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 پوهنمل محمد داود وفا 

 

 

 دپښتو متلونو اوسنی اوښتی حالت
 

 لنډيز: 

 

په دې مقاله کې هغه پښتو متلونه څېړل شوي او په نښه شوي، چېې او  ېېې 

وېې،، چېې نې ېې ېېې او  د تعبیرونه رسچپه دي. زموږ پخوانیو ګڼ پښېتو متلونېه 

پېښو پروخت په رسچپه ېا اوښتې بڼه تعبريېدی يش. دغه ډول متلونه ښېوول شېوي، 

چې ولې ېې تعبیرونه رسچپه دي؟ دا د پښتو متلونو پېه اه  نېوې څېړنېه د ، پخېوا پېر 

 دې موضوع کار نه دی شوی.

ار  متلونه د پښتو ژبې د شفاهي ادب) فوکلور( ېو مهم باب دی، چېې وېول خېو 

 وار  پښتانه ېې د خربو په وخت کاروي او پېژين ېې.

 رسیزه:

متلونه دپښتو ژبې سوچه عبارتونه ، کلیمې او جملېې دي، چېې هرکلېه دخېربو 

مرکو، خېربو، پېښېو، وې ېاوو او پېه بېوبېلېو  –داست اد په ډول کارېږي. متلونه دجرګو 

 پښتانه کاروي، چې طبعا هرکله دوې ا پروخت وي.  نورو وختونو کې

متلونه ددې لپار  دي، چې ېو  پېښه تربحث الندې وي اودهغې دښې ترشېې  

او راسپړنې لپار  وې ا کېوونی  دزبېاا او اابېاا پېه دود ېېو متېم، ېېا متلونېه  پېه کېې 

ووايي. دمتم وېونیي هدف داوي، چې خپم اورېدونی  ېا اورېدونیي ښه پېو  کېړای 



 د پښتو متلونو اوس  ...                                                                                                      

2 

 

وال لېه خېوا ېېوازې دېېو  لې شته ، چې دوې ا ئيش. داسې ډېرې کیسې او مس

متم په کارونې مقابم لوری په پور  توګه پوهوي او کله خو ال بیا په کې دنورو اضايف 

 خربو اهتیا هم نه وي. 

متم دپښتو فوکلور دېو  جز په توګه دمطالعې وه دی. فوکلور دخلیېو پېوهې او 

جېوهوي، احساساتو ته وايي او افغان  وول ه چې اکرثېت ېې بې سواد  وليسې خلې  

دفوکلور په تولید او پراختیا کې لوېه ونډ  لري. که څه هم عام وليسې خلې  پېه دې 

نه دي پو  ، چې فوکلور څه ارزښت لري او دسات ې لپار  ېې باېد کومې چارې تررس  

يش، دوی ېوازې پېه خېربو کېې او دپېښېو پروخېت فوکلېور تولېېدوي، خېو دا فوکلېور 

ټ ب ېېدي کېېوي ، ارزښېېتونه ېېېې راښېېېي او څېړونیېېي دي، چېېې ددوی وې ېېاوې چوکېېا

 دسات ې لپار  ېې الرې چارې وهانديزوي.

 د څېړنې ارزښت او اړتیا:

په پښتو متلونو کې ګڼ داسې په مخېه رانېي، چېې پېه اوښېتي ) رسچپېه( بڼېه 

تعبیرېدی يش. تراوسه پردې موضوع څېړنه نه د  شوې، نیه نو د ژبو او ادبیېاتو زد  

کوونیو او نوانو څېړونیو ته د متلونو ددې برخې راسپړل او څرګ دول ېېو  اهتیېا بلېم 

 کېدی يش. 

برخېه د ، چېې زمېوږ د مرشېانو او لوېېانو افیېار  متلونه د پښتو فوکلور ېو  مهمېه

څرګ دوي، په دې توګه دا ارزښتم ه مسله د  چې څېړنه پرې ويش. نه ېوازې پر دې 

موضوع؛ بلیې متلونه بېوبېم نور مثبت اهخونه هم لري، چېې هرکلېه باېېد د څېړنېې 

 لپار  وواکم يش. 

 دڅېړنې هدفونه:

د مطالعې وه دي، وليسې ادب پېه ژبېو  متلونه د پښتو وليس ادب د جز په توګه

او ادبیاتو پوه ځیو کې لوسېتم کیېږي، د متلونېو هېر اهخیېز  څېړنېه د پوه تونونېو او 

اکاډمییو مرکزونو په دندو کې ګڼېم کیېږي. پښېتو متلونېه د تطبیېپ لېه پلېو  څېېړل 

شوي او راوول شوي، خو د نه تطبیپ له پلو  بیا نه دي راوېول شېوي، نیېه نېو دا پېه 

و متلونو کې د ېو  بم اهخ څېړل دي، چې باېد تررس  شوي وای. پېه دې رس  بېه پښت

د ژبېېو او ادبیېېاتو پوه ځېېېو محاېېلی و او اسېېتادانو تېېه نېېوي مېېواد پېېه ال  وريش او د 

 څېړنې لپار  به ېې هم پام ډېر يش.
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 د څېړنې پوښتنی: 

 .متلونه څه دي او ارزښت يې څه دی؟۱

 .پښتو متلونه په رسچپه ېا اوښتې بڼه هم تعبیرېدی يش؟۲

 .ولې په اوښتې بڼه پښتو متلونه څېړو او بحث پرې کوو؟۳

 و لپار  څه باېد وکړو؟.د متلونو د راوولولو او ساتل۴

 د څېړنې روش:

په دې مقاله کې راوول شوي متلونه له نې و کتېابونو او عېامو وليسې خلیېو لېه 

فیاېد   ۰۳فیاېد  کتېابتوين او  ۳۳خولې راوول شوي. ددې لیی ې بڼه او کېړنور  

ساحوي د . په سیمو کې له بېوبېلو خلیو رس  د مرکو له الرې متلونېه ترالسېه شېوي 

له نايي خلیو رس  مرکې شوي، چې دوی دا ډول متلونه څ ګه انګیېري او پېه او هم 

 تطبیپ کې ېې څه وايي؟

 د پښتو متلونو اوسنۍ بڼې او اوښتي حالتونه

متلونه ، په م ظومه او م ثور  بڼه شته ، چې دلته به په دغېه موضېوع کېې دواه  

 ډوله بیلګې په نښه يش. 

دمتلونو  دپیم وخت څرګ د نه دی ، دانیه ، چې پښتون ولس پی ځه زر  کلن 

معلوم او پ ځو  زر  کلن ورک تارېخ لري او دغه ډول ژب ي نوښتونه طبعېا ددوی لېه 

پیدايښته وررس  مله دي او څوک نه يش کول  ووايي، دمتلونو دکارونې دپیېم دییېپ 

کلور ګڼ نور ژانرونه هم دپیم دییېپ وخت کوم دی ؟ نه ېوازې متلونه بلیې دپښتو فو 

میېه پښېتانه نوخت نه لري، نو نیه دا وېل  شو، چې له کله نه دارېانا پېه تېارېخي 

 هست شوي، متلونه وررس  سم اېجاد شوي دي. 

متلونه ېوازې په پښتو نه بلیې په دري ، عريب ، انګلیيس او نېورو ژبېو کېې هېم 

دهرې ژبېې خپېم  خپېم چاپېرېېال وي ، دوېونیېو ېېې خپېم  خپېم دودونېه او  .شته

رواجونه وي، په دې وجه نې ې متلونه ېوازې دهامغه ژبې په وېونیو پورې تېړاو لېري 

او مانا ېې هم په هامغه ژبه کې ښه او پور  څرګ دېدای يش، خو دنې ېو ژبېو متلونېه 

او لیېرو ژبېو رس  بېوبېېم ډولېه اهيیېي  نورو ژبو ته هم ورغ، ، پښتو ژبه هم له نېژدې

 .مونديل او وخت په وخت ورته دنی و نورو ژبو متلونه هم ران ېو  او ېېا ژبېاهل شېوي

که څه هم چې نې ې وخت ژباهيل توکي دزېږې ژبې له املېه څرګ دېېدی يش، خېو 
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نې ې بیا دپښتو ژبې په عبارتونو او ترکیبونېو کېې داسېې رس  ګېډ شېوي، چېې 

دچا خرب  هډو پته ېې نه لګي، چې داژباه  د  او ک ه ؟ نو موږ په دې توګه وېل  شو، 

 باېد څېړنې ويش.  يې چې په پښتو ژبه کې نی ې متلونه دنورو ژبو دي او په اه  

اد  ، چې پښتو ژبه غ ي فوکلېور لېري ، ېو  خرب  چې باېد پام ورته وکړو ، هغه د

کالېه  ۱۲۳دانیه ، چې دپښت و تقرېبېا څلوېښېت میلېوين وول ېه ، چېې څېه بانېدې 

وهاندې د انګلیيس استعامر په مخامخ السوه ه او غوښت ه دډيورنډ کرښې په وسېیله 

بېله کړای شوې ، تر پرونه پورې دسواد له نعمته محرومه و ، ېا محرومه ساتم شېوې، 

فوکلور په هغو وول و کې ډېر  ود  مومي، چې سواد او مدنیت په کې عام شوی نېه او 

وي. له دې امله د  ، چې دپښتو په شان غ ي فوکلور چې متلونه ېې هم دېو  جز پېه 

توګه دمطالعې نای لري ې په نورو ګاونډيو ېا خوې دو او ېا هم سیمه ېیزو ژبو کېې نېه 

پلو  دپښتو ژبې او پښت و نا مېدنیتوب راښېېي، دی لیدل شوی. دا که څه هم له ېو  

وه هم دی ، نیه ، چې زمېوږ دژبېې ،  نو له بلې خوا ددغه ژبې دا غ ي فوکلور د وېاه

یام ، سیمې او وطن په باب بېوبېلې تارېخي، روزنیزې او بوختوونیې پېښېې راښېېي 

  ډول دلچسپي او پرموږ الزمه د  ، چې دخپم فوکلور دژغورنې په کار کې باېد په پور 

 واخلو. 

او  په پښتو متلونو کې داسې هم شته، چې وېم او لییم ېېې معمېول  –او  

دغلېه پېه » دي اما په ژوندنیو چارو کې نه تطبیقیږي، لیه دا چې موږ ېېو متېم کېوو  

مانا دا چې غم له وراېېه څرګ دېېدی يش، لېه خېربو ، لېه عمېم ، لېه « ږېر  خس وي 

ې غېم څېوک دی ، دا متېم کېه څېه هېم رښېتیا دی او څېرې له کار  معلېومیږي، چې

هرکله ېې موږ کېاروو، خېو لېه بلېې خېوا ډېېر خلې  دامتېم پېېژين، پېه مانېا ېېې هېم 

په دې ل ډ  لیی ه کې به زېاتر  دغېه  .پوهیږي، خو په وول ه کې تطبیپ شوی نه دی

  .موضوع تربحث الندې رايش

 :تلونه او دکارونې تطبیقي برخه یېم

اکېرث   .متلونه موږ هرکله کاروو، دخربو پروخت ، دجرګو مرکېو او پېښېو پروخېت

متلونه ېو  پخوانۍ کیسه لري، چې له امله ېې متم اېجاد شوی وي. دنې و پېه بېاب 

ال وېل  شو، چې دییقه او کر  کیسه ېې دچا په ېاد نه د . که وي هم نېو وروسېته بېه 
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ورته په فريض توګه جوهې شوې وي. البته دا نظر دوولو متلونو په باب نېه دی ، 

 . ېوازې نې ې ېې دا وه ګڼل  شو

که څه هم په خربو کې داست اد او زباا لپار  متلونه کارول ېو رضورا ، عېادا 

او دود دی ، خو نې ې متلونه بیا داسې هم شته ، چې متېم معقېول وي، کیسېه ېېې 

او دکارونې نای ېې هم سم وي، خو په وول ېه کېې دتطبیېپ وه   هم په زه  پورې وي

 نه وي. 

ې دژوند او چاپريېال له پلو  تطبیقېي اهخ په دې توګه ، چې دوول ې په خلیو ک

 نه لري ، ېا ېې خل  په عمم کې نه م ي ، ېوازې په خربو کې ېې وايي. 

نې ې دا متلونه به ښايي، د اوسې ي وخېت د یاېطېو زېږنېد  وي. دبیلګېې پېه 

کلونېو راهیسېې جګړونپلېې ، خپېم ا ېیم ۳۳توګه ، زموږ پښېت ي وول ېه ، چېې لېه 

، رښتی ويل ،  دایت ، می ه ، تګ و راتګ په کې عېام و ،  تل، ارزښتونه ېې له م ځه

م افقت پخوا دومر  باب نه و، لیه او ، په دغو کې مدين پرمختګونه هېم رول لېري. 

وېلفون، سړک ، انټرنیټ ، فیسبوک ، اېمیم ، انټرنیټي ساېټونه ، ازادې رس ۍ ، موور 

تېه تېر بېم هېر هېېواد وروسېته او نور د اوس ي مادي ژوند وسېاېم، چېې زمېوږ هېېواد 

 راغ،، بیا هم دجګړو له امله په ناسمه توګه کارول کیږي. 

ېع ې جګړ  د  ، چې موږ ېې له امله خپم افغاين  ارزښتونه ترپښو الندې کېړي 

او ېوازې دپیسو ګټلو کار ته مو پام ډېر کړی، دې ته نه ګورو ، چې پیسېې پېه حولېو 

 په معقولو الرو ، که په نامعقولو الرو؟ الرو ترالسه کوو، که په حرامو؟ 

نو دلته د  ، چې کله موږ متلونه په ناسمه توګه هم کاروو او نې ې دا متلونه پېه 

سېم دې ومېر  خېو )ناسمه توګه اوښتي. دلته به دوېم مثېال هېم ورکېړو. مېثو واېېو، 

غه مرش په مړ  کېدو ېېا وژل کېېدو لېه سېتونزو دلته مانا داد  ، چې ده .(دسلو رس نه

رس  مخ کیږو، چې وایعا م، مرش وي، ملت او ولس ورته ارزښېت لېري، دوطېن مې، 

خېو او  زمېوږ وول ېه  .مساېم ورته تر بم هرڅه ګران وي او ورتېه ګڼېې نېورې خېربې

 داسې نه د  ، نیه ، چې ډېر کله مو مرشان وژل شوي، خو موږ ېې پروا نه د  کړې ،

دسلو رس مو له م ځه تلل  ، دمتم په ماداق ، زېان مو هم لیدل  ، خېو پېروا مېو نېه 

رسمېو  ود  کړې، ېع ې په ژوند کې مو دې خربې ته ارزښت نه دی ورکړی، چې دسېل

دې نه مري ، ولو که سم کسه نوانان مو له م ځه الهيش. زموږ وول ه او  عمېو دې
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دسېلو رس دې وي. ېېو  سېتونز  بلېه  ته چمتو نه د  ، چې دوی دې نه وي، خو 

هم د  ، هغه داد  ، چې اېا موږ په رښتیا هم همداسې ېو دسلو رس لېرو؟ دا بېه هغېه 

خربې وي، چې دوول ې عام خل  به پرموږ نیوکه کېوي، چېې ګیلېه مېو پرنېای د  ، 

خو کومه دی ، دغه ډول ېو مرش ، چې موږ ته دې ېې دومر  څه کړي، وي، چې مېوږ 

  په توګه وامانځو؟؟ ېې دسلو درس

 او باېد نواب ېې ومومو.  يدا ډول اندېښ ې هم پرنای د

  :منظوم متلونه او تطبیقي اړخونه یې

رس  لېه دې  .متلونه په لوی رس کې په دوو بڼېو وېلېم شېوي. م ظېوم او م ثېور

چې زما له اند  په پښتو کې داسې متلونه هم شته ، چې نه م ظوم دي او نه م ثېور ، 

بلیې ددغو دواهو ېو ګډوله بڼه راښېي، خو پردغې مسلې څېړنه زمېوږ لېه موضېوع نېه 

 بهر د  ، ز  باېد دلته ېوازې تطبیقي برخه ېاد  کړم.

دود دي. وليسې خلې  ېېې م ظوم متلونه هم دم ثورو په شان په پښتو ژبه کې 

دلته به ېوازې نې ې هغه متلونه ېاد کړو، چېې زمېوږ لېه  .دم ثورو هغو غوندې کاروي

 موضوع رس  اهخ لګوي  

  :.انسان تابع داحسان دی۱

دامتېېم بېېه ډېېېرو نېېاېونو کېېې خپېېم ارزښېېت ولېېري، خېېو او  زمېېوږ پېېه وول ېېه 

بیېا ېېې کې داسېې هېم کیېږي، چېې کلېه ېېو کېس لېه بېم کېس رس  نېیېي وکېړي، 

 (۱هم احسان نه م ي او دچا خرب  احسان فراموشه وي. )

مېېوږ پېېه خپلېېه وول ېېه کېېې ګېېڼ داسېېې مېېوارد لېېرو او ز  خېېو واېېېم، چېېې هېېر 

انسېېان بېېه پېېه خپېېم عمېېر کېېې ېېېو نېېم رضور داسېېې نییېېي کېېړي وي، چېېې بیېېا بېېه 

ېېېې پېېه وهانېېدې م فېېي غربګېېون لیېېدل  وي. زمېېوږ پېېه وول ېېه کېېې داسېېې ډېېېرې 

بیرتېېه پېېرې   ، چېېې ېېېو چېېا لېېه چېېارس  نییېېي کېېړې ، خېېو پېښېېې شېېته او شېېوي

شېېېخی بیېېېا ددغېېېه نییېېېۍ   پښېېېېامنه شېېېوی او ددې دلیېېېم دادی ، چېېېې اهونېېېد

لېېه پېېوين رس  نییېېي وکېېړ  او   مسېېله لېېه ېېېاد  باسېېلې. ېېېو بېېم متېېم دی ، وايېېي

سېېین تېېه ېېېې واچېېو ؟ ددې مطلېېې دادی ، چېېې لېېه پېېوين کېېس رس  نییېېي کېېول 

 ناېونو کې دا متم اکرث  وخت رسچپه راوني.م اسې نه دي. نوپه نې و 
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 .اوګره چې سړیږي بال پرې لګیږي!۲

داسېېتعامل مېېورد لېېري، خېېو پېېه نې ېېو دامتېېم هېېم پېېه اکېېرث  نېېاېونو کېېې 

نېېاېونو کېېې بیېېا رسچپېېه هېېم رانېېي. مېېثو کېېه دامتېېم څېېوک دافغانسېېتان پېېه 

اوسېېې ي سېېېیا  بهیېېېر کېېېې وکېېېاروي، نېېېو باېېېېد ووايېېېي، چېېېې دهېېېېواد د ودې او 

پرمختېېېګ مسېېېله ، دیېېېانون دتطبیېېېپ مسېېېله ، خلیېېېو تېېېه دعېېېدالت دتېېېامین او 

چېېېې او  او  داوېېېولې  الرس  مسېېېله باېېېېد ناوختېېېه نېېېه يش، خېېېو مېېېوږ وې ېېېو،

مسېېلې ناوختېېه شېېوي، خېېو نېېه پېېه اهونېېد  سېېیا  خېېواوو څېېه وشېېول او نېېه پېېه 

خلیېېو. نېېو معلومېېه شېېو  ، چېېې دامتېېم هېېم پېېه نی ېېو نېېاېونو کېېې پېېه رسچپېېه ډول 

 تعبیرېدی يش.

   :.اول ځان ـ پسې جهان۳

اکېېرثا هغېېه وخېېت کېېارول کیېېږي، چېېې  (اول نېېان پسېېې جهېېان)چېېې  دامتېېم

ابېېدې پېښېېې پېېر وخېېت ېېېو څېېوک ووايېېي، چېېې پونېې  کېېار ، دېېېوې سېېتونزم ې ، ې

.. .چېېې مهېېم دی ، هغېېه وخېېت ممیېېن دی ، چېېې زمېېا درس حیېېاا ، ېېېا بلېېه مسېېله

پېېه دې توګېېه تېېامین يش، خېېو مېېوږ او  دافغانسېېتان سېېیا  حېېاالا او پېېه تېېېر  

دوسېېله والېېو مخېېالفی و تحرېېې  ګېېورو ، چېېې دوی نېېاورګي برېدونېېه کېېوي ، پېېه 

ړي ، مګېېر دا ورتېېه مطېېره نېېه د  ، چېېې اول نېېان پسېېې نېېان پېېورې واسېېیټ تېې

نېېاورګي د نېېورو خلیېېو ژونېېد ژغېېوري )؟( خېېو پېېه خپلېېه هی یلېېه دا نېېه  .جهېېان

 وايي، چې اول نان پسې جهان.

 .په ژرنده کې دې شپه شه ، له زوم کره دې مه شه !۴

دا متېېېم خېېېو ا ېېېو دزوم دنېېېاوهې وضېېېعې پېېېه اه  دی. کېېېېدی يش، چېېېې 

ېېا خ ې لېه کېېوم زوم کېر  ورغلې  وي او یېدر بېه ېېې ورتېه نېېه  چیرتېه کومېه خواښېې

( داخېېرب  بېېه کلېېه ۲وي کېېړی ، نېېو خواښېېې ېېېا خ ېې دزه  لېېه سېېوز  دا متېېم کېېړی. )

سېېمه وي، چېېې د زوم لېېه شېېپې نېېه د ژرنېېدې شېېپه ښېېه د .خېېو دا متېېم رسچپېېه 

کېېېدی هېېم يش او هغېېه پېېه دې توګېېه چېېې ډېېېر زومېېان پېژنېېو، چېېې دخواښېېې او 

ېګ ۍ ډېېېر احېېاام سېېا .ددې مانېېېا دا خ ېې او پېېه مج مېېوع کېېې دوېېېولې خ ې

 کېدی يش، چې دامتم هرکله دم لو وه نه يش کېدی.
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 (۳.څوک مه وهه په ګوته ـ تا به نه ويل په ګټه )۵

دا متم عموما هغه وخت وېم کیږي، چې کله چاته دنایحت پېه بڼېه بېم تېه د 

  کیږي، خو دافغانستان اوس ي یاې  که په نظر کېې ونیسېو، نېو رضر نه رسولو خرب 

دا متم سم نه دی. مثو افغانانو چاته رضر نه دی رسول ، خو دوی ته رسول کیېږي، 

لیه دا چې هم دګاونډيو هېوادو له خوا او هم د نړۍ دنې و هېوادونو له خوا دوی له 

که څه هم په عامه توګه په  .پرله پسې ګواښ ، تهدېد او سیا  ستونزو رس  مخ دي

پښت ي سیمو کېې دغېه متېم سېمه مانېا لېري او حتې  کېټ مېټ اسېومي ارشېاداا 

وهاندې کوي، چې بم تېه باېېد رضر ونېه رسېول يش او کېه ورسېول يش، نېو بیېا باېېد 

دتېېېږې دګېېوزار ( پېېه .ېېه او . دا متېېم د نییېېو کېېارونو ) خامخېېا دېېېو  لېېوی ګېېوزار

دی ، خو په لوېه کې دافغانستان له حاالتو رس  برابر نېه ده ونې لپار  بهاېن مثال 

دی. دا ډول م ظوم ګڼ نېور متلونېه هېم شېته ، چېې کېېدی يش، مانېا ېېې سېمه نېه 

راخیژي، خودا متلونه په هرنای کې ناسم هم نه دي، په نې و ناېونو کېې بیېا پېور  

پريېېال پېورې مانا رسول  يش، خو په نې و ناېونو کې نه. ا و متم دکارونې پېه چا

اه  لري، کله به ېو  پېښه وي، خو ېو متم به وررس  نه جوهېږي، نو کول ېې بیا په کار 

 نه وي.

 :منثور متلونه

په م ثورو متلونو کېې هېم داسېې ډېرپیېدا کیېږي، چېې لېه اوسې ي وخېت رس  

 سمون نه لري. او مانا ېې رسچپه تعبیرېدی يش. 

 دامتلونه به په الندې توګه رال ډ کړو 

 :.له کيل وځه ، له نرخه مه وځه۱

دا متم داسې وخت کارول کیږي، چې دکومې پېښې پروخت ېو څوک لوه نرخ 

واکي، ېا دسود سودا اخیستو ېا خرڅولو پروخت ېا په عامو ژونېدنیو پېښېو کېې. هغېه 

له ک، ونه ې » وخت کله چې څوک دېو  يش لپار  ناروا نرخ واکي، نو بیا ورته وايي  

 (۴«)ونه له نرخه مه

او  چې موږ وې و، ډېری داسې خل  شته ، چې له ک، نه هم نه وني او لېه 

نرخ نه هم. که په وولیز  توګه دراکړو ورکړو مسلو ته وګېورو، ډېېری خلې  پېه تجېارا 
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کې ناروا ګټه کوي، دپېښو پروخېت ناحقېه پرېیېړ  کېول  يش. رشېوا ،  اداري 

تې  پېه نې ېو سېیموکې یېومي فساد او ج اېتونو کلیو او ولسونو ته هم مخه کېړې، ح

مرشان ناروا پرېیړو ته راېه ورکوي، خامخا به په کې شخيص ګټې لټوي. حپ نا حېپ 

کېول  شېو، وواېېو، او  دا متېم پېه ګڼېو  .کوي. دوی نه له ک، ونېي، نېه لېه نرخېه

 ناېونو کې په رسچپه ډول تعبیرېدی يش. 

 :، خوراک مې خپل.کار مې دبل خوښ دی۲

و، او  په ېو  اوښتي حالېت کېې دی. پخوانیېو فیېر کېاو ، دا متم هم که ووې 

چې بم ته باېد بې غرضه ښېګڼه ورورسول  يش. حتې  تېردې پېورې چېې کېار دبېم 

لپار  وکړي او خوراک خپم وکړي، خو او  ، چې وې و ، خلې  دې تېه ډېېر  ارزښېت 

  .ورکوي، چې کار خپم وکړي او خوراک دبم

با په پښت ي وول ه کېې وې ېو، چېې اکېرث  ښايي دابه پخوان  دود و، نیه نن س

خل  دغه ډول ېو طرز تفیر سمبالوي، له نورو نېه پېه ګټېه ، شېیونه او پېه هېر  روا او 

ناروا چې وي، د ګټو په فیر کې دي. دا متم که څه هم لفظا د خېوراک پېه اه  دی ، 

خو په وول ژوند هم تعبريېېدی يش، چېې وواېېو، پېه هېر کېار کېې خلې  خپلېه ګټېه 

وي. بیا هم کېدی يش، نې ې وخت داسې خل  هم ومومو، چېې پېه رښېتې ې س ج

توګه کار او ښېګڼه بم ته رسول غواهي او داچې تاوان ېې پرې پېرزو نه وي، نو خېواه  

خپم خوري، خو داسې خل  به ډېر کم وي، کېه پېه عمېومي توګېه مېوږ ددغېه متېم 

 په دغه لېول کې نه دی. مفهوم په نظر کې نیسو ، نورو ته دښېګڼو رسولو کار او 

 (۵.کار چې په سال يش، بې بال يش)۳

دامتم هم په ګڼو ناېونو کې دکارونې نای لري او مانا ېې ښېیلې ، کېر  او پېه 

تول پور  د . خو ددغه متم اوس ۍ مانا دپښت و په عام ژوندانه کې هومر  معقولېه نېه 

 ښیاري. 

ښايي، په کومېه داسېې مویې  د مرشېانو لېه خواوېېم شېوی وي، چېې دامتم به 

خېو کېه او  دپښېت و عېام  .چاته به ېې د سو ملورې دخیال سات ې الرښوونه کوله

ژوند وګورو، ډېری خل  دا متم په پام کې نه نیيس. کېه سیاسېتوال واخلېو ، هغېوی 

دکورنیېو  هم ظاهرا دسو ملورې ارزښتونه راښېي، خو عمم پېرې نېه کېوي، دغسېې
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نوانان، دښوونځېو زد  کوونیي، محالین او مامورېن او مسوولین ، ددغو وولو 

په اه  تم دا شیاېت موجود وي، چې دوی دمرشانو نه اوري، سو ملورې ته غېوږ نېه 

ږدي. پخوا به چرته داسې و، چې په سلو کې به ېو تن ته دداسې متم وېېم اهتیېا و ، 

حسوسیږي او دا ډول متېم پېه پراخېه کچېه کېارېږي، خو او  هرچاته دا ډول اهتیا م

خو ستونز  داد  ، چې ددغه متم ا م مفهوم دخلیېو پېه نهېن کېې هغېومر  ااېر نېه 

لري، لیه چې پخېوا ېېې درلېود. پېه دې توګېه وېلې  شېو، چېې دا متېم هېم او  پېه 

رسچپه بڼه دی. ېع ې ددې پرنای ، چې خلې  نوانېان ، د چېارو مسېوولین دمتېم 

او کیفیت ته پام وکېړي، پېه عمې، ډګېر کېې ېېې ډېېر  ه ېه داوي، چېې ا ، مانا 

 څرنګه دنورو له خربتیا او ملورې پرته ېو کار په خپم رس انجام کړای يش؟

 :.دخطا یا ناغه وي یا توبه۴

دا متم هم هغه وخت وېم شوی، چې ېو څوک په ېو  مهمېه مسېله کېې سېهو  

پېه اه  وېېم شېوی، چېې ېېا باېېد د  يش ېا په عامه ا طوه خطا يش، نو دا متم ېېې

اې د  لپار  توبه وبا  او ېا ناغه پېرې کېړي. کېه څېه هېم دا متېم شېته او پېه نې ېو 

ناېونو کې دتطبیپ نای لري، خو او  موږ په خپله وول ه او سیا  ژوند کېې ډېېر 

داسې خل  کت  شو، چې خطا کوي، خو نه نا غېه ورکېوي او نېه توبېه وبېا . ښېه 

 ي سیاسېتوال او وېوپیامر دي، وېول ېېې وې ېي، چېې نایانونېه کارونېه بیلګه ېې اوس

 تررس  کوي، خو نه ېې دې ولس ته ناغه ورکړ  ، او نه ېې توبه واېسته.

 (۶.راستي زوال نه لري)۵

دامتم درښتیا وېلو لپار  کارول کیېږي. ېع ېې کېه کومېه مسېله راپېښېه وی، ېېو 

ادوي، چې رښتیا ووايي، اخوص وکېړي لوری بم لوري ته ددغه متم په کارونه ورپه ې

، نو اې د  به ېې ښېه وي. خېو زمېوږ ن  ېۍ وول ېه لېه بېد  مرغېه نېن سېبا ددغېه متېم 

دمفهوم په رسچپه بڼه ګام اخ،، هغه داسې ، چې وول پوهیږي، چې رښېتیاوېم ېېو 

غور  کار دی ، خو بیا هم اکرث  خل  دروغ وايي. که سیاسېتوال دي، کېه دې پوهېان 

امورېن دي ، که نوانان دي، که دکورنو او اوالدونو خاونېدان دي. وېول ېېو دي، که م

ډول په دروغو کې راښیېم دي، دچا خرب  که دروغ پیدا يش، رښتیا نه وايېي. دا پېه 

 عمومي توګه او  وخت دافغاين او په تېر  دپښت ي وول ې ېو  ناروغي ګرنېدلې.
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بد  ېې داد  ، چې زموږ دوېول ې اکرثېېت بیېا پېه دې ډېېر ښېه پېوهیږي، چېې  

رښتیا وېم زښته ډېر  ګټه لري. ېا په بلېه ژبېه داېمېي ګټېه د  او مېویتي تېاوان ، خېو 

 دوی مویتي ېا ل ډمهالې ګټه په پام کې نیيس، اوږد  مهال ته ارزښت نه ورکوي. 

  :ځينې نور متلونه

هوم او دتطبیپ عم، ساحه ېې زموږ پېه وول ېه کېې داسې متلونه ، چې مانا مف

نه شته ، نور هم موندی شو. چې دوولېو ترشېې  بېه دلتېه ښېايي زمېوږ موضېوع ډېېر  

اوږد  کړي. نو له ترشېحاتو ېې تېرېږو او مخامخ همدا متلونېه دلتېه لییېو. دا متلونېه 

 به په م ظومه او م ثور  دواه  توګه دلته راواخلو 

  .وېه الر  ناست وسه.راست اوسه په ل۱

  ..رنګ ېې مه ګور  خوند ېې ګور ۲

 .اور، بم په وول دېار وي –.امیر چې ظلم کار وي ۳

  ..انسان تاب  داحسان دی۴

 (۰)..اوبه په ډانګ نه بېلیږي۳

 ..اور او اوبه نه رس  ېونای کیږي۶

 .هومر  پخیږي –.وسپ ه چې څومر  وییږي ۰

   ..اوښ په بډ  نه وهم کیږي۸

  .حپ دګاونډي دی .اول۹

 (۸) ..بد تربور په بد  ورځ په کارېږي۱۳

  ..بې علمه سړی هوند دی۱۱

   ..باغ دباغوان دی ژرند  د ژرند  ګړي۱۲

  ..بد به ېم ، نه له ورور رس ۱۳

   ..بې ډوله مه ګډېږ ۱۴

  ..بې زحمته راحت نه شته۱۳

  ..بې سته څوک ج ت ته نه ني۱۶

 ..بې ګودر  مه ګډېږ ۱۰

 (۹) .ګر دمار دالسه مري.پاهو ۱۸
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  ..پردي خواه  ېا پور دي ېا پېغور۱۹

  ..پرښو تلوار پر بدو تامم۲۳

 .په ج ګ کې اسونه نه تیارېږي ۲۱

 .پ ځه ګوتې په خوله مه م ډ  ۲۲

 (۱۳.په پردي مل  خاين نه کیږي)۲۳

  ..په دوو بېړېو پښې مه ږد ۲۴

 .ن ګله کې ددوو زمرېانو شپې نه سباکیږي.په ېو  ۲۳

  ..ترکاڼي دبېزو کار نه دی۲۶

  ..تربېیارۍ بې ګاري ښه د ۲۰

 ..تورلیم ي په سابون نه سپی یږي۲۸

  ..و  له دواهو السو خیژي۲۹

  ..جزا دعمم حقه د ۳۳

  ..څه چې کرې هغه به رېبې۳۱

   .هومر  بارګ  –.څومر  خرګ  ۳۲

 .او ، باد به ېې ېو .څوک چې له یامه لیرې ۳۳

  ..څه خور  ، څه پرېږد ۳۴

.سموستم خو هلته و ، چې پور دې ژونېدی و، او  خېو هسېې رس لګېول ۳۳

  .دي

 ..نای ته ګور  بیا نو خور ۳۶

 (۱۱)..حاه په جوسه۳۰

 ..حرام چې دچا په کور ن وت، وي ، حول ېې هم وررس  ت، وي۳۸

   ..حپ اخر حقدار ته ر ۳۹

 .بد به پرزي –رنې .چې بد ګ۴۳

  . ورا حیران ووې ي –.چټه چې نوان ووې ي ۴۱

  .بدپرې مه واېه –.چې کابم نه خورې ۴۲

   .بد به مومي –.چې بد کوي ۴۳

  ..چې اوښان ساتې دروازې به لوهې ږدې۴۴
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 ..چې تېرشول ، هغه هېرشول۴۳

 (۱۲) .بد مه رسو  –.چې خیر دې نه رسیږي ۴۶

   .ه ېار کړې.چې رسو مال ترې جار کړې ، نو هرسړی ب۴۰

   ..چې یم نه لري ، اېامن نه لري۴۸

 .باچا نه مه وېرېږ  –.چې غم نه ېې ۴۹

 (۱۳.خپم عمم دالرې مم دی؟)۳۳

پورته متلونه اکرث  داسې دي، چې زموږ په افغاين وول ه کې ېې مانا په اوښېتې 

بڼه کت  شو.په پښتو ژبه کې د ېادې موضوع په باب ګڼ نور متلونه هم مونېدی شېو. 

متلونو په ښودانه بس ه وکړ . هیلېه د  ، «۳۳»و ماېې په وروستۍ برخه کې ېوازې د خ

په دې برخه کې اوږدې څېړنې دوام ومومي او متلونه زموږ له عام ژونېد رس  مطابقېت 

 پیدا کړي. 

 :نتیجه

زموږ پښتو ادبیاا ، چې زرګونېه کالېه لرغېون  تېارېخ لېري، ګړنې  ادب ېېې تېر 

وهاندې مطالعه کیږي. متلونه دګړين ېېا شېفاهي ادب مهمېه لیی ي ) تحرېري( ادب 

 برخه جوهوي ، چې په م ظومه او م ثور  دواهو بڼو ېې وې و.

متلونه دبېوبېلو پېښو پر وخت دعامو وليس خلیو له خوا وېم شوي، چې پخې 

، په تول پور  او دکار خېربې ېېې ګڼلې  شېو. هېر متېم نانتېه ېېو  کیسېه لېري، کلېه 

ې وي اوکله فريض. کېدای يش، دهر متم دمبدا ېا دپیم کیسه پېور  داکیسې رښتی 

رښتیا وي، خو نورو سیمو ته په خورېدو او وررس  دوخت په تېرېدو په نې و کیسو کې 

دسیمو او چاپیرېال له مخې هم نې ې متلونېه او کیسېې ېېې بېدلې  .بدلونونه راغ،

 شوي دي. 

ېېو متېم  پېه ېېو  موضېوع وېېم  مېثو .په سیمه ېیزو مسلو کې ېېو  د لهجېې د 

شوی، خو بلې سیمې ته چې تلل ، الفاظ ېې دلهجوي بدلونونو له کبله بدل شېوي. 

نې و دا ېې خپله مانا ساتلې  او په نې و کې ال ان ماناوې هېم بېدلې شېوي. زمېا پېه 

اند په دې برخه کې پراخه څېړنې به زموږ دشفاهي ادب لېه پرمختېګ رس  نېور  هېم 

 .مرسته وکړای يش
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زما دېادې موضوع ل ډيز دادی، چېې نې ېې پښېتو متلونېه ، کېه څېه هېم پخېوا 

رښتیا وو او مانا ګانې ېې هم زموږ په وول ه کې په پور  توګه دم لېو او تطبیېپ وه وې، 

خو او  پېه نېانخربي او ېېا نانېانخربي توګېه رس  بېدلې شېوي. ېېا خلې  او ولېس 

نه ېو  نوي مدين پړاو ته ن وت  او ېا دا چې دعرصي ژوند دنښېو پېه راډېرېېدو ، دژوندا

دوليس ژوند طرز تفیر ) اندود( خپم نای ، چم ، دوکې ، فرېې او نان غولېونې تېه 

پرېښ ، په دې توګه نې ې متلونه او  زموږ په عام ژوند کې له نې و اسېتث اتو پرتېه 

 ی ه کې په نسبي تفایم ښودل شوي. نور دتطبیپ وه نه دي. چې په پورته لی

مېېا ه ېېه کېېړې، داوښېېتو ېېېا دمانېېا لېېه پلېېو  درسچپېېه شېېوېومتلونو دا ېې، 

کیسېېېو پرنېېېای اوسېېې   حالېېېت وښېېېېم، پېېېه دې توګېېېه ، چېېېې دمتېېېم دوې ېېېګ او 

پېښېېېدو ا ېې، کیسېېه چېېې هرڅېېه و  ، و  بېېه ، خېېو څرنګېېه ، چېېې زمېېوږ پېېه اوسېې ي 

ه توګېېه مطېېره دی ، نېېو عېېام ژوندانېېه کېېې متېېم دېېېوې مهمېېې ګړنېېۍ برخېېې پېې

داسېېتعامل او د مانېېا لېېه پلېېو  ېېېې اوسېې ي تطبیقېېي سېېاحه ډېېېر  مهمېېه راتېېه ښېېیار  

شېېو . نیېېه نېېو پېېه اوسېې ي وېېول یز ژونېېد کېېې دمتلونېېو د تطبیېېپ پېېه سېېاحه زېېېاتر  

بحث وشو. زمېا لېه خېوا ېېاد شېوي متلونېه سېم پېه سېلو کېې دغېه ډول ېېو  مانېا نېه 

دمتلونېېو بڼېېو تېېه  ارزښېېتونو بېېدلون طبعېېا  يش ښېېودل ، پېېه وېېول یز ژوندانېېه کېېې د

هېېم بېېدلون ورکېېړی، نیېېه خېېو نېېوان افغېېان څېړونیېېي باېېېد دژواندانېېه لېېه بدالنېېه 

 رس  سم پښتو ګړن  ادب هم ترکت ې او کر  کت ې الندې ونیيس. 

هغېېه متلونېېه ، چېېې پېېه اوسېې ي ژونېېد   ۳۳دلیی ېېې پېېه وروسېېتۍ برخېېه کېېې 

کېېې مېېو پېېه رسچپېېه ېېېا اوښېېتي بڼېېه مختېېه رانېېي، وررس  راوهي. دا هېېر متېېم نانلېېه 

کیسېېه لېېري او کېېه لېېه اوسېې ي وخېېت رس  ېېېې پرتلیېېز سېېمون غېېواهو، ښېېايي کتابونېېه 

خېېربې پېېرې وکېېړای شېېو. ز  دپښېېتو متلونېېو پېېه بېېاب خپلېېې داخېېربې دلتېېه رانغېېاهم 

 ېې پای ته رسوم.او په ېو څو وهاندېزونو 

 :وړاندیزونه

.دافغانستان دپوه تونونو دادبیاتو پوه ځېو په پښېتو څېانګو کېې دې ، پښېتو ۱

ګړين متلونه دکورنیو دندو په توګه محالی و ته وسپارل يش، چې له خپلو سیمو ېېې 

 راوول کړای يش او بیاېې وڅېړي هم.
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.دپوه تونونو زد  کوونیو ته باېد په سیمه ېیز  توګه دمتلونېو دکیسېو راوولولېو ۲

 دندې هم ورکړای يش.

موسساا باېېد .دافغانستان دعلومو اکاډمي، پوه تونونه او نور اديب او علمي ۳

دپښتو فوکلور دژغورنې په کار کې رغ د  ونډ  واخ، او ه ه وکړي، چې وليس ادب 

 وژغوري.

.دپښېېتو متلونېېو پېېه بېېاب باېېېد زمېېوږ اسېېتادان او باتجربېېه څېړونیېېي هېېم نېېوي ۴

مساېم راوښېي او ااار ولییي، چاپ او خپار  ېې کړي او افغان نوانان دخپلېې ژبېې 

 ه وي.فوکلورېیي غ ا م دۍ ته و 

. هېواد پوه تونونه باېد  فعالې چېاپخونې)مطبعې( اېجېاد کېړي، دمحاېلی و ۳

کورنۍ دندې، مونوګرافونه ، دماسټرۍ تیزسونه ، داسېتادانو علمېي مقېالې او رتبېوي 

څېړنیز کتابونه چاپ او خپار  کړي، اکرث  دا ډول تررس  شوې څېړنې ، اوس ي نېوان 

 کومه مرج  ېې هم نه شته.  کول ته نه دي رسېديل او د رسونې بله

 

  :خذونهأ م

. بې وا،عبېېدالروف  پښېېتو متلونېېه )لېېه دري او انګلیيسېې ژبېېاهې رس (،دپښېېتو ۱

 م مخ۲۳ل، ۱۳۳۸څېړنو نړۍ وال مرکز، کابم، 

م، ۱۹۰۳.نوند، ابوالخیر  دمتلونو ییاې، خپرنېدوی پخپلېه لییېوال، کووېه،۲

 م مخ۱۲۲

 م مخ۳۳ل ۱۳۴۴وول ه، کابم، پښتو متلونه ، پښتو   .ژواک ، محمددېن۳

.شېېېی واری ، محمېېېد موسېېې  خېېېان  دمتلونېېېو ییاېېېې ، خپرنېېېدوی پخپلېېېه ۴

 م مخ۱۶میودي، ۱۹۹۹لییوال،پېښور، 

 –روهي ادب ، بېوبېم ووکونه ، پېښور پوه تېون   .طاېر، پروفیسور محمد نواز۳

 م مخ۳۸م کلونه، ۱۹۸۸،۱۹۸۹،۱۹۹۲پښتو اکاډمي، پېښور، 

وليسېې مرغلېېرې، خپرنېېدوی پخپلېېه لییېېوال، پېښېېور،   .غربییېېار، سېېیداګم۶

 م مخ۲۳ل، ۱۳۸۳

متلونېېه، پښېېتو اديب وول ېېه یلعېېه سېېی،   ، کووېېه،  -.کېېاکړ، دېېېدار  متلونېېه۰

 .م مخ۱۲م، ۱۹۹۹
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پښېتو متلونېه ، پښېتو وول ېه،   تېاربرن لییېوال -.کرېمي، شېر محمد ) ژباهن(۸

 مخونه  ۳۴، ۳۳ل، ۱۳۶۳کابم،

. وفا، محمد داود  د فوکلېور پېژنېدنې الرښېود، ختېیا اکېاډمي، جېول ابېاد، ۹

 ېم مخ۰۸ل ۱۳۹۳

دمتلونېېو ییاېېې، خپرنېېدوی پخپلېېه لییېېوال، کووېېه،   . ويل، ويل محمېېد۱۳

 م مخ۱۳م، ۱۹۸۶

اپي د مویوفېاتو ادار ، .هېوادمم، رسمحقپ زام   پښتو وليس ادبیاا، د س۱۱

 ل، بېوبېم مخونه۱۳۰۶پېښور 

. سېېیدعمر پهلېېوان  د ن ګرهېېار والېېېت د بهسېېودو ولسېېوالۍ د یلعېېه ملېېخ ۱۲

 کلن سپین ږېري رس  مخامخ مرکه. ۶۲اوسېدونی ، 

. حرضېېا ويل مامېېا  د ن ګرهېېار والېېېت د کېېامې ولسېېوالۍ د شېې ې کېېو ۱۳

 کلن سپین ږېري رس  مرکه.۰۴اوسېدونی  
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 څېړنوال  عبدالظاهر شکيب  

 

 ظي موسيقي ته لنډه کتنهلفد غني خان د شاعرۍ 

  

  :لنډيز
 

پښتو ژبې د معارص پېر د فلسفي شاعر غ ي خېان د شېاعرۍ په دې مقاله کې د 

د لفظي اهخ پر موسېقي باندې خربې شوې  دي او د د  د اشعارو د لفظي موسېقي 

بېوبېلې  بېلګې راوهل شوي او دا خرب  روښانه شوې د  ، چې غ ي خان په کلمو يېو 

و پېه دې مسل  شاعر و،  چېې د شېعر موسېېقي تېه يېې هېم نېانګړا پېام  اهو  و ا

پوهېد  چې شعر د لفظونو س درېز  وې ېا د ، د شېعر ښېیو پېه الفېاظو کېې نغښېتې 

وي،  شعر د خربو هرن دی، په رنګی و الفاظو کې د مضمون او مع ا وهاندې کول دي  

او باالخر   شعر د فیېر و خیېال عېاطفي تېړون دی. پېه الفېاظو کېې مع ېا نغښېتې او 

 امتزاج دی.موسېقیت ېې د غږونو ېو ګډ اه ګین 

  :رسيزه

غ ي خان زموږ په معارص  پښېتو شېاعرۍ کېې هغېه نېوم دا چېې خپېم سېب  ، 

خپم انداز ، خپم کلاما او خپم فیر لري ، د خپم زهه خربې په خپله خوله کېوي ، 

د ښه مع ايېز شعر تر څ گ يېې د کېوم  .چې دغه نانګړنه يې د ښه شعر مقام واکي

ګاڼېه  ېموسېقي ته هم پام کړا دا او د شعر ناوې  يې د موسېقي پېه زهه راښېیونی

  .ښیلې کړې د 

په دې لېی ه کې کوښښ شوا چې د غ ي خان د شاعرۍ موسېقېت وڅېړو  او 

،له کبله ډېر  غښتلې د ، موسېقي دا جوته کړو ، چې د غ ي خان شاعري د داخ
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همدا رنګه ه ه شوې  چې په دې لېی ېه کېې د غ ېي خېان د شېاعرۍ   ډېېرې  

  .بېلګې راوهو او د څېړنې د ترشيحي مېتود په رڼا کې پرې بحث او څېړنه وکړو

  :د څېړنې ارزښت او مربميت

د شېېېعر موسېېېېقي د شېېېعري هېېېرن هغېېېه اهخ دا چېېېې د شېېېعر پېېېه ښېېېیويېز  

مهېېم رول لېېري ، خېېو پېېه دې برخېېه کېېې پېېه پښېېتو ژبېېه کېېې برخېېه کېېې تېېر وولېېو 

څېړنېېې د نلېېت برابېېر دي او تېېر اوسېېه خېېو د غ ېېي خېېان د شېېاعرۍ پېېه موسېېېقېت 

لېی ېېه نېېه د  لېېېدلې ، نېېو ددې مقېېالې پېېه مرسېېته بېېه د غ ېېي  مېېا هېېېړ څېړنېېه او

خېېان د شېېاعرۍ د داخېې، موسېېېقي يېېو اهخ جېېوا يش  او پېېه راتلېېونیي کېېې بېېه 

څېړنېېو لپېېار  د يېېوې دروازې حېثېېېت ولېېري او څېړونیېېي بېېه د پېېه دې برخېېه کېېې د 

  .غ ي خان د شاعرۍ په دې اهخ نورې څېړنې هم وکړي

  :موخه

پېېېه دې څېړنېېېه کېېېې تېېېر ډېېېېر  کوښېېېښ شېېېوا دا ، چېېېې د غ ېېېي خېېېان د 

شېېېاعرۍ د لفظېېېي موسېېېېقي اهخ روښېېېانه کېېېړل يش او د غ ېېېي خېېېان د شېېېاعرۍ 

علومېېاتو رس  سېېم کومېېه لېی ېېه نېېه پېېوهې او م لېېهدغېېه اهخ چېېې تېېر اوسېېه پېېرې زمېېا 

و  ، تېېررس  شېېوې ، نېېو دا لېی ېېه بېېه د غ ېېي خېېان د شېېاعرۍ چېېې پېېه پښېېتو ژبېېه 

کېېې د نېېانګړي سېېب  او نېېانګړي انېېداز شېېاعري د  ، دغېېه اهخ تېېه بېېه يېېې هېېم د 

لېیوالېېو پېېام ورواوهي او تېېر څ ېېگ بېېه د غ ېېي خېېان د شېېاعرۍ پېېه داخېې، لفظېېي 

یېېوال خپلېېې سېېپړنې او څرګ ېېدونې تېېر او مع ېېوي موسېېېقي هېېم څېړونیېېي او لې

   .رس  کړي

  :د څېړنې مهمې پوښتنې

 لفظي موسېقي څه ته وايي ؟ 

 ړې ؟ کايا غ ي خان د خپلې شاعرۍ لفظي موسېقي په سمه توګه تررس  

 د لفظي موسېقۍ اهمېت څه دا ؟ 

 د غ ي خان د شاعرۍ د لفظي موسېقۍ اهمېت او ارزښت په څه کې دا ؟ 

  :د څېړنې روش

علمي ترشيحي او تحلې، مېتود څخه کېار اخېسېتم شېوا  لهپه دې څېړنه کې 

 .دا
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  :اصله موضوع

د غ ى خېان   اشېعار بېوبېېم اهخونېه لېري او لېه  هېر  اهخېه پېرې پراخېه خېربې 

کېداا يش ، هغه د خپم شعر هر  کلمه په ډېر م اسې او سم ناا کې کارولې ،  د 

کلمو په کارونه کې يې هم تم ښیويېز اهخ ته پور   پور  پاملرنه کړې د  ،  لېه  نې ېو 

ا پ ځويل او جوه کړي دي  او دا نیېه غري شعري کلامتو يې هم ښی، شعري کلام

  .چې  غ ي خان په کلمو يو مسل  شاعر و 

غ ېي خېان شېاعر دا ، د » غ ي خان په باب په يو  اار کې  مې ولوستم چې   د

خپم زهه خربې په بېباکانه ډول کوي ، که چېرې د د  د شعرونو په جولېز )شېی، ( 

م ، تلبېه ، استعارې ېتد بحر ، ر کې جوهښت باندې نظر وکړو ، د  په خپله  شاعري 

، یافېې ، رديې، ، لفظېي او مع ېوي،  ې عتونو نېه ډېېر  اسېتفاد  نېه د  کېړې ، د د  

شعرونه بايد د يېادو توکېو پېه تلېه ونېه تلېم يش ، هغېه د فیېر شېاعر دا ، د هغېه پېه 

وزن او بحر نه پرېوتې م ې هم شته او داسې م ې يې پېه شېعرونو  لهشاعرۍ کې 

کې شته ، چې یافېې او ردي، په کې نه دي مراعاا شوي ، خو د  خپم فیر او نظېر 

پېېه بهېېا ډول وېېول ې تېېه وهانېېدې کېېړا دا او لېیېېوال او محقېېپ بايېېد د د  شېېعر لېېه 

 (  ۱«).مع ايېزې زاويې وګوري ، نه د فزيیي جوهښت له مخې

لېیوال دغه  خربې که سمې دي ، نو اختوف هم وررس  کېداا يش او هغه دا    د

؛ چېرته  چې مع ا وي،  نو نظم به هم وي او چې نظم وي، نو   عتونه بېه هېم وي او 

موسېقي به هم وي ، ینګ او ترنګ به هم وي او دا خربې د غ ي خېان پېه شېاعرۍ 

ش نلته ، ما پېرې څېو ل ېډې خېربې کې ډېرې شته ، دلته پرې د اوږدو خربو ګ جاي

کړي او دا نیه چې غ ي خان بايد  د شاعرۍ  له دې اهخه هم ژور وڅېېړل يش او د 

  .هغه  د شاعرۍ لفظي او مع وي ښیووې په معارصو کاڼو وتلم يش

څرنګه چې موسېقي د شعري  هرن  يو په زهه پورې  اهخ  دا، نو  غ ېي خېان هېم  

  .ې ې برخې ته خا ه پاملرنه کړې د د خپم کوم موسېقېت او آه ګ

د شعر موسېقي د شعري هېرن يېو مهېم اهخ دا ، چېې پېه بېوبېلېو ډولونېو تېررس  

کېېېېږي ، چېېېې  د متجانسېېېو کلمېېېو يېېېا د يېېېو ډول او  یريېېېې اامخرجېېېه اوازونېېېو لېېېه 

، موسېېقي د شېعر  محسوسېدونیي م ظم  يا غري م ظم تیرار څخه رامې ا تېه کېېږي
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ظاهري بڼې ته  نانګړا آه ېګ ورکېوي او  د شېعر لوسېتونیي د يېو ډول او پرلېه 

 پسې تلفظ کېدونیو کلمو له ويلو او اورېدلو  خوند اخ،. 

