې موضــوع لــه ده 

یې جوړې ک�ې وې؟ د کومو  ېمخکې کومو Yې�ونکیو کار ک�ی دی؟ کوم ډول فرضي
تکتیکونو نه یــې t3ــه اخیســتې ده؟ او زمــا کــار بــه کــوم علمــي تــوپÈ لــري؟ د کومــو 

  tور bام شوي دي؟تکتیکونو چې t3ه اخېستل شوې ده، Yومره 3
فرضيي نه پرته تحقیق کول د وخت ضایع کول دي او محقق نه يش کــوالی  له

  چې په کم وخت کې ډېرو علمي سوالونو ته واب ورک�ي.
ـ فرضیه باید د Yې�نيز کار په پيل کې ولیکل يش. دا د خــاکې خــام مــواد دي، 
په دومره توپÈ رسه چې دلته ېنې غیر علمي مسایل هم راي، چــې د علمــي کــار 

  محقق رسه د کار )ول یادEتونه موجود وي. لهپه جریان کې 
پــه  ېوي او د ن�ۍ ډېر نظریات په پیل کې د فرضــي ـ هره فرضیه په قیاس والړه

شکل وي خو د وخت او زمان په تېرېدلو او د علمي ه@و پایله کې هغــه پــيش بینــي 
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  ) ۸چې شوې وي اثبات ته رسې,ي.(
  +ان�Cنېد فرضيې 

  دي:  ېد يوې Eې فرضيې لپاره الندې ان!�نې مهم
وي اوYر3نــده، مشخصــه او )ــاکلې  هبايد موجــود شونتیا. د فرضيې د Yې�نې ۱

  وي. 
  . د فرضيې حدود بايدYر3ند وي، چې له نورو فرضيو رسه T3ه نه يش. ۲
. د يوې Eــې فرضــيې نتيجــه Eــکاره او Yر3نــده وي او مثبتــه پايلــه تــر الســه ۳
  ک�ي. 

  . فرضيه د ازمېUت، تجربې او مشاهدې وړتيا ولري.۴
  ي د چارو الرEوونې وک�ي. ې�ونکYاو د  ي. فرضيه Yې�نې ته لورى ورک� ۵
شوې پوEتنې لپاره د Yې�نې په طــرح کــې  ې. په معمويل ډول د هرې مطرح۶

  يوه فرضيه شتون ولري. 
  . فرضيه د بيانولو او Yر3ندولو واک ولري. ۷
  )  ۹.ډېرې فرضيي پيش بیني 3انې وي چې بیا په نظریاتو بدلې,ي.(۸

ن!�نې پــه هکلــه مفصــلې همدارن!ــه د Yې�نــې الرEــود اثرکــې د فرضــيي د ــا
خربې راغلې دي چې د موضوع د رشطونو په نظر کــې نیولــو رسه د کــار خــربې یــې 

  دلته راوړم.
  د فرضيي تخصص

هر محقق باید د خپلې علمي وړتیا او مطالعې په نظر کــې نیولــو رسه فرضــیه د 
  Yې�نې لپاره و)اکي.

علمــي کــار که چېرې د ادب د Yان!ې متخصص د ادبپــوهنې پــه برخــه کــې د 
کولو ذکاوت ولري او دی د ادب تیوري او یا ژبپوهنې په برخه کې فرضــیه جــوړه او د 
لیکلو ه@ه پيل ک�ي نو د ده کار بــه Eــه پــرمخ الړ نــه يش، کــه چــې دی د علــم د 

مطالعه او علمي صــالحیت  ههغې برخې په  اړه چې فرضیه ورته جوړه شوې ده، بشپ� 
  نه لري.

پــه )اکــل شــوې موضــوع تخصــص او بیــا د همــدې پــه تحقیقــاº کــارونو کــې 
  موضوع لپاره فرضیه پيدا کول د لیکوال په تخصص کې راتالی يش.
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  د فرضيي لپاره مطالعه
لپاره مطالعه بنسtيز اصــل دی، پــه تحقیقــاº علمــي  ېد هرې کامیابې فرضي 

  لپاره هم مهم دی. ېکارونو کې مطالعه زیات ارزEت لري او همدا شان د فرضي
د ډېرې مطالعې له امله کوالی شو چې Eه موضوع و)اکو او همدارن!ه ورته Eه 

  فرضیه جوړه ک�و.
  فرضیه د ازمیPت وړ وي

کول پیل يش نو دا د فرضيي ازمیUــت کله چې فرضیه جوړه يش او پر هغه کار 
دی، د Yې�نې دوه پ�اوونه دي، یوه یې د تحقیق ک�نالره او بل یې د موادو )ولول، پــه 

  دې دواړو مواردو کې فرضیه ازميUت کې,ي.
فرضیه باید په داسې تصوراتو او نظرونو بنا وي چې د ازمیUــت وړ وي او امکــان 

اسان کار وي. باید له هغــې فرضــیې چــې د یې د Yې�لو وي او یا اثبات ته رسول یې 
  کې ستونزمن وي تر رسه نه يش.ه شواهدو لtول پ

  فرضیه د تصدیق وړ وي
که چېرې د Yو پوهانو رایه او نظر یوې فرضيي لپاره یو شــان وي نــو پوهــان پــه 
اتفاق رسه یو نظر ورک�ي نو دغه نظــر ورکولــو تــه پــه فرضــیه کــې تصــدیق وايــي. کــه 

ه یو اتفاق رسه داسې یوه فرضیه ومنــي نــو پــه حقیقــت کــې دا د چېرې Yو لیکوال پ
  ) ۱۰فرضيي لپاره تصدیق دی.(

 پایله
د هرې علمي تحقیقاº لیکنې لپاره فرضیه جوړونه مهمه ده او د )ولو Yې�نيــزو 

له ســمه فرضــیه ئجوړEتونو د Eه پرمخ وړلو او اثبات ته رسولو لپاره یــوه اســايس مســ
محقق ته الرEــوونه کــوي او د محقــق لپــاره د Yــراغ حیثیــت  غوره کول له پیله ترپایه

  لري.
هره علمي لیکنه که دا برخه ونه لري نو شونې ده چې محقق خپل کار پــه ســم 

  ډول پای ته ونه رسوي.
د نــ�ۍ )ــولې پرمختللــې نظريــي عــادي فرضــيي وې خــو نــن د انســانانو لپــاره 

Yې�نــې کــار دی او د هــرې نو د ژوند د پرمختj لپاره حقایق کشفول د  ،t3ورې دي
  Yې�نې لپاره مفروضه مهمه ده.
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فرضیه د Yې�نې حد او حدود )اکي، علمي کار ته رسعت ورکوي او د نتیجې په 
الس ته راوړلو کې مرسته کوي، محقق تــه الرEــوونه کــوي چــې لــه کومــو مــوادو t3ــه 

ناسم دي. پــه Yــومره وخــت کــې علمــي پــروژه پــای تــه واخيل، کوم مواد سم او کوم 
رسوالی يش او داسې نور هغه موارد چې د Yې�نې د کــار لپــاره مهــم دي، د فرضــيي 

  لپاره مشخصې,ي.
  مأخذونه

 :روش تحقیــق کتابخانــه یــی و اجت�عی(چــاپ چهــارم) ،. جاویــده احمــدی۱
  مخ. ۹۵ل کال،  ۱۳۹۵انتشارات حامد رسالت، کابل، 

 ۲۰۱۲ورســtي، کو)ــه، یبلوچستان یون :د Yې�نې الرEود ،الرحمن باور.خلیل ۲
  مخ.۷۶م کال، 
د افغانستات د ســیمه  :(دویم چاپ)  د Yې�نې الرEود ،. محمد صدیق روهي۳

  مخ. ۳۷ل کال،  ۱۳۸۵ییزو مطالعاتو مرکز، کابل، 
ــد خــان عباســی۴ ــم چــاپ) ،. عبدالحمی ــق (دوی ــوک  :اصــول تحقی نیشــنل ب

  مخ. ۲۲۶م کال،  ۲۰۱۵اباد،  فاونTیشن، اسالم
یــار خپرندویــه )ولنــه، جــالل ابــاد،  :د Yې�نــې بنســtونه ،. سیداصغر هاشــمي۵
  مخ. ۶۵ل کال،  ۱۳۹۴
هاشــمي خپرندویــه )ولنــه، جــالل  :عمومي ارواپوهنــه، رحمن هاشمي . سید۶

  مخ. ۸۴ل کال،  ۱۳۹۵اباد، 
ــی۷ ــل میرزای ــژوهش، پژوهشــ!ری و پژوهشــنامه نویســی(جلد د، . خلی  :وم) پ

  مخونه. ۱۵۵ـ ۱۵۴ل کال،  ۱۳۸۸انتشارات ازرخش، ایران، 
ــوک   :(دویــم چــاپ) اصــول تحقیــق، عبدالحمیــد خــان عباســی .۸ نیشــنل ب

  مخ.۲۳۰م کال،  ۲۰۱۵فاونTيشن، اسالم اباد، 
د ادY Qې�نــې پ�اوونــه، د ادY Qې�نــې اصــول او ، اهــد مشــوا�یز . عبدالقیو ۹

پــه اهــت�م، ژبــو او ادبیــاتو مرکــز، کابــل، رسمحقق سیدمحی الــدین هاشــمي  :الرې
  مخ. ۱۰۵ل کال،  ۱۳۹۳

 ۲۰۱۲بلوچستان یونورسtي، کو)ه،  :د Yې�نې الرEود ،. خلیل الرحمن باور۱۰
  مخونه. ۷۹ـ ۷۸م کال، 
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  اکرب کرگرمحمد 

  
  په فرویدېزم کې هCي لذت

 
  لن�یز

فروید هغه دقیق او یرمن لیکوال دی چې د کــره کتنــې پــه ډ3ــر کــې د نامــه 
خاوند دی، دلته په دې مقاله کې موږ د هغه پر هXي لذت او په هX کې باریکیو تــه 

 يې په یر کېدلو غ,ې,و. 
دا چې فروید ډېر یرمن لیکوال دی، نو په دې لیکنــه کــې 3ــورو چــې هغــه د 
خپل همدغه تــدبیر او بېل!ــه ییــز کــار لــه املــه Yن!ــه د شکســپیر ډرامــې پــه هــXي 
سرتC3 3وري او بیا Yن!ه پر همل� بانــدې د خــربو اتــرو لــ�ۍ پرانیــزي. دا Yر3نــده 

شخصــیت او علمــي هســتC خربه ده د همل� په اړه خربې اترې یا شننه د یو داسې 
شننه ده چې آن لوی اتالن هم ورته زړه نه Eه کوي، خو Eاغيل فروید دا مسئله بــې 

  درن!ه Yې�لې او د هغې )ول اړخونه يې را جوت ک�ي دي. 
په دې لیکنه کې تاسې د ن�ۍ ادب یوه لویه شــهکاري مطالعــه کــوئ او 3ــورئ 

کــې پرېــ,دي او د وړانــدویونکې چې یو مور پالر د خپلې مینې ډالY Cن!ه په بیابان 
خربې تر کومه ایه رEتیا کې,ي او همدغه په دEته کې پرېUودل شوی زوی ایا پــه 

  رEتیا هم پالر وژ2 او له مور رسه جنيس اړیکه کوي او که نه؟ 
درین نبشته ش� یــک شــهکاری جهــان را مطالعــه مــی کنیــد و مــی بینیــد کــه 

حرا رها می کنــد و ســخنان مــنجم تــا چــه والدین چه 3ونه تحفه محبت خود را در ص
راست می شود و ایا این طفل رها شده به راستی هــم پــدر را بــه قتــل میرســاند و بــه 

 مادر خود زنا می کند؟
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  رسیزه
په نورو ژبو د ن�ۍ د ادبیاتو په اړه ډېر اثار کUل شوي او ډېرې خربې يې خپلــو 

ې دي، خو له بده مرغه په پUتو ادب کې په دې برخه کې یا لوستونکو ته وړاندې ک� 
سوچه کار نه دی شوی او که شوی هم کابو پــه نشــت حســاب دی، پــه داســې حــال 
کې چې اوســنی عرصــ تــر پخــوا هغــې ډېــر تــوپیر لــري. د اوســنC زمــانې وانــان او 

ال Yې�ونکي نه یواې له خپل ادب، بلکې له ن�یوال ادب رسه هم مینه لــري او ن�یــو 
ادب یواې د هومر ایلیاد او اودیسې نه دي، بلکې له یوروپیدیس Yخه واخله بیا تــر 
سوفکلیس پورې )ول اثار تر دا اوسه هم مینه وال لــري، خلــک غــواړي چــې د )ــرای 
kEې داستان واوري، لوستونکي مینه وال دي، چې د اشــیل لــه کیســو او د پــاریس 

ېش، کلليې او دمنې او رامیــاین کیســې له زړه راEکونکي داستانه خرب يش، د 3ل!م
تر اوسه هم د خلکو په غوږونو کې ازان!ــې کــوي او بــاالخره زمــوږ د ســیف امللــوک او 
بدري ج�لې Eاپېرۍ، ادب خان او درخانC، شها، شــهو او شــهC کیســې تــر اوســه 
هم د خلکو په مغزو کې هک شوي، نو کله چې موږ د خپلو فولکلــوري کیســو یادونــه 

ه د کا�ي کرEې Eکاري همداسې ن�یوال داستانونه هم په ن�یوالــه کچــه د کوو او رات
  کا�ي کرEې دي او ډېر مینه وال لري.

په دې مقاله کې موږ د ن�ۍ ادبیاتو د یوې کــوچنC کیســې یادونــه کــ�ې او پــه 
دې تو3ه مو درنو Yې�ونکو ته په دې برخه کې د ال زیــاتو همکــاریو او کــارونو وړانــدیز 

دې برخې تشه هم یوه ورځ ډکه او زموږ ژبه پر پUتو ادبیاتو رسبېره د  ک�ی هیله ده د
  ن�یوالو ادبیاتو په )وله معنا شاهده هم وي. 

  د �ې�نې اهمیت او مربمیت
دا Yر3نده خربه ده چې زموږ د ادبیاتو او یــا پــه )ولــه کــې د اکــ�و هېوادونــو د 

بیا هغه غني او مغتنم ادبیات  ادبیاتو پیالمه پر یونان پورې نUلوي او د یونان ادبیات
دي چې له ډېرو )کرونو رسه رسه بیا هم موږ تــه خونــد راکــوي او پــر زړه مــو کUــېني، 
البته په کیسه ییزو داستانونو کې که دیني )کرونو ته ډېره توجه نه کې,ي چې هغــه 
د هXیت لپاره ینې پولې تر پUو الندې کوي او تــر ډېــره رEــتیا هــم نــه وي، یعنــې 

  ې د لذت او ساعت تېرۍ لپاره وي، نو که موږ يې په تقديس کا�و نه تلو. یوا
د دې Yې�نې اهمیت او مربمیت په دې کــې دی چــې مــوږ یــو ــل بیــا د نــ�ۍ 
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ادبیاتو له ناویل شوو خربو خربې,و او یو ــل بیــا د نــ�ۍ ادبیــاتو لــه ارزEــته بــرخمن 
  کې,و. 

