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:یادونه
 مقاله دې له یوې رسمې پتې څخه چېې پېه ې ېې دېې د لل ېوم، تېوص، عخمې ، بممېد رع ېه، د

 مدمرې عه رم ولېږ، يش.  مو برېښملک پته وي د بمومو مداډمدټېمېفون شمېره 
 لېږ، شوې مقاله باید پوېنلزه ې څېړتلزه، ب ره مو له منل شوو بممد معلاروتو رسه برمبره وي. رم 
 لېږ، شوې مقاله باید په بمه خپروته دې ته وي خپره شوې.  رم 
  .د مقالې رسللک باید لنډ مو له منځپاتګې رسه سمون ولري 
  دممو عرمنځ لنډیز ولري مو د څېړتې پوښتل شوې پوښتنه ځومب دېړم   ۰۸۸مو  ۰۸مقاله باید د

 يش. ېمدغه رمز لنډیز باید د یوتس و په یوې ژبې ژباړ، شو  وي. 
   مقاله باید د رسیزې، مېملې،، ممملې،، مېوخې، د څېړتېې پوښېتنې، د څېړتېې رول، پېایمې مو

 مأخذوتو لروت ې وي مو په منت دې مأخذ عه ت وعه شوې وي. 
  .مقاله باید د لل وملۍ له مصولو رسه سمه وي، مماليد مو متشايد عېروعنې وته لري 
  د ۵۱معلاري مخوتېه وي، د ووتېس سېایز  ۵۱مخه مو حد مدرث يې  ۷د مقالې حجم حد مقل يې ،

 وي مو مدمرې عه دې ساو، مو ېارد داپد دومړه رم ولېږ، يش. )  (Singleدرښو عرمنځ واصمه باید 
   د ترشميت الیحې له مخې د یوې مقېالې د عایلېد مو رد وم  د مجمې دتنپالو  د بمومو مداډمد
 ري. ل
  د رملېږ، شوو مقالو شننه مو څېړته د لل وملو و ري زېږتده ده، لل وم، عه بویه چې سپلناو  يې

 په خپمه ودړي، مدمره يې په سپلناوي دې دوص مسوولل، ته لري. 
  .د مجمې له چاپ شوو مقالو څخه مستفاده دو،، بې له مأخذه جومز ته لري 
  لل وملو عه ته وردو، دېږي. مدمرې عه رملېږ، شوې مقاله بېرعه 
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 څېړنپوه نرصهللا نارص

 
 د محمد اکرب معتمد ژوند او اديب هڅې

 

 لنډيز:
 

زموږ په هېواد کې ډېر نومیايل او حقدار لیکووا  او اواارات رېور اوو  او او  
هم دغسې ورلې څېرې لرو، هغه چې او  زموږ په منځ کې نه اته، د هغوو  پوه ا   

لونکی نسل به يې له اديب هڅو او به څه ویل او لیکل دا ګټه ولر  چې اوسني او رار
کارنامو څخه خرب يش او له بله پلو  به د دو  د دغو خدمتونو نسويي حوا ادا اوو  

 و . 
یو له دغسې حقدارو او د درنښت و  لیکوالو څخه څېړنپو  محمود اکورب ممتمود 
انیوار  د  چې خپل ژوند يې فرهنګي و اديب هڅوو او پوه نوانګړې روګوه د پښوتو 

خدمت ره نانګړ  کړ  و. هغه د خپل ژوند په بهیر کې ډېر اثار لویک   ژبې او ادب
 او یا يې له نورو ژبو ژبا يل د  چې د د  دغه خدمتونه د یادونې او ستانیې و  د . 

په دې لیکنه کې به د نومو   پر لنو  ژونود لیوب ربېور  د هغوه پوه ژونود، زد  
ې، د الموی پورژوژو پوه ورنووونې او کړو، آثارو، لیکوالۍ او ااارۍ، د ااګردانو روزن

اديب اخصویت  -نورو اديب هڅو اام بحث ويش او په ررڅ کې به يې د هغه د الموي
 رر یو  برید  رونانه يش. 

 رسیزه: 
د پوهانو او فرهنګیانو پېژندنه او د هغو  پر آثوارو بحوث پوه دې ممنوا د  چوې 

ه ورروه نوورو فرهنګوي اوسني او رارلونکي نسلونه وهڅو  يش چې د دغسې او دې رو
 چارو پرمخ بېولو ره و  وغځو  او فرهنګي چوپړ ره مال ورړ . 
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وايي چې مخکینی د وروستني پو  )پُل( د ، موږ به په دې روګه له یووې خووا 
د خپلو مرشانو د یادونې او منانځنې ررڅنګ چې دا د هغو  حوا د ، د هغوو  لوه 

ه خپل مرشات له هېرېدو او آثوار بوه يوې لوه پنځونو او څېړنو ر  بلدېږو، له بلې خوا ب
ورکېدو ژغورو او کارنامې به يې بیانوو او همدارنګه به مو اوسني او رارلونکي نسول روه 
یو پیغام و اندې کړ  و . په دې روګه به نوات نسل هم وهڅو  يش او دا بوه د دې 

غوا   او ومل يش چې دو  به هم د خپلو مرشانو په څېر فرهنګي هڅو روه مټوې راون
 د هغو  په پله به پل کېږد .

 د څېړنې اهمیت او مربمیت: 
هر هېواد او ټولنه خپل خپل فرهنګي میراثونه او فرهنګي اخصیتونه لر ، کوه 
څه هم فرهنګي اخصیتونه پوله او رحد نه پېژين، خوو بیوا هوم ))هور څوو  خپول 

نوي، کوه یوو  ګڼي ناغ (( همدغه فرهنګي موارین د یوې ټولنې د هویت ومل ګر 
ټولنه یا قوم خپله ژبه او فرهنوګ لوه وسوه ورکوړ ، نوو نوکار  د  چوې محکووم واقو  

 کېږ . 
د فرهنګ د پیاو ریا لپار  کار ډله ییز  هڅه غوا  ، لکه چې له یو  وسه ټب نه 
خېږ ، همداسې په یو  ګل هم نوه پلولی کېوږ ، نون چوې مووږ پوه خپول فرهنوګ 

ګونو کلونو د کړاو، هلو نلو او قربوانیو نتیهوه د ، نوو بویوه ویا و، دا زموږ د نیکونو د زر 
چې موږ په خپلو مرشوانو نوه یووانې وویوا و، بلکوې د هغوو  هڅوې او کارنوامې بایود 
رابرسېر  او وڅېړو او ټولنې ره يې ور وپېژنو، د دې موضوع اهمیت او مربمیت هم پوه 

و څخوه پوه یوو  همدې ټکي چوريل چې په دې مقاله کې موږ له دغسوې اخصویتون
 باندې غږېږو. 

 د څېړنې موخه:
د دې څېړنووې موخووه دا د  چووې د څېړنپووو  محموود اکوورب ممتموود د اخصوویت 
بېالبېل ا خونه رونانه، د د  فرهنګي هڅې څرګندې او د نانګړو آثوارو فهرسوت يوې 
و اندې يش، لن   دا چې د د  فرهنګي خدمتونه به په نانګړې روګه پښتو ژبې ره د 

 ه رر یو  حد  رونانه يش. د  خدمتون
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 د څېړنې پوښتنې:
 محمد اکرب ممتمد څو  و؟ 
 .زد  کړې يې رر کومې کچې رسولې وې 
 اديب خدمتونه يې ررر  کړې د ؟ -کوم مهم او د یادونې و  فرهنګي 

 د څېړنې میتود:
 په دې څېړنه کې له ررشیحي او روضیحي میتود څخه ګټه اخیستل اوې د . 

 اصيل منت:
( د لوو  ننګرهوار د ۵ملریوز( )۵۰۳۱ه نن نه څه له پاسه نو  کالوه دمخوه د )ل

سهی  ا خ د سپین غر  ملنو ره څېرمه د هسکې مېنوې )د  بواو( د محمود وزیور پوه 
کاله کې یو  بختور مااوم نړۍ ره سرتګې وغړولوې او کوورنۍ يوې وربانودې د محمود 

کوې د محمود اکورب ممتمود  اکرب نک  نوم ولووراو  چوې وروسوته پوه فرهنګوي کړیوو
 اینوار  په نوم اوڅار او. 

کوچنی محمد اکرب د خپل کور په اډانه کې ورو ورو را لويېود ، خوو نوموو   رور 
څوارلس کلنۍ پورې له لیوب او لوسوت څخوه بوې برخوې و، نکوه چوې پوالر يوې یوو 
نالوستی کلیوا  کروندګر و، خو په څوارلس کلنۍ کې يې په فکر کې بودلوت راغوی، 

ښنت رمالی يې په ز   کې له سا او در  ر  مینه پیدا کړ  او د زد  کړې په رکل څ
کې او، زما په اند په دې کار کې به يوې غاليواد د پوالر او یوا کووم دوسوت او خپلووات 

 هڅونه او رشویا هم ورر  مل و.
استاد ايدالروف بېنوا په خپل اثور ااوسوني لیکووا ا کوې زد  کوړې روه د هغوه 

رصاديف پېښه ګڼي او لیکي: ا... رر څوارلس کلنۍ پورې د  یو  رور ټکی  متایل یو 
نه و لوستی، مګر وروسته بیا رصادفاد داسې رشایط منځ ره راغلل چې پوه سويا ویلوو 

 (۲يې پیل وکړ او په ډېر لږ وخت کې له خپلو همزولو ر  برابر سو.ا )
ګه نه کېوږ ، حوت د بوه زما په اند زد  کړې ره متایل او مخه کو  په رصاديف رو 

چا هڅولی و . د استاد بختاين د افاهي وینا پر بنسټ د د  یو ورور مال و او د موال 
 (۰رشیف په نوم مشهور و، نايي د زد  کړې په برخه کې به يې همد  مشوق و . )

په هر حا ، هغه رر یو  وخته په خپله سیمه کې دینې الووم ولوسوتل، وروسوته 
  او هلته يې د دینې الومو په برخه کې خپلوو زد  کوړو روه دوام کوزې پښتونخوا ره و 
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ملریز کا  کې کابل ره راغی، دا چې رور یوو  بریود  يوې دینوي  ۵۰۲۰ورکړ، هغه په 
الوم لوستي وو، نو نکه د اريب دارالملوم په پنځم ټولګې کې اوامل اوو. دا مهوا  

یوو څوه نوږدې کوړ، خپول  يې د خپلو درسونو په لوستلو ربېر  مطيواارو ره هم نات
 ( ۴امرونه او نرثونه به يې په جریدو کې خپرو . )

ملریز کا  له اريب دارالملووم څخوه د مولوو  پوه  ۵۰۰۵محمد اکرب ممتمد په 
سویه فارغ او په خواحا  خات لېسه کې د ینیارو او پښتو د نوونکي په روګه وټاکل 

 او. 
مهوا  لوه مطيواوارو ر   لکه دمخه موې چوې وویول نوموو   و د زد  کوړې پور

نانګړې مینه درلود  او همکار  يې ورر  پیول کوړې و ، نوو همودا ومول و چوې پوه 
ملریز کا  کې يې د پوهنې وزارت له موافقې وروسته پوه پښوتو ټولنوه کوې د  ۵۰۰۲

زېر  اوونیزې د مرستیا  پوه روګوه دنود  پیول کوړ ، دا مهوا  پښوتو ټولنوه پوه ادار  
 مستقل ریاست پورې رړلې و .لحاظ د مطيواارو په 

هغه مها  چې ممتمد د زېر  اوونیوزې مرسوتیا  و، خپلوه دنود  يوې پوه بشوپړ 
صداقت او رنتینولۍ پرمخ بیوله، خو له صداقت ر  يې و ریا هم درلوود ، نوو نکوه 

ملریز کا  له اپا سمې ګڼې وروسته )د لینودۍ د میااوتې څلورموه(  ۵۰۰۴ورره د 
وروسته د مسوو  مدیریت چوارې ور وسوپار  اووې چوې د لومړ  د زېر  کفالت او 

ملریز کا  د رلې د میااتې رر اپږمې نېټوې پوورې دوام وکوړ.  ۵۰۴۲د  مدیریت د 
(۱) 

محمد اکرب ممتمد ربېر  پر خپلې موورنۍ ژیوې پښوتو، پوه در  هوم پوهېود ، 
اريب ژبه خوو يوې د دینوي زد  کوړو پوه رورڅ کوې زد  کوړې و ، ر  لوه دې چوې پوه 

يواايت چارو کې مرصوف و، خو بیا يې هم وغونتل چې رويس ژبه هم زد  کړ . مط
ملریز کا  کې د رويس ژبوې پوه کوور   ۵۰۰۱د رويس ژبې د زد  کړې په خاطر په 

کې اامل او، که څه هم رويس ژبه پېچلې ګرامور  جو نوت لور ، خوو د د  لپوار  
ريب ژبې په ګرامر کوې نوه يې په دوو دلیلونو ستونزې نه درلودې، لومړ  دا چې د ا

ماهر و او همدارنګه د پښتو ژبې پر ګرامر هم وسرب  و، نوو نکوه ورروه د رويس ژبوې 
 ۵۰۴۳زد  کړ  ستونزمنه نه و  او په ډېرې اسانۍ ر  يې رر یوو  بریود  زد  کوړ  او د 

 کا  په غربګويل کې يې کور  پا  ره ورساو .
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ملریوز( کوا  کوې د  ۵۰۰۱ار  پوه )که څه هم د پښتو ټولنې )پښتو اکاډمي( لپ
(، خوو د  و د ۶پوهنتوت په څېر الموي رريوې او کوادر  امتیوازات منول اوو  وو )

کوا  د ور  پوه میااوت کوې د  ۵۰۴۲پښتو ټولنې مسلکي غړ  نوه و، خوو نوموو   
پښتو ټولنې په مسلکي غړیتوب ومنل او او د پښتو ټولنې د اساسونامې لوه مخوې د 

 کړ  او .څېړونکي المي رريه ور 
اورو  د دوستۍ ټوولنې لوه خووا د روسوني  –نومو   په همدغه کا  د افغات 

ژبې د و نې زد  کړې او رقويې په خاطر پخواين اوورو  ارحواد روه واسوتو  اوو او 
هلته يوې د لومونوو سووف پوه پوهنتووت کوې د رويس ژبوې د مملموۍ او د رودریس د 

 (۷را ستوت او. )اصولو کور  پا  ره ورساو  او بېرره هېواد ره 
ملریز کا  کې يې د څېړنیار المی رريې ره ررفی  وکړ  چوې وروسوته  ۵۰۴۱په 

 يې د ا وندې اساسنامې له مخې نورې المي رريې هم رروسه کړې.
محمد اکرب ممتمد د څه وخت لپار  د مسلکي غړ  پوه روګوه دنود  رورر  کوړ  

وسوپار  اووې، د پښوتو چې څه مود  وروسوته د خپرونوو د لوو  مودیریت چوارې ور 
کا  کې په همودې  ۵۰۱۶ټولنې په راریخچه کې د راغلو مملومارو پر بنسټ هغه په 

 (۱دند  بوخت و. )
ملریز کا  کې په اوسني بڼه د افغانستات د الومو اکواډمي  ۵۰۱۷کله چې په 

جو   او ، محمد اکرب ممتمد اینوار  هم د دې اکاډمي د ژبو او ادبیوارو د مرکوز د 
ژبې او ادبیارو انستیتوت د المي غړ  په روګه خپلې دندې روه دوام ورکوړ او د پښتو 

پښتو ټولنې د وخوت د څېړنودو  الموي رريوه يوې د افغانسوتات د الوموو اکواډمي د 
 رڅېړونکي )رمحقا( په المي رريه رمدیل او . 

ملریووز کووا  د  ۵۰۶۱هغوه څووو کالوه د پښووتو ادبیوارو د څووانګې آمور و چووې پوه 
ت د الومو اکاډمي په لومړنیو آزادو ټاکو کې بیا هم د همودې څوانګې د آمور افغانستا

 په روګه وټاکل او او دا دند  يې د رقااد رر وخته ررر  کړ .
ملریز کا  د لیندۍ په میاات کې رقااد ورکړ  او، هغه  ۵۰۷۲نومو   ره د 

د او هوم په داسې حا  کې رقااد کړا  او چې هم يې د کار کولو پور  نووا  درلوو 
 ا وند انستیتوت ورره ډېر رضورت درلود. 

محمد اکرب ممتمد پر خپل اص  نامه ربېر  پوه دې ونودې نومونوو هوم خپول 
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 آثار او لیکنې خپرې کړې د :
کمین، اینوار ، جنتي، ممتمد، محمود اکورب ممتمود اوینوار ، محمود اکورب 

 ممتمد جنتي اینوار  او نور.
پر بنسټ نوموو   د رحصویل پور مهوا  لوومړ   د استاد بختاين د افاهي نظر

 کمین رخلص کاو ، کله چې پښتو ټولنې ره راغی، ممتمد رخلص يې غور  کړ. 
رڅېړونکی محمد اکرب ممتمد جنتوي ربېور  پور دې چوې ډېورې مقوالې يوې 
لیک  او په بېالبېلو موقورو خپرونو کې يې خپرې کړ ، نانګړ  آثار يې هم لویک ، 

نې هغه آثار چې په پخواين اورو  ارحاد کې د پښتو ادبیارو په ا   همدارنګه يې نی
 لیکل او ، په روانه پښتو ژبا يل د .

په همدې روګه يې پور رودریس ربېور  د افغانسوتات د الوموو اکواډمي او نوورو 
فرهنګي موسسو له خوا پوه جوو و اووو سویمینارونو کوې کارنود  ونو   اخیسوتې د ، 

سفرونو ربېر  پخواين اورو  ارحاد ره فرهنګي سوفرونه همدا رنګه يې پر رحصی  
 هم کړ  د  چې دلته يې له رفصیله رېرېږم.

زموږ دغه پیاو   لیکوا ، ااار، څېړونکی، رکوړ  ژبوا ونکی او نېوب انسوات پوه 
ملریز کا  کې د افغانستات د الومو اکاډمي د مرشرابه هیوتت د پرېکوړې پور  ۵۰۷۶

دو ر  سم د یوې رسمي دندې د اجرا په منظوور د هووا بنسټ رف  رقااد او له مقررې
کا  د مرغومي د  ۵۰۷۶له ورې د هرات په لور وخونېد، د دو  د سپرلۍ الورکه د 

مووه د دواوونيې پووه ورا د هوووا د خرابوووايل لووه املووه را وغورنېوود  او  ۲۲میااووتې پووه 
ابریکې ر  ( او د جوال  آبواد د زیتووت لوه فو۱ارواناد ممتمد نات حا ره وسوپار ، )

 څېرمه هدیر  کې خاورو ره وسپار  او. روح دې يې ناد و .
د ارواناد فارحه د سلواغې په پنځمه د افغانستات د الوموو اکواډمي لوه خووا د 

 حاجي یمقوب په جام  جومات کې واخیستله او .
موخ کوې د د  د  ۵۳۷( مې ګڼې پوه ۵۳ -۱کا  د ) ۵۰۱۵خو د کابل مهلې د 

(، چې دا نېټه ۵۳کا  د لیندۍ څلېرویشتمه لیکل اوې د . ) ۵۰۷۶مړینې نېټه د 
تي خپل وروسوتی سمه نه د ، نکه چې هغه و دا مها  ژوند  و. ارواناد ممتمد جن

نو وروستي خپلمنځي جنګونه او د برشو حقووقا رور رلیوب ونودېاثر چې اد افغانا
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و  اهودا کا  کې چوا  اوو  د ، یوو ټوو  ماروه پوه دې ډ ۵۰۷۱يې لیک  او په  
 کړ  و:

 اګرات او محرتم نارص صاحب ره اهدا او. په درناو 
 (۵۵محمد اکرب ممتمد )      

کا  د مرغومي د میااتې نهمه ورا و . لن   دا چې ه غه د  ۵۰۷۶دا نېټه د 
 يې د وفات سمه نېټه د .  ۲۲جد  

وروو ارواناد محمد اکرب ممتمد اینوار  ډېرې مقالې لیک  او پوه بېالبېلوو موق
خپرونو کې يې خپرې کوړې د  او ررڅنوګ يوې نینوې نوانګړ  آثوار هوم لویک  یوا 

 ژبا يل د ، هغه نانګړ  آثار چې ماره مملوم د  دلته يې یوانې نومونه اخلم:
 الف( لیکنې )رالیفات(

 ژوند او ادب -۵
 د نړۍ سرت اخصیت -۲
 (۵۲د پښتو ادبیارو راریخ، لومړۍ دور  )ناچا ( ) -۰
کوا   ۵۰۷۱تات وروستي خپلمنځوي جنګونوه او د برشو حقووق، د د افغانس -۴
 چا .

 ب( ژبا ې:
 کا  چا . ۵۰۴۷د افغانستات م  ژبه او ادب، د  -۵
 کا  چا . ۵۰۱۰د رونانیانو م  نهضت، د  -۲
 اقتصاد  جغرافیه، د پښتو ژبو نوونځیو لپار . -۰
 د مېړين اولس ادبیات. -۴
 (۵۰کا  چا  ) ۵۰۳۷سیدج   الدین افغات، د  -۱
 ۵۰۶۰د دوو دوستو هېوادونو اوليس پوهوه، د متوارا میونود  پوه ګو وت، د  -۶

 (۵۴کا  چا . )
 په افغانستات کې د پښتو هرن  نرث، د )؟( کا  چا .  -۷

باید ووایم چې استاد ممتمد لومړ  له اريب زبې څخه ژیا ې کوولې، کلوه چوې 
بوا ې پیول کوړې. د د  لیکنوې هوم يې رويس ژبه زد  کړ  بیا يې لوه رويس ژبوې نوه ژ 
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روانې وې او ژبا ې يې هم روانې او بې رکلفه وې، له ټکي په ټکي ژبا ې نوه يوې ډډ  
 کوله او اص  مطالب يې په بشپړې امانتدارۍ ر  را ژبا  .

استاد پر څېړنو او ژبا و ربېر  د الومو اکاډمي د ډېرو پوهانو چې المي رريوې 
ارې هم ررر  کړې او همدارنګه يې په ډېرو آثوارو بانودې يې ټيټې وې د ورنوونې چ

 رقریظونه هم لیک  د  چې دلته يې له رفصیله رېرېږم.
هغه امر هم وایه، یمنې د  ااار هم و، همدارنګه يې نرث هم لیکه چوې دلتوه 

 به يې د امر، نرث او ژبا ې بېلګې و اندې يش. 
 د امر بېلګه:

 د ژوند راز
 د وررلوووووو ورو هغوووووه بووووواغ روووووه د خوووووزات 

 چوووووې محتوووووا  د پلووووويل او د ملیوووووار و 
 د خوووزات سوووپېرې سووویلۍ يوووې ورنوووه یوووويس
 کووومې ونووې چووې د وخووت پووه احسووات بووار و 
 د غوووور  ونووووې و  پووووه واورو کووووې سمسووووورې
 او   ژموووووی روووووول روووووواز  لکووووووه بهووووووار و 
 چووې لووه وختووه متوواع غوووا   وخووت رووه ګووور 
 نوووه او بووود يوووې د وختونوووو پوووه اختیوووار و 

 پوووه بووورا او بوووار يش د موسوووم پوووه سوووخا بوووار
 پوووه خوووزات کوووې بیوووا لغوووړ او خووووارو زار و 
 چې د غرو پوه روړو زیسوت د نوات پوه ډاډ کوړ 
 متوووام امووور نایسوووته پوووه نوووه سوووینګار و 
 روووول بهووووار نکووووه د غوووورو، ونووووو نصوووویب و 
 نووه د وخووت احسووات رووه ګووور  نووه يووې ډار و 
 د ژونوووود راز غوووووا   د غوووور  او سووووم لووووه ونووووو

 ر و چووې پووه درد او د سووختۍ زغووم کووې قوورا
 څو  چې ژوند کا په خپل ر په نات ویسا و 
روول بووه نوواد و  کووه غریووب کووه دنیووا دار و 
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 کوووه وقوووار د ژونووودوت غووووا ې احسوووات موووه و  
 (۵۱د احسات ژوند کلوه نوه او کلوه خووار و  )

 

 د نرث بېلګه:
 بوالهوس شاعره!

روول د ممشوووقو د سووپین رخسووار سووتاینه کوووې، مګوور د مظلومووو ژېووړ رنووګ او د 
سپېر  مخ نه یادو  چې په مخ باندې اونه خالونوه وینوې، نوو پوه موخ روانوې  غریيانو

اونکې ولې نه اې لیدلی؟ نرۍ او رې اون ې دې نې راني، خو د وچو اوون و 
 پونتنه نه کوې، د رنهو ډکې سرتګې خونوې، خو د اونکو ډکې نه.

 ې هر  رشيېه کولی يش، مګر د سو  ز   رشيېه د کياب ر  نه. د پیمخوو د و
او نایسته خولې خربې په ډېر اووق ر  اورې، خوو د یتی نوو ژ ا روه غووږ نوه ږدې، 
سپین غانونه په امر کې راولې، مګر هغه غانونه چې په سو  مات او ، ستا پوه 

 امر کې نه يش رارال .
د پېغلو د د سوینې سوطحه سوتا د رصوور رخوت د ، خوو د وطون سوطحې ر  

 االقه نه لرې.
 يې، اما د اهیدانو وینه نه.د نکریزو رنګ ستا

د پېزوات اغلې د ز   په سرتګو وینې، مګر د نوورو راوا پوه سورتګو هوم نوه اوې 
 لیدا .

 ظاهر  زېب و زینت ستايې، مګر باطني زینت نه.
 سم قامت دې ډېر خونېږ ، مګر د سمو کارونو ر  االقه نه لرې.

 نات ره رباب وهې، مګر د نورو غم نه خورې.
رې و ؟ خلکو زا   نواو   دودونوه پرېښوود ، خوو روه و ه غسوې دا به ررڅو پو 

 (۵۶یوانې زلفې او اون ې ستايې. )
 د ژبا ې یو  بېلګه:

 لېو 
 لېو  د ننګل نه په ډېر  من   ک  ره راغی

 دا رارګ یې له دې کيله نه و، چې ګوندې چا مېلمه کړ  د . 
 بچ کړ . بلکې د  غونتل چې د هغه خطر نه چې د  ره متوجه و نات
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 د نکاریانو او سپیو ډله ورپسې په ډېر ادت را روانه و .
 لېو  غریب ډېر وارخطا، مضطرب او غیر ااد  مملومېد .

 مګر کوم وخت چې ک  ره را ورسېد، څه اطمینات ورره پیدا او.
 او په دې فکر کې او، چې ګوندې په کومه درواز  ورننوني.

 (۵۷ې. )خو له بد  مرغه ټولې دروازې رړلې و 
 او...

 پایله:
د دې لیکنې په پایله کې ویال  اوم چوې محمود اکورب ممتمود د خپول وخوت 
پېژند  او  لیکوا ، ااار، نرث لیکونکی او باوخر  یوو نوه ژبوا ونکی د ، هغوه پوه 
خپل نږدې څو څلوېښت کلن فرهنګي ژوند کې ډېرې مقالې ولیکلې، نوانګړ  آثوار 

قلم وازمایه، له اريب او رويس ژبې يې په پښتو ژبوه يې رالیف کړ ، په امر او نرث يې 
 ډېر آثار را وژبا  . 

د د  زیارر  آثار د چوا  پوه جاموه پسوولل اوو  او او  هوم د متخوګ پوه روګوه 
ورڅخه استفاد  کېږ ، همدا رنګه يې په سلګونو مقالې د هېواد پوه بېالبېلوو خپرونوو 

 کې چا  او  چې ژبا ې هم په کې اامل د .
ي د ډېرو ټیټ رريه المي غړو ورنود پارې او  او په ډېرو آثوارو ماکاډ د الومو

يووې رقریظونووه لوویک  د ، د مهلووو او جریوودو د کتنووپالو  غړیتوووب يووې درلووود، پووه 
 سیمینارونو کې يې کارند  ون   اخیستې د .

لن   دا چې د یو  ز   سواند  فرهنګي په روګه يې د افغواين فرهنوګ د غو ولوو 
وټ  ګامونه اخیستي او د پښتو ژبې د اديب پانګې په غنامندۍ کې يې په ور کې ک

 ون   د یادونې او ستاینې و  د . 
 وړاندیزونه: 

زما لوومړ  و انودیز دا د ، هغوه حقودار او ورو  لیکوواوت او اواارات چوې  -۵
فرهنګي خدمتونه يې د یادونې او سوتاینې و  د ، بایود د الوموو اکواډمي غوړو روه د 

څېړنیزو پروژو په ررڅ کې دند  وسپار  يش چوې د دو  د الموي کوارونو پوه المي و 
ا   ژورې څېړنې وکړ ، څو رارلونکی نسل ورڅخه خرب او د نو  نسل د هڅولو ومول 

 هم يش.
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ررکومه نایه چې څرګند  د  د الومو اکاډمي پوه سورتارېژیب پوالت کوې دغوې 
 یو  رشه د ، باید ډکه يش. موضوع ره نا  نه د  ورکړ  او  چې زما په اند دا

د افغانسووتات د الومووو اکوواډمي رووه و انوودیز کوووم چووې د اسووتاد ممتموود د  -۲
فرهنګي خودمتونو د و نلولوو پوه منظوور دې د څېړنیوارۍ د نومانودۍ دورې د رفو  
لپار  یو  څېړونکي ره المي و څېړنیز  پروژ  وسوپار  يش، څوو دغوه حقداراخصویت 

 يش.  په هر ا خیز  روګه وپېژند 
 
 

 مأخذونه:
وف بېنوا، اوسني لیکوا  )بشپړ منت(، د مطی  هللا روهیا  په زیوار، و ايدالر  -۵

 مخ. ۵۳۶۲، ۵۰۱۱االمه رااد خپرندویه ټولنه، کندهار، 
 مخ.   ۵۳۶۲اوسني لیکوا ،  -۲
 د استاد څېړنپو  ايدهللا بختاين افاهی نظر.  -۰
 مخ.  ۵۳۶۲اوسني لیکوا ،  -۴
یوو ، پښووتو خپرونووې، د قومونووو او قيووایلو چووارو وزارت، لووومړ  حيیووب هللا رف -۱

 مخ. ۶۵ملریز،  ۵۰۱۴ټو ، دوهم چا ، 
نرصهللا نارص، د افغانستات د الومو اکواډمي، راریخچوه، د خپرونوو ریاسوت،  -۶

 مخ.  ۶۰ملریز،  ۵۰۱۱ادالت مطيمه، 
 آریانا دایرة املمارف، اپږم ټو ، ناچا ، د ممتمد ژوندلیب. -۷
 ۵۲ملریز کا ،  ۵۰۱۶ښتو ټولنې راریخچه، پښتو ټولنه، دولتي مطيمه، د پ -۱

 مخ. 
 مخ. ۵۳۶۰د اوسني لیکوا  ملنلیب،  -۱

مسافر رئیس خېل، له خپلو همکارانو ر  د رمحقا محمد اکورب ممتمود  -۵۳
 مخ.  ۵۳۷ملریز کا ،  ۵۰۱۵مه ګڼه،  ۵۳ -۱اینوار  خواخوږ ، کابل، 

ر ، د افغانانو وروسوتي خپلمنځوي جنګونوه او د محمد اکرب ممتمد اینوا -۵۵
 ملریز کا ، د کتاب، رپااه. ۵۰۷۱برش حقوق، 
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 ۵۳ -۱پښتو ادب ره د رمحقا محمد اکرب ممتمد اديب خدمتونه، کابل مهله،   -۵۲
 مخ.  ۱۷ملریز کا ،  ۵۰۱۵مه ګڼه، 

 مخ، ملنلیب. ۵۳۶۰اوسني لیکوا ، د  -۵۰
لکلور د چاپي مهمواو څېړندود، د افغانسوتات نرص هللا نارص، د پښتني فو  -۵۴

 مخ.  ۲۱۵ملریز،  ۵۰۱۰د الومو اکاډمي، د ژبو ادبیارو مرکز، د آزادۍ مطيمه، 
 مخ. ۵۳۶۰اوسني لیکوا ،  -۵۱
 مخ.  ۵۳۶۴همدغه اثر،  -۵۶
 مخ. ۵۳۶۱پوررنی اثر،  -۵۷
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 څېړنواله عاطفه نورستانۍ
 

 په هوتکي پېر کې د ښځو فرهنګپالنه
 
 ډيز:لن
 
په فرهنګي ډګر کې له ه غه پیله رر اوسه پورې د نوځمنو ونو   رتوه او پیکوه  

د  چې ډېر نله د نوورو وملونوو ررڅنوګ يوې یوو سورت ومول دودیوز ټکرونوه او ټوولنیز 
جو نتونه د ، خو دا چې موږ د هورکي دورې یادونه کوو، نو په دې پېور کوې خورب  

نیکه چوې یوو قوومي او سویايس مرشو د  د یو څه بل ډو  د ، په دې ممنا میرویس 
همدغه فرهنګ او ادب له پلو  دې نا  ره ورسېد، نکوه موور يوې نوازو انوا ورروه نوه 
روزنه ورکړې و ، همداسې د میرویس نیکه لور يب يب زینب هغوه مېورمن د  چوې پوه 
هورکي پېر کې آت د دربار مشاور  هم پارې اوې چې دا ټو  د فرهنوګ او لیکووالۍ 

، نو نکه په دې مقاله کې دا ا خونه ټوو  را سوپړ  اوو  او د فرهنوګ پوه برکت د 
 حالت خربې اوې د . 