يا نې ې وخت توري او کلمې د  يو بم پېه څ ېگ کېې رس  داسېې وایې  کېېږي ، 

ي هېرن   لېوه مقېام دا ، چې موږ  يې ترنگ او ینګ له لريې احساسوو او دا  د شعر 

چې شعري کلمې د  مع ا تر څ گ ښیىل او زهه راښیونیى اواز  هم  ولري ، د کلمېو 

او تورو دغه ینګا په شېعر کېې کلېه کلېه د بېديعي لفظېي  ې ايعو ، لیېه تج ېېس ، 

تیرار،  سجعې او نورو په جامه کې وي او کله کله د اه ګ ، ردي، او یافېې په جامېه 

ورو او کلمېو فريیونيسې د دې سېبې ګرنېي ، چېې پېه کېوم کېې کې وي ، چې د تې

بې موسېقي  شعر د بدرنګه ناوې غونېدې وي او بېې شېعر   .موزيیال غږونه و پ ځوي

  .موسېقي د بې ګاڼې ناوې په څېر

د شېعر موسېېېقي ډېېر ډولونېېه لېري.  محمېېد رضېېا شېفېعي کېېدک ي پېه خپېېم ااېېر 

بېريوين ، ک ېاري ، »  برخېو وې ې)موسېقي شېعر (کېې د شېعر موسېېقي پېه څلېورو 

لفظي موسېقي د داخ، موسېقي يېو  برخېه د  ، . (۲« )داخ،  او مع وي موسېقي 

پېېه شېېاعرۍ  کېېې داخېې، موسېېېقي د تېېورو او کلمېېو  پېېه تېېړون  ، اه ګېې  ترکېېېې او 

جوهښېېت  پېېورې اهه  لېېري ،دا نېېو د شېېاعر کېېامل دا چېېې د خپېېم شېېعر کلېېاما او 

و او  اورېېدونیو  توجېه جلېې یاو کاروي ، تر څېو د لوسېتون ترکېبونه څه ډول انتخاب

کړي او د اورېدونیي او ويونیي د ښیو حس راوپاروي او ښیويېز اغېز يېې راژونېدا 

کړي ، چې د شېعر دغېه برخېه تېر ډېېر  پېه داخې، موسېېقي پېورې اهه لېري او دغېه 

ه کېې دادا موسېقي د لفظي هرنونو او جوهښتونو تر اغېېز النېدې وي ، خېو ی  پې

رنگ او خوند ولېري او لېه تاې   او  يچې د لفظي   ايعو او جوهښتونو کارونه طبېع

بېېا يېې اهمېېت او  .تیلفه خايل وي او که  چېرته يې ما وعي جوهښېت ښېیار  يش

همدا شېان دغېه موسېېقي او لفظېي  .ارزښت نه وي او هغومر  ښیو نه يش زېږوالا

او د شعر ژباهن په اديب حلقو کې  پېه همېدې  نيارزښتونه تم په ژباهه کې له م ځه 

وجه خېاين يېاد شېوا ، نیېه چېې د لفظونېو د موسېېقي ژبېاهه بلېې ژبېې تېه تقريبېا  

  .ناممین کار دا

موږ يې دلته د شعري موسېقۍ په تېوري ډېرې خېربې نېه کېوو ، يېوانې د غ ېي 

   خان د شاعرۍ د داخ، لفظي موسېقۍ څو وونې راوهو
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   واييد کلیاتو په لومړي رس کې دعا لولو  ، چې د غ ي خان 

 سېېاګو د جانېېان کېېې زمېېا ښېېی، جهانونېېه دي

 وادې خلېېېه دنېېېېا ز  وږا سېېېتا د دنېېېېا نېېېه  ېېېه 

 ګور  د فقري کچیول کې تاج د سېی در دا پېروا 

 ګېېېدا نېېېه  ېېېېه شــــومانو د  ســـنيانوز  يېېېم د 

 ز  يېېې پېېه غېېرور درنېېه د مې ېېې پېېه نېېوم غېېواهم 

 ز  مل ېېګ بېېې نېېېاز  سېېتا د ويېېر واويېېو نېېه  ېېه 

 يو د سپوږمۍ څاڅیى درنه وې  لېه د يېار غواهمېه 

ــــوخوبو ز  يېېېېم د  ــــود  ن  ګېېېېدا نېېېېه  ېېېېه  اللون

 هغېېه مسېېتي غېېواهم چېېې يېېې مېېر  نېېه يش وژ 

 نېېېېېه  ېېېېېه  ســـــبااو  بېګـــــاز  دې د غمونېېېېېو د 

 او تلېېه دنېېېا هېېۍ کېېه دې بخښېېې نېېو اا امېېري  ؟

 (۳ستا شو  سېتا دنېېا ز  وږا سېتا د دنېېا نېه يېم)
 

که موږ دغه  نظم ته د زهه په غوږو نري شو ،  د متضادو ، هم یافېه او هېم سېجعو 

لمو راوهلو  او د يو ډول کلمېو تیېرار پېه نظېم کېې د ښېیو تېر څ ېگ موسېېقي هېم ک

پ ځولې د  ، لیه )سخېانو، شومانو (، )خوبونو، اللونو(، )بېګېا، سېبا ( چېې پېه خپلېو 

ې دي ، د دنېا او سېتا د کلمېو تیېرار او د )ن( او )ر( تېورو کلم م ځونو کې هم سجعه

د غ ي خېان دا نظېم هېم لولېو چېې  .کړې د تیراري شتون د شعر موسېقي پېاوهې 

   وايي

 مسېېېېېتانه سېېېېېایي راشېېېېېه يېېېېېو جېېېېېام جېېېېېام راوهه 

 ُمسېېېیۍ شېېېه پېېېه خ ېېېدا شېېېه، يېېېو جېېېام جېېېام راوهه 

 پېالېېېه کېېېېږد  شېېېېري ه ، نېېېواين د نېېېوانۍ وي ېېېه 

 رنېېېېگ رنېېېېگ مسېېېېتي رنګې ېېېېه ، حسېېېېې ه نازنې ېېېېه 

 جېېېام راوهه  مج ېېېون  ېېېه لېېېېىل شېېېه،  يېېېو جېېېام

 يېېېو ګېېېم يېېېم رژېېېېد ،  يېېېو بېېېاغ يېېېم سېېېونېد  

 يېېېېېېېو سېېېېېېېېاز د ژها يېېېېېېېم ، يېېېېېېېېو آ  د بلبلېېېېېېېېې 

ژونېېدون شېېه، زمېېا سېېا  شېېه ، يېېو جېېام جېېام راوهه 
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 ګلفامېېېېه سېېېېېایي راشېېېېېه، يېېېېو جېېېېېام جېېېېېام راوهه 

 يېېېېو را   ېېېېه خاموشېېېېه ، نغمېېېېه يېېېېم فراموشېېېېه 

 نېېواين مېېې پېېه غمېېه بېلېېه ، مسېېتي راوهه بېېې هوشېېه 

 ه ، يېېېېېو جېېېېېام جېېېېېام راوهه د درد دارو زمېېېېېا شېېېېې

 مسېېېیۍ شېېېه پېېېه خ ېېېدا شېېېه يېېېو جېېېام جېېېام   راوهه 

 مست مست راکړه خوبونه ، چې پټ کېړم پېرې غمونېه 

 یوع کېېړه د ژونېېد تېېال تېېه ، نېېازک د ښېسېېت رُسونېېه

 دلېېېېرب شېېېېه دلربېېېېا شېېېېه يېېېېو جېېېېام جېېېېام راوهه 

 (۴مسېېېتانه سېېېایي راشېېېه ، يېېېو جېېېام جېېېام راوهه )
 

په پورته نظم کې غ ي خان د خپم شعر د کلمو په جادوګرۍ ،  تیېرار ، د  متجانسېو 

کېفېتونو په راوهلو  ، د  سجعو او یافېو په پرلېه پسېې زيېرو بېم حالېت ، پېه شېعر کېې  

مستو مستو  خوبونو د ژوند تېال او رُسونېه هېرم سېات، او يېو   ژونېدۍ موسېېقي يېې 

ته شعر د کلامتو او  لفظونو لېه تلفېظ او اورېېدو  زېږولې د ،چې موږ د غ ي خان د پور 

د غ ېي خېان  .څخه يو نانګړا ښیويېز کېفېت ، حووا  او لذا  حس کوالا شېو 

 دا څو نور بېتونه هم لولو  

 دي تلـــلکلېېه تــول زمېېا د سېېاګو،  کلېېه  ســپناو  تــور

 دي مونتــــلدي او  ورکــــولزمېېېېا نظېېېېر دا  ورځاو  شــــپه

 دي مشـــــ ولولګېېېېېر د  دا نې ژړاد  کېېېېېه  خنـــــداکېېېېېه 

 (  ۳دي) ګډېـدلدا خپېم رسور تېه  فراقدا که  وصالکه 
 

) تېور ، سېپ  ( ، ) شېپه ،  .په پورته بېتونو کې تول او تَلم اشتقایي تج ېېس دا

ورځ( او )و ال ، فراق( متضادې کلمې  دا.  تَلم ، مونتېم، ملېغولول او ګډېېدل د 

خوا متضېادې کلمېې دي ، نېو لېه  یافېې کلمې دي  او که )خ دا او ژها(  رس  له يوې

بلې خوا د يوې سجعې کلمې هم دي ، همدا ډول پېه زيېاتو کلمېو کېې د )ل( تېوري 

تیرار د شېعر موسېېقۍ تېه پېاوهتېېا او یېوا بخښېىل دا  ،چېې دې ډول د لفظونېو،  

کلمو او د متضادو کېفېتونو يو ناا کېدلو د غ ي خان په دې شعر کې يېو نېانګړا 

 م ا ته کړا دا. موزيیال کېفېت  را
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هغه شعرونه چې داخ، لفظي موسېقي يې پېاوهې وي،   د موسېقي له  آلو رس  

هم خپله موسېقي په ښه شان څرګ دوي.  د غ ي خېان ډېېر  شېاعري د دې خېربې 

جوا  ابوا دا ، چې د پښتو ژبې پېاوهي هرنم د رسدار ع، ویر يېې دغېه داخې، 

ړۍ کړې او وېول پښېتانه يېې آوازونو رس  غاهه غ  لهموسېقي د موسېقي د فزيیي آلو  

په شوق او مې ه رس  اوري ؛ آن له ما څخه يوې بهرنۍ مېېرمن چېې پېه پښېتو ژبېه نېه 

پوهېد  ، خو د غ ي خان له شعرونو رس  يې  مې ه درلود  ، غوښت ه وکړه چې د غ ي 

   .خان هغه شعرونه چې د رسدار ع، ویر په آواز کې دي،  ورته پېدا کړم

)رنګ  ، رنګ ، ینېګ ( او ) نېاز ، نېېاز( د  زايېد تج ېېس  د  په الندې بېتونو کې

   کلمو په راوهلو رس  شعر موزيیال خا ېت خپم کړا دا

 وکېړي رنـ د  جهـان رنګـنهوند به څېه یېاېه ددې 

 وکېړي  رشن به څه ستا د طبعې  نيمې مړې ګوتېدا 

 وکېېړي  نيــازاو  نــازبېېه پېېه څېېه  وچــې ســپېرې شــونډې

 (  ۶وکېړي) رنـ به په کومېه نلېه  سرتګې غمګينېدا 
 

    يا هم دا الندې څو بېتونه

 دا مـــدهوشبېېس ب ېېېد  دا کېېېه مج ېېېون دا کېېېه 

 دا  هــــــوشدد   اخيســــــتونک  خرڅــــــوونک 

 کېېېېېېېېه جومېېېېېېېېاا کېېېېېېېېې بېېېېېېېېس       دا 

 (۰مېخانېېېېېه کېېېېېې يېېېېېو اواز د نېېېېېو  ب ېېېېېو  دا)
 

لمېې په پورته بېتونو کې )مدهو  ، هېو  او نېو  ، ب ېو  ( د زايېد تج ېېس ک

دي ، همدا شان )اخېستونیى ، خرڅوونیى ( د يوې سېجعې   څلېور څپېېزې کلمېې 

دي ، د      تیرار هم  نېانګړا نېاا نېېو  دا ، همدارنګېه پېه مېخانېه کېې د 

)نېمېې مېړې  .نو  ب و   او په جوماا کې د     غږونه د تقابم   عت جېوهوي

کلمې  دي ، چېې دې وولېو د شېعر  ګوتې ( او )وچې سپېرې شونډې( د يوې سجعې

   يا هم دا څو بېتونه لولو  .پايه خون د  کړې د 

 چې دې و  د بدو نه وي ، څه به ته څه به دې ښېه وي 

 تېېېو بېېېه هلېېېه د یابېېېو چېېېې یاب درتېېېه پراتېېېه وي

چې بوډا شې خوله کړشپه ، بېېا توبېه توبېه د څېه کېې؟
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 (۸بېدو بېد وي، د ناکامېه چېې تېه ښېه کېې )هغه ښه د 
 

په پورته بېېت کېې د ) ب ، ا ، د ( کانسېونې ټ غږونېو د شېعر موسېېقي پېېاوهې 

د غ ېي خېېان د )شېاعري( تېېر رسلېې  النېدې دغېېه څېو بېتونېېه ګېورو چېېې  .کېړې د 

   موزيیال کېفېت يې رام ا ته کړا دا

ــاللېېږ  ــالکېېړه ، لېېږ  خي ــان د  شــانکېېړه ، لېېږ  ت  جان

 ارمـــان کېېېړه ، يېېېو آ  د  غورځنـــ کېېېړه ،  رنـــ  لېېېږ

ــورلېېږ  ــارکېېړه ، لېېږ  ن   ســازکېېړه لېېږ  ســوزکېېړه ، لېېږ  ن

ــــپو مۍلېېېېږ يېېېېار د  ــــتوروشېېېېه د  س ــــراز  س  هم

ــــېراز لېېېېږ ګېېېېوټ د کعبېېېېې کېېېېې لېېېېږ ګېېېېم د   ش

ــــا لېېېېږ  ــــانشېېېېه لېېېېږ تېېېېور  باغيچــــه لېېېېږ ب   بياب

 (۹)جانـاند شـان کېړه،  لېږه  تـالکړه،  لېږ  خياللږ 
 

ال( ، )شېان،  جانېان(، )رنېګ ، غورن ېگ( ،) نېور ، په پورته بېتونو کې )خېال ، ت

نار(، ) سوز ،ساز(  متجانسې  او مسېجعې کلمېې دي  او د نې ېو  کانسېونانټ غږونېو  

تیرار د شعر موسېقي پېاوهې کړې د   او هېم سېړا پېه اسېانۍ رس  د دغېو  کلامتېو 

    خون د حالت محسوسوالا يش ، بم ناا غ ي وايي

 انجېېام د هسېېتۍ نېېه دا نېېه مېې م نېېه مېې م يېېار  مېېر 

 خو ېدل یاب په جام کې اختتېام د مسېتۍ نېه دا 

 چې ماښام د کومې شپې وي نېو د هغېې سېبا هېم وي 

 چې رڼا وي تېار  هېم وي ، چېې تېېار  وي رڼېا هېم وي

 چې يو نه وي بم هم نېه وي او کېه وي نېو وي بېه دواهه 

 دې دريېېاب لېېه چرتېېه  شېېته دا لېېرې بلېېه يېېو  غېېاهه 

 هېېېېار دي يېېېېو ماښېېېېام کېېېېې د خېېېېزان زر سېېېېحر  د ب

 (۱۳شم ُخمونه ډک د عطېرو يېو دانېه کېې د ريحېان )
 

   دې بېتونو ته هم متوجه کېږو

 خېېوښ مېېې دي ګلونېېه ، هېېم ښېېیارونه او هېېم آسېېونه 

 خېېېوښ مېېېې نېېېر پښېېېتون دا ز  راوها پښېېېت ې يېېېم 

ز  وم پېېېه وطېېېن مېېې  خېېېو تېېېن جېېېو وطېېېن کېېېړم
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 (۱۱ز  د رس ګم نه شوم هسې ز  تېرې سېپېل ى يېم )
 

تسمې  چې نې و پوهانو د مسج  شېعر نېوم ورکېړا  ، هېم کلېه کلېه د کېوم پېه 

به د غ ي خان يو مسج  شعر ولولو  او وبه ګورو موسېقي کې رغ د  رول لري ، او  

   چې د د  د شعر موسېقي يې څه ډول پېاوهې کړې د  ، غ ي وايي

 يېېېېېېېو سېېېېېېېړک د ګلسېېېېېېېتان ، بلېېېېېېېه الر  د زنېېېېېېېدان

 مېېې ا کېېې ز  واله حېېريان ، چېېې پېېه دې نېېم کېېه پېېه دې 

 يو خوا عېش عرشا سېلونه،  بم خېوا ک ېدې ک ېدې غرونېه 

 او  پېېه دې نېېم کېېه پېېه دې  دې خېېوا سېېاز اخېېوا وېرونېېه، 

 دلته ښېیلې موسېیۍ شېونډې، هلتېه غېم فريېاد د کونېډې 

 دا ناا خوب هغه ناا م ډې ، او  په دې نم که په دې 

 يو دا ډنډ پټ په ش  رنگ ، بم دا سې د وهي غورن ېگ

 دې خېېوا یېېرب اخېېوا ج ېېگ ، او  پېېه دې نېېم کېېه پېېه دې 

 يېېو خېېوا سېېوا مېېخ د سېېیور ، بلخېېوا خانېېدي سېېوني اور 

 اخېېوا تېېاج دا خېېو رستېېور ، او  پېېه دې نېېم کېېه پېېه دې 

 دېخېېوا څښېېي د زهګېېي وي ېېې ، اخېېوا رس  یاب د مې ېېې 

 (۱۲دلته هوند يې هلته وي ې ، او  په دې نم که پېه دې)
 

په پورته تسمې  يا مسج  شعر کېې ددې ترڅ ېگ چېې هېر بېېت يېې د سېجعې 

شېونډې کونېډې   -، وېرونه  سېلونه ، غرونه  -خپلې کلمې )هلستان ، زندان ، حريان 

وي ېې ، مې ېې ، وي ېې (    -سېیور ، اور ، رستېور   -رنگ ، غورن ګ ، ج ېگ   -، م ډې 

لري،  که وګورو يو زيروبم آواز هم زېږوي ، دغه زيروبم آواز خپله د موسېېقي خون ېد  

 همدا شان په پورته شعر کې بې یافېې ردي، هم راغىل دا.    .ساز دا

په پخوانېو شعرونو کې تم کوښېښ کېېد  چېې یافېېه لېه رديې، مخیېې هرومېرو   

رايش،  اما په معارص شعر کې کله کلېه رديې، د یېافېې نېاا نېيسې او پېه نېانګړي 

ډول د شعر د موسېقۍ دند  پر غاهه اخې، ، چېې د غ ېي خېان پورتېه شېعر يېې ښېه 

يې ووايو   یافیه هم د ماوو لفظونېو لپېار  ېېو پییېر دی، بېلګه د   او که په بله وي ا 

چې د غ ېي خېان د  نظېم رخېت و زېېور يېې تلېیېم کړا،یافیېه د نظېم  پېه لفظېي 

موسېقي کې مرسته کوي او هغه جېوهوي. یافیېه دتېورو پېه اه ګېین اوډون رام ځتېه 
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شېی  کېږي، دغه اوډون ېو  نانګړې موسېقي رام ا ته کوي. نو نیه خو نیام ېو 

(.  همدا شان یافیه پر خپېم نېانګړي ۱۳)) بې یافیې شعر بې هډوکو سړی بويل(()

رېتیم ېا موسېقۍ د شاعر تخېېم راوولوي او په لفظونو کې ېېې رانغېاهي،د تېودور دو 

)) یافیه هغه زرېن مېېخ دی چېې د شېاعرانو   (په وې اTheodorde Banvilleبانوېم)

 (۱۴تثبیتوي((. ) تخیوا

له یافېې رس  رس  تیرار   عت چې په شعر کې د موسېقېت په رامې ا تېه کولېو  

ج ېا  ، تلېابه   کې مهمېه ونېډ  اخې، او پېه بېوبېلېو ډولونېو تېر رس  کېېږي،  لیېه

االطراف ، ردالادر عىل العجز ، ردالعجز عىل الادر ، التزام يا اع اا  او داسېې نېور 

د شعر په داخ، موسېقۍ کېې يادو  شو،  ډولونه چې په ووله کې يې په تیرار رس 

د غ ېېي خېېان النېېدې  بېېېت تېېه متوجېېه کېېېږو ، چېېې دغېېه اديب  .کارنېېد  ونېېډه اخېې،

    جوهښتونه  يې په کې غاهه غړۍ کړي دي

 مې ه ُحسېن جېوه کېړي بېېا پېرې يش مئې ېه مې ېه  

 (۱۳مې ېېېه لېېېېونۍ د ،  لېېېېونۍ د  مې ېېېه مې ېېېه )
 

رسلې  النېدې لېیېم شېوا ، ردالعجېز عېىل  په پورته شعر کې چې د  )مې ې( تر

الادر ، تج ېس او تیرار غرب  راغ،، چې  د مې ې د کلمې ډېر تیرار او بېا د شېعر 

په  در او عجز کې نېانګړې موسېېقي زېږولېې ، چېې د شېعري موسېېقي   يېو  ښېه 

بېلګېېه يېېې  بلېېىل شېېو  او دغېېه اديب  ېې عتونه  هلېېه ښېېیىل  او َحسېې   وي چېېې د 

  .ښیو په پ ځونه کې مرسته وکړيموسېقي او 

په الندې بېتونېو کېې هېم سېجعو او  متجانسېو کلمېو يېو ډول موزيیېال خا ېېت 

 رام ا ته کړا  

 امېېېېان چېېېېې اله امېېېېان الهه ، د امېېېېان لېېېېه ملیېېېېه

 روک شېېېو چېېېې روکېېېول يېېېې دښېېېم ان لېېېه ملیېېېه 

 زهه يېېې خېېوږېږي نېېه  ېېربېږي نېېه  ېېربېږي خلقېېه 

 (۱۶ارمېان لېه ملیېه )په شا شا ګوري ني امان په ډېر 
 

او   هم د ردالعجز عىل الادر يو بم بېت لولو چې د شعر په موسېقي کېې يېې 

ونډه اخېستې او هغه  د )څومر ( کلمه  د  چې د بېېت پېه  ېدر، عجېز او رکېن کېې 

 .تیرار شوا دا
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 څېېېېېومر  مې ېېېېېه مسېېېېېتي درکېېېېېړم ادب څېېېېېومر  ؟ 

 (۱۰څېېومر  تېېا دلېېدار جانېېان کړمېېه ، رب  څېېومر  ؟ )
 

   یرار   عت په يو بم ډول  ګوروپه دې الندې بېتونو کې هم د ت

 زلفېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې دې کېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېړې ول ول ول 

 وېېېېېېېې  دې کېېېېېېېړو پېېېېېېېرې وربېېېېېېېم وربېېېېېېېم

 ز  دې کړمېېېېېېېېه جېېېېېېېېم بېېېېېېېېم جېېېېېېېېم بېېېېېېېېم 

 (۱۸زلفېېېېېېېېېېېېېېېېې دې کېېېېېېېېېېېېېېېېړې ول ول ول )
 

د سېتورو  .تیرار د هرن په ښېیو پېژندنېه کېې يېو لېه ب سېټېزو مسېايلو څخېه  دا

کېت ښېی، دي ، نېا ساګیونه او د مرغانو د وزرونېو حرکېاا د تیېرار او ت ېاوب پېه بر 

موزون او نا موسېقايي آوازونه  چې د تیېرار خېواږه نېه لېري،  د روه د تیلېې،  سېبې 

کېږي ، حال دا چې د باران پرلپسې تیرارېېدونیي څېاڅیي روه تېه آرام وربخښېي ، 

تیرار په نوي او زاهه شعر کې مهمه ونډه لرلې او ا وال  بايد د شعر په سبیي نانګړنو 

 (۱۹) .کې وشمېرل يش

    په الندې بېت کې هم د تیرار اديب هرني   عت ګورو

 حسېېن حسېېن لټومېېه ، کېېه پېېه غېېر وي کېېه پېېه سېېمه 

 (۲۳ز  په مې ه مې ه پېا يېم ، بېې د مې ېې مرمېه مرمېه )
 

په شعر کې د يوې سجعې کلمې هم د موسېقي پېه پېاوهتېېا کېې مرسېته کېوي ، 

یربېان او غلېامن کلمېو چېې لیه د غ ي خان په الندې بېت کې د جانېان ، جهېان ، 

   دغه کېفېت رام ا ته کړا دا

 هغېېېه جانېېېان چېېېې کېېېم جهېېېان تېېېرې یربېېېان 

 (۲۱چېېې هېېر ج ېېت حېېورې غلېېامن تېېرې یربېېان)
 

يا په الندې بېتونو کې ګورو چې د يوې سجعې کلمېو يېې پېه شېعر کېې څېه ډول 

   موسېقي زېږولې د 

 هېېېېر زامېېېېى يوسېېېې، و او همېېېېه جهېېېېان ک عېېېېان و 

 ( ۲۲د بادشېېا  د ال  فرمېېان و)ال  کېېې مېېې نېېېو  
 

 ګېېم يېېې د ايېېران دلېېرب ،  سېېېې کېېه د شېېېراز يېېې ؟ 

(۲۳سېېېېاګې مهربېېېېانې وهې شېېېېونډې دل ېېېېوازې )
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په پورته لومړي بېت کې )جهان ، ک عان ، فرمان (  او په دوهم بېت کې )ساګې 

پرلېېه پسېېې راغلېېو کلمېېو نېېانګړا موزيیېېال ، مهربېېانې ، وهې ، شېېونډې ، دل ېېوازې ( 

 .کېفېت رام ا ته کړا دا

   الندې شعرونه هم لولو

 هېېېم د وتېېېرو ګېېېوټ کېېېې خېېېو مهې ېېېه چېېېادرۍ کېېېې 

 فېېېېېرق دې ونېېېېېه کېېېېېه دلېېېېېدارۍ او نېېېېېوکرۍ کېېېېېې 

 خېېېداا ګېېېو چېېېې بېلېېېک يېېېې د مې ېېېو کچېېېرۍ کېېېې 

 ( ۲۴نېېوا نېېوا جېېال پېېه دې ج جېېال د مرشېېۍ کېېې)
 

دارۍ ، نېوکرۍ ، کچېرۍ ، مرشېۍ ( او )جېال ، په پورته بېتونو کې )چادرۍ ، دلې

په الندې بېت کې پېه ډېېرو کلمېو کېې د)  ( د  .ج جال (د يوې سجعې کلمې دي

  توري موجوديت يو نانګړا موزيیال حالت رام ا ته کړا دا ، غ ي خان وايي

 چېېې يېېې عمېېر پېېه  ېېحرا وي د خېېزان نېېه ګېلېېه نېېه کېېا 

 (۲۳کېا) دومر  وسومه غمونو چې او  سوا مې سې ه نه
 

   يا دا بېت چې وايي

 دا چېېېېې سېېېېتا سېېېېاګو تاېېېېوير د مسېېېېتۍ واغوسېېېېت 

 (۲۶نېېو ز  جېېام شېېومه خېېېام شېېوم مسېېت نسېېیور شېېوم )
 

يا هم په دې الندې بېتونو کې د )ن( د توري ډېېر تیېرار دغېه کېفېېت رامې ا تېه 

   کړا دا

 ب ېېد  نېېوي رنېېگ محېېم کېېې نېېوا نېېوا جانېېان غېېواهي

 شېېېپه چراغېېېان غېېېواهي بېابېېېان کېېېې رس  ګلونېېېه ، تېېېور  

 تېېم تېېېار  کېېې دا روکېېېږي ، تېېم رڼېېا کېېې هېېم هنېېدېږي 

 (۲۰دا  بچى د تغېېري دا ، يېو حالېت کېې نېه وې ګېېږي)
 

تر ې  هم د بديعي   ايعو په ډله کې راني او د سجعې يو ډول يې بويل ، چې 

    د شعر په موسېقي کې ونډه اخ، ، د غ ي خان الندې بېتونو ته متوجه کېږو

 اا د ګوبونېېېېېېېېېو د ګلونېېېېېېېېېو د خ ېېېېېېېېېدا ربېېېېېېېېېه 

 دونو د خوبونېېېېېېېېېو د رڼېېېېېېېېېا ربېېېېېېېېېه ېېېېېېېېېېاا د ام

اا د ماښېېېېېېېېېېامونو د جېېېېېېېېېېامونو د رسور ربېېېېېېېېېېه 
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 (۲۸  جانېېان او نېېور ، او نېېور او نېېور ربېېه )پېېټ اشېې ا مېې
 

    په الندې بېت کې هم د تر ې  اديب   عت ګورو

 نېېېېېېن انسېېېېېېان شېېېېېېو د انسېېېېېېان د وي ېېېېېېو تېېېېېېږا 

 (۲۹نېېېېن مج ېېېېون شېېېېو د جانېېېېان د وي ېېېېو تېېېېږا )
 

ردي، هم کله کله د شعرد  موسېقي په پ ځولو کې نانګړا رول لېري ، خېو دغېه 

يش ، چې رديې، خون ېد  وي ، دلتېه د غ ېي  رول هلته په سمه توګه تر رس  کوالا

    خان د يو بېت ردي، ته متوجه کېږو

 د مسېېېېتې جې ېېېېۍ نښېېېېه د  ب ګېېېېړي ډېېېېېر مېېېېاتوي 

 (۳۳چېېې لېېږه نېېور  مسېېته يش زهګېېي ډېېېر مېېاتوي )
 

په دغه بېت کې )ډېر ماتوي( د شعر ردي، دا او )ب ګړي ، زهګي(  يېې د یېافېې 

و راوهلو هم خپم ناا نېېو  دا او د کلمې دي او د)مستې ، مسته(  اشتقایي کلم

په النېدې بېېت کېې هېم د اشېتقاق  ې عت   .دغه شعر موسېقي يې پېاوهې کړې د 

 ګورو  

 پېېروا يېېې غ ېېي نېېه کېېړي کېېه يېېې سېېپ  تېې، کېېه درونېېد 

 (۳۱ت،؟ څه به دا جهان وي او څه تېول د دې جهېان )
 

کېې يېې لېه په پورته بېت کې )ت، او تول(  اشتقایي کلمې دي ، چېې پېه شېعر 

ناشعري کلمې )ت، ؟(  څخه هېم شېعري کلمېه جېوهه کېړې د  او نېانګړې ښېیو او 

  .موسېقي يې رام ا ته کړې د 

    يا په دې بېت کې د اشتقاق   عت ګورو

 پېېه خ ېېدا کېېې مېېې ژها د  پېېه خفېېه سېېاګو خ ېېدېږم 

 (۳۲وايېېېه وايېېېه لېونېېېېه ؟ ولېېېې ژاهې چېېېې ژهېېېېږم)
 

هېېېېږم(  د اشېېېتقاق کلمېېېې دي ، چېېېې پېېېه پېېېه پورتېېېه بېېېېت کېېېې )ژها ، ژاهې ، ژ

همېېدا ډول )پېېه خفېېه سېېاګو  .شېېعر کېېې يېېې يېېو ډول موسېېېقېت پېېېدا کېېړا دا

خ ېېدل(  يېېې يېېو بېېم متضېېاد کېفېېېت  هېېم رامېې ا تېېه کېېړا او د شېېعر ښېېیويېز اهخ 

 يې تقويه کړا دا. 

پېېه النېېدې بېتونېېو کېېې د هېېم سېېجعو او هېېم وزنېېو کلمېېو  او د  نې ېېو کلمېېو تیېېرار  

    ګړې موسېقي ورکړې چې لولو يېشعر ته نان
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 چې مستي وا او نېواين وا او جانېان وا او ډک جېام 

 ډېېېېر ګلونېېېه لېېېږ يېېېاران   او غمګېېې  غونېېېدې ماښېېېام 

 علپ څه اور وي او څه نور وي زهه امبېې لیېه ت ېور وي 

 ( ۳۳په دې ژوند بېه ز  ورنېاا کېړم ج تونېه سېتا .ېام)

    دا بېتونه  چې غ ي وايي يا

 ز  يېېېېېم ز  يېېېېېېم رنېېېېېګ رسور  او ینګېېېېېېار ز  يېېېېېېم 

 (۳۴د جانېېېان سېېېاګو کېېېې مېېېړاوا خېېېامر ز  يېېېم )
 

په پورته بېت کې د تیرار  او  ردالعجز عېىل الاېدر د  ې عتونو تېر څ ېگ د )ر( د 

د غ ي خان يو بم نظم چې د متجانسېو او هېم  .توري ډېر تیرار موسېقي زېږولې د  

، ي پېاوهې کړې د لمو راوهل  او د ) ( کانسونانټ غږ په کې د شعر موسېقسجعو ک

 لولو  

 د هلېېېېېېېېېېېېېېېېېې غر مغېېېېېېېېېېېېېېېېېېرور مل ېېېېېېېېېېېېېېېېېېګ 

 پېېېېېېېېه نېېېېېېېېوم غ ېېېېېېېېي پېېېېېېېېه جېېېېېېېېېې لپ ېېېېېېېېګ 

 سېېېېېېېېېاګې د پېېېېېېېېېېش خېېېېېېېېېړ يېېېېېېېېېې رنېېېېېېېېېګ 

 مېېېېېېېېېېېېېدام لېیېېېېېېېېېېېېېى اهنېېېېېېېېېېېېېګ دوهنېېېېېېېېېېېېېګ 

 د خپېېېېېېېېېېېېم جهانېېېېېېېېېېېېه ، نانېېېېېېېېېېېېه ت ېېېېېېېېېېېېګ 

 تېېېېېېېېېېېم او  د نېېېېېېېېېېېان رس  پېېېېېېېېېېېه ج ېېېېېېېېېېېګ 

 (۳۳د هلېېېېېېېېېېېېېېې غر مغېېېېېېېېېېېېېېېرور مل ېېېېېېېېېېېېېېېګ )
 

 په دې بېتونو کې د يوې سجعې کلمې راغ، د ي  

 او فطېېېرا حېېېريان خفېېېه شېېېو چېېېې د دې خېېېاورې مجبېېېور يېېېې

 (۳۶نان جوهوونیى ، ورانوونیى ، نان لېېدونیى رس پېېدا شېو )
 

په الندې نظم کې تیرار ، سجعې ، تج ېس د شعر لفظي موسېقي پېاوهې کېړې 

    د 

 بېېېېس دا بېېېېس کېېېېه لېونېېېېېه ، دا د ولېېېېې ولېېېېې بېېېېاب 

 جېېام کېېه ډک سېېاګې کېېه پټېېې ، و ګېېو  دې خېېوږ ربېېاب 

 ورنېېزدې شېېه ورنېېزدې شېېه ، چېېې د يېېار شېېونډې شېېیرې 

دو  خېېېوږې خېېېوږې خېېېربې  َرو پېېېه مې ېېېه مې ېېېه وکېېېړي ،
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 تېېېېورې سېېېېاګې يېېېېې بلېېېېېږي لیېېېېه شېېېېمعې د معېېېېراج 

 دغېېېېه رسو سېېېېاګو کېېېېې اور دا ، اور دا هېېېېم د اور عېېېېوج 

 پېېېه رسو ګوتېېېو کېېېې ج ېېېت دا کېېېه دوزخ دا کېېېه بقېېېا د  

 (۳۰ويېېې سېېونه سېېونه خانېېد  خانېېد  ، ژاهه ژاهه دا دنېېېا د  )
 

  :پايله

او آه ېګ رس  تېړ  و  او مېوزون کوسېیو شعر پېژنېدونیو شېعر او نظېم  لېه وزن 

يې باله  ، خو اوس ېو شعر پېژندونیو د شعر د آه ګ او موسېېقي بحېث پېراخ  هکوم ب

کړا دا  او تر ظاهري وزن او آه ګ ور هاخوا يې په کېې ک ېاري موسېېقي ،بهرنېۍ 

پېه  دې لېی ېه   .موسېقي ،  داخ، موسېقي او مع وي موسېقي هم شېامله کېړې د 

ن د شعر په داخ، موسېېقي خېربې شېوي او دا مېو څېړلېې د  چېې کې د  غ ي خا

غ ي خان د خپم شعر لفظي داخ، موسېقي ته څومر  متوجه و چېې پېه پايلېه کېې 

دا ويوا شو چې د پښتو ژبې د معارص شعري بهري دغه نوند  ستوري، چېې د ښېه 

عر د شعر په روه پوهېد  ،  په  دې  هېم پوهېېد  چېې ښېه شېاعري څ  ېه وي ، د شې

ښیو او زهه راښیون نخښې کومې دي او خپېم شېعر څ ګېه د هېرن لېوهې پېوهۍ تېه 

د غ ي خان لټون )کلېېاا( پېه سېلګونو داسېې بېلګېې لېري چېې د شېعر د  .ورسوي

هرني اهخ ښه ترجامين کوالا يش ، د غ ي د شعر نور هرني اهخونه هېم ډېېر زيېاا 

هغه د شېاعرۍ پېه  داخې،   دي چې دلته يې په وولو  خربې نه دي شوي ، يوانې د

  .لفظي موسېقي ل ډ بحث شوا دا
 

 ماخذونه: 

هاشمي رسيز ،  دويم سید ا غر محمد اکرب کرګر ، غ ي د شګو په محم کې ، د  -۱

  .مخ 6ل کال ،  1395چاپ ، هاشمي خپرندويه وول ه ، جول اباد ، 

،    1373شفیعي کدک ي، محمدرضا ،  موسیق  شعر، چاپ چهارم، تهران، آهېا    -۲

 مخونه.  393 – 391

غ ي خېان ، لټېون )کلېېاا( ، د محمېد زبېري ح ېا پېه زيېار ، يونېورسېټي بې    -۳

  .مخ 2م کال ، 2115ايج يس ، خېرب بازار ،ج دون پرنټې ګ پريس ،  پېښور ، 

   .خونهم 714 – 713غ ي خان ، لټون،   -۴
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  .مخ 366غ ي خان ، لټون،   -۳

  .مخ 79غ ي خان ، لټون،  -۶

   .مخ 519غ ي خان ، لټون،  -۰

 .مخ  723غ ي خان ، لټون،  -۸

   .مخ 574غ ي خان ، لټون،  -۹

  .مخ 711غ ي خان ، لټون،   -۱۳

  .مخ 246غ ي خان ، لټون،   -۱۱

  .مخ 575غ ي خان ، لټون،  -۱۲

  .مخ 82موسیق  شعر،  .شفیع  کدک  ، محمدرضا  -۱۳

  .مخ 311پورت ى اار ،   -۱۴

  .مخ 645 ،غ ي خان ، لټون  -۱۳

  .مخ 29غ ي خان ، لټون،   -۱۶

  .مخ 515، غ ي خان ، لټون  ۱۰

  .مخ 26غ ي خان ، لټون،   -۱۸

داکا سريو  شمېسا ، ن اهى تاز  به بدي  ، ويرايش دوم ، چاپ چهارم ،   -۱۹

 .مخ 89  کال ،  1381انتلاراا فردو  ،  تهران ، 

  .مخ 324غ ي خان ، لټون،  -۲۳

  .مخ 7غ ي خان ، لټون،   -۲۱

  .مخ 17غ ي خان ، لټون،   -۲۲

  .مخ 19غ ي خان ، لټون،   -۲۳

  .مخ 69غ ي خان ، لټون،  -۲۴

  .مخ 13غ ي خان ، لټون،  -۲۳

  .مخ 32غ ي خان ، لټون،  -۲۶

  .مخ 221غ ي خان ، لټون،   -۲۰

  .مخ 78غ ي خان ، لټون،  -۲۸

  .مخ 531غ ي خان ، لټون،  -۲۹

 .مخ 83غ ي خان ، لټون،  -۳۳
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  .مخ 86غ ي خان ، لټون،  -۳۱

  .مخ 497غ ي خان ، لټون،  -۳۲

  .مخ 219غ ي خان ، لټون،   -۳۳

  .مخ 243غ ي خان ، لټون،  -۳۴

  .مخ 279غ ي خان ، لټون،  -۳۳

  .مخ 328غ ي خان ، لټون،  -۳۶

مخونه.  514 -513غ ي خان ، لټون،  -۳۰
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 پوهنمل ډاکټرعزیزهللا جبارخيل
  
 

 

 مجله د پښتنو د ويښتیا پر لور یو ګام« پښتون »
 

 لنډیز:

 

پېېه دې لیی ېېه کېېې مېېو د)پښېېتون( رسېېالې )مجلېېې( او پېېه هغېېې کېېې دخپېېرو 

شېېوېو مطېېالبو پېېه اه  دمسېېت دو ماخېېذونو لېېه مخېېې بحېېث کېېړی دی، دخپلېېواکۍ 

او مېې، تبلیېېخ اهخ،دې ېېي تبلیېېخ، دبرب ېېډونې او افلېېا کولېېو، دمجلېېې دشېېعارونو، 

و برخېېه طبقېېا  څېېېړين، د مظلومېېو ولسېېونو اهخونېېه پېېه کېېې څېېېړل شېېوي. د ښېېځ

هېېم لېېه پامېېه نېېه د  غورنېېېدلې، همدارنګېېه هغېېو پېښېېو تېېه هېېم پېېه کېېې ګوتېېه نیېېول 

 شوې چې دافغانستان په اه  )پښتون( رساله کې پرې بحثونه شوي دي.

 رسیزه:

ښېېتونخوا کېېې انجمېېن ا ېېوه االفاغ ېېه ب یېېاد کېښېېودل کلېېه چېېې پېېه کېېوز  پ

اکۍ، یومېېولۍ او شېېو،دلییوالو ېېېو  ډلېېه رام ځتېېه شېېو  چېېې دهېېېواد پېېال ې، خپلېېو 

دوېېول ې دا ېېوه لپېېار  ېېېې اشېېعار وېېېم او لیی ېېې ېېېې کويل،دهمېېدې انجمېېن د 

زېېېار پېېه نتیجېېه کېېې د )پښېېتون( پېېه نېېوم رسېېاله خپېېر  شېېو . د دغېېي تېېارېخي 

مجلېېې پېېه اه  پېېه دې لیی ېېه کېېې پېېه زه  پېېورې بحثونېېه شېېوي دي او د دې مجلېېې 

بانېېدې خېېربې شېېوي دتاسېېیس نېېه نیېېولې پېېه تېېارېخي سېېیر او ادبېې  فعېېالیتونو 

دي.پښېېېتو ژبېېېې او ادب تېېېه د دې مجلېېېې پېېېه پريزوې ېېېو رڼېېېا اچېېېول شېېېوي او پېېېه 

 هغې کې دخپروشوېو موضوعاتو په اه  څیړنېز،هراهخیز بحثونه شوي دي.
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 څیړنې اهمیت او مربمیت: د

مجلېه داچې )پښتون ( مجله په لر  پښتونخوا کې ېو  با اهمیته تېارېخې، اديب 

و چې په خپله غېږ کې ېې پاخه لییواالن وروزل، د دې لیی ې اهمیېت پېه دې کېې 

دی چې له دغو اديب فعالیتونو دادب دزد  کړېېال خېرب يش او پېه دې اه  معلومېاا 

ترالسه کړی او هم ترې په خپلو لیی و او څیړنیزو مقالو کې دېېو ماخېذ پېه توګېه ګټېه 

 واخ،.

 د څېړنې موخې:

و لیی ېېې مهېېم مقاېېد او موخېېه داد  چېېې پښېېتانه لییېېواالن او د دې څیړنېېې ا

محاون د)پښتون( مجلې داديب فعالیت په باب معلوماا ترالسه کړي خاو ېاَ پېه 

افغانستان کې ددې با اهمیته مجلې )پښتون( او په هغې کې دخپېرو شېوېو مطېالبو 

ې پېه زه  پېورې په اه  لییواالن کايف معلوماا نه لري، نو دوی به ددې څیړنې له الر 

 معلوماا ترالسه کړي.

 دڅېړنې پوښتنې:

 پښتون( )رساله( )مجله( دکوم انجمن له خوا څه وخت تاسیس شو ؟( 

 پښتون( رساله کې څه ډول مطالې خپرېدل؟( 

 دپښتو ژبې او ادب په بډاې ه کې )پښتون( څه ډول رول لوبول  دی؟ 

 پښتون( په خپله غیږ  کې څه ډول لییواالن روزيل دي؟( 

 دڅېړنې روش:

 په دې څېړنېز  مقاله کې ترشېحي ې تحلیل  رو  نه کار اخستم شوی دی.

 منت:

))پښتون(( دپښتون ادب په بڼ کې لومړن  تا ند نیالګ  دی چېې د پښېتون    

مالیار په ال  کې ول  شو. پښتانه چې زېاتر  بې تعلیمه وو،نوپښتوژبې تېه چېا زېاتېه 

ه فار سۍ اوانګرېزۍ ژبه لیې  لوسېت کیېد  انګرېېزي پاملرنه اوتوجه نه کوله.لراوبر پ

رس کاري ژبه و ،تعلیم ېافته کسان هم له انګرېزۍ او فار  نه اغېزمن وو.پېه وول ېه 

راپیېدايش چېې دوېښ او بیېدار ضېمیر  کې کله کله داسېې شخاېیتونه او نهضېتونه

پالونیي او د وول ې نیمګړتیېاوې ورتېه ښېیار  او پېه بلېپړولو پسېې بېډې راووهي.پېه 

 پښت ي معای  کې يوله دغو شخایتونونه عبد الغفارخان )باچاخان( اوتحرېیونه 
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 نېېېورو دی.دوی د انجمېېېن ا ېېېوه اال فاغ ېېېه او خېېېداېي خېېېدمتګار تحرېېېې 

سیا ،اجتامعي،ایتاېېادي هلونلېېو ترڅ ېېګ پښېېتو ژبېېې تېېه هېېم توجېېه راواهولېېه،د 

نرثاونظم امن ېې پراخه کړ  او مقادي شاعري ېې پیېم کېړ  پېه دې لړکېې ښېاغل  

مخفېي  ېاحې پېه یېومي اوا ېوحي موضوعاتوشېعرونه ولییېم،چې اغیېزې ېېې پېه 

نوتېه راوګرنېد.پېه دوی کېې نوروپښت وهم وشوې چې پېام يېې یېومي ا ېوحي کارو 

پاچاخان،عبداالکربخان اکربدېادونې وهدي چې دانجمن ا وه االفاغ ېه ب یېاد يېې 

کېښود.د دې انجمن له رام ا ته کېدورس  دلییوالوېو  ډلېه راپیداشېو .چې دهیېواد 

پال ې،خپلواکۍ او یومولۍ اودوول ې ا وه په روحیه يي شعرونه وېېم اولیی ېې ېېي 

من دزېاراوکوښښ په پاېله کې د ))پښتون(( په نوم رساله )مجله( کولې دهمدې انج

ع کال په م  کې د عبدالغفارخان )فخرافغان( په مدېرېت خپر  شېو ، چېې ۱۹۲۸د

 کرشمدېر ېې ارواښاد محمداکربخادم و.

ملیونونېېو  پښېېت ود ازادۍ غوښېېتونیو اوپېېه وطېېن می ووی ېېګ  دا رسېېاله چېېې  د

اغزی و  اوڅوڅېون، ېېې ب ېد  کېړې او  ساګو دس ګرو، نونیه دانګرېزي حیومت 

غ کېال پېه مې  کېې ۱۹۲۸چلوونیي ېې زندان تېه اچېويل وو، ))پښېت ون(( مجلېه د 

 ع کال اپرېم کې ب د  شو .۱۹۳۳تاسیس، له دووکالو خپرېدووروسته د

لېېه یوع کیېېدو رس  باچاخېېان اوددوی ډېرملګېېري ب ېېدېان « دسېېول نافرمېېانۍ»

مجله هېم لېه خپرېېدوپاتې شېو ،چې دادمجلېې لېومړۍ دور  و . « پښتون »شول، نو

 ع کال په مې  کېې  پیېم شېو  پېه جیېم کېې۱۹۳۱مجلې دوهمه دور  د« پښتون»د

دخادم  احې د حت دخرابۍ په وجه دمجلې دوهم مېدېر عبېدالخالپ خلیېپ ووېا 

ع کېال دج ېوري میېا ۱۹۳۲کم شو.داوخت باچاخان له زندانېه راخېوص شېوی و.د

شتې ګڼه کتابت نه خو ه اوچاپ ته لیږل کیدله چې ېونم بیا باچاخان  اوملګېري 

څوکالېه ب دېدووروسېته  ېې دانګرېز حیومت له خوا ونیول شول اومجله ب د  شو . له

ع کېېال پېېه مېې  کېېې بیېېا یوع شېېو . دانېېم يېېې هېېم کرشېې  مېېدېر ښېېاغل  ۱۹۳۸د

عبېېدالخالپ خلیېېپ و او پېېه میاشېېت کېېې بېېه درې نلېېې خپرېدلېېه. پېېه دې  دورکېېې 

ن  ېۍ »کېې د ماسېټرعبدالیرېم ېوخېاص مضېمون د«  پښتون»ګورنرراج و. د دې دور

ه حېاالتوېې  ډېېر  ازاد  تبرصې  تر رس لی  الندې چاپ کیېد ، چېې دج ېګ پې« دنیا

ترجمه وروه ، هغېه « ن  ۍ دنیا»کوله اوازادخیالوخلیو به ډېر  خوښوله. ګورنرته ېې د 
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غو ه شو، ماسا عبدالیرېم ېې ب دی کړ او له خلیپ  ېاحې نېه ېېې زرروپېۍ 

په ضامنت کې وغوښتې،هغه له ضامنت نه انیار وکېړ اومجلېه د درېېم نېم لپېار  پېه 

ع کېال ۱۹۴۳مجلې څلورمېه دور  پېه « پښتون»دسمربکې ب د  شو  دع کال ۱۹۴۳

کې پیم شو  دانم مجله په ډېر یوا اویدرا دېوې اوونېۍ جرېېدې پېه توګېه چېاپ 

ع کال پېه اګسېت کېې ۱۹۴۰کیدله چې درې کاله يې پرله پسې خپرونې وکړې، اود

چېې پاکسېېتان جوهشو.نوپښېتون مجلېېې هېم د دې میاشېېتې پېه لېېومړۍ نیټېه خپلېېه 

 روستۍ ګڼه خپر .و 

ع کال دنلې م عېوامي پېاروۍ حیومېت ۱۹۰۲کړ  او نور  ب د  شو  کله چې په

لېه چېاپ کولېو پاب ېدي اوچتېه کېړ ، خېو  جوهشو، نودې حیومت ېونم بیېا د مجلېې

مخیې له دې چې  د مجلې کومه ګڼه خپر  يش، دنل م پېاروۍ حیومېت هنېګ شېو 

 اوپښتتون مجله له چاپ پاتې شو .

ېې په تارېخي پس م ظر له رڼااچولوډډ  شو ،په پښتوادب کې  تردې راوروسته

 يې په اهمیت بحث  اوخربې شوې دي.

رسېېاله )مجلېېه( کېېې رنګارنېېګ موضېېوعاا خپېېار  شېېوي دي چېېې « پښېېتون»پېېه 

 هرېويې دلته په ل ډ ډول بیانیږي   

 دخپلواکۍ اوميل تبلیغ اړخ:    

ۍ بیان دی، چې په هېر  مجلې تروولو لوی هدف م، تبلیخ اودازاد« پښتون»د

غېواهي پښېتون ازادۍ تېه « پښېتون»لیی ه کې ېې د م، تبلیېخ خیېال سېاتل  دی. 

وه وي او دهغې په یدريې پو  کړي په دې برخه کې ېې په نظم اونرث ډېېرې زېېاتې 

د »لیی ې کړي، ملاعرې يې کړي. ښوشعرونو ته يې  انعامونه اونښانو نه ورکېړي دي.

د که دې خیال دازادۍ دخپم وطن وي، « رس  ېو دو  خربېازاادۍ  س در ،دازادۍ 

)ملاعر ( ېوانې څوهغه رسلییو نه دي چې د پښتون دلومړي کېال پېه درېمېه ګڼېه 

 کې ېې نای ونیو.

 د دیني تبلیغ اړخ:

د اسومي ارشاداتواوهداېاتو پېه رڼېا کېې پېه سېاد  روانېه پښېتوله وولوپښېت ونه 

غوښته شوې چې دبې اتفایۍ، نارو او تربګ ېۍ، خپېم م ځېي جګېړو، وژنېو نېه نېان 
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وژغوري. په ېو  خوله ېو ال  دېو  هدف لپار  په ېېو  الرروان يش، علاموپېوهې 

 ته مخه کړي اوله جهم اوناپوهۍ نه نان وسا .

 اړخ: افشاکولو ونې اوربنډب د

مجلېېېې دخپرونوبلېېېه برخېېېه دانګرېېېېزي حیومېېېت دنېېېاروا اوتېرېېېېو « پښېېېتون»

ظلمونواوغیرانساين سلوک برب ډول اوښیار  کول وو په دې بېاب يېې مسېت دمطالې 

وهاندې کړي، تر څوخل  دانګرېر په وهاندې ییام تېه ه ېوي اورا پېاڅوي.ددې ډول 

دشېلمې پیېړۍ تهېذېې »دجېم خاطرې دي چېې لیی و ېو  مهمه سلسه د باچاخان 

ترع ېوان النېدې دپښېتون دلېومړي کېال لېه څلېورمې «اوجیلخانې ز  په جیلخانه کې

ګڼې نه راپیم او پرله پسې خپرې شوې دي په دغه برخه کې بېم مضېمون دارواښېاد 

پېېه سلسېېله کېېې دنېېړۍ د روانېېو سېېیا  « ن  ېېۍ دنیېېا»ماسېېټرعبدالیرېم دی چېېې د

رېزانو لېه ظلمونېو او وحلېتونو نېه پېرد  پورتېه کیدلېه تېردې چېې  پېښوپه رڼاکې دانګ

دهمدې مضمون په خپرېدو رس  دمجلېې درېمېه نرشېاتې دور  ختمېه اولییېوال ېېې 

 جېم ته واچول شول.

مجله له خپم لومړي پیم نه په خپم لېومړي « پښتون»د مجلې دشعارونو برخه  

« پښېتون»ي کال په ګڼېوکې  دمخ کې م، او ويښوونیي م ظوم شعارونه لري. دلومړ 

 دنا مه په رس دمل  شاعر محمد اکربخادم دابیت خپورشوی 

 نه کلونه  دغوم په غومۍ کې

 ساعت د ازادۍ که ن یدن وي نه

 دپښتون تر نامه الندې دفضم احمد افغان دا الندې وووه راتله  -۲

 نوریومونه چې څ ګ دي په تریۍ کې

 اهېعلم وفن زد  کړ  که داسې کید  غو 

 ته په خپله دنان یدر وکه پاڅه

 که دنیا کې په عزا اوسېد  غواهې

 نان مید  په ګټه کړ  لیه نیرېزې

 په ت، کېه د اش ا لګېد  غواهې

 رس ار  کړ  دږم ا په شان سېم ناېه

 تورې زلفېې د  م که لېد  غواهي
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 وار خطا دې خطرې دلرې نه کړې

 کېه م زل ته دمقاود رسېد  غواهي

خېېان داشېېعر پېېه درېمېېه دور  کېېې بیېېا دمجلېېې پېېه لېېومړي مېېخ  دغ ېېي  -۳

 خپرېد  

 چې خازې ش ې مې په یرب وي والهې

 که غوم مړوم رانېېېک توکړئ پرې الهې

 چې په خپلو وې و نه ېم امبېدل 

 په مامه  پلیتوئ دجوماا غاهي

 چې یطرې یطرې مې فوځ دانګرېز نه کړی

 مورې ماپسې په کوم مېخ به  ته  ژاهې

 ېا به دابې ن ګه مل  باغ عدن کېړم

 د پښت و کونې وېجاهېېا به کړم 

د مجلېېې پېېه څلورمېېه دور  کېېې دپښېېتۍ پېېه لېېومړي مېېخ بیېېا دپېېورت ي  -۴

 شعرېوازې  هومب  اوورست  بیتو نه خپرېدل.

 طبقايت څېړنې برخه:

مجلېېې بلېېه مهمېېه برخېېه داجېېتامع د بېلېېو بېلېېو طبقوپېېه بېېېاب « پښېېتون»د

ډېېېرې څېړنېېې او معلومېېاا دي خاو ېېا  د خپېېم هیېېواد دبزګرانېېو پېېه بېېاب ېېېې 

لیی ېېې کېېړې دي د دوي وضېې  ېېېې څېړلېېې او پېېه دوی ېېېې  دحیومېېت دظلمونېېو 

« سېېړي لېېه څېېومر  نمیېېه بېېس د » نېېه پېېرد  پورتېېه کېېړې د  پېېه دې برخېېه کېېې 

تېېر رس لییونېېو النېېدې مضېېمونونه او نېېور ېېېا « ده دوسېېتان بدناېېیې زمی ېېدار»او

 دوالی شو.

 د تاریني مطالبو اړخ:

مجلېېېې د تېېېارېخ پېېېه بېېېاب پېېېور  ونېېېډ  اخیسېېېتې د ، خاو ېېېا  د پښېېېت و د  

« دپښېېېت و تېېېارېخ»تېېېارېخ پېېېه بېېېاب د ښېېېاغ، یېېېايض عطېېېا   خېېېان مهېېېم ااېېېر 

ع کېېېال پېېېه ګڼېېېوکې ېېېېې ۱۹۳۸دهمېېېدې مجلېېېې پېېېه پېېېاڼوکې پیېېېم شېېېوی او د

اواسېېت اد  خپرېېېدل پیېېم شېېول. نومېېوهی تېېارېخ چېېې د معتربوکتېېا بونوپېېه اسېېا 

څېېېېړل شېېېوی اوبیېېېا وروسېېېته پېېېه څلېېېورو ووکونېېېوکې خپورشېېېو.خودلومړي نېېېم 
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خپريېېېدو وېېېېاهېې دپښېېېتون مجلېېېې پېېېه برخېېېه دي.پېېېه دې رسبیېېېر  نېېېورې 

 تارېخي لیی ې، لیه دبغداد تارېخ، هم په کې خپرې شوې دي.

 د مظلومو اولسونو اړخ:

شوي او هغوی  کې ډېر مطالې خپار « پښتون»دمظلومو اولسونو په باب هم په 

ېې د ښیېوکګررو په مقابم کې ییام او پا څون ته درويل  اوه ويل دي ېوې خوا تېه 

ېې د اسېتعامر تېر واک النېدې پښېتانه ژهل، وررس  پېه څ ېګ کېې ېېې ده دوسېتان 

دمظلېېوم اومحیېېوم اولېېس پېېه حېېال اوښېېیې توېېېولې او د دې پېېه څ ېېګ کېېې ېېېې د 

« دفلسېطین حېال زار»او«  زارفلسطین حال»فلسطین مظلوم اولس ته پام اهول  چې 

ېې دېادولودي.دمظلوم حامېت اودهغوی په باب اواز اوچتول دا ښېیي چېې پښېتون 

مجلې نه ېوانې دخپم اولس لپار  ازادي غوښته، بلیېې دنېړۍ دوولېو مظلومېو وګېړو 

لپار  ېې دازادۍ اوازاوچت کړی او له هغېوی رس  يېې دزه  نېه همېدردي ښېودلې د  

اسېېتعامر ددامونېېود غوڅولېېو لپېېار  ېېېې وېېول ښېېییم شېېوي او مسېېتعمر  اود انګرېېېزي 

اولسونه راوالهول غوښتم او داېې په ډېر  میړانه په خپلوم ثورو او م ظومو لیی ېو کېې 

 په ډاګه ښودلې او څرګ د  کړې د .

 برخه: ښځو د

مجلې دښځود وو ل یزژوند، دهغوی دنهن دروښانولو اودژوند په نېورو « پښتون»

خپم مثبت رول اداکړی او دښځو په برخو کې ېې مضامین او اشعار نرشېته  بر خوکې

سپاريل دي په دي  برخه کې سیدې برشی بېیګم ) ،ب،ب(پېه نېوم او الې، جېانې 

خټیې په پر له پسېې ډول خپلېې لیی ېې مجلېې تېه لیېږيل اونرششېوي دي او نېورو 

پروېن ېوسفزۍ  خوې دوهم په دې کار کې برخه اخیستې د . د مثال په ډول دایبال

نظېېم « یېېومي تریېېي»ېوښېېه مضېېمون دی، د الېې، جېېاين خټیېېې« د ښېېځوتعلیم»

اود)خورارمان وګټه( نظم دېادونې وهدي. له دې نظم نه ېوڅوبیتونه د وونې په توګېه 

 دلته راوهل کیږي 

 دور  دپورنییه باېل  ه دوستان اوګټه

 تلل  عزا دسی ، ه دو اومسلامن اوګټه

 خیايل خربو مه غولیږ دپاکېېېستان په 

فیرنګ  اوباسه رښتی   پاکېېستان اوګټه
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 پښتون اوپښتانه په پښتوښه ښیارېږي ېته ي

 پښتوکړ  دزهو پښېېېت وشان اوګټهوی ګه 

 دال، جان دزه  ارمان دی میمم ازادي

 رورمي ش  نه؟دخپل  خوردزه  ارمان اوګټه

 خربونه اواعالنونه: تبرصې،

مجلې په م، او بین اامل، موضوعګانو تبرصې کړي چې معموال  بېه « پښتون»

ه ډېر  ساد  ژبېه له م، نهضتونورس  تړلې وي په دې وسیله به ېې پښتون اولس ته پ

سېیا  مسېا م څېېړل اووهانېېدې کېول ترڅودهغېوی سېېیا  ت ېد  پېرې ماتېېه يش 

همدارنګه مجلې دم، مسا لوپه باب خربونه خپرول اوپښتون ملېت بېه ېېې پېه مې، 

غورن ګونو او م، ه وخرباو . دغونډو،م، ملاعرواوم، حرکتونوپه باب خربونه بېه 

ې. دغه رنګه مجلې اعونونېه هېم خپرول.پېه دغېو ېې په بېلو بېلو ګڼوکې وهاندې کول

اعونونوکې  رنګارنګ اعونونه شامم وو،نی ې ېېې دخېداېي خېدمتګارۍ پېه بېاب او 

کېې « پښېتون»بعضې ېې دنی وتاجرانواو دکاندارانو اعونونه وو چې وخت پېه وخېت 

خپار  شوي دي، البتېه  نی ېې اعونونېه  ېېې دمېايل ب سېټ دپیاوهتیېا پېه خېاطرهم 

ول.کله کله دچاپ شوو کتابونو اعونونه هم خپرېېدل چېې دمدرسېو لپېار  چېاپ نرش 

دادارې لېېه خېېوا خربتیېېاوې هېېم « پښېېتون»شېېوي وو...همدارنګېېه وخېېت پېېه وخېېت د

مضېمون نګېاران  ېاحبان  دې توجېه »خپرېدې، چې دهغو له جملېې څخېه ېېې ېېو

ه متوجه کړي تررس لی  الندې وو، چې دوی ېې د پښتوامو  اورسم الخ  ت« اوکړي؟

دي،چې دپښتون مجلې دپښتو رسم الخ  مطابپ مضامین اواشعار ورتېه راولېېږي او 

رسېاله « پښتون »بله خربتیا اوغوښت ه ېې له درنولوستونیونه کړې چې هرڅوک  چې 

لويل، له لوست ې وروسته دې نوروپښت وته ورکوي، چې هغوی ېې هم ولېويل، ترڅېو 

 اته ېې فاېد  ورسېږي.لوستونیي ډېريش اوهرچ« پښتون»د 

 اواف انستان:« پښتون»

مجلې تم دافغانستان له وایعېاتو نېان بېاخرب سېاتل  دی اولېه پښېتو «پښتون»

ع کال کې غېازي امېان ۱۹۲۸رس  ېې خا ه می ه او دلچسپي لرلې د . کله چې په 

  خان،ملیېېېېه ارېېېېېا اوددې نېېېېورملګري داروپاپېېېېه سېېېېفرروانېږي اوبیېېېېا بېرتېېېېه 

وولوالسېته راوهنېو  په دې سفر ښه تبرص  کوي اودافغانسېتان پېه« پښتون»راست ېږي،
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ع کېال پېه افغانسېتان کېې کېورين ۱۹۲۹دخوښۍ اظهارکوي. اماکله چې پېه 

دامان   خان ترڅ ېګ ودرېېږي اوموتېړ «پښتون»اهودوه اواغتلا   پېښېږي، نوبیا 

ېې کوي په اغتلا  کې دانګرېزله پټ ال  نه پرد  اوچتوي اوپه اوچت اواز نړۍ تېه 

ان دزاه  دښېمن دسیسېه اوتوطیېه د  انجمېن اعون کېوي چېې داشېور  دافغانسېت

پېه نېوم « جېول احمېد افغېاين»ېې نرشا  ارګېان و، د« پښتون»ا وه االفاغ ه چې 

دا وخېېت « پښېېتون»موسسېېه جېېوهوي او د افغانسېېتان دنجېېاا لپېېار  مرسېېته کېېوي. 