  �ې�نې موخېد 
د دې Yې�نې موخې په دې کې دي، چې د ن�ۍ د ادبیاتو بیا را ســپ�ل او تــرې 
خربېدل زموږ د ادبیاتو په غنا او پراخه کېدو کې مرسته کــوي او پــه ورتــه وخــت کــې 
زموږ ادبیات يې په خوا کې د پرتلنې لپــاره هــم اېUــودل کېــ,ي چــې اصــالت، غــوره 

  والی او کمبودۍ يې په نUه يش. 
ترYنj بله موخه يې دا ده چې کوم ډول ادبیات زموږ په )ولنه کې ای  د دې

لري او د مطالعې وړ دي او کــوم يــې نــه، Yن!ــه کــوالی شــو چــې خپــل ادبیــات هــم 
  ن�یوال او شهکار ک�و.
  د �ې�نې پو�تنې

  په دې Yې�نه کې تر ډېره الندې پوEتنې واب شوې دي: 
  د ن�ۍ ادبیات Yه شی دی؟ �
  د فروید له نظره هXي لذت Yه ډول لذت دی؟ �
  فروید کوم ډول اثار تر کره کتنې الندې نیويل؟ �
فروید د کومې کچــې لیکــوال دی او د هغــه لیکــوايل مــوږ تــه Yــه راکــوالی  �

  يش؟
  د ن�ۍ د ادبیاتو مطالعه موږ ته او زموږ ادبیاتو ته Yه ډول پیغامونه لري؟ �

Cینې نورې کوچن jنYوابوي.  او د دې تر  پوEتنې هم را 
  د �ې�نې میتود

پــه دې Yې�نــه کــې تــر ډېــره لــه تحلــیيل، توضــیحي او ترشــیحي میتــود Yخــه 
استفاده شوې او د اړتیا په صورت کې کره کتنیز میتود هم په کې پــه پــام کــې نیــول 

  شوی دی. 
  د �ې�نې اصيل م/

 Qرسه ډ شننې اوله ثارو آ فرويد د اد Èره ليوالتيا درلوده. له هغې جملې ېتفس
د ((داستايوسکي اوپالر وژنه)) اثر يې يــوه Àونــه ده. همدارنگــه د مــارې بونابــارت نه 

چى د ادگار الن پوه اثر دى يا د ليوناردو داوينچي دماشــومتوب خوبونــو رسه bــاس 
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يل خــاطرات چــې د شــعر او حقيقــت پــه اد کوچنيــو نيويل دى. همداراز يې د گويته 
  رساله کې يې شننه ک�ې په زړه پورې ده.

فرويد د ماري بوناپارت په باب يو مشــهور حکــم لــري وايــي چــې هــX پــه عــايل 
 )) غوEــتنه لــري اوSadism and Masochismسطحه کــې يــو ((ســادو مازخيســتي 

ناورينونو په مشاهده کولو کې  د هXي لذت درومان په لوستلو۔ دنندارې په ليدلو او
ان Eکيلول چــې پــه پايلــه کــې يــې مــرگ وي پــه واقعيــت کــې د ((مــن)) ارضــا او 

  خوشالول دي. 
روان يــو  فرويد اک� پلويان په دې )کي bرکز کوي چې هX په نهايــت کــې د د

ادبيــاتو شــننه پــه کــيل توگــه درې  هــX او ډول سپي@يل کــول يــا کاتارســيس دى. د
هغو ترکيب ته پام اړول دي. دا درې عنرصــه عبــارت دي  يا د املرنه ده اوعنارصو ته پ

  مخاطب او د ادQ شخصيت قهرمان. له: مولف،
برخه کې رسه له دې چې د نن ورې په نقد کې ورته دومــره اهميــت  په لوم�ي

خــو فرويــد پــرې يــوه رســاله کUــلې ده چــې زيــاتره اروا Yي�نېــز  ،نــه ورکــول کيــ,ي
پراختيا لپاره مطــرح شــوي دي چــې د ادQ  خپلو نظرياتو د ودې او هغه د د نظريات

  هXي نقد په برخه کې ډېر ل, ارزEت او اغيزمنتوب لري. او
فرويــد يــو  چــې د يد همدارنگه هغه Yه چې دلتــه پــرې bرکــز کــول غــواړو دا

هملــت  ردنندارو شننه او په دې ل� کــې پــرزEته کار د شکسپÈ ا با Àونه او مثايل او
باندې بحثونه اوخربې اترې دي. د هملت په باب شننه د داسې يو شخصــيت شــننه 

په واقعيت کې دهغــه ((پtــه  وژلو وس او اراده نه لري.  ده چې يو قهرمان ديو س�ي د
رسه  هغه له مــور پالر قاتل او د قهرمان د اونا اگاهانه هيله اوغوEتنه ده)) هغه چې د

فرويــد يــو  د Yي�نې معتقدينو ته فرويد يو ناپايه جاذبه لري. يو اى شوى دى. د اروا
ارنست جونز يو اثر لري دغــه اثــر نــن ورځ زيــات بحثونــه او پوEــتنې را  ن,دې دوست 

د ادگــار الــن پــوه  هملت په باب او کال کې ژاک الکان د ۱۹۷۰والړې ک�ې دي. په 
 چې د فرويد له نظــره ،بنس� دي رنظرياتو پ ويد دپه باب مقالې ليکيل دي چې دفر 

شخصيت اروا Yي�نه پــه واقعيــت  هملت د . ديخوبونو تاءويل) د د اشاره او (په لنTه 
داسې شننو ستونزه داده چــې  خو د ؛شکسپÈ شخصيت پيژندنې ته الره کوي کې د

Q نــه هغــه ډول چــې اد متصــور کيــ,ي.  يو انسان پــه توگــه د ادQ شخصيت ژوند د
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  شخصيت دى.
مــ  شکسپÈ د له بلې خوا په انگ�ې توگه دهملت په اړوند مشکله ده چې د

م په )ولــو Yرگنــدونو ســرتگې پtــې او د هملــت  له لوستونکي وغوEتل يش چې د
هغــه يــې  ېکرکې يوه داسې پرده وگ�ل يش چ ناپايه مينه له پالر رسه په ظاهر کې د

 ر پــه توگــه معــريف کــوي چــې دtخو الکان هملت د داسې کرک ؛دپالر په نسبت لري
     خپلو غوEتنو اوليوالتيا وو الره ترې ورکه وي. 

  وژلو په برخه کې د زياتو داليلو يادونه کوي. پالر د منتقدين د هملت د
يــو غــÈ  مســيحي ديانــت لــه مخــې بــدل اخيســتل رســ�ً  يو نظر دا دى چــې د

 ېامله د اخالقي نــارواو رسه مخــامخ دى. ينــاخالقي عمل دى. هاملت هم له دې 
يعنې زيات فکر کولو ته ليوال دى نــه  ؛فکر کولو اوتامل س�ى دى وايي چې هملت د

  ک�نو ته.
دى چې هاملت يو خپــه او غــم ــپىل انگ�نــه لــري. د ــان  دريم احت�ل دا

وگــه د هغــه له خپگانه ډک افکار اود انسان رذالتونه اورشارتونه په پرله پسې ت وژنې او
وړاندې ان عــاجز بــويل اوعمــل نــه يش  رد وجدا2 نارامي سبب کي,ي، نو دهغو پ

  کويل.
د هاملــت پــه افســانه کــې د اديــپ د شــهزاده  د زيگموند فرويد د نظر له مخې 

  افسانې محتوا صدق کوي:
  د اديپ افسانه Yه ده ؟

  فرويد ويلهم فيس ته په خطاب کې وايي:
رزEته مفکوره راته روEانه شوه. زه هم پــه ناروغــانو اوهــم ډېره با ا (( يواينC او

پــه خپــل ــان کــې دمنظمــو او مرتبــو روEــانونو پــه کشــفولو کــې چــې لــه مــور رسه 
اوله پالر رسه رخه کولو پورې اړه لري، را روEانه کي,ي چې دا يوه عامه پيUه  دعشق 

  ده اود ماشومتوب دپيل په دوران کې شامله گ�ل کي,ي. ))
 او ۳نارينــه ماشــوم د  فرويد کشف دى. د هغه په عقيــده س کاملکس داديپو  د

لــه پــالره کرکــه لــري. لــه  کلونو په من¡ کې له مور رسه يوه شهودي ليوالتيا لري او ۶
يې نه ک�ي. يا يې جنيس تذکÈ اله لــه منkــه  ډار لري چې (ختنه) يا (خيص)  پالره

  عامې دي.چې اديپي ه@ې  دې باور دى په يو نه يس. فرويد  
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د ســوفوکلس اديــپ شــهزاده يــو پــه زړه پــورې اســاطÈي داســتان دى. اديــپ 
 يــوه وړانــد ويــونکي د ملکه وه زوى و. د داليوس اوژوکاست دواړو چې دتب پادشاه او

يش خپل پالر به ووژ2 اوله مــور رسه بــه زنــا  یلو  ا)کل له مخې چې کله دهغه زوى 
وک�ي. نوله زي,ون وروسته هغه په غرونو کــې پريــ,دي چــې هلتــه مــ� يش. يــو شــپون 

ملکــه  هغــه ــاى پادشــاه او لــه انــه رسه يــې يــو بــل Eــار تــه وړي. د هغه ژغوري او
دې روزنه يې کوي. اديپ له وړاندوينې خربي,ي اوپــه  او وى په توگه مني ز  نوموړى د

نو لــه هغــه  ،باور دى چې دا د هغه رEتيني پالر چې له خطر رسه مخامخ دى نه دى
اليــوس رسه مخــامخ کيــ,ي لــه هغــه رسه شــخ�ه  Eاره هم تUتي. دسفر په ترڅ کې د

  کوي او الوس وژ2 .
تــب  د او لعنــت نــه ژغــوري  ېاديــپ پــه دې لــ� کــې د تــب Eــار لــه هالکيــدون

باالخره په دې خربه  په واقعيت کې  واده کوي.دپادشاه له کونTې ((ژوکاست)) رسه 
له مور رسه يې واده ک�ى دى. کله چــې  يې رس خالصي,ي چې خپل پالر يې وژىل او

لــه تــب نــه  په وحشــت کــې لــويي,ي. ــان ړنــدوي او هغه له دې جنايت نه خربي,ي،
  )۱.۲۷۲او په يو رس گردانه سوالگر بدلي,ي. ( تUتي 
ارواپــوهنيزه هســتونه ده.  فلسفي او مشهوره تاريخي،اديپوس ننداره يوه ډېره  د
اخيســتي  هغه مطالبو له مخې چې له ناروغانو يې اوريديل وو يادEتونه يــې  فرويد د

دې  خپلو روان Yي�نو Yخه دې پاېيل ته رسېدلې و چې موږ په نا خــربه توگــه د وو. د
مرمــوزه  چيل اوداستان له ماهيت نه پوهيداى شو چې: )ول نرينه هلکــان پــه يــوه پــي

لــه  توگه چې ويل کيداى يش په ډېره عجيبه توگه ددې ليوال وي چې پالر ووژ2 او
)ولې نجونې دا ليوالتيــا  امله(اوديپوس کامپلکس). له همدې  مور رسه يو اى يش 

لري چــې لــه مــوره انونــه لــرې کــ�ي او لــه پــالر رسه نــ,دې يش. (الکــرتا ). دا ډول 
ه دومره اندازه لــه ناورينــه ډکــې دي چــې Eــايي د نــا اگــاه تخيالت اوفانتيزي گانې پ

 )ــول ژوندانــه پــه جريــان کــې شــخ�ې او بيــا د شــعور پــه تــل کــې Eــخ پــاº يش او
 او ېتÈي او ناورينونه را من¡ ته ک�ي. خربه داده چې فرويد Yرنگه دې طرحــ سخت 

  پاېلې ته ورسيد ؟
کلونو په شاوخوا کې يې ماشــوم  ۴او  ۳فرويد فکري غنا دې ته ورته وه چې د  د

داسې احساس کوي چې دمور ارامــوونکي پاملرنــه اوســاتنه پــه بشــپ�ه توگــه پــه هغــه 
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مزاحم شيدې خوړونکي پــه توگــه پــه  پورې انگ�ې نه ده. بلکې الزمه ده چې هغه د
غواړي هغه له مخې لــرې کــ�ي،  ي اورنkي, تÈه بيا له پالر رسه چې زوى ترې خپه او

  اړونده ده.
پالر دوژÖ هيله لري. رسه له دې که پــالر لــه  نرينه ماشوم په نا اگاهانه توگه د

  خو په نااگاه شعور کې يو Yه شته. ،ماشوم رسه مينه هم ولري
پــه دې  او پر هــر Yــه خــرب دى  کله چې زوى پوه يش چې پالر واکمن دى او

او  اله نه لري نو ډاډ پيدا کــوي چــې هغــه لــه منــع شــوو افکــارو تذکÈ  هم چې لور د
احکامو (تابو ) Yخه خرب دى فرويد په دې باور و چــې اخالقــي وجــدان پــه نارينــه وو 

  د اديپي سيالC په له منkه تللو رسه تر السه کي,ي. کې له پالر رسه 
پــ�او مظهــر يــو مهــم  انسان دروا2 ودې د اديپ اسطوره د د د فرويد په عقيده 

 ده، هغه وايي چې نرينه ماشوم دژوند په خــاص پــ�او کــې لــه ماشــومتوب راهيســې د
 ليوالتيــا لــري چــې دې تــه د او يــو ــاى کيــدو تلوســه  وژلــو او لــه مــور رسه د پالر د

اديپوس کامپلکس هم وايي. نرينه فرد په ناخربې توگه دا غوEتنه لري، خو پــه پايلــه 
دې  غــاړې غــاړه کــC کيــ,ي. د هغــه د رشم احســاس د د کې هر Yــه يعنــې گنــاه او

 ودې لوم�ى پ�او دى چې دجنيس bــايالتو د دماشوم د هيلې را )وکيدل اوجوړيدل 
اديپــي پــ�او  لور حرکت کوي. له دغه وخته تر مخه يعنې کله چې ماشــوم د رپخيدو پ

يثيــت رقيــب ح ماشــوم د ې له مور رسه مينــه لــري. پــالر دنه تر مخه پ�او تÈوي يوا
  لري.

همدا ډول د هلک د خيص توب خطر نرينه ماشوم دې ته رابويل چــې لــه مــور 
  عمل دى) له رسنه بهر ک�ي. يو اى کيدو ليوالتيا (چې يو ناخود اگاهانه  رسه د

خپــل اديپــي  بلــوغ تــه رســي,ي د عقيده کله چې ماشوم لــويي,ي او فرويد په  د
اوbايالت پــه  هغه غوEتنې  بلکې د ،روا2 ودې پ�او په بشپ�ه توگه شاته نه غوروي

بيا لــه مــور رسه  کي,ي او ېناخود اگاهانه bايل په توگه پات کې په پل شوې توگه د
بلکــې پــه پــ�  ،خو دغه ر)ل شوي اميال لــه منkــه نــه ــي ،له مينې کولو ډډه کوي

بريــايل بلــوغ  کې تم کي,ي. په بــل عبــارت د راپيدا کيدو  يو بحرا2 حالت په ډول د
اديــپ پــه غو)ــه بانــدې پــه غلبــه  لپاره ناچاره کي,ي چې لويه بيه ورک�ي. که هلــک د

ژونــد  نو په ناسا¹ ډول له مور رسه مينــه کــوي او د ،حاصلولو کې برې ته ونه رسي,ي
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  ) ۱۲۶ـ ۲ختي,ي. (بايلل ورته س کې په مخالف جنس باندې زړه  په وروستي پ�او
هاملت  خپله ده پ هاملت له نندارې او د دفرويد داديپ نظريه دا جوته ده چې 

  ر رسه Yه رابطه لري ؟ tله کرک
نامتعادلو شخصيتونو هغه ده. فرويد وايي چې رسه لــه دې چــې  يوه خربه هم د

د کــې ناخود اگاه کې اديپي پ�او په بشپ�ه توگه پي خو په ژون هاملت په خپل تن او
ژوند پــه  دبيا ظهور او را برسÈه کيدنې سبب کي,ي. د bايالتو  هغه د ژور بحرانونه د

بيــا را  پالر له وژلــو خربيــ,ي دا خــرب هــم پــه هغــه (هاملــت) کــې د لوم�ي پ�او کې د
  ه@ونې سبب کي,ي.

هاملــت اصــيل  رامÁ سلدن په نــوم يــو منتقــد او د نــورو منتقــدينو پــه نظــر د د
ملگري ((هوراشيو)) ته وايــي چــې  جنون دى. هاملت خپل دوست اوهغه  انگ�نه د

نندارې په ينــو صــحنو کــې خپــل  حÈانوونکي چلند خپل ک�ي. د غواړي عجيب او
لومه نــه ده چــې واقعــي چلنــد دى اوکــه مصــنوعي ۔ عخو دا م ،عادت له السه ورکوي

ي توگه وايــي رسه له دې چې هغه د خپل ژور خپگان لپاره ډېر داليل لري او په قصد
  چې نا معموله چلند کوي.