 رسیزه: 
هورکي دور  یو  داسې دور  د  چې هم په فرهنګوي لحواظ او هوم پوه سویايس 
لحاظ رر نورو دورو یو څه متفاوره د ، په دې ممنا موږ ګورو چې د میورویس نیکوه نوه 

ې يې ټولو نځمنو ره نانګړ  احرتام او درناو  ور ، حتوا د راواخله بیا رر اوودې پور 
اا  حسین هورب په دور  کې خو يې ات خور نه مشاور  هم و ، چې لويې مشوورې 

 به يې ورکولې او د حکومت د بقا لپار  به يې هلې نلې کولې.
نو ګورو چې په دې دور  کې که ااارانې یا لیکوالۍ د ګورو په ا ر هوم د ، 

ې او د نې قریحې ااارانې د ، ممنا دا چوې د پښوتو د ادب ملون پوه دېخو اوچت
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دور  کې رشه او خايل نه د ، د نازو انا، بې بې زینيې، مېرمن مرصۍ او دې ره ورروه  
ااارانې او لیکوالې لرو، چې د پټې خزانې په حوالوه هور  یوو  يوې د خپلوو دیوانونوو 

توت ټورب پور ضود و ، نوو نکوه د خاوندانې د ، خو دا چې سیايس حاوت رل د پښ
ډېرو نورو فرهنګیانو په څېر د دغو اغلو امر  دیوانونه او ټولګې هم له منځه رل  او 
یوانې یو  نیمه بېلګه يې موږ ره په میراث را پارې د ، چې موږ يوې د همودغو بېلګوو 

 له مخې اټکل کوو  او چې څنګه به وو.
 د څېړنې اهمیت او مربمیت:

همیت او مربمیت په دې کې د  چې رور ډېور  پوه هوورکي دور  د دې څېړنې ا
کووې د درېووو فرهنګپووالو او سیاسووتوالو مېرمنووو د ژونوود، فرهنووګ او ادب هغووه بېلګووې 
و اندې کوو ، چوې هوم يوې پورې د پښوتو ادب ملون نوکلې د  او هوم يوې د وخوت 
سیاسووت رووه نووانګړې نووکال او نووال ورکووړې او پښووتانه يووې د نووه او ازمتنوود روواریخ 

 تنات کړې د .څښ
 د څېړنې موخه:

د دې څېړنه موخه پوه دې کوې د  چوې دغوه درې او دې روه ورروه اواارانې او 
ادیيانې هورکي دور  له نورو دورو څخه متفاوروه کوو  او پوه حقیقوت کوې د همودې 
دورې د ااارانو او لیکوالو برکت د  چې وروسته د نځینه وو لیکوالو په اديب چوارو 

رر ننه پورې را غځېږ . د دې ررڅنګ موږ ګورو چوې د همودغو کې ون   پراخېږ  او 
میندو او خویندو نه روزنه، پالنه او ااتيار د  چې ډېر ناغ  د فرهنګ  ډګر ره ز   
نه کوو  او خپلوو نوځمنو روه د دې اجواز  ورکوو  چوې پوه دې برخوه کوې اديب او 

 فرهنګي چارې ررر  کړ . 
 د څېړنې پوښتنې:
 ېر  وندې پونتنې نواب اوې د : په دې څېړنه کې رر ډ

 هورکي دور  څنګه دور  د ؟ 
 په هورکي دور  کې د نځو ون   څنګه ارزیايب کېږ ؟ 
 ایا د میرویس نیکه رر اا د کومې بریالۍ مېرمنې و  و او که نه؟ 
 د دغې دورې په ادبیارو کې د نځمنو رو  څنګه د ؟ 
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  اوو  ایوا لوه دو  پرروه نوورې کومې مېرمنې چې په دې دورې کې مموريف
 فرهنګیانې هم په دې دور  کې اته؟

 او دې ره ورره نینې کوچنۍ پونتنې په دې مقاله کې نواب اوې د .
 د څېړنې میتود:

پووه دې مقالووه کووې روور ډېوور  لووه ررشوویحي، رحلووی  او روضوویحي میتووود څخووه 
 استفاد  اوې د . 

 

 د هوتکي دورې فرهنګپالې مېرمنې
 

ې د هورکي پېر د نځمنو پر فرهنګپالنې وغږېوږم ا ینوه بوو  و اندې رر دې چ
 لومړ  د فرهنګ پر کلمې لږ  رم ام چې فرهنګ یا کلتور څه ره وايي؟

څېړنپووو  نرصووهللا نووارص پووه خپوول کتوواب د پښووتني فولکلووور د چوواپي مهمواووو 
څېړندود اثر کوې وايوي چوې: اد فرانسوو  ژبوې کلتوور، د انګلیيسو ژبوې کلچور او د 

ې ثقافت چې په دې وروستیو کلونو کې په فاريس ژبه فرهنوګ بلول اوو  د اريب ژب
ټولنې د رکامل په بهیر کې ټولو رروسه اویو ماد  او ممنو  پدیدو روه ویول کېوږ ، 
چې یو  ټولنه له بلې ټولنې ر  یو نا  کو  او بیا يې له بلې ټولنې څخه بېلوو .ا 

(۵ ) 
مخامخېږو چې یو  يې مواد  او بلوه  په دې رمریف کې موږ له دوو نانګړنو ر 

يې هوم ممنوو  پدیود  د . اليتوه مواد  پدیود  هوم کوه پوه منفوي بڼوه وکوارو  يش 
ناساملې سیالۍ رامنځ ره کو  چې ټولنه د اناراۍ خوا ره بیوو  يش، خو رور ټولوو 

 مهم بحث په کې ممنو  پدید  د . 
پدیودې څخوه په دې کې اب نه اته رر اوسه پوورې چوې زمووږ ټولنوه لوه دې 

رنځېږ  او رل د پردیو هغه ممنو  ارزنتونه چې زموږ پر ټولنې باندې زهور اویند ، 
موږ يې په پټو سورتګو منوو او را اخلوو يوې چوې نوه بېلګوه يوې لوه بود  مرغوه پوه دې 
وروسووتیو کووې زموووږ پووه رسوونیو کووې د هنوود ، ررکووي، امریکووايي او دې رووه وررووه ژبووو 

په بې کچې روګه را اخلو او خپلې ټوولنې روه يوې ریالونه او فلمونه د  چې موږ يې 
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و اندې کوو، خو دې ره فکر نه کوو چې دا ډو  فرهنګ زموږ ټولنې ره د زهور هوومر  
 ارزنت لر .

د سار  په ډو  په دغو خپرېدونکو ډرامو یا ریالونو کې چې اکرث  پور اشوقي 
کسوانو ر  مسایلو چوريل ډېر نله ګورو چوې یوو  مېورمن پوه یوو وخوت کوې لوه څوو 

ا یکې لر ، نن يې له یو او سيا يې له بل رن ر  واد  کړ  و  او یا هم کلوه چوې د 
کورنۍ له خوا د دې رصمیم له مخالفت ر  مخامخېږ ، نو رېښته خو رر ټولو اسوانه 
او حلوونکي ور ورره برېښي، خو دا چې پایلې يې څنګه و  هغې روه ډېور  روجوه نوه 

غه فرهنګ کټ مټ زموږ په هېواد کې هم پ  کېوږ  او کو ، چې له بد  مرغه همد
د نځو چارو په وزارت کې په لسګونو دوسيې له همودغې نواحیې نوه پرروې د  او دا 
چې د امن کور څومر  ناامنوه او لوه رواين سوتونزو څخوه ډ  د  هغوه خوو پور نوا  

لنې پرېږد ، نو موږ چې کله پر فرهنګ بحث کوو رر ټولو مهم بحث په کې د هرې ټوو 
ارزنتونه د  چې کوموه ټولنوه څوه ډو  ارزنوتونه لور  او دا ارزنوتونه د نوورو لپوار  

 څومر  د منلو و  د  او څومر  په ز   پورې. 
که رر دې رمریف را رېر او او د کلتور وندې رمریف ره روجه وکړو، نو نوايي رور 

ولنې مهمواي پورره رمریف دا رمریف یو څه د منلو و : اله کلچر څخه مراد د یوې ټ
اادرونه، کړنې، ارزنتونه او موسسوې د  چوې پوه یوو  ټواک  وخوت او نوا  کوې د 
خلکو د ژوند خاصه طریقه نيي. د کلچر انرص د ټولنو په ټولو ويس چوارو، صونایمو 

 ( ۲او همداسې په هرن او اديب هرن کې ره  کو .ا )
ک  وخوت او په دې رمریف کې ګورو چې په مشخصه روګه وايي چې په یوو  ټوا

نا  کې د خلکو د ژوند خاصه طریقه څېړ ، ممنوا دا چوې هېڅکلوه د یووې ټوولنې 
ارزنتونه که هغه ماد  و  او که ممنو  د بلوې ټوولنې لوه ارزنوتونو ر  یوو اوات او 
ورره نه د ، نوو چوې کلوه ارزنوتونه ر  ورروه نوه و  نوکار  خورب  د  چوې خویونوه، 

 د .اادرونه او ا ریاوې هم یو ډو  نه 
په لویدیځو ادبیارو کې که کلوه هوم یوو لیکووا  د امون، سوولې او جګوړې ضود 
ادبیارو خرب  کو ، نو نه به يې څو  خوښ کوړ  او نوه بوه ورروه جالوب و  او همودا 
ومل هم د  چې ډېر نله د رخلیقي او رحقیقي ادبیوارو رور  پوارې اوو ، نکوه 
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ا ریاوې څېړ  او بیا يې په راوا کوې هغه جو ې ټولنې د ، د خپلو ټولنو ارزنتونه او 
ادبیات پنځو ، خو زموږ ادبیات چې ډېر نله له سیاست ر  رړ  او  پوه اکرثیتوو 
مواردو کې پر مقطمي مسایلو چوريل او د لږ وخت په رېرېدلو ر  ډېور نلوه اومار  
بڼه خپلو ، نو نکه يې بقا هم لږ  او مقطمي ادبیوات بالوه يش او پوه داسوې حواورو 

ې د ادبیارو ټوله منځپانګه پر جګړې یا د جګړې ضد ادبیارو باندې چوريل پوه کې چ
داسې حاورو کې د ادبیارو ود  هم ستونزمنه و  او بوې لوه اوکه د نوځمنو لیکوالوو 
پیدا کېد  او بیا يوې روز  هوم د اوسوپنې د نینوو چیچول د ، خوو دا چوې پښوتنې 

همداسوې يوې وخوت ناوخوت پوه مېرمنې رل په صرب او زغم کې ارلې پارې او ، نوو 
دې ډګر کې هم خپله ارلو  ثابته کړې او په هر  اديب دور  کوې يوې دا میودات فوت  
کړ  د ، چې له نېکه مرغه ز  په دې مقاله کې د هورکي پېر پر نوځینه فرهنګپوالو 

 رم کېږم او د فرهنګپالنې اورغړاندې کړنې يې له راسې ر  رشیکوم.
  واو  زموږ ادبیات رر ډېر  د جګړو او جګوړو ضود لکه څنګه چې پورره هم ااار 

قرباين او  چې له بد  مرغه دا لړۍ و رر اوسه هم همداسې را روانه د  چوې بېرروه 
منمکسولو کې يې د نارینه وو ررڅنګ نځو هوم خپلوه برخوه ماروه ګووډ  او پوه نینوو 

ګووالی پوه مواردو کې په بشپړ  روګه ررر  کړې د ، نکه د نځو د ټولنیز موقوف څرن
هر هېواد کې د هغه هېواد له سویايس، اقتصواد ، ټوولنیز او کلتوور  جو نوت ر  
نېغې ا یکې لر  او دغه ا یکې په هرې راریخي او اديب دورې کوې خپلوې نوانګړنې 

 او څرګندونې لر . 
په هورکي پېر کې دغه نانګړنې نکه د ډېرې پاملرنې و  د  چې یووې موور د 

او  چې وروسته د خپل قام او خلکو له خوا د نیکه لقوب ور مريویس په څېر زو  وزېږ 
کړ او او په سلګونو او زرګونو کسانو به يې پر مور يب يب آفرین وایه چوې یوو  داسوې 
سرت  او انقاليب څېر  يې ټولنې ره و اندې کوړې د ، چوې لوه املوه يوې د نوړۍ سورت 

خوه پوه امون اوو ، نوو د زبرنوا  په ګون و او مظلوم افغانات يې له جرب او زیوايت څ
داسې کسانو امتیاز باید میندو او مېرمنو ره ورکړ  يش او د همدغه ارزنت له مخوې 
ا ینووه د  چووې د دې د دورې پوور فرهنګیووانو او فرهنګپووالو بحېونووه او خووربې ويش، 
کارنامې يې جورې يش او مېړانې يې له نوانو څېړونکو ر  رشیکوې يش، اليتوه یوو  
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و هغوه دا چوې د هوورکي پېور پور ټولوو نوځینه لیکوالوو، اواارانو او یادونه ا ینه د  ا
فرهنګپالو بحث کو  د دې مقالې له حوصلې څخه ورلې خرب  د ، نو نکه ز  به يوې 
د بېلګې په روګه دوې مېرمنې چې یو  نازو انوا او بلوه هوم زینيوه د  د فرهنګوي کړنوو 

 د ؟  یادونه وکړم، خو و اندې باید نازو انا وپېژنو چې څو 
مېرمن نازو یو  پیاو ې روزنکې، نامتو وګړ پالونکې، رکړ  ااار  او د پښتوت قام 
سرت  ادیيه د . دا اغلې د سلطات ملخي روخي لور د  چې په کندهار کوې زېږېودلې 
او د اسالمي سنت او احکامو پر اسا  د خپل وخت مشهور او متودین انسوات نوا  

ې مثور  يوې د هېوواد پیواو   مرشو، ميوارز او خات په نکاح کې راغلې د ، چې د مین
 انقاليب اخصیت میرویس خات چې وروسته د نیکه لقب ورکو  کېږ  د . 

دا چې میرویس خات څنګه په نیکه بدلېږ  دا ټو  د همدې مېرمنوې د روزنوې 
نتیهه د . د مؤرخینو په وینا دې مېرمنې په خپل وخت کې په پوهې، و ریا، متانوت، 

ښتني ننګ او فرهنګ کې نانګړ  نوم او اهرت درلود نو نکه يوې د مېلمه پالنې، پ
 انا لقب هم ورکړ. 

( زېږدیز کا  کې د کوالت ختویځ ۵۳۶۵د پټې خزانې په حواله مېرمن نازو په )
خوا ره د )راز ( نومي په سیمه کې زېږېدلې، دا چې کورنۍ يې متدینوه کوورنۍ و ، 

و سپین ږیرو الو وو ر  د لیوب لوسوت نو له ه غه مااومتوبه يې له لوستو نځو ا
لپار  کښېنوله چې په ډېر کم وخت کې يې هم لیب لوست زد  کړ او هم يې نظامي 
زد  کړې د کورنۍ له مرشانو څخوه پوه ارث ور پوارې اووې، چوې ډېور نلوه بوه يوې د 
خپلې کال امنیت ساره او د یو داسې نظامي افل پوه څېور بوه يوې لوه خپول کو  او 

 (۰رنه کوله چې ډېر ناغ  به ورره ګوره په غاښ وو. )سیمې څخه سا
که د نازو انا د ژوند حاوت وڅېړ  يش، نو جوره بوه يش چوې د هغوې ژونود پور 
څو پړاوونو وېشل کېږ ، په دې ممنا د مااومتوب او زد  کړې پړاوو، د دفواع پوړاوو او 

 باوخر  د مېرمن کېدلو، مور کېدلو او انا کېدلو پړاو. 
پوه  و  نوه او پیواو ې موور و ، د مؤرخینوې اب نه اته چې نازو انا یو په دې ک

وینا هغې د اوود په روزنه کې د ز   له رله زیار او هڅه وکړ  چې په پایله کوې يوې یوو 
داسې زو  ټولنې ره و اندې کړ چې په لږ وخت کې د ډېرو ویا ونو او منانځنو و  او 
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، میرویس نیکه نوم خپول کوړ چوې رور اوسوه په لږ وخت کې يې د بابا یا نیکه یاو حت
 پورې خلب پر خپلو زامنو او د کورنۍ پر غړو همدا نوم ږد . 

دا چې نازو انا یو  فرهنګپاله او لوستی نځه و ، نو همدا الت و چوې زو  يوې 
هم په کوچني امر کې له لیوب او لوسوت ر  ااونا اوو، هغوې پور ټوولنیزو مسوایلو 

دارۍ او ای ندارۍ در  هم په سمه روګه ور زد  کړ او په ربېر  خپل اوود ره د دین
دې روګه يې پو  کړ، چې له مشورانو، مخورو، کرشوانو او مېرمنوو ر  څوه ډو  چلنود 

 وکړ . پر دې ربېر  فرهنګ او ادب ره په کومه سرتګه وګور .
دا چې نازو انا په خپله هوم یوو  مېرمنوه و  او د پښوتني ناسومو دودونوو قربواين 

ې و ، نو رل يې غونتل چې زو  يوې پوه خپول ژونود کوې د نوځمنو د زد  کوړې او 
لپار  زمینه ساز  وکوړ  او د نارینوه وو پوه څېور ورروه د زد  کوړو او ټوولنیزو کوارونو د 
ررر  کولو زمینه مسااد  کړ ، چې له امله يې ډېرې مېرمنې د زد  کوړې پور ګوااې 

 سینګار اوې. 
ې مېړانه څنګوه کېوږ ، څنګوه بایود روریوالی او انا خپل زو  ره ورنوديل وو چ

وطنپا  يش، سخا څه ره وايي او له چا ر  په کوار د ، د ټوولنې ا مون خلوب څوو  
د  او څه ډو  مرسته ورر  بایود ويش، څوو  بایود وسوتایل يش او د چوا د مخربوو 
کارونو مخنیوو  پوه کوار د ، دا او دې روه ورروه نصویحتونه د دې ومول اوو ، چوې 

س نیکه به په هر کار کوې د موور نصویحتونه او ورنووونې ټینګوې پوه غووږ کوې میروی
نیولې او رل به يې د ژوند د رواايۍ په روګه ررې اسوتفاد  کولوه. د مؤرخینوو پوه وینوا 
کله چې نیکه خپلې موخې چې هغه د ټولنې سوکايل، ژغور  او په خپلو پښوو درو  

وکوړ او بیوا يوې د خپلوې موور هغوه  وو، ورسېد نو سم لوه وسوه يوې د اوکرانې ملوونځ
نصیحتونه او خربې په مخ کې نات ره ودرولې چې ورره به يې ویول: زویوهد د خودا  

 (۴) ( ايادت او د خلکو خدمت وکړ ، ره خدا  لویو کارو ره پیدا کړ  يې. )
رنتیا هم میرویس نیکه لو  کارونه وکړ  او لو  سوړ  رورې جوو  اوو چوې دا 

نوې رربیوې او نوې روزنوې برکوت و او دا د موور د هغوو اویدو  ټو  د مور د دااګانو،
برکت و، چې ټولو اوودونو ره به يې په اوداسه کې ورکوولې، نوه یووانې بوه يوې خپول 
اوودونه په اوداسه کې رغګیه کو ، بلکې رل به يې ورره ویل: اهغه څه چې حوا و  
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په کوې لوه منځوه ټینګ پرې ودرېږئ او هغه څه چې باطل د  ورر  وجنګېږئ، که 
 (۱وو  ائ بیا هم بر  ستاسې د .ا )

په رنتیا هم چې بر  د انا او د کورنۍ يې و، نکه د انا د خلګنۍ کورنۍ هم 
ډېر  اتمنه او نیکه و  او دا چې د نازو انا ذکاوت ورره جوت او، نو له ه غه لوومړ  

ستفاد  وکوړ  او نوه ر  يې انا ره کورنۍ نوونکی ونیو او نازو هم له دې فرصته نه ا
په خوند يې در  او لوست زد  کړ او رر زد  کړې وروسته يې د ک  نهونو او هلکوانو 

 ره په خپل کور کې په ډېرې مهربانۍ ر  لیب او لوست ور زد  کاو .
پر دې ربېر  انا به د ک  نځې په اونۍ کې یو نل را ټوولې کوړې او هغوو   

روزنې، رملیم او زد  کوړو پوه ا   مملوموات ورکوړ  او  ره به يې د ژوند و ژوا ، اوودونو
هغو  به يې د خپلو اوودونو زد  کړو ره و نور هم وهڅو . انا به رل د ک  او سیمې 
خلکو د مېرمنو پسې رلله او هغوو  روه بوه يوې د وطون پوالنې، مېړانوې او رنوندنې 

ې مخالفوت نوه سيا ورکاو ، چې نځو به هم په ډېور جرئوت ورر  منلوې او هیچوا يو
 کاو .

پر دې ربېر  انا به د ک  نوانات هم سمو او نو ورو ره هڅو  او یوو نویم بوې 
ورې او رکشه نوات به چې په مخه ورغی، نو هغه به يې ودراو  او رور هغوې بوه يوې 
ورره نصیحت کاو  ررڅو به چې هغو  له خپلو کړنو روبه وکښله او له دې ر  بوه يوې 

 وکړ . د نو کارونو ژمنه 
نو که خرب  را ټوله کړم دا ټو  د لیکووالۍ، اواارۍ او ادیيتووب برکوت و، چوې 
نازو انا ره يې دومر  لو  نوم او اخصیت ورکړ  و، هغې به رل د ااارانو، لیکوالو او 
ادیيانو خدمت او درناو  کاو ، د پوهانو او الموي سوټو درنواو  يوې خپلوه ایو ين او 

 د هغو  د پوهې منندو  و .  اسالمي وجیيه ګڼله او رل به
د نووازو انووا پووه ا   پوهووات وايووي چووې څلووور اوودونووه يووې لوور ، چووې میرخووات، 
ايدالمزیز، یحیی خات او ايدالقادر خات وو. پټه خزانه يې په ا   کاږ : ا هغه وخوت 
چې میر خات )میرویس نیکه( وزېږید، مور يې )نازو انا( خوب ولید چې اویخ بیټنوي 

، دا زو  نه رربیت کا چې لو  يس، لو  کارونه به وکا او په زیارت د )رح( ورره وايي
بیت هللا به نات مرشف کا اوو  نسله به يې پیدا يس پادااهات، چې دین به رونوانه 
کا، نو چې حاجی میر خات وزېږېد  مور يوې پوه دیانوت او ايوادت ر  لوو  کوا او د 
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کله به يې د  ره نصیحت کاو  چې دین فرایض يې ټو  په اووم کا  ور ونوو  او هر 
ستا په مخ کې ډېر لو  کارونه پراروه د ، نوو چوې لوو  اوې د خودا  ايوادت او د 
خلکو خدمت به وکړې، ره خدا  پیدا کړ  يې د دې لپوار  چوې لوو  کارونوه رورر  

 (۶کړې، خلا هللا به ستا په خدمت آرام وکاا )
دیندارۍ له امله دې نا  ره نو ګورو چې میرویس نیکه د مور د نې روزنې او  

رسېږ ، د مور مینه او فرهنګپالنوه يوې د لویوو اازازونوو او اووکتونو څښونت کوو  او 
 باوخر  د مور ااطفه او لیکوايل د  ذهناد لو  کو . 

په هر حوا د دا چوې د زموات او حواورو څپېوړو رول زمووږ فرهنوګ لوه نوات ر  
ا کړ  همداسې د انا آثوار هوم د ، نکوه پن او ډېر نومونه يې زموږ له مخې پوررو لی 

ادبپوهات وايي چوې نوازو انوا د هللا رموالی د مناجوارو پوه ا   ډېور پوه ز   پوورې او ز   
رانکونکي اامار وي  او ډېر هرن  دیوات يې درلود چې رر دوو زرو زیات ابیوات يوې 

د  چوې دا  لر ، خو دا چې حاورو ررو يل، نو موږ ره يې یوانې یو  څلووریز  را پوارې
 څلوریز  د نې هرنمندۍ او ااارۍ ګواهي ورکوو  يش:

 س لېمه وند سهارګه و  د نرګ
 څاڅکي څاڅکي يې له سرتګو څڅېد 
 ماویل څه د  کښ  ګله ولې ژا ې؟
 (۷د  وېل ژوند مې د  یو  خوله خندید  )

دا څلوریز  په خپله د دې ااهد  ورکو  چې نوازو انوا څوومر  اومر  قووت او 
لرله، د هغې فلسفي لید لور  او دیني افکوار څوومر  پیواو   د  او پوه ټولوه  قریحه

کووې دا د کووومې کچووې اوواار  او لیکوالووه د ، خووو دا چووې حوواورو د دې نېکيختووې 
 مېرمنې ااار  له موږ پو پنا  کړې، دا زموږ بدمرغي د . 

م نو په ټوله کې ویال  او چې نازو انوا څوو ا خیوز  مېورمن و ، پوه دې ممنوا هو
ااار  و ، هم ادیيه و ، هم روریالۍ و ، هوم پیواو ې روزونکوې و ، هوم فرهنګپالوه او 
فرهنګیالۍ و ، هم پالونکې او هم سنيالونکې و  او باوخر  د دې هېواد یو  خیر خوا 
او پر هېواد مینه مېرمن، مور او انا و  چې دا او دې ره ورره مقالې يوې د اخصویت د 

نه يش، خو د دې لپار  چې د یوسف په خریودارانو کوې رابرسېرونې مصداق کېدو 
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حساب اوې اوسم، نو مې يې نوم او په لن   روګه یاد راز  کړ، هیله د  د دې برخوې  
 مسلکیات يې د ژوند نور ریار  ا خونه هم جوت کړ .

که د نازو انا له بحېه را رېر اوو پوه دې دور  کوې بلوه لیکوالوه، اواار  او ادیيوه 
ن زینب د  چې هورکي دور  کې يې د نځمنو فرهنګي برخه نوکلې او مېرمن، مېرم

رنګینه کړې د . مېرمن زینب د نوازو انوا ملسوۍ او د میورویس نیکوه لوور د ، د پټوې 
خزانې په حواله زینيې له کوچنیوايل څخه لیب او لوست وکړ، قرآت کوریم، اسوالمي 

ضيط کړ  او د هغه وخوت  احکام او د فقې کتابونه يې ولوستل او فاريس کتابونه يې
له مشهور او لو  اا  مال نور محمد څخه يې زد  کړ  وکړ ، هغې نه امرونه ویل او 

( چې همدغه احرتام او له پالر او انا څخه رواثر لوه دې ۱د ااارانو احرتام يې کاو . )
مېرمنې څخه ادیيه او ااار  جو   کړ . که څه هم انوا يوې پوه مسوتقیم ډو  اسوتاد  

خو دا چې کورنۍ چاپېریا  ورره مسااد و، نو دې هم پوه خپول وخوت کوې د  هم و ،
 نځینه وو ااارانو رور  په خپل ریاضت او اايل ذوق ر  خپل کړ . 

د پوهانو په وینا مېرمن زینب د نرمو احساسارو، پښتني روحیې او م  ممیزاروو 
اواارات، هرنمنودات لرونکې و  او کله به چې هم د اا  حسین په دربار کې ادیيات، 

او لیکواوت را ټو  او ، نو هلته بوه هرومورو مېورمن زینيوې ګو وت کواو  او لوه ډېورو 
ااارانو او ادیيانو څخه بوه يوې میودات ګاټوه، رول بوه يوې د نوورو اواارانو اومرونه او 
لیکواونو لیکنې اصالح کولې او قو  نقدونه به يې پرې کوو ، خوو کلوه بوه يوې چوې 

 ره ووایه، نو ټو  به يې هرنمندۍ ره ګوره په غاښ او . خپل امر حارض مهلس
د پوهانو په وینا مېرمن زینيې ډېر  زیاره ااار  او لیکوايل کوړې، خوو دا چوې 
رر ډېر  حاوت زموږ پور و انودې د رو اوسوپنو نینوې وې، نوو دغوو نینوو د ډېورو نوورو 

کوړ  او مووږ روه يوې ادیيانو او ااارانو په څېر د زینيې اثوار هوم لوه نوات ر  ویلوې 
 یوانې یو  وېرنه راپارې د  چې هغه يې امر  قوت او فوقیت زباروو  يش. 

د دې وېرنې په ا   وايي، دا وېرنه هغه وخت زیينې وویله چې کله يې ورور اوا  
مه په اصفهات کې لوه دې  ۵۲زېږدیز کا  کې د اميات پر  ۵۵۰۷محمود هورب په 

 ( ۱د مرا خرب يې کندهار ره راغی. )فاين نړۍ څخه سرتګې پټې کړې او 
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خواوحاله و  او یوا هوم ډېور ممموود ااارات هغه وخت امر وايي چوې یوا ډېور 
ډېر نله داسې هم او  چې نینو ااارانو په میااوتو میااوتو اومر نوه  یخفه، حت

و  ویلې، خو کله ناکله بیا په ورا کې څو امرونه ووايوي او دا نکوه چوې د دو  پوه 
اېيه کوې پورې د نوکال نواپېرۍ ناسوتې و ، نوو مېورمن زینوب هوم د وینا په هغې 

همدغو ااارانو له ډلې څخه و  چوې د مهيوریوت او خپګوات پوه وخوت کوې بوه يوې 
داسې امرونه ویل چې د اورېدونکي له ز   نوه بوه يوې پورا ې پورې کوړې، پوه دومور  

ثیر ونودې هرن  او اديب انداز به يې امر و اندې کاو  چې ټو  مهلس به يې رور روا
 راغی او چا به سپڼ هم نه کاو . 