پښت وته په لوهآواز غږکوي چې ېوشک،  وېښ شک،ک ه ورک بېه شېک، زوه دښېمن بېه 

پښتونه ؟دمال، نان اووې ې کفار  ورکړ ، که دې ته تیارشوئ، امید  موورک کړي ؟ای

 دی چې څه به ترې جوهيش.

په تبرصو اوخربو کې داپه ګوته کوي چې په دې بغاوا کې د انګرېېز « پښتون»

جرم ي اوفرانسیس اخباراا واېي چې دافغانسېتان  »ال  دی په ېو  خرب  کې واېې 

مجله دېورپ، امرېیېې او « پښتون «»  معلومېږي په موجود  بغاوا کې دفرنګیانو ال 

اساالیا ترڅ ګ افغانستان ته هم رسید ، د دې په ورتګ رس  په امان   خېان کېې 

هغه خونښت راغ ، چې دپښتون غږ په نوم رسېاله ېېې راوباسېله پښېتو ژبېه ېېې پېه 

تعلېمي نااب کې شامله کړ . څه وخت چې باچاخان کابم کېې لېه امېان   خېان 

رس  لیېېد  کاتېېه کېېړي وو، نېېو دامېېان   خېېان پښېېتوزد  نېېه و ، ولېېې کلېېه چېېې هغېېه 

افغانستان پرېښ  او مببۍ ته رسیدل  وو،هلته وررس  بیا باچا خېان لیېدل کېړي وو، 

چې ېې بیا وررس  امېان   خېان پېه پښېتو ژبېه خېربې کېولې، چېې دانېېخ پېه نېغېه 

ن   خان ېېې کېړی و ښېاېي د د  دپښتون مجلې اغېز اواارو چې په اعلېحرضا اما

 په خواکې ډېرو دري ژبو افغانانو هم پښتو زد  کړې و .

، پښتون اواز په پښت ي مې ه پښېت و  تېه رسېول د پښت و د پښتون زه « پښتون»

غوښتم، چې په دغه الر  کې ېي ډېرې سېړې تېودې ب دېېدل اوخېو  ېېدل لیېديل 

مجلې رس  پېه سېیا ، « پښتون»دي، خو هدف ته د رسېدوالرېې پرېښې نه د . له 

مذهبي، تارېخي، معايش، ت ظیمي او اخویي لحاظ د لییوالو ېېو غټېه ډلېه ملګېرې 

هغو رس  لوستونیي هم پیداشول په شعر کې د ګم او بلبم، و ېم اوهجېران شو  له 

نای د هیوادپال ۍ او خپلواکۍ، ېووايل او ورورولۍ موضوعاتو ونیو. رواېتي شېاعرانه 

ا طوحاتو تېه نېوې مع ېا او مفهېوم ورکېړل شېول، نېرثد رواېېا  کیسېو نېه د مقاېد 
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اظ ادب دعريب او فار  لېه اوژوندي رضورتونو په لور راوست  شو.په فیري لح

اار نه خوص کړی شو.ژبه ساد  سوچه روانه پښتوکړای شو  روزمر  محېاورې پېه کېې 

نېېېېای شېېېېوې، پښېېېېتوژبې او ادب رس  دخلیېېېېو می ېېېېه پیداشېېېېو  دپښېېېېتوادب 

لییوالواولوستونیو شمېراومعیار په خپم خپم رنګ کېې پېر مېخ تلېو. نجونېو بېه رسې 

و پښتون اخباربېه ېېې لوسېت، د ازاد ښېوونځي پېه جامې په غاه  پښتو ترانې وېلې؟ ا

او « نېولۍ نلونېه»ملاعر  کې د شاعرانواشعارو طوفان جېوهکړ. د ماسېټرعبدالیرېم 

د پښتو نظم اونېرث ښېیلې اوواې ېد  وېونې دي پښېتوژبې « ګډې وډې»دغ ي خان 

اوادب دنوې زمانې دم زل په لور دتلېو الر  ومونېد   دپښېتون رسېالې د مضېامین پېه 

( د خېداېي خېد ۸بې پښتو ژبې اوادب رس  دپښتون ولس می ه اومحبېت پیداشېو)س

متګار تحرې  موسس د پښتون مجلې په باب لییي، په جیم خېانو کېې مېا د خپېم 

یوم په حا التو باندې په ښه شان رس  غېورکړی و.ز  پېه دې نتیحېه ورسېیدم چېې پېه 

وپېه هغېوی کېې علېوم دنیا کې هیړ یوم بغیر دخپلې ژبېې نېه تریېي کېول  نېه يش ا

اوف ون پیداکیدی  نه يش، مادااراد  کړې و  چې رضور به ېو  رساله پېه پښېتوکې  د 

خپم یوم د پوهولو، د دنیا د حاالتونه د خربولو او د خپلې ژبې طرف ته د ماېم کولېو 

( او بیا لییي  د اجازا نېامې لپېار  مېې حیومېت تېه درخواسېت ۹لپار  جاري کوم )

په نوم ېېو  « پښتون»ع کال کې مې د۱۹۲۸مه مې حا له کړ  او په ورکړو، اجازا نا

( او بیېا د دې مجلېې د اوليسې ۱۳رساله دپښتوپه ژبه کېې دا.انزونېه جېاري کېړ . )

اوبین اامل، اارپه بار  کې لییي  دې رسېالې د پښېتوپه ښېځواو نېرو کېې ېېو  نېوې 

. دا خپېم ملې  خېوپرېږ زندګي پیدا کړ  اودا رساله په پښتوکې ډېر  هردلعزيز  شېو 

د  پښتانه په ېورپ او امرېیه  او اسټرالیا کې د دې نه خربشو، نو هغوی به غوښېته او 

امېېداد بېېه ېېېې هېېم وررس  کېېوو. د پښېېت و ېېېې پښېېتو طېېرف تېېه شېېوق پیېېدا کېېړو اوپېېه 

 (  ۱۱افغانستان کې هم لوستم کید . )

کې ډېرو لییوالو ود  کړې د ، څه په کې پاخه او څه  مجلې په غیږ« پښتون»د 

يې نو آموز  وو، عبداالکربخان اکرب د ېولوی سېیا  رهرباوا ېوحي شخاېیت رس  

رس  ېوسا پښتون لییوال هم و، د  هم په پښتون رسېاله کېې پېه وط ېي،  ا ېوحي 

و، اوایتاادي موضوعاتو لیی ې کېړي دي. باېېد ووېېم يش چېې د باچاخېان تقرېرونې

دیايض عطا   خان، محمداکربخادم، عبدالخالپ، ماسېټرعبدالیرېم، عبېداامال 
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فېېدا، غ ېېي خېېان، طوفېېان رسحېېدی، سېېید  برشېېی بېېیګم، الېې، جېېان خټېې ،  

مجلېېېې تېېېه لېېېوه مقېېېام «پښېېېتون»محمېېېد نوازخټېېې  اونی ونېېېورو نرثونېېېو اونظمونېېېو

و ېېېو ورکېېړی او پیغېېام ېېېې نړېوالوتېېه رسېېول  دی. د مجلېېې پېېه غیږکېېې دروزل شېېو 

شېېېمېر لییوالېېېو اوشېېېاعرانونومونه پېېېه النېېېدې ډول ېېېېادول  شېېېو ګم محمېېېدخان، 

محمېېېد ایف خېېېان مفتېېېون،غمګین غېېېم ابېېېا دی، یر ېېېاحې، عمرګېېېم، فضېېېم 

م ان،عبېېېېدالح ان، وحیېېېېد ، ایبېېېېال پېېېېروېن ېوسېېېېفزۍ، موالنامحمود، ېېېېب  

 ېېېادق خېېېان،حییم دلربخان،کرامېېېېت شا ،میرحسېېېن خان،عبېېېدالويل خېېېېان، 

رالحپ،شېېېېېېېېب م، موالنامحمداسېېېېېېېېوم دېوب ېېېېېېېېدی، حیېېېېېېېېیم سیدمحمد،ظهو 

محمداسېېېېېامعیم، ابېېېېېواالمراد، ملېېېېې  شېېېېېیرع، خېېېېېان، شېېېېېیرېن خېېېېېان، 

شېېېیرمحمدمی و ، عبېېېدالغفران، امېېېین  ېېېاحې افغېېېان ، بېېېابو غېېېوم رسېېېول، 

 محمد عارف نسیم، سعادا خان جلبم او نور.

مجلېېې نېېه دوېېونې پېېه ډول دېوڅېېو شېېعرونو پېېه راوهلېېو لیی ېېې «پښېېتون»د۱۲

 دپای وی  ږدم.            ته

 نوی باب نوی رباب دی نوی کړنګ دی

 نوی ساز نوی شهباز دی نوی ترنګ دی

 نوې زغر  نوې تېور  نوی ډال دی

 نوی بم دی نوی توپ نوی تف ېګ دی

 پښېېېتون نوی یانون نوی مج ون نوی

 ېاد شا  خان په نوي نوي فېېخر رنېېېېګ دی

 پیازبادرنګ اوګټهد شین وطن ګازر  اوږ ، 

 د خوږ چمن سیې آلوچه، ناکه بټ ګ اوګېېېټه

 هومب  ښیار  کړ  خپله پ جه کې ترخا دفرهاد

 طوفان بیا دشیرې ۍ دګونګروینګ اوګټه

دېېېېو خیېېېال رسېېېاله د  اوهغېېېه خیېېېال دادی چېېېې پښېېېتون یېېېام « پښېېېتون»   

اوچېېېت کړي،بېېېدل يېېېې کېېېړي،انقوب پېېېه کېېېې راويل، زامېېېوکې ېېېېې مضېېېبوطه 

اراد  پیېېېداکړي نونیېېېه پښېېېتون شېېېاعر واېېېېي  )لیېېېه دغرهسېېېې واله پېېېه اوکلیېېېه 

 .سم درکې ېمه(
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 پایله:

ع کېال پېه ۱۹۲۸االفاغ ه دانجمن له خېوا پېه )پښتون( رساله )مجله( دا وه 

 م  میاشت کې دخان عبدالغفار خان په چلونه خپر  شو .

دا رساله دملیونونو پښت و دازادۍ غوښتونیو او په هېواد می ېو وی ېګ سې ګر و، 

چې په خپله غیږ کې ېې پاخه لییواالن وروزل او هغو بیا په خپم وار له نانه داسېې 

او ادب ته ډالۍ کړل چې تر ن ېه پېرې دابېڼ زرغېون او وېېاهمن ییمتي ااار پښتو ژبې 

دی.)پښتون( کې دماسا عبدالیرېم ېو خاص مضېمون د )ن  ېۍ دنیېا( تېر رسلیې  

الندې چېاپ کیېد ، چېې دج ېګ پېه حېاالتو ېېې ازاد  تبرصې  کولېه. دپاکسېتان لېه 

او کلېه جوهېدو رس  سم ېې ېو  ګڼه خپر  او بیا ب د  شېو ، وروسېته بیېا کلېه خو ېه 

ب د  خپم تارېخې سیر واهه، او  هم خپرېږی او دپښتو ادب بڼ په سمسورتیا کېې 

 خپم رول ادا کوي.

)پښتون(دپښېت و دپښېتون زه  پښېتون اواز پېه پښېت ي می ېه پښېت و تېه رسېول 

غوښتم، چې په دغه الر  کې ېې ډېېرې سېړې تېودې ب دېېدل او خو ېیدل لیېدل  

 ې نه د .دي،خو هدف ته درسیدو الر ېې پرېښ

 

 خذونه:أ م

 ېې عبدالخالپ خلیپ، دازادۍ ج ګ، ادار  اشاعت رسحد، پښور.۱

ېې حبیې   رفی ، پښتو خپرونې )لومړی ووک(، د پښتود پرمختیا اوپیا وهتیېا ۲

 هې.۱۳۳۶امرېت، دولتي مطبعه کابم 

 ېې همدا اار.۳

 ېې همدا اار.۴

 ۱۹۴۶ېې ال، جان خټیه، د خور ارمان وګټه )نظم(، پښېتون رسېاله )مجلېه(، ۳

 کال، د اپرېم لومړۍ. 

 ع کال.۱۹۴۶مارچ  ۲۴رساله  « پښتون»ېې ۶

 هې کال چاپ.۱۳۳۶ېې حبیې   رفی ، پښتو خپرونې، دولتي مطبعه، ۰

ېېېې ډاکېېا عبېېدالو حیېېد خېېان، خېېداېي خېېد متګېېار تحرېېې  او پښېېتو ادب، ۸

 ع کال.۱۹۹۲-۹۳یورسټي، پېښورېون
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ېې عبدالغفار خان )باچاخان(، زما ژونېد اوجېد جهېد، د افغانسېتان د کلتېورې ۹

ع ۲۳۳۸ودې وول ه، جرم ي، د دانېش خپرنېدويې وېول ې تخ ییېي څانګېه، پېښېور، 

 کال. 

 ې  همدا اار.۱۳

 ې همدا اار.۱۱

باچاخېېان او خېېداېي خېېدمتګاري، لېېومړی وېېوک، ېېې خېېان عبېېدالويل خېېان، ۱۲

 ع مارچ.۱۹۹۳روډ، پېښور اټکوه

 ع کال.۱۹۴۶م   ۲۴ې پښتون رساله، ۱۳

 زېږدېز کال، د م  لومړۍ نېټه.۱۹۴۶پښتون رساله،  -۱۴

 مه.  ۹ع کال، د مارچ ۱۹۴۶پښتون رساله،  -۱۳
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 پوهنیار مریم مهان

                      

 ژبې د سرت شاعر ارشف خان هجري شاعري پښتو د

 

 لنډيز: 
 

په دې مقاله کې د ایف  خان هجري ل ډ ژوند لی  ته اشار  شوې د  چې  د 

خوشحال خان خټ  مرش زوی دی او په پښتو ژبه کې ېو ښیل  دېېوان لېري اشېعار 

 يې پاخه دي زېاتر  ېې غزلونه دي.

ایف خان هجري درې زامن درلودل چېې افضېم خېان خټې  )تېاريخ مر ې  

 مول،(مرش زوی دی او نامدار خان او شملیرخان يې دو  نور زامن دي.

ر کړی او دمغلو مخالیفتونه يې کېړي ایف خان هم د خپم پور په څېر یید تې

دي.په یید کې غل  نه دی ناست، بلیې شعرونه ېې وې، چې هېر بیېت ېېې دهجېر 

 درد او غم نارې وهي.

هجري په خپلو شعرونو کې له خپلېو زام ېو خوښېې څرګ ېد  کېړ  همېداراز يېې 

خپم پور خوشحال خان خټ  ډېر ستاېل  او خپم نان يېې د هغېه د اديب میتېې 

ګڼل  دی. رس  له دې چې خوشحال خټ  ترې ناراض برېښېد ، خېو د  بیېا  شاګرد

 هم د پور ستاې ه نان ته لوی وېاه ګڼل  دی. 

هجري په خپلېو شېعرونو کېې د مغلېو نېاکردې هېم بیېان کېړي دي او لېه خپلېو 

 پښت و يې پلوي کړې د . په شعر کې يې د ژوند هر اهخ نلول  دی.

نوموهي د پور د ژوند په ډېرو اهخونو خربې کړي، خو پېه وولېه کېې يېې د پېور 

وول یز  او سېیا  اهخونېه ښېه روښېانه کېړي او چېې کلېه سېړی د د  د پېور د ژونېد 
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حاالتو ته نیر کېږي، نو په ورته وخت کې د نوموهي وهتیا او اسېتعداد هېم ښېه 

بېوبېلو ف ونو کارول هغه نادر  معلومېږي. د دې ترڅ ګ د نوموهي په شاعرۍ کې د 

 د  چې د د  اشعارو ته يې ال ښیو او رنګی ي ورکړې د . 

  رسیزه:

کېېه چېېېرې مېېوږ دادب تېېارېخ تېېه نظېېر واچېېوو نېېو دا بېېه راتېېه جوتېېه يش چېېې  

دادب او ادبیېېاتو تېېارېخ د ډېېېر لېېوه مقېېام درلېېودونی  دی، چېېې ددغېېه ادب پېېه 

عیېېا  مېېومي، ادب ادپ پوهېېان او وسېېیله زمېېوږ هیلېېې، خوشېېحايل او جېېذباا ان

لییېېوال هغېېه خلېې  دي چېېې خپېېم احساسېېاا، جېېذباا، هیلېېې او هغېېه څېېه چېېې 

پېېه جامعېېه کېېې وې ېېي وېېول پېېه داسېېې ژبېېه نېېور لوسېېتونیو تېېه وهانېېدې  کېېوي  چېېې 

لوسېېتونیي کېېټ مېېټ پېېه کېېې نېېان دخیېېم وبېېويل او کلېېه ناکلېېه يېېې د احسېېا  

 مراندې هم را کاږي.

 د څېړنې اهمیت او مربمیت:
 

د دې څېړنېېېې ارزښېېېت دا دی چېېېې د ایف خېېېان هجېېېري د شېېېاعرۍ هغېېېه 

اهخونېېه رابرسېېېر  کېېوي چېېې تېېر اوسېېه پېېورې ېېېا دییېېپ نېېه دي را برسېېېر  شېېوي او 

ېېېا هېېم ورتېېه د څېړونیېېو پېېام نېېه دی ور اوښېېت ، نیېېه پېېه وولېېه کېېې نېېه ېېېوازې د 

ایف خېېېېان هجېېېېري، بلیېېېېې د اکېېېېرثو پښېېېېت و شېېېېاعرانو د شېېېېعر نېېېېانګړنې او 

ګوتېېه شېېوي، خېېو نی ېېې لیېېه څ ګېېه چېېې الزمېېي دي هغسېېې نېېه دي  ښېېېګڼې پېېه

څرګ ېد شېوي او ېېېا يېې د شېېعر ارزښېتم ې برخېېې نېه دي پېېه ډاګېه شېېوي، نېو نیېېه 

پېېه دې بحېېث کېېې د ایف خېېان د معرفېېۍ ترڅ ېېګ د نومېېوهي د شېېعر لطافتونېېه 

 او ظرافتونه هم تر بحث الندې نیول کېږي. 

 د څېړنې موخې:

د دې څېړنېېې هېېدف پېېه دې کېېې دی چېېې ولېېې ایف خېېان هجېېري د بابېېا 

تېېر نېېورو زام ېېو غېېور  دی او ېېېا د د  شېېاعرۍ ولېېې تېېر نېېورو حساسېېه، ظرېفېېه او پېېه 

زه  پېېېورې د ، ېع ېېېې دا څېړنېېېه زبېېېاتوي چېېېې هغېېېه کېېېوم الملونېېېه و چېېېې بابېېېا او 

اېېېا د کېېورنۍ تېېه يېېې تېېر نېېورو شېېاعرانو او لییوالېېو د هجېېري شېېاعري غېېور  کېېړې و ، 

مرشۍ خېرب  و  او کېه نېه پېه شېعر او نېرث کېې څېه خېاص داسېې څېه و چېې ایف 

 خان ته يې تر نورو غور  او اوچته مقام ورکړی و. 



 کابم مجله

49 

 

 د څېړنې پوښتنې:

 دا څېړنه الندې پوښت ې نوابوي 

 ایف خان هجري څوک و؟ 

 د ایف خان هجري شاعري څه ډول شاعري د ؟ 

 ا ایف خېېان د خوشېېحال د کېېورنۍ او خپېېم عرصېې لېېه شېېاعرانو غېېور  اېېې

 و؟

 ایف خان کوسییه شاعري کړې او که معارص ؟ 

 ایف خان د چا د سب  پیر و؟ 

 اېا شاعري او لییوالۍ ورته له چا په میراث پاتې و ؟ 

او دې تېېېه ورتېېېه نی ېېېې نېېېورې کېېېوچ ۍ پوښېېېت ې يېېېې پېېېه دې مقالېېېه کېېېې 

 نواب شوې دي. 

 نې میتود یا روش: د څېړ 

پېېه دې څېړنېېه کېېې تېېر ډېېېر  لېېه تحلېېی،، ترشېېېحي او کېېر  کت یېېز میتېېود 

 څخه استفاد  شوې د . 

 اصيل منت: 

پېېېه پښېېېتو ژبېېېه کېېېې زمېېېوږ پیېېېاوهي ادب پوهېېېان او ادب لییېېېونیي د خپېېېې 

ژبېېې دپیاوهتیېېا لپېېار  تېېر حېېد  ه ېېه او هانېېد کېېړی او پېېه اديب زېېېور سېېمبال ااېېار 

انېېېدې کېېېړي دي، لیېېېه پیېېېاوهی او غیېېېر  شخاېېېیت ېېېېې هیوادوالېېېو تېېېه وه 

خوشېېېحال خېېېان بابېېېا،  ېېېويف شېېېاعر عبېېېدالرحمن بابېېېا، نېېېازک خیېېېال شېېېاعر 

عبدالحمیېېد موم ېېد او داسېېې نېېور پاخېېه شېېاعران او لییېېوال  چېېې پېېه دغېېه ډلېېه 

شېېېاعرانو کېېېې چېېېې د ادب پېېېه برخېېېه کېېېې يېېېې وایعېېېي خېېېدمت کېېېړي او خېېېورا 

ېېېو هېېم نېېامتو خېېوږ ژبېې  او پېېر پښېېتو   ښاېسېېته اديب ااېېار ېېېې پېېه میېېراث را پرېښېېي

مېېېین شېېېاعر ایف خېېېان هجېېېري  دی  چېېېې د نېېېرث او نظېېېم پېېېه برخېېېه کېېېې ېېېېې 

م د یېېدر وه ااېېار ېېېې همېېدغې وېېول ې پېېرنځونېېه، نېېاهیلۍ او کړاوونېېه ګېېال، او خ

تېېه وهانېېدې کېېړي چېېې د لوسېېتونیو اديب ت ېېد  پېېرې مېېاتیږي، نېېو نیېېه يېېې دا حېېپ 

کېېېږي چېېې ېېېو نېېم يېېې بیېېا د ژونېېد پېېاڼې را واهو او ويېېې نیېېرو چېېې د  خپلېېې 

 ژبې او ولس ته کوم خدماا کړي او پر موږ يې حپ څه دی؟  
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 رشف خان هجري ژوند: د ا   

 یمري   هجري ۱۳۴۲په  دی چې   خوشحال خان مرش زوی د ایف خان      

کله خټې   کله روهي   تخلی دی.د  په خپلو اشعارو کې خپم  زېږېدل   کې  کال 

هجېېري راوهی. دی ېېېو زهور او بېېا اسېېتعداد  پښېېتون و، کلېېه چېېې  او زېېېاا وخېېت

خوشحال خان د مغلو په زندان کې ولوېد د یوم مرشې شېو او دکېورنۍ النجېو تېه ېېې  

مو وتړله. کله چې  خوشحال خان د ه دي مغلو په جال ګري کې شو ایف خېان د 

ته کړل، خو دی هېم ختیو یومونه د خپم پور لپار   د مريخان خوا  مقابلې ته راپور 

هجري یمري دامیر خان  وبه دار له خېوا پېه چېم رس  پېه  ۱۳۹۲دمغلو له السه په 

( ۱۴پیښور کې د سید بهلول په کور کې د خپم ورور بهرام په مرسېته ونیېول شېو او )

کې او همداراز ګوالیار پېه ب ېدي خانېه ب ېدي شېو او د ب ېد د  ه د  په بیجاپوردکاله 

هجري کال کې په ب دي خانه کې له نړۍ څخېه  ۱۱۳۶له ېې په سختو کړاوونو له ام

 (۱ساګې پټې کړې روه دې ښاد وي. )

خوشحال خان کله نا کله له ایف خان هجري څخه نا راز  ښیاري، نیه خېو 

 کله چې له خپلو اوالدونو څخه رس ویوي نو داسې وايي  

 چې پور رس  ېې غلیم وي

 هم هغه ېې زه  او نان 

 چې په واه  کې ارشد دی 

 نن ېادېږي ایف خان  

 د مور او پور نییه ته نه دی

 (۲دا نا کس دی ال بم شان )

آزاد خان چې دافضم خان تر  او دایف خان ورور دی، د د  مړې ېه دشېعر پېه 

 ژبه داسې بیانوي.

 وو ۱۱۳۶دهېېېجېېېېېېېېېېېېېېرا 

 ایف خان چې شو وفاا ېار 

   و  د د  تارېخ دی غېېېم انېېېېېېېېدو 

کېه حېېېساب کړي وي شامر 
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همداراز هجري بېد  ورځ هغېه وخېت ژهلېې د ، کلېه چېې دی پېه اوې  بانېدې 

 تېرېد   

 ما هله ماتم دنان وکړ په وې و

 (۳چې اویو ته مې شا کړ  په ژها شوم)

دا چې د  د خپم پور په شان د ژوندانه ډېر  برخه د خپلو خلیو د خپلواکۍ او 

 ګ يې یلم هم پورتېه کېړی له  دښم ه رس  په مبارز  کې تېر کړې و ، خو د دې ترڅ

 بېتونو ته رسېږي. ۴۳۳۳او دېوان لري چې د بیتونو شمېر ېې 

همدارنګه ایف خان هجري پېه خپېم دېېوان کېې ېېو شېمیر پښېت و شېاعرانو  

 ېادونه هم کړې د . لیه چې وايي  

 ارزانېېېېېي دخپېېېم دور بېېلبېېېېم وو

 (۴نن ېې ول، زمانې د شعر فر دی)

کېورنۍ پېه شېاعرانو کېې سېی در خېان، یېادر خېان د هېرن او  او هم ېې د خپم

 هې خاوند و او د شعر پېلواېان رحمن بابا او خوشحال خان ګڼي و پ

 ر بولېېېېم دروغ نېه ديحیېېېېېېادر خان که ب

 مادر دی ور چېېېېېې ېېېېې فېېیر دا ، د

 کېېېېېړم  دسېېېېی در دشعر له څه رس  مېېخ

 دی  و مېې ېور تر درطېېېېبیعېېت ېېېېې ډېېر 

 ی در خان عجیې سخن ګوهر ش ا  د

 (۳و غېېر دی ) په دا ه ېېر دتېېور رحېېېېېمن ال

که چېرې د هجري دېوان رس تر پاېه وکتېم يش  وبېه لیېدل يش چېې د د  پېه 

 اشعارو کې هم لیه دخپم پور په شان د تاويف اشعارو ډېرښت نه لیدل کیږي.

دا چې د د  ډېېر وخېت پېه یبیلېوي جګېړو کېې تېېر شېو او هېم ېېې د ژونېد      

وروستۍ  ورنې د فیوډايل مغلو په جیلونو کې تیرې کړې دي. په دېوان کېې ېېې  د 

 ژوند دغه برخه په پښتو ادب کې له درد  ډک باب دی.

زېاا په نظر رانېي هغېه دد  لېه خپلېو دد  په دېوان کې چې کوم شعر ډېر      

خلیو او هیواد رس  پور  می ه د . ل ډ  دا چې دد  په دېوان کېې دخوښېۍ وږمېې، د 

خفګېېان څپېېې د جګېېړو ترخېېې، داوږد ب ېېد کړاوونېېه، د خپلېېو خپلوانېېو نېېاخوايل او د 
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فیوډايل مغلو نا کردې نه دي پټې،  بلیېې دخپېم پېور پېه شېان ېېې پېه ډاګېه 

ي چې دبم چا په حال تیری او تجاوز ناروا ګڼېي او داسېې اخویېي مساېم څېړيل د

 در  وول ې ته ورکوي چې 

 مال په سم ستمه واخ، له ېتیمه

 (۶مهیا نی ې پلېېو په غړو تر کړي )

دا م و چې هجري د خپم عرص وتل  شاعر و، خېو لېه دې رس  رس  د خپېم      

خپېم نېان نسېبت پېور تېه کېم  پور درناوی کوي، نان د هغه د میتې پیرو ګڼي او

 ګڼي لیه چې واېي 

 طبیېعېېت مېېېې ازمېېیه همې ي نه د 

 (۰دا غېېېزل دشېا ګېېردۍ پېدر اسېتاد دی )
 

 د ارشف خان خټک اوالده:

په )ساهو ادب( کې همېش خلیېم د  ایف خېان هجېري درې زامېن ښېوديل 

 چې نومونه ېې دادي  افضم خان، نامدار خان  او شملېر خان.

 ایف خان هجري داسې ېاد کړي دي 

 نا ا وه که افضم کا ز  به ېې وهمه

 که په ر  د ازاد ګم ولې رس دار دی

 هېېېغېه ېېېاد کېا کېېلش چېار مېې نلته

 پېېه سېتم ېېې شګېېفته ېم چې نامدار دی

 د شېېملېر مېخ مې لېیدلې  و په ساګېېېو

 (۸زبېېېښ ېد  د زېړو ګېېېېلو تېېر بېېهار و  )

هجېري  ۱۳۰۳محمد افضم خان د ایف خان هجري مرش زوی دی پېه کېال 

کال کې پیدا شوی دی، د پور له یید نه پس د رسدارۍ د ترالسه کولو لپار  د بهرام 

هجري کال کې د بهېرام خېان  ۱۳۲۴خان او افضم خان  ترم ځه د ډېر مقابلو او په 

او ورور نامېدار خېان  له مر  نه پس که څه هېم د خپېم تېر  عبېدالقادر خېان خټې 

مخالفت ور پر غاه  و، خو بیا هم تر ډېر  برېد  د یبیل  په رسدارۍ کېې بېې غمېه و، 

نامدار د ایف خان دوهم زوی دی. له افضېم خېان رس  د د  د مخالفېت نکرتېارېخ 

 مر   کې نای پر نای راغل  دی. )تارېخ مر  (  
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 ارشف خان هجري شاعري: د

ایف خان هجري د خپلې یبیلې رسداراو د خپېم دور م لې  شېاعر دی، د      

هغه شاعرانه عظمت لوی دلیم دا دی چې نوموهي په خپلې شېاعرۍ کېې اخویېي، 

اجتامعي او علقي مضامین او وط ي رنګ او شوخي، درد او ح ا په ښیار  بیېان 

 کړي او دا يې د شعر نانګړنې هم دي. 

الا د هغه  ژوند ېو  نېه هېرېېدونیي اامیېه ګڼلېې او دغېې شاعر ورپیښ حا     

اامیې هغه ېو داسې مقام ته رسول   چې انفرادېېت هېم لېري او ېوازېتېوب هېم او دا 

 احسا  په خپله شاعر ته هم شوی و  چې وېم به ېې 

 دا محال دی چې شاعر به په پښتو کې

 (۹بم هجري غوندې په فن دشعر فرد وي)

غم دواه  رس  الزم او ملزوم دي اخر د زه  هغه کومېه کې، چېې ژوند  او درد و     

د ارمانونو او ح تونو له السه نه وي مېروهيل شېوي، کېوم زه  دی او کېوم نیګېر دی 

 چې د ارمان اور ورباندې نه دی بم شوی.

د هجېري د ژونېېد اامیېېې هغېېه واییعېت دی چېېې  دد  شېېاعرۍ تېېه درغبېېت       

ووېېم يش، نېو بېې ناېېه بېه نېه وي چېې دهجېري  وجوهاا جوه شوی دی او کېه دا

شاعري ېو خوا که د حسېن او علېپ او اجتامعېي ژونېد د ډېېرو موضېوعاتو تېرجامين 

کوي، نو ېو خوا هم دغه شاعرۍ کې د ېو زخمي زه  په اواز لیه د ماا رباب ساز هم 

 محسوسیږي اود ېو یفيس بلبم فرېاد هم.

 د حیاا رمپ مې شته نیه بیخو د 

 ا زخمي هوسۍ لتې وهمهلیه پرو 

**             **            ** 

 شپه د هجر طوالين د  بې حسابه

 څو به ورځ د و ال ګورم ز  خرابه

**             **            ** 

 هېېر نېفېس پېه مېا عېاشور پېه ېزېدانو

(۱۳)ګېېوېېا ز  حسین دوخت په کربو ېېېم 



 د پښتو ژبې د سا شاعر...                                                                                                 

54 

 

 

دوط یت او یومیت له نظر  هم داشعارکوم کې داسې ااراا لید  يش چېې      

د د  می ې خوا ږ  په کې محسوسیږي. د ملې  اوملېت دا می ېه فطېري د  او بیېا پېه 

داسې حاالتو کې چې څوک ېې د څه جرم نه لېه وط ېه ډېرلېری د حېاالتو پېه زنېدان 

اور لیېه د شېمعې  ورو ورو ورسېیږي.  کې په ژوند تیرولو مجبورشېې نوبیېا د می ېې دا

دنیګروې ې ېې دو ال په ارمېانونو د غم ېو خېوراک يش او کلېه کلېه د ماېوسېۍ پېه 

 حالت کې مجبور يش چې ووايي 

 د نیګر وې ې مې وڅښلې غمونو

 (۱۱مرګه جګې جګې راشه او  رضاېم )
     

ېېو  اهمېه  يشېاعر شېاعر  ورته اشار  وشو  چې علپ هم دچې لیه وهاندې     

بحث په مویې  پېه ل ېډو الفېاظو دا وېېم کېېدالی  فن په دغه موضوع د موضوع د . د

، خیاالتوته ترفی  او ژبېې تېه رفعت وهجري علپ ته .یین، جذبات يش چې می ې د

ورکېېړی. د هجېېري د غېېم او علېېپ رواېتېېي خا ېېیتونو هېېر  جذبېېه  سېې جید  ګېېۍ

 نیه نو موږ ورتېه د ،بانه  د ااو تپه خو  رنګیو روښانه  دېوویار،خلوص اوس جیدګۍ

پېه . شېو هم وېلې  رنګی و  ماور می ې او محبت جذباتو ترجامن او حسن و جامل د

  فیري بل دۍ ېو څو وونې نکر شوي موضوع دشاعر د

 دا جېې ون د محېېېبت چېېېې ماتېېه پېېیښ دی

 کېېېښلېېېي نېېېېېېه دي دهېېیېړ دور په اوراق

**           ** 

 دعېېلېېپ درد تېېېردوا مېېالېېېېر  بېهېېتېر دی

 هېېېېرګېېېز مه شه دهېېجري له زه  جدا درد

**           **             ** 

 ال د عېېېلېېېپ امبېېې ومېاته جې ېت شېېېېېوې

 (۱۲ېېېا مېېا هېېېېېوتېېه بېېهېلت وېېې ېم درېېېېېاب )

 هجري په بند کې:

د ایف خان هجري په بار  د نی و خلیوګومان دی چې دبیجاپور)ج ويب       

زاد و، نېو دا خېرب  سېمه نیېه نېه و  ه د(په زندان کې هغه یید نه دی، بلیې هلتېه آ 

چې په بیجاپور کې  د نوموهي له لییلوشعرونوڅخه دا حقیقت پېه ډاګېه کېېږي چېې 
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نوموهی هلته هم ترآخر  وخته په زندان کې و او د مر  تر وخته يې په یید کېې 

د ساتل  و چې شاېد د اورنګزېې په زه  کې لیه دخوشحال خان لېه ییېد نېه پېس د 

 غاوا او حیومت لپار  د ملیوتو راوالهولو ګواښ موجود و.هجري نه هم ب

په هرحال؟ هرڅه چې و خو داحقیقت پېه خپېم نېای دی چېې ایف خېان د 

مر  ترخونې د بیجاپورپه زندان کې و اودڅوارلسوکلونو له ب ېد نېه وروسېته پېه جېېم 

 کې وفاا شو، لیه چې پورته يې نکر وشو، دایف خان هجري داشعرونه پرله پسېې

په زندان کې دا تادېقوي چې نوموهی د ېو سیا  ب ېدي پېه توګېه پېه زنېدان کېې 

 ساتم کېد   

 نېېن آغېېازدلسېېم کېېال دی بېېاور وکېېړ 

 چېېې پېېه بې دکېېې ېې زهیرېږم بې ګ ا 

   
 د  سېېېېال چېې دمېېا  شد  کېزعتېاب شېېېا 

 مېحېبو  ګېېلته اېېم دراېېېن دارعېا یان

   
 هجري تش  ورا نایې په دکن ب دکړو

 پېېه خېېدمت ېېې دېارزه  داېم حضور وي

 د ماهېي پېه نېس کې پېروا لیه ېونس ېېم

 مګرخېوص ېې پېه کېرم حېېپ تېعالېې  کېېا

 دانېاېېېان دې ېېېېې دامېېن دامېېن وبېا 

 دهېېجېېري لېېه فیېېضه درهېېمه زنېدان شېېه

و  دایف خان هجري په فېار  دېېوان کېې د دو  د نکرشوو شعرونونه عو      

وېلتو اشعارو دېوې ډېرې اهمې یایدې اکرثشعرونه هېم پېه حیثیېت دېېو ییېدي د 

هجري په په ژوند رڼا اچوي. داسې برېښي چې  له   اورنګزېېې رس  دېېو مویېاا پېه 

زېري شاعر د خپلې آزادۍ خوب وې ي، نېو لېه مویېاا نېه پېس هېر  وجېه چېې و  د 

ه امید هغه وخت ېخي اوبوتوېې شوې څه وخت چې بادشا  دوبار  زندان تېه د شاعرپ

 هغه د لیږلوحیم وکړ.

دغه وخت زنېدان کېې د هغېه نهېه کلونېه تريشېوي وواو د لسېم کېال آغېاز و. د  

 یایدې څوشعرونه دا دي 
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 هست ده  رابه شه لا  غفورعرضی  

 رېب  اندازېېاد غېېرېېه فېېبدل ېېه عېېاېسې

 ېتمتس  ب ذشت که درنارعتاب هس

 ازذابم آغېسال هاعایشد  برعمرع

 پس ازان کش یلم عفو  بوزدم راندی

 اردرازېمېس ازاعېېېیروپېثېام کېېداېېبع

 ازشادی و خوش  پابه فل  ب هادېمېم

 تارک فخرېم ازچرخ برېن هلت فراز

 امېمېېیدتېېرامېېلته بېت هېازم بادههېع

 ازېتېمېم مېاېېه امېط، بېېوم ازد  لېتاش

 ورېرنېورپېضېه حېیدم بېخ رسېارېېدتېېبع

 عازېېداېېفوروان شېوف رو  عېېېرخېب

 وغ  چ دېېلته تفوېض هامندم به کېېه

 ازېېېېېبس بېحېن ومېېتېه داشې ېیارب ېتېېاخ

 هرچه ا دارچ ین حیم پس ازعفو  ه ا 

 دازېېیرانېېادتېا  بېېرم شېېېود ازکېېدورب

 دم که چ ان امیرخطیرېدېېز ربنېار  جېچ

 (۱۳)جازېان شه   احې اعېېرزلسېېېشد  ظاه

ایف خان هجري دګوالیا او وروسته دبیجاپورپه زنېدان کېې لېه څوارلسېوکلونو 

هجري کال کې وفېاا شېو اوهېم هلتېه خاوروتېه وسېپارل ۱۱۳۶ب د څخه وروسته په 

وفاا تېارېخ پېه ېېو  یطعېه کېې داشېان بیېان  شو. د هجري ېوورور آزادخان د هغه د

 کړی دی 

 د هېجېېېرا زرسېېم شېېېېپږوو

 ایف خان چې فوا شوېار 

 غېېېېېم انېېېدو  د د  تېېارېخ دی

(۱۴که حساب کېړې وېې شامر  )
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د ایف خان هجري دپښتواوفار  دېوانونودپورته نکرشووشېعرونو لېه داخې، 

شهادا نه معلومیږي چې نوموهی په زنېدان کېې د خپېم ییدپېه دوران وفېاا شېوی 

دی،حیېېاا   افغېېاين تېېارېخ خورشېېید جهان،تېېارېخ پلېېاور، درې واه  خېېو د ډېېېرې 

ماېوسېېۍ پېېه وجېېه د هجېېری مېېر  د هغېېه خپلېېه خودک ېې بیېېان کېېړې د ، دوسېېت 

 محمدخان کامم موم دپه خپم اردوتالی، )خوشحال خان خټ (کې لییي 

وطن ته واېي  ته د هجري نایې نېه شېوې او نومېوهی لېه څوارلسېوکلونو ییېد  

انونو کې څخه وروسته چې ګوالیار او بیجاپور په زندانونو کې يې تیرکړ په همدغه زند

وفاا شو او دغه شان وطېن تېه د واپېس کېدلوپېه اه  د ایف خېان هجېري داپېیش 

 ګوېي ویي په ویي سمه اابته شو   

 هجري ته خوتم هو  د والېت کړې

 (۱۳ولې ستاورتله محال مګرنایې وي )
 

 پايله:

د خوشېېحال دورچېېې مهېېم اديب دور دی وایعېېا  ېېېو زرېېېن دور ېېېې ګ لېې        

شېېو. د  دپښېېتوژبې اوادب لپېېار  خېېورا ډېېېر خدمتونېېه کېېړي دي. زامېېن او لېېور ېېېې 

اشېېعار او نرثونېېه لېېري. ایف خېېان هجېېري چېېې د خوشېېحال خېېان خټېې  زوی 

دی هېېم ېېېې ډېېېر ښېېیل  دېېېوان پښېېتو ادب تېېه وربخښېېل  دی چېېې شېېعرونه ېېېې 

د، غېېېم، هجېېېر او سېېېوز ګېېېداز څخېېېه ډک دي. د  زنېېېدان هېېېم تېرکېېېړی او د لېېېه در 

زنېېدان شېېعرونه ېېېې هېېم د زنېېدان څرګ ېېدونې کېېوي او د هغېېه نېېای تیلیېې، او 

 ملقت م عیسوي.

پېېېه هرحېېېال؟ د ایف هجېېېري ژوندلېېېه درد رس  دېوهېېېدف پرلېېېوري روان و، 

لېېه نېېاراض ښېېیاري خېېو بیېېا هېېم دی د خپېېم رس  لېېه دې چېېې پورتېېرې کلېېه ناک

پورپېېه سېېتاې ې کېېې شېېعرواېي همدارنګېېه چېېې خوشېېحال خټېې  مړکیېېږي دی 

ورتېېه مرایېېه لییېې . ایف خېېان پېېه خپلېېه وول ېېه کېېې او د خلیوپېېه مېې ا کېېې پېېه 

مع ېېوي لحېېاظ ډېېېر پېېاتې شېېوي، خېېو پېېه فزېیېېي او جسېېمي لحېېاظ نیېېه ورتېېه ډېېېر  

ي تاېېمیم نیېېونې پېېه وخېېت کېېې يېېې پېېاتې شېېوی نېېه شېېو وېلېې  چېېې د ژونېېد د فیېېر 

پېېه زنېېدان کېېې شېېپې او ورنېېې سېېبا کېېولې، خېېو لېېه دې وولېېو خېېربو رس  رس   بیېېا 

يېېې هېېم پېېه شېېاعرۍ کېېې سېېوز، ګېېداز، می ېېه، خونېېد او زه  راښېېیون موجېېود دی. 
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   اخځونه

 ۱۳۹۳شېېیرزاد، پښېېتون آیېېا، خوشېېحال پېژندنېېه، ختېېیا خپرندوېېېه وول ېېه،   -۱

 مخ.  ۱۲۹امرېز کال، 

 ۶۳۴ټ ،افضم خان، تارېخ مر  ،پېښور ب  اېج يسې)جدون پېرېس(، خ -۲

 مخ.  

هجري، ایف خان، دېوان، مرتېې همېېش خلیېم، شېاهین بریېي پېرېس،   -۳

 مخ.  ۱۳۶زېږدېز کال،  ۲۳۳۱پېښور، 

 مخ.  ۳۳۲دېوان ایف خان هجري،  -۴

 مخ.  ۳۳۱دېوان ایف خان هجري،  -۳

 مخ.  ۳۶۳دېوان ایف خان هجري،  -۶

 مخ.  ۲۳۱دېوان ایف خان هجري،  -۰

خلیېېم، همېېېش، سېېاهو ادب، جېېدون پرنټیېېګ پېېرېس، پېښېېور،  -۸

 مخ.  ۴۹زېږدېز کال،  ۲۳۳۳

 مخ.  ۲۳۶دېوان ایف خان هجري،  -۹

 مخ.  ۲۸دېوان ایف خان هجري،  -۱۳

 مخ.  ۲۳۶دېوان ایف خان هجري،  -۱۱

 مخ.  ۳۳ېاد اار،  -۱۲

 (۳۸۴-۳۸۳-۱۹۳۸-خلیم)همیش  -۱۳

خټ ،افضېېم خېېان، تېېارېخ مر  ،پېښېېور بېې  اېج يسېې)جدون پېېرېس(،  -۱۴

 مخ.  ۴۸۰

خټ ، خوشحال خېان، کلیېاا، د دوسېت محمېد خېان کامېم اهېتامم او  -۱۳

 رسېز ، دوهم چاپ، جدون پرنټی ګ پرېس، پېښور. 
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 داود جنبش

 

 پښتو سل کاله وړاندې څنگه رسنيزه شوه؟

 

 لنډيز:
 

پښتو هغه ژبه د  چې چاپي مطبوعاتو ته يې د شلمې پېېړۍ د لېومړۍ نېاميېي 

په دوهمه لسېز  کې الر موندلې د  او دغه کار د رساج االخبار لېه الرې شېوا دا.د 

رسلېې  پېه  "مې، ادبېېاا"م( پېه شېلمه ګڼېه کېې د 1917دې اخبار د شپږم کال )

مخونېو کېې د  8-7پېه  خپرېدو رس ، د پښېتو څېرک را ښېیار  شېو او د همېدې ګڼېې

مولوي  ال  محمد د )پلتو میتوب( په نوم په پښتو ژبه مقاله چاپ شېوې د ، چېې 

 همدا په افغانستان کې د پښتو مقالو د چاپ پېم ګڼم کېږي.

 رسیزه: 

که د نړۍ متمدنې ژبې په نظر کې ونیسو په سلو کې اتیېا يېې هلېه ملېهورې، 

الر مونېدلې د  او ژبېه هلېه رسې یز  عامې او نړېوالې شېوي چېې کلېه يېې رسې ۍ تېه 

کېږي، چې معیارونه يې اوچت او پراخ يش. پر همدې اسا  په دغېه مقالېه کېې پېه 

دې بحث کېږي چې پښتو کله رس یو ته الر پیدا کړ ، څ ګه يېې الر پیېدا کېړ  او چېا 

 دغه ناېه ته را ورسوله. 

ه کېې پښېتو ژبېې او همدا راز اېا له هغه وخته تر اوسه پورې پښتو ژبې او په وول

ادب ته خپله ونډ  ورکول شوې او کېه نېه؟ کېه ورکېول شېوې څېومر  د  او کېه نېه د  

ورکول شوې الملونه يې څه دي، ولس، خلیو، حیومت او په ووله کېې دولېت تېه څېه 

کول په کار دي او څ ګه کوالی شو چې د وولو ژبېو پېه نېانګړې توګېه د رسېمي ژبېو 

 ه يې ورسوالی شو. حپ ادا او خپم وول یز موی، ت
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 مربميت او اهميت:

د پښتو ژبې په اه  له مهمو موضوعاتو څخه يو  دا د ، چې د لومړي نېم لپېار  

کله او چېرته په پښتو ژبه لېی ه خپر  شوې د .په همدې اه  څرګ دونو په دې مقالېه 

 کې انعیا  موند  دا.

 د څېړنې موخه:

کړو چې لومړا پښتو لېی ه کله چاپ شوې د ، چې پېه همېدې موږ بايد جوته 

 هدف دغه څېړنه شوې د .

 ميتود:د څېړنې 

 تحلېم مېتود څخه استفاد  شوې د . –په دې مقاله له ترشيحي 

 پوښتنې:د څېړنې 

 پښتو ژبه کله چاپي مطبوعاتو ته الر وموند ؟

 لومړۍ پښتو مقاله په چاپي مطبوعاتو کې د چا و ؟

 اصيل منت: 

وی  ېو  پېړۍ وهانېدې رساج االخبېار د خپېم ژوندانېه پېر شېپږم کېال د پښېتو 

 .م ثور منت په خپرولو، په افغانستان کې د پښتو چاپي مقالو بهیر راپیم کړ

دې دوې پېېړۍ ږ د رساج االخبار لپار  شپږ کاله او د معارص افغان دولت لپار  نې

ولګېدې چې پر پښېتو، لېومړن  نېرث چېاپ کړي.خېو تېر افغانسېتان د مخېه، د پښېتو 

چاپي آاارو بهیر د انګرېز تر واکم ېۍ النېدې سېیمو کېې پیېم شېوی و.پېه دوی کېې 

افغان" ورنپاڼې درلود  چې په اوونۍ کې ېو نم په پښېتو او "مخیښه ونډه د پېښور 

 .اردو خپرېد 

خپله رساج االخبار ورکړی دی.دا د ه ښتو مقالې خرب پددغې ورنپاڼې د ېوې پ

افغان وولواک حبیې   خان د هغې وې ا مېنت و چېې پېر لېبیېا د اېټالیېا لېه پېوني 

ېرغم وروسته ېې خپم ولس ته د هغه نای له مسلامنانو رس  د مرستې لپار  په دري 

 .چاپ او وېللې و 

 مېخ( د ۹ګڼېه،  ۹ړی کېال، لېوم) ۴کېال د فېربورۍ پېر  ۱۹۱۲رساج االخبار د 

  :دغې مقالې د راوتلو خرب په دې ویو خپور کړ
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دغه وې ا زموږ مې،  ،ې خپرېږيزموږ مل رې )افغان ورنپاڼې( چې په پېښور ک"

او یامي ژبې پښتو ته ژباهلې چېې پېه رښېتېا رس  ېېې لېه لوسېتلو پېر مېوږ خوشېحايل 

 ".راغله

افغان ورنپاڼې ادعا درلود  چېې پېه برتانیېا، روسېیه، اېېران، م ځ ېي ختېیا او 

افرېقاېي هېوادو کې ګډونوال لري او وولېو دغېو سېیمو تېه م ظمېه اسېتول کېېږي او 

 (۱) رسېږي.

خو د رساج االخبار له پاڼو ېې تر دې هاخوا پر نورې نانګړتیا او نرشا  محتېوا 

 .نه پوهېږو، نیه چې د دواهو ملګرتیا ډېر  ژر په غلیمۍ اوښتې د 

کېال لېومړۍ  څلېورمددغې غلیمۍ المم سم جوا نه دی، خو رساج االخبېار د 

چېې هغېې "پېه پېه عمېومي ویېو کېې لېیی، ( ۶کال د سېپټمرب  ۱۹۱۴ګڼه کې )د 

اسومي نړۍ کې بېلتون راوست، مسلامنان ېې د ه دوانو خوف امسول او رسحدي 

 (۲) ".)د اوس ۍ پښتونخوا( پښتانه ېې د افغانستان له حیومته لرې کول

تېر دې ډېېر وهانېدې، د نولسېېمې پېېړۍ پېه لېومړۍ نیامېېېي کېې روسېانو او پېېه 

پښتو نی ې آاار، لیه پښتو ګرامېر، د مه نیامېي کې انګرېزانو د پښتو په اهه او پر هدو 

 ل، دي.ېانجیم پښتو ژباهه او نور چاپ کړي او و 

پېېر انګرېېېز او رو  سېېیمو رسبېېېر ، لېېه عېېثامين تُرکیېېې نېېه هېېم تېېر افغانسېېتان 

 ۲له هم موږ ته د رساج االخبار د ئوهاندې د پښتو خپرونو څرک رالګېدل  دی.دا مس

ې په تُرکیه کې په پښتو ژبه د ېېو  مېذهبي ګڼې روښانېږي.په دغه ګڼه ک ۲۱کال له 

 :کتاب د خپرېدو خرب په دې ډول راغل  دی

دادي چېې دا رسېاله زمېوږ پېر مې، او  ،هغه څه چې نوي، او حیرانېوونیي دي"

یامي ژبه )پښتو( په استانبول کې چاپ او خپېر  شېوې د .کېه څېه هېم د لییېوال او 

ې نالسېلی  پېر نېای ېېې ېېوا ل، نېوم پېه رسېاله کېې روښېانه شېوی نېه دی او دؤ م

)ژباهونی ( کښم شوی، خو څرنګه چې په ډېر  رڼه پښتو ژبه لییم کېوي او د کتېاب 

 ".په رسېز  کې ېې هم خپم پښتونوال  روښانه کړی، ش  نېه شېته چېې افغېان دی

(۳) 

تر کومه چېې د افغانسېتان پېه خپلېو رسېمي چېارو کېې د پښېتو ژبېې د کېارولو 

کلونېه(  ۰۳او  ۶۳موضوع د ، دا کار د امیر شېرعلیخان له مهاله )د نولسېمې پېېړۍ 
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د پوني ا طوحاتو لېه پښېتو کولېو او د پېوني الرښېودونو پېه ژبېاهلو رس  پیېم 

 .شوی دی

لییونیېو او لوسېتونیو شېمېر خو دا ېو محدود نوښت و او څرنګېه چېې د پښېتو 

خپلېه پېه ه محمود طرزي پې ته و نه غځېد. ودولتي ادار  وبېخي د ګوتو په شامر و، نور 

 :ح ا او تر څه ناېه په پېغور دغه حالت داسې انځوروي

ډېرئ پښتانه وګړي پر عسیري چارو او د ښارونو او سیمو په نیولېو او جګېړو او "

د حیومتي چارو کتابت ته ېېې وخېت او فر ېت نېه  ویولو اخته وو، میرزاېي کارونو او

درلود، آن دا ډول چارې ېې نانته یم بللېې او پېه دې ډول سېپیوونیو ویېو بېه ېېې 

 (۴)) ".چې "میرزاګ  دی" او "ُمو ګ  دی" د لی  خاوندانو ته سپیاوی هم کاو 

طرزي د هېواد په اداري سیستم کې د پښتو د ګډولو پر ارزښت وی ګار کېاو  او 

دې لپار  ېې غوښتم چې په حاکم نه یت کېې د پښېتو پېه اهه جېوه شېوی انځېور  د

ژبه د "، له م ځه ېو .د همېدغې مېوخې لپېار  ېېې  ېچې ګ ې دا ېو  "وروسته پات

 "پښتو د وولو ژبو انا د " په رسلی  ېو  اوږد  مقاله خپر  کړه.

ی نېاېګي تېر په دې مقاله کې، د سیمې د بېوبېلو ژبو د تېارېخ او اوسې ي نېا

 دي. ېښودلو وروسته، د پښتو پر لرغونتوب او نږه توب خربې شو 

طرزي پوهېد  چې له دربارېانو نیولې، تر بازارېانو به ېې د درېا او نظېر خېوف 

 درېدا پیلېږي او دی به متعاې بلم کېږي.

له همدې امله، د مقېالې پېه پېای کېې ګېواکې بیېان، د خپلېې طرحېه کېړې 

 :ست ېږي او خپلو نیوکګرو ته په خطاب کې لییينظرېې ارزونې ته 

موږ غوڅ ُحیم نه کوو چې پښتو ژبه د ژبو انا او پښتون ورب د وولو آرېان وربونېو "

نییه دی.هغوی به چې زموږ دا خرب  یومي تعاېې بېويل او دغېه راز هغېه کسېان بېه 

ډبېرې هم چې پښېتانه پېه ب ېي ارساېیلېو او ېېا عربېو ورګېډوي، زمېوږ خواتېه د نیوکېو 

.وهاندې کړل ...څېړنه او پلټ ه د  چې لېه لوسېتلو .. راغورنوي.خو هغه څه چې موږ

تر السه شوې د .هر ولس د خپم م، تعاې او پېه مې، بېرم کېې حېرص نلېول  او 

اوڅار کړی دی.نو که موږ زېار اېستل  وي چې د خپم ولس د نییه تېوب درنښېت او 

 (۳) ".پرتم اابت کړو، ولې پرې څوک خواشی   يش
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په رسمیاتو کې د پښتو تااديف ګډېدو لېومړی څېرک هېم د شېلمې پېېړۍ پېه 

 اهه مومي. ،چاپېد همدغو کلونو پورې چې رساج االخبار په کې 

دغه مهال د افغان دولت لومړن  او ښېاېي تېر اوږدو کلونېو ېېوانی   فرمېان پېه 

پښتو راووا او دا هم د اهتیا له مخې و.اهتیا دا و  چې په خوست او پیتیا کې م ګېم 

او احمدزي وربونه د حیومت خوف راپورته شوي او کابم ېې لېه کلیېې ن ګېونې رس  

 مخامخ کړی و.

دې لپار  چې باغیان پرې پو  يش( په پښېتو  هغوی په نامه ېو فرمان )دپاچا د 

وکېښ او ور واېې ستاو .د دغه فرمېان خپېم پښېتو مېنت مېا ونېه مونېد ، خېو د رساج 

ېې دري بڼه خپېر  شېوې  (۱۹د اپرېم پر ۱۹۱۲ګڼه )د  ۱۴االخبار د لومړي کال په 

 :چې که بېرته پښتو ته واوهي، ېو  برخه ېې داسې راني

.ستاسې وول ملیېان او د ولېس وکېیون دې د حضېور لېه عېرض بی ېي مېو .."

محمد خان رس  حضور ته رايش چې ستاسې پلټ ې په سم ډول تر رس  يش چې که 

رښتیا هم له تاسې رس  ظلېم شېوی وي چېې پوښېت ه ېېې ويش او پېه راتلېونیې کېې 

د هېر ېېو   ،خو هغه څلور پونیان چې وژل شوي دي ؛ددې ډول تېرېو مخه ډب يش

پر رس اوو  زر  کابلۍ روپۍ دېت او جرېمه د نور هېواد د یاعدې له مخې چېې وېولې 

لېه تاسېې څخېه اخیسېتم کېېدونیې دي چېې د  ،اته وېلت زر  کابلۍ روپۍ کېېږي

دېت پیسې به د وژل شوېو پاتې کسانو ته ورکړ يش، هغه تاڼه مو چېې وېجېاهه کېړې 

 (۶)  ".رغول کېږي ستاسې پر غاهه د  او پرتاسې بېرته ،د 

تر دې هاخوا نور، هم په اداري او هېم مطبوعېا  ډګېر کېې د پښېتو څېرک نېه 

لګېږي.درباري، حیومتي او نېوې پیېم شېوې ښېوونیزې چېارې وېولې لېه پښېتو پرتېه 

 تررس  کېدې.