ر له ناخود اگاه شعور نه پل شوي توکي او مسايل په تحريــف شــوو tد ياد کرک
شــکلونو را Yرگنــدي,ي او د هاملــت پــل شــوې غوEــتنې هــم پــه دې ډول ــان را 

خــرب دى چــې لــه ظــاهرې  Uــو Yخــه ېخپله وايي چې له درو2 په Yرگندوي. هغه پ
تې ژورې ريUې لري: ((زما په دننه کې داسې Yه شته چــې نــه زيا ېخپگانونو نه ډېر 

  را برسÈه کي,ي. ))
 ماbونــه او اوEــکي تويــول)) د خپگانونو ظاهري نUې نUــانې (( تــور کــايل، د

چې هاملت لــه هــر  ې داليل ((يعنې کل�ت يوا غمونو يواينى بيان نه يش کويل.
. هاملــت ييهغــه خپگــان Eــ د پــه حقيقــي توگــه نا پرته يې پــه خولــه راوړي،عډول م

يــې  مور په چtک واده کولو کې چې دخپل ميــ�ه لــه ورور رسه  هغه د پوهي,ي چې د
کــ�او  هغــه درو2 رنــ¡ او نــاوړه کــار وو. )) خــو د هغه لپــاره نارامــه کــوونکي او وک�، د

هغــه پــه بشــپ� ډول شــعوري  یروح اظهارات هم نه يش کــول دومره ژور دى چې ان د
  )۱۳۲ـ۲( يس.)) برخې ته را وبا

  فرويد وايي:
 برشــيت لــوم�ى جنايــت او مشــهورې ليــدتوگي لــه مخــې پــالر وژنــه د ېو یــ د



  په فرویدېزم کې ه)ي لذت
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فرويــد دتــوتم اوتــابو کتــاب  فرد له خــوا تــر رسه کيــ,ي. (د مهمه گناه ده چې د ډيره 
پــالر وژنــه دگنــاهونو  !) پــه هــر حــال له په تفصيل بيان شوى دهئوگورئ هلته دا مس

لوم��C رس چينه ده. رسه له دې چې ډاډه نه يم چې يواينى علت دى تر  اصيل او
جربان لزوم په پريکــ�ي  هغه د د گناه ذهني زمينه او اوسه Yي�ونکو ونه شول ک�اى د

 گناهکــارۍ د شته چــې پــالر وژنــه ده دې اساس ددې اړتيا ن رتوگه مشخص ک�ي. پ
اوسمونې ته اړتيــا لــري. لــه  یدى. دا روا2 حالت پيچلې داحساس يواينى دليل 

  . ي((دوه گو2)) د په اصطالح  ېزوى اړيک پالر رسه د
خــو  ،هلک يا زوى له پالره کرکه لري او د هغه د له منkــه وړلــو غوEــتونکى دى

يــو  دغه دوه ليدتوگو ترکيب لــه پــالر رسه د بيا هم وررسه مينه کوي. په ذهني توگه د
پالر موقعيــت تــر الســه کــ�ي، يــو  کي,ي. زوى په دې ه@ه کې وي چې د وايل سبب

هغه په ÈY وي. بــل دليــل  غواړي چې د ستايني وړ بويل او چې پالر د ید دليل دا
دغــه تکامــل پايلــه پــه خپــل  دى چې غواړي هغه لــه منkــه يــويس، هغــه مهــال د دا

ک پــوهي,ي چــې سرت خنT رسه مخامخ کي,ي. په يوه خاصه مقطع کې هل د وړاندې 
يو رقيب اوسيال په توگه له منkه لرې ک�ي. پالر بــه هغــه  که ه@ه وک�ي خپل پالر د

دې ډار لــه  نرينــه تــوب بــه يــې لــه منkــه يــويس. د ېيعن ،سزا په توگه خيص ک�ي د
ن,دي وايل لپاره پالر له منkــه وړلــو Yخــه  مور رسه دله مخې هلک ليوالتيا لري چې 

گناهکارۍ احســاس  دې مثال موجوديت د نو په نا خود اگاه شعور کې د ،ډډه وک�ي
عادي پاييل  غو)ې  را من¡ ته کوي. زموږ په عقيده هغه Yه چې وويل شول د اديپ د

  زيات ک�و. دي، اوس الزمه ده چې نور مهم )کي پرې ور
  په اثر کې وايي: پالر وژنه))  فرويد په ((داستايوسکي او

ريت دتـــÈو )ولـــو دورانونـــو درې واړه ادQ ـچـــې دبشـــ  دا بـــه ســـتونزمنه وي
ــپ شــهريار  ــکي  د شکســپÈ هاملــت ۔ او ۔ د شــاهکارونه (دســوفوکل ادي داستايوس

دکارامازوف ورو�ه ) دتصادف له مخې يو ډول پالر وژنه ترشيح کوي. پــر دى رسبــÈه 
الســه تر  يــوې Eــkې د په درې واړو يادو شوو اثارو کې ددې عمل دارتکاب انگيــزه (د

  ) ۲۵  -۳کولو لپاره جنيس انگيزه ) جوتوي. (
فرويــد يــو لــه مهمــو  الکــرتا کشــف د اوديپــوس کــاملکس او رسه لــه دې چــې د

دا بشپ� نظر نه بويل، همــدا    کشفونو Yخه دى، خو وروستيو ارواپوهانو او فيلسوفانو 



      کابل مجله
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هاملــت  ې دخو دلته زموږ کار يوا ،اولويت باندې نيوکه کوي ېلئشان دجنسې مس
يــو لــ�  برشــيت د د هاملت داســتان لکــه نــور هغــه  په برخه کې يو ل� راسپ�نې وي، د

  مهمو ستونزو بيان دى. 
دکارامازوف ورونه په ÈY خپــل تــاريخي اوســرت فرهنگــي اغيــز او  ديپوس او داو

  بيان لري.
  پایله

چــې فرویــد د نــ�ۍ ادبیــاتو تــر )ولــو لــوی متخصــص او په )وله کې ویــالی شــو 
Yان!وال دی هغه د همل� اثــار ډېــر دقیــق لوســتي پــه دې برخــه کــې يــې ډېــر Eــه 

  تحلیلونه او شننې ک�ي او باالخره د ن�ۍ د ادبیاتو په نبض پوه انسان دی. 
دی چې کله په دې اثر کې په کومو موضوعاتو بحث کوي په حقیقت کــې هغــه 

نې غوEتنې دي او که موږ يې خپلې خوا ته را کاږو، نو تر ډېــره پــه کــې د انسا2 )ول
اسالمي ارزEتونه هم تر سرت3و کې,ي، په دې معنا نوی زې,ېدلی ماشوم چې د سحرا 
مېلمه او د بل Eار د واکمن په الس لــوی شــوی وي د وړانــدویونکې د Yر3نــدونو پــر 

خــو دا چــې د وخــت او حــاالتو خالف نه پالر وژ2 او نــه هــم لــه مــور رسه زنــا کــوي، 
مجبوریتونه وي، نو که د پال Eار له خاورو رسه خــاورې کــ�ي او هــر Yــه دل او دول 

  يش. 
دا سمه خربه ده چې ینې مسئلې لکه Yن!ه چې دي هغسې نه وي، خــو پــه 
)وله کې ادبیات هم خپل جوړEت لري او د ادQ جوړEتونو او داستا2 مجبوریتونــو 

د حقیقت له دایرې ل,و ډېر وي او هغه Yــه وايــي چــې کلــه ناکلــه  له امله کله ناکله
يې انسا2 عقل ته منل هم ستونزمن وي، خو په )وله کې د ن�ۍ ادبیات بایــد پUــتو 
ژبه کې زیات، پراخ او د مطالعې وړ و3ري او له خاصو تــر عــامو را ورســې,ي، خلــک 

  رزEت هم پوه يش. ترې خرب يش او په ر�ا کې يې د خپلې ژبې د ادبیاتو پر ا
  مأخذونه

مشــهد.ترانه ،ســال : )دانشــنامة فرويد.(ترجمــه مجتبــې پــردل شــارون هلــر..۱
۱۳۸۹.  
رامÁ سلودن.Àايشنامه ء هاملت. (نقد روانکاوانــه ) (ترجمهءحســن پاينــده .۲

  ۱۳۹۰چاپسوم. تهران:سال .۴ارغنون،ش�ره  :)
۳. Áپاينده )زيگموند فرويد.داستايوسکي وپدر کيش. (برگردان.حس  
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  روتن رید، : جیف جاینسنلیکواال 

   شفیق امیرزی :ژباړن
  

 د ليکوالA آرونه
  
  لن�یز

په دې وروستیو کې 3ورو چې د لیکوالC چاره حتا پــه اکــاډمیکو موسســو کــې 
پــه )ــولنیزه هم چندانې په پام کې نه نیول کې,ي، له بده مرغه )کنالوژۍ نــه یــواې 

برخه کې يې د t3و ترYنj زیانونه اړويل، بلکې فرهن!ي برخه يې هم زیاÀنــه کــ�ې 
ده، نننی وان کــول تــر ډېــره خپــل وخــت پــر فیســبوک، انســتا3رام او دې تــه ورتــه 
)کنالوژیکي وسایلو او Eکارندو باندې تېروي او لــه همــدې املــه یــا يــې لیکــوالC تــه 

هم دقت ته ډېر فکر نه وي، نو دا ژبــاړه مــا پــه دې  چندان توجه نه وي شوې او یا يې
خاطر وک�ه چې یو ل بیا د لیکوالC ارزEت ته یر شو، د Yې�نې پــر اصــالتونو پــوه 

  شو او دا را په یاد ک�و چې زموږ له ادرسه باید ولس ته Yه ډول لیکنې وريش.
ینې خلک له لیکــوالC رسه ډېــره مینــه لــري او تــل يــې پــه اړه jنYد دې تر 
لوستل کوي، خو ل, تر ل,ه يې کله هم د دې جرئت نه دی ک�ی، چــې لیکــل وکــ�ي، 
دا لیکنه له هغوی رسه په دې برخــه کــې مرســته کــوي، چــې Yن!ــه لیکــل وکــ�ي او 

 Yن!ه يې پیل ک�ي. 

  رسیزه
ه دا مشهوره مقوله ده چې لیکوال د )ولنې سرت3ې دي او دغو سرت3و یا پــه )ولــ

کې دغې پدیدې په ن�ۍ کې سرت انقالبونه زې,ويل، که د همدغو سرت3و په وســیله 
ذهن ته الر شوې او د همدغو سرت3و په وسیله فکرونو ته لوري ورکول شوي، دا منــل 



      مجلهکابل 

١٥٩ 
 

شوې خربه ده کومې )ولنې چې فکر نه لري، لکه ماشیني انسانان يې فکري )ــولنې 
فکري لــ�ۍ هلــه پــه انســان کــې پیــدا يش،  یا فکري انسانان استع�لوي، نو که دا

لویه يش او وپالل يش، چــې کلــه انســان د لیــک او لیکــوالC رسه مینــه پیــدا کــ�ي. 
البته په دې کې شک نه شته چې لیکوايل، لیک او لوستلو ته اړتیا لري، چې Yومره 
لیکې هغومره به مطالعه هــم کــوئ او چــې Yــومره دې مطالعــه پراخېــ,ي پــه ه�غــه 

په لیک کې زور او واک هم پیدا کې,ي، نو په دې مقاله کــې د لیکــوالC  اندازه دې
  )ول آرونه او اصول بیان شوي. 

  د �ې�نې اهمیت او مربمیت
د دې Yې�نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې لیکوال او نــا لیکــوال Yــه 
توپیر لري، د لیکوال ای ایکی په )ولنه کې Yه دی، Yن!ه کــوالی شــو لیکــوايل 

  مه او پراخه ک�و او Yن!ه يې د پخت!C مرحلې ته ورسو. عا
یعنې که مسلسل او د یو مهالوېش له مخې هــره ورځ لیکــل وکــ�و او پــه ه�غــه 
 Cد پخت!ــ Cان ست�ی نه ک�و، نو بې له شکه موږ د لیکــوالشېبه کې يې په اېTې� 

نــو بیــا لــه زوال پر لور 3امونه پورته کوو، خو که چېرې مو بې له اېTېtه خپره هم ک�ه، 
  رسه ان مخامخوو.

  خېد �ې�نې مو 
هره چاره د يوې موخې لپاره تررسه کې,ي او لیکوايل خو Eکاره خربه ده چې د 
عامه اذهانو د بېدارۍ لپــاره کېــ,ي، مــوږ پــه دې لیکنــه کــې د لیکــوالC پــه ارونــو او 
اصولو ان پوه کول غــواړو او موخــه يــې هــم همــدا ده چــې ولــس لــه دې کــ�کېچن 

  الت نه پرې را وباسو.ح
  د �ې�نې پو�تنې

  په دې Yې�نه کې پوEتل شوي:
  لیکوايل Yه شی ده؟ �
  Yن!ه لیکوايل کوالی شو؟ �
  ل, تر ل,ه باید د ورې Yومره لیکل وک�و؟ �
  ایا د سوژې د نه موجودیت په صورت کې هم لیکل کوالی شو؟ �
  Yن!ه عادي لیکنې پر Yې�نیزو لیکنو بدلې ک�و؟ �



  د ليکوال6 آرونه
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  دا لیکنه دا او دې ته ورته کوچنC پوEتنې را وابوالی يش.
  د �ې�نې روش

لکــه Yن!ــه چــې جوتــه ده دا لیکنــه یــوه ژبــاړه ده، خــو تــر ډېــره يــې میتــود پــر 
  تحلیيل، ترشیحي او توضیحي والړ دی.

 د لیکوال� آرونه او قواعد
ې پرېک�ه وک�ئ، پورتــه شــئ عمل نه دی، یوالیکوايل کوم جادويي یا عرفا2 

او په کار پيل وک�ئ؛ پر YوکC کUــېنئ، 3ــوتې مــو پــر کېبــورد کېــ,دئ، لیکــل پيــل 
  ک�ئ.

ه کچه مشــهور دي؛ Eــايي یــوه کلمــه بــه پن�ۍ  تر ډیره هغه لیکواالن چې نن د
یې هم نه وه لیکلې، Eايي دوی به د لیکوالC په اړه په Yه نه پوهېــدل خــو لیکــوالن 

ول، په لیکوالC کې پرېک�ې او پيل ته یې اړتیــا ده؛ ډيــر داســې کســان بــه پېژنــئ ش
چې د لیکوالC په اړه یې مطالعه ک�ې ده، کتابونه یې لوستي خــو آن یــوه کلمــه یــې 

ې پرېکــ�ې تــه اړتیــا لــري مــا مخکــې هــم وویــل چــې هم نه ده لیکلې، لیکوايل یوا
  ی.لیکوايل روحا2 وړتیا یا کوم جادويي کار نه د

  د لیکوال$ بنسQ؟
وي چــې  ه کــ�ېد لیکوالC بنس� (کلمه ده). تاسې به مخکې په دې اړه پرېک� 

یــا  خو کتاب مو نه دی لیکلی ،یو کتاب ولیکئ، وخت تېر شوئ، کلونه تېر شوي دي
مو کله غوEتي چې یوه مقاله ولیکئ، خو همداسې پاتې شوې پوره کــ�ې مــو نــه ده. 