مېوورمن زینووب دوموور  قووو  او د اووايل ذوق لرونکووې اوواار  و  چووې د خیووا  او 
ااطفي رړوت په وسیله يې پوه فکور او ذهون کوې ټوو  د مرثیوه نګوارۍ روومنې اغوږ  
اوې وې. نومو ې په خپلې ااارۍ کې پور سالسوت او روانوې ربېور  د هېوواد بوې 

مینووه هوم انځورولووه، موو  روحیووه او پښوتني احساسووات يووې د اوومر اوانه او لېووونۍ 
بنیادونه وو، د نځمنو د هغو محرومیتونو، غورور او درنواويو یادونوه بوه يوې کولوه چوې 

 ډېرو نارینه وو ره به یا نه وو یاد او یا به پرې نه نه لګېد . 
اربېتې د ادبپوهانو په وینا د مېرمن زینب دغه وېرنه د وليس اامارو د سواد  چو
 اک  جو نت لر ، چې که چاربېته وبلل يش، نو ډېر  به نامناسيه نه و .

 د دې لپار  چې نه ورره متوجه او  اوسو څو بېتونو ره به يې نیر او:
 ږغ سو چې ورور رېر له دنیا سونا

 قندهار وا   په ژ ا سونا
 ز   مې په ویر کې ميتال سونا

 چې اا  محمود له ما جال سونا
 هات راره روررم د  نادا روڼ ج

 ز   د بېلتوت په رېغ کړم د  نا
 هورب غمهن په دې مات دې نا

 د پاچهي را  مو برهم د  نا
 چې اا  محمود رېر له دنیا سونا

(۵۳قندهار وا   په ژ ا سو نا )
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له دې وېرنې څخه نوکار  چوې مېورمن زینوب څوومر  قوو  او ز   رانوکونکې 
د دې ګوواهي ورکوو  چوې هغوې بوه ډېور  زیاروه  امر  قریحه لرله، د هغې دا وېرنه

هرن  او په ز   پورې ااار  کړې و ، خو دا چې مووږ يوې بېلګوې پوه وا  کوې نوه 
 لرو، نو نکه پرې ريرص  هم نه او کوو .

په هر حا د مېرمن زینب ر  له دې چې یو  نوه اواار ، لیکوالوه او ادیيوه و  
ارپوهه هم و ، نومو ې د خپل ورور اوا  یو  ډېر  پیاو ې مشاور  او د مملکتي چارو ک

حسین په دربار کې د مشاوریت چارې هم سميالولې او ورور به يوې هوم لوه اګاهانوه 
 مشورو نه غور  استفاد  کوله.

د استاد بېنوا په قو  اا  حسین به رل د زینيې مشورې اورېدې، خو کله چوې 
او دغه محارص  چې نوږدې  د کندهار نار د نادر افشار د لو  پوا له خوا کالبند او

یو کا  يې دوام درلود ررڅو چې د اا  حسین هورب جنګیوايل لوه پښوو ولوېود  او 
ردافمي قوت يې پا  ره ورسېد، نو د متارکې د رصمیم په نیولو او د نوادر افشوار ر  
د متارکې په خربو اررو کوې زینوب حوارض  و  او دا کوار د دې څرګندونوه کوو  چوې 

 (  ۵۵ه چارو او ادار  کې لو  و  درلود. )زینيې د پاچاهۍ پ
نو په دې روګه ګورو چې مېرمن زینب که هرڅومر  لو  مشواور  او پوه سیاسوت 
پوهه و  په حقیقت کوې دا ټوو  د دې د لیکووالۍ او لوه ادب ر  د مینوې برکوت و، 
نکه په ټوله کې ادبیات دا و ریا او نوا  لر  چې انسوات نوورو خووا روه پوه اسوانۍ 

ګب او په کې ماهر کړ ، په دې ممنا د ادبیوارو یوو  لویوه ګټوه دا هوم د  چوې ر  ج
انسات ژبور او مدبر کو  او چې کله هم په چوا کوې دا و ریوا پیودا اوو ، نوو دا نوورې 
چارې په لږ ریاضت ر  هم خپلوو  يش، چې له نېکوه مرغوه مېورمن زینوب دا کوار 

فرهنګپالنوه او فرهنګسوارنه زبوات وکړ او په دې روګه يې په هورکي دورې کې خپلوه 
 کړ . 

که له مېرمن زینيې را رېر اوو او د هوورکي دورې د بلوې فرهنګپوالې فرهنګوي 
چارو او غنا ره نیر او، نو هرو مرو به مو د آغلوې مصوورۍ نووم ذهون روه رانوي چوې 

 لمربدار  کړې د . اکي دور  کې د نځینه فرهنګ پالنې هغې هم په هور
له مېرمن مرصۍ د یوې امر  ټولګې ااار  هم و  چې د د پټې خزانې په حوا

ژوند بېالبېل ا خونه يې په بېالبېلوو فورمونوو کوې انځوور کوړ  و، خوو دا چوې جنګوي 
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حاورو لويې اديب هستۍ رر ستونې رېرې کړې، نو اثار خو يوې ورروه اواد  خورب  و  
وهو کوړې  چې له بد  مرغه د مېرمن مرصۍ امرۍ ټولګه يې هم د فرامواۍ په باد

د ، خو له نېکه مرغه له موږ ر  يې د یوې منظومې فالنامې یو  بېلګه اته چوې پوه 
 وندې روګه ورره نغوره کېږ : 

 که الف رايش په فا  کې
 ستا خويب د  په مها  کې
 په غلیم به دې و  بر يش
 کامراين ناد  به در يش
 )ب( په فا  هر ګور  نه د 

 د غلیم څه اندېښنه د 
 اد به دې حاصل يشهر مر 

 (۵۲بخت دولت به دې واصل يش )
په لرغونې، منځنۍ او ممارصې دورې ااارۍ کې رر ټولوو سوخت او سوتونزمن 
ژانر د فالنامې ژانر د  چې نه پرې څو  په اسوانۍ پووهېږ  او نوه رورې پوه اسوانۍ 
څو  مفهوم اخیستال  يش، خو مرصۍ بیا هغه ااار  د  چې همودې سوخت ژانور 

ورکړې او په دومر  هرن يې په دې صنف کې ااار  کړې چې امر يوې د  ره يې اوږ 
کوو  او دا رورې پوه ډاګوه څرګنودېږ  کوه  يدې د امر  قوت او قریحې نوکارندوي

چېرې د دې مېرمنې نور اامار هم زموږ په وا  کې وا ، نو څوومر  قوو  او د اوايل 
يې او دا نکوه چوې ذوق نه به ډ  وا ، خو هغه د چا خرب  رشه وسه ره مې دنمن 

موږ د خواحا  بابوا پوه څېور د سوخنورو، ااملوانو، فاضوالنو، نونوتګرو او هېوادپوالو 
انسانانو ډېر داسې اثار چې زموږ راریخ، متدت او رهګیب سلګونو کالو پخوا ره رسوو  
په وا  کې نه لرو، نو نځینه ااارانې او لیکوالې خو د فرهنګي دودونو په خاطر پور 

 نا  پرېږد .
 ایله:پ

که خرب  را ټوله کړم هورکي دور  یو  داسې دور  و  چې په لوومړ  ر کوې لوه 
ډو  ډو  ننګونو او جګړو ر  نکېل و ، هېواد ااغا  اوا  و او ررې خالصوت لویه 
ارلويل غونته چې له نېکه مرغه په دې وخت کې د هللا پا  رحم واو او پور پښوتوت
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یکواله مېورمن )نوازو انوا( ولورولوه چوې هغوې د وطن يې یو  داسې ادیيه، ااار  او ل 
خپوول ټووولنیزو ارزنووتونو، مېړانووې او اوواطفې ررڅنووګ پووه خپلووو فرهنګووي، اديب او 
ژورنالیستي هڅو ر  د خپل خوواږ  بچوي میورویس نیکوه پور و انودې کولوو ربېور  
ټولنه د فیل له خوبه را ويښه کړ  او یو داسې فرهنګي او سیايس انقالب یې راوسوت 

 رر اوسه يې افغانات د احسانونو او خپلواکیو منندو  د .چې 
همدا راز د دې يب يب د پېرزوینو او اواطفو برکت و چې پوه دې دور  کوې مووږ 
څو نورې لیکوالې او ااارانې مېورمن زینوب، مېورمن مرصوۍ او دې روه ورروه نینوې 

کي دورې نورې ادیيانې مومو چې په ټوله کې پښتني ادب او په نانګړې روګه د هور
 ادب ره يې نانګړې نکال او نال ورکړې د .

د دغو مېرمنو له و  ره راغلو اامارو څخه څرګندېږ  چوې دو  د اواارۍ او 
لیکوالۍ د پخې قریحې څښتنانې وې، خو دا چې حاوت او د ټولنې حواکم دودونوه 
يې پور خوالف وو، نوو نکوه يوې نوه د دو  ټوولې بېلګوې او نوه هوم د دو  د همپېور  

والو او ااارانو امر  بېلګوې مووږ روه را پوارې اووې، خوو موجوود  بېلګوې د دې لیک
ااهد  ورکو  چې دو  دغوه اومرونه هرومورو لوه اديب ټولنوو او فرهنګوي بنسوټونو 
ر  رشیب کړ  و، نکه د دو  دومر  اهرت او فرهنګوي سالسوت بوې لوه غونو و او 

نکار  خرب  د  چوې دو   اديب بن ارونو پرره د پختګۍ دې مرحلې ره نه رسېږ ، نو
نورې ډېرې هم سنګرې هم لرلې، خو دا چې اسناد په و  کې نه اوته، نوو یووانې 

 یادونه يې کوو او بس.
په هر حا د د هورکي دورې د بریالیتوب د ډېرو نورو رازونو ررڅنګ یو سورت راز 
دا هم د  چې دغه دور  د نځمنو له خوا بریالۍ او نځمنو روه پوه کوې ډېور  روجوه 
واو  چې آت د دربار رر مشاوریته په کې ورسېدې، چې پوه حقیقوت کوې امتیواز يوې 
ټو  د فرهنګپالنې او فرهنګزېږونې د  او دا فرهنګي زېرمه رر ډېور  همودغو مېرمنوو 
غني کړې د ، د دې لپار  چې دا میراث و پسې پراخ او اام يش په کوار د  چوې پوه 

ت اوو  فرهنګوي حالوت لوه دې اوسني پېر کې د پښتنو نوځمنو همداسوې منهمو
کنګله را وبايس او په داسې انقالب يې بود  کوړ  چوې هور څوو  خپلوو نوځینه وو 

 اوودونو ره د فرهنګي غنا اجاز  ورکړ .



   کابل مجله

27 

 

 

 مأخذونه:
 

نرصهللا نارص. د پښتني فولکلور د چاپي مهمواو څېړنودود، د افغانسوتات د  -۵
 ۴۶ملریوز کوا ،  ۵۰۱۰مطيموه، الومو اکواډمي، د نرشوارو ریاسوت: کابول، د آزادۍ 

 مخ. 
 مخ.  ۴۷نرصهللا نارص. د پښتني فولکلور د چاپي مهمواو څېړندود،  -۲
محمد هوروب. پټوه خزانوه، د پوهانود ايودالحی حيیيوي ررریوب، رودوین او  -۰

 مخ.  ۵۳۵ملریز کا ،  ۵۰۱۶ریز : کابل، دولتي مطيمه، 
هنګوي ونو  ، د هوورکي ااطفه نورستانۍ. د هورکو پوه دور  کوې د نوځو فر  -۴

غورننووګ دو  نومیووايل، د مقووالو ټولګووه، د مطیوو  هللا روهیووا  پووه زیووار: کنوودهار، د 
 مخ.  ۵۱۱ملریز کا ،  ۵۰۱۱اطالاارو او کلتور ریاست، 

ايدالظاهر اکېب. د هورکي دورې دوې نومیالۍ او ادیيې مېرمنوې، پورروه  -۱
 مخ. ۵۴۷اثر، 

 مخ.  ۵۴۱ايدالظاهر اکېب. همدغه اثر،  -۶
 مخ.  ۵۱۳محمد هورب. پټه خزانه،  -۷
 مخ.  ۵۳۵پټه خزانه،  -۱
 مخ.  ۵۱۵، د هورکي دورې دوې نومیالۍ او ادیيې مېرمنېايدالظاهر اکېب.  -۱

 مخ.  ۵۱۲همدغه اثر،  -۵۳
ملریز کا ، )و  ۵۰۷۳وف بېنوا. هورکیها: پشاور، انتشارات اوزهر، و ايدالر  -۵۵
 و و ( مخ. 
د پښتني نځو موقف او برخه په پښتو ادبیارو کوې، د مقوالو کربا مظهر .  -۵۲

 مخ.  ۰۱۱ټولګه: کابل، پښتو ټولنه، 



   کابل مجله

28 

 

 
 
 

شینواری عبدالوکیل سوله مل   
 

 په داستاين ادب کې د کرګر نوې تجربې
 

 لنډیز: 
 

د ادبپوهانو ررمنځ دا منل اوې خرب  د  چې ژوند کیسه د  او کیسه ژوند د ، 
مه په کیسه کې او  او په کیسه کې لو  او  او په کیسوه انسات له ادمه رر دې د

 کې به مر ، خو دغه کیسې کله ناکله هرن  و  او کله هم ساد  او بې رکلفه.
په دې مقاله کې د ناغ  کرګر د کیسو په ا   خربې او  د هغې نوېګڼې او 
نیمګړریاوې په ګوره او  او دا پوه کوې زبواد اووې چوې کرګور نوه یووانې کیسوې د 

ند او هرن  رندې د مارېدلو لپار  لیکلې، بلکې رر ډېر  يوې کیسوې د ژونود انځوور خو 
هم د  او دا خرب  په خپله د دې خربې سپناو  کو ، چې کیسوه یوا حقیقوت او یوا 

 حقیقت ره نږدې حقیقت د .
 رسیزه:

روور اوسووه پووورې د ادبپوهووانو روورمنځ دا بحووث یوووې نووانګړې پووایلې رووه نووه د  
د رنتیا و  او که رنتیا ره ورروه، خوو دا منول اووې خورب  د  رسېدلی چې کیسه بای

چې کیسه ژوند د  او ژوند کیسه. نو که خرب  له دې ا خه را واخلو بیا پوه خپلوه دې 
پایلې ره رسېږو چې کرګر د ژوند انځور او د ژوند ررج ت د ، د د  پوه کیسوو کوې د 

برخې په کوې را اخیسوتل هرن ررڅنګ ژوند ره نانګړې روجه اوې د  او د ژوند هغه 
او  چې ډېر نله فکر کېد  چې ګواکې دا برخې په کیسه کې نه ناېږ  یوا هوم دا 
برخې کیسه کېدو  نه يش، خو کرګور دا ثابتوه کوړ  چوې د ژونود هور  برخوه کیسوه 
کېدو  يش، په دې رشط چې هرن  رومنه او اغېوز  پوه کوې پیودا يش، پوه همودې 
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  د کرګر پور کیسوو ريرصوې کوړ  او بیوا موو ثابتوه اسا  موږ په دې مقاله کې لومړ 
کړې چې د ژوند په هر  برخه که وغوا و کیسه لیکال  او، خوو پوه دې رشط چوې د 
هرن داسې مالګه په کې واغږ  يش، چې هم کیسې ره نوکال ورکوړ  او هوم د نوورو 

 انسانانو په ذهن او ژوند کې بدلوت راويل. 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت:

نې اهمیت او مربمیت په دې کوې د  چوې د کرګور د کیسوو اصو  د دې څېړ 
جوهر مملومو  چې د ژوند په کومو ا خونو لیکل اوو  او کوومې مووخې يوې رور اوا 
د . همدا راز په دې څېړنه کې رر رولو مهمه خرب  د کرګر د حقیقي ژونود او هورن  

م ور  کوړې ژوند ررمنځ رړنت د  چې دغه حقیقي ژوند د نومو   هرن  ژوند روه هو
 او رر ډېر  يې کیسې د د  له ژوند  متاثر  اوې د .

 د څېړنې موخې:
د دې څېړنې موخه په دې کې د  چې کیسه باید موهومات او بې نایه خیايل 
مسایل ونوه ګڼول يش، نکوه کیسوه کووو  يش چوې د ټوولنې واقمیتونوو روه بودلوت 

رهن يوي کوړ  او  ورکړ ، کیسه کووو  يش چوې ټولنوه د سوموت او رغووت خووا روه
 باوخر  کیسه کوو  يش چې ژوند ره له نو  دید  وګور  او نانګړې نکال ورکړ . 

 د څېړنې پوښتنې:
 په دې څېړنه کې رر ډېر  وندې پونتنې نواب اوې د : 

  کیسه څه ای د  او د انسات په ژوند کې کوم پیغام لر ؟ 
  يش؟ ایا د ژوند د هرې برخې لپار  کیسې لیکل کېدو 
 د کرګر کیسې کومې نانګړنې لر ؟ 
 د کرګر په کیسو څومر  واقمیت او حقیقت نغښتې 

او دې ره ورره نینوې کووچنۍ او ممرتضوه پونوتنې پوه دې څېړنوه کوط نوواب 
 او  د . 

 د څېړنې میتود: 
په دې څېړنه کې رر ډېر  لوه ررشویحي، روضویحي او رور یوو نایوه لوه انتقواد  

 د .  میتود څخه استفاد  اوې
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 کرګر او د داستاين ادب نوې تجربې
 

او  څه مود  و اندې مې داسیر منګل د پښتوافسانې سل کلن بهیرکتاب راونیوو
دپښوتو مموارص » سې دپیاو   لیکوا  زرین انځووریپښتو لن ې ک دې ررمخه مې د د

ولوست.په دغو دوا و کتوابونو کوې دپښوتو داسوتاين ادبیوارو کتاب « داستاين ادبیات
 پښتو کیسوې پوه بواب دې ورروه لویک  اثوار، که راسو هریو د ،له پیړۍ نه او  پیل 

نانګړو ناسوتو موواد وګوورئ وبوه وینوئ  دکې سو ینانګړې مقالې او یا هم په پښتو ک
کیسوې سویاله نوه د  او  سیمې د د څومر  وايل له پلو   چې پښتو کیسه نه یوانې د

څرنګوايل له پلو  هم په نوه حالوت  دااتيار یې په ټیټ پاټکې کې د ،  بین املل 
 د .ه کې ن

یز ژانور یممارص نړیوا  کیسه له د  چې پښتو کیسه  دې ررټولو غټ الت دا د 
پښوتو کیسوې لومړنیوو لیکوالوو: راحوت  . د خپل حرکت او یووت نوه پیلوو   ر  مواز 
مووچي(( »کي  ، نورمحمد رر «غلهېپښتنه پ»ايدالحی حيیيی « پڼه ېالیدل»زاخیلی 

ر پخواين فورم او سويب: سواد  ېنړیوالې کیسې د ډ په ګ وت په ټوله کې د… نورو او
یزې رهربې و اندې کړې او دا یکیسه  ېټولنیز او یا سوسیالیستي ریالیزم په بڼه خپل

یوې خپول ګرانښووت او  پیوول پوه دورات کوې  پښوتو کیسوې د چوې د هغوه مکتيونوه وو
ر ېوکافکا او جیمز جویس په څ  کې دمنښت له وسه ورکړ  وو. په دغو کلونو او ارص

 ره او . نړیوا  ادب په ډګر کې رامنځ لیکوا  د ياو اروای يفلسف پیچ 
ژانر:)ریالیزم(  دغه له مود  لویديل پیل د ېسید پښتو ک ېله بد  مرغه نه یوان

 ېنړیووال د ېموود ېاوږد ېر ېوډ رور يپنځوونک ېهغو بلکې پښتو کیسه او د ،په بڼه و
لوه  ير  لویوه برخوه پنځوونکېواوسه یې و ډ ااره روات و او رر ه بهیرکیسې ل ېممارص 

 ېاو او  هووم پووه ه غووه بڼووه خپلوو  مکتيونووو او فورمونووو ر  بلوود نووه د نووورو اديب
 . کو  ېرهرب داستاين
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 داستاين ېدوهم ېاکرب کرګر یو له هغو ګوت په ا ر لیکوالو د  چې په خپل
 ېنړیوال ېبهیر کې نو  ې یې په پښتو داستاينک« ږهېسیند  نه سیند  به»مهمواې 

 ې.لوه ددې دموه پايل ټولګوو کوې یوې رور داسوتاين ېپیلوو  او پوه نوورو پوار ېرهرب
پنځونوو او  داسوتاينلوه ورلو اسوتاذو  ممارصو ادبیارو د ې دننکار  چې کرګر نه یوا

ور  پوه مموارص  ارواپوهنوه او فلسوفه هوم پو مکتيونو ر  پور  ااونا د ، ممارصو اديب
 وسرب  د .

 او ارواپوهنوه، ې کوړ کوړ  زد  ېکوې لوو  ه فلسفه هغه مضموت د  چې کرګر پ
پوه د   برخه او اووق ګرنیودلی د . اسايس ېناين زد  کړ  ې دیارفات او رصوف 

 ې ))دیولګوه ېنوه ب کوار او هڅوو یوو امود  لوور  د . د ېړنوېې ګڼوې څیبرخه کې 
 د . اثر څیړنیز میرزاخات انصار  فلسفي او ارفاين نړۍ لید((

هغه لوستل او کیسه کو  دلیکوا  بل اوق د  چې په خوورا لیوالتیوا  راریخ د
بنسټ که د کرګر کیسې وڅیوړو وینوو چوې لوه  ېد رپ ګړۍ په مینه پايل. ېیې رر د

 : وندینیو انارصو ررکېيیږ
اوسوونیو  چووې د   هغووه انووارص د دا او روواریخ او اروا  پوهنووه رصوووف، فلسووفه،

هغوه کوه د رولسوتو  سووله او جګوړه د ،کوه د  ، جوو و  ېمنوون اوايل ېادبیارو ټوول

http://www.taand.com/wp-content/uploads/2016/05/2-98.jpg
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دکارامازوف ورونه،که دګویته فاوسوت،که دکافکوا مسوخ، کوه دالوربت   يداستایفسک
…. ېتووبنچوکۍ نندار ،که دګارسویامارکز سول کالوه یوا ، که داونسکو دېکامو پرد

 اهکارونه په دغو انارصو وو  د . دا کالسیب داستاين ټو  
پوه سواد  موضوواارو او  ېرګر که څه هم په پیول کوې خپلوی داسوتاين رهربوک

چې څیړنیز او   خو له ه غه پیله له هغو استاذانو ر  ا یکې ټینګو   ،مسایلو پیلو 
. یوو لوه هغواسوتاذانو هوم سوید بهاوالودین  رنوګ لور  يې فلسوفیورخلیقي پنځوونې 

نوامار((  ))نانځواين مهروح د  چوې کرګور یوې ))دجورب او اختیوار دیالکتیوب(( او
پنځونو سمدوسه  هغه ورنوونې یې په رارلونکو فلسفي او ارفاين او د  اغیزمن کېږ

 راڅرګندیږ .
نهیوب  لکوه رابرنوات ټواګور، ،زوورلو اسوتا لهادبیارو  د ېسیم د ېکرګر نه یوان

 ېبلکو ،صادق هدایت ر  پور  بلد د او له  روفیا الحکیم، اورهات پامو  محفوظ،
 لوستی.   دې نه و  چې کرګر ېاهکارونه به وموم نړیوا  اديب ېسکم دا

ثارو یې اننه هم په ګڼو مقوالو کوې آ په دغو  ،يد  نه یوانې دا اهکارونه لوست
ثوارو پوه بواب خپول آ دغوو  روګوه یوې دې ده د  او پو ېکړ  ېپښتو مینه والو ره و اند د

ات او دانسوات دننوی ادبیو» د .  پوهاو  او در  له نورو پښتنو ر  هم رشیب کوړ 
 .  اثار یې نه بیلګې د« کیسه، اسطور  او ناخود اګا  ضمیر»او « نړۍ

بوه د  هوومر  مموارص نړیووا  ادبیوات  څ بل پښوتوت لیکووا  دېزما له نظر  به ه
د  هوومر  پوه خپلوو داسوتاين رهربوو کوې  او نوه بوه یوې د ژنديلېورپ  پښتنو ره نه و 

کتووابتوت  وي. کووه دکرګوور اخصوو و  کووارويلاو فورمونووه  ېممووارصې داسووتاين رهربوو
 ورلوو لیکوالوو داسوتاين پنځوونې او اديب د ۍاو نړ  ېهلته به نه یوانې دسیم ئوګور 

وخوت پوه   هلته بوه دمارسول پروسوت ))د ور  اوو  ېبلک ئ،ثار ومومآ څیړنیز نایاب 
ټوکوو خوورا اوږد  رومانونوه  ېد ))کلیدر(( په څیر دګڼو پرله پسو  او دولت اباد لټه((

ز  اثوار يپیړ او څوو ټووک ېاو په کرګر به خامخا اابا  ووایې، چې داس په نظر دريش
پوهاو  له مونږ  دغو کتابونو او ناولونو خپله اخیستنه او او بیا یې د يیې څنګه لوست

 . د  ر  هم رشیب کړ 
 ېداسو د د .ه پیړو او پیچلو اثارو په لوست کې ن ېداس که رنتیا ووایم خرب  د

اثوار ېخوو پوه داسو ،ثارو یو ا خ د آ  ېد خرب  او حوصله د ېوست او مطالمل اثارو د
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د کرګور هوومر  پوهوه او حوصوله  ا خ د  او دا پوهید  او در  د هغو بل او اسوايس
وا  نن به یې هیڅکله مووږ روه  ېبرخ ېب ېاو پوه ېدې حوصل . که لیکوا  د غوا  

فلسوفه   ساررر وجوود او د وايلذهن پیچلې نړۍ او یا د کامو دژوند دپوچ د کافکا د
 .ېنه وا  راپیژندل

هیلوه رانوه  يڅیړونکو نونوتګر لیکووا  او هڅانود، دغه پرکوار، ېڅه مود  و اند
او اومیر یوې   د ېکتاب کې راټوول ېده سو چې او  پیک يوکړه چې په ګردو چاپ

سوو یک د  د هغو خپل پوهواو  او در  لوه د  او د څه ولیکم او پر  ره رسیږ لسګونو
 له مینه والو ر  رشیب کړم.

ه نو کر  کتنوه او اوننه اسوات کوار ر ،وسو لیکل، ريصیک رد  پ که رنتیا ووایم د
اروا پوهنوه او رواریخ پوور   رصووف، ارفوات، ،ېر پوه فلسوفېود  په څ نکه هغه د، د 

دوهموه خورب   . ممارصو داستاين ادبیارو له راریخ ر  پور  بلدریا غوا   پوهیدنه او د
له ام ېله د له د .ئمقام ټاکلو مس نا  او د هغه د یز ادب کې دیښتو کیسه هم په پ

هوم  يااونای اثوارو ر  لوه دو   بهیر له ګڼو اسوتازو او د يبشپړریای دپښتو کیسې د
خوو بیوا هوم هڅوه کووم  ،ټولو برخو کې نات خورا کمزور  ګڼم ېاو ز  په د ا ینه د 

ژنم ررڅو راسو درانه ېوپ ې په خپل اند درچې راسو درنو لوستونکو ره کرګر او دا کیس
  او اوا  او څیړونکې یې پوه پښوتو کیسوه کوې نوه پښتو کیسې مین او د يلوستونک

 مقام وټاکئ.
یز ادب هغه اسوتاز  د  یپښتو کیسه  روګه د ېافغانستات او په نانګړ  کرګر د

اين او پوه خپلوو ټولوو داسوت  ور لور  ېچې په پښتو کیسه لیکنوه کوې نانتوه نوانګړ 
لوه نوورو پښوتنو  ېهغوه نوه یووانې پوه د .او پوايل پنځونو کې خپل انفرادیوت سوايت

پوه پښوتو ادب  ېبلکو  ،مضوامین لور   نګړ الیکوالو بیل د  چې کیسې یې خپل ن
یوز ادب یله نړیووا  کیسوه  ۍپیړ  ېیز فورم او سيب چې د نولسمیروات کیسه  کې د
کیسوې  ېړیوالو فورمونو کې خپلواو رل په رایهو ن سايت ېت لر ازمن د  هم نېنه اغ
ه د نورو پښتو کیسه لیکوالو رود بوازار او مارکېوټ نو نکه خو یې کیسې لکه  ، پنځو 

 د  موندلی.
لوستونکو اومیر محودود او کیسوه یوې  د  چې نونت یې ده ې کرګر ننیوا دا

نکه خوو د ،ورلو او مخکښو ااارانو هم همدا حا  وبولئ دلته د ، ارزانه پلور  کېږ
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پرهیوز  روغ لیوونی، ، بیکسیار او نورو اامار هم د بابرز  پیکار، باقر، کاروات، ګیا ،نن
او که څو  او  د پښتو ااارۍ رو  پوه   لر ه هومر  مینه وا  ن….. اګیوا ، ا م

ر لوستل او  او اوریود  اوو  ېټولو ډ چې رر او وپونتل يش  افغانستات کې وکړ 
 .بل چا نوم درره وانخ  رراب دڅو  به له مطی  هللا ېااار څو  د ؟ ه

یووې   هغووه سووتور  خونووې فلمونووه او د د پووه هغووه ټولنووه کووې چووې د سووین 
و  څنګه بوه هغوه ټولنوه او …..اصف خات  بدرمنیر، درمندر، داراسنګ، پریم چوپړه،

…  انودر  رارکوفسوکي  وګړ  د نړیوالې سین  داسې نوابوغ لکوه الوربت هیچکوا ،
کې او  هم د هند  سین  له پخو مینوه والوو وپونوتئ  وپیژين او که په افغانستات

چې ساریا جیت را  او اام بنیګا  څو  د ؟ د هغه له خنودا او حیرانتیوا پرروه بوه 
فلمونوه او د هغوو سوتور  بوه  بازار  سین   خو د هند د ئ،څ غربګوت ونه مومېبل ه

 ژين.ېوپ درره په زیرو زور در
ژوند ژور مفواهیم او  د  کیسې د د ، ه راو  ر زور نېسو کې په فورم ډیکرګر په ک
نړۍ روه موو  هغه له اندیښنو او بیروين د .يانسات روات ره ننون او د  فلسفه رفسیرو 

بواور او فکور   زد  کوړو، د  د چوې د  ، دا هغوه څوه د غربګونوه خوربو  هغه بیړين د
 .نه اخ یرچ

دموه  ېیله رور دله پ ېټولګ ېد  د دوهم روګه د ېنګړ اپه ن ېکیسه لیکن د  د
ممیوارونو یوې هوم  وپوه هغو ېبلکو ،مضوامین نوا  کوړ   سو کې نو ینه یوانې په ک

لکوه انتووت  ،نوړۍ نوورو لیکوالوو د ېکیسې نورې ونه لیکلې چې یو وخوت پور  ېبرابر 
 .ېکیسوې ارزو  کېود……… موپاسوات، جوب لنودت، ګوګول ګارالن پو ،ډ چخوف، ا

وګرنیود او  ېنه په رلوسوه پسو ې او،د  له ه غه وخت نه د واحد راثیر په کیسه ک
 د  کیسوې فلسوفه، رصوویرونه او د بلکوې د ښونه وکوړه،ېنه یې هم او  او ټکور روه اند

هیوواد ورلوی  ټولګوه کوې د  نکوه خوو ورروه پوه لوومړ ، ننۍ نړۍ جو ه کړهن انسات د
 ولیکل: يصدیا روه استاد محمد یڅیړونک
 يخوو د بودیم ث و  د ،بحو ډو  د يکرګر داستانونه کلوه کلوه پوه رخنیکو )د)

رو نو داستانونو په قطوار ېډد د انتقا  په برخه کې   احساسارو ر  دېخصوصیارو په ر
 (  ۵(. )(کې دریدلی يش
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رشیفوه رشیوف هوم رصودیا او  واد بلوه لیکوالوه او ژبا نوهېوه د خورب   يوروسته دروه
 : راغربګو 
 انسواين چوې د دې قاادو او رمریفونو پوه سورتګه نوه ګوورم سو ره دی)دکرګر ک)

اديب نووکال  څپووو اسووتمارې پووه سوورتګه یووې ګووورم چووې دا د ښوونو او یووادونو دېاند
ميولیب او دقیووا او نیوورو انځورونووو ر  ېدنې رنوود  د اوواارانه اسووتمار  سووېخونوو

او ریالسووتیکه  رخووی  ،يروواریخ ، داسووتات او کیسووې روحیووه دافسووانو  مووارو  او د
 (۲( ).( د کو او فضا ر  ژون ېاکاسۍ ګ  او اوډلې زمین
سو فورمونوه یوې هوم یک او د يکیسې لیک فلسفي او رواين دا چې کرګر پیچ 

ر یوې رړلوی او ېمینه والو ام سو دیک د  او په پښتو داستاين بهیر کې نااانا د  نو 
یوو غربګووت  ېسو او پنځونو له داسیخپلو ک د ېد  چې د  ده ن ېداس. د  محدود

ر ېوچوې کیسوې یوې نوه بوازار او ډ  نه پووهیږ ېده هغه له هرچا پ ، ر  بلد نه و 
نوات  سو کې باید دیخپلو که باور د  چې هغه پ ېده خو هغه پ ، نه لر  يلوستونک

 دمخوه بایود د يهغه هر رخلیا لوه لوسوتونک د اقناع او رضا هم له پامه ونه غورنو .
   . رند  خړوبه کړ   او هرن  د  اديب

خپول رخلیوا روه ابودیت   بلکې غوا   هغه کیسې د او  او بازار لپار  نه لیکي
خپول ایهواد پوه بواب ژور  چوې د  د ېاو همداس  هغه سيا رضمین کړ  او د  ورکړ 

او رخلیوا پوه بواب یوې د فکور نیلوی  هسوتونې  چوې د  له نوورو هوم غووا    فکر کو 
 رمکتوب او نونوت پو سيب، فورم، اديب  هر نو  چې د  پوهیږ ېهغه په د . و ځوغ

ارصوو او زمووات د ګڼووو کوور  کتونکووو منفووي غربګونونووه  د  د و انوودې پووه لومړیووو کووې د
 . د راپاریديل
دغوو لیکوالوو کوه  . د ېد سامو یل بکت نندار  او لګه یې د اوژت یونسکوېنه ب

 ،ااتيوار وګاټوه او بین امللو  څه هم وروسته خپل مینه وا  ومیند  او اثارو یې م 
 نانه ر  یو .له ارمات ګور ره   هرک خپلو اثارو د ر یو لیکوا  دېد کافکا په څ خو

څوو   ېد  او هغوه اثور چوې پوه اسوانې پور   خلقت پوه پیچلتیوا بواور  کرګر د
جوویم جووویس پووه  نکووه خووو د ، د  ذوق نووه خړوبووو  د پوهیوودا  او رسوویدلی يش

پوه  ېلوستونکو رنګارنوګ غربګونونوو روه سورتګ او د  ریریږ ېخپلو اثارو دانن څیرله 
 ور د .