رساج االخبار هم د خپم څښنت او چلوونیي له ښېیار  "پښېتووم درېېا" رس  

 ېا عوروستیو ګڼو پورې ونه شېوای کېړی هېېړ ډول مدې ږ رس  د خپم درېیم کال تر ن

ګڼېې وروسېته مېې  ۲۳وال پښتو منت چمتو او خپور کړي؛ دا حالت د درېیم کال له 

 :ددې زېري په خپرېدو اوهي

څرنګه چې زموږ د پوه پال پور )پاچا( ه ېې پېه افغانسېتان کېې پېر بېوبېلېو "

دود ژبو، د پېوهې او پېوه ې د خپرېېدو لپېار  دي، نیېه نېو "رساج االخبېار افغانیېه" 



 پښتو سم کاله وهاندې...                                                                                                    

64 

 

وغوښتم چې خپله دا ګڼه او راتلونیې ګڼې په خپله م، پښتو ژبه هم سېی ګار 

 "وال وروڼه په "رساج االخبار افغانیهشا   تعال  هېواد کړي...له دې وروسته به ان

 ".کې د خپلې م، ژبې له لوستلو هم خوند واخ، او خوښ به يش

مېخ بېې لېه ن ېېډه د مولېوي  ېال  محمېد ېېېو   ۱۱او بیېا د همېدغې ګڼېې پېېر 

 :م ظومه راني چې څو بیته ېې دادي

 ښه شیرې ه پښتو واور "

 چې مضمون ېې ډېر آسان دی

 یلم خپم ژبه مې خپله

 ګران او که آسان دیشعر 

 ز  شاعر نه ېم دلرب 

 (۰) "خاص مطلې زما بیان دی

مولوي  ال  محمد.دا نوم په ېاد وساتک، نیه چېې وروسېته پېرې لېږې نېورې 

خربې هم لرو.د هغه په دې لومړن  او ښاېي ګران ګام پسې، د نورو شېاعرانو الر هېم 

 ورنپاڼه رابرسېر  شوې.پرانېستم شو  او د م ظومو بېلګې ېې وخت ناوخته پر 

خو داسې برېښي، چې د پښتو د دودېدو پلوېان، نور په دې کوچ یو ګامونو نېه 

 .یان  کېدل

بوېه چې په ملیي ښوونځیو کې وول علوم په پښتو ژبه تدرېس يش او فېار  "

 (۸) ".مو ژبو په توګه ولوستم يشهاو عريب او تُرکي د دو 

ګڼېه( پېه حقېه د  ۱۰کېال،  ۳دا مقالېه )م.ال،" په مستعار نامه لییم شوې "د 

 پښتو د دودولو لومړن  کوول  او د نی و له نظر  افراطي پروګرام و.

لییوال د پښتو د دفاي کولو، د ښوونځي د وولو مضمونو د پښتو کولو او پښتو 

 ته له بهرنیو ژبو د ژباهو پر ډېرولو وی ګار کاو .

چاپي تېوري، د زد  کوونیېو لپېار  په هغه چاپېرېال کې چې پښتو په کې خپم 

لییور او د اداري چارو د سمبالښت لپار  اهوند ا طوحاا نه درلودل او واکمن ېېې 

له خپم ولس رس  د غږېدو لپار  ژباهونیو ته اه وو، په لېومړي نېم د وولېو د فېاي او 

 ښوونیزو چارو د پښتو کولو غږ پورته کول تش رساب برېښېد .
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خو دې رساب په ورته وخت کې د نه یت د اوښتو او په پښت ه وول ه کې د زد  

چېېې ېېېو بېېدلون ېرېېېدو خېېرب هېېم ورکاو .داسېېې برېښېېېد   کېېړو لېېور تېېه د می ېېې د ډ

 پېښېدېدونی  دی.

رساج االخبار هم ه ه وکړه، دغو زېاتېدونیو غوښت و ته نواب وواېي او د شپږم 

څخه ېې د "م، ادبیېاتو" د رسلیې  پېه را ( ۲۳د مې  ۱۹۱۰کال له شلمې ګڼې )د 

اېستلو، پښېتو او فېار ، کېه تېش پېه تېورو کېې هېم وي، د دوو برابېرو ژبېو پېه توګېه 

 ( ۹) وښودې.
 

 

 :دغه رسلی  پښتو بڼه داسې د  د

لېېېومړن  پښېېېتو لیېېې  ( ۸کېېېال د اپرېېېېم پېېېر  ۱۹۱۰تېېېر دې لېېېږ وهانېېېدې )د 

چېېې د ېېېو  معلومېېا  م ثېېور مطلېېې پېېه بڼېېه و، د رساج االخبېېار د شېېپږم کېېال 

ګڼېېېه راووا.دا لیېېې  د داراامعلمېېېین ښېېېوونیي مولېېېوي غېېېوم محېېېي مېېېه  ۱۰پېېېر

 .افغانسېېېتان د رسوزرو مرغېېې  دی" نېېېوم ورکېېېړ شېېېوی و"الېېېدېن ور اسېېېتول  او 

(۱۳)
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خو هغه څه چې موږ ېې په افغانستان کې د پښتو مقالې د چېاپ پیېم بولېو، د 

چې سېږ راوت، دي ( ۲۳کال د مې  ۱۹۱۰مخونو )د  ۸ -۰ګڼې پر  ۲۳شپږم کال د 

 ېې وی  ېو  پېړۍ پور  شو .

دې ته هم د "لی " نوم ورکړ شوی، خو د مخی ي لی  په توپیر دلته پښېتو تېه 

خپله "پلتو" وی  کارېدل  دی.د م ځپانګې له پلو  هېم ه د "افغاين ژبې" پر نای پ

دا تر هغه مخی ي منت خورا ژور دی چې د پښتو د دودولو پر عم، الرو چارو خربې 

 .وال ېې مولوي  ال  محمد دی چې وهاندې مو ېې ېادونه وکړهلیی کوي.
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تخ ییېي سېتونزې  لییوال په دې مقاله کې تر هر څه لېومړی د پښېتو د چېاپ

 :ېادوي

 ".دېر افسو  کوم چه پلتو حرفونه نسته؟ آېا پلتانه به ې  څ ګه وا  "

 :وروسته د پښتو ژبې خوارۍ او بېوسۍ ته ګوته نیيس

افسو  چه زموژ پلت و د السېه؛ پلېتو خېوار ، داسې  ماوکېه او بې  اعتبېار  "

کې  پلېتو نېه وېلېه لوېدل  د ، چه ګوېا )ېېو  مېر  ژبېه د ؟(...او  پېه هېیړ میتېې 

کیژی، د هیچا په ال  ک  پلتو کتاب نه لیدل کیژی؟ او نه داس  کتېاب پېه پلېتو 

ک  سته چ  رسی ېه وګوری ؟..مګر ېو څو )د شعر دېوانونه دی( هغه هم د معلېوق 

  !ستاې ه او بس

آ  پلت و ؟ خپله ژبه مو څ ګه بییار  کر ؟ درست جهان د خپل  ژب  و تری  تېه 

  "! تاس متوجه دی ااِل

 :او بیا ددې حالت د اهولو الر ښیي

که موژ پلتانه د خپل  ژب  و تری  ته متوجه سو؛ او په میتبېو کې  ېېه جېاری "

کو، او عاامان مو دېن، اخوی ، کتابونه او رسال ، په پلتو ترجمه او تېالی، کې ، او 

 (۱۱) "ونه ک ؟ېو څو اخبار  په پلتو جاری س ، آېا په لژ مد  به مو خپله ژبه تری  

مولوي  ال  محمد چې په حبیبیې لېسه کې د پښتو ژبې ښوونی  و، د ډېېرو 

له نظر  د پښتو د رسمي کېدو او دودېدو غورن ګ رسالری دی؛ خو دی چې څېومر  

 ژبور و، هامغور  نوم ورک  پاته دی.

هغه د روحانیت تر څ ګ، ډېر کار د پښتو عامولو ته کړی دی.د  په ېو  رسېمي 

وايل کېې جېوهه ه ه کې چې د پاچا د مرش زوی شهزاد  ع اېت   خان پېه شېتغونډ

د رساج االخبار پېه  (شوې و ، ددې بیت په وهاندې کولو )چې ېو  شاګرد ېې ولوست

 :ېو م، زوږ" را وخوناو ( "۳کال د اکټوبر  ۱۹۱۰ګڼه د  ۰کال،  ۰لیی ه )

 ژبه ب د  کړه افغانه، ته له ویو اېراين

 (۱۲) ې خپم پاچا، په نظم و نرثِ افغاينته ستاېه د

دغه غونډه د حبیبیې لېسې د ممتازو زد  کوونیېو د وېانځ ې پېه موخېه جېوهه 

شوې و  او ښاېي لومړين مراسم وي چې د فار  ېا دري تر څ ګ په کېې پېه پښېتو 

ژبېېو هېېم وې ېېاوې اورول شېېوې دي.او دغېېه راز تُرکېېي )اوزبییېېي(، انګرېېېزي او عېېريب 
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حبیبیېېه پېېه افغانسېېتان کېېې ېېېوانی ۍ لېسېېه و  چېېې تېېر پېې ځم وېېولګي پورتېېه 

پېېه کېېې لوسېېتونه کېېېدل.د مضېېمون پېېه توګېېه، د پښېېتو لوسېېتم هېېم لېېه پېې ځم 

 وولګي پیلېدل او زد  کړې ېې د ېاد شوي مولوي  ال  محمد پر غاهه وې.

د  ع اېېېت   خېېان د پېېه ناېېاب کېېې دا بېېدلون لېېه هغېېه وروسېېته چېېې شېېهزا

خپېېم اکېېا رسدار نرصېې  خېېان پرنېېای د پېېوه ې ېېېا معېېارف وزارا چېېارې پېېر غېېاهه 

واخیسېېتې، پېېېښ شېېو.په دې ډول نومېېوهي هېېم د پښېېتو پېېه دودېېېدو کېېې خپلېېه 

 .ونډه درلودلې د 

 پایله: 

کېېېه څېېېه هېېېم رساج االخبېېېار د "مېېې، د پېېېاېلې پېېېه توګېېېه وېېېېوی شېېېو چېېېې 

سېېتلو وروسېېته څېېه بانېېدې ېېېو کېېال نېېور دوام وکېېړی شېېو، ادبیېېاتو" د رسلیېې  تېېر را اې

خېېېو پیېېېم کېېېړې الر ېېېېې وروسېېېته د امېېېان   خېېېان د سېېېلط ت پېېېر مهېېېال پېېېه ال 

 جدېت تعقیې شو .

 ،د ورنپېېاڼې څښېېنت او رسمحېېرر محمېېود طېېرزي د ېېېو  هېوادپېېال پېېه توګېېه

امېېېا تېېېم د پښېېېتو او دري پېېېه سېېېمون او پیوسېېېتون بېېېاور درلېېېود.دا ناېېېیحت ېېېېې 

 :یلونو تر وولو روڼ انځور ويښاېي د ت

خپلېېه مېې، ژبېېه پښېېتو سېېپې لې وګڼېېک، می ېېه وررس  وکېېړئ او پېېه زد  کېېړه "

کېېې ېېېې ډېېېر زېېېار وکړئ.لېېه خپلېېې رسېېمي او سېېیا  ژبېېې فېېار  رس  هېېم ډېېېر  

 (۱۳)  ".می ه کوئ او ښه ېې زد  کړئ

 

 مأخذونه:

 مه.  ۴زېږدېز کال، د فربورۍ  ۱۹۱۲مه ګڼه،  ۹رساج االخبار، لومړی کال،  -۱

 ۶زېږدېېز کېال، د سېپټمرب  ۱۹۱۴رساج االخبار، څلورم کال، لومړۍ ګڼېه،  -۲

 مه ګڼه. 

 مه ګڼه. ۲۱رساج االخبار، دوهم کال،  -۳

 مه ګڼه. ۲رساج االخبار، پ ځم کال،  -۴

 مه ګڼه.  ۲همدغه اار،  -۳

 مه ګڼه.  ۱۴رساج االخبار، لومړی کال،  -۶
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 مه ګڼه.  ۲۳رساج االخبار، درېم کال،  -۰

 مه ګڼه.  ۱۰رساج االخبار، پ ځم کال،  -۸

 مه ګڼه.  ۲۳رساج االخبار، شپږم کال،  -۹

 مه ګڼه.  ۱۰رساج االخبار، شپږم کال،  -۱۳

 مه ګڼه.  ۲۳رساج االخبار، شپږم کال،  -۱۱

 مه ګڼه.  ۰رساج االخبار، اوم کال،  -۱۲

 مه ګڼه.  ۲رساج االخبار، پ ځم کال،  -۱۳
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: استاد کریم زماينلیکوال  

: احمد سلیم ړن نژباړ    

 

 تحلیل او تجزیهد مثنوي معنوي 
 

 

 په ژوند کې د ملر راختل( رح د شمس رات  )یا د موالنا
 

د ژوند څلوېښتو کلونو کې په ووله مع ا ېو عارف او پو  او د هغېه مهېال  ره موالنا

ېېا مرېېدان او عېام خلې  لیېه د  انرو ېېاو ف ونو نوند  سېتوری و، پ د بېوبېلو علومو

شمعې پت ګان ورڅخه چورلېدل او له هغه ېېې ګټېې پورتېه کېولې. تېر هغېه چېې ېېو 

رس  مخېامخ  ره په نوم یونیې ته راغ  او له موالنېا رهشمس تربېزي ناپېژاند  یل در د

د هغېه شېیدا او سېوداېي شېو.  شو، د هغه د لېدلو امر ېې زهه او روه امبه کړ او وول

پېروا آوار  او کېې هغه دروند پو  او سا مفتېي د شېمس پېه کې، او کوڅېو  ره موالنا

  سوی مین شو، لیه څ ګه چې خپم حال خپله بیانوي

 زاهد بودم، ترانه ګوېم کردی رس حلقه  بزم و باد  جوېم کردی

 ردیبازېچه  کېېېېېېودکان کوېم ک  سجاد  نلېین با ویاری بودم

ر ېرشا د ناستو ملېېزاهد وم، په س درو وېلو دې راوستم، د خوښیو او ع» ژباهه 

پر رس له ناستو درنو وم، خو تېا د ماشېومانو د  او یاب غوښتونی  دې کړم، د ما،

 «لوبو کړم.

ېادښت  باد  ېا یاب په عرفان او تاوف کې د ساڅښنت مرسته او می ېې تېه 

 وېم کېږي.

سېېپوږمیز کېال کېې ولیېدل او رس  ېونېېای  ۶۴۲رس  پېه ره شېمس لېه ره موالنېا

هغه داسې ستي او شیدا کړ چې زد  کړې، بحېث او وعېظ ېېې ېېوې  ره شول، شمس

خواته کړ، شعر، س درو، .بم او سامع )د  وفیانو په ا طوه د وجد په حالت کېې 
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م( ته ېې مخه کړه. له همېدې وخېت راهیسېې س درې وېم، پښې او السونه وه

ېې په شعر کې نازک مزاج او سلیم نوق رازرغون شو، په عرفاين او له شور ډکېو شېعر 

  وېلو ېې پیم وکړ

 َخرِض  بود شېېېېېمس تربېزي

 آنیه با او اګر درآمیېېېېېېېېېېېزی

 هیچیس را به ې  جوی نخری 

 [1]پرد  های کوم را بدری

شمس د َخرِض )د ېو پیغمرب نوم( په څېېر و، هېر هغېه چېې لېه هغېه رس  » ژباهه 

ېونای يش، بم به هیړ څوک د وربلو په بیه هم ونه پېري او د ګړېدا وولې پردې به 

 «وشلوي

  کړل او څه کیسې د دوی تېرم ا ته څه ووېم، څه ېې ورزد ره ، موالناره شمس

ېې وول، له رس تر پښېو بېدل کېړ، دا هغېه معېام د  چېې چېا پېه  ره وشوې چې موالنا

  حیمت او پوهې سپړلې نه د  او سپړل  به ېې هم ونه يش.

 د شمس لنډ مهاله ورکېدل:

او مرېېدانو د حسېادا امبېې د  انېورو ېد وخت په تېرېدو رس  د اومېه ېېا خېامو پ

هغه بلپړ عارف  ره دې راپورته او څرګ دې شوې، هغوی لیدل چې موالناسیرو له الن

رو او مرېد شوی وو او د هغه پېه نېان کېې یاو سا مفتي د ېو ناپېژندل شوي مل ګ پ

داسې ډوب شوی وو چې خپلو مرېدانو ته ېې هېړ پاملرنه نه کوله. دې کار د هغېوی 

وکړ، داسې چېې ښېیار  او پېټ  د حسادا امبې پورته کړې او په ی ېا فت و ېې پیم

نېارې بېه ېېې  نېته بد رد وېم او هغه بېه ېېې کېوډګر بللېو د نانښېود ره به ېې شمس

له پاملرنې او هغېوی  ره ته د موالنا ره وهلې او نانونه به ېې له هغه غور  ګڼم، شمس

  ته له پام نه کولو ګیله م د ول

 ېېېر چو رمهدر َش اعت در آمدند همېېېېېېېه آن مرېداِن ب  خبېې

 پلت بر ما ک ېېېد ز بهر چه او ګفته باهم که شیِخ ما ز چه رو 

 [2]ما همه نامدار ز ا م و نسباو ِ غېر در  وه و طالې رب

د رمو په څېر بې خربو مرېدانو په بدو کارونو ېې پیم وکړ، له نېانونو رس  » ژباهه

به ېې وېم چې له څه امله زموږ شیخ او ستانه موږ ته شا کړې، رس  له دې چېې مېوږ 

http://www.taand.com/archives/91517#_ftn1
http://www.taand.com/archives/91517#_ftn2
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نامتو ېو او هغه په ښېګڼه او خدای پال ه کې هم له مېوږ   له آر او ناې مخور او

 «غور  نه دی

ناسېتې پېه همېدې خېربو اتېرو تېودې « رېو ېا مرېېدانویږو پنې»شپه او ورځ به د 

 .[3]د وې و تږي ول شمس الدین وې، وول د

د یرشي )هغه چې د دېېن د احیېامو ظېاهر تېه پېام کېوي، د  ره شمس              

احیامو ته ییېا  او سېپړنه سېمه نېه ګڼېي( او احیامو باطن ته پام نه کوي او د دېن 

رېو له نورونیو خربو او کړنو او د یېونیې مېلېتو خلیېو لېه سېور او هونېد یپ نهنانښود

ېا تعاې ونورېد او د زغم لوښ  ېې نسیور شو، د تګ او کډې پرته ېېې  نظرۍ ت گ

سېپوږمیز کېال د شېوال پېه  ۶۴۲بله الر نه لید ، نو لېه دې املېه د زېېارا پېه ورځ د 

مه نېټه یونیه او یونیه وال پرېښودل. په دې توګه دا د حقیقت او معرفت نونېد  ۲۱

 امر، خپلې زرې ې وهانګې له دې ښار وسپمولې او پر دملپ ونلېدو.

 [4]مرغ مهر  ز النه شان بپرېد    دوست  را از آن نفر بربېد

له هغه ېې ملګری لېرې کېړ، پېه دې توګېه د می ېې مرغېه ېېې لېه نېالې » ژباهه 

 «والوا

هېم د بېلتېون پېه  رهموالنـا واله او د غیبت په حجابونو کې پېټ شېو اوره شمس

امبو کې نایرار  او نارامه شو. له دې وروسته ېې هیړ چا ته پاملرنېه نېه کولېه او پرلېه 

رېو ېېا مرېېدانو دې ویېي تېه پېام شېو یوېر راګیر وو. کله چې د اومه پ پسې د نان په

ېتېوا او لېه ناو د هغېه ېوا  و اپام هغوی تېه راوانېړ  ره تګ هم د موالنا رهچې د شمس

تېه پېه ن واتېو شېول او لېه هغېه ېېې  ره دوی لرېتوا ېې ال ډېر کړ لېه دې املېه موالنېا

 وبې واېستې.بخښ ې وغوښتې، له خپلو بدو کړنو او خربو ېې ت

 که ببخلا مین دېګر هجران      پیش شیخ آمدند البه ک ان

 ګرچه کردېم جرم ها ز فضول    توبه ما بین ز لط، یبول

د خپم شیخ ن واتو او عذر تېه راغلېم، بخښې ه ېېې وغوښېته او وېېم ېېې؛ » ژباهه 

توبېه چې له دې بېلتون نور ال  په رس شه، په خپلې لورېی ې او زهه سواندتوب زموږ 

 «وم ه که څه هم موږ ناحقه ډېر تیری کړی دی.

ېونای دملپ تېه  ، د خپلو ملګرو له ډلې رس  سلطان ولد خپم زوی، ره موالنا

ولېږل چې خپم زهه وهونی  جانان او هغه تښتېدلې می ه یونیې راويل، هغه تېه ېېې 

http://www.taand.com/archives/91517#_ftn3
http://www.taand.com/archives/91517#_ftn4


 کابم مجله

73 

 

ای پېېه »زهه سېېواندي او لېېه ولولېېو ډک پیغامونېېه هېېم واسېېتم، لېېه هغېېې ډلېېې 

امېېر ؟ د لېېورې ې پلوشېېې دې لېېه بېلتېېون پېېه سېېیلۍ وهېېم شېېوو،  هنېېړۍ نلېدونییېې

ه خپلېېو وهانګېېو دا د نورېېېدلو او سېېتړي شېېوو زهونېېو کلېې  بیېېا مېېه سېېپمو  او پېې

 «ونلو .

ــد ، پېېه بیېېړه د پېېور لېېه وې ېېا رس  سېېم د رښېېتی و ملګېېرو لېېه ډلېېې ســلطان ول

رس  ېېېو نېېای خپېېم سېېفر پیېېم کېېړ، ورنېېې او شېېپې ېېېې پېېه وچېېو او سېېونونیو 

دښېېتو او مېېېرو، کلیېېو او ښېېارونو تېېېرې کېېړې، خېېو هغېېوی د شېېمس د لیېېدلو داسېېې 

چېېې د سېېفر ت ېېد ، تېېو  او سېېتوماين ېېېې نېېه حېېس کولېېه او ورتېېه د خېېوږو  وتېېږي و 

 شاتو په څېر خوږه و .

 ب  تعې م  دوېد در  ېېحرا

 کم ز کَه م  شمر هر کُېېېېېه را

 حار آن ر  بر او چو ګللن بود

 بود از هر زېان هزاران سېېېېود

 نار ګرما و سخت  ې  سېېېرما

 م  وود  چو ی د و چو خرما

پرتېېه لېېه کېېومې سېېختۍ پېېه مېېېرو کېېې پېېه م ېېډو وو، هېېر غېېر ورتېېه لېېه » ژبېېاهه 

بوسېېو هېېم کېېوچ   او تېېودې سېېیمې ورتېېه لیېېه بېېڼ ښېېیارېدې. هېېر  ناخوالېېه ورتېېه 

 .وګټه شوې و ، تودوښه او سړښت ورته له ی د او کجورې خواږه شوي و 

ـــا پېېېه پېېېای کېېېې د لېېېېږل شېېېوي اسېېېتازو خپېېېم مطلېېېې ومونېېېد او  رهموالن

تېېه  رهشــمس او لېېه ولولېېو ډک پیغېېام ېېېې پېېه خېېورا درنښېېت نانسېېونی  رهموالنــا د

هغېېه رسېېېدل  ويل او د حقیقېېت او ارشېېاد نلېېېدونیي امېېر رهشــمس وهانېېدې کېېړ،

د می ېېې او زهه سېېواندتوب او خواخېېوږۍ لېېه املېېه یېېونیې تېېه د بېرتېېه تېېګ هېېوډ 

 وکړ.

ېو  میاشت پ، ېا په پښو مېزل  د دې سا نعمت د شیرانې په ډول سلطانولد

تېه راورسېېدل او د دې نونېد  امېر پلوشېې پېه یونیېه والېو  قونیې وکړ تر هغې چې

ېې د غم او وېر رهموالنا ونلېدې، د هغوی سوه ژم  ېې په خپلې تودوښې تود کړ او
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له تاالو او د بېلتون له اسوېلو خوص شو او د زهه بڼ ېې د دې ژوند بخښېونیي 

 پیم وکړ او ګستاخو مرېدانو بخښ ې وغوښتې. ووږمو بیا په زرغونېدوږمې په 

 د شمس د ملر تلپاتې پرېوتل:

څه مود  چارې همداسې پرمخ تللې تر هغې چې بیا د اومه او وچ رسو مرېېدانو 

د زهونو او دېن پر کور ېې اور بم کړ. خپلېې  ید حسادا امبې تودې شوې او د هغو 

همېداراز خپلېې پخېوانۍ بخښې ې ېېې د ګ ېا  پېر اوږو توبې او لوظونه ېې ماا کړل 

نېورول ېېې بیېا پیېم کېړل او دا  رهشـمس کېښودې، د دښم ۍ الر ېې خپله کېړه، د

 سپیه الر ېې ووهله.

لېېه پېېر نېېاپوهۍ والهو خېېربو او کړنېېو ونورېېېد او  انېېورېو ید نانښېېودو پ رهشــمس

وېېم ېېې  ودې ته ېې له هغوی ګېله وکېړه او  سلطان ولد خواشی   شو، تر دې چې

لیدل چې دوی بیا خپم عقم د نفس پر زنځري وتړو او شور ېې پیم کېړ، تېر دې چېې 

د دوی د تېراېستلو او نانښوونې له امله موم انو هم لېه اېېامن ال  پېرې اې ځلې  او 

تر م ا بېلتون راواله کېړي رهموالنا په ېو ګوټ کې ناست دي. دوی غواهي چې زما او

ړي، خو دا نم به داسې واله شم چې هیړ څوک پو  نېه يش او بیا پر خوښیو پیم وک

چې ز  چیرته والهم او پر ما څه وشول. دا چې دا سفر په رښتیا هم اوږد شېو نېو وولېو 

 وېم چې هغه ومړ او ېا وژل شوی دی.

  خواهم اېن بار آنچ ان رفنت

 که ندانېېد کس  کجاېم من 

 همه ګردند در طلې عاجز

 زندهد کس نلان ز من هرګ 

  چون مبانم دراز ګوې د اېن

 [5]که ورا دشم   بیلت ېقین 

غواهم دا نم داسې واله شم چې څوک پو  نه يش چې ز  چیرته ېم، زما » ژباهه 

شېتون ه لومه نه وي، تر دې چې زما دا نعله لټون ستړي يش او زما نښه هیړ چا ته م

 «اوږد يش او دوی داسې وګڼي چې ګوندې د دښم ۍ له امله وژل شوی

 ورکهغه دا خربې په څو څو نله وکړې او په پای کې له یونیې بېخېرب  واله او 

 شو  چې پر هغه څه وشول.ه شو او دا هم څرګ د  ن
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 هیچ از وی کس نداد خرب

 [6]ن  به کس بو رسید از او نه خرب

چا د هغه خرب هېړ چا رانه وه، همداراز نه د هغه بوی او نه نښه » ژباهه

 «وموندله

 .[7]له همدې امله د هغه د رحلت ېا مړې ې نېټه چاته جوته نلو 

 ٭٭٭

 شیداتوب )شپه او ورځ په سامع و، نڅېدو(: رح د موالنا

لېه السېه د شمس په بېلتون کې نایرار  او نارامه شو او ېو نېم ېېې زهه  ره موالنا

ورکړ او په لېونتوب او شیداتوب ېې پیم وکېړ، شېپه او ورځ پېه سېامع، ن ېا او سې درو 

 بللو شو.

 روز و شې در سامع ریاان شد

 [۸]بر زمین همچو چرخ ګردان شد 

میېېه د آسېېامن پېېه ن شېېپه او ورځ پېېه سېېامع کېېې پېېه ن ېېېدا شېېو، پېېه» ژبېېاهه 

 «څېر په چورلېدا شو

خواشېېی   او خېېوار حېېال پېېه ښېېار کېېې د خلیېېو پېېه ژبېېو شېېو، وولېېو  ره د موالنېېا

خلیېېو بېېه پېېه خېېورا هېښېېتیا او حیېېرا لېېه نېېانونو پوښېېتم چېېې؛ د هېښېېتیاوه د  

چېېې داسېېې سېېا مفتېېي او یطبېېي چېېې خپلېېه د خلیېېو د پوښېېت و او اهتیېېاوو مرجېې  

فتواګېېانو نېېانګړې کېېوي، څ ګېېه د هغېېه بې ېېومي  دی او د هغېېوی چېېارې پېېه خپلېېو

 ک دپوښ مین او شیدا کېږي؟؟

   غلغلېه افتاد انېېېېېېېېدر شهر

 شهر چه بلیه در زمان و دهېېېر 

 کاېن چ ین یطې و ُمفت  اسوم 

 [۹]کوست اندر دو کون، شیخ و امام

پېېه ښېېار کېېې انګېېازې خپېېرې شېېوې، ښېېار څېېه چېېې پېېه زمېېان او وولېېه »ژبېېاهه 

نېېړۍ کېېې ګونګوسېېې شېېوې چېېې داسېېې یطېېې او د اسېېوم ُمفتېېي چېېې پېېه دنیېېا او 

 …«آخرا کې ستانه او بومیا دی

 ارمان چې زموږ ستانه او شیخ د داسې ېو بې ومه دروېش په لومېه کېې نښېت ؟
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 شو(: لور روان رت  هوډ )هوډ یې وکړ او د شام پد 

له زهه ېې زغم  ره د شیداتوب او خوارۍ خرب  تر هغه ناېه ورسېد  چې د موالنا

او یرار ېوهو او په یونیه کې ېې د پاتې کېدنې توان له السه ورکړ. ناڅاپه ېې د تګ او 

رس  غټه ډله د عېامو او لور واله، له هغه  رسفر هوډ وکړ او له یونیې د شام او دملپ پ

 خا و خلیو او اومه او رسېدلو مرېدانو هم الهه.

 کرد آه ګ و رفت جانې شام در 

 [۱۳]پ  ا  شد روانه پخته و خام

لور روان شو، هغه رس  والهل د هغه اومه او پاخه  رهوډ ېې وکړ او د شام پ»ژباهه 

 …«مريدان

رس راپورته کېړ او ونلېېد ، د  دمشق کله چې د ارشاد دا سا او نوند  امر له

هغه مع وي تودوښې د هغې ښار ساهه او پرېلېانه زهونېه تېاود  کېړل او پېر نېان ېېې 

 شیدا کړل، تر هغې چې د هغه په پلوشو کې ډوب شول.

 شیفته و مفتون همه را کرد

 [۱۱]همه رفت د از خودی بیرون 

وول ېې پر نان څټوټ ېا شیدا او مېین کېړل، وېول لېه خپېم نېان ورک » ژباهه 

 شول.

خو د هغه ښار وګړو هم په هېښتیا او حیرا وېم  هغه څوک دی او څومر  سا 

فان او مع ا دا سا امر د هغه د پلوشو پر وهاندې د ېو  ب ېري پېه څېېر دی چې د عر 

لېه بېلتېون پلټ ېدي اوبېتابېه  رهموالنـا چورلېږي؟؟ له بلې خوا د یېونیې خلې  هېم د

، تېېر دې چېېې د روم سېېلطان تېېه ېېېې غوښېېت لییونه ولییېېم او ورڅخېېه ېېېې وشېېوي و 

  .[۱۲]بېرته راستون کړي رهموالنا وغوښتم چې

 بشپړ کامل )د زرک په څېر والړ او د شاهین په څېر راستون شو(:

، برېېال  نېه  و اېېې ولټې رهچې څومر  په دملپ کې وګرنېېد او شېمس ره موالنا

شو. له بېوسۍ او الچارۍ بېرته یونیې ته راغ . په دې روحاين او مع ېوي سېفر کېې 

ونه موند، خو د شمس حقیقت ېېې پېه نېان کېې پېه  ېې جسام   ره که څه هم شمس

چې د کوم څه پېه لټېه کېې دی پېه نېان کېې ېېې پېېښ راختو شو او پر دې وپوهېد 

همهغېېه حېېال پېېه هغېېه کېېې هېېم ښېېیار  دی. دې  ره شېېوي متحقېېپ دي او د شېېمس
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د   واروحېېاين سېېفر پېېه هغېېه کېېې مطلېېوب کېېامل څرګ ېېد کېېړ. د طرېقېېت زرک 

حقیقت اوچت الوتونی  باز شو. څاڅی  و سی د شو. ب ری و امر شو او وول شمس 

 شو.

 شام ندېد شمس تربېېېېز را به

 در خود  دېد همچو ما  پدېد

   ګفت اګر چه به تن ازو دورېم

 ب  تن و روه هر دو ې  نورېم 

*** 

 کرد رجعت به روم بېېېېېاز آمد

 رفت چون کب  و همچو باز آمد 

   یطر  ا  چون فزود و درېا شد

 بود عايل ز علېېېېېېپ اعل  شد 

  چون چ ین شد مګو نیافت ورا

 [۱۳]بر او پیدا نچه م  ُجست شداک

په شام کې ېې تربېزي شمس ونه لید، په نان کېې ېېې د هغېه پېه څېېر »ژباهه 

سپوږمۍ وموند ، وېم ېې؛ که څه هم نانونه مو له ېېو بېم لېرې دي، لېه نېان او اروا 

 …پرته دواهه ېو  پلوشه ېو

راستون شو، د زرکې په څېر اله او باز په څېر راغ ، څېاڅی  و پېه  روم ته بېرته

سی د بدل شو، غور  و تروولو غور  شو، د هغه نه موندل داسې مېه ګڼېه چېې ګونېدې 

 «برېال  نه شو، نیه د څه په لټه کې چې و هغه ېې په نان کې وموندل

 هر  پېه دملېپ کېې شېمس الېدېن ره که څه هم حرضېا موالنېا»افوکي لییي  

ونېېه مونېېد، خېېو پېېه مع ېېا او مع وېېېت کېېې ېېېې هغېېه او بېېم څېېه پېېه نېېان کېېې  جسېېام  

 .«[۱۴]وموندل

یونیې ته راستون شو ن ا، سېامع او سې درې ېېې بیېانلې پیېم کېړې.  ره موالنا

سې درغاهي ېېې نېان تېه رابلېم چېې سې درې وواېېي او د موسېیقۍ تېوکي یواالن او 

وغږوي او بیا هغه به په سامع کې ډوب کېد  او نوان او زوه، خېاص او عېام، اومېه او 

پېېوښ بېېه د ب ېېرو پېېه څېېېر د هغېېه لېېه پلوشېېو ډک امېېر پېېه شېېا او خېېوا چورلېېېدل.
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 پیر و برنا چو نر  ها ریاان

 پیش آن آفتاب علپ از جان

زاهه او نوانان د ب رو په څېېر د هغېه می ېې د امېر پېر وهانېدې د زهه لېه  »ژباهه 

که څه هم له جېان دلتېه د روه او اروا مسېتۍ تېه وېېم کېېږي خېو …) کومې ن ېدل

 «ستېیژباهه کې مو ظاهري مع ا راخ

 ګڼشمېر وګړو رسه د دمشق په لور الړ(: لهبیا د ت  هوډ )

حقیقت د هغه امر د می ې تلوسه پېه زهه په دې توګه کلونه واوښتم او بیا ېې د 

 شو  او د تګ هوډ ېې وکړ او ګڼ شمېر ملګري ېې هم تر شا  روان شول.

 چ د سال نلست و باز ز علپ

 [۱۳]رفت با جم  سېېوی دملېېپ 

او د ګڼ شمېر وګړو رس  د دملپ په  څو کلونه تم شو، خو با می ې اه کړ» ژباهه 

 «لور واله

په دملپ کې په میاشتو ستون شو. په بېقرارۍ او پلټ دۍ ېا بېتابۍ د شېمس 

راونېه ختېو. پېه « شېمس»په لټون شو، خو له ډېر زېار او لټون وروسته هم د هغه امر 

دې مود  کې چې په دملپ کې اوسېدو د شام او نېورو سېیمو پوهېان او نېور عېام او 

رېېو، مرېېدان او شېیدا یېېا  ېدق او می ېه د هغېه پ ولۍخاص وګېړي پېه وېول رښېتی 

ه نه کوله، کله چې بېوس  شېو نېو خپېم ښېار ن. خو هغه دې چارو ته پاملر [۱۶]شول

 ته له راست ېدو پرته ېې بله الر ونه لید .
 

 پېژندل کېدو(« پاچا»زرکوب )صالح الدین په َشه صالح الدین 

پېه دې بېاور و چېې  ره د عرفان او  وفیانو د باورونو او عقاېدو پېر ب سېټ موالنېا

نېه کلېه هېم نېه « راڅرګ دېدلو نای، د راښېیار  کېېدلو نېای » نړۍ د حپ له مظهر 

ظاهرو کې ښیار  او پیدا دی؛ خو د م« د مظهر جم »تلېږي او حپ په وولو مظاهرو 

دی « اتَّم ېع ې له نورو ډېر .ام ېا پېه فارسېۍ کېې .ېام تېر»تر م ا ېوازې مظهِر اتَّم 

کېدلو بلپړه ېا تامة وهتیا ولري. او  نو باېېد « تر وولو غور  مظهر»چې د مظهر اعل  

پېه نېان کېې راختلې  و او  شـمس تربېـز ولېدل يش چې هغه نونېد  امېر چېې د

کومې څ ډې بهر او له کوم ختیا راپورته کېږي او د چا پېه بېرته لوېدل  و، له  ظاهرا  

 نان کې رابرسېر  او ښیار  کېږي؟
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دې وتوانېېدو چېې دا وهتیېا تېر السېه کېړي او  ، پېهشیخ صالح الـدین زرکـوب

 تش نای تر ېوې کچې ډک کړي. شمس د

، ېو عام نالوست  یونیه وال و او د زروبولو دند  ېې درلودلېه او لېه صالح الدین

پوهې او لوست لرې و، تر دې چې وېي ېې سم وېل  نه شېول. د فارسېۍ ژبېې وېې  

 .او ېا تلفظ ک اېهو « وُمفتَ »به ېې « مبتو»او « یُل،»به ېې « یُفم»

همداسېېېې وېېېېم کېېېېږي چېېېې ېېېېو  ورځ »افوکېېېي پېېېه دې هیلېېېه لییېېېي  

ووېم هغه یُل، راوهئ او بم نای ېې ووېم چېې پونې  کېس ُمفېتو  ره موالنا حرضا

ېېېا هغېېه چېېې د نېېورو پېېه کېېارونو کېېې پېېه ناحقېېه مداخلېېه »شېېوی. ېېېو بوالفضېېويل 

او همداسې سېمه دا د  چېې ُمبېتو  ته ووېم چې باېد یُفم ووېم يش ره موالنا «کوي

نواب ورکړ، هو خرب  همداسې د  چې تاسې ووېله خېو  ره رضا موالناېووېم يش. ح

شـیخ  د خوږو ملګرو د زهه او خاطر د ساتلو له امله مې داسېې ووېېم، نیېه ېېو  ورځ

ُمفتو او یُل، وې، ول او هغه چې څه واېېي هغېه رښېتیا دي، کېه هغېه صالح الدین

وېي هم وي. په هر  زمانه کېې د خلیېو چېارې د هغېوی د فطېرا لېه مبېدا  نومونه او

 «[۱۰]رنګ اخ،

د اوو  کلونېېو لپېېار  پېېه همېېدې حېېال و، چېېې د شېېیداتوب، خپګېېان او  ره موالنېېا

رضې ېېې هېم درک کېړی مح شمس او اوج کې ېې ېو عارف چې د زونایرارۍ په ستون

او ورتېه  هپېه توګېه وواکې« د خلوا او ېوازېتوب ملګېری»خپم همسیالو او مااحې  و 

له دې ختیځه راپورته شوی او نلېږي او تر ېوې کچېې ېېې د شمس ښیار  شو  چې

باطن سوکايل او د خاطر تسو پرې ترالسېه کېېږي، همداسېې چېې ېېې خپلېه ووېېم 

په څېر  کېې بیېا راغې  او مېا  صالح الدین ې دم او او لټ او چې مې ېاد شمس هغه

ې ېې کايل ېا نته ېې سوکايل او آرامي راوبخښله، رښتیا دا چې هغه تلل  نه دی ېوا

 په څېر  کې راڅرګ د شوی. صالح الدین جامې بدلې کړي او د

 ګفت آن شمس دېن که م  ګفتم 

 باز آمد به ما چېېېېېېېېېېرا خفتم

 آمد را و او بََدل کېېېېېېېېرد جامه

تا واېېېېېېېېېېېد جامل و بخرامد 
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، بیا موږ ته راستون شېو، ولېې او وېې وېم هغه شمس الدېن چې مې ېاد»ژباهه 

ساګې پټې کړم هغه په نوو کالیو کې راغل  چې په مییزونو خپم ښاېست راښېیار  

 «کړي

رېو او مرېدانو ته ېې یناې است  وواکو او خپلو پخپم خلیفه ېا  زرکوب ره موالنا

هم ووېم  ز  د ستانه کېدلو ېا شیخ توب هوډ نه لرم هېر هغېه څېوک چېې د حېپ الر 

 لېهته ېېې  سلطان ولد يس او حت ېال  دې ونی صالح الدین موندل غواهي د شیخ

 وول پوه یز او بېاط ي مقېام درلودلېو رس  د زرکېوب د ارادا پېه حلقېه کېې د ګېډون

 سپارښت ه وکړه او ورته ېې ووېم رښتی   پاچا او متین مرشد همدا دی.

 هفت ب  ر رخ  وه الدېن

 که چه ناا است آن شه حپ بین

 مقتدای جهاِن جان است او

 [۱۸]مالېېېې  مل  المیان است او

 وه الدېن څېر ، د هغه حپ پېژنېدونی  آر او جېوهر  وېې وېم، وګور  د»ژباهه 

 …«وپېژنه، د روه د نړۍ بومیا او الرښود دی او د المیان مل  مال  او پاچا دی

( سپارښت ه وم له، خو خپم درېېا رهکه څه هم سلطان ولد، د خپم پور )موالنا

رته ګڼلېو. خېو او مقام ېې په نانګړې توګه په پوهه او معارف کې له زرکوب غور  او پو 

لومېاا، ظېاهري عپه پای کې ېې پېه خپېم کېاغتوب او هوښېیارتوب بیامونېد  چېې م

معارف او ظاهري پوهه د دې وهتیا نه لېري چېې د روحېي او مع ېوي سېتونزو درمل ېه 

وکړي. د لید او بایرا ېو نظر د انسان وولې مع وي زېرمې تېاال کېوي او هغېه بلېپړ 

پر ب سټ د نانښود له تېاالب ال  پېر رس شېو، ورو بېوزله او فقیروي. هغه د دې فیر 

 رېو شو.یاو سپې لتیا د زرکوب پ ورو په رښتیاوايل
 

 )د غم او خپګان له امله شپې نه وېده کېدل( د اومه پريوو حسادت

د حسادا امبې په پورته کېېدو شېوې،  انورېو یلږ لږ د نانښودو او اومه مزاجه پ

په دښ ه او دښم ۍ شول، غونډې او ناسېتې ېېې رس  وکېړې او زرکېوب تېه پېه بېد رد 

 وېلو او پېغور ورکولو شول.

 که چ ان ترهاا م  ګفت د

[۱۹]از غم و غّاه شې و  خفت د
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هومر  سپیې سپورې ېې وېم چې لېه وېېر او خپګېان بېه شېپې نېه وېېد  »ژباهه 

 «کېدل

ړې نه کېړې، تېر دې سپیو سپورو او بد رد وېلو هم د هغوی د حسادا امبې س

شول چې د هغه د وژلېو هېوډ ېېې وکېړ چېې د تېم لپېار  لېه هغېه بېې غمېه يش او د 

 پام نان ته واوهي. رهموالنا

 چون از آن جان فیار و خسته دلیم    رس ببازېم و زند  ا  نهلیم

رس به له السه ورکړو او ژوندی به ېې پرې نه ږدو، نیه زهونه مو لېه هغېه » ژباهه 

 «ستړي دي نورېديل او

دا خرب لږ لږ  وه الدېن ته ورسېد، خو ونه وېرېدو او ډار ته ېې زهه کېې نېای 

ورنه کړ، تر دې چې په ډېر  آرامۍ او ویار مسی  شېو او وېېې وېېم  دا د هنېدو زهونېو 

خاوندان نه پوهېږي چې په دې نړۍ کې ېو  پاڼه هم نه خونېږي چې د ساڅښنت 

مې ژغورونی  وي او ومې ژغوري، داسې څېوک نلېته اراد  نه وي شوي. که   )ج( 

 چې زما وې ه وبهوي او سا  مې وبا .

 خو  بخ دېد و ګفت آن کوران

 کېېېېه ز ګمراهي اند بې اېامن

 نیست ېېېېېېد اې قدر زحپ آګا 

 که به جز ز امر او نج بد کا ؟ 

 چون تواند کس  مرا کلېېېېنت

 ېا به خاک و بخونېېېم آغلنت 

 چون خدا مرا نګهبېېېېان است 

 [۲۳]حار  و حافظ تن و جان است 

مسېېی  شېېو او وېېېې وېېېم هغېېه د هنېېدو زهونېېو خاونېېدان د سېېمې الرې د »ژبېېاهه 

پرېښودنې له امله بې اېامنه شوي. هغوی هومر  هم نه پوهېږي چېې د سېا څښېنت 

ه امر او هوډ پرته ېو خځل  او بو  هم نه خونېږي. څ ګه به مې ووژين او پېه وې ېو ل

 «به مې الهو کړي چې   ج زما د نان او روه ساتونی  دی

تېه ېېې  ره او اخوص په هیله چې حرضېا موالنېا  وايلد هغه د رښتی ره جامی

رېېو او یپ سید برهـان الـدین محقـق ترمـذی خو هغه دلومړی »درلود داسې واېي  
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د زرکوبېېېانو ېېېېا زروبولېېېو لېېېه سېېېیمې  ره مرېېېېد و. ېېېېو  ورځ حرضېېېا موالنېېېا

، د هغېېوی د ویولېېو لېېه رضب او غېېږ پېېه هغېېه کېېې بېېاط ي حېېال راڅرګ ېېد  تېرېېېد

پېېه الهېېام لېېه خپېېم پلېېورنځي رابهېېر  ره شېېو او پېېه چورلېېېدا شېېو. شېېیخ  ېېوه الېېدېن

هغېېه پېېه غېېېږ کېېې  رهپېېه پښېېو کېېې کېښېېود، موالنېېا ره موالنېېاشېېو، خپېېم رس ېېېې د 

د ماسپښېېین لېېه امانځېېه د مېېازدېګر تېېر امانځېېه  ره وی ېېګ کېېړ او وېېېې نېېازوو. موالنېېا

  اېهپه سامع و او دا غزل ېې وو 

 ېی  ګ ج  پدېد آمد در اېن دکان زرکوب 

 زه   ورا، زه  مع  ، زه  خوب ، زه  خوب 

، ېځي کېېې ېېېو ګېې   او زېرمېېه رابرسېېېر  شېېو د زروبولېېو پېېه دې پلېېورن»ژبېېاهه 

 «څه ښیلې څېر ، څه د لوهې مع ا خاوند، څومر  ښېګڼه، څومر  ښېګڼه

ــدین شېېیخ  ووېېېم چېېې دا پلېېورنځ  تېېاال کېېړئ، نیېېه لېېه دواهو  ره صــالح ال

لیېېېه  ره همسېېېیاله تېېېوب تېېېه روان شېېېو. موالنېېېا ره، بیېېېا د موالنېېېاېشېېېو   نېېېړۍ آزاد

شېیخ شېمس الېدېن رس  می ېه کولېه لېه هغېه رس  ېېې هېم همېداراز  لېهڅ ګه چېې 

 .«[۲۱]می ه کوله او د لسو کلونو لپار  له هغه رس  همسیالو و

 د شیخ صالح الدین مړینه )ډول او تنبل غږوونکی راولئ(

زرکېېېېېوب رس  همسېېېېېیالو و او د  لېېېېېهد لسېېېېېو کلونېېېېېو لپېېېېېار   ره موالنېېېېېا

تېېش نېېای ېېېې پېېرې ډک کېېړی و. تېېر دې چېېې زرکېېوب رنځېېور او ناروغېېه  ره شېېمس

شو او په پېای کېې ومېړ. هغېه و ېیت کېړی و چېې کلېه مېړ يش پېه ج ېاز  کېې ېېې 

مطلېېوب رس   لېېهد وېېېر او مېېاتم دود تېېررس  نېېه کېېړي، نیېېه د رښېېتی ې می ېېې او 

کېېول د سېېوکالۍ او خوشېېالۍ  ېونېېای کېېېدل او د نېېاورېن نېېای او کېېور خوشېېې

نېېای دی، نېېه د وېېېر او مېېاتم. لېېه دې املېېه خلیېېو پېېه ت بېېم غږولېېو او پېېه سېېامع 

 کولو هغه خښ کړ.

 شیخ فرمود در ج از  من

 [۲۲]دهم آرېد و کو  با دف زن

 «او ت بم غږوونی  راولکشیخ ووېم چې زما ج ازې ته ډول »ژباهه 

زرکېېوب پېېه یونیېېه کېېې د موالنېېا بهېېا  الېېدېن تېېر څ ېېګ  صــالح الــدین شېېیخ

 .[۲۳] خښ دی

http://www.taand.com/archives/91884#_ftn3
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 حسام الحق د ستوري په څېر دی(« پاچا»ُحسام الدین َچلَبي )شه 

رانو، ېد عرفېان لېه ملې  پېژنېدل کېېد اخي تـرک چې په ره حسام الدېن چلبي

رس  هېم لېس کالېه لېه هغېه  ره رېېو و. موالنېایرښتی   پره او د موالنا  وو ساو  وفیه 

همسیالو او ناسته درلود  او تر دې چې د مث وي یې، نظم هم د هغه پېه غوښېت ه 

 تررس  شوی.

 خو  به هم بود  مدا د  سال 

 [۲۴]پاک و  اف  مثال آب زالل 

، پېاک د خېوږو اوبېو پېه وېېو همسېیالو و له ېو بم رس  د لسو کلونو لپار  » ژباهه 

 «څېر

ته سا او زهه ته رانږدې درېا او مقېام درلېود او سېخت  ره موالنا حسام الدین،

له خپلېو ملګېرو رس   ره موالنا ېو  ورځ»په هغه مین و، تر هغې کچې چې وېم شوي  

د کېور تېر  حسـام الـدین پوښت ې ته ورتلو،چې په الر کېې د حسام الدین چلبي د

ووېېم د ره موالنا څ ګ د ېو  سپي رس  مخامخ شول، ېو تن غوښتم چې هغه وشړي،

 ملګري او دوست د کوڅې سپ  باېد ونه وهم يش.

  ای که شیران مر سګانش را غوم

 ګفت امیان نیست خامش والسوم

  آن سګ  را که بېېود در کوی او 

 [۲۳]من به شیران ک  دهم ې  موی او

د چا چې زمري د سپیو مرېومي ول، وېم ېېې؛ وهېم ېېې شېوين نېه دي، »ژباهه 

 «غل  شه، د هغه د کوڅې سپي ېو وېښته ز  په زمرو نه بدلوم

 پایله: 

ېېې وپوښېتم چېې سېتا لېه دې  ره موالنـا له حرضا» همداسې وېم شوي چې

موالنـا شـمس  لېه ډلېې کېوم مېو م لې  دی؟ وېېې وېېم؛درېواهو خلیفو ېا ناې استو 

چلبـي  د سېپوږمۍ پېه څېېر دی او شیخ صـالح الـدین د امر په څېر دی او الدین

د هغوی تر م ا د نوند  او الرښود ستوري په څېېر دی. هغېوی چېې  الّدین حسام

په وچو او اوبو کې مزل کوي ډېري ېې له ستورو خپلېه الر مونېدي او لېه هغېوی ګټېه 

 .«[۲۶]ته کويپور 

http://www.taand.com/archives/91884#_ftn6
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د مع وي می ې په هیله راغ،، کله  ره موالنا لپار  د حسام الّدین همداسې د

ښځې له دې نړۍ ساګې پټې کړې هغه خورا ډېر خپه او غمجن شو،  حسام چې د

هم تر خپېم اغیېز النېدې راوسېتو تېر دې چېې د  ره الدېن دې خپګان موالنا د حسام

سپوږمیز کال کې بیا پیم  ۶۶۲مث وي یې، لییم د دو  کل و لپار  ون ډېدل او په 

د بحث وه موضېوع  شول. خو د دې خربې د کر  توب په هیله نیوکه شتون لري چې

 د . 

 مأخذونه:

امرېز کال،  ۱۳۸۹افوکي، م ایې العارفین، انتلاراا امیر کبیر، تهران، . [۱]

 .مخ ۴۲

 .مخ ۴۳،م ایې العارفین. [2]

مقدمه استاد جول الدېن، ولد نامه، دوهم چېاپ، انتلېاراا امیېر کبیېر،  .[3]

 مخ.  ۳۲امرېز کال،  ۱۳۸۶تهران، 

 .مخ ۴۶، ولدنامه .[4]

 .مخ ۳۲، ولدنامه .[5]

 .مخ ۳۳، همدغه اار. [6]

پېو  او پېر وولېه مع ېا « چې په شمس تربېز پېژندل کېږي». تربېزي شمس [7]

د پوهې او فېن  ره تېروت، او داسې ګڼي چې ګوندې شمس ېرسېدل  عارف و. نی 

له اهخه خوار و. د هغه لیی ې ېا مقالې پېر ادبیېاتو، وېیېو، یېرآن او عرفېان د هغېه پېه 

کېې د عارفانېه  العـارفین مناقـب ساې پېوهې لیېدوين ېېا شېاهد دي. افوکېي پېه

 وې اوالۍ ېا خطابو او خربو لس څپرکي د شمس ګڼي.

 .مخ ۳۰ ،ولدنامه  .[۸]

 .مخ ۳۰همدغه اار، . [۹]

 مخ.  ۳۰پورته اار، . [۱۳]

 مخ.  ۵۵همدغه اثر،  .[۱۱]

 .مخ ۶۹۹، مناقب العارفین.[۱۲]

 مخونه.  ۶۱ – ۶۳، ولدنامه .[۱۳

 .مخ ۶۹۹ټ،  ۲، مناقب العارفین .[۱۴]
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 .مخ. ۶۹۹همدغه اار، . [۱۳]

 .مخ ۶۹۸ټ،  ۲، م ایې العارفین. [۱۶]

 .مخ ۰۱۹-۰۱۸، همدغه اار [۱۰]

 مخ. ۶۳،  پورته اثر . [۱۸]

 .مخ ۰۴ولدنامه،  . [۱۹]

 .مخ ۰۳،  مناقب العارفین . [۲۳]

 .مخ ۴۶۹، نفحات االنس . [۲۱]

 .مخ ۱۱۲، ولدنامه . [۲۲]

 .مخ ۴۰۳، نفحات االنس . [۲۳]

 .مخ ۱۲۱، ولدنامه . [۲۴]

 .مخ ۳۳۳، مناقب العارفین .[۲۳]

 .مخ ۱۳۳۱ټ،  ۲. مخیې  ،  [۲۶]
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 پوهنیار فهیم بهیر

 

 

 د  نرث د پوخوايل الرې چارې
 

 لنډیز: 
 

اوس ي نرثونه د شیم له مخې په عمومي توګه په دوو برخو وېلېم کېېږي چېې 

دواه  نرثونه روانۍ ته اهتیا لري، که چېرې په دوی کې مع ا څرګ ېد  نېه وي او رواين 

ونه لري، نو نرث نیمګړی بلم کېږي.  د ښېه نېرث  پېه عمېومي نېانګړنو کېې روانېوال ، 

ه ېېو نېرث کېې  د دې برخېې د پوخېوايل ساد  وال  او د مع ا څرګ دوال  مهم دی. پې

 لپار  بېوبېلې الرې شته، چې د .رېن له الرې تر السه کېدای يش. 

په اوس یو ساد  ېا معلوما  نرثونېو کېې د معلومېاتو څرګ ېدتیا ډېېر  مهمېه د ، 

نیه چې په دې نرثونو کې لییېوال غېواهي ېېوانې معلومېاا لوسېتونیو تېه وهانېدې 

و او نورو څېړونیو ته په کار د  چې لومړی خپم نېرث ښېه کېړي، کړي. نو نوانو لییوال

پوخ ېې کړي تر څو لوستونیو ته پیغام پېه سېمه توګېه وهانېدې يش.  همېدا ډول کېه 

چېېېرې د ېېېو لییېېوال نېېرث ښېېه نېېه وي، نېېو خپېېم خیېېال او فیېېر پېېه سېېم ډول نېېورو تېېه 

ک ېه، د  جملېو څرګ دول  نه يش. د ښه نرث لییلو لپار   په منت کې د سېمو کلمېو وا

م ظم جوهښت او نورې الرې چارې مهمې دې چې په دې مقالېه کېې همېدې برخېو 

 ته اشار  شوې  او هر  الر  د وونې رس  د ال وضاحت په هدف وهاندې شوې د .

 رسیزه:

هر نرث د خپم فورم او محتوا له مخې بېوبېم جوهښتونه لري او د هېر فېورم ژبېه 

جو نانګړنې لري، چې  لییوال ېې باېد د لیی ې پر مهال ورته پامرنه وکړي. پېه هم 

لییوالۍ کې ډېر نوي نوانان دې بارېییو ته پاملرنه نېه کېوي، دوی فیېر کېوي چېې
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لییم اسانه دي، خو لییم سخت دي، په کلمو کې د خیېال او فیېر نېای پېر  

 نای کول ېو ډول ترتیې او ت ظمیم غواهي.  

ادبیاتو پوه ځېو په تیوريیي ااارو کې ېوانې د ساد  او روان نرث ېادونه  د ژبو او

شوې د  او دا ېې د ښه نرث ېو  مهمه نانګړنه بللې د ، خو هغه الرې چېارې ېېې  نېه 

دې روښانه شوي چېې د هغېې پېر اسېا  نېوان لییېواالن او د پوه ځیېو محاېلین 

د پوخېوايل الرې چېارې( کېې وکوالی يش ېو ښه نرث ولییېي.  پېه دې مقالېه )د نېرث 

ه ه شوې او ډېرې هغه الرې روښانه شوې، چې د لیی ې پر مهېال نېرث تېه ښېیګڼې 

وربښي. د دې مقالې ډېرې نېانګړنې مثالونېه هېم لېري چېې پېه تدرېيسې او عمې، 

 برخه کې د نوو لییوالو او محالی و لپار  ګټورتوب لري. 

ار  باېد ېو لړ .رېن وکړو او پېه په ل ډ  توګه وېوی شو چې د نرث د ښه کېدو لپ

.رېن رس  زموږ نرث سوست او ښېیو پیېدا کېوي. پېه دې نېانګړنو رس  زمېوږ ترتیېې 

شوی منت د لوستونیو لپار  هم اسانه وي او ژر تېرې  مع ېا اخیسېت  يش.  پېوخ نېرث 

رواين لري، مع ا په کې څرګ د  وي او د لوستلو پر مهال ېې لوسېتونیي  لېه سېتونزو 

کېږي، چې نرث دا ښه وال  د دې مقالې د برخو په پ، کیېدو رس  تېر  امخنه مخرس  

 السه کېدای يش.

   د څېړنې اهمیت او مربمیت

په دې څېړنې رس  د ښېه نېرث لییلېو الرې چېارې را معلېومېږي او د لییېوالۍ د 

 مهارا په لوهوالو کې اسا  رول لري.

 د څېړنې موخه:  

د نوانو لییوالو، د ادبیېاتو محاېلی و او د ادب می والېو لپېار  د ښېه نېرث لییلېو 

الرې چارې ورزد  کوي، تر څو   د خپم نرث نیمګړتیېاوې پېه لییېوالۍ کېې لېه م ځېه 

 ېو .     