  وره شوي؟دا کتاب او مقاله ولې نه دي پ
که تاسې لویه موخه )اکلې. مخکې لــه دې چــې د کتــاب د لیکلــو پــه اړه پــه 
پوره ت!الره او پالن فکر وک�ئ تاسې یو يل د یوه کتاب لیکلو ته مــال ت�لــې، پــه دې 

لیکلو ته مو ســرت3ې ســپينې شــوې دي. پــه  تو3ه ستاسې فکر او ذهن ست�ی شوی. 
یاشت یا یوه مقاله پــه یــوه ورځ ه Yن!ه یو کتاب په یوه مبدې اړه فکر کوئ چې اوس 

یا یوه اونC کې لیکم، خو داسې نه ده د کتاب او یا یې یــوې علمــي مقــالې لیکــل د 
 Cې او یوه ساعت کار نه دی، د لیکلوالزه بــاوري یــم  ېخــرب  ېه اړه پــه یــو پیوې ور

هغه دا چې 3ام پر 3ام مخ ته الړ شئ، له وړو )و)و پيل وکــ�ئ، اول کلمــې Yنــj تــر 
دئ، جملې جــوړې کــ�ئ، پرا3رافونــه پــوره کــ�ئ پــه همــدې تو3ــه د خپــل Yنj کې, 
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کتاب هره برخه برابره ک�ئ. مخکې له مخکې باید دا فکر دررسه وي چــې پــه Yــومره 
پــه اړه غــواړم یــو  ېوخت کې د خپل کتاب Yومره برخه باید برابره ک�م. د دغــې برخــ

  ه یوه کلمه ولیکئ)شعار ورک�م هغه هم دا چې: (لیکوايل له کلمو پيل ک�ئ یو 
  ه2ه وک�ئ چې خپل کار وک�ئ

زه یو کتاب لیکم. هغه د مرګ په اړه دی، کېدای يش ما تــه ســتونزه جــوړه يش 
شته ـ کــه مــ� شــم نــو دا کتــاب بــه ه پر ژوند باور ن –ارې,م چې که زه ناروغ شم یا  زه ډ

لــه همداسې نیم پاتې يش یا له دې هم ډارې,م چې کــه کتــاب چــاپ شــو د نقــادانو 
  اوس Yه وک�م؟ غرب3ون رسه به مخ يش ستاسې په نظر زه 

همداسې په ډار کې ژوند وک�م؟ که داسې وک�م نو Eايي کتاب لیکل رانه پــاتې 
يش، د کره کتونکو له ډاره هر Yه پرې,دم؟ که د دوی لــه ډاره پــه کتــاب کــې ادلــون 

ې مــې نــه وي نــا Yــه شــوه؟ Eــايي د خپــل زړه خــرب عنو بیا زما د فکر م ،بدلون راو¹
  لیکلې، نو ستاسې په اند زه Yه وک�م؟

ې خپل کار کوم، د نقاد له وېرې د کتاب لیکل نــه پرېــ,دم. د هې� نه کوم یوا
ې غواړم دا پروسه پای ته ورســې,ي خپل مرګ له وېرې د کتاب لیکل نه پرې,دم. یوا

Uــېنم او � نه کوم هره ورځ خپل کمپیو)ر ته مخــامخ کېاو زما کتاب ولیکل يش؛ زه ه
  کلمې د خپل کتاب پر م ور زیاتوم. همدا Eه کار نه دی؟ ۵۰۰

ســوه ه کلمې ولیکئ؛ دا کار ډیر کم وخــت نیيســ او پنkــ ۵۰۰ ېهره ورځ یوا
 ۵۰۰خو که د یوه منظم مهال ویش له مخې هــره ورځ  ي،کلمې هومره شی هم نه د

ورې وورسته به هرومرو له هغه یو Yه جوړ يش، که تاســې غــواړئ  ۳۱کلمې ولیکئ 
دقیقــو وخــت  ۶۰تــر  ۳۰کلمې لیکل وک�ئ Eايي ــای تــه پــه کتــو مــو د  ۵۰۰چې 

ورــو پــه اوږدو کــې تاســې یــو  ۹۰ونیيس، خو کــه همداســې دا لــ�ۍ اوږده کــ�ئ د 
چې هره  کتاب لیکلی شئ، زه مې د نوي کتاب د پای ته رسولول لپاره دغه پالن لرم

ورو کې به خپل کتاب پــای تــه رســوم، لیکــوايل  ۹۰کلمې لیکم او په  ۵۰۰ورځ به 
اونC او هره شېبه باید یو Yه د لیکلــو لپــاره ولــرې  ههمداسې ک�ل دی، هره ورځ هر 

په همدې تو3ه د لیکوالC کانونو د 3ران بیه Yېزونو د را ایستلو لپاره bرین تــه اړتیــا 
کلمې لیکل د لیکوالC د ورني bــرین لپــاره تــر )ولــو Eــه الره  ۵۰۰لرئ، هره ورځ 

ورو وروسته به ستاســې مهــارت  ۳۱ده، هم اسانه ده او هم دومره وخت نه نیيس له 
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ر يش ېپوره Yر3ند يش ستاسې لیکوايل به پوره پرمختj وک�ي، پر ان به مو باور ډ
ې Yومره توپÈ راوســتی او په دې به پوه شئ چې دغه لنb Tرین ستاسې په وجود ک

  دی.
د خپلو راتلونکو لیکنو لپاره دا درې عادتونه ولرئ په دې تو3ــه بــه مــو لیکــوايل 

ې پراخه او قوي يش بیا هم وايم (لیکوايل کوم روحا2 یا جادويي کار نــه دی) یــوا
  پرېک�ه وک�ئ چې هره ورځ به یو Yه لیکئ.

  ولرئ الندې عادتونه
  .لیکئکلمې و  ۵۰۰ورې هره ورځ  ۳۱ •
کلمــې پــر ــان حتمــي  ۵۰۰خــو  ،ر لیکل هم کــولی شــئېتاسې تر دې ډ •
 .و3نئ
 .ې ولیکئپه لوم�ي رس کې اېTې� مه کوئ یوا •
که مو یوه ورځ یاد عادت هېر ک� یا مو کومه ستونزه لرله همدا چې وخت مو  •

 .پیدا ک� هغه جربان ک�ئ
 .کولی شئ خپلې لیکنې پر فیسبوک یا وېبالګ رشیکې ک�ئ •

Cخربه مې دا ده چې ( لیکوايل پیل ک�ئ هغه وړیا ده، خــو بېــل خونــد  وروست
 لري.)

 ولې لیکوايل کو؟
تاسې پوهې,ئ چې ولې لیکل کوئ؟ Eــايي دا ستاســې پــه ژونــد کــې تــر )ولــو 
مهمه پوEتنه وي، خو Eايي تر اوسه مو ــواب هــم نــه وي ورکــ�ی ولــې؟ زه پــوهی,م 

خپلــه دا پوEــتنه ه �ي؛ کېدای يش پــچې یوه ورځ به دا پوEتنه یو Yوک له تاسې وک
 ºتنه ستاســې لپــاره حیــاEانه وک�ئ، چې ولې لیکل کوئ؟ هغه وخت به دا پوله 

  Yه لپاره لیکل کو؟د ولې او  ،وي؛ نو Eه به وي چې اوس له انه دا پوEتنه وک�و
Eــايي مــا تــه آســانه وي، پــه د دغې پوEتنې واب چــې (ولــې لیکــل کــوې؟) 

مقابل کې Eایي یو کس له ما پوEتنه وک�ي چې ولې UYاک او خوراک کوې؟ ولــې 
ني لیکــوال لپــاره لیکــل همــدومره اړیــن دي، پــه يبه دا پوEتنه نه کوي کــه د رEــت

چــې لیکــوايل د ژونــد اړتیــا ده؛ کــه دا پوEــتنه  ئنو تاسې به هــم ووایــ ،همدې پایي
خــو دا  ،لوم لــوري چــې وزرې وهــيعاسې ده لکه په یوه نــامYوک له انه ونه ک�ي د
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وابونه Eايي یو Yه سم وي خو پوره نه دي.  
لیکوايل ستاسې په وجود کې د ننه د یوه دوست او مل!ري پــه Yېــر ده، خــو دا 
دوستي هله پر یوه äب بدله يش کله چې ستاسې به وجود کې شته اډېtر له تاســې 

يل؟) دغه وخــت بــه مــو هغــه بــم پــه مغــز کــې انفجــار پوEتنه وک�ي (دا دې ولې لیک
  وک�ي او هر Yه رس به T3وډ ک�ي.

  د لیکوال$ په اړه ترخه او ساړه حقیقتونه
یوه ورځ به راي چې خپــل فکرونــه او ســوژې درتــه وحيشــ او حیــواE 2ــکاره 

داسې درتــه Eــکاره يش لکــه پــه زور یــې چــې پــر خلکــو منــې،  يش، خپل سبک به 
کل درته عجیبه Eکاره يش یا داســې فکــر هــم ستاســې مغــز تــه کېدای يش خپل لی

الرې کولی يش چې ستاسې لیکنې ال تر اوسه ــوانې نــه دي، یــو وخــت بــه مــو پــه 
زمزمه ک�ي چې هسې دې وخت ل!ــوې، یــوه ورځ بــه Yــه  هذهن کې یو Yوک دا خرب 

 لیکئ تاسې به له انه پوEتنه وک�ئ دا به Yوک ولويل که نه؟ ستاسې په ذهن کــې
  یو Yوک درته وایې، (نه) ایسته یې غوروئ.

په شاوخوا کې مو Eايي هر Yوک ستاسې د لیکوالC مالت�ي نه وي، کله چــې 
مور او پالر ستاسې د لیکوالC پر وړاندې درې,ي دا یو بل بم دی چې چوي، کېــدای 
يش ورور، خور یا بل ن,دې کس مو هم په دې پوه نه يش چې لیکوايل ستاسې لپاره 

  نا لري.عارزEت او م Yومره
تاسې ته به شک پیدا يش چې Eايي زما دوستان او مل!ري زما لیکنې خوEــې 

خو د نورو لیکواالنو به خوEوي؛ دا هر Yه یوه (شک بم) ته ورتــه دي چــې د  ،نه ک�ي
  هرې پوEتنې په را پیدا کېدو یې د چاودنې امکان شته او هرYه ورانولی يش.

نې ــواب تاســې تــه اړیــن دی، کلــه چــې دا نو په هغه وخت کې د دغې پوEت
نــو  ،شک äب چاودنې ته ن,دې شې Eه ده Yو پر دې پوه وئ چې ولې لیکل کــوئ

په دې تو3ه به د دغې شک äب تارونه شنT ک�ئ او مخکــې لــه دې چــې تاســې لــه 
  منkه یويس د هغه شنTولو ته به مو الره چاره موندلې وي.

  لري:دلیله  ۶دا چې ولې لیکل کوو 
شپ, دلیلونه بسنه نه کوي کېدای يش نور هــم وي خــو دا یــو Yــه لــه تاســې  دا

  رسه مرسته کولی يش پوه شئ چې ولې لیکل کوئ.
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ژوند یــوه لیــو2 رسک تــه ورتــه دی، Yا3ــان، کــوږ  :د نورو لپاره لیکل کوو .١
رسکونــو اوږدوايل تــه ورتــه دی چــې ډېــر کی¿ والی، 3رزندي او د وختونو اوږدوالی د 

کله د دې امکان شته چې د الرې په اوږدو کــې )یرونــه وچــوي، خــو کېــدای يش تــر 
یوې کچې دا الرې او ک,لیچونــه مــوږ تجربــه کــ�ي وي او د ژونــد لــه ســ�و تــودو راتېــر 
شوي و، نو دا چې زموږ له تجربو نور خلک t3ه واخيل او دا اوږده الره په آرامه ووهــي 

هغوی لپاره لیکل کوو، خپلې تجربې دوی ته لې,دوو، په دې تو3ــه بــه دوی هــم لــه  د
دې تجربو کار واخيل او الره به پیدا ک�ي زموږ تجربې به دوی ته د الرEونې ترافیکي 

 اشاره وي.
دا یو دلیل شو چې موږ لیکل کو، که موږ فکــر کــوو چــې زمــوږ لــیکيل شــیان 

  ته د الرې مشال وي. نورو ته مهم دي او کېدای يش هغوی
لیکل لکه د ژوند هر t3ور عادت ستاسې وجــود او  :د Qان لپاره لیکل کوو .٢

لکه UYاک، خوراک او خوب ستاسې وجود تــه  ېروان ته t3ه لري، دا چې لیکل کو 
 Uي.خآرام ب
  :لیکل اسرتس کموي •
 خپل احساسات قوي ک�ئ او هغوی ته ارزEت ورک�ئ ئپه لیکلو کولی ش •
 وحيشــ ورسه مرسته کوي چې په خپل وجــود کــې لــه ينــلیکل له تاسې  •

 .فشارونو او دروغو خالص شئ او یو ډول سکون پیدا ک�ئ
تاسې رسه مرسته کوي چې د ژونــد پــه زړه پــورې او خــواږه اړخونــه له لیکل  •
 .ووینئ
تاسې رسه مرســته کــوي چــې پــه خپــل وجــود کــې شــته کانونــه را له لیکل  •

جود له تیاره ــایونو داســې ډېــوې را وباســئ چــې وباسئ، له هغې کار واخلئ او د و 
ستاسې او نورو لپاره د الرې مشال وي، له خپل وجود نه 3ران بیه مرغلرې را وباســئ 

 .Yو هلته پاتې نه يش
 جوزف 3وردن لویت وايي:

یتوب ســتوری دی، کلــه چــې د خپلــو مل!ــرو لیــدو تــه رس را Eــکاره ملر د یوا
  ]i[ک�ي، هغه )ول ورک يش.

ه خپل ذهــن پموږ ډیر وخت د دې لپاره لیکل کوو چې  ې جوړول: د کیس .٣
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خــو  ،کې خیايل ن�ۍ د یوې کیسې په ب�ه نورو ته ورسو، که دا کیسه حقیقي هم وي
کومه ستونزه نه ده؛ مهمه دا ده چې موږ غواړو هغه ولیکو، د لیکلو تر Yنj باید مــوږ 

خپل ذهن کې شته احســاس نــورو تــه ولېــ,دو، نــو ه په دې باوري وو چې کولی شو پ
 کار پیل کوو او کیسه لیکو.

ستاسې په اړه نه پوهې,م خو زما ژوند د کیسو تر مستقیمې اغیــزې النــدې دی، 
وان وم کیسو راباندې اغیز کاوه، خپل هر Yه مې د کیسو تر اغیــز النــدې کله چې 

و، زه عجیب شی وم، وزن مې ډیر و، Eه مل!ري مې نــه لــرل، ویلــی شــم چــې منفــور 
وم، تر ډیره وخته مې هی� کوم مل!ری نه الره، خو د کیسو په لوستلو مــې قــوت پیــدا 

له خوشالیو ډکــه کــ�م او خپــل  شول خپله خفه ن�ۍ ایک�، د کیسو په لوستلو ما وک� 
که ما ــان د کیســې تــر اغیــزې النــدې راوســتی او د  ،تیاره ژوند له ر�اوو ډک ک�م

کیسې لوستل ما ته خوند راکوي، ما او د هغو کیســو اتالنــو چــې مــا لوســتلې وې یــو 
  ډول ژوند الره له خوEیو او اتلولیو ډک ژوند و.

په وسیله نــورو تــه ولېــ,دو، دوی تــه ر کله موږ غواړو خپلې تجربې د کیسو ېنو ډ
  مثبته روحیه ورک�و، په دې تو3ه موږ غواړو درمل او دولت له نورو رسه وویشو.

هE Xکلی دی، کلمې هم Eــکلې کېــدای يش،  :د ;کال لپاره لیکل کوو .٤
آن که له ډیرو بدرن!یو هم خربې کو، خو Eکلې کلمــې پــر غوږونــو Eــې ول!ــي، کلــه 

j تېرې,و همدا کلــ�ت او Eــکالوې لــه مــوږ رسه مرســته د غم او خف!ان تر Yن  چې
 کولی يش چې هر Yه وزغمو، نو کلمي 3رانبیه دي، ارزEتناکې دي.

لیکوال ينې کل�ت راوړي، دا کل�ت چــې ولیکــي زړه یــې ســپک يش؛ کلــه 
خــو  ،کله داسې هم کې,ي چې یو Yوک ورته د کومې کلمې د بــدلولو وړانــدیز وکــ�ي

مله کې همــدا کلمــه خونــد راکــوي، دا هغــه Yــه دي چــې د دی وايي چې په دغه ج
  Uي.خلومې,ي چې کلمې س�ي ته آرام بعEکال Eيي او م وکل�ت

خپلــو ه په دې تو3ه غواړو د Eکال )ولې غوEتنې چې زموږ په ذهــن کــې دي پــ
  لیکلو آثارو کې پیدا ک�و او هلته یې تر یوې کچې کابو ک�و.