 په داستاين ادب کې...  

36 

 

هوم د خپلوو  ېد ، پوه د یاو څیړونکو ینکو او نونوتګر پنځوو کرګر که هڅانود 
ړنوو او هسوتونو جوګوه ېڅ ينونوت څو  یوې دېر دمخه د ، چې هېهمزولو لیکوالو ډ

. هغوه ت بوخوت سوايتاړنو او هستونو نېاو ګرد  ورا او اپه په نوو څ اوسیا  نه د 
او  ېملرنپوا څوو لوورو د د  کیسې د د او هم رحقیا،  په یو وخت کې هم رخلیا کو 

 : و  او جوګه د ېانن
 پړاونو له مخې سو د ایهاد دیلومړ : د ک

 متفاورو او متنواو فورمونو له مخې سو دید ک دوهم:
 دریم: د مضامینو او فلسفي افکارو د رنوع له مخې

 رصویرونو له مخې ارالنو د يپیښو او راریخ يد راریخ څلورم:
 له مخې فرهنګ او ټولنیزو مناسيارو يپنځم: د پښتن

 لوبغا و له مخې هغو د اپږم: د روات ناورین، لوبې او د
، لوومړ  یوې د کیسوه  سو ایهاد او بشپړریا بهیر یې له څوو مرحلوو ریریوږید ک

 د پیل پړاو د . ېلیکن
 وو۵خپورو .  ېټوولګ ېدو  پړاو کې چوې د  پوه خپول هیوواد کوې د . ېپه د

 و سیند  نه سیند  بهیږه. ۲يې،ېا
رهربه د  او که له د  هم خپلوه  يټولو لومړنۍ او ابتدای و ررسیک د د   يې دېا

فورم او مضموت دوا و لوه پلوو  یوې دا کیسوې  کیسې د چې د يوپونتئ درره به ووای
یالوژۍ سویور  هوم  سیاسوت او ایو سوو دییوې پوه ک بېور ر  ېد رپو نه د . ېبشپړ 

 د . ېخښولبڼوه ورب  ره یې امار  ېسو لویې برخیک د ېدغې مهموا او د پروت د 
باور نه یم چې سیاست هرن بودرنګ او پنځونوه لوه خپول جووهر   ېکه څه هم ز  په د

  ایو یالوژۍ او ګونود د  د پرروه د ېد  لوه اراد د يپنځوونک خو کوه سویايس ،بايس
 واد دېوه خورب  د دا .يګرنو  پنځونه یې خامخوا اومار  .ريلیغ او فرمایش ورپل يش

په دغه ټولګه کې پوه ګڼوو  . نو هم صدق کو نو امرو یااار سلی ت ویا په ن ور 
هم اته چې لیکووا  د طرحوو نووم ورکوړ   ېبیلګ ېداس ېنین ربېر سو یک ېداس

 د . 
 ي،سل او اریا درجوې بودلوت مووم کې لیکوا  یو« سیند  نه سیند  بهیږه» په 

پوه  ،يرهربوې او فوورم ازموای ېنو  ېکیسه لیکن په دغه مهمواه کې هغه نه یوانې د
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سوو کوې نوه دګونود نووم یک ېپوه د . یې ای یالوژیب بار هم نه ررسورتګو کېوږسو یک
لوه خوولې او سوتوين انقواليب  رټوکرک کووم انقواليب د او نوه  ي. نه انقالب ستایاخ 

جودا  لیکوالوو او انقاليب  رو ګوندطهغه له نورو ډ ېایي ېامارونه رابايس. له همد
سویند  نوه سویند  »ووایم کرګر د يې  . که په لن و په خپله ور سفر پیلو  ېپنځون د

رول لپوار  مخښوه  کیسې له کالسیب فوورم ر  د ې دنله چاپه وروسته نه یوا« بهیږه
 د ، بڼوه یوې پنځوو  ېاو پوه نوو   فورمونوه رهربوه کوو  د کیسه لیکنې ممارص  او  کو 
 .يسو مضامین یې هم بدلوت مومیک

پوه یوو  نوه  ۍلیکووال ېاو ریالیسوتیک  ګونود ستیو پنځونو کې لیکووا  دو په ور 
ژونود پوه بواب  او د يانسات روات ره ور مووم چې کیسې یې د  لیکوا  بدلیږ ېداس

پیښوو او  يګڼوو رواریخ او هور  ټولګوه یوې د يسوو برخوه ګرنویک فلسفي افکار یوې د
 . رصویرونه او حکایتونه جو و   څیرو او ارالنو هرن  يراریخ

 ېاو پوه د يو پخیدو پړاونوه وهومنځ ا پیل، لحاظ د کرګر کیسې په زماين که د
 بودلوت هوم د  رافیوو غاو ج د  مکاين د  په ژوند کې د د . دریو مرحلو کې بشپړیږ

پوه ډو  کلوه چوې د ډاکورت نهیوب هللا  ېبیلګو د سوو بشوپړ اغیوز لرلوی د .ید  په ک
نووکرګر   ،او کورنۍ جګړ  یو  بله بڼه او رراژیکه ډرامه خپله کوړ واکمني نسکور  يش 

هلته د  ))چې مااومات سوندر   .ات ره په ک ه کولو محکوم او مهيور يشهم پاکست
هغوه هیوواد  (( په څیر کیسې ولیکي چوې کوچنیوات څنګوه پوه اګاهانوه ډو  ديووای

او یوا  د  د  په هیواد کې اور بول کوړ  یې د هیواد ېچې همد ياو ستای يررانه وای
او  يیوې د لنودت مااوین سوو کوېیپوه څیور ک« زما رربور» يهم کله چې لندت ره ران

 او پوه دردونوه او کړاونوه کوې پردیتووب او د  ژوند څومر  پوه اوګاب بودلیږ  يمصنوا
 . والی ورره څومر  درد او کړاو جو و  ېخپل هیواد او مینې لر 
 ېهغو سوو کوې یوې دیاو په هور هیوواد کوې اوسویدو  پوه ک ېکرګر که هرچېر 

او   د  نور واقمیتونه انځوور کوړ  نه اواو هیواد ټولنیز مناسيات،کلتور  روپیرو  ېټولن
یې په احساسارو او اواطفو غليه کړې د  او پوه    نااانا او حیرانونکو پیښواهغه ن د

 رول یوې خپول خلوب د او  د واقمیتونو ر  رړيلله خپل هیواد  یو  نه یو  بڼه یې د
و نوور  . یوو څوه چوې کرګور د لر  حضور  په ذهن کې ژوند ېدو  درد، ارمات او هیل
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هغوه  يسو کې خپل انفرادیت وربخښوید  په ک د  ره د او  پښتنو لیکوالو بیلو 
 . سو متفاوت فورمونه دید  دک د

ټووولګې ))سویند  نووه سوویند  بهیووږه(( وروسووته بووه  ېدوهموولووه د   فکور کوووم د
پوه کیسوه   چوې نوموو   یپریښو  کیسې هیڅ ډو  نوه و  ېممارص  ۍاوسن لیکوا  د

،لکوه غڼوه يحالج سیند  نه سیند  بهیوږه، داکیسې: د  کارولی. لکه د  نه و  کې 
ګرنووت، زمووږ  ررهه پوه رنونوو کوې، بړبوکۍ، سیور  یو رصویر، یو په خپل جا  کې،

یادونو پر بسرت، لوه رورمتوه  د خفه ارواوې، مینه او خیالونه، جامو رنګ، د برا سپی،
 .  د اغ پست مدرنیزم په بڼه ر  سوریالیستیب فورم او د ېچې ګڼ…. روایت د  

کیسووې لکووه  ېریووالیزم پووه فووورم کووې هووم نینوو يیوور  یووې د جووادویبد  ر  رپوو
که څه هم د  په ریالیستیب فوورم کوې کیسوې نوه  . د ))یادونه او نکلونه(( کښ 

فوورم  ېده خو هغوه کوه پو سو فورم ریالیزم د ،يګڼو ک له دې ر  یې هم د  خونو 
یوې هوم  سوویک ېې په داسد  چې هم د  رل یې هڅه کړ  کیسې لیک  ېکې کوم

  واقمیت رشه او سواد  انځوورګر  او هغه د سوریالیستیب انرص غالب او ورزیات يش
 . سو فلشيکونه جو و یک د  د سو بله امد  نانګړنه دیکد د   . دونه اويس

  ات در  ېبلکو ،نوه یووانې بوه بول پښوتوت ېله مخ ېاو مشاهد ېمطالم زما د 
 سوو کوې پوه دې انوداز  فلشويکونه کوارويلیو کد  هوومر  پوه خپلو ژيب لیکوا  هم د

 .اويس
 ېنوو کیسوو اواارانه نورث د . کلوه چوې یوې نینوین سو بل امتیواز یوې دیک د

رور  ېسوو اواارانه نورث موو داسویک نه یوانې یې له کیسوو خونود و ې د ېکیسې لول
لکوه سویند  ې، فکر کوئ لکه کوم ازاد امر او ررانه چې لول  چېراويل ېوند ېاغیز 

د زموات  یز  همزول»ټولو ااارانه کیسه  ر  ررېهم ډ ېند  بهیږه کیسه او له دنه سی
روه بوه نیور اوو چوې  ېکیسې یوې برخو ېد د ،وګورئکیسه  «.او ره سنګر دژوبلورو

 :او ز   رانکونکی نرث لر ااارانه څومر  
زیوږو  ېز  په دغه کوږو ورو ز  پوه د وطنه رابهیږم،د دپیریانو  پیړیو له دراله، د

ه داغاز انهام کیسه می یاد کوې نو ژورو او پلندیو ګرداونو ورسمیږم او ریریږم  و ونو،خ
 .خو زمات زما همزولی او زما سیا  د  د ،
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 کیسې بله برخه: ېیا د د
خوو لوه دو  ټولوو  سویندونو دریوابونو اواز اورم، د، د بادونو طوفانونو مخه نیسم

هیيتونو لوه  غرونو له اظمته، د درزا نه، ېاوچت زما اواز د ، چې یې اورم د ز ګو ټول
 (۰. )روایته د  راو  هیيته او د

 د  د روات سووپړنه د انسووات د سووو کووې متفوواوت فلسووفي افکووار او دید  پووه ک د 
کیسو بله نانګړریا د  چې په پښتو داستاين بهیور کوې یوې د  روه نوانګړ  نوا  او 

کیسو یو امد   د  د نانګړنه دبرخه او  کیسو دا د  د زما له نظر  د مقام ورکړ  د .
 د ېفلسوف دمخوه وویول پوه فلسوفه کوې زد  کوړې او د ېباب د . لکه څنګه چې مو

د  پوه کیسوو کوې مختلوف  خامخوا د  دمه یې نوه قضوا کوو  ېد لوست اوق چې رر
بول انسوات  د  په ))جهنم د  هر انسوات د لکه د  ،فکرونه او مکتيونه رانغا   يبنسټ

رور سوپږمو اوو  ېرریوو او نواولی بوو  مو…. ره ورننوورم  ېکوټ ېمنهن ېخپلا کې((:
. فکور واخیسوتم چوې نوات يوکړ چې دا بو  زما درنه او زما دجامو رانو ېفکر م….

ر  پوه  د نم او څڅوويب ېکوټ رن بو  د د . دې کړ  ېخول ېاو رن م  بو  کو  ېم
 ( ۴) ا…ټوله کوټه کې غربګید  

چټلیوو  چې انسوات د  سفي پیلو باور او فل ېکیسې پیل دنیچه په د لیکوا  د
 خپلوه ده چوې انسوات پو  فلسفه یې په اثيات رسوو   ساررر په وجود ډیرات د  او د

خپلوه انسوات ه پو یخپل برخلیب ټواکونک راژیدۍ مولود د  او دټخپلې بدمرغۍ او 
بول  هغه په خپل و  کوې د  او هور انسوات د نځیر دز کړاو او ذلت  انسات د د د .

 خپول اسوتاذ مهوروح چوې د فلسفي مفکور  او اقیود  د دا زخ د .انسات لیو  او دو 
 له ورې رالیږدو : ر یې هم د  دیو امرټکیسې کرک

 دا ژوند څه د  یو مرموز  سمندر د 
 د  سمندر غا ې پورې ور اته خو د
  وميی پړاو دوزخ د  ېور  ېد او د

 د  جهات کېه او جهنم نه چرره لر  چرره پټ پ
 ات د  هر انسات ره په خپل نات کېانس هر او جهنم د

))لکه غڼه په خپل جا  کې (( کې لیکوا  دا فلسفي مفکور  لوه یوو بول ا خ او 
چې څنګه نور اسویر او   برخلیب بیانو  هغه انسات داستات او د . ری  کو وزاویې رش
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چې په ي هغه زندات میلمه او اسیر ګرن خپله ده خو په پا  کې پ ،زندات ره ننيايس
کیسوه  ېده د . لیکووا  پو  نې لپار  جو  او اباد کړ ز و ر اسارت او  نورو د یې دخپله 

 خپله څنګوه ده او پ ينات او بل دنمن ګرن چې څنګه د  کې هغه انسات رصویرو 
 رهربه او واقیموت د . او راریخ، د ژوند دا  ،رياهۍ په وسیله بدلیږ نات د نورو او د

خپول  چې څنګه د  قطاریږ ېیوپه بل پسپه کیسه کې ګڼ امپراطورات، دیکتارورات 
 . قربانیږ ېهو  او دبدب

موچ  . یو  غڼه او   خپله په ه مچ او وروسته بیا پ په یو    کیسه کې راو  ېده پ
او  يبرخه کې په نات ننونې ده راو  پ، نکار د  ېغڼ ميو  او دېچټلۍ س چې د

 : نات غږو 
 پښوو،کالیو، ویښوتانو،ر  د . کشو  ېنات خیر  زما د  مچات پرما ناست د… 

 . و  ېلکه چې همدلته یې څه پیدا کړ   ،په خوله راټو  د ېوسونو او زیات م
خوو  ،کموزور  او مظلووم د  ېو انود رپو ېمچ په بڼه څنګه د غڼ دلته انسات د

 . جو یږ  مچانو نکار  او د  انسات څنګه په غڼه بدلیږ بل نا  چې دا
په اثر نانته نالوه جوو م ز  هوم پوه خپلو و و  او  ز  هم دا احسا  کوم د… 

پوه څیور پوه اوږد  بوود  او  ېنوال د ېغڼو د نات ره کوور جوو وم، غڼه بد  او  یم.
او  ذهورو ګووچ چوې کووم لکوه خووب په ررو  او ررخه فضا کې، لکوه د…. رنسته کې 

خو ز  منم … پټوم او څښم یې  ېسرتګ خو ، ریریږ وراسته رشاب چې زما له ستوين
نځیرونو ز خپله وسه  د په خپلو رارونو کې نکېل یم. اله کې راګیر یم،خپله نه چې پ

پوه ور یوم چوې یوو   ېره سرتګ ېخپله په یو  غڼه بد  او  یم او ده پ کې رړلی یم.
او بیا زما کالیو زموا داوږدو پنهوو  او سا  ورکړم يحرش  رابرابر  زما وینه وڅښ ۍکوچن

ملوور  کېوودا  يش يوزانګوو ېهمداسووخپلووو رووارونو کووې ه جسووامت ر  پوو ياو کوووچن
 . راختلی و 

ه پو . ره ورره کیسه پنځو  ېپه کیسه کې لیکوا  د سیزف افسان ۍخټو کوټن د
او ايوث واقمیوت  اممنو ېر ژونود یوو بوېوناو  پوه څ  پرد کیسه کې هم د کامو د ېد

ه څ وجوود نوېور هو ېیو اګاب او کړاو د  چې له هغه د خالصووت او ریښوت نکار .
. رخلیوا پوه خپلوه بڼوه کواږ د ېبلکو ،رقلید په بڼوه نوه وا  دا کیسه دخو لیک ، لر 
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 ژوند ررخه رشاب لوه سوتوين او د  لو و او ژورو او   ژوند د لیکوا  چې څومر  د
 ممنواوايل ېب خوندۍ او  ېژوند ب د  ګور  ېاګاب او کړاو نو  بڼ انساين او د  ریرو 

 . په فلسفه یې باور نور هم زیاریږ
 ټواټويب کیسه د  چې له وطنه او خپول پلورين ېد  داس ړاونه(( د))دردونه او ک

 دا ېوند ېز ېدغه اور او درد د اغ د  او  لتوت داغ یې په ز ه اور بلو ېاو ب له لر  وايل
 وو ه د . ېفلسف روفا سمندر په خرب  د رناسخ پ کیسه هم د دا کیسه کاږ .
 : ځورو توب اننېژوند پوچوالی او یوا کیسه کې د ېده هغه پ

نوور نوه پووهیږم خوو دومور  پووهیږم چوې ز   دنیوا وم. ېنیز  یوانې وم. په رنوت
چوې  ينوه منو خو دا چې یوانې د ، لکه هر یو ،ې د نیوانې یم لکه کور چې یوا

 (۱) وا یم چې ز  او  یوانې یم. خو ز  نکه دیوازېوايل ،یوانې د 
رصوویر د  لوه  اوګاب د وايلنېویوا د  د هیوواد کوې د  کیسه چې په پورد دا
په   او دا کرکه دومر  ژور  د  چې راو   او کرکه خپل او  ره رسو   د  بیزار  د ژوند  

کیسوې  یوا د  د  چوې راو ه نو نکوه خوو رصواديف ،   وا  کاليوت او موړ  اممن ېب یو
ټه یې هغه د  چوې کلوه لوه خپول ېمرا ن او د  مسافر خات نوم ږد ر په نات دټکرک

 . یالی کېږپه ریښته بر ټارويب پلرين
 نوم څه د  ؟ مرحوم یا خدا  بخښ  ېد ووو د

د  … نړۍ کوې مسوافر یوو  فاين ېده موږ ټو  پ مسافر خات نه نوم د .…… 
 کله خپل کلی پریښی د  ؟

ټه به یوې هوم لوه ه غوه ېمړینی ن مال ویل بس نو د یو چا ورره وویل: و م کا ،
 ټی وکاږو.ېن

ژونود  په څیر د ۍخټو کوټن د  د ا  د))د اګو کوټنۍ(( په کیسه کې هم لیکو 
د هغوه ټوولې  لوور رنکال او نیکمرغوۍ پو او د ژوند د  راژیدۍ انځور کاږټاګاب د  د

کوې « پوه ))انځورونوه کوه هنودار   .بوويل ېپوایل ېاو ب ېګټ ېب هڅې او ټوپونه ايث،
له خپل سویور  او روح ر  مخوامخ او پوه خوربو  خپله د  د ،ه دلیکوا  مخاطب پ

اووو  خپلو هیلوو او نوه پو  وجدات ر  مخامخ د  د ، له ياو پونت  ت غږو اد .ن
 ېمثور  د . هغوه د ېګټو ېهڅوو بو نیکمرغۍ د او  او هیواد د د  د ارمانونو چې د

 ېور کې یوې هڅو ېده چې پ ي. نات مالمت ګڼ د  رراژیدۍ او غمیزې ره خوابد
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 يخپول ژونود او نیکمرغوميوارز  او مهاهود  کوې  ېده هغه پو ، مثر  د ېپوچې او ب
هیلوو بواغ یوې خوزات  نیکمرغۍ ګل رژیودلی او د هیواد د د  د لټوله خو او  چې د

روات  مرا خواره په سوفر اولس غمیز  یې روح و   او د  یې په ورو د د  نات او د
 کړ  د .

لیکوا  له نوانۍ ر  پیلیږ  او او  یې چوې  ات روانه غمیز  چې دتافغانس د
 زمووږ د کیسو بل مضوموت د . د  د د ،لږیدلی د  و هم روانه د په ر کې سپین 

پوړاو لیکووا  نوه یووانې اواهد او ګووا  پواری  ياو ورانونک ينونکږ دغه ز ه بو راریخ د
  کوې بنود ۍیوو قربوانی د . پوه نوانوه نووان ېدې غمیوز  خپله هم ده او  د  پ
 او زغمو  لیوديل ېاو ربوړ  ېاوکنه ڼېبندیانو په څیر یې ګ نورو سیايس او  او د

 زندات او اکنهو ډیر کامیاب رصویر د . د يې ناو (( یه وک يغوای : ))دد 
 .خ ا لیکوا  روانه غمیز  په دوومختلفو بڼو را

 لومړ : ساد  ریالسیتیب رصویر او روایت
 سوریالیستیب او فلسفي روایت: دوهم:سميولیب،

 ېده پو ایوت د .ساد  ریالیسوتیب رو  ېکیسې ی ېګرد« ېایي»ټولګه  ۍلومړ 
 لکه د ، بڼه لر   ر  حد  امار ېډ کیسو کې روایت ساد  ریالیزم د  او کیسې یې رر

کیسوه   هغوه ګونود هوم د یوا  اوهادت بیوانو   ګونود یوو ))رریو رند (( چې د د 
 . کوژدنوه یوې لوه واد  محرومیوږ او  د  چوې پوه جګوړه کوې مور  نیمګړ  کیسوه((»
کیسوه د  چوې ااودام او کووچنی زو  رورې   هغه ګوند یې په زندات کې د« ېایي»

 . کېږ ېیتیم پار
ژونود  رمن دېوچې کون ه م  له غمیزې خربو   هغه ګوند مو د« یوانېنۍ نښه»

 . او روزګار کړاونو ره یوانې پریږد
چوې پوه ټانوګ کوې نوات   حوا  بیوانو   هغه رریور  کې د« نښه ۍوروست»په 

 .يګټ او ارلويل  ح سه زیږو  . الوزو 
خووا  ېرهربه د  له بلو ۍکیسو لومړن د  د خوا د ېټولګه که له یو  ۍ د  لومړن د

 وروسته لیکووا  د ېټولګ ېله د خو، کیسو جونګ هم د   او امار  سیايس د  د د
واد ېووه او د يفووورم او مضووموت پووه بوودلوت ر  کیسووو رووه نووو  روح وربخښوو کیسووو د

 . غمیز  په نوو فورمونو او موضواارو کې رانغا   ۍاوسن
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 کیسو کې هم روایت په دو  ډوله د : ېده پ
 لومړ : ساد  روایت

 او فلسفي روایت يیالیستر سور دوهم:
 : د ېکیسې راغل په ساد  روایت کې دا

روه  چوا کیسوه د  چوې پوه زملیتووب کوې کو  یو ېداس دا د ((،ېجام ې))رور 
او  ېاو نوځ ينوه وینو کلیوالوو هغوه اوور او چاپیریوا  کوې د خو پوه کو   ،ستنیږ

ې اوهیدات اوو  ، نکه نوانات ګورد پوه جکوړه کوې د، په رورو جامو کې د  ېوننه
لکوه ټوو  کلوی چوې  ، دې اوو  ېهم د پخوا پوه پررلوه څوچنود  پلنو ېاو هدیر   د

 . هدیر  ګرنیدلی و 
لیکوا   کیسه کې  ېده پ کیسو له قطار  د . ېداس اپه(( یې هم د ۍ))خونړ 

چووې څنګووه   رحلووې انځووور کوواږیوووې بلووې م د ېجګووړ  ۍکووورن رنظوویم واکووۍ او د د
هغوه بانو  کیسوه د   . پوه کیسوه کوې د کورونو په لوټلو بوخت د خلکو د ات دیټوپک

ه پو .يڅ ای نه موومېکتابونو پرره بل ه خو هلته د ي،ورن ېچې یو کور ره په غالپس
او خپول   ااهد د  نوات هوم کیسوه کوو  ېپیښ ې دنکیسه کې لیکوا  نه یواې د

 . حا  بیانو 
ررهوه » هو  او خاطرو انځوور د . سوکاله او هوسا ژوند د د  راو  د« هیه وروی»
ات یوپه ور کوې ټوپک ېچې دریښت  کس کیسه کو  رارښتیديل د ېله جګړ « او ککر 

 ېپوه همود  کوړ ه نو که یې برخوه ور يګوان ۍاو سپرل ياو  و  ورنای ېپر  چا د
 . برخلیب به او  

بول  ااودام ررمخوه د چوې د کیسوه د  هغوه محکووم او زنوداين د« دلیب پوا »
 . مور ره لیب استو  ېخپل ېله ور  زنداين
رمن یوې پوه ېویو افل نکل د  چې م ېداس د رارښتیديل ېله جګړ « ورکه ور»

 خوو د ،خپلوو کوچنیوانو ر  لوه نوار  پوه ریښوته د لوه او د  او   ېراکوټ لګیودل
 . لر ه کرایې پیسی هم ن
چې څه یې پوه   هم لر  ېشاهداو م ېخاطر  ېر ېنورې ډ ېجګړ  ۍکرګر د کورن

نواورین  ېد هغه موږ نوه یووانې د . د او لیديل او څه یې اوریديل  نات رهربه کړ 
اونوکې  ېلپو ېلپو سورتګو ر موو لوه ېود  پوه څ او د  قربانیانو له ررخو کیسو خربو  د
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  ح سوو او ارلولیوو هورن  نینوو اسوتازو د ولوس د میوړين هغه زمووږ د ېبلک  ،رویو 
 .يه موږ وینانځورونه هم پ

  بول ملګور  کیسوه د  چوې د  یو رریر  ېداس د په دار او((. - ))هغه پانيس
او په ویا  یوې  وخت یو یرغلګر افل وژين او بیا په هغو مرمیو د  غوا   مرمۍ  رریر 

 . اادام ره غا ه ږد
چې څنګه یو قومندات یو ډګوروا   ره ورره کیسه د ، ېهم د ))یو  د راز خرب ((

 .غچ اخ  ،یې وژين افل چې رويس  خپل هغه رریر  د په جګړه کې
  څ لیکووا  نوه و ېواقمیتونه به بول هو ېداس ېجګړ  افغانستات د ز  فکر کوم د

مطالمی  ا خ د ېد ادبیارو د ښو کیسه کو  نه یوانې زموږ دېپ ېداس د ، روایت کړ 
ل رواریخ یرغو روسوانو د دکوې هغو لپار  چوې پوه افغانسوتات  د ېبلک ، لپار  ا ین د

 کرګور د انځورونوو ررڅنوګ د ېداسو وحشوت د د ېجګړ  د هم خورا ګټور د .ي لیک
  . د  او هرن  ېر په ز ه پور ېیالیستیب او فلسفي روایتونه ډرسور  ېجګړ 

لیکووا  اواطوف او احساسوات غوا ه  فلسوفه او د په دا ډو  کیسوو کوې رواریخ،
 ېکوورنی جګوړ  چې ما دد  کیسو ره یې بیل رنګ او خوند ورکړ  د   او د  غړۍ د

 ر کم لیدلی د :ېبل لیکوا  په کیسو کې ډ ب دییو ررک ېداس
 ښوته،ېنوار  ر د ګرنووت، له رورمتوه روایوت د ، سیور  یو رصویر، یو ،يحالج

هغوه لوبغوا و  د د وحشوت، ېجګړ  ۍکورن کیسې د ېنور  ېر ېاو ډ ….یادونه او نکلونه
 . میاب رصویرونه دد اغیز لرونکو انارصو کا ېړ ګج ېده او پ اسيابو

  د  چوې څنګوه خوونړ   یالوژ  ایو ميو  د .ېیالوژۍ سو د ایو (( داي))حالج
دا لوه رواریخ  بلوو . کورنیو او نړیوالو جګړو اور انقالبونه او طوفانونه زیږو  او څنګه د

 چوې څنګوه د اروپوا نشونلیزم، ،نه اخو یرچ ېلیکوا  له در  او پوه او سیاسته د
کې په زرګونه انسوانات  زم او صهونیزم په کورنیو او نړیوالوجګړوفاای وروسته بلشویزم،

  ووژ  او څومر  ودانۍ ونړیدې. 
 . یالوژۍ بسورت پوه نوارونو کوې ګوور  ر د ایوېونورو رونانفکرانو په څ لیکوا  د

پوه   او کتابونوه لوويل يیالوژیک ای دا او هغه سیايس ،يوین ېهغه په نار کې مظاهر 
 ېاو پوه همدغوه نوایونو او وختونوو کوې لوه ممینو  و ميواحېو کوې ګو وت کو سیايس

پوه  اوي ټواک ره رسو  خپل هدف   ایدیالوژۍ بر  او بیا د  ای یالوژۍ ر  اانا کېږ
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 ياو ویهوا ونک يهغوی پوه ورانوونک چوې د ېپرروه لوه د او رقد  او اوق یې بدلیږ 
  ږ، خوو وروسوته پووهی رانغا   ېکېدو ره مټ هغه پ  د ،ماهیت یې ر خالص يش

خپلوه نوات او ه د  او له نورو ر  یو نا  یې پې چې څه لویه خطا او ریرورنه یې کړ 
 نورو ره هیواد دوزخ ګرنولی د :

نوار  ، بازار هم رانغوا   ، فکر کوم انسانات هم راکاږ ، پراخیږ ، مااین لویږ
 . هم راکاږ

او …  . غرونوه هوم رکونه هم راکاږ ، یږنکې د پیازو په څیر الو ه ودانۍ هم پ
 . هم راکاږ ما…ر  هم  ېلکه چې زما ررپښو وند

خپلوو  د او  روه ږد ېرهارب ټو  مخ ېجګړ  ۍکورن ېخپل راریخ او د لیکوا  د
او په خپله  مالمتیا ګوره نیيس پردۍ ای یالوژۍ په منلو نانته د نورو ملګرو په څیر د

 : اارتاف کو  ېرورنه داسېر
 ېڅ فکر نه وا  کړ  او کااکې مېهپه باب  يحالج د غونو د ېکااکې م… 

 کااکې..و..… نه وا  لیدلی 
یو لو  پیژنود  اوو   د ، یو لوبغا   کورنۍ جګړې د )یوسیور  او یو رصویر( د

اوږدې خوونړۍ جګوړې وروسوته یوې لښوکرو کابول له هغه چې  قومندات رصویر د .
ې لوچ او او  نړیديل ۍودان او رش د . وګړو خايل نار له  خو، نار فتحه کړ  د 

نړیدو او لویدلو  د روغو ودانیو د . هم له نار  په ریښته د  د ېهغو  چې پار . د
 خوو دا ، چوور رواوت نوور غلوه هوم و پوه ور د نوار د او د د  ې  پواران رویر  هم پ

څ اثور نوه ېناورین په فار  قومنودات هو نار ویرجن حالت او انساين د فاجمه، انساين
 . غورنو 

موارم او غوم روه یوې  نار چوپتیا او سکوت متااا کولوه، سرتګو دهغه په زرکېنو 
 اواهین د ، د اقواب د ، ېاحسا  کواو  چوې ګونود ېداس  نومو   فکر نه کاو ،

نوار ټوولې خځلوې او  د ېارواګوان هغوه موړ  او  او ټو  نوار د  نار په کن والو الوز 
او اظموت  قودرت هغوه د ټوو  او ټوو  د ،ېدیوالونوه، سوتن لوو ې او ژورې، خااا ،
 . نندار  کو 

قومنودات د  چوې  ېد ، یو امیر د ، یوو داسو فکریې کاو  چې هغه امپراطور
 . او سیندونه دریږ  نانه حرکت کو  په امر یې غرونه د
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رواریخ د رکورار  ر مهوارت دېوپه کیسه کې لیکوا  لکه یو مورخ او فیلسوف پوه ډ
 ت یوو فوار  ګااوه،اه نودا مهوا  هغو.… رناسخ په فلسفه مترکوز کوو  او د  خرب  کو 

  درویشوت زر  نوه سوو  پنځوه نوو  ېهغوه لوه دا   هغوه امیور چوې د او یا…یوسلطات،
 خوو دا وار د ،د ېکې خپه او په یو  د ه ونړ   په څلور ور  نار ېهمد دمخه د ېورن

)د( او پور حوا ډو  پوه سوا  رون کوې حلوو   خپه او  امیر روح په ممقولوه  نومو  
 کړ .