 د څېړنې فرضیه: 

د نرث پوخوال  په لییوالۍ کې  مهم دی چې د لییوال مطلېې پېه اسېانه ډول  

    ې کوي.لوستونیي ته وهاند

 د څېړنې اصيل پوښتنه:

اېا پوخ نرث سوسېت لېري او پېه اسېانه تېرې لوسېتونی  مع ېا اخیسېت  يش؟  
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 فرعي پوښتنې:    

 ې ساد  او روان لوستم کېږي؟نال، ې  اېا پوخ نرث ېوا

 ب ې اېا په دې نرث کې مطلې ښه وهاندې کېږي؟

                             لپار  څومر  مهم دی؟ج ې د لییوالۍ 

   د څېړنې شالید 

د ژبو او ادبیاتو پوه ځیو په ېو شمېر تدرېيس ااارو کې د  ساد  او هرني نرث په 

اه  بېوبېم معلوماا وهاندې شوي دي، په دې ااارو کې د نرثونو بېوبېم فورمونه هم 

دل شوي دي، خو د نرث د ښېه وايل معريف شوي دي د دوی نانګړنې په کې هم ښو 

نې او پاملرنې سمې نه دې معريف شوي. دا مقالېه نېوې د  او پېه و لپار  په کې الرښو 

او هغه الرې چارې راسپړل شوي دي، چې لېه املېه ېېې نېرث   یدې  کې کوښښ شو 

 ګڼه پیدا کوي او د پخوايل تر درشله رسیږي.ېښ

   د څېړنې مېتود

نانګړی میتېود لېري، خېو د دې مقېالې پېه  ه تړاوهر  لیی ه د خپلې موضوع  پ

رشېحي او تحلی، مېتود څخه کېار اخیسېتم شېوی ېکتابتوين، تله لییلو کې زېاتر   

رشې  او تحلیم شوي دي او مثالونه ېېې وهانېدې شېوي دي، ېدی، د مقالې  برخې  ت

نی و ااارو څخه اخیست ې هم په منت کې شوي دي او نی ې برخې د رضورا لېه  له

 مخې ال سپړل شوې او ترشې  شوي دي.

 اصيل منت:

هغه مهال چې د ژبو او ادبیاتو پوه ځي محام وم، له ېو شمېر استادانو 

څخه به مې اورېدل چې د پونی  لییوال نرث پوخ دی. اوسمهال په ېو شېمېر 

ي مرکزونو کې هم نی ې لییوال وايي د پونی  نرث او  پېوخ علمي او فره ګ

 شوی دی. 

سېمه نېه د  سېپړل  په تدرېيس بهیر کې  د نوو محاونو لپېار   دا خېرب 

ې د پوخ نرث کلمې کارول بس ه نه کوي، بلیې دوی نشوې او د دوی لپار  ېوا

ته باېد هغه الرې چارې په ګوته يش چېې لېه املېه ېېې نېرث  ښېه او پېوخ ګڼېم 
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کېږي. نوان لییوال دې برخې ته سا  اهتیا لري چې لومړی باېد خپېم 

 نرث ښه کړي. 

ې لیی ېې کېړې دي او ېېو شېمېر چېاپ د پوه توين زد  کړو پر مهال مې  

شوې هم دي. څو کاله وهاندې مېې د د م ځ ېۍ دورې نېرث کتېاب چېاپ شېو 

اوسمهال چې کله د خپلو چاپ شو ااارو لیی ې ګورم، په نرث کې ېې  ستونزې 

وې م. دا ستونزې د ېېو شېمېر نېورو نوانېو لییوالېو او حتېي د ېېو شېمېر تیېړ  

ږي. همدا ډول مې پېه ېېو  ادار  کېې د ېېو استادانو په لیی و کې هم لیدل کې

 ستونزې په کې وې. ېهمیار لیی ه ولید ، چې ساد  نرث ېې لییه خو ډېر 

د نرث پوخوال  د لییوالۍ لپار  مهم دی، نیه که د نرث جوهښت سم نېه  

وي، نو خپم پیغام پېه سېمه توګېه لوسېتونیي تېه نېه يش لېږدولې . کېه  نېوي 

ړي ېا لییوايل کوي نېو لېومړی دې خپېم نېرث لییوال غواهي خپم ااار چاپ ک

پوخ کړي. زما په اند د نرث د پوخوايل لپار  الندې ویي مهېم دي چېې پاملرنېه 

 باېد ورته ويش 

   د جملو پیل

کله کله په ېو شمېر لیی و کې د جملو پیم په مفرد  بڼېه وي خېو پېای د 

بلم کېېږي جمعې په ډول وهاندې شوی وی، چې دا کار هم ګرامري نیمګړتیا 

مه برخه په سم ډول نېه لوسېتم کېېږي. دا هاو بم د لوستلو پر مهال اوله او دو 

لییېوالۍ يېې نوانانو په لیی و کې ډېر  لیدل کېږي چې نوې  ونیمګړتیا د هغ

ا غر لېه ااېر څخېه را اخلېو چېې  ته مخه کړې وي.  دا هم ېو  وونه د ښاغ،

راتلونی  نا معلومه دی، نو دا چې »داسې ستونزې په کې ډېرې لید ل کېږي  

  ۱۳«)په دې اه  فیر کول، په هوا کېې مرغېان نیېول  دي او خېوب لیېدل دي

۲۰.) 

پورت   منت  د لوستلو پر مهال ستونزې لري، چې پیم ېې ېو ډول دی او 

نو پوخ او ښه نرث له داسې ستونزو خايل وي او لوستم  ،بیله بڼه نیيسيې پای 

 ي.ېې روان او مع ا ېې ښیار  و 



 د نرث د پوخوايل الرې چارې                                                                                               

91 

 

   ناسمې جملې او تکراري جزونه

جملې له ترکیبونو څخه جوهېږي، کله کله د جملو د اجزاو ترم ا ګرامري 

رابطه سمه نه وي. دا ستونز  په هغه نرثونو کې زېاته لیدل کېږي چې نرث ېېې 

مفېرد، جمې ، مېذکر، خام وي او په دې ډول  مت ونو کې بېوبېم شیلونه لیه، 

برخېو رس  سېم  وډول  فت د جملې مبتدا او خرب له خپلېو اهونېد مونث همدا

سمون نه خوري، نو نرث ېې په سختۍ لوستم کېږي او پیغام هم پېه سېم ډول 

نه يش وهاندې کوالی چې پورته نانګړنه کې مو هم ورته ېېو څېه اشېار  وکېړ ، 

اجېزاوې پېه سېم ډول نېه  خو په دې نانګړنې کې د جملو په م ا کېې نی ېې

کارول کېږي چې باېد ورته پاملرنه ويش. د وونې په توګه د خپم اار)م ځ ۍ 

د  هم د خپېم ااېر د ښېیو لپېار  لېه نیمېه وزن » دورې نرث( څو کرښې راوهم  

 (. ۰۰  ۱« )څخه هم کار اخیست  دی، چې په لوستونیو ېو اغېز وشی دي

مېه وزن لرونیې  دی، چېې  د همېدې دا نېرث د یېافیو او نی»ېا  دا وونېه  

ظاهري کلامتو د جوهښت له مخې ېې ادبپوهان د خیر البیان رس  نژدې ګڼي 

  ۱« )او د مطلې له مخې د اخوند دروېز  د اار مخزن االسوم رس  نېژدې ګڼېي

۰۸.) 

وونه کې وې و چې د )هم( دو  نلې راغ، لوستم ېې هم بې  ۍپه لومړ 

وونېه کېې د پیېم اولېه برخېه او بیېا )رس  نېژدې مه هخوند  کړي دي او په دو 

 ګڼې( دا برخه هم دو  نلې تیراري راغلې د . 

  او دې جملې

د ېو شمېر لییوالو په منت کېې اوږدې جملېې ډېېرې کېارول کېېږي. لېه  

اوږدو جملو څخه زما هدف هغه جملې دې چېې پېه خپېم جوهښېت کېې ډېېر 

دې توکو پرته هم د جملې مع ا پور  وي. په منت کې د اوږدو  لهتوکي لري  او 

ه او کړکیچ و جملو لوستم ستونزمن وي او مع ا اخیست ه هم. دا ستونز  هم پې

هغه نرثونو کې زېاته لیدل کېږي چې نرث ېې خام وي.  ډېر نېوي کسېان چېې 

لییوايل کوي ېا ېو منت لییېي د دې لپېار  چېې موضېوع ېېې اوږد  ېېا پراخېه 
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ته  د ګټې پر  ښیار  يش، نو بې ناېه خپلې جملې اوږدوي او لوستونیي

ې اوږدې او اهتیېا پېه انېداز   جملېد نای زېان رسوي، نو باېد  د مع ېا د لېېږد 

 ل ډې ګړو.

دا جېدول  د »دا هم ېو  وه  وونه چې جملېه بېې ناېېه اوږد  شېوې د   

 «.لی  د زر زد  کولو په هیله کښم شوی دی. تاسو زد  کوۍ

  د کلمو دقیقه ټاکنه

پیغام  لهپه ېو شمېر نرثونو کې نی ې کلمې کارول شوي دي، چې د نرث  

له دې چې  د کلمو په واک ه کې له  رس  سم اهخ نه لګوي. نی ې لییوال پرته

لت په هدف هېر  کلمېه چېې و احتیا  څخه کار واخ،، نو  د خپم نان د سه

په نهن کې تېر  يش کاروي ېې. البته  دا کار په ماادفو کلمو کې ډېر لیېدل 

 کېږي.

که چېرې په نرث کې د هغې کلمې پر نای چې  د مع ا په وهانېدې کولېو 

دې مع ا لرونیي کلمه وکارو دا هم د نېرث پېه ږ بله ن کې ښه نقش لري او  کومه

د »داللت کوي.  د کلمو د غوراوي په اه  استاد غض فر پېه خپېم ااېر  ۍکمزور 

چېې د موضېوع د وضېاحت پېه  کې ېو  اوږد  مقاله لییلېې د ،« نرث لییلو هرن

هر  کلمېه پېه لېومړۍ مع ېا رسبېېر  څېو ضېم ي »هدف ترې څو کرښې راوهو  

لري. کلمې په عاطف  لحاظ مثبېت ېېا م فېي اهخ لېرالی يش. دا مع اوې هم 

لو ضم ي مع اوو او  عاطفي اهخونو پېه وجېه  د ېېو بېم ېالندې جملې د خپلو ب

 نای ناستې نه دي  

مړ شو، وفاا شو، په حپ ورسید. پور ېې پرې کړ. سا  ېې وخته. ساګې 

پښېې ېېې  ېې پټې شوې. نیمه خېوا شېو. روه ېېې والېوا. د ګېور ب ېدي شېو.

 وغځولې.

وروستۍ جمله د ېو چا په مړې ه د خوشحاله کېدو ښودنه کوي او ط ېزي 

انداز لري. د درېیمې جملې دې ي اهخ یوي دي. که څه هم  د وفاا په کلمېه 

خو د افغانستان خل  بها  ګڼي چې د غیرې مسلامن ،کې دې ي مع ا نلته
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سېاګې ېېې »جمله ممین د «ساګې ېې پټې کړې»لپار  ېې را نه وهي.  

نیه لومړۍ جمله د متېويف پېه بېار  کېې  ،تر جملې محامانه وي« پټې شوې

روه ېې »داسې تاور  راکوي چې په خپله خوښه او اراد  ېې ېو کار کړی دی. 

هم نیه محامانه ښیاري چې د متويف روه په کېې فاعېم دی. دغېه « والوا

ېع ې په ضېم ي ډول راتېه وايېي چېې  ،ر  حالت تداعي کويبمخ په «الوا»راز

روه ېې اسامن ته اله او له خدای رس  و م شو. نیمه خوا کېدل پېه دې دنیېا 

کې د متويف د ارمانونو نه پېور  کیېدلو او نېوانیمرګي تېه اشېار  کېوي، خېو د 

نیمه خوا کیدلو په  ګورب دي کیدل مو له ژوند  وروسته  دنیا  ته پام اهوي او د

 (. ۸  ۰« )څېر خوا خوږي په کې نغښتې د 

   د مناطب پېژندل

هر نرث د ېو نانګړې هدف لپار  لییم کېږي، خو په ېو شمېر نرثونېو کېې 

 پیغام په سم ډول نه څرګ دېږي نیه چې داسې نرثونه خام وي.

نو ورخې وهاندې زموږ په سیمه کې  نی و کسانو پېه ېېو چېا د غېو ادعېا 

عرېضېه  رکړې و  او په دې اه  ېې عرېضېه د پولیسېو حېوزې تېه کېړې و   او پې

دې شېېم ت ېېو السېېلی  کېېړی و. کلېېه چېېې ج ېېايي د عرېضېېې مېېنت  ږ بانېېدې نېې

دې و چېې ږ ولوست، نو دوی په حقیقت کې په خپم نان عرېضه کړې و  او نې

پېښه رسچپه يش، همدا خل  ب دېان يش او هم باېېد  هغېه بېم کېس)د غېو 

ته نقدي جرېمه ورکړي. کله چې د عرېيض منت ما ولوسېت، نېو ا ې، متهم( 

ستونز  د عرېضې په لییونیي کې و . هغه خپم مخاطې نه پېژنېد  او پېه دې 

نه پوهید  چې خپله غوښت ه ېادې ادارې ته څېه ډول ولییېي؟ نېو د پېوخ نېرث 

ل خپم مخاطې پېژين د هغه سوېې برابر منت لییي او بیا همغسېې ژبېه الییو 

 ورته واکي.

دا هم  »د مخاطې پېژندلو لپار   نوان لییوال ګم رحمن رحامين لییي  

وښت ه د ، چې  د لیی ېې  د مخاطېې پېه د لییوالۍ  درېیمه او تر وولو مهمه پ

اه  مطره کېږي. په پیم کې ېې نوابول لییوال ته خپم مخېاطبین ور پېېژين
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او په دې اه  معلوماا تر السه کوي چې دا لیی ه د چا لپار   کوي او پېه  

بله ا وه پېروونیي)ملېاېان( ېېې څېوک دي؟ د پېرونیېي کلمېه مېې نیېه 

 ېې هغېه کېس تېرم ا چېې د د  عه د مخاطې ېوکاروله چې د لییوال او د هغ

لیی ه لويل ېا ېې اوري، ېو  اهېیه شېته او دا اهېیېه  د پلېورونیي او پېردونیېي 

تېېرم ا اهېیېېې تېېه ورتېېه د ، چېېې د نېېه پېژنېېدنې پېېه  ېېورا کېېې تېېاوان کېېوي.  

پلورونیي چې  څو خپم پېرودونیي ونه پېژين  او د هغوی اهتیا درک نه کېړي، 

وي. همداسې لییوال  امخګټې د  او تم به له تاوان رس  مخنو سوداګرېې بې 

ک ته ډېر  اهې ه د  چې خپم مخاطې وپېژين، د هغه اهتیا او د پوه ې کچه در 

 کړي او بیا ورته ېو څه وهاندې کړي.

لییوال باېد د دې پوښت ې په نېواب کېې سېوچ وکېړي چېې دی  خپلېه  

ښېوونی  دی،  د کېومې ې لوسېتي دی، نمقاله چا ته لییي، محام دی، ېوا

علمي کچې خاوند دی او که غواهي چې لیی ه ېېې د دې برخېې  د څېړنیېزې 

برخې په ماخذونو کې وکارول يش. حتې  کلېه کلېه  د مخېاطبی و د ج سېیت 

 (.۴  ۴« )موضوع په کې هم مطره وي

   د نرث روانوالی

 د نرث رواين د ښه نرث تر وولو مهمه نانګړنېه د ، چېې لوسېتونیي ېېې پېه

اسانۍ رس  لويل او په اساين ترې پیغام اخیست  يش، نو کلېه چېې نېرث پېوخ 

 يش رواين هم پیدا کوي.

د نی و نرثونو لوسېتم سېتونزمن وي ېېا ېېې کلمېې سېمې نېه وي کېارول 

ت کېې ملېیم لېري،  د همېدې سېتونزو لېه املېه ښېشوي ېېا د جملېو پېه جوه 

ډول لوستوی نه يش او د لوستونیي د خسېتګي او د زه  د لوستونیي په سم 

نځیو په  کتابونو کې وي، نو و تور وايل سبې کېږي. که چېرې دا ستونزې د ښو 

نیو عویه له مطالعې څخه لري کېږي. د کلمو د سوسېت پېه و د ت ییو زد  کو 

 ځمېوږ )شېپه او ورځ( واېېو خېو )ور »کې لییېم شېوي  « د نرث لییلو په هرن»اه  

شپه( نه واېو، نیه چې وېم ېې سخت دی. همدا د اسانه وېلو وجه د  چې په 
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او ادم ېا مج ون  ۍولس کې ادم درخانۍ او لیوو مج ون اورو، نه  درخان

 او لیو.

هغېېه کېېوم چېېې روان وېېېم کېېېږي، د بوغېېت عاامېېانو سېېلیس کېېوم 

بللېې  دی. سوسېېت  د لیی ېېې  د ښېېیو ېېېو ی  دی. ېېېو وخېېت خوشېېحال 

تېېه د تېېورې او یلېېم خاونېېد ووېېېم شېېو. دا خېېرب  ملېېهور  شېېو  او هغېېوی  خېېان

چېېې لېېه کلیلېېه شېېوي فیېېر او سېېولېديل ژبېېې رس  ډېېېر حساسېېیت نېېه لېېري، 

د خوشېېحال لپېېار  پېېه خپلېېو لیی ېېو کېېې تېېر ن ېېه پېېورې همېېدا عبېېارا راوهي.  

د دې عبېېارا  د شېېهرا او پېېاتې کیېېدو ېېېو  وجېېه دا د  چېېې اسېېانه وېېېم 

م اول او تېېور  ورپسېېې رايش، د عبېېارا پېېه سوسېېت کېېېږي. کېېه دلتېېه یلېې

ي خېو مع ېا ېېې پیېاوهې کېېږي، نیېه د خوشېحال د یلېم رڼېا نېکې کم  را

 د هغه د تورې تر نو هم زېاته د . 

تېېرم ا ویېېر رانېېي او لییېېوال  ۍکېېه د مع ېېا  د دیېېت او د کېېوم  د روانېې

 نېېو پېېه هغېېه لیی ېېو کېېې چېېې د معلومېېاتو ،مجبېېوريږي چېېې ېېېو انتخېېاب کېېړي

رسېېول ېېېې ا ېې، مقاېېد وي، د مع ېېا  دیېېت تېېه تېېرجی  ورکېېول رضوري 

 (.۱۸۳  ۰« )دي

   د نرث ژبه

م جوهښېېېتونه لېېېري او دې ېېېېنرثونېېېه د مع ېېېا او شېېېیم لېېېه مخېېېې بېوب

اهخونېو لېېه مخېېې ورتېه همغسېېې ژبېېه واکېم کېېېږي. ډېېېر نېوی لییېېوال باېېېد د 

خپلېېې لیی ېېې مفهېېوم درک کېېړي چېېې کومېېه موضېېوع وهانېېدي کېېوي؟ د 

د موضېېېوع پېېېه لحېېېاظ د لیی ېېېې ژبېېېه نی ېېېې نېېېانګړي کلېېېاما او مېېېنت 

 ا طوحاا لري چې باېد وپېژندل يش.

 کېېار د  چېېې لییېېوال باېېېد د لییلېېوه پېېد اديب لیی ېېو لپېېار  اديب ژبېېه 

مهېېال ورتېېه پاملرنېېه وکېېړي او اديب ژبېېه وکېېاروي. د سېېاد  ېېېا معلومېېا   پېېر

نېېرث لپېېار  باېېېد سېېاد  ژبېېه وکېېارول يش، د سېېیا  مېېنت لپېېار  باېېېد هغېېه 

کلېېېاما او ا ېېېطوحاا وکېېېارول يش چېېېې د سېېېیا  مېېېنت د مع ېېېا پېېېه 
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پېېار  باېېېد هغېېه وهانېېدې کولېېو کېېې مرسېېته کېېوي او د تېېارېخي مېېنت ل

ژبېېه وکېېارول يش چېېې د تېېارېخ لیی ېېې لېېه میتېېود رس  برابېېر  وي، نېېو کلېېه 

چې ېېو  لیی ېه د خپېم فېورم او مع ېا لېه مخېې مت اسېبه ژبېه ولېري هغېه نېرث 

 پوخ ګڼم کېږي.

چې د غ مو وږی تور يش، چېې د بهېي، »دا هم د ېو اديب لیی ې وونه  

ام ې په شېان دلېۍ، د ونېې د ډډ  مڼو او شوتاالنو ګون د واد  د اولې شپې د

پېا  نېه در بانېدې  لېهچارچاپیر  راپرېوتې وي چې توا خورې مرغۍ د ونېې 

خپم او پردي شیان را غورنوي، چې هر نای او بېځاېه ال  و ېدې تېه نې ، 

چې د مالګی و خولو ورک د ساګو نه واوهي، په دغه مهال نو د هقېان پېا  د 

ې ېه همېدا د للمېې آسېامن دی او زمېوږ د للمې اسامن څاري، د ښو او بد مور

  ۳« )کلیوالو ساګې لیه د بېوا پرسېتو پېه شېان للمېې تېه ورکېږې کېړې وي

۱۴۲۹ .) 

په دې بیلګه کې وې و چې منت اديب دی او د لیی ېې ژبېه هېم انځېورېز  

د ، د همدې ژبې په واکلو رس  منت ښاېسته شېوی دی او د همېدې ښاېسېته 

 مله هرنېت لري.کلمو او انځورېزې ژبې له ا

پېه هېر  لیی ېه کېې  د »علمي ېا معلومېا  لیی ېې وونېه   ېدا هم د ېو  

م ځپانګې، پیغام او پور  مفهوم تر څ ګ د هغې لیی ې ژب   اهخ هم ډېر مهم 

او د پام وه دی. ډېېر لییېواالن د لیی ېې موضېوع پېه زه  پېورې او د وخېت لېه 

یا غوښت ې او د چاپیرېال له اهتیا رس  سمه واکي، خو لیی   او ژب   اهخ ېې ب

ډېر کمزوری او نیمګړی وي، چې آن زېاتر  وخت د موضوع مفهوم پېه کېې لېه 

 (.۱۲۸  ۲« )السه ورکوي چې المم ېې د نامعیاري ژبې کارونه د 

   څو ځلې د منت لوستل

د نځي زد  کونی  وم او نوي تعلیمي کال به پیم شو، نېو و کله چې د ښو 

و. د وخت په تېرېدو و زموږ لپار  سخت به منت لوستم د کتابونو  وراکړل شو  ونو 

 رس  به د همدې ملیلو مت ونو لوستم زموږ لپار  اسانه و. 
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و نلېېې لېېه نېېان څېېد ښېېه نېېرث لییلېېو لپېېار  باېېېد لییېېوال خپېېم مېېنت   

اېېېا لوسېېتم ېېېې سېېخت دې کېېه  ک او دا لېېه نانېېه وپوښېېتک چېېېرس  ولېېول

 اسانه؟ 

نت څېېو نلېېې د لییېېوال لېېه خېېوا ولوسېېتم يش، د لیی ېېې کلېېه چېېې مېې 

پېېه بېوبېلېېو برخېېو کېېې د نېېرث نیمګړتیېېاوې ورتېېه معلېېومېږي بیېېا هلتېېه خپلېېې 

لوسېېتونیو رس   لېېهدا کېېار او د د   تجربېېه  ،کلمېېې او جملېېې رس  تبېېدېلوي

مرسېېته کېېوي او د هغېېوی لپېېار  ېېېو اسېېانه او روان نېېرث رام ځتېېه کېېېږي. دا 

لییېېوال رس  مرسېېته کېېوي چېېې  لېېهی ېېې  پېېر وخېېت .ېېرېن د موضېېوع د لی

ېېېو اسېېانه او ښېېه نېېرث رام ځتېېه کېېړي او کېېوم مت ونېېه چېېې سېېخت دي کېېه 

چېېېرې ېېېې لوسېېتونیي څېېو نلېېې هېېم ولېېويل ورتېېه اسېېانیږي او مع ېېا تېېرې 

 اخیست  يش.

  د ورځینیو یادښتونو لیکل

ګېې   اونیېېزې رس  مېېې پ ځېېه کالېېه  لېېهد ارېانېېا تلوېزېېېون د وېبپېېاڼې او 

بېېه مېې د نېېرث پېه تېېړاو پوښېت ې جېېوهولې او بیېېا  وخېتپخېوا کېېار کېاو  او ډېېېر 

بېېه ازادۍ راډېېېو تېېه تلېېم لېېه اسېېتاد غضېې فر رس  بېېه مېېې مرکېېې کېېولې. اسېېتاد 

ه د ورنېېې د خېېبېېه همیلېېه راتېېه وېېېم هېېر  شېېپه مخیېېې لېېه وېېېد  کېېېدو څ

کېېېوالی يش د ښېېېه نېېېرث  مهمېېېو لیېېېدنو او خېېېاطرو لییېېېم کېېېو  او دا .ېېېرېن

 لییلو په برخه کې در رس  مرسته وکړي.

کلېېه چېېې د اسېېتاد غضېې فر د نېېرث لییلېېو ااېېر چېېاپ شېېو پېېه همېېدې اه  

ېېېې ېېېو  مقالېېه لییلېېې و  او د اسېېتاد بختېېاين د همېېدې .ېېرېن ېادونېېه ېېېې 

پېېه کېېې  کېېړې و ، نومېېوهي د همېېدې .ېېرېن لېېه املېېه ډېېېر ااېېار لېېیی، هېېم 

ېښېېو ېېېا د ژونېېد د نېېورو اهخونېېو لییېېم مېېوږ  تېېه د دي. د ورن یېېو خېېاطرو، پ

ښېېه نېېرث لییلېېو الرې چېېارې را زد  کېېوي او پېېه دې .ېېرېن رس  د وخېېت پېېه 

 تېرېدو د لییوال تجربې په څو برخو کې پخېږي 
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لېېومړی  لییېېوال د لیی ېېې موضېېوع درک پېېېژين او پېېه دې ېېېې هېېم 

 پوهوي چې له کوم اهخ نه خپله لیی ه پیم کړي؟

دوېم   لییوال په ا ، خربو خپله لیی ېه پیلېوي. بېې ناېېه جملېې نېه  

رې اسېانه ته کوي چې لوستونیي هېم تې اوږدوي او ېو ساد  او روان نرث رام ا

مع ا اخیستي يش.  په دې .رېن رس  لییوال له کلیله شېو کلمېو، عبېارتونو  

 او بې ناېه اوږدو جملو څخه ډډ  کوي.

درېیم  د ورن یو ېادښتونو لییلو .رېن د ساد  ېا معلوما  نرث  په لیی ه 

کې ال ښه  مرسته کوي، نیه نیخ په نیغېه پېه کېې مع ېا وهانېدې کېېږي هېیړ 

 وېر ته په کې نای نه ورکول کېږي.تخیم او تا

  د تحلیل وړتیا

په علمي ااارو کې  ېو  موضوع د لییوال له خوا هم تحلیېم کېېږي، دی  

په خپله لیی ه کې د نورو خربې هم را اخ،. دا را اخیست ه کله نیېخ پېه نیغېه 

وي او دا برخه په غربګو یوسونو کې لییي او بیا ماخذ د وروستي یو  په پای 

ییم کېېږي. کلېه  پېه مېنت کېې د نېورو خېربې هېم پېه مسېتقیم ډول را کې  ل

 اخیستم کېږي او  په پای کې ماخذ ور رس  نکر کېږي.

پورت ي هغه الر  و  چې موږ د منت په لییلو کې د  نورو خربې را اخلو خو 

باېد لییوال د تحلیم وهتیا هم ولري، نیه چې ېو  موضوع مطالعه کېوي ېېا د 

و بیېا ېېې تحلیلېوي او هغېه وهانېدې کېوي پېه دې وخېت کېې نورو نظر لېويل ا

خپم تحلیم رس  خپله ژبه لري، کلمې او جملې ېې خپلې وي کلېه  لهلییوال 

چې د ېو لییوال په لیی ه کې دا نانګړنه څرګ ېد  يش، نېو نېرث ېېې پخېېږي. 

وهتیېا پیېدا کېوي چېې د نېورو او خپلېې خېربې د ېېو  اوروسته له دې لییوال د

وتړي چې روان او اسانه ولوستم يش او مع ا پېه   م ظم جوهښت په اسا  رس 

 کې هم څرګ د  وي.

زما د خپم اار )م ځ ۍ دورې نېرث( پېه لومړېېو پېاڼو کېې نېای ې نېای دا 

س کړ ، نو هغه کسېان کېه غېواهي ښېه ستونز  لیدل کېږي او اوسمهال مې ح
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نرث ولییي بیا په علمېي ااېارو کېې د تحلیېم وهتیېا ولېر ي  او د دې لپېار  

 لییوال خپله ژبه کاروي.

مطالعې او معلومېاتو څخېه خپېم  لهد اهم ېو  وونه چې لییوال وروسته 

پښتو څېړونییېو او سېبیپوهانو د عبدالحمیېد موم ېد د »تحلیم وهاندې کړی  

 ېنځي لېه اغېېز  بللېو و، رنګی ي  او هرني لوهتیا د ه دې اديب ښېو سب  ښی

کېارد  ه د ، خو مخیې له دې چې د دې ارزونې او تقییم په بېاب څېه وواېېو پې

نځي ېو څه رڼا واچوو، که څه هم له بد  مرغېه و چې پر اديب سب  او اديب ښو 

د ارزښېتونو او   د د واهو ترم ا د برېد او پولې نړېدو او نا نانخربي نېه بېلتېون،

څرنګتیېېا وو پوهېېېدا لېېږ ګرانېېه کېېړې د ، خېېو د دواهو نومونېېو او ا ېېطوحاتو د 

 .(۱۱  ۶«)پوهېدنې لپار  دواه  رس  په ل ډ  توګه جو جو نیرو

  لیک نښې

په هر  لیی ه کې لی  نښې استعاملیږي او پرتېه د لیې  نښېو څخېه پېه  

منت کې ستونزې رام ځته کېږي. په دې مع ا چې لوسېتونیي لېه مېنت څخېه 

سم مطلې نه يش اخیستي او د منت لوستم ورته هم ملیم وي. د لی  نښو 

په مراعت کولو رس  نه ېوازې منت سم لوستم کېږي بلیې لوستونیي تېرې پېه 

 ه مع ا هم اخیست  يش.اسان

» د لییوالۍ په هرن کې د لیې  نښېو د اهمیېت پېه اه  لییېم شېوي دي 

په لیی ه کې استعاملیږي، لیه اداا پېه لی  نښې ېو شمېر عومې دي، چې 

نانګړي توګه مع ا نېه لېري، خېو کېه پېه لیی ېه کېې هېر  ېېو  پېه خپېم نېای 

استعامل ن  هغومر  خوندور  او مع ا دار  نه وي او کېه پخپېم خېری راوهلې  

يش لیی ه پور  مع ا لرونیې، مطلې ترې ژر اخیستم کېږي او په لوست ه کېې 

ږي په وې ا کېې د دې نښېو افېاد  د ډول ډول ویفېو، د اشتباهاتو مخه نېول کې

اواز د تغیر، د اه ګ د ویټولېو او هسېیولو او نېورو لفظېي سېلوکونو پېه وسېیله 

دې نښېو د اسېتعامل مهېم او اسېا  هېدف د جملېو او عبېارتونو د  کېږي. د

مفهوم  وضاحت او رصاحت دی. دا نښې موږ په دې پوهوي چې د ېوې جملې 
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پېه څ ېګ کېېږدو، چېې پېه اسېانۍ رس  مع ېا تېرې  کلمې څېه راز څ ېګ

 (.۲۶  ۸« )واخیستم يش او د لیی ې د بېوبېلو برخو .یز ويش

 د لی  نښو له ډلې څخه دو  بیلګې را اخلو 

 ېوسفزۍ د نوبم جاېز  واخیسته؟؟ ېته نه ېې خرب چې مول

په پورت ي منت کې د لییوال هدف د لوستونیي پاملرنه د  او له بلې خوا 

ې پوښت ه هم وهاندې کړې د . نو او  که نېوان لییېوال د دې لیی ښېې د ې

استعامل ناېونه ونه پېژنې نو داسې منت په څ ګه ترتیې کړي؟ او لوسېتونی  

 به څ ګه ترې مع ا واخ،؟

غرب  یوسېونه  پېه دې یوسېونو کېې  مسېتقیم نقېم یولونېه را اخیسېتم  

ګټ مټ په همېدې یېو  کېږي. په منت کې د بم ماخذ اخیستم شوې برخه 

کې لییم کېږي ېا د چا بیان وي. بیا لوستونی  پوهېږي چې د یوسونو برخېه  

د ماخذ په توګه نیخ په نیغه را اخیستم شوې د  او د منت د لییوال خربو رس  

ملرنه نه کوي د نورو اتوپیر لري. کله کله نی و لیی و کې دې برخې  ته څوک پ

 ندې کوي.خربې کټ مټ په خپم اار کې وها

ېوولسېمې  لهد پښتو د اديب ااارو مطالعه راښی ، چې »دا هم ېو  وونه  

هجري پېړۍ څخه تر اوسه پورې  د خوشېحال خېان پېه کېورنۍ کېې  د پښېتو 

شېېعر او شېېاعرۍ او لییېېوالۍ ه ګامېېه ښېېه ګرمېېه د ، پېېه سېېلګونو شېېاعران او 

ظېوم او ، پېه لسېګونه م يلییواالن په دې کورنۍ کې پیېدا شېوي او لېوی شېو 

م ثور ااار ېې خپم ولس ته وهاندې کړي او د پښت ې فره ګ په بډاېتوب کېې 

په دې موضوع کې مېوږ د خوشېحال خېان د  ېې خورا زېاته ونډ  اخیستې د .

ې هغېه شېاعران نکورنۍ په وولو لییواالنو او شاعرانو خربې نه کوو، بلیې ېېوا

 (.۱۳۸  ۳«).کړې د در ښیو، چې په نظم لییولو کې ېې د خپم پور پیروي 

پورت ۍ منت د استاد هېواد مم له اار)پښتو ادبیاتو تارېخ( څخه کټ مټ 

او دا زباتوي چې پوخ نرث باېد څ ګه وي او څ ګه يېې باېېد  اخیستم شوی دی

يترې زد  کړو؛ نو که خرب  را ووله کړو پوخ نرث دا او دې ته ورتېه نېانګړنې لېر 
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چې د ادبپوهانو په وې ا ډېر نله د نورو هرنونو ترڅ ګ په بیا ن، لییلو  

 ېا تیرار په وسیله هم د پختابه مرحلې ته رسېږي. 

 مناقشه:

ډېر ادب څېړونیېي پېه دې انېد دي ښېه نېرث هغېه دی، چېې سېاد  وي او روان 

 ېېې عولوسېېتم يش. نی ېېې بیېېا پېېه دې بېېاوري دي، چېېې ښېېه نېېرث باېېېد هېېرني وي ې

انځورېز  ژبه ولري ېا هرني کلمې په خپم منت کې ولېري.  د هېرني او سېاد  نرثونېو  

په لییوالۍ کې تر هر څه مهم د نرث پوخوال  دی،  نیه که نرث خام وي، نېو لوسېتم 

 ېې هم سخت وي او مطلې په کې هم  ورک وي. 

ه هېر نرثونه د خپم  شیم او محتوا له مخې بیلې ژبې لري او د همدې لېه املې 

نرث جو نانګړنې لېري، خېو  سوسېت د ښېه نېرث مهمېه  نانګړنېه د ، چېې هېم روان 

لوستم کېېږي او هېم پېه کېې مطلېې پېه روښېانه توګېه پېروا وي دا او داسېې نېورې 

 نانګړنې د پوخ نرث بلم کېږي.

د ژبو او ادبیاتو پوه ځي محالی و او نوو لییوالو لپار   پېه دې اه  .ېرېن مهېم 

چاپ کېدو نه مخیې خپېم نېرث ښېه پېوخ کېړي.  لهپلو لیی و او ااارو دی، تر څو د خ

ښه نرث په لییوالۍ کې مهم دی چې د لییېوال پیغېام پېه اسېانه توګېه لوسېتونیو تېه 

ې د هرني کلمو کارول نېه نلېږدوي. د نرث پوخوال  د اوږدو جملو کارونه  نه د ،  ېوا

ی ورکارول يش،  د جملو پېه دي، بلیې هر  کلمه  باېد په خپم منت کې په خپم نا

 جوهښت کې ېې هیړ ستونز  نه وي او  لوستونی  ترې مطلې په اسانه  واخ،. 

 

 خذونهأ م

، جېول د موم د خپرندوېه وول ېه، پښتو نرث م ځ ۍ دور ، ې بهیر، فهیم ۱

 امرېز کال.  ۱۳۹۲اباد، 

سېید شېمس الېدېن مجېروه اديب مقېالې او ، ې بلارا، محمېد حېییم ۲

 امرېز کال.  ۱۳۹۴، کابم،م، تحرېګ ګوند فره ګي کمیټه د ،تحلیلونه

کېېونړ ) د درېېېیم وېېولګي محاېېوند پښېېتو ادبیېېاتو م ځ ېېۍ دور ، ېېې ۳

 امرېز کال. ۱۳۹۲ ، جول اباد، ګودر خپرندوېه وول ه، پوه تون(
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، جېول ابېاد، موم ېد خپرندوېېه تول ېه، زر لټون ،ې رحامين، ګم رحمن ۴

 امرېز کال. ۱۳۹۳

 ۱۳۹۳، پېښېور، دانېش خپرندوېېه وول ېه ،سېبیپوهه ،ښی،، اجمېم - ۳

 امرېز کال. 

دانېش خپرندوېېه  ،د عبدالحمید موم د کلیېاا،  میم، محمد آ ، - ۶

 امرېز کال. ۱۳۸۶، پېښور،وول ه

، جېول د موم ېد خپرندوېېه وول ېه ،د نرث لییلو هرن، غض فر، اسد  - ۰

 امرېز کال. ۱۳۹۲اباد، 

، میهن خپرندوېه وول ېه ، لییوالۍ هرن، د هاشمي، سید مح  الدېن - ۸

 امرېز کال.  ۱۳۹۳جول اباد، 

، پېښور، دانش خپرندوېه وول ه ، تارېخپښتو ادبیاتو ، هېوادمم، زام  - ۹

 امرېز کال. ۱۳۹۳

، جېېول ګېېودر خپرندوېېېه وول ېېه  ،فیربیېېان، هاشېېمي، سېېید ا ېېغر - ۱۳

 امرېز کال.  ۱۳۹۳اباد،



 کابم مجله

112 

 

 

 

 

 پوهنيارشفيق هللا رحامين

 
 

 ادب او ژورناليزم ترمنځ اړيکې د

 :لنډيز
 

په خپلو کې رس  بېم، خو يو لړ داسې کوو، او نه   ژورنالېزمادب او که څه هم 

بېلېدونیي ب سټېز تړاوونېه  لېري چېې يېو بېم تېه اهونېدوي،يع ې ادب د ژورنېالېزم  او 

 ژورنالېزم د ادب لپار  الزم او ملزوم دي.

په يوانېتېوب رس  نیېه نېمګېړي دي چېې د ب سېټېزو اهيیېو   ادب او ژورنالېزم

رسچې ه يې يو  د ، د بېلګې په ډول  ژبه، منت،لېیم اولوسېتم،اخوق،ګرامر، څېړنېه 

او وي اوايل هغه  ارزښېتونه دي چېې ادب او ژورنېالېزم دواه  پېرې د کېامل پېوهۍ تېه 

 رسېږي.

 :رسيزه

ژورنېالېزم حيسې توم ېه او مېاد  په انسان کې په فطري او رواين ډول د ادب او 

له الرې تم په دې ه ه کې دی چې لېه څېړنېېز او  لواو رسو  لو، څېړ لوشته چې د پلټ

 وپوهېږي او په همېدې اه  بېېا په اهه يشرس  د يو  اخېستو کارپه  څخهرس ېز مېتود 

لږ يا ډېر معلوماا تر السه کړي او دغه تر السه شوي معلوماا نېورو تېه هېم ورسېوي، 

 وپوهوي.بلپړ ډول  په  څو يې په اه  نور هم تر 

انسېېاين لېوالتېېېا همېېدا وي چېېې تېېم تېېر  ېد جېېذبې لېېه مخېې لواو رسېېو  لېېود پلټ

و زمې ه برابېر  کېړي. د پلټ ېې او رسېونې لو او رسېد لوروسته نورو ته د پوهېد  لوپوهېد 

لېري او دغېه ارزښېت د انسېان د ارزښت د انساين ژوند له پېلېه تېر اوسېه پېورې دوام 

او نورو اهتېاوو په څېر ب سېټېز   اهتېېا  ناا، اوسېدو اکخوهو، څښ توکو لیه  پايښتي

د .
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نو ښیار  د  چې انسان د خپلې پوهې د ترالسه کولېو لپېار  لېه  څېړنېېز مېتېود 

چې د ادب غوښ ه برخه د  کار اخ، او د واکلې موضوع  ژورو ته نان رسېوي  او تېر 

الۍ موندنې وروسته يې  د رس ېز رسالت په موخه د ژورنېالېزم  پېر مېټ د پوهېاوي بري

د يو هدف  ادب او ژورنالېزمنو په څرګ د  توګه ويل  شو چې  په غرض تر نورو رسوي،

 لپار  له دوو بېو بېلو الرو څخه کار اخ،.

  په مقاله کې مې ه ه کړې چېې لېومړی ادب او بېېا ژورنېالېزم  پېه  سېمه توګېه

وپېژنو او د دواهو تر م ا  په  نې و تړاوي ارزښتونو هر اهخېز  رڼا واچېوو او همدارنګېه  

اخوق،ګرامېېر څېړنېېه، وي ېېاوايل او نېېورو هېېم اهي ېېې  منت،لېیېېم اولوسېېتم، پېېه ژبېېه،

ترڅو هر څوک  وکول  يش په اسانۍ رس   د ادب او ژورنېالېزم  پېه  څرګ دونې شوي،

 پو  کړي. اهيیو نان

 :اهمیت او مربمیتد څېړنې 

ما په پېم کې د موضوع د بلپړاوي لپار  د  اهوندو پوهانو نظرونېه او وهانديزونېه 

په سم او دیېپ ډول ولوستم  او د همدې نظرياتو پرب سېټ مېې خپلېه موضېوع  لیېه 

د دې  ترڅو خپلې موخې ته نان ورسېوم. کار و  روښانه  او پراخه کړ ،ه څ ګه چې پ

، کتابتوين، مرکې او دپوښتونو ،ېتحل، زوېړنېز علمي، څيدود یلو کې لهېپه ل مقالې

حي ډول وهانېدې يموضوعاا په ترش، چې اهوند ستم شویېتودونو څخه کار اخېم له

 شوي دي. 

نو د هر يو پېه اه   دې لپار  چې ادب  او ژورنالېزم رس  دو  بېم مسلیونه دي، د

يې په  خپم  نای کې پېه سېم  او  کار د  چې هر يوه نو پ وضاحت ته پور  اهتېا شته،

تر څېو د دواهو تېرم ا اهيیېې پېه ښېه او څرګ ېد ډول روښېانه  بلپړ ډول وڅېړل يش،

 يش.

 :موخېد څېړنې 

د  چې د ادب او ژورنالېزم په شته تعريفونو هر اهخېز  رڼا واچوم تېر  ماموخه داز 

 ويش.څو په اهوند  برخه کې هرڅه  روښانه يش او د تېروت و مخ ېوی پرې 

د ادب او ژورنالېزم  تر م ا  ګډې اهيیې  وڅېړم  او د تړاوونو مثبتې پېايلې  يېې 

ترڅو ورڅخه د ادب او ژورنېالېزم مې ېه وال او مسېلیېان وه ګټېه پورتېه  څرګ دې کړم،

 کړي.
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   :څېړنې پوښتنې د

 يا ادب او ژورنالېزم يو مسل  دی ؟ا

 ژورنالېزم ترم ا اهيیې شته ؟ايا د ادب او 

 د څېړنې روش یا میتود:

په دې څېړنه کې له ترشېحي، تحلی، او کر  کت یز میتود څخه استفاد  شوې 

 د . 

 :تېرو ماخذونو ته کتنه

خېذونو تېه  پېه دیېېپ ډول أ م (۱۱په اهه که  تېرو او اوسې ېو)  ادب او ژورنالېزم د

کې په جو جو ډول خورا ډېر او د پام وه کېار نري شو نو وبه وي و چې ددواه په برخه 

خو هغه څه چې ډېر اهين برېښي ددواهو تر م ا اهيیېې دي چېې هېچېا ورتېه  شوی،

 پام نه دی کړی  او دغې تلې ته يې نواب نه  دی پېدا کړی.

حال داچې د ادب او ژورنالېزم د پرمختګ يېو سېا المېم  د دواهو تېرم ا  هغېه 

 واهو مسلیونو د پېاوهتېا سبې ګرني.جوختې اهيیې دي چې د د

چې پرته يېو  غاه  لري، رادب د چارو د سمونې او ژورنالېزم يې د رسونې دند   پ

 له بله نابلپړ او له کار  لوېديل اونېمګړي برېښي. 

 :کليدي کلمې

دې مقېېالې کلېېېدي کلمېېې د ادب او ژورنېېالېزم تعريفونېېه، د ادب او ژورنېېالېزم د

ژبه،منت، لېیم اولوستم،اخوق،ګرامر څېړنېه، وي ېاوايل او نېور چېې د ترم ا اهيیې، 

 مقالې په منت کې په بلپړ ډول روښانه شوي دي، دي.

مخیې له دې چې دادب او ژورنېالېزم پېه اهيیېو څېه ووايېو ښېه بېه دا وي، چېې 

 لومړا ادب او بېا ژورنالېزم وپېژنو 

 :ادب -١

نورو علومو په څېر دادب لپار   هم کوم  داسې نانګړا تعري، نلته،  چې د دا

و وه وي، خېو بېوبېلېو پوهېانو او څېړونیېو م ل چې هر چېرې او دهرچا لپار  يوشان د

پېه فره ېگ  و لېه مخېې بېوبېېم تعريفونېه کېړي دي.و دادب په کلمه کې دشته مع ا

عمېد کې دادب کلمه په لغوي ډول د )پوهې، فره گ، معرفت، ښېه خېوا او نېیېې 

او په ا طوه کې  هغه علم ته ويم شوې چې دهغه په واسېطه  رويې په مع او راغلې
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ولېیېېي او يېېا هېېم ښېېیلې  يېېې کېېوالا يش، ښېېه شېېعر ووايېېي او سېېم يوڅېېوک 

 ( 9:92او بدرن ې خربې وپېژين.)

خپېېېم ااېېېر ))دادب د تېېېېورۍ اساسېېېونه(( ه دوسېېېت شېېېې واري پېېې محقېېېپرس 

کېېېې د ادب دکلمېېېې پېېېه اهه لېېېېی، چېېېې  )) ادب عېېېريب کلمېېېه د ، چېېېې هېېېم د 

او هېېم پېېه روزنېېې، ښېېه معېېایا، ښېېو کېېړو وهو، حرمېېت او وېېانځ ې مع ېېا لېېري 

ع ع ېېوي توګېېه هغېېې ژب ېېۍ پېېوه ې او ژب ېېي هېېرن تېېه ويېېم کېېېږي، چېېې پخوانېېېو 

 ېېې ژبپوه ېېه، رصف، نحېېو ، معېېاين، بېېېان، بېېدي ، عکېېې ژب ېېي علېېوم يه پوهېېانو پېې

عېېروض، یافېېېه حتېېا دلېېې  او لوسېېت یېېوان ، انلېېا  او تېېاريخ شېېامم کېېړي وو، 

 (2 - 1 :8 چې او  مجموعا  دادبېاتو په نامه يادېږي  )

او نريکېېي ((  يېېا د ادب لغېېوي مع ېېا عېېريب یاموسېېونو ))دکېېړو وهو ښېېه وايل

 را اخېستې.  

انسېېان هغېېه وخېېت سېېتايم کېېېږي، چېېې مهېېذب يش کېېې دادب پېېه  ېېفت 

  ې په مع وي لحاظ يې کړه وهه دم لو وه يش.عاو اديې ورته ويم کېږي ي

خېېېو يوشېېېمېر نېېېور څېړونیېېېي بېېېېا دادب لغېېېوي او ا ېېېطوحي توضېېېې  او 

 ه داسې کوي پېژندن

ادب يېېو  عېېريب کلمېېه د  چېېې لغېېوي مع ېېايې  روزنېېه، ښېېه معېېایا، ښېېه 

کېېړه وهه، اخېېوق او وانځ ېېه ښېېودل شېېوې. همدارن ېېه  نې ېېو د پېېوهې، هېېرن او 

 نريکي په  مع ا راوهې د .

پخېېوا بېېه د ادب کلمېېه ا ېېطوحا  دلغېېاتو، رصف، نحېېو ، معېېاين، بېېېان، بېېدي ، 

 ا ت ا ول، انلا  او تاريخ په علومو اطوق کېد .خ  ا ول، دیر  عروض، یافېه او د

دادب په يېو   تعريې، کېې داسېې هېم ويېم شېوي   ))هرهغېه ممتېاز  وي ېاچې 

شفاهي وي او که تحريري، نرث وي او که نظم؛ خو چې هرني ارزښت ولري ادب بلېم 

 (2- 14:1 ) کېږي.((

 :ژورناليزم پېژندنه -٢

ته هم يو داسې تعري، نه دا غور  شېوا، دادب او نورو علومو په څېر ژورنالېزم 

ډول دم لېو وه وي؛ خېو دلغېوي او  ا ېطوحي ارزښېت لېه مخېې پېر  چې وولو تېه يېو

 بېوبېلو ډولونو تعري، شوا.
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 :ژورناليزم ل وي معنا د

دغېه شمېر بېوبېم نظرونه شته، لیېه نې ېې وايېي   دغه ويي )لغت( په اهه يو د

شمېر نور بېا پېه دې انېد دي،  ژبې څخه اخېستم شوا، خو  يو ېلغت ا و  له التې 

چې دغه لغت فرانسوي دا، نیه چې دفرانسېوي ژبېې پېه الفبېايي سېسېتم کېې د 

نیه ژورنال يا ژورنالېزم هم دفرانسوي ژبې کلمه د . څرن ه چې  ، نوشته))ژ(( تورا 

انېز لغېت دا. پېه ان لېيسې عېنلېست( هم مداکلمه دانګلېيس ژبې د )جرنلېزم يا جر 

 ې ع( يJخپله غږيز  برخه )الفبا ( کې د )ژ( تورا نه لري، نو نیه خو په )ه پ کې ژبه

(Journalism.لېیم کېږي او په جرنلېزم يا جرنلېست تلفظ کېږي ) 

( کلمېې مع ېا ))دورن ېي يادښېت يېا  ورن ېي حسېاب او Journalنو دژورنېال )

( يېو روسېتاها دا، چېې دالرې، طريقېې، Ismزم )ېیوو راغلې او روزنامچې(( په مع ا

 روېش، میتې او  پوهې مع ا لري.

( دانګريزي ژبېې يېو لغېت Journalismپه پايله کې  و يوا شو، چې ژورنالېزم )

 دا، چې له دوو کلمو څخه جوه شوا او بېوبېم تعريفونه لري.

 :ژورناليزم تعريف د

پوهېدو او خربېدو وه وي، ژورنالېزم بلېم  فعالېتونه چې دوول هغه  خپرېدونیي 

 کېږي.

يا  دعامه ارتباطي وسايلو لیه   راډيو، تلويزيون، اخبار، جريدو، انټرنېټ، مجلو، 

داسې  نورو کار او فعالېت ته ژورنالېزم وايېي او کېارکوونیي يېې  رپووونو، لېی و.... او

 ( 13:7ژورنالېستان بلم کېږي.)

ل هغه ښوونېز، روزنېز، خربي، مذهبي، کلتېوري، سېېا ، اديب او ياداچې  وو 

پېغام، پوهونې او رسونې په موخېه پېه وېولېز  توګېه خپېرول  يو وول ېز ارزښتونه چې د

کېږي، ژورنالېزم يې بويل. دادب  او ژورنېالېزم لېه  پېژنېدنې او تعريې، وروسېته اهي ېه 

 څه ووايو  برېښي  چې د دواهو ترم ا داهيیو په برخه کې يو

 ېې عادب دلغوي مع ا په برخه کې راغ، چې  ادب پوهې ته وايېي ي لومړا  د

پوهه دانساين ژوندانه دپرمختېا، هوساي ې او پرمختگ لپار  ترهرڅېه ډېېر   اهي ېه  او 

الزمي د ، نیه همدا پوهه د  چې انساين ژوند يې د  نورو حېواناتو له ژوندانه څخېه 



 کابم مجله

117 

 

 ى ارزښېت دا چېې انسېاين ژونېد تېه يېې ښېیو نجو کړا دا؛ نو پوهېه يېوا

 وربخښلې د .

 :اخالق

د  او ُخلېپ دانسېان بېاط ي شېیم دا. دانسېان بېاط ي، اخوق دُخلپ جمې  

  فاتو، عاداتو او غريزو ته اخوق وايي.  اخوق ښو کړو وهو او نېیو رويېو ته وايي.

اخوق دلغت او ا طوه له مخې په بېوبېلو بڼو تعري، شوا دا، خو په عامېه 

عېاداا او  او وول ېز  ا طوه اخېوق يېو لېړ هغېه نفسېاين، دروين او بهېرين  ېفاا،

خويونېېه دي، چېېې لېېه سېېپې لو او ښېېو کړنېېو رس  نېېېخ پېېه نېغېېه اهيیېېه لېېري. هغېېه 

ژورنالېستان چې د اخویوپه  ګاڼېه سې بال وي، نېه يېوانې داچېې دد  د شخاېېت 

درناوا کېږي، بلیې دمسل   فت او درنښت يې هم په وول ه کې نانګړا نېاا او 

 (8 - 18:6نوم لري.)

 داخویي معېار په لوهتېا کې رغ د  رول لرالا يش. ژورنالېزم هم دادب په څېر

دا د ادب او ژورنېېالېزم تېېرم ا ګېېډې اهيیېېې يېېا ارتبېېاطي برخېېې وې. همدارنګېېه 

دادب او  ژورنالېزم ترم ا نې ې نور جوخت، غوښن، سا او پېاوهي تړاوونه هېم شېته 

 دبېلګې په ډول په الندې توهه وهاندې کېږي 

 ژبه:

مبول يېې ېمبولونو  وولګه د ، چېې هېر سېېېزو او اوريزو سژبه ديولړ اختېاري وي

زموږ ديو  نه ي انځور ښیارندويي کوي.  ژبه دانسېانانو تېرم ا دپوهولېو او راپوهولېو 

 (6  :5وسېله د . )

مبولونو داسې يو اکتسېايب ېدغږيزو يا  و  سژبه  نې ې يې داسې تعريفوي  

يې په خپم مې ا کېې دپوهولېو او او  یراردادي سېستم دا، چې ديوې وول ې وګړي 

 راپوهولو لپار  کاروي.

داچې ژبه د ادب خام مواد دي؛ خو په ژورنالېزم او رس ېز چوکاټ کېې پرتېه لېه 

 (2 - 1 :15ژبې وول فعالېتونه نېمګړي او يا هم دنلت برابر وي.)

اندونېه، احساسېاا،  ايېي چېې دژبو او ا طوحاتو کارپو  ډاکټرعطش دراىن و 

پوهه او شعور دژبې په وسېله څرګ دېږي. دا د رسونې څرګ د  وسېله د . دژورنېالېزم 
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او رس ېو رسوکار له همدې وسېلې رس  دا.دښې رسونې لپېار  اهي ېه د ، چېې 

 (12:344ژبه په ښه ډول وکارول يش.)

سېتي لېی ېو دسم مفهوم لپار  سېمه کلمېه او دسېمو جملېو اسېتعامل د ژورنالې

 دب سټ ست ه د .

ژورنالېستي ژبه بېم او نانګړا انداز لري.ژورنالېستي ژبه بايد روښېانه، سېاد ، 

 (26 :11عام فهمه او له هرډول پېچلتېا اوګونګوايل څخه پاکه وي.)

دکر  لېی ې، اديب مطالعې، پرادبېاتو بانېدې دپوهېېدو او  ديېوې ژبېې دعلمېي 

ترهرڅه لومړا اهي ه د ، چې د هغې ژبېې پېه ګرامېر څېړنې، جوهښت او سمون لپار  

 وپوهېږو.

 :ګرامر

دګرامر ا طوه دالتې ي او يوناين ګراماتېیي له ريښېې څخېه اخېسېتم شېوې 

 د ، چې دژبپوه ې مع ا لري، ګرامر ديوې ژبې علمي او م ظمه مطالعه د .

 يا په بله وي ا ديوې ژبې دعلمي جوهښت او نظام یحې ته ګرامر وايي.

يا په بله وي ا  ګرامر دهغو یواعدو لېه مجمېوعې څخېه عبېارا دا، چېې ديېوې 

کارېږي، که مونږ غواهو ديېوې ژبېې پېه اهه پېه سېم ه ژبې سم ويلو او سم لېیلو لپار  پ

 - 3 :15کار د ، چې دهغې ژبې په ګرامري یواعدو هم پو  شېو.)ه ډول وپوهېږو، نو پ

4) 

ع د ، نېو د ژورنېالېزم يېا رسې ېو پېه هېر  دا چې ګرامر يو  با ارزښته ژب ۍ موضو 

 ې په رس ېو کې هر  خېرب ، خېرب عبرخه کې ترې هم دپام وه ګټه  اخېستم کېږي، ي

او موضوع چې خپرېږي په ګرامري تله بايد تلم شوې وي، مطلې داچې رس ۍ بايېد 

خلیو ته سمه ژبه وښېي،نیه چې لېه رسې ېو څخېه خلې  دژبېې سېمه بڼېه، لغېاا، 

   .اترې زد  کوي جملې او خربې

 :ليکل او لوستل

دادب په لغوي برخه کې يو  مع ا چېې دپېام وه د ، هغېه امېو  انلېا  او دخې  

لېیلو خرب  د  او دادب دغه برخه تر وولو مهمه نیه د ، چې له لېیلېو پرتېه لېی ېۍ 

پ ځونه م ځته نه يش راتوا، نو همېدا المېم دا، چېې دلېې  او انلېا   ارزښېت پېه 

 کې ډېر لوه دا.اديب چوکاټ 
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ددې لپېار  چېې لېیېېم سېم وي نېېو اهي ېه برېښېېي  چېې دلېیېېوالۍ پېه ا ېېولو، 

و.لېیوايل په عېام مفهېوم  هغېه لېی ېى هېرن دا، چېې نورمونو او یواعدو نان پو  کړ 

کې ه دامو، انلا  لې  نښې، ګرامر او دلېی ې دم م شوو ا ولو او یواعدو مراعاا پ

 شوا وي.

لېی ه بايد ساد ، عامه فهمه وي او له نامانوسو، سېختو او ماادفېو کلمېو څخېه 

چا تېه د پوهېېدو  کې ډډه ويش. داسې کلاما او لغتونه بايد وکارول يش چې هره پ

 وه و ي.