پــر   تاســې رسه مرســته کــوي چــېلــه لیکوايل  و:له غمونو خالصون غواړ  .٥
خپلو )پونو پCt ول!وئ، غمونو او دردونه یوې خواته کېــ,دئ (ارواپــوهنې ثابتــه کــ�ې 
ده، Yوک چې لیکل کوي خف!ان او په تېره بیا په ژور خف!ــان نــه اختــه کېــ,ي، خــو 
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 نې دردونه د قلم په ژبه ولیکي).یوجود کې رEت رشط یې دا دی چې په خپل
احساســاتو  پــهلیکل موږ د خپلو احساساتو له تیــارو اړخونــو راوبــايس، دا زمــوږ 

پورې اړه لري چې Yن!ه یوه کیسه یا ناول لیکو، کېدای يش له مینــې ډک وي، خــو 
کېدای يش له وحشته ډک ناول )ولنې ته وړانــدې کــ�و. خپــل روان تــه قلــم پــه الس 

  ې ورک�ئ پرې,دئ چې ستاسې د زړه خربې ولیکي.ک
ينو ته ارزEت نه لري چــې تاســې پــه لیکلــو ــان بوخــت  :رامتیا لپارهاد  .٦

په لیکلو ارزي، ل, تر ل, نی�يي هغه  ېاو د زړه له تله هغه Yه ولیکي چې پوهې, ئک� 
کسان چې یو Yه لیکي په بیا لوستلو کولی يش خپل ــان پــه لیکنــه کــې و3ــوري، 

ی يش ورته په زړه پورې وي. دا اړینه نه ده چې تاسې دې د پیســو لپــاره لیکــل کېدا
 نې موخې تر پیسو او مادیاتو هم لوړې وي.یوک�ئ، 

کــه لــه  ،د تفریح لپاره لیکل کــوي ېنو Eايي ډیر داسې کسان وي چې یوا
مې )ــولنې راپورتــه شــوي خلــک دي، اهغه خوند اخيل، د یوې )ولنې لیکواالنو له هغ

خپلې )ــولنې خوEــC او دردونــه Eــه لیــدلی يش، دا چــې Yن!ــه غــواړي ــان  د نو
  خوشاله ک�ي همداسې لوستونکي هم خوشاله کولی يش.

دې ته و3ورئ چې یو چا کلمې Yن!ه Yنj تر Yنj اېUې دي، پــه دې کلمــو 
یا نور Yــه شــته هــر Yــومره چــې د یــادو کلمــو   نا، احساس، پيغامعکې Yومره لویه م

  غه کچه دا کس لوی لیکوال دی. (لنوکس ستیفن)په ه�ارزEت ډیر وو 
که له ما پوEتنه وک�ئ چې ولې لیکل کوې زه به ووایم چې لیکــل مــا تــه هیلــه 

Uي، ژوند ته قوت راکوي، که پرته له لیکلو ان داسې احساســوم لکــه د (بخــار خب
یــوه وي، ې خواړه بار ک�ي وي، خو د هوا د وتلو الره یوا ېدیj) چې په هغه کې د

 jــه وي او هلتــه بــه د دیــY کې بــه jهم د حاظرو کسانو تلوسه وي چې په دې دی
  ي.بخار زړه چاودلی وي چې Yه وخت به دا هوا و 

دی چې هوا ترې راوي که هغه بند شــو نــو  مدرکزما لپاره لیکوايل ه�غه یو 
  د دیj بخار په ÈY به مې زړه ترک وچوي.

ولس ته مې پيغا ولې,دوم، د پيســو لپــاره Yــه نــه غواړم په دې تو3ه تفریح وک�م، 
لیکم، د YوکC لپاره Yه نه لیکم؛ غواړم وده وک�م، غواړم لیکــوايل مــې د Yــو کســانو 

  زړه خوشاله ک�ي.
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تاسې هم کوÃE وک�ئ چې دغې پوEتنې ته واب پیدا ک�ئ، که زړه به مو 
  لیکوالC کې به هم خپله الره پيدا ک�ئ.ډاډه او په 

]i[ جوزف 3وردن لویت. کوچنی کتاب وړې کیسې. لوم�ی )وک  
  لیکوايل نه شئ کوالی کله چې

سهار راپورته شوم پر کیبورد مې هسې 3وتې Eــورولې، هــی� مــې ذهــن تــه نــه 
خو هر Yه چــې وو مــا نــن  ،ي زړه مې نه غوEتل Yه ولیکم. یا به Eه نه ومراتلل. Eاي

نو د حل الرې په لtه کې شوم، Eه ده چې دا خربې لــه تاســې  ،د لیکلو وړتیا نه لرله
کــولی Yــه ولیکــئ هغــه وخــت Yن!ــه لیکــل  ئرسه هم رشيکې ک�م، کله چې نــه شــ

  وک�ئ؟
شم کولی چې نــن ه ا لرم، خو ننن باید Yه ولیکم، که زه د یو Yه لیکلو ته اړتی

ې قلم وچلوم او خپله لیکنه بشپ�ه ک�م، غواړم داسې یو Yه ولیکم چې مهم وي یــوا
لــه تاســې رسه مرســته  انــدازې کلمې نه وي. دلته Yو لنTې خربې دي چې تر یــوې

  Yو هغه وخت یو Yه ولیکو چې لیکلی یې نه شو. ،کوي
  :موخه باید ولرئ •

کله چې له خوبه پــاYې,م د یــوه لیکــوال پــه تو3ــه پــر  دا تر )ولو مهمه خربه ده،
Yوکی کUېنم، فکر وک�م چې نن Yه ولیکم؟ د نن ورې د لیکلو موخه مې باید Yــه 
وي؟ که رEتیا ووایم ان ه@وم، پر فیسبوک یو Yه ولیکم هې� چــې نــه وي نــن ورځ 

 فیسبوک د Yه لیکلو لپاره تر )ولو Eه دلیل دی.
مره وخت نیيســ، وخــت تــه پــه کتــو مــوخې و)ــاکئ پام مو وي چې موخه مو Yو 

 ،ې نن وک�ئ، لویې موخې هم )اکلی شئکار یوا Cچې د یوې اوون ئداسې مه کو 
خو دا چې کار مو پر وخت ويش هغه په وړو وړو موخو وویشئ او هره ورځ هغه ته کــار 

ې نو د خپلې هرې ورــ ،د بېل!ې په تو3ه که په اوږدمهاله کې یو ناول لیکئ  وک�ئ،
په پیل کې د )ولې ورې د کار لپاره پالن جوړ ک�ئ هغه ولیکئ چې نن به پــر کومــو 

  برخو کار کوئ.
  :لوم�یتوبونه په �وته ک�ئ •

لیکوايل عجیبه کار دی. کله کله س�ی حیران وي چې په Yه کار وک�ي، کومــه 
برخه را وسپ�ي نو د دې پر ای چې رس پــه کېبــورد ووهــئ ورشــئ او د خپلــو لیکنــو 
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و3ورئ، تر )ولو مهمه یې را واخلئ او کار ورباندې وکــ�ئ، کــه یــې امکــان  ل�لپاره لیک
 کوئ.وو په یوه وخت کې پر Yو بېلو سوژو کار مه 

کله کله تر لیکلو نور کارونه هم درته مهــم وي، د بېل!ــې پــه تو3ــه تاســې لیکــل 
خو پام مو په فیسبوک کې وي په دې اړه فکر کوئ چــې اوس بــه چــا پیغــام را  ،کوئ

لې,لی وي؟ یا مو اېمیل ته اندېUنه ده، نو لــوم�ی هغــه کارونــه وکــ�ئ چــې ستاســې 
  .Yو مو فکر یوه لوري ته يشتر لپاره مهم دي 

  :د لیکوال� دلیل مو په یاد ولرئ •
ر کله داسې کې,ي چې س�ی له لیکلو الس واخيل، زړه یې نــه وي چــې Yــه ېډ

ولیکي، نو Eه ده چې پــه دغــه وخــت کــې د خپلــې لیکــوالC دلیــل وریــاد کــ�ي، دا 
وریاده ک�ي چې خلک یې له لیکلو رسه Yومره مینه لري یا خپله مینــه وریــاده کــ�ي 

مره مهمه ده، باید د لیکلو لپاره یــوه ان!یــزه ولــرئ داســې یــوه چې لیکوايل ده ته Yو 
ان!یزه چې ذهن ته له راتj رسه سم ستاسې ست�یا لرې ک�ي. دا بــه ستاســې لپــاره 

 یوه متحرکه قوه وي.
  :غوږۍ ولرئ •

کله چې نه غواړئ کار وک�ئ د ان د بوختیا لپاره Yه پيدا کوئ، کله کلــه ډیــر 
د دې پــر ــای Eــه ده چــې غــوږۍ لــه ــان رسه  خو ،واړه شیان تاسې بوخت ک�ي

ولرئ او کله مو چې لیکو ته زړه نه کېده، په هغه کې د خپلې خوEې موزیــک یــا بــل 
 هر غ, چې وي واورئ.

خپلــو ه بلکــې پــ ،ې دا چې ستاســې لــه bرکــز رسه مرســته کــويدا کار نه یوا
بــه مــو  نــوم پــاولوف ینو کارونو فکر هــم کــولی شــئ، ســت�یا مــو هــم لــرې کــوي، د

اورېدلی وي هغه وايي زموږ د مغز ډيرې برخې د یوه Eه غ, پــه اورېــدلو تحــرک پيــدا 
کوي. نو Eه ده چې د ست�یا په وخت کې یا هغه وخت چې نه غواړئ لیکل وکــ�ئ د 

  خپلې خوEې غ, واورئ په تېره هغه غ, چې تاسې یوې خوا ته بېولی يش.
  :Qان ته بدله و�اکئ •

خــو ينــې  ،ارونه همدا نن وک�ئ هغه کولی شئنې کیکه تاسې غواړئ چې 
 وړې الرې چارې دي ذهن مو یارۍ ته ه@وي.
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دبېل!ې په تو3ه ان ته ډالC و)اکئ، په دې اړه فکر وک�ئ چې که مې نــن دا  
نو پال2 هو)ل ته به م. د ماEام ډوډۍ به هلته خورم یا په هر Yه مو چــې  ،کار وک�

زړه خوشاله کې,ي هغه د ډالC په تو3ه ان ته و)اکئ، زه پــر یــوه کتــاب کــار کــوم د 
یــوه هرې برخې د بشپ�ولو لپاره ان ته ډالC )اکم، زه کله کله درې کیســې هــم پــه 

ه ان ته ډالC ورکوم، ډیــر لــه یــو نو پوهې,ئ له هرې کيسې وروست ،ورځ کې لیکم
  کتاب زما لپاره Eه ډالC وي، کله کله بیا یوه پUه T3ا وک�م.

3ورئ د انسان ذهن ماشوم ته ورته دی، مغز د ماشوم ان!�نې لري کــه تاســې 
وسته ان ته ډالC و)اکئ ستاسې ماشوم ذهن به ډیر کــار وکــ�ي ه@ــه بــه ر له کار و 

او ډالC واخيل. کله کلــه لــه کــار وروســته کمپیــو)ر وک�ي چې ژر کار پای ته ورسوي 
  بند ک�ئ اې خوا دېخوا والړ شئ دا هم د ذهن لپاره ډالC ده.

  تاسې هم انسان یاست:په یاد ولرئ چې  •
، دا کــار ئکله کله غواړئ د خپلو موخو د تر السه کولو لپاره پر ــان فشــار راوړ 

اړتیا Yه ده چــې انونــه زړه ستاسې په زیان دی، له لیکوالC مو ست�ي کوي، ولې؟ 
  توري ک�و؟

په یاد ولرئ چې تاسې کوم برقي رباط نه یاست، تاسې اسرتاحت او تفریح تــه  
اړتیا لرئ، ان ته د تېروتنې اجازه ورک�ئ، پر خپلــو تېروتنــو مســکا وکــ�ئ، د خپلــې 
وړتیا په کچه کــار وکــ�ئ، خــو پــر ــان د فشــار نــه راوړلــو پــه بهانــه لــه کــاره اوږه مــه 

 پکوئ.س
  :�ولنیزې رسن� بندې ک�ئ •

Yه مو د کار پر وړاندې خنT دي؟ Yه مو فکر ــان تــه اړولــی دی؟ دې تــه مــو 
سودا ده چې پوست مو پر فیسبوک Yو کسانو خوښ کــ�ی؟ کــه مــو دې تــه پــام دی 
چې اوس به مو انkور پر انست!رام Yو کسانو خوښ ک�ئ وي؟ Yو اېمېلونه به راغــيل 

 وي؟
ستاسې bرکز له منkه وړي، 3ورئ دا هر Yــه تــر هغــه وختــه ې دا هر Yه یوا

  هیر ک�ئ Yو مو چې لیکنه نه ده پوره ک�ې.
که تاسې د لیکنې تر مخ خپل اکونtونه یو ل کتيل بیا اړینه نه ده چې پــام 

یو غــ, )يــ� کــ�ئ، ډامو هغه لوري ته وي، همداسې موبایل بند ک�ئ، د تلویزیون یا ر 
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  کې راتلی يش چې ستاسې bرکز ورانوي.ه هرومرو داسې شی پ
 هره ورځ لیکلنو تاکيدي يې وایم 

په دې برخه کې د جــادو او په دې اړه پورته ډېرې خربې وشې تاکیدي يې وایم 
شته. د لیکــوالC تــر )ولــو ســرت راز تــل لیکــل دي. هــره ورځ ه کوم ان!�ي راز خرب ن

کلمه لیکل د لیکوالC تر )ولو ســرت راز دی. ستاســې د بریــالC لیکــوالC ې یوه یوا
راز د همدغې کلمې تر شا پ� دی. همدا اوس پورته شئ، YــوکC تــه ــان ورســوئ 

  لپ تاپ مو روEانه ک�ئ او لیکل پيل ک�ئ.
Eايي تاسې ډير داسې کسان لیديل وي چې د لیکوالC پــه اړه لوســتل کــوي، 

وي، تــل پــه دې لtــه کــې وي چــې Yن!ــه لیکــل وکــ�ي او د لیکوالC په اړه Yې�نه کــ
، نو مهمه خربه د ېلیکوايل Yن!ه زده ک�ي؟ خو یوه ورځ یې هم یوه کلمه نه ده لیکل

  بلکې ډیر لیکل دي. ،لیکوالC په اړه ډېره مطالعه نه ده
  د تل لیکلو عادت �نCه پیدا کېWي؟

اب د لیکلــو له ان رسه فکر وک�ئ، فرض ک�ئ چــې تاســې تېــر کــال د یــو کتــ
پرېک�ه ک�ې وه. دا پرېک�ه مو ک�ې وه چــې د یــو کــال پــه اوږدو کــې بــه خپــل کتــاب 

بریــايل شــوي، ولــې؟ کــه تاســې ډيــر  اســتبشپ� او خپور ک�ئ، خو په دې چار نه ی
کوÃE ک�ی دی )ول bرکز مو پر یو ل لیکلو ک�ی دی او )ــول فکــر مــو لیکلــو تــه 

  سوري وباسئ. دا شونې ده؟  دی، پوهې,ئ تاسې غوEتي اوښ د ستنې تر
معلومه خربه ده چې امکان نه لري همداسې په یو ل او یــوه ورځ د یــو کتــاب 
لیکل هم امکان نه لري هر Yه وخت غواړي او که تاسې په یوه وار د هــر Yــه تــر رسه 

  کول غواړئ امکان نه لري له لیکوالC به مو زړه تور يش.
او ورو ورو رامــن¡ تــه کېــ,ي، YــاYکي زه یو Yه درته وایم چې هر Yــه پــه نوبــت 

. تاســې ئسیند يش. تاسې هم د کار د رس ته رسولو لپاره ډېرې حوصــلې تــه اړی یــ
ې یــوه جملــه ولیکــئ، پرا3ــراف پــوره کــ�ئ، یــوه برخــه بسته یو کتاب مه لکــئ، یــوا

ولیکئ اوس به نو پوره چپرت يش، دا چپرتونه رسه یو ای ک�ئ کتاب شو، که تاســې 
کتاب لیکل پیل ک�ئ تاسې و3ورئ چې Yومره 3امونه مــو پــرې اېUــي او یو دم دیوه 

. یو بل ډول هم ویلی شم چې )وله لیکوايل لــه ئغواړئ چې وروستي ای ته ورسې,
  .هکلمې پيل کې,ي د لیکوالC بنس� کلمه د
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  ې مخ ته والړ شئ+یوا
فکر وک�ئ چې زما لیکنه به Yن!ه يش؟ خلک بــه ینې وخت کېدای تاسې دا 

یې خوEه ک�ي که نه؟ زما دا کتاب بــه چــاپ يش کــه نــه؟ دا هغــه فکرونــه دي چــې 
کیدای يش تاسې له لیکوالC لرې وساº. نو تاسې دا ډول فکرونه له ذهنــه وباســئ 

ې مخ ته روان شئ. زما یو کتاب دی د مرګ په اړه یې لیکم Eايي نی�يي شوی یوا
، خو رسه له دې چې کله کله یې له پایلې ډارې,م وایم هسې نه چــې دغــه کتــاب وي

ې Yوک خوښ نه ک�ي او زما لیکوايل فلج يش، خو بیــا یــې هــم پــروا نــه ســاتم یــوا
کلمــې ورزیــاتوم، همــدا زمــا قــانون دی  ۵۰۰غه کتاب ته لیکل کوم. زه هره ورځ ه�

  زیاتې ک�م. کلمې ولیکم او پر کتاب یې ور ۵۰۰ورځ باید   هره
زه خو داسې نه شم کولی چې ور په ان پسې وت�م او )ول کتاب ولیکم بیــا لــه 

  کو)ې را ووم، دا خو امکان نه لري. نو زه Yه کوم؟
3ــورم لــه هغــه رسه ســم هــره ورځ پــر و ې د کتاب جوړ ک�ي فهرست ته مــې یوا

اړه فکــر  کلمې ورزیاتوم. تاسې هم همداسې وک�ئ د ينو پایلو په ۵۰۰خپل کتاب 
  مه کوئ او په ډير ویاړ خپلو لیکلو ته ادامه ورک�ئ.