 فلسفې ره ااار  اوې چې څنګه یو انسوات د  اررر وجودس په کیسه کې بیا د
 :و لویۍ او برررۍ په وجه بل انسات ره دوزخ جو   ېخپل

 بیوا بوه یوې د ګرنید  بوه نوو ېنار په کن والو ورسم او او پر  خو کله چې به د
دیووا  پوه هور    ټوپونه وهل چې پوه هور سویور  ېنامار په رن کې داس ۍنانات ن

یو فار   ارل او نابغه او  یوپیاو   هر  ودانۍ کې د ،يت او پلورنځپه هر دوکا کن واله،
 یو ناپیلوت رصویر لید . دورات د ياو یا داوسن

لومړیوو کلونوو او دهغوو لویوو رصوویرونو او  رنطویم واکوۍ د ايارات سړ  ره د دا
او راسو له ناپیلوت هوم سرتیاسوت  وو:  کښل او  ېچې پر   کو  يامارونو یاد رداا

 د  چا چې هغه ره ماره ورکړه.ې هغو ره ماره ورکړ نکه راسو 
یالیسوتیب رصوویر د  چوې درواغ او یوو بول رسور  ېد ټولن «ررهه په رنونو کې»

  و  ېپور  ک ه کوړ  ېاو رنتیا او سپیڅلتیا رر   و  ېغولونه په کې خپل او  ره رسیدل
 . و  ېر  خپر  کړ ېاو په یو بل نه باور ژور  و 

 ېدې اندازې ب او هرڅه رر  له بله په ویر  کې دیو   کې هم وګړ « ګرنوت»په 
 درواغو، په ټولنه کې د چورراوت، دا رره راګرنو  کیږ .ېچې ب  خوند  او بدرنکه د

 بحرات او  نايي. ریرایستنې او دارزنتونو د بل د د یو فساد،
هیواد دراریخ دیوې اوږدې غمیزې دپیل او  زموږد دو ې او ګردونه(( ))خاورې،

 یات د :رداوم ب
 .سهار له خوبه په راپا څیدو ر  باد خپلې څپیړې زما مخ روه هوم ونیوولې( 

راروه سوور کوړ. بواد د یرغول او د موخ سووروالی د  ېمخ یو واړکو ، ېدیخوا او اخوا ی
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 ميولونو پوه ېچوې دا د سو  هیواد د ورانۍ او د اولس د رياهۍ سميولونه د
. د کیسې پا   د روات ناورین روداوم او يدقیا انتخاب کې د د  و ریا او پوهه را نای

او اسوارت روایوت  د  د اولوس د بوې وسوۍ  اسارت او بندیود  د  په کوټه کې د روا
 کو .
  . له نار  ریښته ((کیسه هم زمووږ د اولوس د رراژیوب برخلیوب ننودار  د((

خپول وار زمووږ اولوس لووټي او ه ميو  د  چې هریوو پوېد لویو قدررونو س يدلته سپ
پیریوا  د غوم ادو  په یرغلونو له کورنو خوني ک ه کو  او ټو  اولوس او چ دا  . د

خپل موجودیت زموږ اولس پوه خولوه ه او ویر پر ټغر کښیني او که یو رللی بل و هم پ
 کې نیولی او خپل غانونه پرې ریرو .

د  بله فلسفي کیسه د  چې د ژوند په فلسفه مترکز لر . په دې  يه دېناپایه ا
ژونود   چې کله لوه کوار  ولیوږ  هغه موټر د انسات او ژوند ر  رشيیه کو کیسه کې 

یوو وخوت   سته څه وخت د یادونو جوګوه و و پا  مومي او لکه انسات چې له مرګه ور 
 داسې هم رايش چې د رل لپار  ریر او هیر يش.

یالسوتیکه ردې ټولګې یو  بله په ز ه پورې سور  د  د د (( ))له رورمته روایت د
 . دا د لیکوووا  د اولووس او هیووواد د رراژیوودۍ او ریووار  برخلیووب فلسووفي او کیسووه د

او ټووو  وګووړ  او   . هلتووه چووې اخووالق او ارزنووتونه مسووخ اووو  روایووت د ياروایوو
په رنځ اخته د . د لته هر څه ریار  او پیکه نکار : آس ت، نمکوه  ېی ياوسیدونک

د  دروت هوم  وت فضوا دد  د حواسوو هنودار  جوو و . د بیور  او ټوله فضا چې چې د
او   کوړ  ېد  پوه روات یو میت اغیوز د  چوې دضوو  ، دا په ټولنه کوې د موجوودېنیول

. دوا ه یوو لوه بلوه اغیوزمن او  ټولنه اغیزمنه کیوږ د  ذهن د  چې بیا ررې  همدا د
 محصو  ګرني. ېابلې ا یکې یقمت

ر ېونن سهار کیسه کوم، د همودا نون سوهار کیسوه هغوه مهوا  چوې ډ ز  درره د
وختي له کور  راوورلم و روررم و خپل نا  راا ره نه وو پريښی ات د روررم په ز ه کوې 

 هم نه و  لګیدلې. د راا کومه څړیکه
د  د  د کیسې پیل او رلیب د کاروات له ما نامه رر ما نوامه د اومر انځوور د

کلونووو کووورنۍ جګووړه چووې ۵۱۱۲د  پووه خپلووه کیسووه کووې د  رووه ورويل. مووخ  سووړ 
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سوولې، ثيوا ت او  لوهرو ېوو زموږ په ولس ورپله انځوورو . د چوا راروګ چوې ډرنظیمون
وله چې و هوم ځخو دغو واکدارانو اپه او ریار  و نور  هم وغ ،وو خپلواکۍ ر  رړيل

واکودارات چوې د رواریخ   راژیدۍ او  هلته د  کلوه چوې نوو ټواکمنه او روانه د . د 
نوا واوړ  او دا جریوات نوه یپوه پلورلوو بميو  د  هم بازار روه را وبوايس او د موړو ېس
 بلکې د مړو حوصله هم رره راويل او له زغمه یی ووني. ،ې د ژوندیونیوا

 او ستنید  د کرګور د  بل ره رګ  نه له حاله ما يض او له یو  مکا ين حالت
د  په پررله بول چانوه د   د کیسو بله نا نګړنه د  چې زما له نظر  په پښتو کیسه کې 

آرمووات او نهیلیووو غربګوووت او نووار   ژور درد، د  د د  هوور  سووتنیدنه د ې. درهربووه کووړ 
چوې لوومړ  د  زما د ک  له آس  نه لیرې، کوې  د  په لومړۍ کیسه: لکه د ،جو و 

 وايل څنګه افسو  کو : ېوطن او ک  رصویر کاږ  او بیا په خپل لر 
 ږم ۔ پو  خو ز  چې له اوږد ه مزلوه وروسوته رې ررافيکوي ااوارې روه دريو

را ا و  هغه يوې  ېمااوم سرتگ یبل ره او   ۔کوچن  پاخه سړ  له يو لور  ورو  د
مااوووم دو  پووه  خوودا  پامووانۍ و  خونووو  اود مارووه د او ېلووه وسووه نيووول مووور 

داوبو پارچاو له  نو  نليدونکي ستور  او لويديل سپوږمۍ، خونيدو مې دک  ياد،
خپلو کاليو ره گورم ۔دموټرو بريوبوار  اا ره گورم  وخوا، ذهنه الوز  اوخپله ور  نيسم

 له اس نه ډېر لرې يم. سړ  ره گورم. پوهيږم چې د خپل ک 
رچینه اخ  حوا  لوه موا  وریکو کیسوللکو چې له پښتو ف ))یادونه او نکلونه((

 و ښو له جغرافیوېپ يض ر  رړ . په دې جادويي کیسه کې زمات متحر  د  او د
لیکووا  رصواديف  خوو دا مخکوې او اواره روګ د، ااره او مخکې ني ر  موقیمتونو

نون د  هغو وختونو او د د له رړوت ر  په یو  وخت کې، ښوېپ بلکې د ،غوراو  نه د 
نندار  په یو  بله بڼوه  د ورره برخلیب دبیا بیا رکراریدو نندار  راباندې ګور . دا ارالنو

 راریخ د رکرار له فلسفې خړوبیږ : د
څو ورنواو څو سااتونو څه چې د څو ایيو په څیر ریر  او . زمووږ  مود  د)دا )

نوو او  یوو  ، نسل روربریت او رور ویښتات په کې سوپین اوو  چوې اواره موخ ا و د
ویوالې پوه ر د ملور خاروه پوه  او  زموږ هموزويل نهوونې د…..پراخه هدیر  پرره د 

 (۶( )ینګار ونه کړ .(لوراوربل نه ږمنځو . دا نکه چې وايي: کون ې باید س



   کابل مجله

49 

 

خوو  ،ارالت وجود نه لر  او نه هغه پیښې  کیسې دا افسانو  که څه هم او  د
رروه ه غوه ېراژیودۍ کوې مووږ روه بټپه او  کې او پوه روانوه  لیکوا  لکه یو جادوګر

ز ه خوالوه ورر   رونه له ر  راژوند  کو  او له موږ ر  یې مخوامخو  چوې دټکرک
 څکله نشو بیلیدلی:ېوږ له مايض هاو دا نکه چې م وکړو

اوداسه دکوزې یو  ډکوه کووز   )له دروازې څخه په ورلو ر  دمومن خات مور د)
کابول نوه  کوړ. د اوبه دهغه پسې وایندلې اوبیا یوې د جووارو سووکړ  ورپسوې ټوو 

او دا   په ور د جنګل باغ په سیمه کې څو رنو ټوبب واوو ودرولو. په ب ه  واونت
خو چوې کلوه ، خیستلې ېویستلې او ررې وای ېپینې روپۍ وې. ررې راویس ریې څلو 

ې یوو  نخپله وو وو. جیيونه یې ورره وپلټل. یوواه را اقرغات ره ورسید نو یو پهلوات پ
و لوه مخوه د اوبوو او ایلنوي ر   يسړه چن ه سوکړ  ورر  و. له هغې یې هم نی ی

ر  یې ورره وویول: پوه دې ور بیوا بوې ې دومنیوا…. مرا وواهه وو. پهلوات په یخو ل
 ( )داستاين کلیات(.پیسو رانشې.(

. پوه کیسوه کوې  راریخ د ارالنو او ح سو خرب  رکرارو  ې دنکیسه دلته نه یوا
 . هیووواد، ميولونو او   او نانتووه یووو کلووی واقیمووت غووور  کووو ېموجووود ارووالت پووه سوو

 رونووټکرک ورره مفواهیم د دې ره…نکي و مامله کو  خپلواکي، یرغلګر، هیواد پلورنکی،
 په څیروکې راڅرګندیږ :

دلۍ ورره په موسکواون و وویل: مه خفه کیږه کوه ز  چوا نوه وا  رړلوی نوو )….
 ستا له ر  به ټکر  نه و لویدلی.

 ستا ژوند مې په کار د . :اهۍ ویل -
 ولوود یووې زمووا د ،د  ر آرموووين زیووږويلېوودلووی وویوول: مووه خفووه کیووږه زمووا مووور ډ

 را به هم کوم چاره په نکاح کړ . ،د  و خدا  خرب د چا اوودخ ،پالرکښلی
 اهۍ وویل: سودا مه کو .

به را په کووم حراموي  پالر هغه وویل: ز  پوهیږم که ز  ژوند  نه وم ستا سوداګر
 وپلور .

یې ورر  زیاروه کوړه چوې د موزیوانو پوه  ز  هم په دې خفه یم خو دا :هغې ویل
 به رودې نه يش.کوملو به هم که خدا  کو  او 
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 د مموارصو ادبیوارو او هورن د نوورو انځور  هرن  او پیښو روېڅ د راریخ د مشهورو
لپوار  پوه  خو راریخ چې وګوړ  یوې د خونود او در  دوا و ،نالند  باب جو و  برخو

پوه ز ه  نکه که څو  غوا   راریخ کیسه، ،مینه لويل،کیسه کو  خورا ګرات کار د 
جوو و  ورر   او پیښوو نوو داسوې خوربویبه د ن هرومرو هرن  او خیايل کړ  پورې،

رړ  چې راریخي واقیمیت به یې څه پونوتنې او اوکونه راوو و . همدغوه حقیقوت 
 د الیوور اسوتوت ))مقودوين د  چې نن د ررکیې نوامتو ریوا  ))د سولطات حورم((،

دې فلمونوه د ګڼوو نیوکوو او پونوتنو ونو میسو  اګابونوه(( سکندر(( او د ګیيسن ))د
 ر وختونه یې لو  جنهالونه زیږويل د . ډېراغ  د  او 

رو پوه ېوښوو او رواریخي څېپ لیکوا  دا واقیمت په پام کوې نیوولی او د رواریخي 
ښوې رواریخي ېد پ کیسه کولو کې رر ډیرې اندازې هڅه کړې چې د کیسې د ارول او

 واقیمت د پونتنې او اب وندې رانه ويل.
 هبلکوې هغوه پو ،د  ریالیسوتیب رصوویر نوه د کرګر د راریخ هرن  کو  سوا د

هورې رواریخي کیسوې  د  د . ديکې بیای فکر خپل رخيل او انځور لوستونکی په ژور
لکه ))د زمانو سوندر (( کوې چوې  ،در  او فلسفه موجود  د  يرر اا  یو لو  راریخ

 وندې راني او مغلوبیږ :ې اغیز  ساد  ملنګ د منطا رر د یو امپرارور  لو  یو
 يه اندیښنه نه ارز ېنړۍ په یو  ا)دا

 زما د ملنګۍ کايل په میو وپلور  چې له دې زیات ارزنت نه لر .
 ې پونتل:یررې و ورنږدې او، امیر

 نوم دې څه د ؟
 نواب یې ورکړ؟

 دولت و
خندا څپې په ټولوه دنوته کوې پلنوې اووې. د  مسته خندا وکړه. د هغه د امیر

کړه بیا یې خپله خورب  غربګوه  ور پیدا رېپه څ وختونو په سینه کې یې د خپلو لښکرو
 کړه:

 و دولت نو  وند د ؟
 د .ېو که  وند نه وا  نو یو ګوډ به یې نه خاوند ک
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هغوه ربواب چوې  ښوود ، پورېامیر ریموور د زرو سوکه د  انود  ربوايب پوه ربواب ک
 د پښوووندې کوو . هغوه امپرارور یې ایل کړ. هغه امپرارور چې ملکونه یې د آسونو د

 ربايب ررمخ یې نات کمزور  ولید او خوااینی ستوت او: بوډا درناو  وکړ. د بوډا
داسې یو  اارف او صويف کیسه راغلوې چوې  په ))بې کچکوله ګدا(( کې هم د

.دا يکلی وایو کو  او په خپل بغاوت مرا ره هر د اکرب پاچا له امر  رغړونه او مترد
څ زور ېمینوه او رقووا هو ېیږ  چې رنتینمترد له دې اقیدې خړوب کیسه او د صويف

 څ زورور نشی مارولی.ېاو قدرت ره نيش مغلوبولی او د هغې خاوند ه
په ))امیر او برهمن (( کې ګوډ ریمور بیوا لوه یوو بورهمن ر  مخوا موخ د  او د 

 یې د هغه یو  خرب  په منځ دو  نایه ار  کو : رې اند  ربابی په څ
ر د هغوه پوه رون او روات را  ېوې هسوتۍ پوه څیورنواو یوو  برهمن خربو د د)…..

پوه ه غوه اوپه امیور ………کولو ره راوبللوه  رن ذر  در  یې ژور فکر چلولو. د امیر د
 دو  رنه او.

رختونو صاحب یوو وار بیوا د خپول ویشول  د راجونو مالب، فار  د امیر د ملکونو
ه چوې د کړه یې وکوړ ېپر …….او  رن او اخصیت ر  د سمرقند په لور راستوت او

 او څنګ ره یې جام  جومات جو  کړ . خپله پر نمکه ووهيه خپل قرب کلنګ پ
څرګندیږ  او لو  ټولواکوات او  په دې کیسو کې ملنګات لکه لو  فیلسوفات را

 کې ډوبو . کو  او نات او جهات ره په لیدلو یې په زورو فکرونو امپرارورات په ګون و
ۍ د سوزونکې مینې داستات د  چوې داسې یوې اهزادګ د ))جهات ارابیګم((

او د هغه د مینې لپار  لو ې بیې د ژوند جوارۍ ره  ز ه بای  يسپاه په خپل نوکر او
الهام اخو  چوې مینوه د زور او زررواب  نوه  ېديچمتو کیږ . کیسه له دې فکر او اق

 د .
اهوریمن د  حسونب کیسوه وکوړه، داسې نورې ډیرې کیسې لکوه:ما روه د کرګر

 . فکور کووم د د  پوه لوږو هوم لور …سورسوات رړلوې مټوې، یود  کیوږ ،ورنې هم ل
 راغ .  کیسه نه و  يداستاين ټولګو کې به راریخ

 ېچوې لوه رواریخ ر  رړلو  درې داسې کیسې لر  ېد  هر  ټولګه خامخا دو  د
ښو او راریخه خپله اخیسوتنه لوه مووږ ر  هوم ېو . په دې ډو  هغه غوا   له دې پ

 رشیکه کړ .
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کیسه کړ . هغه کوه   د  هومر  هیچا راریخ نه و  لن ه کیسه کې به دپه پښتو 
ځورونو په بڼه او یوا هوم نښو په بڼه او که د روات ناورین د فلسفي اېد  د راریخي پیس
د : سیند  نه سیند  بهیږه او یوا ز  همزولوی  اام بیات په رصویرولو لکه د راریخ د د

 ژوبلورو. د زمات ره سنګر د
ناسوويات او دکلیوووا  ژوندانووه د ادارې کودونووه چووې پووه پښووتنې کلی،کلیوووا  م

کیسو بله خو غښتلې برخه د . هغوه کوه  نرخونو کې یې انمکا  پروت د  د کرګر د
پوه هووجرو او  ويل. دې روات لر  چې موږ کټ مټ هغه روه ور موږ ره کلی راپیژين د

لونه رابانودې ره مو په ملر ډډې رودې کړ . اونه فصو  نو ، پیتاو ښېرو کې مو کېد
او ویالو  سیندونو وویني. د چنارونو وندې راباندې د مرغانو اوازونه او نغمې واور . د

رره ېک  رصویر ب زموږ د خپلو رصویرونوه د اوبو اور او زوږ نندار  راباندې وګور  او پ
))مینه او خیالونوه (( د کیسوې دا  د  د لکه د ،هن کې راژوند  کړ ذزموږ په یاد او 

 خه:بر 
 …   ښنو کې له لو  ورخ نوه ټوو  کوو  ۔ ېاند په خپلو سوچونو او خو ورو

پوه پنو ه  خپل مخ نوه يوې بوچ کوو  او ونو لښتې په و  کې نييس ۔ د نځرانو دیا د
يوو  ر  کمويس  دو  پو  بام پر ر د مخامخ کال د ږ  ۔ په چابکو گامونو دېپوله روان
 رقيلوې پو ږ  ۔ بوام روه راخيوژ  ۔ هلتوه در  کيوېغله بړسونت پور ر را برسوېخاوند  پ

کمويس  وريځوو رنوس سوور او   ۔ د د .ملر سرتگه په وريځو کې خپل مخ پټوو  لور 
کلوه هوم  ملر سرتگه لږ نات را نکار  کړ  او وريځو له رنس ر  يو کيږ  ۔ د رنس د

 رروه موخ وا و  اوېغله اخوا دې خوا وگور  ۔ بړسنت په کټ کې واچوو  بېپ .پټه يش
په ورکيدو يش ۔  دو يش ۔ ملر سرتگه هم په وريځو کې غوپه يش اوېبام نه په کوز  له

ملر سرتگه هوم پوه وريځوو کوې پټوه  د  ،ر  کميس خاوند  له سرتگو پنا  يش خو د
 .يې د ېمازديگر مها  وروستۍ ا د ېورن د ،يش

ږ د  په )د ارواحو په دهلیزونو کې( دننه خټینه کال چې کټ موټ موو او یا هم د
هر یو ره خپل کلیوا  کور او په هغه کې دننوه د انسوانانو او څوارویو د ژونود او مکوات 

 انځور مخې ره درو :
 روررم کوټې په مخ کوې داوت لکوه يوو لوو  څپور داسوې وو  و ۔ کوږو وږو  د

ډاگوو رورمنځ  و ۔ دبشونو او  له سرتگو پنا  کړ  اس ت يې  لرگو چت ره اا  کړې و ،
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نايسته زيات وسايل په هغوو کوې  ېقليې کرکيل واټن موجود وو ۔ د پراخه نه غټه او
ستنې په يوو  ستنه کې دو  پيړ پيړ ميخونه وهل او  د  ۔د ناييد  ۔ بش ره وو ه 

خاونود روه يوې لوه  ېزنس وه  ميخ کې به هر وخت يوو زو  مورياټ ټوپوب چو پيړ او
نو نود  ات اخيسوتی و،کس خپل پالر د  په همدې ټوپب يې مرش زو  و او پالر  پايت

رمنوې پوه ذهون ېناسوتې م ر داستات مړ  روه دېکلونو ر رو زمانو اوېر د دا اوږد او و ۔ 
يو ېاوږد  سوفر پوه څوو او هغې مرگ ورره ات له اوله رر اوسه پوورې د کې گرني ۔ د

لوو   داوت پور ر يوو ښوې نوه وروسوته دکووټې دېهمدې پله بيا  کې ررر  کيږ  او
 .ې خواره ا و هغې ذهن بل درب د

بلکوې کوټ موټ دې  ،ې کلیوايل انځور په خورا دقوت کواږ نکرګر نه یوا
او د کلیوا  ژوندانه هیر یادونه دې بیا په  يه غه نا  او ه غه وخت ره بیا ی

لوه  لکه زما د ک  ،يش  ر هرن ېنرث ااارانه او خورا ډ ېز ه درورو ، کله کله ی
 ه رصویر:د  دا اا اران آس  نه لرې کیسه کې د

 اس ت په مورگوو چوې زموا د دکال له لويې دروازې بهر له يوې څن ې مې د 
رو  مانوام سوپوږمۍ د غر  په څوکوو يوې رکووع کوړې د ، سورتگې گنو م۔ د ک  د
مانوام  دويب د رنار  له پاسه کښوته گوور  ۔ د بوډۍ د له پاسه يا په بله ژبه د وريځو

له ناز  ډ  و   و جوارو په څڼو باندې خپله رسکور  اوي رود  وږمه دراپورره اويو او
موزيب  اوبه په اړ  بهيږ  له جس پارچاو  وندې را لويږ  اواز او ېويال راکاږ  ۔د

نوورو خځنود   بيا کښته دروموي ۔ دکري يوو او چې سندر  وايي او ېجو و ۔ ره به واي
  ا کو  ۔ږ ، سمفوين يې نور هم خوند پيدېپارچاو له اواز ر  ورگ  وو اواز د

ژونود او کلتوور پوه  يد کلیوايل رصویر ررڅنوګ لیکووا  د نوار آو د اروپوای
انځورولو کې هم نا نګړ  مهارت لر . لکه د مینه او خیالونه په کیسوه کوې دا 

 انځور:
 ورو   ررت ستيشن له خلکو ډ  و۔ گڼه گواه بيخوي زياروه و  ۔ خلوب او د

اوور مااوور و۔ جوو   په ستيشن کې ډېر د  ۔ ېاورر اورر له يوې خوا بلې خوا ره نغل
ورو نه گونې دو  رنه نوانات په سپني ميدات وو  و  ۔ يوو   خلکو د و۔ خو د محرش

نهلۍډېور  نوکلې  لوميود  ۔مم پنځه ويشوتو کلونوو الو او هلب وو دوا ه د او ۍنهل
يوې  بول پوه اوون و  زمليتووب پوه مسوتيو کوې غورق و۔ يوو د هلب هم بد نه و۔ د و ،
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۔ نهلۍ چې اوږدې زلفې يوې ني يوي موال روه رسويدلې نوور  هوم  ې ې ايښې و اون
کلوه بوه يوې اوا   خلکو مخ روه را سوتوت او ښيد  کله به يې مخ دېنکلې بر  جګابه او
هغې پروا  بکس په نمکه ولويد  ۔ خو د مچکو په رود  جگړه کې ررې ويس او  ۔ د

نهلۍ پوه ويل کوې يوې  د کړ۔  يې ونه کړه ۔ هلب ورپسې کړو  او هغه يې را پورره
 بيا په ه غه اات بوخت او  ۔ واچاو  او

د  د کرګور د کیسوو ېاو ستن له حاله ما يض او له یو  مکاين حالت بل ره رګ  
د  په پررله بل چانوه د  رهربوه  بله نا نګړنه د  چې زما له نظر  په پښتو کیسه کې د

لکه  ،او نهیلیو غربګوت او نار  جو و آرمات  ژور درد، د  د دنه دېد  هر  ستن کړې. د
چوې لوومړ  د وطون او کو   زما د ک  له آس  نه لورې کوې  د  په لومړۍ کیسه: د

 وايل څنګه افسو  کو : ېرصویر کاږ  او بیا په خپل لر 
  ږم ۔ پو  ېوخو ز  چې له اوږد ه مزلوه وروسوته رې ررافيکوي ااوارې روه در

را ا و  هغه يوې  ېمااوم سرتگ یو   ۔کوچنپاخه سړ  له يو لورې بل ره ا ورو  د
مااوووم دو  پووه  د خوودا  پاموانۍ و  خونووو  او مارووه د لووه وسووه نيوويل او موور 

اوبوو پارچواو  د نو  نليدونکي سوتور  او لويديل سپوږمۍ، خونيدو مې دک  ياد،
و مووټر  خپلو کواليو روه گوورم ۔د اا ره گورم  او خپله ور  نيسم ۔خو له ذهنه الوز  او

 له اس نه ډېر لريې يم. بريوبار سړ  ره گورم. پوهيږم چې د خپل ک 
 د  د د مواهر انځوورګرد  او مکاين انځورونوو ک  د طيیمي او ې دنکرګرنه یوا

نوه حوا   او نوانۍ د وخوت د پښوتني کورنیوو د غربوت او بدمرغوه ژونود کوچنیوايل
 پیغوور، رربګنوي، )بد ، نونرخو  بلکې ګڼې کیسې یې د کلیوايل مناسيارو او ،بیانو 
د  دا کیسوې:  لکه د ،صفا هندار  هم د ………(رشم ، جرګه، مرکه، فرار، بد رربور،

لووه نښووتې  سووپکاو ، ژوندپااووه، د هلیزونوووکې، پووه د ارواحووو د ټوپووب، مووې کووړ، پووور
 …..ړیو په ننګله کېېڅ د بو ، اورلو رې منګولې، د وروسته،

 پایله:
ت رووه وکتوول يش، نووو خووورا ډېوورې نووېګڼې او کووه د کرګوور ټووو  داسووتاين کلیووا

مزایاوې لر ، چې د ټولو بیانو  به د یوې مقالې له حوصولې څخوه ورلوې خورب  و ، 
خو د دې لپار  چې له سیند  مو کوز  ډکه کړې و ، نو په لن   روګه به وندې نینوو 
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کوړ  نانګړنو ره نغوره وکړو چې د کرګر داستانونو ره يې نانګړې نکال او هرنیوت ور 
 د : 

ډو  پښوتني نرخونوه  په هور  کیسوه کوې لیکووا  پوه څرګنودما په نظر د کرګر 
رراژیودۍ داسوتات راورو  چوې هوم  پښتانه د دغو مناسيارو په ممرفۍ د راپيژين او د

 حیرانونکی او هم ز ه بوږنونکی د .
   کیسه کو  چې پالر یوې پوه  چاداسې د یو په )پورمې پرې کړ( کې لیکوا

خو چې کله ژای او نووات يش لوومړ  کوار یوې د پوالر  ،ې څو  وژينک کوچنیوايل
نرخ یو  نه ممريف د  او رانايي چې  نيپښت بد  او د قارل وژنه وګرني. دا کیسه د

 سړو  یې څومر  فرض او وجیيه د . او د غچ اور په پښتنې ټولنه کې څومر  رود
 دې دنوومنۍ اودوو کورنیووو د اوږ کووې(( کووې هووم د پووه دهلیزنووو ارواحووو ))د د

 دا اګاب رریخ داسوتات د  او رربګنۍ او په غرونو او رغونو کې د غیيیدو او ورکیدو د
ره څوومر   دنمنۍ پالل بدیدار چا پیریا  او ټولنه کې د يحا  راکو  چې په پښتن

دې  موجودیوت پوه دې کیسوه کوې د دوو بنو له اګابه دروند پیټی غا ې ره اچو . د
نوځې د بودمرغیو یوو نوه  رخه د . دا زمووږ پوه ټولنوه کوې دکیسې بله په ز ه پورې ب

 انځور راکو .
 پوه نوانګړې   سوندرغا   ))رې منګولې(( په افغاين ټولنه او په ټوله کې د

 روګه د نځې د سندرغا ې کیدلو اغزنه ور رانايي.
 چې بدۍ او رربګنوۍ  غمیز  وینو هم د هغه چا  ړیو په ننګله کې ((ې))د څ

رې لوه ېودنومن لوه و  و هم د  او  یې چې رور ویښتات سپین د یې نواين و ې او
مودو وروسته له غرونو په رور اپه کې کورره د خپلوې کوورنۍ لیدوروه پوه ویور  او غوال 

 راني:
 ر  سم یې دا ټپه رر غوږو او  چوې پوه جوګ  )دکن ورره د هغه په راختو

 آواز یې وویل:
 په غم پیدا په غم کې لو  اوم

 چې مې نه لیدا  غمونهوا   ورکوټې مړ
  دوو مینانو د مینې کالسیب داستات بیوانو   کې لیکوا  د (( په ))سپکاو

ي. رردې چې کلونه وروسته یې نپه بې رح نه وژنه پریو   دو  چې بیه یې دوا و ره د
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مینې له سوندرې هوم پوه زور  ېڅلېسوزند  او سپ و اندې سندرغا   د رهم د قارل پ
 راګرنو  کیږ .