 دلېیلو پروخت بايد الندې ویي په نظر کې ونېسو 

 هرڅه چې لېیو بايد دسم تلفظ له مخې يې ولېیو. .1

 دکلمو په لېی ه کې دګرامر مراعاا ډېر اهين دا. .2

 (44  2دلېیلو پروخت دامیان ترحد  داشتبا  مخه ونېسو. ) .3

ه نېو دلېې  نښېو کېارول پېداچې رس ېزې رسونې په لېی، بڼه وهاندې کېږي، 

کې ډېر رضوري وي او هغه خپرونې چې پرته له لېی ې خپرېږي هم دوي اوالۍ انداز 

متانېت پېر ديې بايد سم، کر  او له ا ېولو رس  برابېر وي. دنرمېۍ پرمهېال اواز نېرم او 

   (11  16وخت کې بايد اواز وې گ ولوستم يش.)

م د لېی ې او لوست ې په برخېه کېې نو په ل ډ ډول به ووايو، چې ادب او ژورنالېز 

 هم رس  ګډ او غرب  تړاو لري او له دغې اهيیې پرته يو بم نېمګړي دي.

 :ويناوايل

دادب او ژورنالېزم ترم ا يو بم پېاوها تړاو او نه شلېدونیې اهيیه وي ېاوايل د ، 

 ،دغه وي اوايل ډېرکله دلېیم شوي منت او يا هېم ديېوخپرنېز سېیرېپت لېه مخېې وي

 څه چې تاسې يې لولک بايد پرې سم وپوهېږئ چې دڅه په اهه دي؟ هغه

خپلېه وپېوهېږئ او بېېا يېې نېورو تېه ه  ې  دلېی ي منت په م ځپانګه لومړا پعي

اوسو  چې اهونېد  لېی ېه و وي ا پرمهال بايد پور  نري  د دپوهېدو په موخه خپار  کړئ.

خپرنېز چوکاټ په بڼه اورېدونیو ته وهاندې کړو.لېه وي اڅخېه مخیېې په سم ډول ديو 

بايد دلېی، منت هر  برخه له نظر  تېر  کړئ ترڅېو پېه لېی ېه کېې غلطېي او ګونېګ 

نېېه  امخوخېېت لېېه لفظېېي سېېتونزو رس  مخېې وي ېېا پېېر نايونېېه پېېاتې نېېه يش چېېې بېېېا د
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دادب او  خپلېېهه شېېک.دادب او ژورنېېالېزم تېېرم ا بېېم سېېا ارتبېېاطي  ارزښېېت پېې

 ژورنالېزم موخې دي، د بېلګې په ډول 

 :دادبياتو موخه او هدف -١

نظريېېې ډېېېر  ېلېېه ډېېېرې پخېېوا زمېېانې څخېېه را پېېه دې خېېوا  دادب پېېه اهه  دو 

 عمومېت لري 

 )ب(  ادب دژوند لپار      )ال،(  ادب د ادب لپار  

او پېه لومړۍ نظريې پلويان ادب له خپم وول ېز هدف او ارزښت څخه بېلېوي  د

ې انسېان تېه روحېي تسېی ، خوښېي، لېذا او نې او يواندې اند دي چې ادب يوا

دغېېه ډلېېه دادب پېېه م ځپانګېېه،  نویېي ډاډ ورکېېوي او نېېور هېېېړ هېېم نېېه يش کېېوالا.

مضمون او په ادب کې دنغښېتي وېول ېز  اخویېي، روزنېېز، ه ېوونیي او ويښېوونیي 

 نواک له اغېزو او اهمېت څخه ساګې پټوي.

نظريېېې )ادب دژونېېد لپېېار ( پلويېېان بېېېا پېېه دې انېېد دي، چېېې ادب  مېېېهدو  د

دښیويېز او روحي تسی  او لېذا ترڅ ېګ، دوېول ېزې او اخویېي روزنېې، ا ېوه، 

که دهېر ويښ یېام، ملېت  غاهه لري. رالرښوونې، دنه ونو دروښانولو او پوهولو دند  پ

م ېو او بااحساسېه اديبېانو او ژبې اديب بهري ته نريشو؛ نو راته به جوته  يش چې درد

په يو  او بلېه بڼېه دخپلېې ګروهېې، ژبېې او کلتېور، دپېاوهتېېا پېه موخېه او همدارن ېه 

دخپم ملت او یام دفیري ويښتېا، دنه ي او علمي لوهتېا او ا وه په غرض له ادب 

څخه ديوې اغېزم ې وسېلې په توګه کار اخېستى او په دې ډول يې پېه خپلېو خلیېو 

 (4 - 3  14ه، عمم، سمون او مثبت بدلون راوستى دا.)کې دکار، ا و 

 :ژورناليزم موخه او هدف د

دا چې دژورنالېزم اغېزې دژوندانه په وولو برخو کې په مستقېم يا غېري مسېتقېم 

ېزې تګورې يې هم ډېرې ژورې او بااباته دي.ژورنېالېزم ېډول لېدل کېږي، نو موخه 

وول ېز نظام کې ديومهم ع رص په بڼه ناا لري، ديوهېواد، یام او ملت په سېا  او 

تم ه ه کوي، چې دخپم رس ېز رسالت او مسېئولېت لېه مخېې خلیېو تېه الرښېوونه 

 وکړي او په دې يې وپوهوي، چې دهېواد م، ګټې په څه کې نغښتي دي.

دې کې ش  نلته چې ژورنالېزم ديو هېواد لپار  لويه یو  د ، که دژورنالېزم ه پ

م، ګټې زياو والا يش، هغه دوخېت دمېاڼۍ  یلم بې باکي او بې پروايي وکړي، نو
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سېمه او پرنېېاا کارونېه بېېېا خېو دژورنېېالېزم ،سېت ې لېړزوالا او راپرنېېوالا يش

خلیو ته ا وه، روزنه، دښه ژوند، سېاست، مېذهې او دفیېري ويښېتېا لپېار  علمېي 

الرې چېېېېارې ورښېېېېودالا  يش، چېېېېې داد ادب مع ېېېېوي ب سېېېېټونه  هېېېېم هڼېېېېم 

د وېېول ېز ژوندپېېه  مهېېارتونو  یکېږي.ژورنېېالېزم  خلېې  لېېه حېېاالتو خېېربوي او هغېېو 

خلې  دپېوهې، سېولې، ښېې روزنېې او  پوهوي؛تم  ه ه کوي پېه هېر  بڼېه چېې وي

 (88  12ته وول ېز معېارونه ورپه هوته کړي.) یا وه خواته راوبويل او هغو 

دادب او ژورنالېزم دموخو له مطالعې څخه په ډاګېه شېو ، چېې دواهه ارزښېتونه 

م  مسلیونه دي، چې ېرسېدو لپار  دو  بېوب يوې کر ، پېاوهې او غښتلې موخې ته د

يېېو دا، نېېو ددې وولېېو پېېه پايلېېه کېېې  ويېېوا شېېو، چېېې دادب او  مع ېېوي هېېدف يېېې

 ژورنالېزم اهيیې د موخې او جوهښت له پلو  رس يو شان دي.

 :پايله

 اهيیېېتېرم ا کې  ويوا شو، چېې دادب او ژورنېالېزم  ېپه پايلمقالې نو ددې 

يو له بله رس  داسې جوختې، نه شلېدونیې اون ځريي ريښې لېري چېې بېلېېدا يېې 

 ونې د .ناش

چې دادب او ژورنالېزم ترم ا تړاوونه ډېر جوا دي، نېو پوهېان هېم دا م ېي،  دا

خو دا بېا ددې مع ېا نېه  چې دادب او ژورنالېزم ترم ا اهيیې ډېرې زياتې نږدې دي؛

لري، چې دادب او ژورنالېزم مطالعه دې رس  ګډه يش، بلیېې ادب او ژورنېالېزم بايېد 

 يش.خپم خپم ناا کې  ولوستم ه پ

نو ويوا شو چېې لېی ېى چوکېاټ يېا تخلېقېي برخېه ادب دا او دوي ېاوالۍ او 

ددې وولېو پېه پايلېه کېې بېه ووايېو چېې  خپرنېز  برخه په ژورنالېزم کې شمېرالا شو.

ادب او ژورنالېزم يودبم لپار  الزم او ملزوم دي، دنوک او ورۍ په څېېر نېه بېلېېدونیې 

رس ېزو خپرونو کېې اديب پانګېه پېېاوهې او د اهيیې لري، نو همدا المم دا، چې په 

 اديب خپرونو پله درنه وي.

 :مناقشه

په اهه  تر اوسه پورې داسې کوول  کار نه دی شوی چې پېه    د ادب او ژورنالېزم

څرګ د ډول د دواهو ترم ا  اهيیې وښېي او کوم څه چې په دغه برخه کې شوي هغه 

ې په تعريفونو بس ه شوې  او د دواه  ترم ا  په شته تړاوونو نېه دي غږېېديل.نهم يوا
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بېېر  د دواهو تېرم ا  پېه پېژندنې رس  رپ  د ادب او ژورنالېزمما په دې مقاله کې  

  د ادب او ژورنېالېزمتېر څېو  شته اهيیو هم رڼا اچولې او له بېلګو رس  مې را اخېسېتي

 په تړاوي برخه هر څوک  وپوهېږي.

  :وړانديزونه

ساې څېړنې او کر  مطالعې ته اهتېا لري نو اهوند  ادب او ژورنالېزم چې دا

زياا کار وکړي ترڅو يې هر  برخه ښه ددې مسل  مې ه وال دې  پرې  ال  پوهان  او

 .روښانه يش

 .د چاپېدو تر بريد  کار ويش اراترم ا په اهيیو دې د يو  د ادب او ژورنالېزم

مې ارونو په یباندې د پوهېدو لپار  دې د ک فرانسونو او س ادب او ژورنالېزمپه 

 بڼه کار ويش.

 

 :خذونهأ م

  ژبپوه ېېه او ژب ېېي مسېېايم. کابېېمهېېې  (. نېېوې 1389تېېږا، حبېېېې  . ) -۱

 دولتي مطبعه.

دانېش خپرندويېه   هې  (. پښېتو پښېويه. پېښېور1382زيار، مجاوراحمد. ) -۲

 وول ه.

دولتېي  هې  (. دادب دتېېورۍ اساسېونه. کابېم1384شې وارا، دوست. ) -۳

 مطبعه.

انتلېاراا امېري  هې  (. فره گ فار  عمېد. تهران1363عمېد، حسن. ) -۴

 کبري.

مېوندخپرندويېېه   هېېې  (. ژورنالېسېېتي ژبېېه. کابېېم1388ورد ، شېېفېپ. ) -۳

 وول ه.

دانېش  هې  (. دژورنالېزم مطالعه. پېښور1385وحېداحمدزا، امريجان. ) -۶

 خپرندويه وول ه.

  هېېېې  (. دنېېېوي ژورنېېېالېزم ب سېېېټونه. کابېېېم1388وفېېېا، محمېېېد داود. ) -۰

 دمېديوتې  افغانستان وول ېز مرکزونه.
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  هېېېېې  (. ادبپوه ېېېېه. پېښېېېېور1381هاشېېېېمي، سېېېېېدمحى الېېېېدين. ) -۸

 احمدپري ټې ګ پريس.

  ژبې ل ډ ګرامېر. پېښېورهې  (. دپښتو 1383هاشمي، سېدمحى الدين. ) -۹

 االزهرخپرندويه موسسه.

  هېېې  (. دلېیېېوالۍ فېېن. پېښېېور1383هاشېېمي، سېېېدمحى الېېدين. ) -۱۳

 مريويس کتاب پلورنځى.

دانېېش  خربيېېالۍ اخېېوق. پېښېېور هېېې  (. د1389يعقېېويب، يحېېېي. ) -۱۱

 خپرندويه وول ه.
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شينوارېڅېړندويه خاطره   

 

 

 او شفاهي ادبياتو د راټولو  اړتيا د فولکلور

 

 لندیز:
 

څرنګه چې فولیلور تېه د خلیېو د اېجېاداو شېتم ۍ نېوم ورکېړل شېوی، نېو کېه 

چیرې د خلیو دغه شتم ي د تارېخ په هر  دور  کېې راوولېه او ابېت نېه يش، دهېرې 

يش.له همدې امله تارېخي مرحلې  په تیرېدو رس  به دغه م، شتم ي له م ځه اله  

 دغه اهتیا لیدل کېږي چې موږ باېد دغه شتم ي راووله او له ورکیدومخه يې ونیسو.

ېېېاد  دې وي زمېېوږ پېېه هېېېواد کېېې پېېه رسېېمي توګېېه د فولیلېېور وولېېونې کېېارد 

مطبوعاتو په رام ا ته کیدو پیم شوی، پېه دې برخېه کېې غېوم محې  الېدېن افغېان 

پېه پېاڼو کېې يېې د پښېتو متلونېه خپېار  کېړل. لومړن  کس و، چې په رساج االخبېار 

وروسته له هغې په په نورو رسمي جراېدو، مجلو او کتابونو کې هم ډېر شفاهي توکي  

 راوول او خوندي شول.

د فولیلور وولونې ېو  اهتیا د ، چې فولیلېور د ېېوې وېول ې وېول یز ، کلتېوري او 

ور پېه واسېطه د ېېوې حت  ایتاېادي څېېر  پېه څرګ ېد  توګېه ښېودل  يش.د فولیلې

وېېول ې د وګېېړو د ژوندانېېه د کېېړو وهو او ددوی د مختلفېېو رسېېم او رواجونېېو، خوېونېېو او 

عېېاداتو پېژندنېېه پېېه سېېمه توګېېه روښېېانه کېېېدای يش.لېېه همېېدې املېېه دغېېه اهتیېېا 

 احساسیږي چې فولیلوري توکې راوول او ابت يش.

د فولیلوري توکو د راوولولو او ابتولو بله اهتیا داد ، چېې د لېیی، ادب لپېار  د 

ېو  مأخذ ېا رس چی ې په توګه ترې اسېتفاد  کیېدای يش.ددې تېر څ ېګ د فولیلېور 

وولونې بله ښیګڼه داد  ، چېې راتلېونی  نسېم کېوالی يش د تیېرو پرګ ولېه خوېونېو، 
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لېېه همېېدې املېېه مېېوږ دغېېه  عېېاداتو، کېېړووهو او احساسېېاتو څخېېه خېېرب يش

اهتیېېا وې ېېو چېېې باېېېد خپېېم فولیلېېوري تېېوکي د خپلېېو کلیېېو او بانېېډو څخېېه راوېېول او 

 ابت يې کړو تر څو يې  د ورکیدو او نابودۍ مخ یوی وکړو 

 رسيزه:

فولیلېېورد يېېوې وېېول ې د وګېېړو د ژونېېد هې ېېدار  د  ، پېېه فولیلېېور کېېې ددوی 

رواجونېېه پېېه ښېېه توګېېه روښېېانه کیېېدای يش ، کېېړ  وه  ، خوېونېېه ، عېېاداا رسېېم او 

څرنګېېه چېېې فولیلېېوري تېېوکي زېېېاتر  پېېه شېېفاهي توګېېه  رامېې ا تېېه کېېېږي ، نېېو کېېه 

چیېېرې دغېېه تېېوکي راوېېول او ابېېت نېېه يش ، دوخېېت پېېه تیرېېېدو بېېه  ېېېې زېېېاا 

شېېمېر فولیلېېوري مېېواد  لېېه م ځېېه اله يش او راتلېېونی  نسېېم بېېه لېېه دغېېې اوليسېې 

خېېرب  پېېاتې يش . لېېه همېېدې املېېه مېېوږ اه ېېېو چېېې  پېېانګې څخېېه بېېې برخېېې او بېېې

فولیلېېور وولېېونې تېېه خا ېېه  پاملرنېېه وکېېړو او مختلېې، فولیلېېوري تېېوکې دخپېېم 

هېېېواد لېېه هرګېېوټ څخېېه راوېېول او ابېېت کېېړو .نېېو پېېر همېېدې اسېېا   هېېدف دا دی 

چېېې پېېه دې لیی ېېه کېېې دا روښېېانه کېېړم؛  فولیلېېوري تېېوکي د لېېومړي نېېم لپېېار  

 فولیلوري توکو راوولولو ته څه اهتیا  او رضورا دی ؟چا راوول کړي او ددې 

 د څېړنې اهمیت او مربمیت:

د دې څېړنېېې ارزښېېت پېېه دې کېېې دی چېېې تېېر دې دمېېه کېېوم فولیلېېور او 

شېېفاهي ادبیېېاا چېېاپ شېېوي ېېېا را وېېول شېېوي څ ګېېه دي او څ ګېېه باېېېد وي. 

کسېان  ېع ې اهتیېا يېې شېته او کېه نېه او کېه شېته نېو څ ګېه باېېد را وېول يش، کېوم

کېېوالی يش فولیلېېور راوېېول کېېړي او څ ګېېه يېېې باېېېد را وېېول کېېړي، نېېو دا مقالېېه دا 

 او دې ته ورته ارزښتونه جوتوي. 

 د څېړنې موخې: 

د دې څېړنېېې هېېدف دا دی چېېې پېېه معېېارص ادب ېېېا پېېه اوسېې ي ادب کېېې 

د فولیلېېور ارزښېېت جېېوا کېېړي او دا پېېه ډاګېېه کېېړي چېېې فولیلېېور د وروسېېته پېېاتو 

ه دی، بلیېېې پېېه معېېارص عرصېې کېېې هېېم ېېېو نېېانګړی نېېای او مویېې، وېېول ې مېېال نېې

لېېېري او د نېېېړۍ پېېېرمختل، هېوادونېېېه نېېېن سېېېبا د خپېېېم ولېېېس د ښېېېېرازۍ او د 

ا ېېالت د خوندېتابېېه لپېېار  خپېېم فولیلېېور تېېه توجېېه کېېړې، نېېو دا لیی ېېه دا او دې 

 ته ورته مثال څېړي. 
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 د څېړنې پوښتنې: 

 په دې څېړنه کې پوښتم شوي چې 

 فولیلور ېا شفاهي ادبیاا څه ش  دی؟ 

 څ ګه باېد راوول يش؟ 

 څوک باېد شفاهي ادبیاا را وول کړي؟ 

 اېا په اوس ي ېا معارص عرص کې د فولیلور وولو اهتیا شته؟ 

 اېا فولیلور د وروسته پاتې وول و کار دی؟ 

م شته، خېو ا ې، او کلیېدي پوښېت ې او دې ته ورته نورې کوچ ۍ پوښت ې ه

 يې همدا دي.

 د څېړنې میتود:

 دا لیی ه د تحقیقي او تحلی، میتود پر اسا  تررس  شوې د .

 اصيل منت: 

د پښېېت ي فولیلېېور د بېوبېلوبرخولیېېه پښېېتو متلونېېو ، ا ېېطوحاتو ، محېېاورو ، 

رواېاتو  او دودونو راوولونه او خپرونه تر وولو د مخه پېه اتلسېمه او نولسېمه پیېړۍ کېې 

اروپاېانو یوع کړې د  ، خو دا باېدهېر  نه کړو چې د اروپاېېانو پېه دغېه ډول کېارونو 

جیمز ډارمسېټټر نېو م د ېېادونې وه دی ، نېو مېوهي د کې تر وولو د مخه د ختیا پو  

پښتو ل ډۍ ، متلونه او نور فولیلوري مواد په خپله مجموعه )د پښتونخوا د شعر هېار 

 مخونه ( ۱۹ -۱۸  ۱.«) او بهار ( کې خوندي کړل 

خو ) د پښت ي فولیلور وولونې د چاپي مجموع څېړندود ( لییوال په خپېم ااېر 

پښتو ژبه کې د فولیلور وولونې کار د خوشېحال خېان  او د د  په » کې لییي ، چې  

هېې   کېال پېه جوهېېدو رس  ۱۳۱۶له کېورنۍ رس  پیېم شېوی دی .د پښېتو وېول ې 

 ( . ۴۱۲  ۳فولیلور وولونې ته په رسمي توګه پاملرنه کېږي . ) 

کله چې پېه افغانسېتان کېې مطبوعېاا رامې ا تېه کېېږي ، نېو هامغېه مهېال د 

فولیلور وولونې کار ته زېاته توجه کېږي او تر وولو دمخه غېوم محې  الېدېن افغېان د 

  ۱لومړي نم لپار  د رساج االخبار په پاڼو کې نی ېې پښېتو متلونېه خپېار  کېړل . ) 

۲۲ )
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زېېري جرېېدې ، هېېواد ، ن ګرهېار،  تر هغه ورورسېته زېېاا فولیلېوري مېواد پېه

فولیلورمجلې اودوږمې مجلې په مختلفو ګڼو کې چاپ شول چېې لېه نییېه مرغېه دا 

 لړۍ تر دې دمه دوام لري .

شفاهي ادبیاا د هر ولس او وول ې او ملت په اديب تارېخ کې ارزښېتم ه ونېډ  

 ڼم کېږي .لري . دهغو له ېادونې او پاملرنې پرته د ولس اديب تارېخ نیمګړی ګ

شفاهي ادبیاا چې شفاهي بڼه لري په هغو وول و او اولسونو کې زېاا پیاوهي 

وي چې د سواد او لی  لوست خپرېدنه په کې ډېر  نه وي عامه شېوي او وګېړي يېې 

 په عام ډول له دغه  نعمت څخه  بې برخې وي  .

، ارمانونه ، زموږ زېاتر  وګړي د پېړو ېو په  اوږد  تارېخي بهیر کې خپلې هیلې   

غوښت ې ، خوښۍ ، غمونه ، انځورونه ، می ې ، کرکې کږنې اول ېډ  دا چېې د وېول یز 

ژوند وول کړ  وه  په دغه ډول ادبیاتو کې م عیس کړي او په شفاهي توګه يې لېه ېېو 

نسم څخه بم نسم   ته  سی ه په سی ه لیږدويل دي . دلیږدونېې پېه دغېه بهېېر کېې 

برخه هېر  شوې ، ورکه شوې او ېا په بله وې ا د راوېانو پېه لېه  زموږ ددغو ادبیاتو زېاته

 م ځه تللو رس  د هغه وخت رااېجاد شوي ادبیاا هم له م ځه تل، دي .

له همدې امله موږنن دغه اهتیا او رضورا احساسو چې ددغه شېفاهي ادبیېاتو 

فولیلورېیېو توکېو لرغونې  او اوسې ۍبېلګې راوولې او ابت کړو ، نیېه چېې لېه دغېو 

ډېر  برخه نن په ال  کې نه لرو ، خو بیا هم هغه لېږ  برخېه يېې چېې پېه اولسېونو او 

خلیو کې خور  ور  پرته د  . دهغې بېو بېلو انواعو او ډولونو ته په کت ې مېوږ پېه ډاډ 

رس  دا وېوی شوکه څه هېم   زموږاوليسې وګېړو پېه عامېه توګېه لیې  لوسېت نېه شېو 

له نعمت نه بې برخې وو ، خو پیاوهی نوق او احسېا  يېې درلېود ،  کوالی او د سواد

چې هغه يې ددغو ادبیاتو په بېو بېلو یالبونو کې نای کړي او په ډېر  پېه زه  پېورې 

   دتقرېظ لومړی مخ( .۴بڼه يې بیان کړي دي . ) 

وله ايدېوې وول ې د فولیلور راسپړنه د هغو خلیو د ژوند دډول څرګ دونه کو

، نو له همدې املېه وتحولپ حالکېدها،چېټولن هرهورځدتغییراداېخوبل

موږ  باېد ېو څه نوي زد  کړو  او ېو څه له خپلو کړو وهو څخه راتلونیي نسلونو  تېه پېه 

 میراث پرېږدو 
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یلېم تېه ونېه سېپارل  په دې بهېر کې که چیرې  زموږ فولیلوري توکي لیې  او  

يش اود لیی، تارېخ برخه و نېه ګرنېول يش  لېه م ځېه نېي او لېه خلیېو هیرېېږي.  

دلته د  چې راتلونیو نسلونو ته بېه د تېارېخ همهغېه  خېاص پېړاو تیېار  وي او وایعېي 

معلوماا به وررس  په ال  کې نېه وي ، نېو نیېه د وېول ې پیژنېدنې د غېور  موادوپېه 

چې د خلیو فولیلور او کلتوري ارزښتونه د هېواد له هر ګېوټ ، حیث ډېر  اهې ه د  ، 

درو ، کلیو ، بانډو او وول یزو مرکزونو څخه راوول او په امانېت دارۍ رس  ابېت يش . ) 

    مخیی ۍ خربې لومړۍ مخ( .۲

څرنګه چې پورته هم نغوته وشو  د فولیلوري مېوادو راوولونېه اوابتونېه پېه خپېم 

ي ، نیېه چېې فولیلېور د ېېوې وېول ې وېول یز  ، کلتېوري او ناا کې پور  ارزښت لېر 

 حت  ایتاادي څېر  په څرګ د  توګه راښودل  يش  

که چېرې فولیلوري مواد په خپله یرې ه کې تحلیم نه يش هغه لېه اومېه مېوادو 

 څخه زېاا اهمیت نه لري .

اومه مواد هغه وخت ارزښت درلودل  يش چې لېه علمېي میتېود رس  سېم د ېېو 

 د رسته رسولو له پار  په کار واچول يش .  هدف

همدا رنګه که ېو هېواد ډېر زېاا اومه مواد ولري ، تر هغې پورې چې دغه مواد 

په تولید کې په کار وانه چول يش ، د تولید وسیلې نه ګڼم کېږي . البته دا ېو ساد  

تېر څېو حقیقت  اووایعیت دی .په همدې ترتیې د ېوې وول ې فولیلېوري اومېه مېواد 

پورې چې له علمي اسلوب رس  سم ت ظیم ، تاې ی، ، تحلیېم او تفسېیر نېه يش ، د 

تحوېلخانو له داغمه مالونو رس  شباهت لري، چېې ښېايي پېه راتلېونیي کېې ېېو څېه 

استفاد  ترې ويش ، فولیلوري مواد باېد تر هر څه د مخه د علمي اسلوب په رڼا کې 

 مخ( .۲۳  ۳ل يش . ) راغونډ يش او د ېوې تیوري تاب  وګرنو 

فولیلور نه ېوانې د لی  له رام ا ته کېدو مخیې د لرغونو پیښو پېه تحلیېم او 

تارېخي .دنونو په پېژندنه کې رارس  مرسته کوي ، بلیې د لی  له رامې ا تېه کېېدو 

وروسته دډېرو تارېخي پیښو او د ېوې وول ې د وګېړو د ژوندانېه  د کېړو وهو اوددوی د 

عاداتو په پېژندنه کې له موږ رس  مرسته کېوي  لېه مختلفو رسم او رواجونو، خوېونو او 

همدې  امله موږ  دغه رضورا احساسو چې فولیلوري توکي راوول او ابېت يېې کېړو   
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د تارېخي پیښو دابتولو کار مورخی و کړی دی ، خو امیان لري چېې پېه نی ېو 

برخو کې تارېخ لییونیو د نا  خوښۍ او ناخوښۍ له امله پېه خپېم لیې  کېې څېه 

م  زېات  کړی وي ، خو اوليس ادب له دغېه ډول نېمګړتیاووڅخېه تېر کېايف حېد  ک

خالی دی او اوليس خلیو نسبتاٌد خپلې وول ې رښتوين تېرجامين کېړې او د وخېت 

 نادرې پیښې يې  نورونسلونو ته پرېښي دي .

 دهوتیو نارې اوېو شمېر ل ډۍ يې ښې بیلګې دي .

رضورا پېه دې کېې دی چېې د لېیی، د اوليس ادب د راوېول او ابتولولېو بېم 

   انانټ( . ۱ادب لپار  د رسچی ې ېا مأ خذ په توګه ترې استفاد  کیدای يش . ) 

د فولیلور وولونې بېم رضورا او اهتیېا دا د  چېې پېه دې واسېطه پېه وېول یزو او 

کلتوري برخو کې فولیلور پوهانو او څېړونیو ته غور  او علمېي مېوادبرابروي .دا نیېه 

اولسونو او یومونو فره ګ ېا په بلېه وې ېا) فولیلېور( د انسېاين وېول ې لېه غېور  چې د 

م، شتم یو څخه شمېرل کېږي  په دې اوليس شېتم یو کېې مې، هوېېت ، وېول یز 

 جوهښت ، اجتامعي راشه درشه او نور کړ  وه  شامم دي 

 پايله 

رونو پېه راوولېونې رس  د فولیلور د مختلفو ژان -له پورته رضورتونواو ارزښتونو رس 

او ابتونې رس  د ېوې وول ې دخلیود ژوند  مختل، اهخونه م عیس کیدای يش  او دا 

  کار د ېوې وول ې په وایعي پېژندنې کې له موږ رس  مرسته کوالی يش .

په دې برخه کې په پښت ي فولیلور کې مختلې، ژانرونېه موجېود دي  چېې هېر 

، د بیلګې په توګه فولیلورېیېو کیسېو ېويې په خپم نای کې د خاص ارزښت وه دی

او داستانونو په راوولونې رس  نه ېېوانې دغېه فولیلېورېیې کیسېې لېه ورکیېدو څخېه 

ژغورل کېږي ، بلیې له دغو کیسو څخه د پښت و تېر تارېخ او تارېخي پیښېې پېه ښېه 

 توګه معلومیدای يش .

کېې هېم  له بلې خوا په تعلیمي او تحاې، موسساتو کېې د تېدرېس پېه برخېه

موږ اه ېو،  چې راوول شوي او ابت شېوي فولیلېوري مېواد د تېدرېس لېه پېار  ولېرو ، 

نیه پېه نومېوهو موسسېاتو کېې پېه تېدرېس رس  مېوږ کېوالی شېو راتلېونی  نسېم  د 

مختلفو سیمو له رسم او رواجونو، کیسو،افسېانو،  انګېرنېو ، متلونېو او پېه وولېه کېې د 

 اش ا کړو . خپم هېواد له فره ګي موارېثو رس 
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د فولیلوري موادود راوولونې او ابت بله ګټه داد  چې پخواين فولیلېوري مېواد 

 کر  او نوې څېړنې ورباندې کېږي.

همېېدا شېېان اوليسېې شېېفاهي تېېوکي  راوېېول او د اوسېېې ي نوېېېو میتودونېېو او 

 روشونو پر اسا  لییم کېږي.

وېېېوی شېېو کېېه چیېېرې فولیلېېوري مېېواد راوېېول اوابېېت نېېه يش پېېه وېېولیز  توګېېه 

، دغېېه مېېواد بېېه ډېېېر ژر لېېه م ځېېه اله يش، نیېېه نېېړۍ نېېن ورځ دنوېېېو کلېېفیاتو پېېر 

لېېور روانېېه د  او لېېه نېېړۍ پرمختګونېېو څخېېه زمېېوږ اولېېس هېېم بېېې برخېېې نېېه يش 

پېاتې کېېدای ېع ېې کېه موږوغېواهو کېه ونېه غېواهو ددغېو نوېېو کلېفیاتو ااېراا زمېوږ 

 نه یتونو باندې خپله اغېز  کوي . اوليس په 

د فولیلېېور وولېېونې او ابتېېونې ېېېو رضورا او ښېېېګڼه داهېېم د  ، چېېې پېېه دې 

وسېېیله پېېه عمېې، ژونېېد کېېې هېېم لېېه دغوفولیلېېوري توکېېو څخېېه اسېېتفاد  کیېېدای 

يش ، چېېې ښېېه بیلګېېه يېېې پېېه پښېېتو متلونو،ل ېېډېواو پښېېتو انګېرنېېو  کېېې لیېېدل  

پېېېه واسېېېطه د ېېېېوې وېېېول ې د خلیېېېو طېېېرز تفیېېېر،  شېېېو.دمثال پېېېه ډول دانګېرنېېېو

اود  روحېېي خېېواص او نه ېېي پېېوهې معیارونېېه پېېه څرګ ېېد ډول معلومیېېدای يش

تیېېرې زمېېانې د تېېېارېخ د روښېېانه کولېېېو پېېه برخېېه کېېېې  لېېه انګېرنېېېو څخېېه ګټېېېه 

اخېسېېتم کیېېدای يش دېېېوې وېېول ې د وګېېړو د پېېوهې سېېطحه هېېم لېېه انګېرنېېو 

نېېېدازې چېېېې پېېېه ېېېېوې وېېېول ې کېېېې څخېېېه معلومیېېېدای يش ، نیېېېه پېېېه هېېېرې ا

انګېرنېېې زېېېاتې وي پېېر هامغېېې انېېدازې هغېېه وول ېېه وروسېېته پېېاتې وي ، بېېر عیېېس 

پېېه کومېېه وول ېېه کېېې چېېې انګېرنېېې او خېېرايف .ېېاېوا کېېم وي هغېېه وول ېېه د تریېېۍ 

او پرمختېېګ پېېه لېېور روانېېه وي . پېېه همېېدې توګېېه پېېه ورنی ېېۍ مهېېاور  کېېې  پ ېېد او 

 څخه کار اخېستم کیدای يش. نایحت لپار   له پښتو متلونو

څرنګېېېه چېېېې د لییلېېېو ادبیېېېاتو ا ېېې، م بېېې  شېېېفاهي ادبیېېېاا دي ، کېېېه 

چیېېرې دغېېه شېېفاهي ادبیېېاا د هېېېواد لېېه هېېر ګېېوټ څخېېه راوېېول ، تحلیېېم تفسېېیر 

او ابېېت نېېه يش ، زمېېوږ دغېېه مېې، پانګېېه بېېه د وخېېت پېېه تیرېېېدود تیېېارو ک ېېدې تېېه 

ې املېېېه باېېېېد د خپېېېم هېېېېواد ورولېېېوېږي  او لېېېه م ځېېېه  بېېېه اله  يش .  لېېېه همېېېد

اوليسېېې پانګېېېه پېېېه امانېېېت دارۍ رس  راوولېېېه او ابېېېت کېېېړو؛ تېېېر څېېېو د هېېېېواد 

 .   ولريراتلونیي نسم ېو څه د فره ګي موارېث په توګه  له نانه رس 
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 :ونهمأخذ

پتت ګ ،عبدالیرېم . فولیلوري مرغلېرې ، رسېېز  ، زامې  هېوادمېم ، پښېتو  -۱

 هې   کال . ۱۳۳۶وول ه ، دولتي مطبعه ، 

د خوست د خلیو فولیلور، د خوست خپلواکېه فره ګېي  . حقمم ، بسم   - ۲

 .هې   کال ۱۳۸۴وول ه ، 

تیېورۍ پېه رڼېا  روهي،  کاندېد اکاډمیسین محمد  دېپ ،  فولیلېور باېېد د -۳

 -کې وڅېړل يش ، د فولیلور وولونې سمپوزېم  ) د مقالو وولګه ( ، وولونېه او ترتیېې ز

 هې   کال .۱۳۶۶  ، پښتو وول ه ،

م ګېېم ، څېړنپېېو  عېې، محمېېد ، د پیتیېېا د اوليسېې ادب مرغلېېرې ، مېېیهن  - ۴

 هې   کال .۱۳۹۳ندوېه وول ه ، خپر 

نارص، نرص .  د پښت ي فولیلو رد چاپي مجموعو څېړنېدود، د افغانسېتان  -۳ 

 هې   کال. ۱۳۸۳د علومو اکاډمي ، د ازادۍ مطبعه ، 

 انانټي م ب  

دوران ، عامد الدېن . د فولیلور پېژنېدنې الرښېود ، ))ت قیېدي مطالعېه(( ،    -۱

http// zhman.net  
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 پوهنیار سیداص ر هاشمي

 

 د څېړنې او پنځونې د لوړتیا او ځوړتیا پړاوونه
 

 لنډيز:
 

په دې مقاله کې د څېړنې او پ ځېونې پېژندنېه، د څېړنېې د عېروج مرحلېه کلېه 

بحېث پیلېږي او د څېړونیي په کارونو کې ولې نوهتیا رام ا ته کېږي؛ پر موضېوعاتو 

شوی دی او د عروج او نېزول مرحلېې او الملونېه ېېې ښېودل شېوې دي، همدارنګېه د 

پ ځونې د عروج پر مرحلو باندې هم بحث شېوی دی او د بېلګېې پېه ډول د مختلفېو 

 لییوالو د څېړنې او پ ځونې د عروج مرحلې په دالېلو رس  ښودل شوي دي.

ض  شوی چېې ېېو لېه بېم د څېړنې او پ ځونو په اهېیو خربې شوې دي او دا وا

رس  اهېیه لري او ک ه؟ څېړنه مهمه د  او کېه پ ځونېه؟ ولېې د څېړنېې د لوهتیېا پېړاو 

معلوم او د پ ځونې نامعلوم دی؟ د څېړنې د پیاوهتیا پړاو له کومو الملونو رس  اهېیېې 

 لري او پ ځونه د کومو اهېیو پر اسا  پیاوهتیا مومي.

 :رسیزه

 ېول شېوي چېې خپلېو علمېي کېارونو تېه دوام په دې لیی ېه کېې څېړونیېي ه

 ورکړي او په سیستامتی  ډول هر  ورځ کار وکړي. 

د مقالې نوېوال  په دې کې دی؛ څېړونیېي تېه الرښېوونه شېوې چېې د علمېي 

کارونو د بهبېود او پرمختېګ لپېار  څېه وکېړي او د پ ځېوونیي د پ ځېونې د عېروج پېر 

عروج مرحلې ښېودل شېوي دي او  مرحلې خربې شوې دي او د څېړنې او پ ځونې د

 د بېلګې په ډول د پوهانو او لییوالو ښودنه شوې د .

هر  لیی ه باېېد د نېانګړي څېړنیېز ډول او مېتېود پېه رڼېا کېې پېېم او پېای تېه 

ورسېږي، ما هم له کتابتوين څېړنېز ډول څخه  ګټه اخیستي د ، خو کله کله مې له 
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هغوی د څېړنو او پ ځونو د پېاوهتیېا او نوهتیېا پېر پړاوونېو خېربې  لییوالو رس  د

کړې دي چې دا په ساحوي څېړنیز ډول کې راتوی يش او همدارنګه له ترشېحي او 

 کمپوزېت میتودڅخه مې ګټه اخیستې د .   

د ارواپوه ې فېردي تفېاوتونو مفهېوم دی چېې د نېړۍ ډېېرو انسېانانو نکاوتونېه، 

اار، نوق او داسې نور هغه کړ  وه  چې د انسان لېه دن  ېي او احساساا، تخیوا، ت

بهرين جوهښت رس  توپري لري. ېو لییوال به د تحقیقي کارونو نکاوا لري او بېم بېه 

 د تخلیقي. ېو به ېو ډول نوق لري او بم به بم ډول.

انسانان د ژوند په پړاوونو کې فزېیي او مع وي توپريونو رس  مخېامخ کېېږي. دا 

ل تحقیقي او تحقیقا  کارونه د انسانانو پېه واسېطه تېر رس  کېېږي نېو اهې ېه چې وو 

خرب  د  چې د د  تحقیقي کارونو به د لوهوايل پړاوونو ته رسېېږي او همدارنګېه د د  

 په پ ځونو کې به تغییراا راني.

دا موضوع اهې ه د  چې د هر لییوال او څېړونیې په کارونو کې مثبت او م في 

ته راني. کله به ېې شاعري لوهو پوهېو ته رسېږي او کله کلېه بېه ېېې پېه  تغیراا م ا

وې اوو کې مخیی ي تاایراا نه وي. کله به د مبتدي لییوال په ډول تحقیقي کارونېه 

 کوي خو د وخت او زمان په تېرېدلو به ترې ښه څېړونی  جوهېږي.

 څېړنه څه ته وايي؟ 

المېم د څېړنېې پرمختېګ دی.  د نړۍ د پرمختګ له الملونېو څخېه ېېو اسېا 

څېړنه هغه رېاضت دی چېې پېه زېېاا زحمېت ګېاللو رس  يېې انسېان لېوهو پوهېېو تېه 

 رسېږي.

ې علمي څېړنه او پلټ ه د عبادا له هغې طريقې، الرې او رو  څخېه دي چېې 

پلټونی  او څېړونی  د علمي حقايقو د پلټ و، څېړنو، کلفولو او يا د يو علمي نظېر د 

ابتولو پېېه خېېاطر وېېاکي چېېې دا علمېېي حقېقتونېېه، پلټ ېېې، څېړنېېې، سېېم ېېېا ناسېېم اېې

اکتلافاا، سم او ناسم نظرونه د دې طريقې، رو  او الرې پېه نريعېه څرګ ېد او بېېا 

 ( ۱يې خلیو ته وهاندې کوي. )

ې ډاکټر نجم االسوم وايي  "تحقیپ د فیر له ېو خېاص انېداز څخېه ود  مېومي. 

موږ د ېو يش په حقیقت و حیمت د نان پو  کولو خوا تېه ماېېم کېوي او د بیانېاتو د 
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ا لیت په معلومولو مو امېاد  کېوي، همېدا د علېم رسچی ېه د  او هېم د علېم د 

 ( ۲پیاوهي کولو وسیله د ." )

په يو تعري، کېې ويې، دي  "څېړنېه د يېوې  Phi Delta Kappaې )يف دلتاکپا(

واک، موضوع په باب رښتې ې، ژور  او عاامانه پلټ ه د ، چې په هغې کې وایعېتونه، 

 مع اګانې او د تطبېپ موارد هم تر ازموي ې الندې نېول کېږي." 

ې )مويل(  لېیي، څېړنه ديوې ښې پېژنېدل شېوې مسېلې د حېم پېه برخېه کېې 

 ( ۳  عې ي اوسمه پلټ ه د .)سېستامتې

ې ېو بم لییوال وايي )څېړنه( په مسايلو د ژورې پوهېدنې او د رښتېا )حقېقېت(  

موندلو لپار  يېو پېون شېوی، هوښېېارانه، مې ظم او د بېاور وه بهېري دی. يېا  څېړنېه د 

پلټ ې، بېا تر السه کولو، علمېي ارزونېې او پېه ا ېطوه کېې د نېه سېتړې کېېدونیې 

 ( ۴ی.)ه ې نوم د

 پنځونه)تنلیق( څه ته وايي؟

وولو بدېعي ادبیاتو ته تخلېقي يا هرني ادبېاتو ته ا ، او وایعي ادبېاا وايي، 

چې په هغو کې شعر، ل ېډ  کېسېه، ډرامېه، نېاول، تیېم، تخلیقي ادبیاا وېم کېږي 

 ( ۳)ط ز او نور شامم دي.

 د څېړنې او تنلیق اړیکې

لري.پېه ادبیېاتو کېې ادبپوه ېه، ژبپوه ېه او ادب وول علمي کارونه رس  اهېیې 

تیوري رس  رابطه لري، که چېرې ېو لییېوال د ادب تېارېخ لییلېو اراد  ولېري نېو دی 

باېد د ادب تیورۍ ښه مطالعه او پوهه ولري، نیه چې د ادب تارېخ د لییېوال لپېار  

 په تیورۍ پوهیدل اهېن دي.

څېړنېه نېه وي نېو هې یلېه هېم  تخلیقي ادبیاا له څېړنېې رس  اهېیېه لري،کېه

تحقیقي کارونه پرمختګ کوالی نه يش او که چېرې تخلیپ نه وي نو څېړنه بیا کومېه 

 مع ا نه لري.

د وولو تحقیقي کارونو پرمختګ له پ ځونو رس  اهېیه لري او ېو د بم لپېار  الزم  

 او ملزوم دي. 

هر  وول ه تحقیقي، تخلیقي، ژباهل شوي ااار، تحلی، ااار او په نورو ژبېو لییېم 

شېېېوو ااېېېارو تېېېه اهتیېېېا لري.تحقیېېېپ ېېېېو ډول ارزښېېېت لېېېري او تخلیېېېپ بېېېم ډول.
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تحقیپ په پرتله زېاا ارزښت ورکوي او وايېي  تحقیقي نی ې خل  تخلیپ ته د

چې ا ، او اول ال  ادبیېاا تخلیقېي بېدېعي ادبیېاا دي. بېدېعي ادبیېاا خپېم 

ارزښتونه او کټګوري لري او د شعر د ډولونو او د هېرني نېرث د ډولونېو ا ې، ارزښېت 

ېې په هرنېت او شعرېت کې دی او د ادب اسا  او فرعي توکي راوهل په کې مهېم 

 .دي

تخلیقي ادبیاا خپم شی، او مع وي جوهښت لري، په ېو نوم او بم نېوم هېرې 

لیی ې ته څېړنېز  لیی ه وېوی نه شو. لیه څرنګه چې هر نرث هېرني نېرث کېېدای نېه 

يش او ېا هر نظم شعر کېدای نه يش، دغه شان هر  لیی ه د څېړنېې تېر نېوم النېدې 

لېوعلمي او اکېاډمییو الرښېوونو برابېر  راتوی نه يش.که چېرې ېو  علمي لیی ه په وو 

وي او په موضوع کې د څېړنې حپ ادا شوی وي او د ېېوې ښېې څېړنېې وېولې الرې 

 چارې په کې په خپم نای راغ، وي نو د داسې لیی و ارزښت زښت ډېر دی.

 د څېړنې د لوړتیا پړاو

ر انسان نواين او زهښت لري، دغه شان پر محقپ باندې د تحقیپ د کار په نظې

کې نیولو رس  هم نواين او هم زهښت راني. د ارواپو  وېګوتسیي په پوهه د څېړنېې 

(کلونو پورې د ، خو زما په نظر په کورنیېو ۶۳ې ۴۳د لوهتیا مرحله)د عروج مرحله( له )

او بهرنیو څېړونیو او پوهانو کې داسې کسان هم شته چې لېه شېپېتو کلونېو وروسېته 

یان زېاا دی چې د ژوند د وروستي وخت لیی ې هم څېړنې کوالی يش او د دې ام

 ېې له پخوا څخه بهاې وي.

د څېړونیو نواين هم د زهښت په څېر وي، خو په دې ی  چېې د تحقیېپ لېه 

پیم څخه د وخت او زمان په تېرېدلو ېې زېاته مطالعه کړې وي، له مستحقو او پوهېو 

څېړنې رس  ورن   رسو کار  لییوالو رس  ېې ناسته واله  کړې وي او همدارنګه يې له

وي. ېع ې زېاته مطالعه او د عمر تېرېدل، خو په دې ی  چې د عمر په وولو پړاوونو 

 کې باېد ورن ۍ مطالعه او د ژوند تجربه ولري.

کله چې محقپ په لومړنیو کارونو پیم وکېړي اهې ېه خېرب  د  چېې پېه علمېي او 

کار کې به ېې نې ې ستونزې وي خو د وخت په تېرېدلو او له ډېر رېاضت تحقیقا  

رس  ېې په علمي کارونو کې بهاي راني. په عېام ډول د نېړۍ ډېېر څېړونیېي او پېه 

نانګړي ډول د پښتو ژبې هغه څېړونیي چې خپلو اکاډمییو کارونو تېه دوام ورکېوي 
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ړنیېېو کېېارونو څخېېه او ژونېېد ېېېې تحقیقېېاتو تېېه نېېانګړی کېېړی دی، نېېو لېېه لوم

بېېه يېېې نې ېېې وروسېېت ي کارونېېه بهېېا  وي خېېو پېېه دې ی  چېېې لېېه تحقیقېېا  

کېېارونو رس  ېېېې ورن ېې  رسوکېېار وي او همدارنګېېه يېېې د نېېورو لییوالېېو او پوهېېانو 

د ااېېېار مطالعېېېه وکېېېړي او لېېېه دوی رس  ېېېېې ناسېېېته واله  وي او هېېېر  ورځ باېېېېد 

 مطالعه وکړي.

کېېېې د پوهانېېېد عبېېېدالح  حبیبېېېي لېېېه  د بېلګېېېې پېېېه توګېېېه پېېېه پښېېېتو ژبېېېه

لومړنیېېو کېېارونو څخېېه نی ېېې وروسېېت ي کارونېېه بهېېا دي ېع ېېې د عمېېر پېېه تېرېېېدلو 

 ېې په کارونو کې بهاي راغلې د .

د پښېېتونخوا د نېېامتو مېېورخ او څېړونیېېي دوسېېت محمېېد کامېېم موم ېېد هغېېه 

ااېېارچې د عمېېېر پېېېه وروسېېتیو مرحلېېېو کېېېې يېېېې لېېیی،، لېېېه لومړنیېېېو تحقیقېېېا  

 کارونو نی ې د څېړنې د ب سټونو په نظر کې نیولو رس  ښه دي.

د پښېېتو ژبېېې د اوسېې ۍ دورې محقېېپ محمېېد اکېېرب کرګېېر لېېه هغېېو محققی ېېو 

څخېېه دی چېېې د کاندېېېد اکاډمیسېېین محمېېد  ېېدېپ روهېېي پېېه وې ېېا؛ د د  پېېه 

 تحقیقي لیی و کې نوې خربې زېاتې دي.

اوسېې ۍ څېړنېېې ېېېې لېېه د کرګېېر پخېېواين تحقیقېېي کېېارونو ېېېو رنېېګ درلېېود خېېو 

بلېېې زاوېېېې تېېر څېړنېېې النېېدې نیېېول شېېوې دي. د کرګېېر غ ېېي خېېان پېېه اه  يېېې تېېر 

ل کېېال چېېاپ شېېوی و  ۱۳۶۳)غ ېېي د شېېګو پېېه محېېم کېېې( النېېدې لییلېې  و پېېه 

ل کېېال چېېاپ کېېړ،  ۱۳۹۳او دا دی دوهېېم وېېوک )مېېا تېېه ېېېو درېېېاب د نېېور را(  پېېه 

ارزښېېېت لېېېري خېېېو د  دواه  کتابونېېېه د غ ېېېي خېېېان پېېېه اه  دي، هېېېر جلېېېد خپېېېم

تحقیقېېېي ا ېېېولو او الرو چېېېارو پېېېه نظېېېر کېېېې نیولېېېو رس  پېېېه وروسېېېتي کېېېار کېېېې 

اکاډمیېې  یېېوا ډيېېر دی. پېېورت ۍ خېېربې پېېه دې داللېېت کېېوي چېېې پېېه تحقیقېېاتو 

او علمېېېي کېېېارونو کېېېې لېېېوهوال  د عمېېېر پېېېه تېرېېېېدلو، زېېېېاتې مطېېېالعې، لېېېه 

و کتابونېېه لوسېېتم، پوهېېانورس  علمېېي اهېیېېه، لېېه پوهېېانورس  راشېېه درشېېه، د پوهېېان

څېړنېېېز انتقېېادي فیېېر درلېېودل، د خپېېم فیېېر او نظېېر درلېېودل، د هرچېېا فیېېر او 

خېېرب  پېېه پټېېو سېېاګو نېېه م ېېم، د تحقیقېېا  لیی ېېو رېاضېېت درلېېودل او داسېېې 

نېېورې خېېربې د دې المېېم کېېېدای يش چېېې د لییېېوال او محقېېپ پېېه کېېارونو کېېې 

 ښه وال  رايش.
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 د څېړنې د ځوړتیا )نزول( پړاو

په انسان چې عمر تېرېږي په شی، لحاظ کمزوری کېږي خېو کېه چېېرې دی 

يل يې کاروبار وي، نو د عمر په تېرېدلو ېې علمي کارونه پیېاوهي لییوال وي او لییوا

 کېږي او په مع وي لحاظ د نوهتیا پړاو ته رسېږي.

د څېړنې نزول او ویټوال  د مطالعې د نه کولو، له علمي کارونو رس  د می ې نه 

و درلودلو، د څېړنې له الرو چارو رس  نا بلدتیا، د څېړنې نانګړی نکاوا نه درلېودل ا

 داسې نور موارد کېدای يش.

کېېه چېېېرې څېړونیېې  لېېه څېړنېېې رس  می ېېه ولېېري او هېېر وخېېت پېېه دې فیېېر 

کېېې وي چېېې نېېوی کېېار وکېېړي نېېو اهې ېېه خېېرب  د  چېېې نېېوي فرضېېېي بېېه اابېېاا تېېه 

 رسوي.

کېېه چېېېرې محقېېپ کېېار پیېېم کېېړي او د لېېومړي نېېم لپېېار  کېېوم ااېېر ولییېېي او 

لېېه خېېوا وسېېتاېم يش. کېېه دی  چېېاپ يش او همدارنګېېه د عېېامو او خا ېېو خلیېېو

خپلېو علمېي کېارونو تېه پېه علمېي ډول دوام ورکېړي نېو د وخېت پېه تېرېېدلو بېه ېېې 

پېېه کېېارونو کېېې ال بهېېاي رايش او لېېوهو پوهېېېو تېېه بېېه ورسېېېږي خوکېېه چیېېرې خپلېېو 

علمېېي کېېارونو تېېه تویېې، ورکېېړي، مطالعېېه ونېېه کېېړي، علمېېي کتابونېېه ونېېه لېېويل او 

يش او لېېه څوکلونېېو وروسېېته بیېېا د کېېوم ااېېر لییلېېو ېېېا لېېه علمېېي سېېاحې لېېرې پېېاتې 

اراد  ورتېېه پېېېدا يش نېېو اهې ېېه خېېرب  د  چېېې علمېېي کېېار بېېه ېېېې لېېه پخېېوا څخېېه 

 کمزوری وي او د نوهتیا په لور به تلل  وي. 

تحقیېېېپ ارادي عمېېېم دی، محقېېېپ چېېېې څېېېومر  زېاتېېېه مطالعېېېه کېېېوي پېېېه 

زم او اراد  هېېېم هامغېېېه انېېېداز  ېېېېې کارونېېېه پیېېېاوهي کېېېېږي، د لییېېېوال یېېېوي عېېې

وررس  اهېیېېه لېېري، خېېو کلېېه کلېېه پېېه تحقیقېېاتو کېېې لېېه نی ېېو داسېېې مسېېاېلو رس  

 (  ۶مخامخ کېږو چې غیر ارادي او ېا ناشعوري عمم ورته وېوی شو.)

کله کله تحقیقا  موضوع په غیر ارادي ډول د محقېپ نهېن تېه رانېي او ېېو  

په نهن کې پیدا کېږي خو د همدې فرضېي د ااباا لپار  بیا هم په  نوې فرضیه ېې

ارادي ډول د اهوندې موضوع په تړاو مطالعېه، لېه نېورو پوهېانو رس  ملېور ، پېه غېور  

شوې موضوع که نور کار شوی وي د هغو لوستم، په انتخېاب شېوې موضېوع کېه پېه 

اېم راتېېوی يش.نېېورو ژبېېو کېېار شېېوی وي د هغېېو ااېېارو مطالعېېه او داسېېې نېېور مسېې
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 د تنلیق د لوړتیا)عروج( پړاو

په ساې يس او اجتامعي علومو کې تخلیپ نانګړی ارزښت لري. د تحقیقېاتو د 

پرمختګ اسا  المم تخلیقي کارونه دي. په وول یزو علومو کې که ادبیېاا پېه نظېر 

 کې ونیسو، وول شعري ډولونه او د هرني نرث ډولونه د عروج مرحله لري.

اص استعداد او نکاوا غواهي او د عروج او رکود وخېت ېېې نېامعلوم پ ځونې خ

وي.دا ېېېو نبېېوغي عمېېم دی او دا حالېېت د انسېېان د تېېااراتو، عواطفېېو، تخیوتېېو، 

احساساتو، خوشحالیو، خفګانونو او وولو هغو مواردو رس  چې د انسېان لېه دن  ېي او 

 بېروين جوهښت رس  اهېیې لري.

هتیېا وخېت ناڅرګ ېد وي، د عمېر تېرېېدل، ارادي په تخلیپ کېې د یېوا او پېاو

مطالعه کول چې ښه تخلیپ شوی عمم وکړو، اراد  او تامیم نیول چې ښېه تخلیېپ 

م ا ته راوهي، اکرث  وخت نتیجه نه ورکوي، ېع ې دا ېو غیر ارادي او تحت اللېعوري 

 عمم دی چې په غیر ارادي ډول د انسان نهن ته راني.

ړنې چې څېړونیې  پېرې د لوهتیېا پېړاو تېه رسېېدالی په څېړنو کې ډېرې هغه ک

يش بېرعیس پېه تخلیقېاتو کېې نتیجېه ورکېوالی نېه يش، ېع ېې هغېه اعېامل چېې د 

 تحقیقاتو د پېاوهتیا المم ګرني، په تخلیقاتو کې د یوا سبې کېدای نه يش.

وول تخلیقي اعامل د انسان له تااراتو او دن  ېېو کېړو وهو رس  ارتبېا  لېري، دا 

انسان ډول ډول حاالا رانېي او د دغېو ښېو او خرابېو اعاملېو د راتېګ وخېت  چې په

نامعلوم وي، دا هم څرګ د هم نه وي چې پ ځوونی  پېه کېوم وخېت کېې ښېه لیی ېه 

کوالی يش نو له همدې امله د تخلیپ د عروج مرحلېه نامعلومېه د  او نېه شېو کېوالی 

کېارونو کېې پېاوهتیېا تېر  چې اابته کړو چې ېو انسان کله کوالی يش چې په تخلیقي

 السه کړي.

دا هغه غیر ارادي او کله کله تحت اللعوري عمم دی چې پر لییوال بانېدې د 

الهام په ډول راني او لییوال کوالی يش چې له دغه وخېت نېه پېه اسېتفادې رس  د 

شعر او ېا نرث ښه وونه ولییي. غیېر ارادي عمېم د لییېوال پېه واک کېې نېه وي او د 

ر انسېېان د ژونېېد پېېه مختلفېېو تحېېت اللېېعور پېېه بېېاب ارواپوه ېېه داسېېې وايېېي  پېېه هېې

پړاوونوکې ډول ډول حاالا راتوی يش، کله خوشحاله او کله خفېه وي.کلېه مالېدار  

او کله غرېې وي.کله په درد اوکلېه بېې درد  وي. ېع ېې پېه انسېان ډول ډول حېاالا 
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راني او د دغو حاالتو مثبېت او م فېي تېااراا د انسېان پېه وجېود کېې رسېوب 

خوشحالیو شیبې، د خفګانونو حېاالا، ارواېېي مسېاېم او وېول کوي، ېع ې د ژوند د 

هغه تاایراا چې د انسان لېه دن  ېي جوهښېت رس  رابطېه لېري، د انسېان پېه تحېت 

اللعور کې وي، که چېرې د ېو غرېېې او بیچېار  انسېان پېه لیېدلو رس  د ېېو لییېوال 

مېي خېرب  احساساا وپارېږي او د د  نهن ته لیی ه رايش او دی ېې ولییېي نېو حت

د  چې د ژوند په پړاوونو کې به پر د  غرېبي او بیچارګي تیېر  شېوې وي او د هامغېه 

وخت حاالتو په تحت اللعور کې رسوب کړی دی او د دغو حېاالتو پېه لیېدلو رس  پېه 

غیر ارادي ډول هغه پخواين حاالا نهن ته راني او پرې تاایر کوي نېو  دی مجبېور 

تو وخت نېامعلوم وي نېو نیېه د تخلیقېاتو د عېروج يش چې لیی ه وکړي. د دغو حاال 

پړاو د انسان په ژوند کې نا څرګ د وخت وي او نلېو کېوالی چېې هغېه وخېت معلېوم 

 کړو.