ســانه الر ده. تاســې هــر وخــت او هــر ــای اکلمو لیکلو فورمل تر )ولــو  ۵۰۰د 
کلمې ولیکئ. دا کار دومره وخــت هــم نــه غــواړي، هــره ورځ لــه  ۵۰۰کولی شئ چې 

کلمــو  ۵۰۰ې د او هــر ډول مهــم کــار مــو یــوا ئدقیقې ورته ان!�ې ک�  ۳۰تر  ۲۰
  ې پیل یې سخت دی.لیکلو ته پرې,دئ. دومره وخت نه دی باور وک�ئ خو یوا

ورې وروســته بــه تاســې یــو  ۳۰نو پوره  ،کلمې ولیکئ ۵۰۰که تاسې هره ورځ 
کلمــې  ۵۰۰کوچنی کتاب لیکلی وي. د راتلونکي کتاب لپــاره زمــا پــالن همــدا دی 

خــو د کتــاب پــه اړه د معلومــاتو  ،ورې او په پــای کــې بــه زمــا کتــاب بشــپ� يش ۳۰
  را)ولولو ته هم وخت ان!�ی کوم.

نــو همــدا Eــه  ،که تاسې غواړئ چې د هرې ورې لیکلو عادت مو پیاوړی يش
  کلمې ولیکئ. ۵۰۰الره ده، هره ورځ ل, تر ل,ه 

  لن�يز
  ورو لپاره. ۳۱ې د کلمې هره ورځ ولیکئ، یوا ۵۰۰ •
خــو دا  ،ر Yــه ولیکــئېــکلمې رشط نه دي تاسې کولی شئ له هغــه ډ ۵۰۰ •
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  عدد حتمي دی.
  ې ولیکئ.په لوم�ي رس کې اېTې� مه کوئ یوا •

  پایله
په )وله کې دې پایلې ته رسې,و چــې انســان ماشــیني موجــود نــه دی، د خپــل 
ژوند د بقا، سمون او رغون لپاره باید په )ولنه کــې رغنــده رول ولــري، د خپــل )ــولنیز 
ژوند د Eه کېدلو، د سا¹ چاپېریال رامنkته کولو، د امن او سولې فضا د راوســتلو او 

ند کولو ته اړتیــا لــري او دا جوتــه خــربه ده چــې ل, تر ل,ه د انسا2 ژوند کولو لپاره ژو 
ژوند په هــر ډول پــر مــخ ــي، خــو رسلــوړي، بریــايل او اوچتــو موخــو تــه رســېدونکي 
انسانان هغه مخلوقات دي چې د ژوند Eه کولو لپاره يې انسا2 او برشي ه@ې پیل 
 ک�ي، د خدای ورک�ي استعداد نه يې اســتفاده کــ�ې او د انســان لپــاره د پیــدا شــوو

  موجوداتو او Eکارندو کارونه او مهارونه يې په منظمه تو3ه مهار ک�ې. 
که چېرې موږ نن سبا ن�ۍ تــه نظــر واچــو هغــه انســانان چــې تــر اوســه هــم پــه 
حقارت او د بل تر ولکC الندې ژوند کوي ژوند يې له زوال رسه مخامخ دی، هره ورځ 

سانانو چې له تعقل او تفکر نه مري او هره ورځ د نورو د لوبو Eکار کې,ي، خو کومو ان
استفاده ک�ې تل يې خپل ان او خپلــې )ــولنې تــه خیــر Eــې!�ې راوســتي او خپلــه 

  )ولنه يې Eېرازه ک�ې ده. 
په دې لیکنه کې موږ دې پایلې ته رسې,و چې دا خیر Eې!�ه او Eېرازي د نورو 

وEیاروي او الملونو ترYنj یو سرت المل لري چې هغه لیکوايل ده، لیکوايل انسان ه
په دې يې پوه کوي چــې Yن!ــه لــه خپلــو مــيل شــتمنیو او ارزEــتونو Yخــه اســتفاده 
وک�ي، Yن!ه د نورو له اثارت نه ان وژغوري او Yن!ه د یو خپلــواک انســان پــه تو3ــه 

  ژوند غوره ک�ي. 
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  سيدنظيم سيدي

  
 ملریز کال  ۱۳۹۶په کابل مجله کې د 

  د خپرو شوو مقالو لیکل�
  لن�یز  

د منابعو فهرست یا فهرست پېژندنه د منــابع پېژنــدنې ســرته برخــه ده او منــابع 
پېژندنه بیا د ادبپوهنې لویه برخه ده، چې ادبپوهنه بیــا د ادبیــاتو بنســ� یــا اســاس 
دی. ادبپوهان وايي چې منابع پېژندنه د Yې�نې لوم�نی اصــل دی، یعنــې کلــه چــې 
یو Yوک یو Yې�نیز چار تررسه کوي، نو په لوم�2 3ام کې منابعو ته مراجعــه کــوي او 
منابع ترالسه کول او ورته الرسسی پنkوس سلنه Yې�نیز کار تررسه کــول دي، پــر دې 
اساس منابع پوهنه یوه بنسtیزه Yې�نیزه چــاره ده چــې پــه دې برخــه کــې د لیکوالــو 

  ډېرې توجه ته اړتیا لیدل کې,ي.
ملریز کال د کابل  ۱۳۹۶ې بحث کې د کابل مجلې د دريم خپرنیز پ�او د په د

مجلې الفبايي فهرست د لیکوالو د تخلصونو پــر اســاس پــه کرونولوژیــک ډول چمتــو 
شوی او bه ده چې یو مهال وان Yې�ونکي د کابل مجلې پر هرې دورې جــال جــال 

 بحث وک�ي او په موضوعي لحاظ هم دغه فهرست چمتو کاندي. 
  رسیزه

یو مهال داسې 3ومان کېده چې د فهرستونو چمتو کول کوم علمــي او Yې�نیــز 
کار نه دی او یواې اخباري ارزEت لــري، خــو کلــه چــې د نــ�ۍ پــه مهمــو ژبــو کــې 
فهرستونه چمتو شول او د ډېرو مهمو اثارو فهرستونه د ن�ۍ لرو 3و)ونــو تــه ورســېدل، 

کل او 3ومان ناسم و�3ل شو او د هرې ژبې ویونکو د خپلو اثــارو د معرفــC نو بیا دا ا)
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لپاره دا الره خپله ک�ه، چې لــه نېکــه مرغــه د پUــتو ژبــې د مهمــو کتــابونو ترYنــj د 
مهمو او علمي خپرونو فهرستونه هم چمتو شول، دا چې ینــې يــې د کورنیــو ج!ــ�و 

ه، پر همدې اســاس د کابــل خوراک شول، نو په دې برخه کې ډېره تشه محسوسېدل
مجلې ادارې دا پرېک�ه وک�ه چې د هر کال په پای کې د یــاد کــال الفبــايي فهرســت 
په کرونولوژيک ډول خپور کاندي چې تر ننه دا لــ�ۍ را روانــه ده او هیلــه ده چــې تــر 
وسې وسې دا لــ�ۍ وغkــوي او bــه ده چــې دا لــ�ۍ لــه الفبــايي فهرســت Yخــه پــه 

  يش.موضوعي فهرست هم بدله 
  د �ې�نې اهمیت او مربمیت

د دې Yې�نې اهمیت او مربمیــت پــه دې کــې دی چــې پــه وســیله يــې د کابــل 
ملریــز کــال د مقــالو فهرســت د لیکوالــو د تخلصــونو پــر اســاس پــه  ۱۳۹۶مجلــې د 

الفبايي ب�ه وړاندې کې,ي، چې دا کار Yې�ونکــو تــه پــه دې برخــه کــې پــوره مــواد پــه 
  ه يې اسانوي. واک کې ورکوي او د Yې�نې چار 

همدا راز که چېرې یو Yوک په کومې موضوع کار کول غــواړي او هغــه وړانــدې 
  لیکل شوې وي، نو له تکرار نه يې هم مخنیوی کوي. 

  د �ې�نې موخه
د دې Yې�نې موخه په دې کې ده چې د کابل مجلې د یو کال مواد په منظمــه 

رEــود لــه مخــې پــه ډېــرې تو3ه 3رانو لوستونکو ته وړاندې کېــ,ي او هغــوی د دغــه ال 
  اسانC رسه د پام وړ مقالو ته الرسسی پیدا کوالی يش. 

  د �ې�نې پو�تنې
  په دې مقاله کې الندې پوEتنو ته وابونه پیدا شوي دي:

  فهرست یا منابع پېژندنه Yه ده؟ �
  په کابل مجله کې د چا چا مقالې خپرې شوي؟ �
  کابل مجلې په یو کال کې Yومره مقالې خپرې ک�ي؟ �
  په ژبني، ادQ، فولکلوري او Yې�نیزو چارو کې Yومره مقالې خپرې شوي؟ �

  او داسې نورې کوچنC پوEتنې هم په دې لیکنه کې واب شوې دي. 
  د �ې�نې میتود

  په دې Yې�نه کې تر ډېره له توضیحي او ترشیحي میتود نه استفاده شوې ده.
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  اصيل م/
مهال داسې �3ل کېدل چې فهرست لیکل یــواې اخبــاري کــار دی او نــور  یو

کوم ارزEت نه لري، خو کله چې ن�ۍ ته الرسسی پراخ شو او خلک د نــورو هېوادونــو 
له bدن، پرمختj، علم او پرنسیپونو Yخه خرب شول، نو په دې هــم پــوه شــول چــې 

پــه دې معنــا فهرســت  فهرست لیکل په نورې ن�ۍ کې یو ډېر لوی او علمي کار دی،
لیکل د ادبپــوهنې ســرته Yان!ــه ده چــې لــه Yې�ونکــي رسه د منــابعو او رسچینــو پــه 
معريف او پېژندلو کې پوره پوره مرسته کوي، که په Yې�نه کــې دا مشــهوره مقولــه او 
چاره ده چې رسچینه معلومول يې د Yې�نې د پنkوس سلنې کار تــررسه کــول دي او 

پــه اړه رسچینــو تــه الرسســی ولــري، نــو بیــا پــه ډېــرې  کله چې Yوک د یوې موضــوع
اسانC رسه کوالی يش چې خپله Yې�نیزه چاره تررسه کاندي، پر همدې اســاس مــوږ 
چې کله د فهرست لیکنې بحــث رامــن¡ تــه کــوو، لویــه موخــه مــو تــرې د هغــو مقــالو 
معريف کول وي چې د ادب برخې مینه والو او Yان!والو تــه پــه درد خــوري او هغــوی 

  ترې په خپلو Yې�نیزو چارو کې استفاده کوي.
لکه Yن!ــه چــې پــوهې,ئ کابــل مجلــه د افغانســتان د علومــو اکــاډمي د ژبــو او 
ادبیاتو مرکز د پUتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت یوه تاریخي او پخوانC خپرونه ده چــې 

د فرهنj، ادب، ژبې، فولکلــور، Yې�نــې او پــوهنې لپــاره  تر دې دمه يې د افغانستان
ډېر کار ک�ی او ال هم په همدې چار بوخته ده، خو له بده مرغه کله ناکله زمــوږ دغــه 
اواز یا خپرونه تر ډېره تر )ول ولس پورې نه رسې,ي، چې الملونــه يــې جــوت دي، خــو 

دې لپــاره چــې د کابــل په متفرق ډول چا ته یوه او چا ته بله �3ــه پــه الس ورــي، د 
ملریــز کــال کــې د  ۱۳۹۶مجلې درانه مینه وال او د ادY Qې�نو مسلکي کســان پــه 

کابل مجلې له خپرو شوو مقالو Yخه خرب يش، دا دی له معمول رسه ســم مــو د یــاد 
کال په وروستC �3ه کې يو ل بیا د همــدې کــال د مقــالو فهرســت چــې لــوم�ی د 

غلــی، ستاســې درانــه حضــور تــه پــه کرونولوژيــک ډول لیکوالو تخلص او بیا يې نوم را
وړاندې کوو، خو د دې خربې یادول اړین بو¹ چې دغــه فهرســت د الفبــا پــر اســاس 
چمتو شوی، نــه د موضــوعي فهرســت پــر اســاس، هیلــه ده درانــه لوســتونکي تــرې د 
خپلې خوEــې وړ مــواد پیــدا کــ�ای يش. البتــه لــوم�ی بــه د کابــل مجلــې د درېمــې 

ملریــز کــال د قلمــي همکــارانو نومونــه رايش او بیــا بــه يــې  ۱۳۹۶رې د خپرنیزې دو 
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  الفبايي فهرست درته وړاندې يش.
  ملریز کال قلمي همکاران: ۱۳۹۶دا هم د کابل مجلې د دریم خپرنیز پ�او د 

Yې�نوال عبدالظاهر شــکېب، د افغانســتان د علومــو اکــاډمC د اطالعــاتو او  -۱
  عامه اړیکو رئیس. 

فهیم بهیر، د پروان د البیرو2 پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پــوهنkي د  پوهنیار -۲
  پUتو Yان!ې استاد.

پوهانــد پUــتون آقــا شــېرزاد، د کابــل د Eــوونې او روزنــې پوهنتــون د پUــتو  -۳
  Yان!ې استاد.

  ډاکtر احسان هللا درمل، د افغانستان د علومو اکاډمC علمي غ�ی.  -۴
انستان د علومو اکاډمC د ژبو او ادبیاتو مرکــز Yې�ندویه ملکه مشرتي، د افغ -۵

  علمي غ�ې. 
پوهنیار سیداصغر هاشمي، د کون� د ســیدج�ل الــدین افغــان پوهنتــون د  -۶

  پUتو Yان!ې استاد.
  پوهنیار سیدضیاء الرح�ن بنوری، د لغ�ن پوهنتون استاد. -۷
د پUــتو پوهنیار اسد وحیدي، د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ادبیــاتو پــوهنkي  -۸

  Yان!ې استاد.
  عبدهللا پیکار، لیکوال او ژورنالیست.  -۹

  عابد ندیم، لیکوال او Yې�ونکی.  -۱۰
پوهندوی ډاکtر اجمل Eکلی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیــاتو پــوهنkي  -۱۱

  د پUتو Yان!ې استاد. 
پوهنیار شفیق هللا رح�2، د لغ�ن پوهنتون د Eوونې او روزنــې د پUــتو  -۱۲

  ن!ې استاد.Yا
Yې�نوال محمد آصف احمدزی، د علومو اکــاډمي د ژبــو او ادبیــاتو د مرکــز  -۱۳

  علمي منيش. 
  Yې�نوال سیدنظیم سیدي، د علومو اکاډمي د کابل مجلې مسوول مدیر.  -۱۴
پوهندوی بریالی باجوړی، د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ادبیــاتو پــوهنkي د  -۱۵

  پUتو Yان!ې استاد. 
پوهنوال ډاکtر الل پاچا ازمون، په )ولنیزو او علمي چــارو کــې د ولسمرشــ  -۱۶
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  ارشد سالکار او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنkي د پUتو Yان!ې استاد.
پوهنیاره شازیه افغان، د کابل د Eوونې او روزنې پوهنتون د پUتو Yان!ې  -۱۷
  استاده.