  ټوولنې نوانګړ  يپښوتن ره ورره ډیورې کیسوې پوه یوو  نوه یوو  بڼوه د دا او دې
رو و انودې او ېمناسيات او وراسته ارزنتونه بیانو . په دې برخه کې هم لیکوا  له ډ

رواریخ او پښوتني ټوولنې  د  دا ډو  کیسې د ټولنیز کامیاب ګڼل کیږ . زما په اند د
ې د کیسوه نسې کیسې نه یواخګ ګرنیدا  يش. دات د پیژندنې یو  نه رچینه او م

هغو  لپار  هم نوه موواد پوه و  ورکوو   د رند  ما رو .  یز ژانر د مینه والو هرن ی
 چې له راریخ او ارنوګرافۍ ر  روکار لر .

د  کلووی د ، پښوتني نرخونووه او د هغووې  د . خپلووه د  ده کیسووې پو کرګور د
پوه یوو  دنومنۍ  ې قربانیات د . د  هم یو له هغو د  چې په رنکۍ نوانۍ کې ی

 رښو پوېژوند او پ . د د  احساسات او اواطف د کې پالر په اهادت رسیدلی د . د
هورن   ژونود د لوو و ژورو د  د د  غربګوت او فلسفه د . په یو  نه یو  بڼوه د و اندې د

سیايس ژوند یو  ګونه  د  د فکرونه او فلسفه د . د االقې و  د  د پيژندلیب د . د
 و  ډ  ژوند یو  را بلو د .کړا د  د او د

. کلیوالوه او بوازار   واد یوې دېوخپول ه ، نار د ،په دې کیسو کې کلی د 
هغو د لوبغا و نندار  د . دا کیسې کوه  روانې غمیزې او د زموږ د ،راریخ د  مینه د .

لوو کلتوور  ېړنو او ارالنو ح سې یې هوم ملوې د . د بېم نو د ،یرغل کیسې کو  د
                                                                  .  هم دارزنتونو بیات 

 لکوه یوو  لکوه یوو نووونکی، ،لن ه دا چې په دې کیسو کې په یونه یو  بڼه کرګر
واد او اولوس د ېې زموږ د هنراڅرګندیږ  او موږ ره نه یوا فیلسوف او لکه یو انځورګر

خپلو کیسوو کوې ه بلکې موږ ره پ ،روایتو  هیلې او ناامیدۍ کیسې  بر  مارې، درد،
لکه یو فیلسوف او متفکر مو د ژوند په بوا ب فکور کولوو روه  درسونه هم راکو  او  لو 

 رابويل:
 قلم یې راند او د رخلیا چینه یې خوټیدلې
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اکوورب کرګوور، د کرګرداسووتاين کلیووات، ننګرهووار، هااوومي خپرندویووه ټولنووه،  -۵
 ملریز کا .  ۵۰۱۶
 ملریز کا .  ۵۰۱۷رشیفه رشیف، د کرګر د کیسو ارزنت، انټرنټي پااه،  -۲
 مخونه.  ۲۱، ۲۰د کرګر داستاين کلیات،  -۰
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 څېړندوی عبداالحد منګل
 

 کړۍپه پښتو اوليس ادب کې 
 

 :لنډيز
 

کړۍ اام وليس ژانر د  چې اکرث  له لن يو ر  يونا  ګردانېوږ . کوړۍ اوو  
څپې لر  او د جو نوت لوه مخوې دو  ډولوه د : رړلوې کوړۍ او ازادې کوړۍ  رړلوې 
کړۍ قافيه او رديف لر ، لفظي صناي  پکې موند  کېږ ، خو آزادې کړۍ يووازې د 

وزوت کووالم ټووولې قووافې لووه قيوود  ازادې د  او پووه خپوول داخوو  جو نووت کووې د موو
 نانګړرياوې لر .

د وليس ادب دغه ژانر رر اوسه پورې د فولکلورپوهانو له خووا نوه و ثيوت اوو . 
په دې مقاله کې د کړۍ نينې بېلګوې ثيوت اوو ، همدااوات  يوې پوه جو نوت، د 
لن ۍ ر  يې پر رړوت، لفظي او منطقوي رړونونوو بحوث اوو  او د بېلګوو پوه را و لوو 

 لې د .موضوع پا  ره رسېد 
 :رسيزه

د پښتو وليس ادبيات ډېر  ب ايه پانګه لور  چوې د نوړۍ د يووې ټوولنې وليسو 
ادبيات ورر  سيايل نه يش کولی. پوهات په دې نظر د  چې له دې ر  ر  چوې 
پښتو وليس ادبيات څومر  غني د  همدومر  يې د پېړيو په پو يو کې له منځه رلو  

ونه يې ډېر د  خو يو امد  الت يې دا د   چوې او پوپنا او  د ، د منځه رللو الت
پښتني ټولنه د خپل سرتاريژيب موقميت له مخې چې دو   پوه کوې ژونود کوو  پوه 
ارام پرېښود  اوې نه د . که دو  واحود مرکزيوت درلوود  او  نوار  اوږد ژونود روه 
پرېښود  او  وا   نو هرو مرو به يې رمليم او زد  کوړې حاصولې کوړې وا . رواريخ 
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ه دې ګوا  د  چې لوستو خلکو د انسات او برش راريخ پوه لويک  ډو  ثيوت کوړ . پ
رانم خپلې اص  موضوع ره، او  هم د پښتني ټولنې په کليوو او بانو و کوې زيوات 
فولکلور  روکې اته، خو بې ثيته پارې د ، که چېرې ثيت يش پښتني فولکلوور بوه 

څوه ډېور اسوات اوو  د ،  نور هم ب ايه يش او  چې د ټکنوالوژۍ وخوت د ، هور
ټليفوووت، کمپيوووټر، انټرنېووټ، رلوېزيوووت، کېسووټ، چېوو ، فلووش يووا يووو اېووس يب، 
سون )غږيز يا آواز( ثيت سيسټم او نور، چوې پښوتني وليسو ادب پوه اسوانۍ ثيتوولی 
يش. کووه د هموودغو وسوويلو پووه مرسووته ثيووت نووه يش کيوودا  يش همدغووه وسوويلې د 

 ب و ګرني.پښتني فولکلور او کلتور د محو  کېدوسي
دارۍ يوو څوه کوړۍ او ا دا کونښ کړ   چې پوه پوور  امانتوپه دې څېړنه کې م

ورر  ټپې ثيت کړم، نکه چې د ولس ما  د ولس حا د  او په را رلوونکي کوې بوه 
کونښ وکړم چې په دې برخه کې خپلو هڅو ره دوام ورکړم او د دې ژانر زيات موواد 

 .د رحليل، څېړنې او اننې لپار  اماد  کړم
 :د څېړنې اهميت او مربميت 

د څېړنې ارزنت په دې کې د  چې په کې کړۍ چوې نوو  ژانور د  پېژنود  
او  او په وليس ادب کوې يوې مقوام، ارزنوت او څرنګووالی بيوات اوو . د کوړۍ د 
استم   او له لن يو ر  يې د رړنت له مخوې يوې پور موسويقيت بانودې راوا اچوو  

ه کې کونښ او  چې فولکلوور پېژنودونکو روه د اوې د  او بله دا چې په دې څېړن
 کړۍ د زېږېدو نا ، اکل او د را منځته کېدو په ا   ريرص  اوې د .

 :د څېړنې موخه 
د دې څېړنې موخه د پښتو ژبې او ادب په نانګړې روګه د پښتو وليس ادبيوارو 

ارېد  په ډګر کې د نو  مؤجز کالم د ثيتو  او د وليس ادبيارو په وېش کې  يې ورزي
د ، بله دا چې دغه ژانر  بوه د وليسو ادب څېړونکوي پوه پوور  ډو  لوه نوورو ا خونوو 

 وڅېړ  رر څو له څېړنيزې اننې وروستی مقام خپل کړ .
 د څېړنې پوښتنې: 

 په دې څېړنه کې رر ډېر  وندې پونتنې نواب اوې د .  
 کړۍ کوم ډو  ژانر د ؟ -۵
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 کړۍ څه ډو  جو نت لر ؟ -۲
 لن ۍ ر  څه ا يکه لر ؟کړۍ له  -۰
 د کړۍ او لن کۍ د جو نت لو  روپري په څه کې د ؟ -۴

 او دې ره ورره کوچنۍ پونتنې د دې مقايل اص  منځپانګه د . 
 :د څېړنې ميتود

 په دې څېړنه کې له  ساحو ، پررليز او ررشيحي ميتود څخه ګټه اخيستل اوې د .
 په پښتو ادب کې کړۍ

ه پښتني ټولنه کې زيات وليس ادبيوات را منځتوه اوو  د راريخ په اوږدو کې پ
د  چې نينې يې ثيوت او نينوې يوې د وخوت پوه رېرېودو هېور اوو  د . د پښوتو 
فولکلور پوهات وايي چې که د پښتنو فولکلور له لومړيو نه په منظم ډو  راټو  اوو  

ږ روه وا ، نو او  به د پښتنو د راريخ ډېور ريوار  ګوټونوه رونوانه وا ، نکوه چوې موو
ډېرې راريخي پېښې په فولکلور  متونوو کوې را پوارې د  او د رواريخ يوو  برخوه يوې 

څېړنپو  ا  محمد په وينا چې: ))د پښتو وليس ادب په نوانګړو د  رونانه کړې د .
ډولونو او موسيقي کې ژوند له ورايه څپې وهي، نکه چوې د هورن دا دوا   رووکي لوه 

 مخ(۴۰: ۵۵ژوند ر  نږدې ا يکه لر .(()
نينې فولکلور پوهات د پښتنو فولکلور ټولولو بهري ختيځپوهوانو روه منسووبو ، 
خو نينې بيا وايي چې لومړۍ نل د هورکو د واکنۍ پوه دور  کوې پښوتني فولکلوور 
خونوود  کولووو رووه لووومړۍ هڅووه اوووې د . پووه دې ا   ))د پښووتني فولکلووور د چوواپي 

پښوتو ژبوې د اديب پوانګې د  مهمواو څېړندود(( اثور ليکووا  ليکوي: ) هسوې خوو د
خوند  کولو لپار  په منظمه روګه د هورکيانو په دور  کې څوه ناڅوه روجوه اووې د  
چې زموږ د دې اداا ثيوت په هغه وخت کې د نورو فرهنګي خدمتونو ررڅنګ د پټې 

مووخ(، د ))فولکلووور پېژندنووه(( ليکوووا  د ۱۳: ۵۲خزانووې ليکوول او موجوديووت د .()
ولولو بهري له خواا  خات خټب څخه حسابو  د  ليکي: ) پوه پښتني فوکلور د راټ

پښتو ژبه کې د فولکلور ټولونې کار لوه خواوحا  خوات او د د  لوه کوورنۍ ر  پيول 
کېږ ، په ))سوات نامه(( کې د  د يوسفزيو دودونه، انګېرنې او چلن بېلګوې پوه ژور  

حساب کړو بيا هوم مخ(  خو که له هرې دورې يې ۴۷: ۰ااملانه روګه څېړيل د .()
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دې ره رانو چې له هغه وخته رر ننه پورې په بېالبېلو نايونو، وختونو او لوه بوېال بېلوو 
پوهانو له خوا فولکلور  مواد راټوولېږ ، ثيتېوږ  او بالخور  رحليول او ررشوي  کېوږ  
چې د دغه اوږد  بهري په لړ کې دا د  کړۍ هم ورزياره او  چې پوه خپول وار ر  د 

 لرت رېرېږ   خو ز  يې په دې څېړنه کې په  لن   روګه درپېژنم:رهزې له ف
کړۍ  اوو  سوېالبيز  ملوۍ د  چوې لوه موسويقۍ ر  د لنو ۍ پوه پوا  کوې 
ورزيارېږ . کړۍ په اصل کې موزت هرن  متلونه، اصطالحات او ايارات د  چې په 

  لن  چوکاچ او فورم کې يې پور  مطلب څرګنوديږ . کوه څوه هوم کوړۍ پوه خپلووا
ډو  له موزونو متلونو  او اصطالحارو په قالب کې جو   د ، خو ډېرې کړۍ بيوا خپول 
نانګړ  هرنيت او نانګړې ممنا لر . کړۍ په پکتيوا کوې لوه ډېور پخوانوه موجوودې 
وې، خو ثيت او څېړنې ره يې د چا پام او  نه و. زما په لومړيو کې دا خيا  و، چوې 

کله مې چې د افاهي منظووم ادب مطالموه دا موزونې ملۍ به ثيت او  و ، خو 
وکړ  هلته مې کړۍ ونه موندله نو  هغه و چې د کړۍ د ثيت کولو په رکل اوم او  يوو 

 څه مې راټولې او خوند  کړې رر څو له ورکېدا نه وژغور  يش. 
 :د کړۍ او لنډۍ  تړښت

لن ۍ د پښتوفولکلور  ادبيارو هغه ژانر د  چې ټو  پښتوت ولوس يوې پېوژين 
و په هر نا  کې ويل کېږ ، خو کړۍ سيمه ييوز فولکلوور  رووکی د . پوه دې ا   ا

سيا  کاکړ په ))م  انځور(( کې وايي: )د پښتني فولکلور نينې ډولونه داسوې د  
چې په يو  خاصه قييله او يا بيا په يو  نانګړې سيمه پوورې ا   لور ، لکوه فالونوه، د 

درې او داسې نوور...، خوو پوه پښوتو کوې مرورو کلونه، بلندۍ، د يب يب دستې سن
يوووازې لنوو ۍ هغووه فولکلووور  صوونف د ، چووې نووانګړ  مرکووز او ټوواکلې سوويمه نووه 

مخ(، خو کړۍ په ټاک  سيمه ، لکه لويه پکتيا، خوست او کورموه کوې ۲۱: ۱لر .()
 ويونکي لر  او د لن يو په اات په ټولو پښتنو کې اموميت نه لر .

ه څو ا خه کېږ  چې پوه ونودې ډو  د : لوومړ  د کړۍ  او لن ۍ رړنت ل    
دا چې دوا   د وليس ادب اوام ډولونوه د ، دوهوم: کوړۍ کوه څوه هوم پوه نوانګړې 
سيمه پورې ا   لر ، خو په نانګړې قييله پورې محدودې نه د  دريم: لندۍ نانته 
فورم د  او کړۍ نانته، خو په سندريز رار داسې روړ  اوو  چوې پوه بېلتووت يوې د 

رړوت ټا  اکېږ ، کله چوې کوړۍ لوه لنو ۍ ر  غربګوه يش  د لنو ۍ د ۍ موسيق
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مني انداز سندرې ره ملکويت را   په رکړ ، لکه دغه وندې کړۍ چې لوه لنو يو رر 
 ر  يونا  ويل کېږ :

 نن به بااه درره لوګی کړم -و  
 نن دې دا رورې سرتګې ډېرې نکلې دينه –وۍ 

 نکليه په نظري به اې
 کو  جانانهډېر غرور مه 

 لږ د غرييو خلکو اخله سالمونه –وۍ 
 : کېسټ(۴سرتبه اې بدرنګ به اې)

څلورم: کړۍ د لن يو له ررامني انداز نه زېږېوديل، پوه دې ممنوا چوې لوه لنو يو 
ر  به همېشه سندرغا و نينوې آوازونوه د اهنوګ د نوکال پوه پوار بدرګوه کوو  چوې 

امنځته اوې د  چې د بېلګې په روګه وروسته له نومو و آوازونو څخه په رقليدکړۍ ر 
 وندې کړۍ راو و:

 ر  مه کړ  1دومر  زياری رو
 او  دې يار کړم بيا دې راکړ  نوابونه –وۍ 

 پړمې که نو مړ مې که 
 ګور  چې سرتګې رورې نه کړې 

 دغه ساد  حسن دې ډېر مز  کوينه –وۍ 
 ډېر نکلی يې ډېر نه يې 

 وايي چې نکلې يې نواين د 
 مهلس کوينه 2جمې )مهلس( نوستې و  په رو چې –وۍ 

 نايي 3نيم کلی خو رو
 رېراوې 4څنګه څنګزت را بوندې

                                                 
 .رو)را(: په کرلڼۍ لههه کې )الف( په )و( بدلېږ  - 1
 رو)را(: را نه يي. - 2
 رو)را( - 3
 بوندې)باندې(: را باندې مه کو  ظلمونه. - 4
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 جانانه را ر  مې څه بد کړې دينه –وۍ 
 : کېسټ( ۴ره يې په ګوره که) 1مو

 ژاي په ژاومينېږ 
 جونو په غا   کړ  د صرب راويزونه –وۍ 

 نو  ريواجونه د 
 که مسافر ولی مې رايش

   باهومې خريايت منلې دينهد و  –و  
 سټ(ې: ک۵۰و  جونو خربې ائ)

( څپيز  مل  رړ  کېوږ ، وزت يوې نوه د ۷له لن ۍ ر  چې په پا  کې دغه )
لن ۍ له لومړۍ او نه له دوهمې ملۍ ر  برابر د . کوړۍ خپول نوانګړ  وزت او 
 آهنګ لر  ټوله هغه موضوع په کې څرګن ېږ  د کومې لپار  چې لن ۍ ويول اووې

منځپانګې پور  جا  اخ  او هغه موضوع چوې د لن ۍ د د . دغه اوو  سپڼيز  کړۍ  
په لن ۍ کې په کنايي او يا رلميحي ډو  را غ  و  په ډاګوه د مطلوب پور ټکوي ګوروه 

 ږد  او د موسيقۍ په رړوت کې لن ۍ ره نو  خوند او رنګ وربښي.
پوه  ه مخوې د لنو ۍکله چې سندرغا   لن ۍ وايي، نو د خوږوايل او لطافت ل

پيل، منځ او پا  کې د اضايف يا زيات فشوار لپوار  چوې آهنګوني طورز يوې و پوه ز   
پورې يش د) يا قربات، ياکزار، اله وۍ، اله زار، اله جار، وۍ، هۍ، واوا، هې هوې، وا  
وا ، هو هوو،...( کلموې ورر  يونوا  کوو  او يوادې کلموې د سوندريز آهنوګ لپوار  

وايې پرې و غني کوو . کمپووز پوه مسلسوله روګوه پوه کوې رکورار راو   او ررامني خ
 رېږ  او رر پايه په همدې کمپوز کې ويل کېږ .

د کړۍ روپري له نومو و مورفيمونو ر  داد  چې کوړۍ د يووې بشوپړې جملوې  
په روګه پور  مطلب او ممنا لېږدو  خو دغه مورفيمونه نينې يوې خپلووا  او نينوي 

او بله برخه يې ناخپلواکه او بې ممنا د . کړۍ بيوا هغوه ممنوا  يې يو  برخه ممنا لر 
لرونکې ټوټه د  چې د لن ۍ ررمني آهنګ ره لطافت او ظرافت وربښي، زموا پوه نظور 
د لن يو د سندريز کولو لپار  کړۍ او پووررني آوازونوه او مورفيمونوه د پښوتو موسويقۍ  

                                                 
 مو)ما(: ماره يې وويل. - 11
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و لۍ، زيور و بوم، رنورتې او  يو ډو  نانګړ  راا د  چې سندريز آهنګ لپار  د سور
رېووتم  پووه اونووتوت  او سووموت  کووې ناڅوواپي ډو  را موونځ رووه اووو  د   خووو او  د 
موسيقۍ په رخنيکي کمپووز کوې چوې کلوه سوندرغا   مخکوې لوه دې چوې لنو ۍ 
ووايي يا په خپله او يا د ))موسيقۍ پو (( لوه خووا د موسويقۍ کمپووز ورروه کېوږ  دا 

مونه او کلموې د لنو ۍ پوه ر، مونځ  او پوا  کوې را رړوت کې پورره ذکر او  مورفي
 ني او يا يوانې کړۍ د لن ۍ په اخر کې ورر  زيارېږ .

کله د موسيقۍ د رړوت له مخې يو  کړۍ په څو لن يو کې رکرارېږ ، خو  –کله 
رر ټولو په ز   پورې هغه کوړۍ د  چوې د ز   خورب  )پوه لنو ۍ کوې د موتکلم د ز   

يش، لکه: ))اله درنه زارمې کړې، و م مسافر اوومه، ولوې دې خرب ( په کې په ډاګه 
: ۵رسواکړمه، اله درنه مړيې کړم، ګور  چې رسووا نوه اوو، مينوه رسووايي اووله... (()

مرکه( همدااات رر پايه پورې د هرې لن ۍ پوه پوا  کوې رکرارېوږ  او دغوه رکورار د 
   و  نووو )و م لنوو يو موضوووع نانتووه ټوواکي کووه لنوو ۍ د مسووافرۍ او بېلتوووت پووه ا

مسافراومه( که يار نازولی و ، نو وايي: )الوه درنوه زارموې کوې( خوو کوه کوور، کو  
خرباو او مينه رسوااو  وايي: )مينه رسوايي اوله( او که د مينې ليوونی بوې وسوه د 
کليوايل دود نکاريش نو يارره د خپلې بې وسۍ نارې داسوې وهوي چوې: )الوه درنوه 

د  چوې کوړۍ  د ټپوو رواين حالوت ډېور پوه ز   پوورې او مړيې کوړم( اصو  خورب  دا 
خوندور و . د يادولو و  د   چې کړۍ د ولس ما  د  په افاهي ډو  په ولس کوې 
اته د  او له هر ډو  لن يو ر  ويل او  د . خو په همدغه وليس قالب کې يوې 

ه کا  کې ګل نګيز منګل وکړ او ډېرې يوې پو ۵۰۱۱لومړۍ نل سندريز يا کمپوز په 
نوې بڼه هم جو ې کوړې او د موسويقۍ کمپووز يوې هوم ورروه کوړ ، بيوا ورپسوې پوه 

ملريزکوا  کووې ګول روف اوووقي هووم پوه سووندريز چوکواچ کووې راوسووتې او د  ۵۰۱۱
( منربکېسووټ کووې سووندرې کووړې او د ۲۶))مسووتې ټپووې(( ررنامووه ونوودې يووې پووه )

خووا خپورې موسيقۍ رړوت يې ګل خات بنوڅي وکړ او د ايدالصمد موزيب سنټر لوه 
اوې او رر دې وروسته بيا د ګل نګير منګل له خوا ررريب کړې او ليکلې کوړۍ والوې 

 ټپې نغمې او ماسټر ا  حيدر په همدغه کا  هم زمزمه کړې. 
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 :سندريز تړون
مخکې له دې چې د کړۍ او لن ۍ پور سوندريز روړوت بحوث وکوړم د يوادولو و  

موسويقي خونود او رنوګ دومور  زيوات بو  چې د پښتو وليس او فولکلور  سوندرو د 
د  چې په طييمي ډو  د موسيقۍ ))راګونه(( په کې اته د ، په دې باب د پښوتو 
ژبې نوات خوږ ژبی سندرغا   )ګودرنانی( وايي: ))له پښتنو کليوايل سويمو نوه د 
فولکلور خواږ  رااخيستل او ، هغه له موسيقۍ او کمپوز ر  ګ  او  يوڅه پورداز 

او ، په رړليو سندريزو کمپوزونو کې يې نوو  ډو  خونود او انوداز خپول ورره ورکړ  
: مرکه(. د پښتو وليس اامې او خاصې سندرې هوم  د ژانور لوه مخوې او ۵۳کړ .(()

هم د )ټوت( له مخې خپل خپل کمپوزونه لر ، لکه: لن ۍ، روکوي، غوا ې، نوارې، 
غرنووۍ سووندرې، واد  چوواربيتې، بوودلې، لوووبې، مقامونووه، ...، او د آهنووګ لووه مخووې: 

سندرې، اولې، ساندې،... او نور په بېالبېلوو کمپوزونوو ويول کېوږ . د يوادولو و  د  
چې آهنګني روپريونه يا رړونونه يې سيمه ييز هم د ، لکه: پکتيا واله موسويقي چوې 
لووه لووويې پکتيووا روور وزيرسووتات او بنووو پووورې يووو ډو  غرنووی، ارڼيووز او ارموواين آهنووګ 

يمې د لوګرۍ موسويقي سوټايل روړوت لور  او د لوو  ننګرهوار د رمقييو ، مرکز  س
موسوويقۍ رووړوت بيووا نانتووه کيووف لوور ، زمووا لووه نظوور  د لووو  ننګرهووار او اوو يل 
پښتونخوا)پېښور، سوات( او ورنېرمه سيمې کالسيب قووايل او غزليوز رنوګ او خونود 
 لر ، سوي  پښتونخوا چې مرکز يوې کنودار  د  د موسويقي خپول نوانګړ  آهنوګ
لوور  او پووه دې اسووا  د وليسوو سووندرو د موسوويقي رووړوت اوږد رخنيکووي بحووث رووه 
ا ريالر  چې په دې مقاله کې نايد  نيش، نو نکوه د دې مقوالې غځېود  نوور نوه 

 غوا م او خپلې اص  موضوع ره را وګرنم.
کله چې د وليس سندرو د دغو دوو ډولونوو، کوړۍ او لنو ۍ د موسويقۍ روړوت 

په رکې د )و ( اواز اختيار  د   خو د لن ۍ د دوميوې   کېږ  نو د لومړۍ ملۍ
 ( څپېزې ملۍ په  ر کې د )وۍ( آواز وزمي د ، لکه په وندې بېلګو کې:۵۰يا )

 زد  کړې   و  = او  خو د نوې نخرې
 وينه  لکه چې ز   دې بېلتانه ره او  –وۍ 

 مخ پټ کې بيا وخاندې
 سيا اهيه فيصله د  
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 ې رړيل د  رشطونه رقييه رار  م –وۍ 
 : کسټ(۴يش که يې مو به يش)  2بو  1يې رو

د موسيقۍ په رړوت کې چې د پيل او پا  روله ر  برابر  و  د دوو روکوو رور 
منځ اپږ کړۍ والې ټپې بلل کېږ  وروسته بيا روکی ويول کېوږ  او د روکوي نوه 

ۍ دوام کوو . خوو وروسته بيا اپږ نورې کړۍ والې لن ۍ ويل کېږ  او رر پايه دا لوړ 
روکي يا په اني اکل رکرارېږ  او يا به پوه بېلوه بېلوه بڼوه مختلوف روکوي رانوي 
مطلب داچې پيوسته به هغه يو لومړ  روکی نه رکرارېږ ، د بېلګې په روګه ونودې 

 سندريز کمپوز کتلی او:
 :روکی

 و ، بيا جار مېلمنه نات ر  کورونه يويس  
 : کېسټ(۴ه ز ونه يويس)په نانو پام وسارئ، نک  ب

 د دغه روکي نه ورسته بيا په وندې ډو  اپږ ټپې ويل کېږ :
 نه مې ز   نه او 3جانانه يتو   -۵

 چې د رقيب نه خو دې واخسته وسونه –وۍ 
 : کېسټ(۴ټب ورکه پنهه يې که)

 ره چې را لو  اوې خلب مني او   -۲
 په متامي ک  خوار  او  صفتونه –وۍ 

 ې پورې کړونکليه اور د
 زما نه دا خپل ز ګی ور  او   -۰

 جانانه مه خاند  خرب  درره کړمه  –وۍ 
 :کسټ(۵۰هريو سړ  رو نايي)

 رور دې بنګړ  سپينې دې لېچې -۴
 په متامي ک  دې پورې کړ  اورنه –وۍ 

                                                 
 رو)ستا( - 1
 بو)با( - 2
 يتو)يې ستا( - 3
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 نه يش 1هللا درنه موت
 څنګه ټوټې ټوټې پراره د    -۱

  دا مات بنګړ  د مينانو نښې وينه –وۍ 
 :کېسټ(۵۰جنګ دې مينې او  د )

 مني کې  2و کي به ټو  په نوت  -۶
 چې دا اکمنې سرتګې رورې کړې مينه –وۍ 

 :کېسټ(۱اور مليې دې پورې کړې)
 روکی: 

 خلب ويد  د ک  منځ د کوڅې څنګ د 
 : کېسټ(۴بنګړ  دې په روما  ورړ  د مينې جنګ د )

 لن ۍ:
 و کيه داغټې کيسې مه کړخه

 زموږ کر  اړوميو پسې را نينه مور د –وۍ 
 غلی ز  د پېژنم

 زما په نک  اوربل جنګ د 
 رور  را واخله رور بورات مې درنه و ينه –وۍ 

 و  په برېتو ووهه
 د مينې و  خو د رانکړو

 که مې هر څومر  درره جو  کړ  سينګارونه  –وۍ 
 نکليه مور د کون   اه

 ټوټې ټوټې مې اني منګی او
 لور ره مې کاره را پرېومتهدا ستا و  –وۍ 

 لږ  مې درجګه که
 سرتګې د ووز  بنهاريه

                                                 
 موت)مات( - 1
 نوت)نات( - 2
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 څله مې ګورې د لن ۍ زنې خالونه –وۍ 
 پېغلې دې اکمنې کړې