د موضوع د ښې روښانتیا لپار  د پښتو ژبېې د نې ېو شېاعرانو او پوهېانو ېاودنېه 

 ا ته راغلې دي.کوم چې د پ ځونو د لوهتیا پړاو ېې د ژوند په بېو بېلو پړاوونو کې م 

د پښتو ژبې پیاوهی لییوال او شاعر خوشحال خان خټې  ډېېر  شېاعري کېړې 

د  او د محققی ېېو پېېه وې ېېا، لېېومړن  شېېعر ېېېې پېېه شېېم کل ېېۍ کېېې وېلېې  چېېې لېېه 

(کال نه پیم او هغه یلمي نسخه چې د علومو اکاډمۍ کېې موجېود  د  او د ۱۳۴۲)

نسخه کېې ېېو  داسېې څلېورېز  د  د خطي نسخو له وولو پخوانۍ نسخه د ، په دې 

( کال کې لییم شوې د ، نو د دې خربې داسې است با  کوالی ۱۳۹۹د  چې په )

( کېېال پېېورې يېېې شېېاعري کېېړې د  چېېې شېېاو ۱۱۳۳شېېو چېېې د مېېر  تېېر ورنېېې)

( بیتونه ېې وې، دي.خان بابا له شم کل ۍ نه تر  اته اوېا کل ۍ پورې  ۴۳۳۳۳خوا)

  (۰اته پ ځو  کاله شاعري وکړ .)

د خوشحال خان په ووله شاعرۍ کې د لوهتیا پړاو)عروج مرحله( د ب د د وخېت 

( کاله پورې څلور کاله او نهېه میاشېتې ب ېدې و . فرای امېه، ۱۳۰۹ې  ۱۳۰۴شاعري)

حبسیاا او اکرث  یایدې ېې په ب ېدکې وېلېې دي چېې د شېاعرۍ د عېروج مرحلېه 

کې دو  درې یاېیدې هېم  ورته وېوی شو. خوشحال خان خټ  کله کله په ېو  ورځ

لییلې چې دا خرب  پېه دې داللېت کېوي چېې د تخلیقېاتو وخېت نېامعلوم وي او کېه 

 چېرې معلوم وي نو باېد ترې استفاد  ويش.
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د رحامن بابا د شعرونو د عروج مرحله د ژوند وروسېتۍ)د زهښېت( مرحلېه د . د 

روال  لري، تاوف او عرفان ته داخم شوی، دنیېا ېېې د دغې دورې شاعري د فیر ژو 

زه  او رس په ساګو مطالعه کړې، د خلیو ستونزې يې حس کېړي، پېه دې دور  کېې 

 بابا مل ګ شو، یل در شو او دروې  ېې اختیار  کړ .

د پښتو ژبې پېاوهی شاعر غ ېي خېان بهېاېن شېاعر دی خېو بیېا هېم د د  پېه 

شعرکې د پیاوهتیا مرحلېه د زهښېت د وخېت شېاعري د .د دې دور شېاعري علېپ او 

نا   محبت، فلسېفې او حقیقېت نېه ډک اشېعار دي، دغېه شېاعري ېېې د هسېتیو د 

د وجېود لېه علتونېو پېژندنې په غرض انسان ته ښوونه او د شیانو د حقېاېقو او د هغېو 

څخه بحث کوي او د فیر او هستیو د اهېیو په اه  غږېږي چې د هغېو د پېژنېدنې لېه 

 (  ۰اغېزې څخه د انسان الر  د عايل هدف لپار  څرګ دوي.)

ډېر نله داسې پېښېږي، چې کله انسان له ورن یو چارو وزګار ېا په ېو  ګوښېه 

، اسېامن، نمیېې، سېپوږمۍ، کې ېوانې يش او خپم نان او چاپیرېېال تېه وګېوري

ستوري، غرونو، سی دونو او بېو بېلو ن اورو ته نېر يش ډول ډول پوښت ې ورته پیېدا 

 کېږي، لیه 

ز  څوک ېم؟چېرته ېم؟ له کوم نای څخه راغلې  ېم؟ج ېت او دوزخ ولېې پیېدا 

شوی؟ژوند او مر  ولې پیدا شوی؟او داسې نېورې پوښېت ې فلسېفي افیېار وهانېدې 

 کوي.

ان فلسفیانه نظر او ډېرې نوې موضوعګانې څېړيل دي. رښېتی ويل د د غ ي خ

وجود ب یادي ا ول، د ېووايل روه، دکاې اتو رضورا، د انسان حیثیېت او د مېر  او 

 ژوند د مع ا په توګه کوي.

د اکاډمیسین سلیامن الېپ د شاعرۍ د پیاوهتیا او عېروج مرحلېه د هغېه وخېت 

مبارز  کوله او د هغه وخېت دري ژبېې شېعرونه شاعري د  چې کله يې فعاله سیا  

او ترانې يې ډېر پیاوهي وو او همدارنګه يې پخواين شېعرونه د نېن ورنېې لېه شېعرونو 

 څخه یوي وو او تر اوسه پورې د عروج مرحله ېې هامغه پخوانۍ مرحله د .

له پورته مثالونو څخېه داسېې انګېېرو چېې پېه تحقیقېاتو کېې د عېروج مرحلېه د 

 پرتله نامعلومه وخت وي. څېړنې په 
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که پ ځوونیي په دې پو  يش چې لیی ه ېې د عروج پېه مرحلېه کېې د  نېو دی 

  وکړي او د پېاوهتیا په وخت کې ډېرې لیی ې وکړي، نیه چې باېد له وخته استفاد

د تخلیپ د عروج پړاو پر انسان بانېدې کلېه کلېه رانېي، نېو لېه دې وختېه باېېد سېمه 

 استفاد  ويش.

نې ې نوان شاعران پېژنم چې بهاې ه شاعري کوي او کېدای يش چېې دغېه 

 خ،.وخت ېې د پېاوهتیا شاعري وي نو باېد له دغه وخته ګټه وا

نې ې خل  تحقیپ بها عمم ګڼي او نې ې بیا تخلیپ، خو زما پېه پوهېه ېېو د 

بم لپار  الزم او ملزوم دي. د بهاېن تخلیپ نای هر ډول تحقیقي لیی ې نیېول  نېه 

يش. د بهاې ې تحقیقي لیی ې نای هېر ډول تخلیقېي لیی ېه نیېول  نېه يش. ښېه 

نو له همېدې املېه هېر  برخېه خپېم څېړنه ېو ډول ارزښت لري او ښه تخلیپ بم ډول 

 اهمیت لري.

 پایله

انسېان د پیداېښېېت لېېه ورنېې تېېر مرګېېه پېورې لېېه ډول ډول فزېیېېي او مع ېېوي 

توپريونو رس  مخامخ کېږي. دا چې دوی له وول ې رس  اهېیې لري نېو د وېول ې ډول 

ډول حاالا پرې تاایر کوي. وول ه د مختلفو یاېطو پر اسا  تغییېر او تحېول کېوي 

او دغه تحول دی چې که انسان لییوال، عامل او شاعر وي نو د د  شاعري هر وخېت 

پېاوهې نه وي نیه چې د وول ې ښه او بد تااراا په بېوبېلو وختونېو کېې پېه انسېان 

اغېزې کوي، د دغو تااراتو وخت نا معلېوم دی نېو نیېه د تخلیقېاتو د عېروج او رکېود 

 مرحله ملخاه کوالی نه شو.

ه کې د څېړنې د ښه وايل او بدوايل ېا عروج او نزول مراحم ښېودل په دې مقال

شوي دي، په دې تاکید شوی چې څېړونیې  باېېد کېوم عملونېه رستېه ورسېوي چېې 

علمېېي او تحقیقېېي کارونېېه ېېېې پیېېاوهي يش، همدارنګېېه پ ځېېونې هېېم د پېاوهتیېېا او 

 کمزورتیا الملونه لري چې په دې لیی ه کې پرې زېاا تاکید شوی دی. 

 

 ماخذونه

. سیدمح  الدېن هاشمي. د اديب څېړنې او اديب کر  کت ې اهېیې، د اديب ۱

مېخ. ۴۶ل کال،  ۱۳۹۳څېړنې ا ول او الرې، اهتامم، د ژبو او ادبیاتو مرکز، کابم، 
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 ۲۳۱۲. خلیم الرحمن باور. د څېړنې الرښود، بلوچسېتان ېونورسېټي، کووېه، ۲

 مخ.۳کال،  م

. محمد  دېپ روهي. د څېړنې الرښود )دوهم چاپ(، د افغانستاا د سېیمه ۳

 مخ. ۳۱ل کال،  ۱۳۸۳ېیزو مطالعاتو مرکز، کابم، 

. محمد نبي  وحي. په اديب څېړنېه کېې د مېتېود ارزښېت، د اديب څېړنېې ۴

 ا ول او الرې، رسمحقپ سیدمح  الدېن هاشمي په اهېتامم، ژبېو او ادبیېاتو مرکېز،

 مخ. ۳۲ل کال،  ۱۳۹۳کابم، 

. سیدا غر هاشمي. اديب ترمی الوژي، هاشمي خپرندوېه وول ه، جول ابېاد، ۳

 مخ. ۱۱۱ل کال،  ۱۳۹۳

. سیدا غر هاشېمي. د مقېالې لیی ېې ب سېټونه، هاشېمي خپرندوېېه وول ېه، ۶

 ل کال، ب مخ. ۱۳۹۳جول اباد، 

وول ه، جېول ابېاد،  . سیدا غر هاشمي. د پښتو نظم تارېخ، موم د خپرندوېه۰

 مخ. ۱۴۰ل کال،  ۱۳۹۳
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م.ا. زيار.پوهاند دوکتور    

 

 سپین شعر د هرن رسالری ځېل
 

 لنډیز:

 

ډېر نله دا خرب  کېدله چې بې یېافېې شېعر، شېعر نېه دی، نیېه د شېعر وېول 

ارکان په کې نه تطبیقېږي، خو نی و بیا دغه خرب  په دومر  افراطي بڼې کولېه، چېې 

آن د شعر له تعرېفه يې هم اېست، پېه داسېې حېال کېې چېې ادبیېاا پېه وولېه کېې 

نن په ېوې او سبا پېه بلېې  تیورېیي مساېم دي او دغه مساېم وول عمر اابت نه وي،

بڼې وي، خو هغه وخت هم ز  له دې خربې رس  چ دان جوه نېه وم او زمېا نظېر دا و، 

چې بې یافیه شعر به ېو مهال د نظمي نېلونو رس خېم وي، چېې همداسېې وشېول 

 او نن يې موږ او تاسې وول شاهدان ېو. 

 . په دې لیی ه کې پر همدغو مساېلو بحث او خربې اترې شوې دي

 رسیزه: 

کله چې د لومړي نم لپار  د اسېتاد الفېت پېه کېور کېې مېې د پښېتو ژبېې لېه 

ساګور او نظم بول شاعر عبدالغ ي خان غ ېي رس  لیېد  کاتېه وشېول، نېو د لېومړي 

نم لپار  مې د هغه له خولې ازاد شعرونه واورېدل او له هامغه ورنېې مېې لېه نېان 

ر کوم، دا دی نن پر ما رسبېېر  پېه لسېګونو رس  وپتېېله چې ز  به هم دغه نېم ته کا

او که مبالغه ونه کړم سېلګونو نوانېان د دغېې الرې پلیېوين دي او شېونې د  چېې د 

 یافیه وال شعر وزرونه هم په ووله مع ا ماا کړي. 
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ازاد شعر ېا سپین شعر بې له شیه په دې وول ه کې نای پیدا کېړې او .ېه د  

 اتې تلې هم ډکې کړای يش. چې پ

 د څېړنې اهمیت او مربمیت: 

د دې څېړنې اهمیت او ارزښت په دې کې دی چې څ ګه سپین شعر او یافیېه 

وال شعر څخه جو او ارزښت يې په رښتی ې مع ا جوا کړ، ولې يې اهتیا او تله ډېر  

 و. محسوسېږي او کوم الملونه دي چې موږ تر یافیه وال شعر ډېر ارزښت ورکو 

 د څېړنې موخې: 

د دې څېړنې موخه په دې کې د  چېې سېپین شېعر د اوسې ي عرصې غوښېت ې 

پور  کوالی يش، انسان د پخوا په څېر د ډېرو یالبونو او یافیو جوهولو ته اهتیا نه لېري 

او نه هم حاشیه روېو لپار  وخت وررس  شته، بلیې نن سبا هر څوک غواهي اېغه نېغه 

   همدغه نېم کوالی يش. خرب  واوري او هغه خرب 

 د څېړنې پوښتنې:

 ولې سپین شعر ېا ازاد شعر د یافیه وال شعر نای ونیو؟ 

 په لومړېو کې ورته په کوم نظر کتم کېدل؟ 

 رسالري يې څوک دي؟ 

  اېا ډېر عمر به ولري او که نه؟ 

 د څېړنې میتود:

څخېه کېار اخیسېتم په دې څېړنه کې له ترشېحي، کر  کت یز او سپړنیز میتود 

 شوی دی.

 د څېړنې اصيل منت: 

شېعرونو پېه لېړ کېې مېو دغېه  د پښتو د بېقافېېه )اوبېې رديفېه( د دې لپار  چې 

د بېقافېه پښتو شعر بېوبېېم  بېقافېه ))هډوله(( شعر ښه ترا پېژندل  وي، وار له مخه

ې نېمېې پېېړۍ له څه باند ور پرهوته کوو چې  مې ه والو ته ل ډ ل ډ  ډولونه او نېلونه

 (۱. )او ډلب دي شوي دي رامېدان ته شوي يو  پرلپوري غورن گ رس    راهېسې له

په دې لړ کې، ناپېې، )م ثور( شعرو نه او بېا له  نېم ازاد، بلپړ از اد، سپ  او 

 ېووي ډولېو نېه او چ ي او کو چد هر ډول يا نېېم )ژانېر( کېو   څرن ېز اوڅومر  يېز پلو 
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نېلونه چې په دې لېړ کېې د نېاپېلېو مخې ېه بېېا د اديب وووېو )پېارچو( او نېورو 

 هرني نرثونو په رانغښتو رس  تر يوې پېړۍ هم وراوښتای يش.

کېې بېقېا فېېو او  پر زباد رسولې چې په پښتو  هم دې ترڅ کې مو دا  هرهور  په

وف، د ان رېېزي يېا بلېې اروپېايي هغېه يااردو پرخ بې رديفو، ډولونو، د پار ، عريب 

خجېېېز  -څپېېېز  پېېر خپېېم )و( هېېړين او بېېېا لېی ېېي سېېل ې پېېورې  ۹-۹۹ پرنېېای تېېر

لسېېز  ۳ -۴پېه تېېرو  دې توهېه  )سېوبوتو نې ( شعري سېستم وېیاو لرلې  دی. پېه

له مونډي شېعر   وکې کې لروبر هڼ شمېر وي اوال رام ځته شوي چې د استاد پژواک

يېې، د بېې  کلمه دار  روپۍ( رانېولې، داستاد ژواک تر نېاپېې، )م ثېور( شېعر   ←)

یافېه موزونواو نا موزونو شعري فورمونو اوکالبونو درې څلور ډولونه رادود کړي، بې لېه 

 يې رس  واغږي راواغږي. دې چې 

 په پښتو کې د بېفافيه شعر بېالبېل آر او څېرمه ډولونه

 :ه او مونډي شعرونهکالبون لومړی: نيم ازاد

پېېېړۍ لېېه لومړيېېو  چېېې د دې امريېېزې  ( ازاد او نېېېم ازاد شېېعري کالبونېېه۱)

))ترکېېې ب ېد(( او  لېهراهېسې يو شمېر شا عرانو د دوديزو یافېوالو نېلونو پېه لړکېې 

په خپلو خپلېو سېلېقو او نوښېتونو رس ، لېه بېېو   نه په الهام اخېست ه  ))ترجې  ب د((

دو بېتونو، م و او ب دونو او بېېا لېه لېږو ډېېرو یېافېو رس  رادود کېړي، بېلو ل ډو او اوږ

اليېپ، سېلیامن استاد حبېبي، استاد بې وا، عبدالرحېم مجذوب، اجمم خټ ،  لیه  

حسې ه هېم ت هېا، دروېېش  رحمت شا  سايم، پوهاند مجر وه، پوهاند زيار، ن  ېال،

 ته يې ))نظمونه(( بويل.  چې هغې خوا…دران 

 :مونډي شعرونه( ۲) 

څپېو رس ، لیېه د اسېتاد  برابر خج ېو يا هغه بېقافېه )اوبې رديفه( شعرونه له يو 

په لېر ، پېه نېورو ویېو، پېه شېاميل او  د وول ې وولې فولیلوري کېسې، (۲) د  پژواک

بېا د بلپړ ازاد له څو هوتلمېر وي ا والو، لیېه ارواښېاد اسېتاد   سوې، پښتونخوا کې

دې پلېوين رومان ساغر او بم يو نېم پرته، نېورو ډېېرو ږ ن ناڅه يې له ايوب  ابر او څه 

لیه ايېاز   و رس  ( دا ازماي، دي،ېد نېم ازاد يامونډي )بېقافېه، موزون له يو برابرو م

 )؟(….مايم، رفېقي  داودزی،
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 و څخېه ېم برابر درو هموزنو د مونډي شعر يو ل ډ ډول دی، چې له يو درې ۍ

 و ېمې څپېېزو ۱۶تېر ۰غېزل لېه   و اوږدوالې  د دوديېزېرغول کېېږي، د درېېواهو مې

يارمحمېېد  رس  د تېېوپري لپېېار  پېېرې پوه ېېوال اولېېه دود يېېز مثلېېث )در ېېېېزو(  ر  

سپ  شعر( پېه څېېر يېو ←دغه نوم اېښ  دی او د ) "۱۳۹۲ درې ۍ )هايیو(" يزال

 څپېز  بېل ه يې  ۰ انغاهي.انځور او يو پېغام ر 

 چې پ يل وخ دل

 ما له خوښۍ وژهل

 هسې مې ژوند وزېږېد )زيار(؛ 

 څپيزه:۱۱ 

 ماوې کوژد  خوکوې کار څه کوې؟

 کې وويم په زغرد   په نواب   شانوان

 (۳) چې م جاور د شملېر  ويل يم )يزال(

يېو لېړ بېل ېې ازمېايلې دي، خېو پېه … هسې خېو لسېېزې وهانېدې مېا، پېونېداو

پېت  د وپېېزو ترڅ ېگ ورتېه د جاپېاين هېايیو د يېو  ادا  کې ورتېهنو کلو  ۶-۳ روستېوو 

تر پو ه وال يزال هم کال نېم وهاندې، ارواښېاد نومېو  غزلبېول  کړي بلون  په توهه 

ې خپلواکې وېول ې يېې رسېو لېې دي، تېر زهه سواند، يومخېزپام ور اهو ل  وو او تر يو 

وېېېول ې   د جاپېېېان د اهونېېېدې  افغېېېان پېېېه تېېېو هېېېه -دې چېېېې د لېېېومړي پښېېېتون

يېې د  سېېالۍ کېې  پېه   ز. کېال ۲۳۱۱ وروبلم شو او د هايیو د )توکېو( ته  خوا  له 

 جايزې وياه ترالسه کړ.

 :بشپړ ازاد شعرونه دويم: 

د پار ، عېريب يېا اردو  وويم شو چې  لیه وار له مخه دې شعري نېم )ژانر(، 

پېېر خېېوف، د ان رېېېزي يېېا بلېېې اروپېېايي هغېېه پرنېېای، د خپېېم )و(هېېړين او بېېېا 

پېه   دې توهېه  پېر ب سېټ رادود شېوی دی. پېه شعري سېستم  خجېز  -څپېز  لېی ي

لېېه مونېېډي   کېېې کېېې لروبېېرهڼ شېېمېر شېېاعرانو د اسېېتاد پېېژواک لسېېېزو ۳ -۴ تېېېرو

نایافېوالو  ېو لې، داستاد ژواک تر ناپېې، )م ثور( شعر ، د شعر)کلمه دار  روپۍ( ران

رادود   او کېالبونو درې څلېور ډولونېه او ناموزونو شعري فورمونېو يا نېم یافېوالو موزونو

 کړي، بې له دې يې چې رس  واغږي راوا غږي.
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هرهور ، په دغه لړکې ما تېر هرڅېه وهانېدې د نېورو څېو پلېونېو پېه ملتېېا د سېم 

لسېېزو پېه  پ ځېو ازاد بېقافېه او بې رديفه موزون شعرغورن گ راپېېم کېړ او د  حی 

مهېېالپېرکې مېېو )بېېر  خېېوا( ډېېېر لېېه نېېان رس  را مل ېېري کېېړل، لیېېه  رفېېې ، ن  ېېېال، 

پېوند،کاوون، يون، حسن ابرون،  فېه، مواج، مستان، ارمان، فېردا، علېم هېم سېهر، 

هېادي، هېادي مېو، لطېې، بهانېد، همېم جو لزی، ستانه مري زهري، شپون، خېزان، 

؛ … نبېې  حسېن  بدر، احمېد تیېم، حفېېظ هېرد ، بېیسېېار، آ ، بهاند،  ديپ 

استاد رفې  )زري ې څان ې( بېا عظېم ساپ  د ازاد پښتو شېعر لېومړی نوښېت ر بللې  

 دی.

مېېا لېېه څېېه مهېېال راهېسېېې د پېېار  تربرورانېېو پېېر پلېېېونۍ نېېه، بلیېېې د 

))ازادغزل(( يو بېل ېه دوې ازمېايلې دي. داسېې چېې هېر سېالۍ له مخې د   مثبتې

ب د له درو يا څلورو م و څخه رغول کېږي، لومړۍ يېې بېقافېېه )مونېډۍ( رانېي او 

هغه يې داسېې یافېېه لېري چېې د نېورو ب ېدونو لېه هغېو رس  همغېږي  روست ۍو  يو  

چېېې     يېېېزو ب ېېدونو يېېو  بېل ېېه وهانېېدې کېېومېلېېه درو مېې  ولېېري. دادی، دلتېېه يېېې

په خپېم زهه راکښېوين   بپاڼې اخېستې اوې( رسدارع، ویر له تاند و۲۳۱۶) تېرکال 

 غږ کې يې س دريز  کړې د  

 د رس سيوری

 ما دې له هرمۍ د رسو بارخوانو، نه

 څه ښه رس پر سېوري د بڼو کړ ستا

 سېوری دې زما له رس  کم مه شه؟

 لومل مې ه وهي تېر يادونه دې

 په کیېو کېشپه او ورځ د ساهو 

 ورک دې کله پم له دغه چم مه شه؟

 نه دي امر سپوږمۍ دې د ښايست ساري

 نه د ج ت حوري د سېالۍ جوهه

 سېالې ښاپېرۍ دې د ارم مه شه؟

د یافېوالو يېا ازادو کېالبونو  -يو لړ))نااش ا س درې((  د استاد بهاؤالدين مجروه

رس  د  وېوام ، ازاد شېعري نېېم، هغېه هېم لېه ارواپېوهېز سېب   هغو تر څ گ_ د 
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هرهېېور ، لېېه شېېاهردانو يېېې  لېېوهې ارزول کېېېږي.   لېېومړين نوښېېت پېېه توهېېه

))پوه دوی ارواښاد اسد اسام يي(( د ))نانځاين ښامار(( پر پلېونۍ په پېاريس کېې 

له يېوې  کښلې و  چې مايې ورسمه کړې بڼه  د خپم څو ورن ي ب د يو  اوږد  کېسه

کې خو ندي ساتلې د ؛ همداسېې پېه دو  کېسېه لېیېو کمپیوور  لسېزې راهېسې په

بېل ېه هېم   ازاد  پېېلېې د زريېن انځېور يېو   او  اکربکرهر يو  سپ  وزمه  الوکې يې،

 -بېېېېا نېېېن سېېېبا د اوږدو او نېېېېم تېېېاريخي  غفور لېېېېوالعبېېېدالهمداسېېېې درواخلېېېه. 

و )حامسو( له پلو  پېه )نېېم( ازاد شېعر کېې تېر رسودونو، م ظومو او بولل يي   اسطور 

 پر بر  روان دی. وولو مخ 

 :درېيم: سپن )بېقافيه او بېوزنه( شعرونه

دی. د ازاد هغېېه پېېه څېېېر تېېر   انېېډول يېېې )شېېعر سېېپېد(  يېېا چېېې پېېار 

 ېېېانو چلېېه خپېېم پښېېت ي فولیلېېور  آر  اخېې،، لیېېه د نیلونېېو نېېارې، د کو   ډېېېر 

نېلونېېو وېلېېم  واو اوږد شېېعر پېېر ل ېېډو دا ډول …. وېېوکېسېې درې، يېېو لېېړ متلونېېه، 

پلېېېوين يېېې لېېه هوتلېېمېر  تېېېری نېېه کېېوي، لیېېه زيېېار، ن  ېېېال، پېونېېد،   او کېېېږي

پېېېېه دې   يېېېېو انځېېېېور او يېېېېو پېغېېېېام رانغېېېېا هي او سېېېېپ  … مسېېېېتان، دروېېېېېش

نېېاپېې،( هغېېه  ←پېېر )  ترهوشېېتمېر ل ېېډواوږدو وووېېو تېېېری نېېه کېېوي؛ کېېه نېېه  توهېېه

 وي.اهه پېداک

پېېېه ازادکېېېې دومېېېر  پېېېر مېېېخ تللېېې  وو چېېېې مېېېا مټېېېې د  ارواښېېېاد ن  ېېېېال 

پسېېې ه کېېې سېېپ  تېېه پېېه ډېېېر  ه ونېېه او پرلېې شېېپېتمو امريېېزو کلونېېو پېېه پېېای 

تېېر  وې  ېېار رامېېاا کېېړای شېېو او بېېېا يېېې تېېر نېېو اورهېېۍ نېېور پرېښېېوونی  نېېه وو. 

د او تېېر اوسېېه يېېې څېېوک  يېېې تېېر رېیېېارډه رسېېول  دې چېېې د شېېمېر لېېه پلېېو  

( ۴) بېل ېېه  مخېېېز ۱۶ هرهېېور ، داوږدوا يل لېېه پلېېو  زمېېا سېېېالۍ جوهېېه نېېه شېېول.

 اوسه بېسارې د . تر

کلېېېو راهېسېېېې فېېېدا نظېېېري بېېېېا، بېېېې لېېېه کېېېومې و ېېېېهمېېېداراز لېېېه دو  در

مېېو تړلېېې،   شېېاعرانه مخې ېېې يوانځېېوريز ل ېېډ سېېپ  شېېعر تېېه يېېوو اريېېز   پېېاموهې

وول ېو چېاپ تېه سېپار لېې دي  لېومړۍ  چې پېه دغېه ل ېډ مهېالپېر کېې يېې تېر درو 

يېېې د شېېاملو او وا ېې، بېېاخاي، نېېرو دا، هوهېېو، تواردوفسېېیي لېېه څېېو  وېېو ل ېېه 

بلېېه يېېې د دواهو نومېېوهو  نېېورې خپلېېې پ ځېېونې رانغېېاهي او ژبېېاهلو شېېعرونو پرتېېه
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عېېريب  ۱۶۳ د  پېېار  شېېا عرانېېو لېېه هڼېېو ژبېېاهلو بېل ېېو رس ، او در ېېه يېېې 

 غورچاڼ دی.  شاعرانو يو ژباهل  انقويب  او غريب

 :څلورم: ناپېيلی يامنثور )او د بېقافيه او بېوزنه( شعر

يو خېايل  همدومر  توپري چې سپ  دی، په   بېوزنه  شعر د سپ  هغه غوندې

هوشتمېر ل ډواوږدو وووو يا م ېو تېېری  پښتو کې تر په   انځور او يو پېغام رانغاهي او

د يېو  تیېم يېا ل ېډې   )لېږ تېر لېږه نه کوي، خو ناپېېل  دا له هېرني پېرداز رس  رس  

 کېسې هو مر ( بېل ې لري.

دا چې بېقافېه نېم اديب وېووې   لیه وار له مخه ورته نغوته وشو ، څ  ه ؟هن  

يو پېړيېزې مخې ېې او هېم لېه څېومر  يېېز  خ،، نو هم د ا را  اديب نرثونه  او بېوبېم

 پلو  له دغو نورو بېقافېه ډولونو نېلونو رس  پور  توپريمومي.

او اوږدو هغېو پېومېې د ل ېډو  همداراز يو شمېر ل ډې کېسې، يا يې لږ تېر لېږه 

هېېم پېېه دې ډلېېه کېېې را تېېوی يش، د بلېېپړو کېسېېو بېل ې،لیېېه د موسېې  شېېفېپ 

نېمه هغېه؛ د اسېتاد بې ېوا او روغ   او د کاروان يو   )عبقريان(، د پ يل )رس  غالۍ(

د (. ۳)راپورتېاژ  ل. کېال۱۳۳۳ د عبېدالهادي داوي  لېوين اديب لېیونه يېا د اسېتاد 

بېا هر  لېی ه، ياد  )خېاطر (،ط ز،  یوال استاد شهرا ن  ېال کر  او خوږې پښتو لې

 هم همداسې درواخله.… راپورتاژ، يونلې 

 راپيداشو؟  ولې او کله )ازاد+ سپن ( گډوله شعر  په پښتو کې

نېمې   له څه باندې  تر کومه چې ماته پته د ، د داسې هډوله پښتوشعر پېومه

د   چېې  ل. د زمېري مېاشېت و ۱۳۴۴ د پېړۍ را هېسېې غ ېي خېان رانښېلولې د .

داراالامان خواته د پاچاخان د لېدو لپار  الهم او لومړی نم مې پرهغه فلسفي شېاعر 

پېه خېربو اتېرو ل ېېاوو.   رل ېه دېېر  کېې لېه اسېتاد الفېت رس   واوښتم چې پېه سېېور

غېواهم   او ويېې ويېم   همداچې خرب  پر شعرو شاعرۍ را غله، کتابچه يې راواخېسېته

د ازاد نظم يودو  بېل ې ولومل چې تاز  مېې ازمېايل  دی. د لېومړۍ   وار له مخه درته

موسېېی  شېېو او ورزياتېېه يېېې کېېړه چېېې   يېېې اسېېتاد الفېېت  بېل ېېې لېېه اورولېېو رس 

اچېوالی يش او لېه دې رس   ښه ترا پر کېار  شاعر خپم اندو واند )فیروخېال(   دغلته

 مخ پر بر  درومي.  شعري نوښت
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په تیم کې شوم، خو د غ ي خېان   له هامغې ورنې د دغه ازمايښت  نو ز  هم

(free verse نېېم ازاد شېعر نانتېه ))( پرنای مې د استاد مجذوب مروا د ))پېغلېې

د  نو ورو ورو راته داپتېه ول ېېد  چېې د غ ېي خېان هغېه ازمېايل  نېېم ،مخبېل ه کړ

هندې پېښې دي. تول وتال او موسقېت نه لېري او دا رسدار عې، ویېر   ان رېزي هغه

دغه شېعري نېېم هېم پېه   وو چې د يو شمېر یافېوالو شعرونو او نظمو نو ترڅ گ يې

په لروبېر کېې د يېو    يې نور همډېرو کٌړاوونو )ملقو نو( ور س دريز کړ او په دې ډول 

 ونوو  او هرانښت او م ښت يې ال پسې ور زياا کړ.  سا شاعر په توهه

 ولې مو په دې نامه نومولی دی؟

دا ووام ل  دود دی چېې  څ  ه چې پر نړيوال او بېا زموږ د سېمې پر کچ   لیه

ي جېولې پېر تېر هرڅېه وهانېدې د تخ ېیې هرني، اديب او بېا شعري نېلونه )ژانرونه( 

اېزمونېېو، -او هلېېه د پېېر بېوبېلېېو نومونېېو نومېېول کېېېږي او ډلب ېېدي کېېېږي  ب سېېټ

 -ښېیويېزواو ژب -د بېوبېلېو ژب میتبونو،سبیونو، بهريونو)جريېانونو(، پېه نېورو ویېو،

هېم وار لېه مخېه پېر یېافېوالو ا و  لېړ کېې پښېتو شېعر  انديزواهخونو له مخې. پېه دې 

و وېلې ه مېومي او بېېا د دې يېا هغېه ډول د چوکېاټ دن ېه نېلونېو يېا ډولې  نایافېوالو

  ووي نېلونه.چ ي او کو چکو   کوم

( په سېېد  پلېېونۍ د free verseهورو چې نه لر  خوا د ان رېزي )  په دې توهه 

شېعرونه، )لېږ تېر   رادود شېوي بېقافېېه په ناسېد  پېښو نېوي   بر  خوا او   غ ي خان 

آرو او څېرمه نېلونو )ازاد، سپ ،  آرو درو م م شوو  په د پښتو او پار  پر کچ(  لږه 

نه ل وي؛ خېو   م ثور ( کې راني، په نورو ویو، له هېړ کوم آر يا څېرمه نېم رس  اهخ

)بېقافېه موزونېو( او نې ېې  ترڅ کې يې نې ې وووې يا م ې په ازادو په ترڅ   داچې

يېې د   نو موږ تېه پېدا کوي،  زنونو اهه يې په سپې و )بېقا فېه بېوزنو( او ياهم بېوبېلو و 

دوديزو اديب ف و نو د نوَمونېو )سېیته، ضېع، التېألې،، ويېارمن يېا معېېوب ( پرنېای. 

 هغه هم په دې الندې دکونو دلېلونو  ))هډوله شعر(( نوَمو نه غور  واېسېد ، 

 څ  ه چې د اروپايي او بېا ان رېزي شعر په پېښو جوهېږي، نو لېه پښېتو )و( –۱

ډلب ېدۍ  تخ ېیېي  پاسې ۍ ووام لې ړين شعر رس  همغږي نه لري، په نور ویو، پهه

 کې نه را ني.
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ې لېه پښېتو و ېگ ویېور رس  ال څېه ننیېه نېه يېوا ؛س دريز ه وهتېا نېه لېري –۲

اهخ نېه يش ل ېوالی. دا نېو،  موسېقۍ رس   لس رُس   -اته له ختېز  له لويه رس    چې

دی چېې  پښتون کمپوزر و س درغاهی  لیه پا  ورته نغوته وشو ، ویر تراوسه هومبۍ

ټ، لیه نېور ويل  ))هډوله(( شعرونه، کټ م د غ ي له خوا د ان ر ېزي شعر پر پلېونۍ

 -مېېي -د  – پېېه -مېېه -هېېه -رې -مېېاا هېېوډ یېېافېوال هغېېه يېېې، لېېه ه ېېدوارياين ))سېېا

 ور برابر کړي دي. سازوواز رس  په خپم نوښت   سا((

 ېا چېې د بېقافېېه او بېوزنېه وووېو يېا عپښويېز )هرامري( رسغړاوی، پېه دې م –۳

)شېعري اهتېېا پېه م ې يېا بېېت دن ېه د )   و په ترڅ ترڅ کې د يوې نېمې ازادېېم

( نېومي شېعر کېې دا ۱۴ واخلېې د تیېم پېه )رڼېا  پېښېدای يش، لیېه  پلمه ناوډوين

 روستوال  و وهاندې 

رڼاپېه وريېا کېې پټېه د ( يېا )پېه وريېا کېې   په وريا کېې)آراوډون   رڼا پټه د 

 رڼاپټه د (

( هډوله کېې پېار  وزمېه اضېايف تړنېگ، ۲۴۱همداراز يې په )سیوا او چغې

 لیه 

 مې په خوله کې سیوا

 )نای د خوب( لټوي

 او چغې او  په چغو هم

 نه راويښېږي.

يېېې ډېېېر  ل ېېډه ت  ېېه پېېاتې کېېېږي، هسېېې خېېو بېېې لېېه  د مې ېېه والېېوکړۍ  –۴

نظم او ولسېړ نېم وليسې شېعر خوښېوي،  تر هرني شعر ، ساد    پښتانه ۹۹ ،۹  هغه

 نیه پرې نه پوهېږي او چې ال بېا تول وتال هم و نه لري.

وول شعر پر يو راز وزن او تول   د هواري غور  او پتم ه الر  داد  چې که وي اوال

دې هم سمه هرامري  وتال برابر کړي ښه تر ښه، که نه، هغه ازاد  نېمه وووه يا م   

او نیېه ازاد شېعر  ؛کاندې او په دې ډول هېر  هډولېه هغېه، سېپ  شېعر تېه راواهوي

اهخ ل ېوي. سپ  شېعر م ېم شېوي نېلونېه دي او لېه پښېتو )و( هړنېېو نېلونېو رس  
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شعر د نورو دودو بېقافېه نېلونو هېومر    ې په ووله کې هډولهچ پايله يې دا  –۳

پر   المله يې رايستای نه يش او له دې   پښتو شعر د یافېې له باستېم )زندان( څخه

 ې يو وی   هوزار بلوی شو؟بلی زغرد نه،   دغه با ستېم باندې

کېې د هډولېه شېعر  پېه بېر  خېوا  روسېتهو  لر  خوا تر غ ېي خېان نېمېه پېېړۍ را

 ناهاهانه پېښې په الندې توهه څېړو 

نېېوان شېاعر وو چېې د ادبېېېاتو   لېومړی  زمېا پېه يادښېت هېېادي عطېايي )مېو(

مېا د څېه روسېته و  کړيز پېرکې يې تر لږ و ډېرې یېافېوالې شېاعرۍ را  پوه ځي په زد

د وږمېېې   ل. کېېال ۱۳۳۱ ( يېېو  بېل ېېه د←ناڅېېه اوږد  نېېېم ازاد يېېا مونېېډي شېېعر )

روسېته يېې لېه لښېیرها  و خو څېو کالېه  ؛مهال ۍ په لومړۍ هڼه کې ور خپر  کړې و 

(څو بېل ې راواسېتولې چېې تېر يېوې هغېې پرتېه مېې ←پسې غ ي وزمه )ه څخه پرل

ريیا کې يېې لېه مېلېتېا رس  لېږو ډېېر په ام  کت پووي السلې  نه کړې.  نورې رارس 

د))عبېدالهادي   کېې  په کَووېه  ته راواوښت او دادی، نن سبا يې ورته بلپړازاد نېم 

 له چاپه راکښلې دي. په وول شور و زور مو تړلې او څو وو ل ې يې   مو(( په نامه

لږکېېۍ ه ونېېه او   بېېېا زمېېا پېېه ښېېاغ، حسېېن ابېېرون ورتېېه   پېېه دې لېېړ کېېې

پېرالر   ازاد نېم راخپم کړی او لږ تر لږه يې درې وول ې چاپ تېه سېاهې   الرښوونه

دي. همداسې، لط، الېر حمېن خېامو ، سېېد م تظرشېا  هاشېمي، مفتېاه الېدين 

لېومړی وي ېاوال  غوم محمدکامېه وال   ساپ  درواخله. په ل دن مېلتو شاعرانو کې 

  يېې د هډولېه شېعر الر  مخې ېې رس  دی چې تر اوږدې یافېوالې او په تېر  غزلېېزې 

 وو ل ې له چاپه راکښلې.   دوې  پسې يېه پرمخ اخېستې او پرل

 :راڅڅېدلې چوپتيا 

تیېم د شېعري وېول ې  دا د اوږدې مخې ې یافېوال او بېا غزلبول شاعر نظېې، 

دغه تاز   په خپله  شوې د . د    يا ان ېز   کر  کت ې پلمه  دغې  نوم دی چې زموږ د

تېېر  )غزلېېو، څلېېوريزو(  چېېې د یېېافېوالو شېېعرونو  ه شېېعري وول ېېهڅلورمېې چېېاپ کېېړې

رانغښېېتې دي، د تېرجېېوالی پېېر   نېاميېېې بېقافېېېه هغېېه  دېږ نېې کېېې ه يېېې پېې څ ېېگ 

کرهېر  تانېد  ←وها نېدې کېړه )  لپېا ر  د ل دن اديب ب ډار ته د مخیت ېې   پ ځلسمه

 ووپاڼه(. 
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يې يو نېم ))هډوله(( شعر تېه هوتېه ونېېول  پلو    جولېز -که څه هم له تخ ېیي

پېه لړکېې   نورو بېقافېه )ازادو او سپې و( پلو  د انځور يز نوښت له  -خو د هرني ؛شو 

زيېار و  لوه وارزول شو. هسې خو څره ېد  د  چېې ازاد )مېوزون( فېورم يېو څېه زيېاا 

 ازمېښت غواهي.

ښېیويېزې او  -و خپرو وول و يې د دې نوې وېول ې د ژبېزما له لېد  تر تېرو در 

ی چېې دلتېه يېې د انديزې پرمختېا او لوهتېا دک و دلېم، تر هرڅه لېه مخېه داد -ژب

 ،دې يېو برابېر دیږ پښېلېزو )یافېوالو( او ناپښېلېزو )نایافېوالو( شعرونو شېمېرانډول نې

ډول، پېه تېېر    دويېم  نن سبا له دې هېړ کر  کتونی  نټه نه يش کوالی چېې نیه 

د  چېېم پښتوشېېعر  او پېېه دې  ازاد او سېېپ  دا ورځ تېېر ورنېېې مېېخ پېېر بېېر  درومېېي 

 پر راوتو دی.؟  له باستېله مخ یافېې 

شېعرونه ۲۸۸ تېېا(( کېې وولټېالپه اند شاعر )تیم( په ))راڅ ېدلې چو  زموږ

ازاد، سپ  او د ۴۲ غزل او څلوريزې، دو  وپېزې، ۱۴۳ رانغښتي، له دې انډول رس  

دې دوا هو نېلونېېو يېېو لږکېې  شېېمېر))هډوله(( او يېېو نېېاپېېل  )م ثېېور( شېېعر. داسېېې 

او کېه   راهېسې دغو بېقافېه شعرونو ته مخېه کېړې کال ۲۳۱۳ له چې تیم   برېښي

څېومر  پاخېه  نېور  هېم را زبېاد  کېړي چېې  همداسې يې پ ځونه پر مخ يو ، دابېه

دې کېېېږي، دغسېېې يېېې شېېاعري وررس  هېېم اوږه پېېراوږه پخېېېږي او ږ م ېېگ تېېه ور نېې

 خوږېږي.

دا دی دلته يې څو بېل ې، تر هرڅه له مخه د هرني نوښت او په ترڅ تېرڅ کېې 

 داالندې   تخ ېیي اهخه تر ارزونې الندې نېسو، لیه  له

 مخ( ۱۴) رڼا               

 وريا په چمن کې پرته

 چمن په وريا کې ويد 

 مرغۍ د راروانې رڼا په هېله

 د زوه دېوال له سوهو

 يو  يو  راالوني

 ز  د اسامن ډډې ته هورم

 کې  رڼا پټه د  په وريا
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ې لېومړي ند دغه شعر اوهونې م ې له څلورم خ  رس  راپېېم شېوې، خېو يېوا

غربهوانځورونېېو   همېېدغو دوو م ېېو دو  لېېري. داسېېې چېېې د بڼېېه   ازاد   دوې يېېې

 ته ښیو او نوښت وربښل  دی. وول شعر  )استعارې او پرسو نېفېیېلن( 

ي لېري او لېومړۍ ل ېډه او دو ېه م ې  ۰ ( شعر يې هېم همداسېې۳۳ د )ه ا 

 ۍ بېل ېې پېه یاوږد  هغه يې هم له څلورم خ  رس  ازاد  بڼه راخپله کړې، خو د مخ

 توپري يې نورې م ې هم هامغه انځورونه رانغاهي.

( بېل ه يې تر بېم هرانځېور ، لېه يېو  ن ېرهېډون ۲۳ )نواوره  بم ورته هډوله 

ز  يېې غېږ پېه … لې او پسوللې راغلې   ) ښی ښه ترا  )حس آمېزی، پرادوکس ( رس  

پټو ساهو اورم(؛ خو په دې ی  چې )په پټو سېاهو( تړښېت يېې کېړول )یېېد( نېه، 

  ې )د غوږو پرنای يې په ساهو اورم(؟عوي، ي  بلیې آيل )انساو مې تال(

هډولېه برېښېي او هغېه  ( په نامه يې دابله بېل ه د )نظېم  نېرث( ۲۳۲ د )ینگ

هېم دي،  لور وووې يېې لېه بېوبېلېو وزنېو رس  پښېېلېزې )یېافېوالې( داچې لومړۍ څ

 لیه 

 يو راز مې د ژوند د زامېتوب يې

 د مستې نوانۍ او لېونتوب يې

 ته مې تعبري د يو رن   خوب يې

 ….ینگ د نالېديل پېغلتوب يې

 ( بېل ه هم درواخله ۲۸۰ همداسې يې بله ورته )دو  بېتونه پورته

 روسته د هغه په لېدوو له اوږد  ن ډ 

 پري غوندې سړي ته السونه دواهه ورکوم

 ږير  يې ښیلوم بېا ورته غاهه ورکوم

 درد يې په درد اخلم، بو يې له نانه لرې

 غم يې ورک شه خوښي د دونېا دواهه ورکوم.

( ۳۱ -۱ازاد  راني،لیه )مې ه چېرې کمپېښې بېل ه يې هم د برابرۍ له مخې 

درو وهو وووېو   غونډله د ، خو له دود وخورم ا رس  سمه يې پرچې له نحوي پلو  يو  

 ک ايې اوبېا سېمبولې  پېغام رس    استعارې او  يا م و وېللې او له يوې ښی،

 يوازې کارغه
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 د ونې له برب ډو

 .ياندامونو رس  مې ه کو 

انځېورهرۍ   ښېیويېز او عېاطفي –ژب  له  ( بېل ه يې چې ۲ په ورته نامه )مې ه

 ،يې له ډېرې مې ې پر دوت ه، تر خپم شاعرانه انځور النېدې هېم چېاپ کېړې د   رس 

له ))هډو له(( تور  هم بچه يش، په کار د ، لومړۍ دوې وووې يې د لومړۍ  خو چې 

يا بېت او څلور نورې يې د دو ې غونډلې يا بېت په توهه، همداسېې الرغېه  غونډلې 

 )میث( تر م ا وويم يش 

 مې ې ؟

 استاد دې کړم )غونډله(

 او  د يار د ساهو

 د غاې کتاب

 په پټو ساهو

 .لومل )غونډله(

جولو راوڅرخېوو، يېو  بېه يېې داوي چېې يوشېمېر  ې پر تخ ېیي نکه خرب  يوا 

هډوله بېل ې يې ديو دو  م و له لږکي سمون رس  پر ازاد او يا سپ  شعر بدلېدای 

 ( ۱۴۶يش، لومړۍ بېل ې يې، لیه )جمعه

 ډېرې جمعې مې

 له السه وتې

 او ډېر کارونه جمعې ته پاتې

 خو او  هم 

 نه پوهېږم

 راروانه جمه به څه وکړم؟چې 

ازادې راغلېېې خېېو   لېېه څلېېورم خېې  رس  د دې بېل ېېې هومبېې  شېېپږ م ېېې 

لېېېه دې اوډون رس  همغېېېږې کېېېېدای يش اوپېېېه دې  وررس    دوې يېېېې  روسېېېتۍو 

 ن ې بلپړ ازاد شعر جوهېږي   چم

 چې به څه وکړم راروانه جمعه؟ … 
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   ېهډوله بېل ه درواخله چې که په مخپېای مې   (۱۴۰ شپه همداسې يې )يو 

 ته رااوهي  رس  )رسو( ستاي وم رايش، بلپړ ازاد شعر  له )ساهو(   کې يې

 ياد دې يش

 چې مامې سېوری 

 د وجود پردېوال 

 نه لېد 

 -سا  مې ستا په سا  کې 

 ساراکښله

 ستا د )رسو( ساهو د اي و -او شپه ورو ورو 

 له.شاته ډوبېد  

 بلپړسپ  شعر بېل ې   له ښیلو انځورونو رس  يې د

 ( ۱۳۴ )خ ډ –

 مرغۍ او ونې به يې

 سېم ته و نه وني

 سږ به پ ل  هم

 ناوخته راور 

 د وخت د مزله

 بووانو کې غ ې شوې.

 (  ۱۳۹)خوب –

 بې ا په خوب کې راغلې 

 ز  مې له خوبه راوتل  وم

 سهار مې د کووې

 وولې الرې ب دې کړلې

 ماويم بې ان  خوب مې

 په کووه کې ساتم.

  (۳۰۱ )سوم  

سېېېمبولېیو بېل ېېو څخېېه بلېېم کېېېږي   سېېپ  شېېعر يېېې لېېه )پورنوپېېوياي( 
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 ز  مې سوم

 د سې د

 د روانو اوبو

 ین ي ته لېږم

 چې د لونډو کبانو

 د زنا خربې پخپله

 مې ځي.

 پایله:

کلونېېه وهانېېدې دغېېه شېېعري نېېېم د مېېار چیچېېم و، د لېېړم زهېېر او دې تېېه ورتېېه 

مسېېاېم ګڼېېم کېېېدل، د نېېورو نېلونېېو رسالرو د خپلېېو نېلونېېو او بېېابوالو د بقېېا لپېېار  

یسېېتې وې، خېېو حېېاالا او وخېېت خپېېم کېېار کېېوي او لېېه دغېېه نېېېم رس  ډزې را اخ

بیېېا ادبیېېاا خېېو هېېرن دی او هېېرن پېېه هېېر  سېېوه  کېېې نېېان لېېه غېېار مونېېدای يش، 

همېېدا المېېم و، چېېې مونېېډي شېېعر لېېه زهونېېه الر وکېېړ  او پېېه نه ونېېو واکمېېن شېېو، 

 دومر  واکمن چې رسنې، يې له ن ګونو او ربړو رس  مخامخ کړل. 

رو يېېې رسالري وکېېړ ، لېېه دې رس  چېېې نېېان يېېې غ ېېي خېېان او دې تېېه ورتېېه مخېېو 

لیېېون  ګاڼېېه خېېو لېېه هوښېېیارو هېېم هوښېېیار و او دا دی تېېر مېېا او تېېر بېېدر  يېېې 

پلوښېېې او وهانګېېې را ورسېېېدې، پېېه دې وروسېېتیو کېېې ومېېان او دې تېېه ورتېېه خېېو 

آن پېېرې ووېېېاهل هېېم شېېول، لیېېه ومېېاين شېېعرونه، نېېو د ومېېان پېېه ګېېډون د ډېېېرو دې 

تیېېېم د   د نوښېېېت ر شېېېاعر نظېېېې،ې وي او پېېېه پېېېای کېېېې د شېېېعر ښېېېاپېرۍ الېېېوت

 الشاعرانه بريو او برياوو په هېله.

 
 مأخذونه: 

ډاکټر مجاور احمد زېار، پښتو بدامېچ، دوېم چاپ، دانش خپرندوېه وول ېه،  -۱

 مخونه.  ۳۰۶ -۳۱۶امرېز کال،  ۱۳۹۳پېښور، 

 ۱۳۶۲عبدالرحمن پژواک، کلمه دار  روپۍ، د لوهو زد  کېړو وزارا، کابېم،  -۲

 مخونه.  ۱۳۳۰ -۱۳۱۸امرېز کال، 
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 امرېز کال. ۱۳۹۳ېار محمد ېزال، درېګۍ، بې وا انټرنټي پاڼه،  -۳

وول ېه،  ډاکټر مجاور احمد زېار، نوې پېېړۍ او نېوې زرۍ، دانېش خپرندوېېه -۴

 زېږدېز کال. ۲۳۳۳پېښور، 

 ۰۴امرېز کال،  ۱۳۹۳پښتون آیا شېرزاد، اديب نېلونه،؟، خپرندوېه وول ه،  -۳

 امرېز کال. 
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 څېړنوال محمد اصف احمدزی

 

 

 

 يو اثر دی« التحفة القادرية»او « مناقب غوث االعظم»
 

 لنډيز:

 

د نولسمې مېودي پېړۍ اهوند يو تاويف شخاېت او لېیوال د همېدې پېېړۍ 

په وروستۍ نېاميي کې يو  عرفاين شېعري وولګېه کښېلې د . دا چېې وروسېته د دې 

مجموعې څو نسخې پېدا شوي، نو د فره ګ او ادب مې ه والو او څېړونیو يې په دوو 

بېو بېلو وختونو کې چېاپ کېړي او هېرې يېوې تېه يېې نېانګړی نېوم ورکېړی دی. دا 

لېی ه په همدې محور راڅرخي او په کې جوتېه شېوې چېې دا دو  نېه، بلیېې يېو ااېر 

 دی.

 رسيزه:

« التحفېة القادرېېة»د رس ېو له الرې مې واورېدل او ولېدل، چې په پښتو ژبه د 

په نوم پخوانۍ شعري وولګه په دې وروستېو کې موندل شېوې او تېاز  چېاپ او خپېر  

شوې. تردې خرب خپرېدو وروسته د دې کتاب د پېدا کولو او مطالعېه کولېو پېه ه ېه 

ې هم ولوستم. په همدې فیر کېې کې شوم. کتاب مې وموند او نې ې مطالې مې ي

شوم چې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اه  څېړنه وکړم. د څېړنې په اوږدو کې راته 

اهي ه وبرېښېد  چې د لېیوال په اه  يې معلوماا ترالسه کېړم، پېه همېدې ه ېو کېې 

څخه هم خرب شوم. دا ااېر مېې « م ایې غوث االعظم»وم، چې د نوموهي له يو بم اار 

کړ او کله مې چې يې پاڼې واهولې را واهولې، نو ش  راته پېدا شو چېې د  هم ترالسه
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پېېه « التحفېېة القادرېېېة»دې کتېېاب مطالېېې او اشېېعار خېېو کېېټ مېېټ، لیېېه د 

څېېېر دي، کلېېه چېېې يېېې پېېه مطېېالعې کېېې نېېور هېېم مېېخ تېېه الهم، راتېېه جوتېېه شېېو ، 

ېیېېوال چېېې دا دواه  کتابونېېه )م ایېېې غېېوث االعظېېم او تحفېېة القادريېېة( د يېېو  ل

 دي، خو په دوو بېوبېلو نومونو رس  ضب  شوی دی.

البتېېېه د يېېېادولو د  چېېېې دا يېېېو  پخېېېوانۍ او ارزښېېېت اکه شېېېعري وولګېېېه د ، 

چېېېې د یېېېادريې طريقېېېې او د دې طريقېېېې د پېېېري حرضېېېا عبېېېدالقادر ګېېېېوين د 

 م ایبو او  فاتو په اه  لېیم شوې د .

 د دې څېړنې اهميت او مربميت:

بېوبېلېېې نسېېخې پېېه مختلفېېو نېېايونو کېېې مونېېدل کېېېږي  دا چېېې د يېېو  ااېېر

او بېېېا د فره ېېګ او ادب مې ېېه وال هغېېه چېېاپوي. نېېو کلېېه کلېېه داسېېې هېېم کېېېږي 

چېېې پېېه ناپېېامۍ يېېو ااېېر پېېه دوو نومونېېو چېېاپېږي. همدغسېېې کېېار د نولسېېمې 

پېېېړۍ د يېېو  لېیېېوال پېېه ااېېر هېېم شېېوی دی. يېېو نېېم دا کتېېاب د )م ایېېې غېېوث 

شېېم کالېېه وروسېېته، همېېدا کتېېاب پېېه يېېو  بېېم نېېوم )التحفېېة  االعظېېم( او څېېه بانېېدې

القادريېېة( هېېم چېېاپ شېېوی دی. دا څېړنېېه پېېه همېېدې محېېور راڅرخېېي، چېېې دا 

دو  نېېېه، بلیېېېې يېېېو ااېېېر دی چېېېې همدغېېېه د دې څېړنېېېې اهمېېېېت او مربمېېېېت 

 تلیېلوي.

 د څېړنې موخې: 

د هغېېه ناسېېم پوهېېاوي او سېېو  تفېېاهم لېېه م ځېېه وهل دي چېېې فیېېر کېېېد ، د 

پېېه نېېوم يېېو لرغېېون  ااېېر ترکېېېې هېېېواد ېېېو عېېامل او دېپلومېېاا « لتحفېېة القادريېېةا»

سېېی ان الحېېان د لېېومړي نېېم لپېېار  پېېېدا کېېړی دی. ا ېې، موضېېوع دا د  چېېې 

 همدا اار تردې څو لسېزې وهاندې موجود و، خو په بم نامه.

 د څېړنې پوښتنې:

 ابن م ري څوک و؟

 اار دی که دو ؟م ایې غوث االعظم او التحفة القادرېة ېو 

 د څېړنې روش:

تحلېېېې، او مقايسېېېوي مېتودونېېېو پرب سېېېټ مېېېخ تېېېه  -رشيحي ېدا مقالېېېه د تېېې

 تللې د .
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 منت:د مقالې 

دلته لومړی د دې کتاب د لېیوال، د کتېاب د لېیلېو پېر نېټېې، م ځپېانګې، د 

دواهو نسخو د ل ډې پېژندنې او بېا پرتل ېې پېه اه  نې ېې مطالېې لېه لوسېتونیو رس  

 یيیوم. 

اهي ه د  ووايم، په دې مقاله کې چې د )التحفة القادرية( د نسخې له مت ېه لېه 

يوانې د ياګانو له مراعتولو پرته، نور  امو او لېیدود يې، کومو بېتونو استفاد  شوې، 

 ما په خپم حال پرېښي، ترڅو يې لوستونی  د اار په لېیدود هم پو  يش.

 د کتاب ليکوال:

د التحفة القادرېة اار د لېیوال نوم  د کتاب په پښتي او لېومړي مېخ کېې )ابېن 

)رکېن الېدين ابېن م ېري( م ري( راغل  دی، خو د کتاب په منت کې، دی خپېم نېان 

 راپېژين، لیه چې وايي 

 که دنېا د  که مې دين دی

 بس څام شا  مح  الدېن دی

 رکن الدين ابن م ري يم

 (  ۱) ز  ستا سپ  حلقه پزير يم

 بېا زياتوي 

  دلبسته پلمن ستا يم

 يم ستا يم تا به ستايم

 پتا فخر و تقدير دی

 چور پتا ابن م ري دی

 .ام دين شهچه اباد ِد له تاال  

 (۲) یافېه د مح  الدين رکن الدين شه

 نوموهی د خپم نسې او نای نايګي په اه  وايي 

 په نسې که دويزی ېا مهم دی يم

 حسبا  ستا د کوڅې سپ  د در ب دي يم

  پېوسته پتا دللاد يم

(۳) پېښوری پروا په بغداد يم
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 حافظ محمد م ري نومېد ، لیه چې وايي د رکن الدين پور 

 پور څام حافظ م ري دی

 (۴) پهرغم څام زهري دی

دی زياتوي، چې پور يې مدرسه هم درلېود  او پېه دې بېتونېو کېې يېې ورتېه اشېار  

 کړې د  

 تر یېامت ی مدرسه شه

 هر کوم ی رباين شه

 چه پاک نوم ی یرآين شه

 هر کوم ی رباين شه

 مدرسه ی بایي ووسه

 سلسله ی جاري ووسه

 شاګردان ی ناف  ووسه

 (۳) په جهان کښ شا ې  ووسه

 ابن م ري خپم نان د عبدالقادر جېوين پريو ګڼي او وايي  

 ېېته څام یاض القضاا 

 (۶) مفت  د مغلقاا  ې

 ېېپه څان شريين مرشب 

 د احمد ح بم مذهې  ې

 ته په څان عالېج اب  ې

 (۰) ته په څان یطې االیطاب  ې

 بېا زياتوي 

 شیر دا چه نه مهم د نه دويزی شوم

 له اخو ه دل بسته د در سپ  شوم

 خېال مې نلته که پا م عمرزی يم

 (۸) يا زوې  د فون  د چا نويس  يم

دی آن تر دې کچې د خپم پري او د هغه طريقې تېه مخلېی دی، چېې نېان د 

 خپم پري او مرشد سپ  ګڼي، دا وايي 
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 ما اابت د علپ پرا  کړ 

 ستا سګان څام همرا  کړ 

 ستا پور کښ چه سپي توب دی

 څام ع  سړي توب دی

 وايهيو څم تو  راته و 

 (۹) ما د سپو حلقي له بېايه

ااېر د لېیېوال نېوم )رکېن  "تحفېة القادريېة"له دې بېتونو څخه جوتېږي، چې د 

الدين( دا او لقې يې )ابن م ري( دا، د پور نوم يې )حافظ محمد م ري( دا، چېې 

يو  مدرسه يې هم لرله. نوموها خپم نان د عبېدالقادر جېېوين د یېادريې طريقېې 

 پريو بويل. د پښتونخوا د پېښور اوسېدونیى دا.