وهنوال جانس خان زړن، د نن!رهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پــوهنkي د پ -۱۸
  پUتو Yان!ې استاد. 

پوهنمل محمد داود وفا، د نن!رهار پوهنتــون د ژبــو او ادبیــاتو پــوهنkي د  -۱۹
  پUتو Yان!ې استاد.

پوهنمل ډاکtر عزیــز هللا جبارخېــل، د نن!رهــار پوهنتــون د ژبــو او ادبیــاتو  -۲۰
  پوهنkي استاد.

  پوهنیار مریم مهان، د بدخشان پوهنتون د پUتو Yان!ې استاده. -۲۱
  داود جنبش، د Q Q يس راډیو کارکوونکی، لیکوال او ژورنالیست. -۲۲
  احمد سلیم ړنj، ژباړن او لیکوال.  -۲۳
Yې�ندویه خــاطره شــینوارې، د علومــو اکــاډمC د ســیمه ییــزو مطالعــاتو د  -۲۴

  مرکز علمي غ�ې. 
ډاکtر مجاور احمد زیار، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیــاتو پخــوانی پوهاند  -۲۵

  استاد او ژبپوه.
Yې�نواله ظاهره هن!امه، د علومو اکاډمC د ژبــو او ادبیــاتو د مرکــز علمــي  -۲۶

  غ�ې. 
پوهنملــه مومنــه درانــC، د پــروان د البیــرو2 پوهنتــون د پUــتو Yــان!ې  -۲۷
  استاده. 
بل پوهنتــون د ژبــو او ادبیــاتو پــوهنkي د پUــتو پوهنیار یحیا ه�ی، د کا -۲۸

  Yان!ې استاد.
Yې�ندویه سمیله احمدزۍ، د علومو اکاډمC د ژبو او ادبیــاتو مرکــز علمــي  -۲۹

  غ�ې.
  محمداکرب کر3ر، لیکوال او Yې�ونکی. -۳۰
فضل الرحمن علیزی، د علومو اکاډمC د سیمه ییــزو مطالعــاتو د ریاســت  -۳۱

  مطالعات) د مجلې مهتمم. علمي غ�ی او د (سیمه ییز
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ــو او  -۳۲ ــه 3ــل غــو)C خــاورې، د افغانســتان د علومــو اکــاډمC د ژب Yې�ندوی
  ادبیاتو مرکز د پUتو انستیتوت د ادبیاتو او متنپوهنې Yان!ې آمره.

  رحمت هللا حکیمي، لیکوال او Yې�ونکی. -۳۳
لعظیم صدیقمل، د کون� د سیدج�ل الدین افغان پوهنتــون پوهنیار عبدا -۳۴

  د پUتو Yان!ې استاد.
  جانباز،  لیکوال او Yې�ونکی. -۳۵
نوماند Yې�نیار رشیف هللا دوست، د علومو اکاډمC د ژبو او ادبیاتو مرکز د  -۳۶

  لرغونو ژبو د ډیپارbن� علمي غ�ی.
  حبیب هللا مÈخېل، لیکوال او Yې�ونکی.  -۳۷
Yې�نوال عبدالشــکور قیــومي، د علومــو اکــاډمC د پUــتو Yې�نــو د ن�یــوال  -۳۸

  مرکز علمي غ�ی. 
پروفیسور عبدالخالق رشید، د هنــد د جــواهر الل نهــرو پوهنتــون د پUــتو  -۳۹

  ژبې او ادبیاتو استاد. 
ــو د  -۴۰ ــو ملیتون ــز د ورون ــاتو مرک ــو او ادبی ــتا2، د ژب ــه نورس ــه عاطف Yې�نوال

  انستیتوت آمره. 
  پوهندوی شاه محمود کTوال، د لغ�ن پوهنتون استاد.  -۴۱
پوهنوال فضل ويل نا3ار، د نن!رهار پوهنتون د ژبو او ادبیــاتو پــوهنkي د  -۴۲

  پUتو Yان!ې استاد. 
صدیق هللا بدر، لیکوال، شاعر، ژباړن، ژورنالیست او د کلید راډیو د محتوا  -۴۳

  ارزوونکی.
  شفیق امیرزی، لیکوال او Yې�ونکی.  -۴۴

  ملریز کال د مقالو بشپ� الفبايي لیکل�:  ۱۳۹۶او دا هم د دریم خپرنیز پ�اوو د 
  احمدزی، �ې�نوال محمد آصف: 

�  ،jتو ادب ته د نوي صنف (کاریکل�تور) راتUملریز کال، دوهمــه  ۱۳۹۶پ
  مخ.  �3۱۵ه، 

ملریــز کــال،  ۱۳۹۶"مناقب غوث االعظم" او "التحفة القادریة" یو اثــر دی،  �
  مخ.  ۱۴۹درېمه او Yلورمه �3ه، 
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  مخ.  ۱) مه �3ه، ۷- ۶-۵ملریز کال، ( ۱۳۹۶د طنز او سیاست اړیکه،  �
  مخ.  ۱ملریز کال، اbه، نهمه او لسمه �3ه،  ۱۳۹۶مستعار نومونه،  �

  احمدزۍ، �ې�ندویه سمیله:
ملریــز کــال، پنkمــه، شــپ,مه او  ۱۳۹۶کنkــاکې د واده د ســندرو یــو ډول،  �

  مخ.  ۱۵۴اوومه �3ه، 
  امیرزی، شفیق:

  ملریــز کــال، یولســمه او دولســمه �3ــه، ۱۳۹۶د لیکــوالC آرونــه (ژبــاړن)،  �
  خ. م ۱۵۹ 

  ازمون، پوهنوال الل پاچا:
ملریــز کــال، دوهمــه  ۱۳۹۶د شیدا د شعر شکل او عــرويض جوړEــت يــې،  �

  مخ.  �3۷۳ه، 
�  ،jمه، شپ,مه او اوومه �3ه،  ۱۳۹۶وزن او آهنkمخ.  ۴۰ملریز کال، پن  

  افغان، پوهنیاره شازیه:
 ملریــز ۱۳۹۶د 3ل پاچا الفت په منظومو اثارو کې (د Eــه ملســون) مقــام،  �

  مخ.  ۹۱کال، دوهمه �3ه، 
  باجوړی، پوهندوی بریالی:

  مخ.  ۵۹ملریز کال، دوهمه �3ه،  ۱۳۹۶اقبال او خوشحال،  �
  بدر، صدیق هللا: 

ــاړه)،  � ــې (ژب ــو د لیکــوالC تجرب ــو لیکوال ــامتو بهرنی ــز کــال،  ۱۳۹۶د ن ملری
  مخ.  ۱۰۶یولسمه او دولسمه �3ه، 

  بنوری، پوهنیار سید ضیاء الرحمن:
  مخ.  ۷۳ملریز کال، لوم�ۍ �3ه،  ۱۳۹۶) سیستم،  ISBNد ( �

  بهیر، پوهنیار فهیم:
ملریز کــال، لــوم�ۍ  ۱۳۹۶د تخلیق او تحقیق ترمن¡ T3ې او بېلې کرEې،  �

  مخ.  �3۱۵ه، 
  ملریــز کــال، درېمــه او Yلورمــه �3ــه، ۱۳۹۶د ن� د پوخــوايل الرې چــارې،  �
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  مخ.  ۸۶ 
ملریز کال، پنkمه، شــپ,مه او  ۱۳۹۶د انسان درو2 احساسات او ادبیات،  �

  مخ.  ۱۳۶اوومه �3ه، 
ملریز کــال، اbــه، نهمــه او لســمه  ۱۳۹۶په لیکوالC کې د بهرنیو ژبو رول،  �

  مخ.  �3۹۶ه، 
  :پیکار، عبدهللا

  مخ.  ۹۱ملریز کال، لوم�ۍ �3ه،  ۱۳۹۶د محسوساتو او سېمبولونو شاعر،  �
  جانباز:

ملریز کال، اbــه، نهمــه او لســمه  ۱۳۹۶د پUتو ژبې لوم�نی دريس کتاب،  �
  مخ.  �3۱۲۷ه، 

  جبارخېل، پوهنمل ډاکaر عزیزهللا:
ېمــه ملریــز کــال، در  ۱۳۹۶(پUتون) مجله د پUتنو د ویUتیا پر لور یو 3ام،  �

  مخ.  ۳۴او Yلورمه �3ه، 
ملریــز کــال،  ۱۳۹۶د خوشحال بابا او رح�ن بابا د شــاعرۍ تنقیــدي اړخ،  �

  مخ. ۷۲پنkمه، شپ,مه او اوومه �3ه، 
ملریز کــال، اbــه، نهمــه  ۱۳۹۶په پUتو ادب کې د نن!رهار د میندو ونTه،  �

  مخ.  ۱۱۵او لسمه �3ه، 
ملریز کال، یولســمه او دولســمه  ۱۳۹۶د مقاله لیکنې د هX مهمې برخې،  �

  مخ.    �3۱۲۲ه، 
  جنبش، داود: 

ملریــز کــال، درېمــه او  ۱۳۹۶پUتو سل کاله وړانــدې Yن!ــه رســنیزه شــوه،  �
  مخ.  Y۵۹لورمه �3ه، 

  حکیمي، رحمت هللا: 
  �3ــه،ملریــز کــال، اbــه، نهمــه او لســمه  ۱۳۹۶د خوشحال انســان پالنــه،  �

  مخ.  ۵۱ 
  خاورې، �ې�ندویه Kل غو$9:

  ملریــز کــال، اbــه، نهمــه او لســمه �3ــه، ۱۳۹۶د ادبیــاتو او ژانــر اړیکــې،  � 
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  مخ.  ۲۳ 
ملریز کال، یولســمه  ۱۳۹۶په وليس ادب کې د کوچنیانو د ادبیاتو اغېزې،  �

  مخ.  ۱او دولسمه �3ه، 
  پوهنمله مومنه:دران$، 

ملریــز کــال، پنkمــه، شــپ,مه او اوومــه  ۱۳۹۶د ادب تیورۍ کلیدي تــوکي،  �
    .مخ �3۵۷ه، 

  درمل، احسان هللا:
ملریــز کــال، لــوم�ۍ  ۱۳۹۶له عواطفو او تصویرونو لربیزې (تربتې چیغې)،  �

  مخ.  �3۳۷ه، 
  دوست، نامزد �ې�نیار رشیف هللا:

ملریز کال، اbه، نهمــه او لســمه �3ــه،  ۱۳۹۶د خطي نسخو لنTه پېژندنه،  �
  مخ.  ۱۳۷

  رحde، پوهنیار شفیق هللا: 
  مخ.  ۱ملریز کال، دوهمه �3ه،  ۱۳۹۶په کوچنیانو د ماشوم د ادب اغېزې،  �
ملریز کال، درېمه او Yلورمــه �3ــه،  ۱۳۹۶د ادب او ژورنالیزم ترمن¡ اړیکې،  �

  .  مخ ۱۰۲
ملریز کال، پنkمه، شپ,مه او اوومــه  ۱۳۹۶پUتو ادQ دورو وېشنیز جاج، د  �

  مخ.  �3۸۷ه، 
  رشید، پروفیسور عبدالخالق:

 ۱۳۹۶د داراملصنفین شبيل اکيÞTي اعضم!� د افغانستان د سفر هیلــه،  �
  .  مخ ۲۵ملریز کال، یولسمه او دولسمه �3ه، 

  ړنf، احمد سلیم:
ملریــز کــال، درېمــه او  ۱۳۹۶(ژبــاړه)،  د مثنــوي معنــوي تحلیــل او تجزیــه �

  مخ.  Y۷۰لورمه �3ه، 
ملریــز کــال،  ۱۳۹۶د موالنــا م�ینــه (د معرفــت او حقیقــت ملــر را پرېــوت)،  �

  مخ.  ۱۲۳پنkمه، شپ,مه او اوومه �3ه، 
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  زړن، پوهنوال جانس:
ملریــز کــال، دوهمــه  ۱۳۹۶د تخلیقي ادبیاتو په ر�ا کې د انســان ارزEــت،  �

  مخ.  �3۱۰۴ه، 
  زیار، پوهاند ډاکaر مجاور احمد:

ملریز کال، درېمه او Yلورمــه �3ــه،  ۱۳۹۶سپین شعر د هX رسالرې ېل،  �
  مخ.  ۱۳۳

ملریــز  ۱۳۹۶استاد مجروح د جرب او اختیار لــه ک,لېچونــو روغــه ســtه ووت،  �
  مخ.  ۴۶یولسمه او دولسمه �3ه،  کال،

  سیدي، �ې�نوال سیدنظیم:
ــز کــال،  ۱۳۹۶د اوســنیو پUــتو ادQ او ژورنالیســتي ژبــاړو ســتونزې،  � ملری

  . مخ ۲۸دوهمه �3ه، 
  �کلی، پوهندوی دوکتور اجمل:

  مخ.  ۱۰۸ملریز کال، لوم�ۍ �3ه،  ۱۳۹۶په لپه کې دریاب،  �
ملریز کال، اbه، نهمه او لســمه  ۱۳۹۶تصوف د اوسمهال په هېنداره کې،  �

  .  مخ �3۳۹ه، 
 ۱۳۹۶د Yې�نیزو معیارونو پــه ر�ــا کــې د پUــتو د معــارصې Yې�نــې روایــت،  �

  مخ.   ۸۳ملریز کال، یولسمه او دولسمه �3ه، 
  شکېب، �ې�نوال عبدالظاهر:

  مخ.  ۱م�ۍ �3ه، ملریز کال، لو  ۱۳۹۶رومانتیسیزم او پUتو ادب،  �
ملریــز کــال،  ۱۳۹۶د غني خان د شاعرۍ لفظي موسیقي تــه لنــTه کتنــه،  �

    .مخ ۱۷درېمه او Yلورمه �3ه، 
  شېرزاد، پوهاندپPتون آقا:

  مخ.  ۲۹ملریز کال، لوم�ۍ �3ه،  ۱۳۹۶ب!رام په پUتو شاعرۍ کې،  �
  شینوارې، �ې�ندویه خاطره:

ملریــز کــال، درېمــه او  ۱۳۹۶و اړتیــا، د فولکلور او شفاهي ادبیاتو د را)ولولــ �
  مخ.  Y۱۱۴لورمه �3ه، 
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  صدیقمل، پوهنیار عبدالعظیم:
ملریز کــال، اbــه، نهمــه او لســمه  ۱۳۹۶کومکي فعلونه او د هغوی دندې،  �

  مخ.  �3۸۰ه، 
  علیزی، �ې�نیار فضل الرحمن:

ملریــز کــال،  ۱۳۹۶د عبداالحد وحید په طنزونو کې )ولنیز اصالحي )کي،  �
  مخ.  ۱۹۶پنkمه، شپ,مه او اوومه �3ه، 

�  ،Cاکkــه، نهمــه او لســمه  ۱۳۹۶د غز2 د اندړو سیمې کنbملریز کــال، ا
  مخ.  �3۱۷۹ه، 

  ک�وال، پوهندوی شاه محمود:
لسمه او دولسمه ملریز کال، یو  ۱۳۹۶پر پUتو ادب د هندي سبک اغېزې،  �

  مخ.  �3۶۳ه، 
  کرKر، محمداکرب:

ملریــز کــال، پنkمــه، شــپ,مه او  ۱۳۹۶کیسه، اسطوره او )ولنیزه ناشعوري،  �
  مخ.  ۱۷۸اوومه �3ه، 
ملریز کــال، یولســمه او دولســمه �3ــه،  ۱۳۹۶په فرویدیزم کې هXي لذت،  �

  مخ.  ۱۴۹
  قیومي، �ې�نوال عبدالشکور:

ملریــز کــال،  ۱۳۹۶د ینو ډرامو تحلــیيل Yې�نــه، د استاد عبدالرؤف بېنوا  �
  مخ. ۱۵۸اbه، نهمه او لسمه �3ه، 

  مهان، پوهنیار مریم:
ملریــز کــال،  ۱۳۹۶د پUتو ژبې د سرت شاعر ارشف خــان هجــري شــاعري،  �

  مخ. ۴۷درېمه او Yلورمه �3ه، 
ملریــز کــال، پنkمــه، شــپ,مه او اوومــه �3ــه،  ۱۳۹۶ډرامه تر نورو غوره ژانر،  �

  مخ.   ۱۱۴
  مشرتي، �ې�ندویه ملکه:

ملریــز کــال، لــوم�ۍ  ۱۳۹۶په پUتو شفاهي ادبیــاتو کــې د واده ســندرې،  �
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  . مخ �3۴۷ه، 
  میرخېل، حبیب هللا:

  مخ.  ۱۴۷ملریز کال، اbه، نهمه او لسمه �3ه،  ۱۳۹۶اسطوره،  �
  ناKار، پوهنوال فضل ويل: 

ملریز کــال، یولســمه او  ۱۳۹۶د عبدالرح�ن په اشعارو کې عرفاE 2کال،  �
  مخ.  ۹۴دولسمه �3ه، 

  ندیم، عابد:
    مخ.  ۱۰۰ملریز کال، لوم�ۍ �3ه،  ۱۳۹۶د غزل 3ون!ې تشبېه 3انې،  �

  نورستان$، �ې�نواله عاطفه:
ملریز کال، یولسمه  ۱۳۹۶د نورستان د شفاهي ادب وضعې ته لنTه کتنه،  �

  مخ.  ۳۵او دولسمه �3ه، 
  وحیدي، پوهنیار اسدهللا:

ــې  � ــو رسلیکن ــې"د پUــتو ادQ خپرون ــال،  ۱۳۹۶دي؟،  "رسلیکن ــز ک ملری
   مخ.  ۸۱لوم�ۍ �3ه، 

  وفا، پوهنمل محمد داود:
ریــز کــال، درېمــه او Yلورمــه مل ۱۳۹۶د پUتو متلونو اوسنی اوEتی حالت،  �

  مخ. �3۱ه، 
ملریز کال، پنkمه، شــپ,مه  ۱۳۹۶د پیرمحمد کاروان په شعر کې رومانیت،  �

  مخ.    ۲۶او اوومه �3ه، 
  هاشمي، پوهنیار سید اصغر:

ملریــز کــال، لــوم�ۍ �3ــه،  ۱۳۹۶په Yې�نه کې د موضوع د )اکلو ستونزې،  �
  مخ.  ۶۳

ملریز کــال، درېمــه او  ۱۳۹۶د Yې�نې او پنkونې د لوړتیا او وړتیا پ�اوونه،  �
  مخ.  Y۱۲۲لورمه �3ه، 

ملریــز  ۱۳۹۶د پوهاند زیار د Yې�نو او پنkونو پرلپېیيل پرمختیايي پ�اوونــه،  �
  مخ.  ۱۷۰کال، پنkمه، شپ,مه او اوومه �3ه، 
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ملریز کال، اbه، نهمه او لسمه �3ه،  ۱۳۹۶ه کې د خاکې ارزEت، په Yې�ن �
  مخ. ۱۶۹

ملریــز کــال، یولســمه او دولســمه  ۱۳۹۶په Yې�نــه کــې د فرضــيې ارزEــت،  �
  مخ.  �3۱۳۵ه، 

  هeی، پوهنیار یحیا:
ملریــز کــال، پنkمــه، شــپ,مه او  ۱۳۹۶ویــدي رسودونــه او افغــا2 مــدنیت،  �

  مخ.  ۱۰۱اوومه �3ه، 
  �ې�نواله ظاهره:هنCامه،  

ملریز کــال، پنkمــه، شــپ,مه او اوومــه  ۱۳۹۶د استاد بېنوا شعر او شاعري،  �
  مخ.  �3۱۳ه، 

ملریز کال، اbه، نهمه او  ۱۳۹۶استاد عبدالحی حبیبي د پوهانو له نظره،  �
  مخ.  ۶۷لسمه �3ه، 

 ۷۱ملریــز کــال، یولســمه او دولســمه �3ــه،  kE۱۳۹۶ه او اوليس ادبیــات،  �
  مخ. 

  پایله
د پایلې په تو3ه ویالی شو، چې دغه ډول مقالې یا لیک�ونه په )ــولې نــ�ۍ کــې 
معمول او عام دي او Yې�ونکي وړاندې تر دې چې پــر خپلــې Yې�نــې پیــل وکــ�ي، د 
خپلې Yې�نې په اړه پخوا2 تررسه شوي کارونه له همدې مدرکــه پیــدا کــوي او هغــه 

و بیا د نوو زیــاتونو او ســمونونو پــه ر�ــا لويل، Eې!�ې او بد�3ې يې ان ته معلوموي ا
کې پر خپلې موضوع کار پیلوي او که چېرې په پخوا وختونو کې پــه دې کــار نــه وي 
شوی، نو د هغې یادونه هم کوي، خو له بده مرغه موږ په خپله ژبه دغه ډول مــواد یــا 
ډېر کم لرو او یا هم په نشــت حســاب دي، نــو لــه دې لیکنــې Yخــه هــم زمــوږ موخــه 

دا ده چې د دې برخې Yان!وال دې اړخ ته خپله پاملرنه زیاته ک�ي او دومره اثــار هم
په کې وپنkوي، چــې مــوږ لــه )ولــو پخوانیــو اثــارو Yخــه خــرب کانــدي، کــه پــه دې 
یوویشتمه پې�ۍ کې هم موږ له ډېرو داسې تکراري کارونو رسه مخامخې,و، چې پخــوا 

، خو موږ بیا هم پرې کار کــوو او ژبــاړې تر موږ پخو، دقیقو او Eو Yې�ونکو تررسه ک�ي
خو په لس!ونو داسې بېل!ې لري، نو وړاندیز کــوم چــې د فهرســت پېژنــدنې اثــار دې 
  زموږ په ژبه کې زیات يش؛ ترYو زموږ د Yو Yې�ونکو حوصله په یو کار ضایع نه يش. 
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The Influence of Child Literature on The Influence of Child Literature on The Influence of Child Literature on The Influence of Child Literature on 

Folklore LiteratureFolklore LiteratureFolklore LiteratureFolklore Literature 
 

Gul Ghotay Khawri  
 

Abstract: 
Folklore is an Anglican word for popular information and was 

used for the first time by William. In the new age, the Welsh 

knowledge or the literature of the people is a very famous 

category That folklore literature is created in the remotest 

societies But why is this the standard, then why are the civilized 

civilizations of the world for the creation and collection of 

Folklore try their best And every day their folklore becomes 

wider? 

The meaning of this is that people's literature is the value and 

capital of societies and these funds do not lose value as an 

inferior ash of any kind. 

 

  

 

Wish the visit of Afghanistan to the Wish the visit of Afghanistan to the Wish the visit of Afghanistan to the Wish the visit of Afghanistan to the 

Academy of Sciences of Shobli Azam GharAcademy of Sciences of Shobli Azam GharAcademy of Sciences of Shobli Azam GharAcademy of Sciences of Shobli Azam Ghar    
 

Pro. Abdul Khaleq Rashid 
 

Abstract: 
 

The print edition of the Afghanistan Travel, presented by the 

Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran, is very 

important and important. This work is an Afghanologist called 

Sayed Saleyman Nadavi where the effects of the order are 

expressed 

He spoke at the Afghan refugee camp to the various regions and 

۱۹۳ 
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customs of different Afghans Such as the basics, courage, 

welcome, and even crafting issues.  

In this work, Afghans, especially Pashtuns, have been introduced 

to the garden and the great people. 

In addition to good things, in this regard, we see a number of 

issues that were not very appropriate. But why the comments 

have been made in this case. 

 

 

  

The Nongovernment to the Nuristan Oral The Nongovernment to the Nuristan Oral The Nongovernment to the Nuristan Oral The Nongovernment to the Nuristan Oral 

LiteratureLiteratureLiteratureLiterature 
 

Research Fellow Atifa Nuristani 
 

Abstract: 
In this first article, a brief discussion of folklore has emerged, 

that is, what is to be divided into different parts, Later, 

Nuristan's Oral Literature has been debated. 

As far as I know, I am mostly in the poetry literature of Nuristan 

in my poems Instead of emphasizing the rhyming on the weight 

of Zayath, Because the Nuristani convents are free from the 

rhyme And it looks like the old feathers of natural symbols 

Which has a short and long cut, That is, the syllable comes from 

two beginnings and ten, That's why it's written on weights. 

In addition, we also see myths, stories, parables, riddles, idioms, 

prayers and evil prayers in Nuristan folklore. Which has given a 

beautiful beauty to the folk literature of this area. 
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The The The The PPPProfessorrofessorrofessorrofessor Majroh Majroh Majroh Majroh WWWWins ins ins ins LLLLife from the ife from the ife from the ife from the 

CCCControversy of ontroversy of ontroversy of ontroversy of AAAAlgebralgebralgebralgebra    
 

Pro.Mojawer Ahmad ziar 
 

Abstract: 
In the fourth decade of the sixteenth century, the wounded 

master got his master's documents in the psychology and 

philosophy departments. and taught us in both parts.  

The aforesaid was accepted in both parts of the region and in the 

area of algebra, he has spoken highly So far, nobody has 

discussed them. 

The wounded professor in this book has learned that the Master 

has given blindness to himself and he resolved such controversial 

discussions that many courage failed to do. 

 

 
  

Indian Light Effects on Pashto LiteratureIndian Light Effects on Pashto LiteratureIndian Light Effects on Pashto LiteratureIndian Light Effects on Pashto Literature    
 

Shah Mahmoud kadwal  
 

Abstract: 
The Indian style of poetry is one of the famous in Region, It was 

found by Persian poets who were migrated from Iran to India at 

9th Islamic century. 

The Persian language and literature had affected other languages 

in the area like Pashto language and literature.     
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Woman and Oral LiteratureWoman and Oral LiteratureWoman and Oral LiteratureWoman and Oral Literature    
 

Research Fellow Zahera Hangama 
 

Abstract: 
Most women of our country during the different period of the 

centuries and in long historical periods reflect their wishes, goals, 

demands, happiness, sorrows, suffers, loves and etc. in special 

oral forms. 

Pashtun women in addition have an important role in the 

creation of Pashto oral literature. We cannot ignore their 

participation in the creation of mother literature. 

 

 
 

 

In light of the In light of the In light of the In light of the RRRResearch esearch esearch esearch CCCCriteria, the riteria, the riteria, the riteria, the 

NNNNarrative of arrative of arrative of arrative of CCCContemporary ontemporary ontemporary ontemporary RRRResearch in esearch in esearch in esearch in 

PashtoPashtoPashtoPashto    
Ajmal Khkulay  

Abstract: 
Research is the name that is remarkable in those days. 

Unfortunately, so far, we do not know the true meaning of 

research, we still can not separate research and compilation, 

research, and ballad, we consider each true and false poster, 

while self-study has principles, conditions, and rules, we can 

separate the articles by our research. 

In contemporary literature, the most important discussion is the 

discussion of the research literature, which has come to the fore. 
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Mystical Mystical Mystical Mystical BBBBeauty in the eauty in the eauty in the eauty in the PPPPoems of oems of oems of oems of 

Abdurrahman BabaAbdurrahman BabaAbdurrahman BabaAbdurrahman Baba    
 

Fazel walee Nagar 
 
Abstract: 
The mysticism of the liturgy of Pashto and the mysticism of the 

mysteries gave it thought and thought. In the second period of 

Pashtu literature, the mystical poetry used limitless mystic terms 

in poetry. The poetry of Pashto converted from mysticism and 

imagery to epics and movements Without Mirza Khan Ansari, 

the problems of most of the poets were that their thinking was 

dominant. And created a kind of ambiguity but the happiness of 

the Passover is that, like Rahman Baba, a poet of the Persian 

language, you will inherit the legacy of and the terms of the 

mystical problem as a simple word in a very simple way, and 

portrayed it as a smiling guy. 

 
 

  

Experienced Experienced Experienced Experienced WWWWriter of riter of riter of riter of WWWWorld orld orld orld EEEEenowned enowned enowned enowned 

AAAAuthorsuthorsuthorsuthors 
T/ Sadiqullah Badar 

 
Abstract: 
In this article, the life of the letter, the experiences and the way 

of the writer of the world's most famous writers Such as 

Vladimir Nabokov, Kafka, Ray Bara, Jean-Paul Sartre and so on. 

By their works, today their literature is in the first place. 

We have also done this translation so that the experiences and 

successes of these great figures in our literature also make 

positive changes. And enrich our literature. 
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Important Important Important Important PPPParts of arts of arts of arts of AAAArt rt rt rt WWWWritingritingritingriting    
 

Dr.Azizullah Jabarkhil 
 

Abstract: 
Article writing is not easy and research should have all properties 

to be considered. 

If a researcher highly considers and should know all entire basic 

and essential topics and if needed we can add things about it. 

In research article writing the topic must be selected properly. 

The researcher should be interested and having the ability of 

research and after publication, there would be many readers. 

A researcher should not select a brood and wide topic and not 

narrow and short enough, the topic should be much interested 

and may   have readers, there will be precise in references, the 

criticism and objections should be vivid. 

Briefly, this article has all properties of a researcher and research. 

 

 

  

The The The The VVVValue of the alue of the alue of the alue of the HHHHypothesis in the ypothesis in the ypothesis in the ypothesis in the 

RRRResearchesearchesearchesearch    

    
Sayed Asghar hashmi 

 

Abstract:  
 

Every author has a mental design for an issue in their mind 

which then turns to practical hypothesis and after it is proved, it 

turns to an idea. The article contains discussion about these 
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three issues (mental design, hypothesis and idea). The ways of 

practically making hypothesis in shown. 

 

Introduction to hypothesis, creating hypothesis, model of 

creating hypothesis, hypothesis from common to specific or 

from specific to common and similarly many more questions are 

answered in this article. 

The importance of creating hypothesis and its benefits along 

with the features of a good hypothesis is discussed. 

 

 

 

The The The The RRRRules of the ules of the ules of the ules of the AAAAuthoruthoruthoruthor    

    
T/ Shafiq Amirzay 

 
Abstract: 

 

At this point, the author's issues are not even noticeable even at 

academic institutions with regret of technology, not only has 

problems been encountered in the social sphere, Blackie also 

suffered from our work. The younger generation has lost most of 

its time on Facebook, Instagram, and other technology. And the 

same thing has caused his attention to be reduced to writing or 

do not pay attention. 

So I did this translation for the sake of this One more time to 

pay attention to the writer, we understand the principles and 

structures of the author and remember this is our responsibility 

to society? 
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List of Articles Published in 1396 Kabul List of Articles Published in 1396 Kabul List of Articles Published in 1396 Kabul List of Articles Published in 1396 Kabul 

MagazineMagazineMagazineMagazine 
 

Sayed Nazim Sayedy 
 

Abstract: 
The list of references is one of the important indexes of 

cataloging which is a catalog of important literary areas and 

literature is the foundation of the literature.  

Linguists say that literology is the first principle of research, 

That is, when a person performs an investigation, he first comes 

to sources of information and access to resources is about a 

dozen percent. Hence, the source of literature is the most 

important principle of theology, which requires more attention 

from researchers. 

In this alphabetical list of Kabul Magazine, the third quarter of 

the publication is chronologically published in the author's 

writings. 

It is hoped that the Kabul Magazine will be arranged in a 

thematic manner once every three months. 
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