 مورجانې ره په خپله وراه
 د دروازې ملنګات سرتګې غړوينه –وۍ 

 : کېسټ(۵۰نه و مه خري نه و مه)
 سندر :

 په بل وطن کې يار ، و په بل وطن کې يار 
 : کېسټ(۵۰و په بل وطن کې يار ) –چې نه يې ز  به ګرنم بې سينګار   داره

 لن ۍ:
 مادر ره ويل چې مستي مه کړ 

 چې ګرانې مورره به او  څه بانه کومه –وۍ 
 مات بنګړ  يې وليد 

 م رشمېږماو نو  مينه 
 چې جانات رايش و  به څنګه ورکومه –وۍ 

 ډېر  رشمګري  يم
 يار مې ساد  د  نه پوهېږ 

 ماويل چې ستاپه غم مې اون ې رورې دينه –ۍ و 
 رور رورات مې وخو  

 په سپينه ورا روبې او بايس
 په نيمه اپه مې رورې زلفې لوبوينه –وۍ 

 ايخ جانات مې زند  باد
 ملنګه دا خو  د خراب او

 زموږ د چم د نهونو مه کو  سيلونه –وۍ 
 مات به د کچکو  کړمه

 داسپنې لېچې به خايل کړم
 مينې جنګ د  رشنګه رشنګ را ره کوينه د –وۍ 

 کلی را خربنګړ 
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 د سپني مړوند بنګړ  مې مات د 
 چې بنګړيواله ررور به بيا کله را نينه –وۍ 

 راغلې د اخرت ورنې
 نکليه په را زما داو  د  

 زما نادات ز ګی به را پټ کړ  وينه –وۍ 
 : کېسټ(۵۰خلکه غل مې و نيو )

 روکی:
 د کوڅې څنګ د  خلب ويد  دک  منځ

 : کسټ(۴بنګړ  دې په روما  ورړ  د مينې جنګ د )
کړۍ والې ټپې ډېرې زيارې د ، مطلب داچې په ټولو اامو او خاصو ټپو پسې 
کړۍ رارال  يش او راغ  د ، د کړۍ والې ټپې يوو  غوور  نانګړريوا داد  چوې کوه 

اوکل او کړۍ رورې لورې کوړې ټپوه يوا لنو ۍ خپول مفهووم لوه وسوه نوه ورکوو  پوه 
محتواکې يې بدلوت هم نه راني، همدااات د کړۍ په محتوا او اکل کې بدلوت نوه 
را ني ممنا داچې موږ کولی او د لن ۍ پوه څېور کوړۍ  هوم پوه مسوتقل ډو  ثيوت 
کړو، خو دلته اص  ټکی په يو نا  وايل کې داد ، چې که دوا   يونوا  يش ډېور 

 هرنيت او انداز پروت د . نله درميه ممنا ورکو  چې په هغه کې نانګړ 
لن ۍ هغه اام، جام ، روات او ټو  فهمه فورم د  چې اام او خاص ټو  خپل 
مطلب ررې اخيستلی يش او ډېر نله مستقيم مفهوم رسو ، خوو پوه يوو  مههوليوت 
ر ، هغه دا چې د لن ۍ لومړۍ مل  کې موضوع واض  او په دوهمه کوې مههولوه 

ګندېږ  او همدغه مههوليت کړۍ واض  کو ، لکه پارې و  چې د قرينې نه يې څر 
 دا وندې لن ۍ:

 او  خو د نوې نخرې زد  کړې
 لکه چې ز   د بيلېدو ره کړ  وينه

په پورره لن ۍ کې د )نوې نخرې( او )بيلېدو( هغه کلوي ت د  چوې د لنو ۍ 
پور  منځپانګه ررې واض  کېږ  يا د مطلوب ټکوی رورې څرګنودېږ ، د پورروه لنو ۍ 

ت په دې کې د  چې لوستونکی د مخاطب د بيلېودو د الوت  پوه کنايوه نوه مههولي
پوهو  چې د متکلم مطلب څه د  يا داسې څه پېښ او  د  چې متکلم ګيلوه او 
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اکو  کو  چې د مخاطب ز   بيلېدوره او ، د همدغوه مطلوب وضواحت کوړۍ پوه 
ه دا ډېوور نووک  او هوورن  انووداز بيووانو  د مههوليووت ټکووي راسووپړ ، لوسووتونکي روو

څرګندو  چې په ياد  لن ۍ کې متکلم له مخاطب نه چوې ليلوی يوې د ، پوه کوموو 
ټکو يا چارو ز   بد  او  د  او د بيلېدو څر  ررې لګوو ، چوې د پورروه کنوايې د 

 څرګندولو ټکي په وندې کړۍ کې ليد  کېږ :
 مخ پټ کړې بيا و خاندېد

طوب د ګيلوو او منوو او  وينو چې په کړۍ کې لوسوتونکي روه د موتکلم او مخا
 کيسه مملومه او ، چې اااا له ليلی ولې اکو  کوله؟

 څنګه ټوټې ټوټې پراره د 
 دا مات بنګړ  د مينانو نښې وينه

ره لنو ۍ د لوسوتونکي ر  دا پونوتنه پيوداکو  چوې موات بنګوړ  ولوې د ر پو 
مينانو نښې و ، ولې روغ جو  بنګړ  نه يش کيد ؟ نوواب يوې دغوه ونودې کوړۍ 

 په هرن  انداز کو  ورره وايي:څومر  
 جنګ د مينې او  د 

نو خرب  او  مملومه او ، چې د مينې په جنوګ کوې بنګوړ  موارېږ  او موات 
 بنګړ  د دوو مينانو د زيات محيت او ګرانښت نښه د . 

 :پر لنډکۍ د کړۍ بريا
د کړۍ پر جو نت پورره اوږد بحث واو. دلته په لن   روګه د کوړۍ او لنو کۍ 

بحث کېږ ، د لن کۍ په ا   دا مشهور  د  چې په پښتو وليس صنفونو کې رر  په ا  
لن کۍ لن  ژانر نشته، نکه چې لنو کۍ رور لنو ۍ او غوا ې دوا و لنو   د ، چوې د 
لن يو او سندرو يا وليس نکلونو د دمې په وخت کې ويل کېږ  او اصو  نومونوه يوې 

اثور ليکووا  يوې پوه ا   وايوي  ))سورې، پړاکي، بندۍ( د ، )د فولکلوور  وږموې(( د
چې: )) کليوا  مهلسيات لن کۍ د سندرو ر  په داسې بڼه غربګوو  چوې يوو نول 
څو سندرې او لن ۍ په بېلو او نانګړو وزمو  و بويل وروسته د )دمې( له پار  لنو کۍ 

 مخ(۱۵: ۵۵په خاص طرز او غږ وايي(()
ې پوه يوو  سوا ويول د وليس ادب دغه نکلی او لن  ډو  څوارلس څپيز  مل  چو

( څپيز  يا سپڼيز  ملو  د  چوې پوه يوو  سوا ۷کېږ ، خو )کړۍ( رر لن کۍ و کې او )
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ويل کېږ . )لن کۍ د وليس ادب په هنودار  کوې( اثور ليکووا  يوې د جو نوت پوه ا   
وايي: )) لن کۍ ممموود څوارلس سيالبه لر ، د لن ۍ په اوات  لنو کۍ هوم پوه )ونوه، 

 مخ(۵۷: ۷  چې نانګړ  وزت او آهنګ لر (()ينه او مه( رره رسېږ
 لکه: 

 جار په خوست ګرمي د  ماره کيږد  څنارونه
 مخ(۵۲۲: ۶رورې سرتګې ر  وسونه راره ناسته ميه)

 مخ(۵۰۲: ۶پرېږد  و  مې پرېږد  ماره مور سورې وهينه)
په پښتو کې رر اوسه پورې لن کۍ رر ټولو لن  وليس روکی پېژند  کېد   خو د 

( په رارب ر  او  ويلی او چې کړۍ په وليسو ادب کوې رور ټولوو لنو  ژانور )کړۍ
د  او په دې ر  د ))غرنۍ سوندرې(( ليکووا  دا اداوا رد اوو  چوې ويول يوې: ))د 
پښتو د وليس ادب دغه له نظر  لويدلې برخه د پکتيا په وويت کې او  هم ژونودۍ 

يوې د پښوتو پوه وليسو ادب  د  دا يو ډېر لن کی او خوږ امر د  چې رر اوسه پوورې
کې ان و  نه د  پيدا او  او د پښتو په وليس ادب کوې لوه دغوه اومر نوه لنو کی 

 مخ(۵۲۵: ۶امر نه لرو(()
د پوررنيو ررشيحارو او پررلې په راا کې د لن کۍ او کړۍ جوا  پوه ونودې ډو  

 اخلو:
 لن کۍ څوارلس سيالبه د  کړۍ اوو  سالبه. -۵
 خوو ې پوه روګوه د موسويقي ر  ويول کېوږ ،کړۍ د لنو ۍ د يووې برخو -۲

 لن کۍ د لن يو په پا  کې په آزاد ډو  ويل کېږ .
اوو سيالبونو ويشل کېږ  او هر  برخه يوې آهنوګ لرونکوې  -لن کۍ په اوو -۰

د ، کړۍ په )دريو او څلورو( سيالبونو ويشل کېږ ، چې  ميتودا يوې درې  سوېالبه 
 او خرب  يې څلور سېالبه و .

د لن ۍ په اات په )ونه، ينه او مه( پا  ره رسېږ ، خو کوړۍ بيوا  لن کۍ -۴
يف روستا و پا  ره رسېږ ، چې وندې به د لفظي رهزيې پوه لوړ کوې پورې رص په 

 بحث ويش.
 :د کړۍ لفظي تجزيه

کړۍ په خپل جو نت کې موزونې، مقفه او مردفې بڼې هم لور ، ټوو  لفظوي 
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کرثيوت يوې د آزاد اومر پوه اوات نوانګړ  او ممنو  صنمتونه په کې پيدا کېوږ  او ا
آهنګ لر  چې د ډېرو کړيو آهنګ په لومړۍ او پنځمه څپوه کوې ر  رولوه برابورو ، 

 لکه:
 پړ مې که نو مړ مې که

په پورره کړۍ کې )پړ(، )مړ( د کړۍ قافيه د ، ) ( متحد  متصوله برخوه )رو ( 
و   جملوه او دومور  د . )مې که( رديف د . د حريانتيوا خورب  خوو داد  چوې دومور  

نانګړنې، دا په اصل کې يو اهکار د ، هايکو پوهانو  هايکو روه  رور ټولوو و وکوي او 
پور  مفهومه کالم لقب ورکړ . که د پښتو ژبې دغه کوالم نړيووا  نظوم پوهوات واور  
نو د هايکو ريکارډ به مات کړ  او ز  باور لرم چې د نړۍ په نورو ژبوو کوې بوه پوه دغوه 

 البت، با ممنا مؤجز کالم نه و . سالست او س
 :منطقي تړون
 ر  مه کړ   1دومر  زياری رو

 او  دې يار کړم بيا دې راکړ  نوابونه –وۍ 
 پړمې که، نو مړ مې که 

دغوه پوررووه کوړۍ کووه د منطوا لووه ا خووه وڅېوړو وينووو چوې پووه دوو و و پښووتني 
ي انوداز بيوات کلتور ، استدويل، منطقي اصطالحارو کې يې ټوله موضوع په فلسوف

کړې، د انساين حقوقو له مخې يې مخاطب ره د استدو  او خربو ارورو حوا ورکوړ  
رر څو ټولې خپلې ادااوې واورو  او مداي اليه ره قناات ورکړ . متکلم ورره وايوي 
چې که په حقه يې ز  درره د رسليمۍ غا   ږدم که مې وژنوې او يوا موې بخښوې سوتا 

 حا د .
د دوستۍ و  به راکوې، نکوه دا نوړۍ د مينوې د  او دا  که دې پړ نه کړم  نو

ژوند د مينې او محيت لپوار  ډېور کوم د ، نوه بوه داو  چوې دلودار، د غوا ې هوار، 
 و وکی يار، د باغ بليل، د اوربل ګل، د سفر ملګر ، رل به دې جانات وم.

دغه کړۍ په اصل کې د متل نه اخيستل اووې، پښوتو متول د  وايوي: ))او  
کړ  بيا يې مړ کړ  يا او  مې پړ کړ  بيا مې مړ کړ (( د پښتني کلتور د ټوولنيزو يې پړ 

                                                 
 رو)را( - 1
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رمامالرو يو  کوډ هم همدا د ، چې په ناحقه څو  په چا زور زياری يا رېر  نوه يش 
 کوو ، لومړ  به يې سالمت او مالمت مملومېږ   او بيابه حساب  ورر  کېږ .

 د بېلګې په روګه وندې کړۍ کتلی ائ:
 سورګل د اوربل مې يې

 ز   په ز   اينه يو ر 
 اون ې به دې نکل کړمه

 ناز به دې په سرتګو و م
 رور  غنم رنګه يې

 انې سرتګې د خوند کو 
 زېړې جامې واغوند 

 مات به دې بنګړ  کړمه
 سور چارګل په پوز  که
 غربګه په مال ماره اوې

 ماره سرتګب ولې کړې؟
 ماره سرتګب مه کو 

 ه اوله زېړ  زرغون
 ونه د چينار جلۍ

 نرنو سرتګو مړ کړمه
 څه په بال وا ونتم

 :پايله
کړۍ د پښتو وليس سندرو و وکې او  سپڼيز  ملۍ د ، چې د لنو يو ر  پوه 
سندريز رړوت کې جوخته ويل کېږ ، کړۍ د ايوارارو، متلونوو او لنو و موزونوو جملوو 

رړلوې کوړۍ هغوه د  چوې  څخه جو   د ، چې په رړليو او ازادو کړيو ويشول کېوږ ،
وزت او قافيه دوا   پکې اوتوت لور ، ازادې کوړۍ هغوه د  چوې يووازې وزت لور  د 
قافيې له رورو څخه ازادې د ، نينې کړۍ قافيه او رديف دوا   لر  او نينې يوازې 
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قافيه لرونکې د ، د لن ۍ او لن کۍ په اات په ) ( رانيث نه د  روړ  اووې، 
    رلګو  پرې پا  ره رسېږ .هر اواز يې چې د روانۍ ر 

د کړۍ په کشف ر  د لن کۍ د موندونکي ليکوا  هغه اداا هم رد او  چوې  
لن کۍ د پښتو وليس ادبيارو رر ټولو و وکوی ژانور د ، نکوه چوې لنو کۍ څووارلس 
سېالبه د  او کړۍ او ، په غاچ منځ نيمه ررې لن ۍ يا و   د ، د کوړۍ بلوه نانګړنوه 

مههوليت په کې رونانېږ ، لکه پورره چې پرې بحث واو، کړۍ دا د  چې د لن ۍ 
د هايکو په اات مزاحيه، هزليات او بې هرن  لفظونه نه ر  پيوي بلکوې کوړۍ ټوولې 

 هرن  ټوټې د  او د بشپړ هرن د رمريف وندې مطالمه کېدا  او . 
 

 :مأخذونه
وايل، لن، ارم پا ، پکتياوويت، لژې ولسک۲۰بخت هللا، صال  محمدزو ،  .1

 کا .۵۰۱۲سيدګي کلی، 
  ۵۰۶۳راربرت، پښتو متلونه، د اوېرمحمدکرميي ژبوا  ، ګونود  مطيموه،  .2
 کا .
فولکلور پېژندنه، د افغانستات دالومو اکاډمي، د ژبوو . محمد صديا ،روهي .3

 مخونه.   ۵۵، 11ملريز کا ، ۵۰۶۱او ادبيارو مرکز، کابل،
د موزيوب سونټر منورب کسوټ، ايدالصوم۲۶مستې ټپې،  .ګل روف ،اوقي .4

 ملريزکا  . ۵۰۱۱
د پښتو د وليسو ادب ورې، دويوم چوا ،  .دوست محمد دوست ،اينوار  .5

   کا .۵۰۱۱دانش خپرندويه ټولنه، پېښور، 
غرنوووۍ سوووندرې، د افغانسوووتات الومواکووواډمي،  .محمووود اوووارف ،غوووروا  .6

   کا .۵۰۶۳پښتوټولنه، دولتي مطيمه، 
دار  کوې، آزادۍ مطيموه، لن کۍ د وليس ادب پوه هنو .محمداارف ،غروا  .7

   کا .۵۰۱۳
م  انځور، پښتوفولکلور اکې مي کوټه، يونايټي پنټرز، کوټه،  . کاکړ، سيا  .8

 زکا .۲۳۵۷
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 مليز کا .۵۰۱۱غږيز کلې ،  .ماسټر ا  حيدر .9
م  رلويزيوت، ګودرنانی او جاويد امريخيول، نوانګړې مرکوه، پنهشونيې  .11

 کا .۵۰۱۷دقيقې،  ۵۳:۰۳غرمه 
   کا .۵۰۱۷فولکلور  وږمې، نم ين مطيمه، کابل،  .مدمنګل، ا  مح .11
د پښوووتني فولکلوووور د چووواپي مهمواوووو څېړنووودود، د  .رهللاونوووارص، نصووو .12

 ملريزکا .۵۰۱۰الومواکاډمي، ازادۍ مطيمه، کابل: 
ارموواين ټپووې، ايدالصوومدموزيب سوونټر، )غږيزکلېوو (،  .نوواپېرۍ ،نغمووه .13
   کا .۵۰۱۱
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 پوهنمل سیداصغر هاشمي
 

 اچا الفت په نرثونو کې ځینې د ګل پ
 هیومانیستکي افکار

 

 :لنډیز
 

استاد الفت هغه دردیدلی مفکر او ميتکر لیکوا  و، چې د ټولنې ډېور ای ژونوه 
یې په دقیا ډو  ټولنې روه و انودې کوړ . د د  وینواوې د انسوانیت لپوار  خوورا نوه 

مانیسوتکي افکوار پېغامونه لر . په دې لیکنه کې د استاد الفوت پوه نرثونوو کوې هیو 
 نود  او  او بېلګې یې له ا وند نرثونو ر  راو   اوې د .

 :رسیزه
ګل پاچا الفت د ولس او انسات په درد دردمنود پوهانود و. د د  پوه وینواوو کوې 
ټو  ای ژونه د انسات خیر نوېګڼې لپوار  راو   اوو  د  او پوه انسوات او انسوانیت 

ې هیومانیستکي افکار زنت زیات د ، چوې مین لیکوا  پنځونو)نرثونو او امرونو(ک
 په دې لیکنه کې د بېلګې يې په ډو  نینې مېالونه راو   او  د .

 :د څېړنې اهمیت او مربمیت
انسات باید د انسانیت پرګااوه سوميا  و ، دا چوې انسواين سوتونزې پوه هورې 

یکنوه ټولنې کې اته او په نانګړ  ډو  په نینو وروسته پارې هېوادونو کوې، نوو دا ل
انساين ورنوونو په ا   خربې لر ، چوې همودا د موضووع اهمیوت ثوابتو . د الفوت 
صاحب په نرثونو کې هیومانیستکي افکارو نودنه به نووې موضووع و ، چوې دا یوې 

 نویوالی د .
 :د څېړنې موخې

د هیومانیزم پېژندنه، د الفت په نرثونو کې د نینو هیومانیسوتکي مفواهیمو پوه 
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ات و انودې کوو  او همدارنګوه د انسوات او انسوانیت لپوار  چوې کووم ا   بشپړ مملوم
 افکار او نظریات استاد درلود  څومر  رطيیا او ، د دې لیکنې موخې د .

 :د څېړنې پوښتنې
 و هیومانیزم څه ره وايي؟

 و د استاد په هرن  نرثونو کې د هيومانیزم کوم مفاهیم رر سرتګو کېږ ؟
 افکار څومر  پ  او  د ؟ و د استاد الفت هیومانیستکي

 میتود:د څېړنې 
په مقاله کې له ررشیحي او روضحي مېتود  ګټه اخېستل اووې د  او موضووع 

 رحلیل اوې د .
 ګل پاچا الفت او هیومانیستي افکار

( ورينوي کلموه د  او ممنوا يوې انسوات پالنوه، د برشو د Humanismهومانېزم )
 ( ۵) اصالت مګهب ره وايي.

ل او انسات دوستي د جز پوه ډو  کُفت په  نرثونو کې هيومانېزم د د ګل پاچا ال
مخکينيو کالسيکو پنځوونکيو په ويناوو کې چې مووږ یارو رر سرتګو کېږ .د پښتو ادب

د انسات دوستي پوه ا   کوومې خوربې ګوورو او اورو، نوو دا هغوه وينواوې د ، چوې د 
 (۲)ا يکې لر .پنځوونکي رملا د ژوند ر  نيي، پنځوونکی د ژوند ر  

د ګل پاچا الفت د نرثونو يو  برخه هيومانيستي مسايل په هورن  ډو  و انودې 
ر دوسوتي، انسوانيت، موروت، اوفقت، ود  په نرثونو کې انسات دوسوتي، بشو د .کو 

خري خواهي، همدرد ، مساوات، ادالت، ارفاق، د انسانانو حقوق او داسې نور ډېور 
خپلو  منېورو ليکنوو ه پورې ا وند د ، پ رمختګپهغه مسايل، چې د انسات د ژوند د 

 کې ذکر کړ  د .
او د  ېد هيومانېزم اصطالح په پښوتو ژبوه کوې د انسوات دوسوتۍ، انسوات پوالن

انساين اصالت مکتوب لوه کل روو ر  پوه ممادلوت کوې کوارو ، يوا هيوموانېزم هغوه 
ټولوو اويانو  مالرو په مرکز کوې نوا  ورکوو  او دت فلسفه د ، چې انسات ره د خپلو ر

محووور يووې ګرنووو  او د انسوواين اصووالت، ودې او غو ېوودو نووه مناسووب رشايووط 
 (۰)برابرو .
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د انسات له پيدايښت ر  د انسات دوستۍ مفکور  موجود  و  او دغوه فلسوفي 
نظر بايد د نړۍ له هر انسات ر  و ، چې د استاد الفت د نرث  کليوارو ډېور  برخوه 

ر دوسووتۍ او انسووات ويومانيسووتي( اصووطالح د بشووهيومانيسووتي فکرونووه لر .دغه)ه
هيومانېزم په څوارلسمو او پېنځلسمو پېړيوو کوې د اروپوا  .دوستۍ لپار  کارو  کېږ 

ينۍ موخه يوې د لرغووين ادب څېړنوه نچې يوا  د ېپه ايټاليا هېواد کې منځته راغل
ېزم هومانيست هغه څو  د ، چې د برش  پوهنو په ا   څېړنې کو ، پر هيوموان .و 

پوهه او له هغې څخه په انساين ټولنوو کوې لوه هغوې څخوه ګټوور  اسوتفاد  کوو  او 
سوتل یکارو  په رېر  بيا په انساين ټولنه کې د نېکو او حسنه ا يکو کې رورې کوار اخ

 ډېر مهم او رضور  کار د  او د انسات لپار  ډېر اهميت لر .
ارزنوت قايول اوو  د اسالم مقد  دين د انسات برش  کرامت ره په ډېور لوو  

د ، يمنې انساين کرامت او مقام ره په دومر  زياره انداز  قايل او ، چې حتا هغوې 
و ې نطفې ره هم د قدر او درنښت په سرتګه ګور  او د هغې سوقط )زيوانو ( هوم د 
جنايت په نوم پېژين او په اسالمي رشيمت کې په دې ا   نانګړ  احکام موجود د  

وروسته هم د درنښوت او قودر و  ګڼول نه رر مرګه او له مرا چې د ژوند له پيل څخه 
انسات په مخلوقوارو کوې ارشف ګڼول اوو  او لوه اوايل موجوداروو څخوه  .او  د 

د  له نورو ژويو څخه نانګړنه لر ، چې په ټولوو موجوداروو کوې دد   .امېر  کېږ 
دا د ، چوې  غور  والی په اقل، خربو، بيات او ارادې کې پروت د  او رر ټولوو مهموه 

 (۴)خري رسوونکی د .
لرغونی د  او ګل پاچوا الفوت هم ډېر په اسالم کې د هيومانېزم فلسفې راريخ 

ارونو کې پيول کوړې ومله ديني الم برخمن او همدارنګه زد  کړې يې په مدرسو او ج
و، نوو نکوه يوې د ممنوا لوه مخوې نرثونوه و  هوې، چې د زد  کړو پيل يې ديني درسوون

ډېوورې لور . دغووه هيومانيسوتي مفکوورې فلسووفه پوه يونووات او   کوور هيومانيسوتي مف
د اروپوا د رنسوانس  .داسې نورو هغو ملکونو چې ډېر لرغونی راريخ لر ، منځته راغی

 (۱.)په دورې کې غښتلې او  او ادبيارو ره يې مخه کړ 
د ګل پاچا الفت نرث  کليات د هيومانيستي نرثونو ډېرې بېلګوې لور ، چوې د 

 ډو  د)قو  او ضميف( په نامه ليکنه په دې ا   نې خربې لر ، وايي:بېلګې په 
)...ما ره دغه کورنی دود او دستور ډېر نه نکار  او له خدايوه غووا م، چوې دا 
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روا  اام يش. په دې پوهېږم چې په هر کاله کې همدغه حا  د  او په هر  کوورنۍ 
 کې کوچنيات په لويانو زورور او ز ور د .

رسوا پوه کالوه کوې هوم د کوچنيوانو زور چلېوږ  او جوو  د نواجو  پوه د ګريا او ر
مخکې من ې وهي، مګر چې له کورونو نه د باندې وګوور ، نوو بيوا قوو  پور ضوميف 
مسلط د . د دنيا طييمي قانوت همدغه د ، چې غټات او لويات به په و و او بيوزلوو 

صوله نوه لور .د دغوه سو  او څپېړ  پورره کو  او د قوت خاوند به هېڅ رحمل او حو 
ظاملانه قانوت د مارولو لپار ، چوې پوا  خودا  څوه اوی پيودا کوړ ، هغوه مينوه او 
ااطفه د .د مينې او محيت په نړۍ کې ضميف او کوچنی د لو  او قو  رور څپېوړې 

 وندې نه د ، بلکې کوچنيات په لويانو حکومت کو  او د و و پادااهي د .
محيووت ډېوور زورور او پيوواو   د دو  د موووږ نووځه اوواجز  بولووو، مګوور مينووې او 

 (۶)خونې او رضا راب  کړ  د ...(
د ژوند لپار  مينه او محيت .په پورره ليکنه کې د انسات دوستۍ مفکور  پرره د 

 ، ژوند د مينې نوم د  او انسات د مينې سميو . ره ا ين د
نې  موجود و  او د انسانيت ټولې په انسات کې که چېرې د انسات د نوم ممنا

هور انسوات روه بوه د  .نانګړنې ولر ، نو په د  بوه حتموي د نوړۍ انسوانات ګورات و 
انسات په سرتګه ګور ، له انسانه ربېر  په حيوانارو به هم رحم کو  او نيارارو ره به 

 هم بې نايه زيات نه رسو .
پوه رخليقوارو )منظوموو   څو  چې هيومانيستي مفکور  لر ، نو د د: مساوات

ډېر نرثونوه په ا   برابرۍ او مساوات  د( ويناوو کې به حت د د انسانانو ررمنځ او منېورو
 موجود و .

د اسالم په اجت اي اصولو کې يو مهم اصل مسواوات د ، نکوه يوې اورب ا و 
برابر ګڼ  او انساين کرامت يوې هور بنوي ادم لپوار  يوو اوات يې اهم، رور او سپني 

کې د مساوات ومل بيا افوراط او رفوريط ګڼوي او استاد الفت په يو ټولنې  منلی د .
 وايي:

 خور  که افراط د  که رفريط يو د بل ر
 هر يو بل ره قرب کن د بل اجل د 

مخ( کې د )لو  او و وکي( رر رليب ونودې ۶۱) استاد الفت نرث  کليات په
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 :ې یو  برخه راو ماديب ټوټې يو  ا   دد مساوات او برابرۍ په  
يې و وکی ګڼې، هغه هم لو  د  يا هغه څوه چوې راروه لوو   )څه ای چې ره

 نکار  هغه هم کوچنی او و وکی د . ره ونه لويه ګڼې، هغه په يو  ز   کې د .
 راره ز   و وکی مملومېږ ، په هغه کې غټه ونه نا  اوې د .

دغه غټه هندوااه چې ګورې کا  ره نه پوارې کېوږ  او امور يوې ډېور لنو  د ، 
 :کوچنی ز   راره هر کا  راز  هندوااه درکو  دغه د هندوااې

 د ز   قيمت له هندوااې لږ نه د 
 که ز   ور  او، هندوااه ورکېږ 

نو رااه هېڅ ای و وکی او کوچنی مه ګڼه، نکوه چوې دلتوه غوټ او کووچنی، 
 (۷)لو  او و وکی نشته، ټو  برابر د ، يوازې هللا رمالی لو  د  او بس.(

پوه )څوه وکوړو؟؟( پوه نوامې ليکنوې  ټوو   لوومړ پوه همدارنګه نورث  کليوات، 
 :کې راغ  د وروستۍ برخه 

رېوږئد هغوه کسوات چوې راسوې ې)هود د مظلومانو او بې وزلو له ا  و فرياد نه وو 
خپلو مماييو ره ملتفت کو  او ستاسې نقايص در نيي له هغو  نه مه وېرېږئ، مګور 

ستاسوې پوه سورتګو پوردې  له هغو متلقينو وډارائ، چې ستاسوې خيانوت سوتايي او
 غو و .

ې پوه پيسوو کوموه رريوه نچا چې په مملکتي دواېرو کې لکه د رشکتو امرات يوا
پيدا کړې د  يا يې په خواامدو او متلقونو نات يو  حد روه رسوولی د  او وظيفوه نوه 
پېژين، بلکې ااخاص او درباريات پېوژين هغوه بايود لوه خپول اينود  رنواوت څخوه 

 (۱)((ووېرېږ .
تاد الفت په خپلو پنځونو کوې د مظلوموانو اونوکې پواکې کوړ  د ، د دو  اس

د فيوډايل نظام په ضد و  او په ويناوو کې يې د دو   .فرياد يې د ز   په غوږو اورېد 
په ضد او د غريب او بېچار  په طرفدارۍ ليکنې کوړ  د  او لوه دو  ر  يوې خپلوه 

 همدرد  رشيکه کړې د .
اد په رخليقارو کې د ادالت په هکله ډېرې ويناوې اته د محتوا له مخې د است

د  پووه نرثونووو کووې هموودرد ، مسوواوات، د نووځو حقوووق، ارفوواق، موو  يووووالی،  او د
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ناپوهي، انتقاد، ريالېزم او غندنې په دې دولت کوو ، چوې اسوتاد الفوت پوه ټوولنې 
 کې د ادالت ارمات درلود.