رم   وجهېه( تېه د نسې شجر  يې په اته ويلېتم پښېت کېې حرضېا عې، )کې

 رسېږي. 

اار کې زام  هېوادمم لېیي  رکن الدين بېن « فره ګ زبان و ادبېاا پښتو»په 

 -هېې ق۱۱۳۳حافظ م ري د پېښور په هزارخانې کې اوسېد ، د لېوی احمدشېا  بابېا )

م( د زمانې له ملهورو  وفېانو او اديب اشخا و څخه ۱۰۰۲-م۱۰۲۲هې ق / ۱۱۸۶

 (۱۳)و.

د ااېر مهېتمم احسېان   خېان دانېش لېیېي، چېې د « عظمم ایې غوث اال »د 

م په ابتدايي عرشو کېې يقې ېي ښېیاري، ۱۸۳۳م او ۱۰۳۳رکن الدين د ژوند دور د 

عرش  يې د زېږېدو زياا محتا  تېاريخ دی او د وفېاا  ۱۰۳۳خو دی زياتوي چې د 

. کلونه يې د نولسمې پېړۍ له هومبۍ عرشېې نېه اوهي او پېه دوهمېه کېې داخلېېږي

مزار يې د موس  زي په ک، کې دی. هغه چې په رکن عېامل او فاضېم مېېا  ېاحې 

 هم ملهور و، موس  زی او د پېښور د هزار خوانې ضلعې اوسېدونی  و.

د  یرآن کريم حفظ کړی، د یېادريې طريقېې پېريو و او د دې سلسېلې د دوهېم 

 سجاد  نل  حرضا سېد غوم یادرشا  څخه يې الس یوی کړی دی.

رسبېېېر  د )حفېېظ « التحفېېة القادرېېېة»يېېا « م ایېېې غېېوث االعظېېم»م ېېري پېېر  ابېېن

االداب( او )یانون( په نومونو د آاار خاوند هم دی. )یانون( کتاب يې د تجويېد پېه اه  

 دی. لېیوال يې په اه  وايي 
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 او  غوم واليت ابن م ريد یلم پژبه کار دارند تحرير

   چې ما ښیل  په پښتو څو یواعد وو

 پیښ نغښتي له یران فوا ېد وو

..... 

 القاه ز  موالنا شا  یف جي

 شوو يو څای چرته ناکا  مویي

 ما دا عرض د فوا د ورته وکړ

 مرحبای راته ووی زه  مې ښه کړ

 له اخو ه بې بارک   فې 

 راته لوسته پهر حرف پهر  لې 

 یر سپا  کړچه په ترتبېت ی د خدای ش

 څام زه  ی للیونه ب  وسوا  کړ

 تسل  څام وکړ  پد باب کښ

 (۱۱) خدايه غرق لر  د مې ې پدرياب کښ

 بېتونه لري.  ۳۳۳۳)حفظ االداب( بېا په خپله د ابن م ري په یول،  

د ابن م ري له آاارو ښیاري، چ  دی په فار  او عريب ژبو هېم ښېه پوهېېد  او 

 کتابونو لپار  يې عريب نومونه کارويل دي. همدا المم دی، چې د خپلو

د د  د کرش ورور نوم سېد برهان الدين و، چې د احمدشا  ابېدايل لېه طرفېه د 

 (۱۲)پېښور حاکم و.

 د لېیلو نېټه « ةيالتحفة القادر»يا « م ایې غوث االعظم»د 

ابن م ري د احمدشا  بابا د واکم ۍ پرمهال ژوند کړا او پېه همېدې مېود  کېې 

دا اار هېم کښېل  دی، نیېه يېې د هغېه پېه نېوم )احمدشېا  بابېا( يېو فاېم هېم يې 

 نانګړا کړا دا. دی وايي 

 چې د  د کتاب پښتو و ته ارضو شو 

 بادشاهي شايد روزي د پښت و شو 

 خرب ن  چه بم دور دويم طور شه

بادشاهي د پښت و د َکِن زور شه
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 بادشاهي د چارجوغه احمدشا  شوله

 د د  مخ د کفر شا په تېښته شوله

 بېا زياتوي 

 احمدبادشا  د دين ويچه 

 (۱۳) خود تاز  به رکن الدين وي

هې  ( د تُرکیې د انېادولو خېربي اژانېس د راپېور لېه مخېې، ۱۳۹۳د تېر کال )

کلونو ترم ا د افغان لییوال ابېن ُم یېر لېه لېوري  ۱۰۲۳او  ۱۰۲۲التحفة القادرېه د 

 (۱۴)په پښتو ژبه لییم شوې او تُرک دېپلوماا سی ان وموند .

م( د تأمېم وه ښېیاري، نیېه ۱۰۲۳ - ۱۰۲۲ر د لېیلېو پېورت ۍ نېټېه )د دې اا

م کال کې زېږېدل  او کله چې د تحفة القادرية اار لولېو، نېو ۱۰۲۲احمدشا  بابا په 

هلته د احمدشا  بابا د پاچاهي او د د  د سوبو او فتوحاتو په باب خربې راغلېې دي 

 ې د .او په يونای کې يې آن د دکن د جګړې يادونه هم کړ 

م( کېال ۱۰۳۹هېې ق )۱۱۰۳د څېړنوال حبیې   رفې  پېه وي ېا، دا کتېاب پېه 

م کېال ۱۰۴۰هې  / ۱۱۶۳. دا چې احمدشا  بابا واکم ي له (۱۳) کښم شوی دی

م( پورې غځېدلې، نو رکن الدين ابېن ۱۰۰۲هې ق/ ۱۱۸۶پېم او د ژوند تر وروستېو )

 دی. م ري هم په همدې وختونو کې خپم دا اار بلپړ کړی

دا خرب  نیه دیېقه د ، چې د م ایې غوث االعظم اار په لومړي مخ کې هېم د 

 م کال(۶۳-۱۰۳۹هې ق يا ۱۱۰۳دې اار د لېیلو نېټه داسې ښودل شوې د   )

 د اثر منځپانګه:

دا کتاب له يوې خوا د پښتو ادب په پراخه ورشو کېې يېو  بلېه زياتونېه د  او لېه 

 ادبېاتو پېه برخېه کېې سېا  السېته راوهنېه د . دا بلې خوا، د پښتو عرفاين او تاويف

 چې د دې کتاب م ځپانګه څه د ، په الندې کرښو کې ورته نغل د  کت ه کوو.

د کتېېاب زيېېاتر  او يېېا کېېابو وولېېه محتېېوا د یېېادريې طريقېېې او سېېېد عبېېدالقادر 

د ، خېو د کتېاب پېه لومړيېو کېې د   جېوين د م ېایبو بېېانولو تېه نېانګړې شېوې 

تعا ، رسول   )ص(، خلفا  راشدي و، څلورو امامانو... په اه  څرګ دونې هم راغلې 

دي.
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هېې 561 -471عبدالقادر جېوين د یادريې تاويف لړۍ ب سټګر دا، چې پېه 

د عېېراق پېېه جېېېوين )د طربسېېتان شېېاته( سېېېمه کېېې  م کېېال۱۱۶۶ – ۱۳۰۰ق / 

ېا وروسته په نوانۍ کې بغداد تېه تلېىل او هلتېه لېه علېاموو او  ېوفېانو زېږېد  او ب

رس  يوناا شوا او زد  کړې يې کړې دي. نوموها هملته په بغداد کېې مېړ او خښ 

شوا دا. د د  لقې )مح  الدين( دی چې په همدې کتېاب کېې تېرې پېه همېدې 

آاېار هېم لېري.  نوم ډېر  يادونه راغلې او ک ېه يېې ابومحمېد دی. دا نې ېې لېېی،

پېه شپاهسېمه مېیودي  ( پېه نېوم پېورې م سېوب د ،عبېدالقادر) د چې هطرېقیادريه 

ر پښتانه یباېم ېې ېګڼ شم ې اونیمه وچه کې نای پر نای شو  په ه دد ړۍ کې ېپ

 ېطرېقې ېپه افغانسېتان کېې د یېادرې .خپم مقبولیت له مخې نان ته جذب کړل د

پیېر سېید احمېد  ارواښېاد د کوي،مرشي  ېطرېقدې  ېو  مهمه کورنۍ چې تراوسه د

مسې د تییېه  چېې پېور ېېې ارواښېاد نقیېې  ېاحې د مرشېۍ پېر ،ګیوين کورنۍ د 

په )التحفة القادرية( ااېر کېې د  .لګولې و  او تر نن ورنې پورې هامغه لړۍ روانه د 

 عبدالقادر جېوين نوم ډېر نله راغل  او د هغه د شخاېت او طريقې ستاي ه په کې

 ډېر  شوې د .

د التحفة القادرېة اار له رسيزې وروسېته د )يېا فتېاه( پېه کلمېې پیېم شېوی او 

ورپسې د )بسم   الرحمن الرحېم( له راوهو وروسته، شم بېتېېز عېريب شېعر راغلې  

 دی. د دې بېتونو پېم او پای داسې دی 

 يا من کم يف نعت نات  االلسن

 يا من حر ب ور وجه  االع 

 بجذبات  جازبته  فاا الحدااناجذب ي 

 و شاهدين ملاهداا انوارک الحارة لساما االمیان

........ 

 سېام شېخي شېخ ملا خ العاام 

 سېد عبدالقادر االم  يل حبم اامت 

 سلطان العارف  اامیمل  يف العرفان

 بحر مواج للمريدين السارين م ه الفیضان

غ ا  للطالب  السالی  اامفتقرين الېه
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 يل عروة الواق  بعد الوفا ارجو الېه

 بحرمت ال بي و آله و خلفا  الراشدين

  تعال  لويي بېان شوې او لېه هغېه  په دې بېتونو کې لومړی د حمد په بڼه د

څخه د دعا غوښت ه شوې د ، ورپسې د رسول   )ص( سېتاي ه شېوې او درود پېرې 

ويم شوی او په وروستېو بېتونو کې د شېخ عبېدالقادر م ایېې او  ېفاا بېېان شېوي 

 دي.

پېېه دې بېتونېېو کېېې، نې ېېې امويېېي تېروت ېېې شېېوې دي، لیېېه  )جازبتېېه، 

 ا ، بڼه به يې )جانبته، اامستغری ( وي.اامتسغری (، چې 

په دې عريب شعر پسې متام، په دري ژبه يو شعر راغل  چې ع ېوان يېې دی  

)زدنا ارادة سلطان ا غوث مح  الدين(  او مع ا يېې د   )زمېوږ د سېلطان غېوث محې  

الدين اراد  زياته کړې(، خو د يادولو د ، چېې دلتېه غلطېي شېوې او دا عبېارا بايېد 

( ۳۴ن نه وای، نیه دا له دې مخیې د عريب شعر اخري نېم بېت دی. پېه دې )ع وا

 بېتېز دري شعر کې اته بېتونه په عريب ژبه هم راغ، دي.

په دې بېتونو کې د ) ( په نای وول )ک( لېیم شوی، لیېه  )کېدای، کېوېم، 

ک  ، کاېم، ناکه، اکر، س ، کفته، کرچه، ب یر( چې پېه ا ېم کېې )هېدای، هېوېم، 

   ، هاېم، ناهه، اهر، سگ، هفته، هرچه، ب  ر( دي.ه

دغه راز د )تو( اشاروي ضمري له مخیې ۍ کلمې رس  نښت  لېیم شوی، لیه   

 )ابتدا ېتو، ا ا ېتو، برا ېتو، رسا ېتو، لوا ېتو.....(

( ۰۱۶( مخ پېم او د کتاب تېر اخېري )۱۱تردې وروسته د کتاب پښتو منت له )

تېاب پېه وروسېتېو مخونېو کېې د تحفېة القادرېېة د ااېر د مخ پورې غځېدل  دی. د ک

 ا ، نسخې څو عیسونه راوهل شوي دي.

بابونو وېلم شوی او د هر بېاب نېوم پېه عېريب ژبېه راغلې  دی،  12دا کتاب په 

 چې هر باب بېا په فالونو وېلم شوی دی.

لومړی باب د حمد او ا ېا پېه اه  دی، چېې رسلېې  يېې دا  )البېاب االول يف 

 مد و الث ا (.الح
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دوهم باب نعت دی، چې رسلې  يې دا  )الباب الثاين يف نعت رسول  ېل  

  علېه وسلم(. پېه دې بېاب کېې د رسېول   پېه سېتاي ه او وانځ ېه کېې شېعرونه 

 راغ، دي.

لېیېم شېوي درېم باب د خلفا  راشدي و د م ېایبو )سېتاي ې( پېه اه  دی، چېې 

دي  )الباب الثالث يف م ایېې خلفېا  الراشېدين(. بېېا همېدا بېاب پېه لسېو فاېلونو 

وېلم شوی دی، چې د څلورو خلفاوو، اهم بېت او د خپم پري ستاي ې په کې شوې 

 دي.

په دې پسې د دې کتاب د لېیلو د المم په اه  بېتونه راغ،، چې په عريب ژبېه 

تې(. ورپسې يېو بېم ع ېوان پېه نامېه )انتقېال رسلې  يې دا  )ف  باعث تیلې، الی

مبده مال  ریاب خلپ   احمدشا ( کې راغىل، چې د احمدشا  بابا په سېتاي ه او 

 د هغه د فتوحاتو په اه  په کې څرګ دونې راغ،، لیه چې وايي 

 پدکن ی لګول  شور ماشور دی

 احمدشازی نیول  د دېن زور دی

 بم له السه ی د دېن پفیر اور شه

 پِد اور جمعېت د کفر خور شه

 بېا زياتوي 

 الغرض که څموږ یدر څه د آ  وي

 ن ییايل بادشا  د دين د احمدشا  وي

 څمونږ آ  د ش  لوګي وي پا  پرې چا

 (۱۶) ساېه بان ِد وي له هر  بو سا

مخونو کې د )مقدمة الیتاب( په نوم په دري ژبه په نېرث  ۱۱۰ -۱۳۶د کتاب له 

ې دي ي او تاويف مسايم پېه کېې بېېان شېوي دي. خېو پېه خپلېه د لېی ه راغلې، چ

 کتاب په اه  په کې څه نه لېدل کېږي.

څلورم باب د هغه په غاه  د نبي کريم )ص( د پښې ايښودلو په اه  دا  )البېاب 

 الراب  يف وض  ال بي یدمه عل  ریبته(.

څرګ دونې لېري،  تر يادو ستاي و او م قبتونو وروسته، د خپم پري او مرشد په اه 

 لیه چې وايي 
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 ما مض  تراوسه تش د کتاب ساخت دی

 پس لد واور  په ع  مطالې مې ياخت دی

 ښی، دي هجواهر کښ 

 چه خود پري وي، دي ه

 چې مې جد په پورته ت ه

 (۱۰) تر سدری ورسېدنه

 س دونو وېلم شوی دی. ۰دا باب بېا په 

په م ا کې يې ګڼ شمېر يو نايي عريب بېتونه هم راغ، دي، بېا پېه دري ژبېه 

 په نرث خربې په کې راغلې دي.

)البېاب الخېامس پېه تولېد پ ځم باب د جېون د پېدايښت په اه  خېربې لېري  

شاهي کېون(. دا باب په م قبتونېو )سېتاي و( وېلېم شېوا او پېه ترتېېې لېه لېومړي 

 م قبته تر اوم م قبته په کې د ګېوين م ایې بېان شوي دي.

شپږم باب د هغه د شیم او  ېورا پېه اه  دا  )البېاب السېاد  يف هېئتېه و 

 قبتونو وېلم شوا دا. ورته(. دا باب هم م ایې لري، چې په څلورو م 

اووم باب د هغه د فاخرو جامو په اه  دا  )الباب الساب  يف البسېته الفېاخرة(. 

 دا باب هم له لومړي تر څلورم پورې م قبتونه لري.

اتم باب د هغه د ژوند په هیله دا  )الباب الثامن يف معاشه(. چې دا باب هم 

 م قبتونه لري. 7

ين( د اخویېو، عېاداتو، ورکېړې او بل ېې پېه اه  نهم باب د هغه )عبدالقادر جېو 

 51دا  )البېېاب التاسېې  يف خلقېېه و عادتېېه و اعطا ېېېه الجزيېېم و د عوتېېه(. دا هېېم 

 م ایې لري.

لسم باب د هغه )شېخ جېوين( د عبادا، سخت رياضت، استقامت او لوهوايل 

 م ایې لري. 18په اه  دا. دا هم 

 س دونو وېلم شوا دا. 13. دا بېا په يوولسم باب د هغه د امامت په اه  دا

 39دولسم باب د هغه ارادا او په مريدونو د شفقت په اه  دا. دا باب هېم پېه 

 م قبتونو شامم دا.

 رکن الدين ابن م ري د خپم کتاب د پاا )خاتم الیتاب( په اه  وايي  
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 شیر فضم د ښه خداا شه

 آراا شه چه .ام عامل

 څه عجې تحفه کتاب دا

 چه جام  د هر باب دا

 پیښ جم  کارستان دا

 دا کتاب عجې داستان دا

 ښه  حي  ادق ایوال دي

 رس ب   د پري احوال دي

..... 

  پظاهر دا حیاياا دي

 پمع   کښ حديثاا دي

 پظاهر د پري  فت دا

 پمع ى س ى س ت دي

 ښه تحفه طرفه کتاب دا

 (۱۸) رس ب  د پري آداب دي

 لېیوال د خپم کتاب د نېمګړتېاوو په اه  وايي 

 که دې لفظ ته التفاا وي

 څه بېتونه کم و زياا وا

  له الفاظو بې پروا وم

 (۱۹) رس ب  پخېال شېدا وم

دا چې کتاب يې څ ګه لېیىل، په اه  يې لېیوال د څېو کتېابونو د نومونېو )ک ېز 

نفخېاا د جېامي، میتوبېاا، امعېاا د الحقايپ، هجة االرسار، م ایې غوث ملېهور، 

 شا  فاضم...( له راوهو وروسته وايي 

 لِد یسم کتابونه

 اکرث ماته جم  وونه

 دا مې وول کړ  رس  جم 

ترې مې بله کړ  دا شم 
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 دا کتاب ښه مع وي دا

 (۲۳) په پښتو کښ مث وي دا

 د کتاب معاضې و ته وايي 

 که يې په فهم نه ي باند

 اعااض میړ  راباندې

  که له فهم ستا ورا وي

 (۲۱) می ړ  چې به خطا وي

 خو په اخر کې اعااف کوي 

 که سهو  که خطا د 

 خا ه څام د  ز  نا 

  یافېه چه د انسان وي

 چرته چرته کښ نسېان وي

 دا نه وايم چې بې باک يم

 له جمله خلله پاک يم

 ولې ګو  که د بېان وي

 له کاتې هم نسېان وي

.... 

 که له ما چرته خطا وي

 ناخطا علم دستا وي

 اراسته يې پښه طور کړ 

 (۲۲) پا وه کښ ي ښه غور کړ 
... 

  پري کړ م ظور ما کښ حرضا 

 درکذر څام تقاري کړ 

 ما تقاري و ته میور 

 (۲۳) د لوا پري و مخ ته کور 
 

 د کتاب پاا په دې بېتونو کوي 
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 دام ګري چې د لوا پري يم

 بې پروا ابن م ري يم

 که په ما څوک ش  کوي ه

 نام څه يش ج  وهې ه

 که اول که مې آخر دا

 که مې ظاهر داکه باطن 

  پري زما عبدالقادر دا

 القادر عبدالقادر دا

 د علامُن چې اجو  وي

 دا کتاب به يې په ال  وي

 دا کتاب به يې په کار وي

 هر چې  بوا په کې د نا  وي

 روګردان به ن ې نه وي

 (۲۴) مګر هغه چې خ ا  وي

 « م ایې غوث االعظم»
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م کې په پېښور کې د احسېان   خېان دانېش پېه پېېش لفېظ ۱۹۹۳دا اار په 

فت حیومت  وبه رسحد لېه خېوا ( مخونو کې د محیمه اقا۱۸   ۴۶۳)اهتامم( په )

مخونو کې د کتېاب او د هغېه  ۱۳۳ -۳په جدون پريس کې چاپ شوی دی. د اار په 

لېیوال په اه  د يوې اردو لېی ې پېه شېمول، څېو بېوبېلېې ضېمېمې راغلېې دي. پېه 

لېېومړي مېېخ کېېې د کتېېاب د لېیلېېو نېټېېه داسېېې لېیېېم شېېوې د   )تحريېېر شېېد  

(. د لېیوال نوم يې داسې يېاد کېړی دی  عېسوي ۶۳-۱۰۳۹هجري مبطابپ ۱۱۰۳

)حرضا موالنا مېا سېد رکن الدين یادري فاض، ااملقې پېه رکېن عېامل و ااملېهور 

په فاضم مېا  ېې رحمة   علېېه و علې  آبا ېه الیېريم(. ورپسېې د کتېاب مخترصې 

 فهرست راغل  دی. 

ېمه په دې کتاب کې لومړی )تعېارف بېه زبېان اردو(، بېېا )پېیش لفېظ مې  ضېم

از حرضېا موالنېا « پلتو مث ېوي»جاا. به زبان پلتو(، ورپسې )م ایې غوث االعظم 

به زبان »سېد رکن الدين یادري فاض، علېه الرحمة والرضوان(، بېا )مقدمة الیتاب 

از ما ، علېه الرحمة( او په اخر کې )تعارف بېه زبېان انګريېزي( راغلې  « فارس  نرث

 دی.

 التحفة القادرية: 

( سېانتي مېا  د  ۲۲،۳ * ۱۸مخونه لري، د هر مخ تقطې  يې ) ۰۲۲دا اار بېا 

بېتونه لري، د  فحې چوکاټ په ښیلې مې اتورۍ رس  په رنګه بڼېه  ۱۱او هر مخ يې 
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راغل  دی. د هرې  فحې پېه اخېر کېې د ورپسېې  ېفحې يېو  يېا دو  کلمېې 

يو مخېزې رسيېزې وروسېته د  -تو، ترکي، انګلېيس( تر يوراغلې دي. په درې ژبو )پښ

 کتاب ا ، منت پېم شوی دی.

 بېتونېهم ظوم اار وول  لېیوال او شاعر عبد  پېیار په يو  مقاله لېی،، د دې

فېة القادرېېه شېعري حشیم او ژب ي جوهښېت پېه لحېاظ د الت دي. ږېته رس (۰۸۰۳)

یلمېي ، د دې کتېاب نېانګړنې لېري م( وېولې۱۰۲۲-۱۰۰۲)هامغې زمانې  وولګه د

خطاطۍ د هرن ېو  ښیلې او ژوندۍ وونېه هېم  زمانې د نسخه د احمدشا  ابدايل د

 (۲۳).دل  يشېګڼم ک

د دې کتاب يو  نسخه په ايرل ډ هېواد کې موجود  و  او په کابم کې د ترکېېې 

دا چېې د سفارا مستلار ډاکټر س ان ايلخان په زيار په ايرل ډ کې موندل شوې د . 

نوموهي په کابم کې د ترکیې په سفارا کې د مستلار په توګېه کېار کېاو ، د کتېاب 

هې   کېال پېه نېاميېي شېاوخوا پېه کابېم کېې د ۱۳۹۳ژبه ېې پېژندلې و . دا اار د 

ووکونېو کېې پېه هلې   ۲۳۳۳لېه خېوا پېه  (TIKA)«وېیېا» ترکیې د پراختیايي ادارې

او مجلېد  پښېتۍ کېې د چېاپ پېه سټېډ مارکېټې ګ مطبعې کې په ښی،  حافت 

 ګاڼه پسولم شوی دی. 

دا چې دا کتاب څ ګه پېدا شوی دی؟ دې پوښېت ې تېه ډاکټېر ايلخېان داسېې 

م کال کې د ډبل  چسټربېټي په کتابتون ۲۳۱۴کله چې ز  په "نواب ورکړی دی  

کې په دې لټه کې شوم، چې اېا په نوموهي کتابتون کېې بېه د عثامنېېانو د وخېت د 

په اه ، په کردي ژبه کوم لېیم شوی اار وي او که نه؟ په اتفایي ډول رس  مېې  اسوم

په نواب کې د کردي ژبې پر نای د پښتو ژبېې )التحفېة القادريېة( ترالسېه کېړ . لېه 

سېېلو کېېالو راهېسېېې پېېه نومېېوهي کتېېابتون کېېې د ختېېېا لېی ېېو او تاېېانېفو لپېېار  پېېه 

ژبه د ناپوهۍ له امله د تخم  په څېېر کتابتون کې ګومارل شويو کارپوهانو پر پښتو 

 "دغه اار يې په نوموهي کتابتون کې د کردي ژبې په نامه ابت کړی و.

دی زياتوي، د پښتو ژبې په څېړنو کې د يېو  نېوي پېړاو پرانېسېتونیې دغېه بېې 

سارې لېی ه، د نوموهي کتابتون په اجازې رس  د ورانسیرپټ په توګه د سپې ، پري 

 حاام، افغان ولس او د څېړونیو خدمت ته وهاندې کوي. د روحانېت په ا
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اوږدو کې تر ن ه پورې د هغه په وي ا، دغه لېی ه د پښتو ژبې د کلتورد تاريخ په 

د تاوف او عرفان په ډګر کې د يو  پله حېثېت لري، چې د عرفان او تاوف تاريخي 

پړاو له نن ورنې رس  نښلوي او دا چېې پېه پښېتو ژبېه کېې عرفېان او تاېوف تلپېاتې 

 (۲۶)ريښې لري، دا کتاب په دې باب کې نانګړی مقام لري.

 د دې کتاب ليکدود او ځانګړنې:

وولګه د پښتو په اوس ي عريب لېیېدود لېیېم شېوې د ، خېو لېیېوال دا شعري 

يې د نې و تورو او کلمو په لېیلو کېې خپېم نېانګړی سېب  لېري، چېې څېو يېې پېه 

 الندې ډول دي 

 په زياترو نايونو کې ) ( په )کاف( لېیم شوی دی. -۱

 )ڼ( په )نړ( لېیم شوی، لیه  -۲

 هم اعداد اضداد چه دي ه

 (۲۰) دي هغري  می ړ ع  ی 

 )کې( زياتر  په )کښ( بڼه لېیم شوی دی، لیه  -۳

  پظاهر دا حیاياا دي

 (۲۸) حديثاا دي کښپمع   

 يا دا چې 

 دا کتاب ښه مع وي دا

 (۲۹) مث وي دا کښپه پښتو 

 د )يې( ضمېر لپار  زياتر  )ی( راغلې د ، لیه  -۴

 مدرسه شه یتر یېامت 

 رباين شه یهر کوم 

  یرآين شه یپاک نوم 

 (۳۳) رباين شه یهر کوم 

په اار کې )ځ( توری نه لېېدل کېېږي، بلیېې پېه نېای يېې )څ( راغلې  دی،  -۳

 لیه 

 هر يو نه غړوم غاه 

(۳۱) م دوست واه  ړ ای کڅپه خپم 
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زياتر  رسبلونه له ورپسې کلمې رس  ډېرا وخېت يونېای راغې، دي، لیېه   -۶

لیې، )لېه کېې،(، پیېې، )پېه کېې،(. دا پورتېه نانګړتېېاوې پېه النېدې بېتونېه کېې 

 وګورئ 

  د  يب رن  ارنرنی

  پرن  خلقه کړ  رن

 بې له کې، په څه کې،

 خلقه کړ  کې، در کې،

 عزوجم دی ال اله اال هو

 (۳۲) هوپامې، پیای د سوال څنلته 

 يا دا چې 

  عتقاد يمپامحیم ستا 

 (۳۳) يم عتامدپاناست و ستا 

 و مې شهپغچې داغ ستا 

 (۳۴) ير حسن بې ااين شهپډ

 ېال يمپخزه  سوخته هم ستا 

 (۳۳) وخم لیه هول يمپم

 يا دا چې )کا( له مخیې ۍ کلمې رس  يونای شوی دی، لیه  -۰

 انیخدای بې عفو  هر عاېا

 (۳۶) سود يې زيان د هر نقاان کا

او عېريب مقولېو اسېت اد شېوی دی، په بېتونو کې په نې ېو آيتونېو، حېديثونو  -۸

 لیه 

 کم شک هال  اال وجهه

 بې لتا بم وجود نه لري شمه

 امن اامل  يوم الېوم دی

 (۳۰) واه  ستا د وجود روم دی

زياتر  راغ، آيتونه او عريب ا طوحاا او يا د   تعال  نومونو ته سور رنګ  -۹

 ورکړل شوی، چې د کتاب په ا ، نسخه کې همداسې دي.
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مېېخ(، ۲۳مېېخ(، فافسېېوز )۲۶نامانوسېېې کلمېېې هېېم لېېري، لیېېه  پارضېېو ) -۱۳

 مخ(.۳۳سبط  )

ه ې د ا ېولو نېه مراعېت کولېو لېه املېه، د د کلمو ناسم لېیلېو او د مت پېو  -۱۱

شعرونو لوستم يې لوستونی  وی   کوي او د مطېالعې تسلسېم تېه ېېې زيېان اهوي. 

بله دا چې په پښتو کې د )ياګانو( ناسم استعامل هم جملې له سېتونزو رس  مخېامخ 

 کوي، چې دا ستونز  په دې اار کې موجود  د .

دي، رانقم شوي، خو کله کله يې پېه بېتونه له ا م څخه، لیه څ ګه چي  -۱۲

 رانقلولو کې ډېر  توجه نه د  شوې، لیه 

 دی اليپ که ما ، شم

 (۳۸) شم نال،که لتا خوا 

 په ا م کې دا بېت داسې دی 

 دی اليپ که ما ، شم

 (۳۹) شم ال،که لتا خوانا 

که چېرې د دې کتاب د لېیلو زمانې، نې و نورو آاارو ته مراجعه وکړو، نېو هلتېه 

هم د پورت ېو مواردو لېیدود لېدل کېږي؛ مثو   د حافظ مرغزي په اار )احمدشېاهي 

( شمېرې لېیدود مراعېاا شېوی دی. ۴ -۱شه امه( کې پورت   لېیدود، خا تا  له )

هلته هم ) ( په )ک(، )ڼ( پېه )نېړ(، )کښېې( پېه )کښ( او د )يېې( ضېمري پېه )ې( 

( پېه ) (، )ږ( پېه )ک(، )ځ( پېه لېیم شوی دی. په  )احمدشاهي شه امه( بېا )ښ

 (۴۳))ز( کښم شوی دی.

په هر  ورا، )التحفة القادرية( ااېر د پښېتو ادب او پېه نېانګړي ډول د پښېتو 

عرفاين او تاويف آاارو په برخه کې يو غ ېمت اار دا، چېې پېه دوهېم نېم چاپېېدو 

رس  يې د تاويف ادب او خا تا  د یادريې طريقې په اه  ډېر څه لري، خو اا کېا  

شېوا واا. پېه لېومړي رس کېې  چېې دا ااېر د مت پېوه ې لېه ا ېولو رس  برابېر چېاپ

ورباندې د کتاب په اه  يو  هراهخېز  رسيېز  کښېم شېوې واا، چېې پېه کېې د ااېر د 

لېیوال، د اار په امو او همدارنګه ژب ېو خاو ېاتو باندې  خېربې شېوې وای، بېېا د 

کتاب منت له ا ولو رس  برابر تاحې  شوا واا، ا ېم يېې پېه النېدې ام لېیونېو او 
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ڼه يې په منت کېې نېاا پېه نېاا شېوې واا، فهرسېت ورکېړل تاحې  شوې ب

 شوا واا او په پاا کې يې لغت امه لرالا.

استاد زام  هېوادمم لېیي، د منت رسم الخ  بايد د مؤل، له کښېلې نسېخې 

رس  سم راوهل يش، خو دا چې عريب رسم الخ  له بېوبېلو دورو څخه تېر شوی دی 

ې د مېنت د سېمون او نقېم پرمهېال د مودجېود  او تغېرياا يې م ، دي، نو بويه چې

. نو په دې اار کې هېم بايېد همېدا ا ېم مراعېت شېوی (۴۱) امو خېال وساتم يش

 وای.

د يادولو د ، چې په )ګ جې ه باز نسخه هاا خطى اسېومى و ايېراىن( وېبپاڼېه 

کې راغ،، چې د )تحفة القادرية( په نوم پېه فېار  ژبېه ااېر شېته، چېې مؤلې، يېې 

 ادق اللهايب السعدي دا او موضوعاا يېې فلسېفه، روان شې ا ، ديېن،  محمد

 (۴۲)اسوم، تاوف او عرفان دا.

 ې۱۳۳۳ق/۱۳۲۴ې۹۶۳) ې طريقې عارف ابو اامعايل الهوريدغه راز د یادري

م( په فار  ژبه د "تحفېة القادريېة" پېه نېوم يېو ااېر لېري، چېې د شېېخ ۱۶۱۳

و په اه  دی او د پاکستان په سېېالیوټ کېې پېه عبدالقادر جېوين د کراماتو او م ایب

 (۴۳)هې ق چاپ شوا او په اردو ژبه هم ترجمه شوا دا.1311

دا چې یادريه طريقه د تاوف او عرفان يو  ډېر  پراخه او ملهور  طريقه د ، نو 

پريوانو يې په بېو بېلو وختونو کې خپم پري او مرشد تېه د خلېوص لرلېو او همدارنګېه 

ته د خدمت کولو او نېورو تېه د خپېم پېغېام رسېولو لېه الرې د یېادريې خپلې طريقې 

طريقې په اه  لېی ې کړي او آاار ترې پاتې دي. نو که په فار  او عريب ژبو کېې پېه 

دې اه  آاار شته، پښتو ژبه هم په دې کار کې له چا کمه نه د  پاتې شوې، چېې ښېه 

 ه خوا ياد لېیم شوی اار دی.بېلګه يې د پښتون لېیوال رکن الدين ابن م ري ل

کې د دې اار د نوم په اه  څه ش  نلته، خو د لېیوال يېو « التحفة القادرية»په 

 څو بېتونه داسې هم په کې راغ، دي 

  ما څه پوچه ندي وي،

 نه مې دي له څانه ښی،

 پهر څای کښ  حي نقم

ز  لرم د  حې  ا م
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 م قول ع ه چه ملهور دي

 څای په څای پیښ مذکور دي

 پدباب کښ چه نادر دي

 (۴۴) اکرث تحفة القادر دي

 يا دا چې 

 شیر فضم د ښه خداا شه

 .ام عامل آراا شه

 څه عجې تحفه کتاب دا

 چه جام  د هر باب دا

..... 

 ښه تحفه طرفه کتاب دا

 (۴۳) رس ب  د پري آداب دي

 د يادو شوو دواړو نسنو پرتلنه:

کله چې مې د رکن الدين ابن م ري دا دواه  نسخې رس  مقاېسه کړې، نېو وېول 

يو  کې دي، په بم کې هم شته، پرته له ډېرو کمېو بېدلونونو، کمونېو هغه څه چې په 

 او زياتونو او هغه هم په دې ډول 

په لومړي اار )م ایې غوث االعظم( کې د کتاب د لېیلېو نېټېه او د لېیېوال  

 بلپړ نوم راغل ، خو په )تحفة القادرية( کې دا کار نه دی شوی. 

اه  پېه بېوبېلېو راغلېو ضېمېمو کېې په لومړي اار کې د کتاب او لېیوال پېه  

کايف معلوماا شته او هم ورباندې مهتمم يو  نسبتا  جېام  لېی ېه کېړې د ، خېو پېه 

 دوهم کې يوانې په يو  مخ کې ښاغ، س ان ډېر کم څه لېی، دي.

 د دواهو نسخو د م ځپانګې مقايسه  

 د )تحفة القادرية( د عريب شعر بېتونو کې راغ،  -

 جازبته  فاا الحداان اجذب ي بجذبات 

 و شاهدين ملاهداا انوارک الحارة لساما االمیان

خو په )م ایې غوث االعظم( کې بېا دا بېت د نې و کلمېو پېه تبېديم او حېذف 

 رس  داسې راغل  دی 
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 لافاا الحداان الجانبةاجذب ي بجذبات  

 االمیاناللوارک الحارة و شاهدين ملاهداا 

 يا دا چې، په )تحفة القادرية( کې راغ، 

 يا من يل يف حفظ  یس  حظ االمان

 احفظ ي عن اللغو و السهو وال سېان

 خو په )م ایې غوث االعظم( کې بېا د )یس ( کلمه )ی ( راغلې د  

 حظ االمان ی يا من يل يف حفظ  

 احفظ ي عن اللغو و السهو وال سېان

 ه، په )تحفة القادرية( کې راغ، همدارنګ

 يا من بج اب  یدس  النېپ

 افعم ب ا ما کفت له تلېپ

 خو په )م ایې غوث االعظم( کې بېا داسې راغل  دی 

 يلېپیدس  ال  بج ابيا من 

 له تلېپ ب ا ک تافعم 

 د دري ژبې د شعر پرتل ه  -

 په )تحفة القادرية( کې راغ، 

 شانهجم ب امی جامل پلانم يا رب 

 جم شانهبردار حجاب اين دانم يا رب 

  در اتل  نېست  چ انم سوزان

 جم شانهتا جمله تو مان  و وانم يارب 

 خو په )م ایې غوث االعظم( کې بېا داسې راغ، دي 

 يا رب ب  نلانمب امی جامل 

 يا رب و آنمبردار حجاب اين 

 سوزان جانمدر اتل  نېست  

 با جمله تو مان  و وانم يارب

پېه دې دري شېېعر کېې پېېه )م ایېې غېېوث االعظېم( کېېې د ) ( تېوري مراعېېاا 

شوی، په داسې حال کې چې په )تحفة القادرية( کې ېې په نای )ک( کښم شېوی 
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 دی.

داسې ښیاري چې په )تحفة القادرية( کې چې کېومې امويېي او يېا د لېیېدود 

هېوارې  ستونزې موجودې دي، هغه پېه دې بلېه نسېخه )م ایېې غېوث االعظېم( کېې

 شوې دي، د دې لپار  وګورئ د کتاب د پښتو شعرونو پېم ته 

 بسم   الرحمن الرحېم

 الباب االول يف الحمد و الث ا 

 په بسم الرحمن پسې رحېم کړم

 پريوي خطبي  د ید  د کريم کرم

  پ امه د غالې خدای یادر یېوم

 پیاغذ ښیوم څرګ د د زه  میتوم

 پست بل د دی که نور څه دی

 .ام واه  هست له د  دی

 لوی ب  چونه ب  څیون دی

 تر ظاهر چون و چیون دی

 رنیارن  د  يب رن 

 خلقه کړ  رن  پرن 

 عزوجم دی ال اله اال هو

 نلته څای د سوال پیې، پامهو

خو په )م ایې( کې دا بېتونه د لېیدود )اوس ي( په لږ تغېري رس  داسې راغې، 

 دي 

 ومپه نامه د غالې خدای یادر یې

 د زه  میتوم څرګ دپه کاغذ ښیوم 

 پست بل د دی که نور څه دی

 .ام واه  هست له د  دی

 دی بیچون بېچګونلوی 

 دی چګونتر ظاهر چون و 

 ګدی يب رن نګارنګر 
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 ګپه رن ګخلقه کړ  رن

 عزوجم دی ال اله اال هو

 ماهو پهکې،  پهای د سوال ننلته 

پورت ېو بېتونو په اه  بايد وويم يش، چې په )تحفة القادرية( کې د )باب( نېوم د 

راغل ، خو په )م ایې( کې نه تر ساګو کېږي، همدارنګه پېه )تحفېة( کېې لېه )بسېم 

  ( وروسته چې کوم بېت راغل ، هغه بېت په )م ایې( کې نلته.

م ایېې غېوث له دې معلومېږي، چې )تحفة( نسخه ښېايي لېه يېوې نسېخې او )

االعظم( له بلې نسخې را نقم شوې وي. بله دا چې په )التحفېة القادريېة( کېې چېې 

کوم لېیدود کارول شوی، هغېه پېه )م ایېې غېوث االعظېم( کېې پېه اوسې ي لېیېدود 

 اوښت  دی.

د کتاب دوهم باب ع وان په )التحفة القادرية( کې راغل  )البېاب الثېاين يف  -

، خو په )م ایې غېوث االعظېم( کېې بېېا هېېړ (۴۶)م(نعت رسول  ل    علیه وسل

 (۴۰)ع وان نلته او بېتونه مستقېم پېم شوي دي.

په )التحفة القادرية( کې راغ،  )الباب الثالث يف م ایې خلفا  الراشېدين(،  -

خو په )م ایې غوث االعظم( کې د ع وان په اخر کې د )اجېامال( کلمېه زياتېه شېوې 

 د .

اار له )م ایې غوث االعظم( نه بلپړ دی، نیېه پېه لېومړي  )التحفة القادرېة( -

کې زياا بېتونه راغ،، خو په دوهم کې نلته، لیېه دا چېې  )پېه التحفېة القادريېة( 

 کې له دې بېت وروسته 

 چه احمدبادشا  د دين وي

 خود تاز  به رکن الدين وي

مخېه  ۱۲لس نور بېتونه راغ، او ورپسې د )مقدمة الیتاب( تر رسلې  النېدې 

په دري ژبه نرثي لېی ه راغلې د  او بېا څلورم باب پېېم شېوی دی، خېو پېه )م ایېې 

  (۴۸)غوث االعظم( کې تر ياد شوي بېت وروسته، څلورم باب یوع شوی دی.

دغه ډول ستونز  د همدې باب په وروستۍ برخه کې هم شته، مطلې دا چېې  -

  په )التحفة القادرية( کې له دې بېت وروسته

رستر پا چه دا بیان
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 د لوی پري علو شان دی

، (۴۹) په عريب ژبه څو بېتونه راغ، او ورپسې په دري ژبه يو  لېی ه راغلېې د 

 (۳۳)خو په )م ایې غوث االعظم( کې دا بېتونه نه لېدل کېږي.

په )التحفة القادرية( کې پ ځم باب داسې راغل   )البېاب الخېامس پېه تولېد  -

شاهي کېون(، خو په )م ایې غوث االعظم( کې راغ،  )الباب الخېامس يف تولېد  

 (۳۱)رض    ع ه(.

څ ګزن ع وانونه په )اام قبېة الثالثېة،  په دې باب کې په )التحفة القادرية( کې

الرابعېېة....( يېېاد شېېوي، خېېو پېېه )م ایېېې غېېوث االعظېېم( کېېې پېېه )الحیايېېة الثالثېېة، 

 الرابعة.....(

، (۳۲)په )التحفة القاردية( کې راغ،  الباب الساد  يف هیئته و  ېورته( 

یئتېه خو په )م ایې غوث االعظم( کې دا باب اتم ښودل شوی  )الباب الثېامن يف ه

 (۳۳)و  ورته ید  رس (.

د دې باب د م قبتونو ع وانونه په )م ایې غوث االعظم( کې د )تحفة القادرية( 

 په پرتله اوږد  يا تفاې، راغ، دي.

، (۳۴)په )التحفة القادرية( کې راغ،  )الباب الساب  يف البسته الفېاخرة( 

)اام قبېېة يف لباسېېه خېېو پېېه )م ایېېې غېېوث االعظېېم( کېېې دا بېېاب نېېه، م قبېېت دی  

 (۳۳)الفاخرة(.

، خېو پېه (۳۶)په )التحفة القادرية( کې راغ،  )البېاب الثېامن يف معاشېه( 

)م ایې غوث االعظم( کې دا باب شمېر  نه لري او لېیم شېوي  )البېاب يف م ایېې 

 (۳۰)معاشه(.

پېېه )التحفېېة القادريېېة( کېېې راغېې،  )البېېاب التاسېې  يف خلقېېه و عادتېېه و  

يم و د عوته(. په )م ایې غوث االعظم( کې هېم همدغېه ع ېوان راغلې  اعطا ېه الجز

 (۳۸)دی.

پېېه )التحفېېة القادريېېة( کېېې راغېې،  )البېېاب العېېای يف عبادتېېه و رېاضېېاته  

، خو په )م ایې غېوث االعظېم( کېې راغې،  )البېاب (۳۹)اللایة و استقامة و علوي(

۶۳)(اسېتعداد  یېد  رس ه و رېاضېاته اللېایة و اسېتقامته و علېو العای يف عبادات
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د دې باب م ایې په )م ایې غوث االعظم( کېې بلېپړ او تفاېې، راغې،، خېو 

 )التحفة القادرية( کې يوانې د م قبت شمېر  د .

، (۶۱)په )التحفة القادرية( کې راغ،  )البېاب الحېادي عرشې فې  امامتېه( 

کې راغ،  ))البېاب الحېادي عرشې فې  امامتېه السې د  خو په )م ایې غوث االعظم(

 (۶۲)االول  بلارا ال بي(.

په )التحفېة القادريېة( کېې راغې،  )البېاب الثېاين عرشې يف یف ارادتېه و  

، خو په )م ایې غوث االعظم( کې راغ،  البېاب الثېاين (۶۳)شفقته عل  اامرېدين(

 (۶۴)بهم(.عرش يف یف ارادته و شفقته عل  اامرېدين و نرصته 

په )التحفة القادرية( اار کې چې کومې نرثي لېی ې د کتاب په م ا کېې دي، 

په )م ایې غوث االعظم( کېې پېه وروسېتېو مخونېو کېې رانقېم شېوې دي او د کتېاب 

 مهتمم يادونه کړې، چې دا د کتاب په م ا کې وې، خو دوی اخر کې راوستې.

 له چې دا بېت د دواهو آاارو وروستي بېتونه يو شان نه دي، ک 

 پري نام عبدالقادر دی

 القادر عبدالقادر دی

په دواهو آاارو کې راغلې ، نېو پېه )التحفېة القادريېة( کېې تېر دې وروسېته درې 

بېتونه راغ، او کتاب ختم شوی، خو په )م ایې غوث االعظم( کې تر ياد شوي بېېت 

 یافېې رس  راغل  دی. وروسته، له پورته درېېو بېتونو پرته  يواته بېتېز د )رب ا( په

 يادښت: 

په "شاه امه احمدشا  ابدا " کېې چېې 

حافظ لېیلې او د ملتاق احمد ملتاق له خېوا 

ترتېې او تدوين شوې او بېا د پښېتو اکېېډمي د 

م کېال پېه 1965پېښور يونېورسټي له خېوا پېه 

مخونو کې په پېښور کې چېاپ شېوې د ،  216

په دې ااېر کېې د )التحفېة القادريېة يېا م ایېې 

برخه چې د احمدشا  ابدايل پېه سېتاي ه کېې يېې ويلېې، غوث االعظم( د کتاب هغه 

( کې همېدا سېتاي ه 216  -211رانقم شوې د . د دې شه امې په وروستېو مخونو )
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اضافه شوې د . دا چې ولېې دا کېار شېوا، پېه دې اه  د پېښېور يونېورسېټي د 

 م( ډايرکټر موالنا عبدالقادر لېیي 1965پښتو اکېډمي د وخت  )

يېېو خېېېال دا راغېېى چېېې راشېېه د احمدشېېا  ابېېدايل د  "مېېوږ لېېه سمدسېېتي

م ېېایبو د ماېې ، رکېېن الېېدين ابېېن م ېېري دا نظېېم پېېه طېېور د ضېېمېمې شېېاه امې 

رس  يونېېاا کېېړ ، نېېو يېېو خېېو دا نظېېم د م ېېایبو پېېه نېېاا د شېېاه امې رس  زيېېاا 

جوهښېېت ولېېري او بلېېه بېېه يېېې دا فايېېد  وي چېېې د م ېېایبو د مېې ا نېېه بېېه راوويسېېتى 

ه لېېړ کېېې دا نظېېم هېېېړ کلېېه نېېه شېېو نلېېېد.... او جېېوه يېېې هېېم نېېه يش. د م ېېایبو پېې

 (۶۳)" خوه، نو نیه لوستونیو ته په دې شیم کې وهاندې کېږي.

 پايله:

پېېه دې څېړنېېه کېېې معلومېېه شېېو  چېېې )م ایېېې غېېوث االعظېېم( او )التحفېېة 

القادريېېة( د موالنېېا رکېېن الېېدين يېېو ااېېر دی، نېېه دو  آاېېار ، خېېو بېوبېلېېې نسېېخې 

م کېال پېه پېښېور کېې ۱۹۹۳لري، چېې يېو  نسېخه يېې پېه پېښېور کېې پېېدا او پېه 

کېېې  اېرل ېېډد احسېېان   خېېان دانېېش لېېه خېېوا چېېاپ شېېوې او بلېېه نسېېخه يېېې پېېه 

م کېېال چېېاپ شېېوې ۲۳۱۶مونېېدل شېېوې او د ډاکټېېر سېې ان ايلخېېان لېېه خېېوا پېېه 

د . لېېېه همېېېدې املېېېه، د دواهو نسېېېخونو د بېېېابونو او څ ګزنېېېو ع وانونېېېو او هېېېم د 

بېتونېېو پېېه شېېی، برخېېه کېېې لېېږ لېېږ بېېدلون لېېېدل کېېېږي. بلېېه دا چېېې، ويېېم کېېېږي 

  ېېحاف د دې ااېېر يېېو  بلېېه نسېېخه د بلوچسېېتان پېېه کووېېه ښېېار کېېې لېېه حمېېد 

 رس  هم شته.

د دې ااېېېر م ځپانګېېېه د پښېېېتو عرفېېېاين ادب لپېېېار  بډايېېېه زېرمېېېه د ، چېېېې 

 څېړونیو او د تاوف د الرې پريوانو لپار  ګټورې او د کار خربې لري.

 وهانديزونه 

دا چېېېې د کتېېېاب لېیېېېوال پېژندنېېېه او معېېېريف ډېېېېر  عامېېېه نېېېه د ، نېېېو  (1

ه  د ژبېېو او ادبېېېاتو مرکېېز لېېه خېېوا وهانېېديز کېېوم، چېېې د هغېېه د ژونېېد او آاېېارو پېېه ا

 تحقېقي پروژ  ولېیم يش. –يو  علمي 

کېېه د موالنېېا رکېېن الېېدين پېژندنېېه پېېه آريانېېا دايېېرة اامعېېارف کېېې شېېامله  (2

 يش، د هغه حپ به ادا شوی وي.
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The Current Converted Form of Pashto 

Proverbs 

 
M.Dawod Wafa 

Abstract 
 

Proverbs is an essential part of the folklore in Pashto 

literature. Most of the Pashtoons are using them while they 

are talking.  Our seniors have discoursed a large number of 

Pashto proverbs, but it seems that some of these proverbs can 

be interpreted in contrast to their original meaning. No study 

has been conducted to explore this specific topic yet. This 

study is going to investigate the causes that why such 

proverbs are inferred wrongly.  

 

Short for the lyric poetry of Ghani Khan 
 

 

Abdul Zahir Shakib 

 

Abstract 
 

In modern Pashto poetry Ghani Khan is the figure, who 

has a special style of poetry, musicians, words and thoughts. 

He expresses the words of heart concisely and smoothly and 

this feature has given him a special position in the poetry. 

Beside the meaningful poetry he has considered the speech 

music and that have made the poetry more interesting. In this 

article we tried to study the music of words and explore that 

Khan’s poetry is strong regarding the music of words. We 

used explanatory method of research to study, explore and 

presented different examples of his words. We discussed the 

words’ music in the poetry of Pushto mordent philosophical 

poet Ghani Khan’s poetry and presented the different samples 

of his words. It clarifies that   Ghani Khan was a great poet 

186



 

 

 

who could use the words on the correct way and had full 

attention to the music of words. Lyric beauty is covered in the 

words, the art of the speech, presenting the subject and 

meaning in colorful words, integration of thoughts and 

emotions and meaning in the words and music of sounds is 

the combination. 
 

 

Pashtun magazine is heading for 

awakening 

 
PHD.Azizullah Jabarkhil 

 Abstract 
 

In this writing t have blushed discussed the article 

published in Pashto magazine from standard references where 

there independency national preaching  religions preaching, 

discovering  the realities   pomes of the magazine , partial 

research and suffered and victim nation have seen researched. 

The gender especially women’s right has been highly  

considered and the related topics about Afghanistan has been 

discussed in Pashto magazine. 

 

 

Ashraf Khan Hijri, the great poet of 

Pashto 

 

Marim Mihan 
 

Abstracts 
 

In this article, Ashraf Khan Hijri is mentioned in the short 

life that is the son of Khushal Khan Khattak and is a beautiful 

dungeon in English. 

Ashraf Khan had three sons, Afzal Khan Khattak (Tarikh 

Morasa writer), and Nadeed Khan and Shamsher Khan are 
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two sons. Ashraf Khan also passed prisoner like his father and 

has committed fraudulent acts. He is not in prison, but he has 

said that every knockout hit his head and grief. 

Hijri expressed his love for his sons in his poetry as well 

as his father Khushan Khan Khattak is very thankful and 

considered himself his literary school student. Even though 

Khushk Khattak appeared to be angry, he still praised his 

father as a big success. 

Hijri has also expressed his disappointment in his poems 

and has been supporting his Pashtuns. Everything of life in 

her poetry is beautiful. 

He talked about many aspects of his father's life, but in 

the whole, his social and political aspects clearly reflected and 

when the person goes to his father's life, then his ability and 

ability at the same time Also look good In addition to using 

different artifacts in his poem, it is unfortunate that he has 

given his beautiful colors and colorful colors to him. 

 

 

How was the language of Pashtun last year? 
 

Dawod Jonbesh 
 

Abstracts 

 
Pashto is a language that has been directed to print 

publications in the second half of the 1st century and this is 

done by Siraj-ul-Haq. 

By publishing the title "National Literature" in the sixth 

edition of the year (1917 AD) in the 20th edition, The Pashto 

graph appeared, and in this edition 7-8 pages, in the form of 

Mawlawi Saleh Mohammad (Pashto pseudo), is printed in 

Pashto, which is also considered as the print of the Pashto 

articles in Afghanistan. 
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Analysis and analysis of the spiritual 

Masnavi 

 
T/Ahmad Salim rang 

Abstracts 

 

Maulana Rah was a scholar of all life and knowledge in the 

years of life, and a glimpse of various sciences and artifacts at 

the time, his followers, followers or demons, and ordinary 

people, like Shamka Patangan, and benefited from him. 

As an unidentified Qalandar came to the village named 

Shamsberiberarah and faced with Maulana Rah, his sunrise 

sunset and warmed his heart, and all his milk and 

merchandise. 

Maulana Rah is a darling and great beneficiary in the village 

of Shams village and streets. 
 

 

 

Search for good prose paths 

 
Fahim Baheer 

 

 

Abstract: 

 
In general, our current prose is divided into two categories 

in form, both types should be silicone. And its meaning is 

related to the pleasure; Stratification, simplicity and concept 

are considered (meaning) to be important features of prose, 

there are various ways to strengthen it in prose that can be 

done through practice. The clarity of information is very 

important in our current prose. Because the author wants to 

provide only information to readers. 

Young writers are needed in the first step to make their 

prose more accurate and prominent. Because it's important to 
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provide a clear and Right message to the reader. Harnessing 

great thought and imagination requires good prose. Select of 

correct words and regular sentences so important in the prose 

text. In this article, the same points are mentioned. Each 

section is provided with the samples for clarity. 

 

 

 

The relationship between literacy and 

journalism 
 

 

Shafiqullah Rahmani 

 
Abstract 

 
In fact, literature and journalism are separated, but they 

have some strong, inseparable principles link relating one 

section to other. Literature and journalism are incomplete 

separately. Their fundamental link resource is one and bother 

originate from the same resource for example; language, text, 

reading and writing morals, grammar, research, and speech 

giving. These are such values by which literature and 

journalism both reach to the maturity level.   

Since literature and journalism are strongly related to each 

other, scholars believe that journalism and literature must be 

studied separately and each one must be researched and 

studied in its own position and place. By this reason, we can 

say that writing itself or writing creation is literature and 

speech giving, broadcasting is journalism.  
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The need of collecting folklore and oral 

literature 
 

Khatera shenwary 
 

Abstracts 

 

As the folklore is people,s public property.if this 

property is of the people is not collected and recorded in 

every historical stage it will be erased with every 

passing historical phase.therefore it is imperative to 

collect this asset and prevent it from banishment.the 

folklore collection work has been commenced with the 

coming of mass media to our country.in this portion the 

name of galum mohi ud din is worth mentioning who 

was the first afghan to have published pashto proverbs 

in the pages of siraj newspaper,after that he collected 

and stored it in other official journals, magazines and 

books.folklore collection is a need for exposing 

cultural,social and economic aspect of society,acts 

habits, and various customs of the people in a society 

and their recognition can be illuminated by folklore that 

is why folklore items are needed to be collected and 

recorded. 

It is imperative for folklore materials to be collected 

and recorded and it can be used as a headache or 

sources of a written literature. additionally, folklore 

collection is important for the new generation to be 

aware of their past tribal habits,acts,customs and 

emotions.we need to collect them from villages and 

banks and record them so that they can be prevented 

from destruction and vanishment.It is not banishment 

but vanishment in the first part and replace that with 

vanishment. 
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Stages of ascent and descent of research 

and development 
 

Sayed Asghar Hashmi 
 

Abstract  
 

In this article, the introduction of research, the upgrading 

point of research and reasons of declination in the researchers 

work is discussed. And the periods of improvement and 

declination and their reasons are discussed. 

The relation between research and creation (invention) is 

clearly described. Do they have link to each other or not? 

Whether research is important or creation? Why the 

improvement period of research is known but the 

improvement point of the creation is unknown? What are the 

reasons of the research improvement period and what are the 

reasons of improvement for creation.  

 

 

White poetry is the prelude to the genre of art 

 
PHD.M.A.Zyar 

 

Abstracts 
 

It was often said that the illiterate is not a poem, because 

all the linguists do not implement it, However, some of these 

things have been so radical, as well as appreciation of poetry 

Whereas the literature is a thorough analysis of the story 

and this problem is not all ages Today, there are other forms 

in the morning, but at that time I did not create any ideas with 

this, and my view was that the careless lion will be one of the 

main characters of the imagination, as it is, and today we And 

you are all witnesses. 

This article discusses the same issues and discussions. 
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(Manaqeb-e-Ghowsalazam) and 

(Attohfatulaqadereya) is one book 
 

Mohammad Asif Ahmadzai 

 

Abstract 
 

A 19th century-based mystic personality and author had 

written a mystical poetry collection in the second half of the 

same century. But afterwards, some of the book’s manuscripts 

were found and the culture and literature’s enthusiasts and 

researchers published the collection in two diverse times and 

named it differently.  

This written work has been focused upon this subject to 

clarify that it was not two but one collection. 
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