 تبعیض رسه مبارزه: له
یوې د نژاد ، جنيس روپريونو ر  مانست لیکوا  و، چې استاد الفت هغه هیو  

دو  ره د افغانستات ټو  وګړ  يوو اوات وو.د دو  لپوار  روور او سوپني . ميارز  کوله
پښوتوت، فارسويوات،  .کوم روپري نه درلود، هدف يې خپلې ټوولنې روه خودمت کوو  و

  و.ګورې و  راجب، امياق، نورستانيات او داسې نورو ژبو ويوونکي ورره د يو و 
د نژاد پالنې، سومت پوالنې، قووم پوالنې، خپلووۍ او دوسوتۍ پوه فکور کوې نوه 

څخه د ، چې د د  نرث  موضواګانې د ريميضارو و و .استاد الفت يو له هغو ليکوال
 ، وايي:ېدرلود ېپه ضد مفکور 

)...وګورئ د پښتنو څومر  ډېر قامونه د غلهي يا دراين پوه ناموه يوادېږ ، مګور 
راين دوا   بيووا پښووتوت او افغوات پووه نامووه بلول کېووږ . د افغانسووتات ټووو  غلهوي او د

اوسېدونکي بايد په دې خرب  باندې پور  وپووهېږ  چوې د يوو  ملوت خلوب ټوو  يوو 
مه، غلهي او دراين، هرايت، ننګرهار ، یاات ورونه د  او پښتو و فاريس، سني او ا

 (۱)نه بېلېږ ...( له بلهیو کندهار ، مزار  په دغو بېلو بېلو نومونو 
ر رنګ را نيايد رغري جنس دانست. برنج از لغو ت بااود یرغي))وايي: همدارنګه 

يا از بغالت پلو بااد يا چلو رنګ و ذايقه ات کمی رفاوت خواهد دااوت مګور در بورنج 
 (بودت ات اکی نيست.(

يوو قووم، يووې د ې نيووا ،رانيپه سلسله کې  د )بني ادم( د نړۍ ټو  انسانات
، بلکوې د ټوولې نوړۍ رورې موراد نوه د نژاد، يوو بورااظم او يوو ملوب خلوب  ، يوژبې

 .ررې هدف د انسانات 
 : حقوق د ښځو

د نړۍ ډېر نفو  د نوځو د  او د نوړۍ ټوو  انسوانات لوه همودغو نوځو پيودا 
هيومانسوتي  د استاد الفت په نرثونو کې دا برخه هم اوته. کېږ ، نو له همدې امله

هوم نوې  ا  پوه کليوارو کوې اوته، چوې د نوځو د اهميوت پوه  نرثونه د استاد الفوت
ويناوې لر . له ادمه رر دې دمه د نړۍ ټو  انسانات د نځو او نرينوو نه پيودا اوو  
د ، نو په ټوليز ډو  د نړۍ د خلکو بنسوټ او اسوا  لوه نرينووو او نوځينه وو څخوه 
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کې هم د کوچنيانو )د ررسا په کاله  جو ېږ ، چې دوا   د ډېر اهميت و  د ، وايي:
زور چلېږ  او جو  د ناجو  په مخکې من ې وهي، مګر چوې لوه کورونوو نوه د بانودې 
وګورې، نو بيا قو  پر ضميف مسولط د . د دنيوا طييموي قوانوت همدغوه د ، چوې 
غټات او لويات به په و و او بيوزلو سو  او څپېړ  پورره کو  او د قوت خاوند بوه هوېڅ 

د دغه ظاملانه قانوت د مارولو لپار ، چې پوا  خودا  څوه  رحمل او حوصله نه لر .
ای پيدا کړ ، هغوه مينوه او ااطفوه د .د مينوې او محيوت پوه نوړۍ کوې ضوميف او 
کوچنی د لو  او قو  رر څپېړې وندې نه د ، بلکوې کوچنيوات پوه لويوانو حکوموت 

رور او کو  او د و و پادااهي د . موږ نځه ااجز  بولو، مګر مينوې او محيوت ډېور زو 
 (۵۳)پياو   د دو  د خونې او رضا راب  کړ  د ...(

دا ليکنه که له پيله رر پايه ولوستل يش، نو په نينو نوايونو کوې دې روه نغوروه 
اوې د ، چې د نځو ر  څه ډو  کړنه وکړو، پوه ټوولنې کوې نوځه څوومر  ارزنوت 

غنوديل د ،  لر . همدارنګه د بد رسم و روا  د غندلو په برخه کې يې هغه رواجونوه
چې د نځو د بدبختۍ ومل ګرني، لکه د ډېور ولوور اخيسوتل، پوه نوځو مکتوب نوه 

 ويل، په نځو ظلم کو  او داسې نور مسايل لر .
د استاد الفت په نرثونو کې پر پورره موضواګانو ربیر  نور داسوې مسوایل هوم 

 اته چې د هیومانیزم رر رلیب وندې راني.
 پایله:

ستاد په نرثونو کې هیومانیستکي افکار)ادالت او برابور ، په دې مقاله کې د ا
د نووځوحقوق، هموودرد ، لووه ريموویض او رمصوويه نووات سووارنه او داسووې نووور...( 
موضواګانې ر  د نرث  بېلګو نود  اوو  د  او د انسواين ورنووونو لپوار  د کوار 

 خربې د دې لیکنې موندنې د .
 

 مأخذونه:
 ،پېښوور :او غوريب فالسوفه وو لوه نظور  وموانيزم د رشقويیهمنګول،  سلطاين.۱

 مخ. ۵۷  کا ،  ۵۰۱۳، ظاهر کتابخانه
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پيښوور يونورسوټي : پښتو کالسيکې ااارۍ کې انسوات دوسوتيوزیر،  محب.۲
 مخ.۷۴م کا ،  ۲۳۵۲، بو  ايهنيس

 مخ. ۲۳ :هومانيزم د رشقي او غريب فالسفه وو له نظر منګل،  سلطاين .۳
 مخ.۱۰ :قي او غريب فالسفه وو له نظر هومانيزم د رش منګل،  سلطاين .۴
د ملنګ جوات د اومرونو منځپوانګيز او جووليز  حسام، االو الدينپوهندو   .۵

 مخ.۰۵،  ۵۰۱۲، جو نت څېړنه: د ررفي  موضوع
ټولوووونکي  :د الفووت نورث  کليوات )لووومړ  او دويوم ټوو (الفوت،  ګول پاچوا.۶

 ، ۵۰۱۱، کابول، ويه ټولنوهدانش خپرند، محمد اسمميل يوت او ايدالرحيم بختانی
 مخ. ۱۱

د محموود  :د اسووتاد الفووت نوورث  کليووات )لووومړ  ټووو (الفووت،  ګوول پاچووا .۷
 مخ.۶۱کا ،   ۵۰۱۷،يوت کلتور  يوت ټولنه ،کابل ،اس ايل يوت په زيار

 مخ. ۲۲۲ :د الفت نرث  کليات )لومړ  او دويم ټو (الفت،  ګل پاچا .۱
 مخ. ۱۲۴ :)لومړ  او دويم ټو (د الفت نرث  کليات الفت،  ګل پاچا .۱

 مخ. ۱۱ :د الفت نرث  کليات )لومړ  او دويم ټو (الفت،  ګل پاچا .۵۳
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 څېړندوی رحیم هللا حریفال
 

 په پښتو معارص شعر کې له جګړې کرکه
 

 :لنډیز
 

زموږ هېواد د راریخ په بېالبېلو پړاوونو کې له جنګ او جګړو څخه ډېور کړېودلی 
نکې د . دې غمیزې وطن او و وېښت کلنه غمیز  ډېر  اوږد  او دردو روانه څل، خو د 

زیانونوه ا ويل د ، خلوب یوې پوه رواين لحواظ نوورويل د ، ټوولنیز  ډېور اولس روه 
او  متیا او سکوت یې له منځه و   د ، د پرمختګ او سوکالۍ مخه یوې نیوولې د اآر 

کنو والو بود  کوې پوه دا روانه ډرامه داسې نندارې هم لر  چې کو  او کورونوه پوه 
او  د ، په میلیونونو انسانات د خپلوو کورونوو پرېښوودلو  روه ا  کوړ  اوو  د ، د 

دا او دې  چوې هېواد زېربناوې په ډېر  ظاملانه روګه ورانې او له منځه و   اوې د 
پېښې رر نورو ډېر ااارات نوورو . همودا اواارات د  چوې  غموونکېره ورره نورې 

کې هم نه و ، خو د اومر پوه ژبوه خپول درد بیوانو ، د خپول نور څه یې په و  که 
 د جګړې له ريا  کوونکي اور څخوه کرکوه نویياو  اولس او وطن لپار  اونکې رویو 

مووږ دلتوه لوومړ  د اومر پوه ا   خوربې کوړې  .دا ډو  ااارات ګڼ او زیات د چې 
مونځ پوه د اومر او جګوړې رور ، مو د جنګ او جګړې پوه ا   مملوموات راو  ، بیا د 

 نینوود پښتو ژبې او ادبیارو پوه مموارص  دور  کوې موو د او  که هم بحث او  د يا 
ااارانو په ااارۍ کې له جګړې څخوه د کرکوې او نفورت بېلګوې را اخیسوتې او پوه 

 پور  رفصیل ر  مو بحث پرې کړ  د .
 :رسیزه

اواارات د اومر پوه  او امر له اواطفوو، احساسوارو او جوګبارو څخوه راټووکېږ 
همدا ااارات د  چوې د خپول چاپېریوا  .هرن  ژبه د خپلې ټولنې ررج ين کو 
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 . همدارنګوهو انودې کوو یوې اولس ره او  نکالګانو ره رر نورو و اندې متوجه کېږ  
لوړې را خپورې يش، نوو بیوا  رورې کله  چې د ااار پر وطن او چاپېریا  د درد او ویر

دردونوه او کړاوونوه حوس کوو  او د  هم همدا ااارات د  چې رر هر چوا و انودې دا
خپل لو  خیا  او فکر په وسیله  پوه خووږ  او هورن  ژبوه، لوه دې دردونوو  او کړاوونوو 
څخه فریاد او اکایت کو . د دې مقالې په پیل کې د جګوړې پوه ا   خوربې اووې 

ژونود روه کووم زیانونوه ا ويل او    برشو  د  او دا هم څرګند  اوې د ، چوې جګوړې 
له څومر  دردونو او کړاوونو ر  مخامخ کړ  د ، بیوا د اومر پوه ا   بحوث انسات یې 

 ؟د ای او  د  چې امر څه 
ډېر څه یوې لوه خواورو ر     نوکله چې یو  ټولنه له اوږدو جګړو څخه وکړېږ  

اواارانو چوې لوه . په دې مقاله کې د هوم پوه ګوروه اووې د  چوې هغوو خاورې يش
داسوې همد ، ې ررخه وختونوه یوې لیوديل د اوږدې جګړې څخه کړېديل او د جګړ 

پوه  یوې خپل مسوولیت څومر  پور  کړ  او له  جګړو څخه یې  جګړو د مخنیو  لپار 
 ؟ااار  کې څه ډو  خپله کرکه څرګند  کړې د 

 :اهمیت او مربمیتد څېړنې 
کله په داسې ډو  نود  اووې د ، چوې د اومر پور ، له جګړې څخه کرکه کله

دلتوه    خووامار بیا رر ډېر  دوام نوه يش کووو  چېخپله کړې نا  یې د امار بڼه 
لوه جګوړې څخوه داسې بېلګې راو ې د  چې امار  بڼه نه لر   بلکوې د امر موږ 

، اواطفې او احسوا  ر  څرګنود  اووې د . اهمیوت او خیوا لوو  کرکه په کې پوه 
ډو  د  مربمیت یې دا هم د  چې د جنګ او ورانیو پر و اندې ااارانو خپل رو  څه

 امر په وسیله رره رسولی د .
 :د څېړنې موخه

د جنګ او جګړو پوه لوه منځوه و لوو کوې د  چې له دې څېړنې څخه موخه داد 
ااارانو رو  او د امر ارزنت په ډاګه يش او همدارنګه په نوانګړې روګوه د څوو رنوو 

وروه ااارانو په ااارۍ کې له جنګ او جګړې څخه د کرکې څرکونه را واخلو او دا ج
کړو، چې اومر او اواار  پوه ټولنوه کوې لوه مینوې او خلووص نوه ډ  ژونود غووا  ، 
ااارات له ورانیو، یو د بل پر و اندې له درېودلو او دنومنیو څخوه بېوزار  خلوب د   
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همدا د  چې ادب د ټولنې د اوسېدونکو د ممنو  روزنې په برخه سرت  دند  او 
 مسوولیت ررر  کو .

 :د څېړنې پوښتنې
 ګړ  پر ادبیارو څه اغېزې لر ؟جو ۵
 ادبیات د انسانانو په ممنو  روزنه کې څومر  رو  لر ؟و ۲
 د جګړو په له منځه و لو کې د امر او ااارانو رو  څه د ؟و ۰

توود څخوه ېڅېړنیز  مقاله کې لوه رحلوی  او پررلیوز مدې په مېتود: د څېړنې 
 کار اخیستل او  د .

 :پښتو معارص شعر
وموو کوې د یوو  څوه لپوار  د جوام ، هور ا خیوز او اصوويل رمریوف په ټولنیزو ال

د خپلې پووهې چې و اندې کو  نااونی کار د ، نکه د نظر هر خاوند کوو  يش 
  د دې ررڅنګ چې یو ټاکلی رمریف نوه لورو .او فکر  و ریا له مخې یې رمریف کړ 

روپیر یوې پوه  خو، خو که ګڼو رمریفونو ره نیر او، ممناوې یې ر  نږدې او ورره د 
، پېژندنوه ډېور بحوث نوه کووو هالفاظو او کلمو کې رر سرتګو کېږ . دلته موږ د امر پ

 :اخلو یې رمریف داسې رایوانې 
امر د رخیل نک  انځور او په آهنګینه ژبه د احسا  او انساين ااطفې لېوږد 

و ره ایا ااطفي رړ  په کر  او آهنګینه ژبه د اند و واند یا خیا  او فکر ولولیز ، یاره وایي
 (۴۴: ۵امر وایي. )

و کار له اواطفو، احساسارو او افکارو ر  د  او د دې ررڅنګ اومر  د امر ر
د یو  سا  فطرت او ضمیر آواز د . یو سا  ضمیر او فطرت له ظلوم، وحشوت، وژنوو 

 او جګړو څخه کرکه لر .
 :د پښتو د معارص شعر پیل او پایښت

ورو ټاکل او بېلوو  یوو لوه سوتونزمنو کوارونو څخوه د ، په ادبیارو کې د اديب د
نکه هر څېړونکی یې د بېلوايل او یو نایوايل په ا   خپل و خپل دویل لر . پوهاند 
ايوودالحی حيیيووي یووو راز ټوواکلې د  او پوهانوود رنووتین بیووا بوول ډو  او کاندیوود 

ټواکلې د .اکاډمیسین محمد صدیا روهي بیا د بېلو اصولو او میتودونو په راا کوې 



   کابل مجله

87 

 

د افغانسوتات »د پښتو د ممارص اومر د پیول پوه ا   هوم نظریوات مختلوف د . 
نوومي کتواب کوې د پښوتو د مموارص اومر د پیول پوه ا   د نینوو « ممارص پښتو اومر

 څېړونکو او پوهانو نظریات را اخیستل او  د ، چې دلته یې کټ مټ را اخلو:
ر پووه افغانسووتات او لوور  د پښووتو ممووارص اووم))اسووتاد حيیووب هللا رفیوو  وایووي: 

پښتونخوا کې پوه یوو  وخوت پیول اوو  د  چوې هغوه د اولمې پېوړۍ آغواز د . د 
المې پېړۍ له پیل ر  په اولس کې د آزادۍ غورننګونوه ډېرېوږ  او د اومر مخوه 
هم په همدې لور  کېږ . ااارات په دې وخت کې دو  ګامونه پورره کو ، یوو ګوام 

قاليونوه چوې پښوتو اومر روه وضومه اوو  وو، لکوه  د ز و قاليونو مارېد  د ، یمنوې
اوليس چاربیتې،  بدلې،  بګتۍ او نور صنفونه په کوې رانوي یوا لکوه اوريب قاليونوه، 

 لکه غز ، قصید ، مېنو  او نور...
د دغو انمنو  قاليونو په مارېدلو ر  امر یوې نوې دورې روه ور  پیودا کوو . 

پار  نو  قاليونه جو ېږ ، په این حوا  دغه مها  چې د خیا  او فکر د څرګندولو ل
کې د آزادۍ غونتنې افکار هم امر ره ور  پیدا کو ، دا رحریب د المې پېړۍ لوه 
پیوول څخووه رشوع کېووږ  چووې بوواوخر  د افغانسووتات د آزادۍ پووه روور وسووه کولووو ر  
متامېږ ، رر دې وروسته په پښتو ژبه کې په غريب سيب ررانې جو ې اوې، موېالد د 

ورت  امات هللا خات د وخت یو  ررانه له ما ر  اوته، چوې غوريب آهنوګ یوا د الیحض
 (۶: ۲))) ررانو په چوکاچ کې جو   اوې د .

د دغووه )رونووانتیا( پېوور ر ورو اوواارانو خپوول اوومرونه پووه را  اوخيووار کووې 
خپرو . دا خرب   سمه د  چې د دغه مها  اديب برم د را  اوخيار په هیندار  کوې 

ږ  او را  اوخيار زیاره روجه پرمختګونوو، ریفورمونوو او د ذهنونوو رونوانولو څرګندې
ره کړې و . له همدې کيلوه اکاډمیسوین روهوي د رونوانتیا د پوړاو نووم ورکوړ  د . 

د اولمې پېوړۍ پوه پیول )) استاد روهي د رونانتیا د پړاو د نانګړریاوو پوه ا   لیکوي:
شن په پراخه پی نوه مونمکس اوو  د . د کې د افغانستات په ادبیارو کې موډرنیزی

هغه وخت اديب نونتګرو په امور  روګه هڅه کوله چې لوه ادبیوارو نخوه د مو  او 
دیموکراریکو هدفونو د رحقا لپار  د یوې اغېزناکې وسویلې پوه روګوه کوار واخو . د 
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پښتو د ممارص ادب د لومړ  پړاو اکرث  امرونه هېواد پالنې ره وقف اوو  د  او پوه 
اصطالح )وطنیه( امرونه د ، خو د فوورم او بودیمي نانګړریوا لوه پلوو  پوه هغوو کوې 

((نیمګرریاوې لید  کېږ .
 (۲ :۷) 

خو ډېر پوهات بیا پر دې باور د  چې په رنتینې ممنوا اوسومهالې هور ا خیوز  
هرن  ااار  د ویښ زملیانو له غورننګ ر  رړاو لر ، څېړنووا  ايودالغفور لېووا  

که د اديب او هرن  ارزنتونو لوه مخوې وګوورو او لوه دې نظور  ورروه )) یي:یې په ا   وا
وګورو چې د پښتو امر اوسنۍ دور  څوه وخوت پیول اووې د ، بیوا یوې نوو لوه را  
اوخيار څخه نه اوو پیلوولی. د را  اوخيوار پیول د التوزام او رمهود لوه نظور  خپول 

داو ، ايدالم  مسوتغني  ارزنتونه لر  چې د غالم محی الدین افغات، ايدالهاد 
او نورو ااارۍ کې رر سرتګو کېوږ . دا هغوه اواار  د  چوې رور ډېور  د اسوتقال ، 
خپلواکۍ، وطن دوسوتۍ، پرمختوګ او ریفورمونوو پوه ا   مضوامین لور ، خوو د دغوو 
امرونو هغه هرن  ارزنت چې موږ په امر کې ورره قایل یوو، ډېر کمزور  د  چوې 

یوې اديب دورې پیل نه اوو کووو ، لوه همودې کيلوه موږ له داسې ااارۍ څخه د 
 (۲۵: ۲) ((پو  رړو، استاد حيیيي  او د هغه همزويل نسل ره.

که څه هم د پښتو د ممارص امر د پیل پر موضوع څه نا څوه د نظرونوو بېلووالی 
اته  خو بیا هم  ممارص پښتو امر له څو پړاوونو یوا دورو څخوه رېرېوږ  چوې لوومړ  

پړاو د ، دوهم یې د ویښتیا پوړاو د . د یوادولو و  د  چوې د ویښوتیا یې د رونانتیا 
دورې له پیل څخه ااوخوا درې لسیزې وروسته د پښتو ادب په آسو ت کوې داسوې 
ګڼ ستور  ونلېد  چې را روانو ورویو ره یې د هرن  یوت ور  رونوانه کوړ . پوه دې 

اد، ايووداليار  ډلووه کووې د محموود صوودیا پلوويل، سوولی ت ویووا، ايدالشووکور راوو
جهاين، ايدهللا بختاين، ډاکټر بهاءالودین مهوروح، ايودهللا غمخوور، پوهانود محمود 
رحیم الهام، موسی افیا، سمدالدین اپوت، حيیب هللا رفی ، ډاکټور مهواور احمود 
زیار ... او داسې نور ااارات اامل وو چوې دې روه د ویښوتیا پوړاو د دوهوم پېور نووم 

وت پوړاو، څلوورم یوې جهواد  پوړاو د  او پونځم یوې د ورکړ  او، درېوم یوې د اونوت
 (۱۴: ۲پیوستوت پړاو د ممارص پېر روات پړاو د . )
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پښتو ممارص امر له پیل څخوه ورا رور بلوې د غو ېودا پوه حوا  کوې د  او پوه 
نانګړې روګه په وروستیو یا هم د پیوستوت پړاو په ممارص روات پېر کې پښتو ااار  

ه نینوو مخکښوو ژبوو ر  سویايل کوو ، چوې دلتوه بوه د د سیمې او نړۍ په کچه لو
پیوستوت پړاو په ممارص روات پېر کې د نینو ااارانو په ااارۍ له جګوړې څخوه پوه 

 کرکه خربې او بحث وکړو.
  :جګړه او ادبیات

جنګ او جګړې چې د یوې ټولنې آرامتیا او سکوت لوه منځوه و   او رور دې ور 
کووم سورت زیوات ور ا و ، هغوه دا چوې پوه کوموه ها خوا چې جګړ  انساين ټولنې ره 

ټولنه کې چې جنګ او جګړې روانې و ، هلتوه د خیوا  او فکور د مونځ روه راروګ او 
نو بیا یې  ،ټوکېد  په ټپه درېږ ، کله چې په کومه ټولنه کې خیا  او اندېشه نه و 

نزو او راورریخوالی او رنګ نظر  نیيس او برش  ټولنه په هر  برخه کې له ستو  نا  
 ېوات و .ر کړاوونو ر  و  او ګ

سوتیو و پېړۍ رور ور  میالد  مې ۲۳ق م نه د  ۰۱۳۳له ))کانوې هندرسن وایي: 
( جګړې اوې د ، چې درې نویم میلیوارد  انسوانات پوه کوې وژ  ۵۴۱۳۳۳پورې  )

 (، وېيپااه۱) ((.او  او له منځه رل  د 
ګړ  ډېر ډولونه لر  او ج چېهغه دا دلته د یوې خربې څرګندېد  په کار د ، 

د پېښېدو وملونه یې هم ګڼ د  او برش  راریخ په خپلو پااو کې داسې بېلګوې هوم 
چېرې چې انساين کراموت رور پښوو  د . لر ، چې هلته بیا جګړ  یو  ا ریا ګڼل اوې

وندې او ، انسانات د ظلم او رېر  په ژرند  کې د  اوو  او د دو  نوامو ، ر، 
ر  مخوامخ اوو  و   پوه دې ډو  حواورو کوې نوو بیوا جګوړ   ما  او وطن له خطر

ر او روغتووت ټوداسې و ، لکه انسات چې د خپلې روغتیا د رروسوه کولوو لپوار  د ډاک
چړو ره نات سپار ، د درملوو رریخووالی رحمول کوو  او د پرهرونوو د رغېودو لپوار  د 

اواطفو او درد  ناروغۍ پر بسرت د زحمت اپې او ورنې سيا کو . امر د احساسارو،
 په څپو کې را ټوکېږ ، ايدالرحمن بابا وایي:

 دا دستور دی چې له درده زګیروي خېږي
کنه څه وو د رحامن له شاعریه
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که له یوې خوا امر دردونوه او نواهیلۍ رلپوارې کوو ، لوه بلوې خووا بیوا د ژونود 
 که داسوې ووایوو چوې اومر او اواار  د. خوږې او رنګینې اېيې هم یادګار  کو 

خوږو او ررخو احساسارو انځورونه او څرګندونه کوو ، خورب  د احساسوارو او اواطفوو 
د ، کله داسې هم او  د ، چې د یو  ااار پور پلرنوۍ مېنوه اور بول اوو  او د د  
خویندې او میندې په زور  د خپلو کورونو پرېښودلو ره ا  اوې د ، یو  ظوا  او زبور 

نوو هغوه وخوت بیوا د اواار   کي رېور  کوړ نوا  یوې د هېوواد پور آزاد  او خپلووا
احساسات په څپو راغ ، د ذلت او خوارۍ له دې حالت نوه د ورلوو لپوار  یوې خپول 

رواریخي  ېجګبات د امر په ژبه و اندې کړ  د ، چې نه بېلګه یې د میوند د مالل
 لن ۍ د : 

 که په میوند کې شهید نه شوې
 خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

په پوررنیو حاورو کې د ااار احساسوات لوه دغوو ررخوو رشایطوو نوه د کله چې 
ورلو په موخه په جوش رايش او د خپل وطن د خپلواکۍ پوه موخوه زملوي د ميوارزې 
ډګر ره راغوا  ، خو کله  چې بیا جګړ  بې هدفه يش، ارزنتونه په پام کې ونه نیوو  

يش، د قومي، سیمه ییوزو  يش، ورور د ورور مرۍ پرې کړ ، ملت په ډلو ټپلو ووېشل
او ژبنیو ډلو په نامه یو د بل پر و اندې ودرېږ ، هغوه وخوت بیوا لوه جنوګ جګوړو نوه 
وروسته همدا ااارانه احساسات او اواطف د ، چې له جګړې نه په پارې زیانونو او 
وحشتونو اونکې څڅو ، ساندې او مرثیې وایوي، د جګوړې لوه وسوه پوه ورانوو اووو 

و د حلت او ارمات ژ اګانې کو  او هغه کسات مخاطب کوو ، چوې کن والو او ورانی
 جنګ غوا   او د اور بلولو ره لېواله و . صاحب اا  صابر وایي:

 ه نه دي خربر د رسو ملبو د غر غرو له شو 
 دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ له زوره نه دي خرب

 وينېزما د کور د ورانولو په ارمان ل
 کوره نه دي خرب د خپل ارمان د ورانېدونکي

 دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه
دوی ته ګناه نشته صابره وروره نه دي خرب
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نو دلته هوم د هغوو اواارانو   نمکه هغه سوني چې اور پرې بل و  چې وایي
امرونه را اخلو او خربې پرې کوو، چې وینواوا  یوې د غرغورو او جګوړو لوه زور  خورب 

چې څنګه یې د جګړو له زور  پتمنې خویندې ر روورې د ، نومو و ااارانو لیديل 
 . د  اوې او د جګړې اور یې څنګه د وطن ماد  او ممنو  اتمنۍ لولپه کړې

ااار روح پايل، روزنه یې کو ، ټولنې ره خپل ایيونه ور په ګوره کوو  پوه یوو  
د  ،ټولنه کې ژوند کو  او خپل مواد له ټولنې اخو  او بېرروه یوې ټوولنې روه ورکوو 

ولس په درد دردمند او په غم یې رشیب و   کله چې یو  ټولنه د جنوګ و جګوړو پوه 
ررخو اپو او ورنو کوې ژونود کوو ، نوو اواار د یوادې ټوولنې د یوو  حسوا  ضومیر 
لرونکي کس په روګه هېڅکله هم بې رفاوره نه يش پارې کېد  او رر ټولوو و انودې د 

حالوت روه کړېوږ . یوو لوه دغوو  وجدات سپېڅلی غږ اوچتو ، د خپل وطون دردمنود
 ااارانو څخه مخلص او ز   سواند ااار پیر محمد کاروات د .

کاروات صاحب په ډېر لږ وخت کې د امر د هرن پر دریځ ودرېد. د د  اومر او ))
امر  کیفیات پر داسې یو پېر را ونلېد  چې زموږ ګرات هېواد د اور او  وینو له پېور 

د یو  رشه رامنځ روه اوو ، ډېورو نوانوو اواارانو کښوته او نه بل پېر ره ولېږد او د رمه
پورره د امر په نامه امارونه ورکړ  وو، خوو د خوال پوه دې پېور کوې هغوو  د نوکال 

د هرن مینات رږ  نه پرېږد . دو  روه یوې داسوې  ) (استاز  ونه کړا  او ، خدا  
د پښوتني ز ونوو د را وپنځاو  چې امر یې لر و بر، دننوه او بهور  دسندربو  هرنمن یو 

درد او نکال د ستیتیکي خونونې د خړوبولو اوچت استمداد لر ، نکه خو نن د د  
 (۵۶۱: ۴) ((.امر ک  حقه، متفا الیه مقيولیت ګټلی د 

کاروات د هغو ااارانو لوه ډلوې څخوه د  چوې کلوه د رانودې نووانۍ پوړاو روه 
د خپول سووله ییوز رسېدلی، نو په وطن کې د جګړو مليې هم ژبغړانودې اووې د . 

ک  اپې او مانامونه یې هم نه په یاد د  او بیا یې هغه وخت هم نه په ز   د ، 
چې د جګړې بال یې ک  ره ک   راو ې او دې بال یې د ک  رااه او ممصوم سهارونه 
ررې یرغمل کړ  د ، هاغه ررخې اېيې یې هم په خپلو سرتګو لیديل، چې د ک  

نګ اژدها ره یوانې پرېښي وو  او د هغوو اوپو خوبونوه یوې نارونه او نښرت یې د جیچ
کې به یې د ناپېریو امېلونه اکو  او کله ناکله بوه  نیمګړ  پارې او ، چې په هغو

چېرې به  چې ناپېریو مستۍ او وميوګوانې کوولې  د امون  ،د هغه ډن  غا ې ره ورره
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جامې به یې د خوب په  او سولې د دنیا اهزاد  کاروات به پټ و پټ ورغی، د ناپېریو
نړۍ کې ررې نه پټې کړې او بیا به نو ناپېریو زارۍ ورره کولې او په ممصومانه لههه 
به یې ورره ویل، چې موږ ستا هر امر په ر سرتګو منو، خو هیله کوو جوامې موو مووږ 

 ره وسپار د
د ناپیریو د وطن ااار کواروات لوه سولګونو نواهیلیو ر  خپول کلوی او دیوار د 

ې د رورې بال له زور نه پرېږد  او له خپل ټواټويب نوه لورې د مهيوریوت او کوړاو جګړ 
ژوند پیلو ، د ههرت له ټاټويب هر ورا د خپلې مېنې او وطن حاوت څار ، خو یوو 
وخت داسې هم راني چې د ناهیلۍ په سمندر کوې وهوو کېوږ ، د پردیسوۍ ژونود 

ردۍ او د دروغو رابلوګانې نکار ، یې د ز   زور ررې اخ ، ورنپااې او مهلې ورره پ
د رسنیو په یو  خرب  هم باور نه کو  او له دې رریخ او ناقرار  ژوند څخه د غر  پر لوور 

 رهي کېږ ، ډېر ستړ  او ناقرار  و  او وایي: 
 هر اغزی رانه د وینو قلنګ غواړي

 د تڼاکو په پڼو کې مو سفر دی
تړ  ژوند د اواار د رنځوور ز   په پوررني بیت کې وینو چې اوږدې جګړې او س

نوا  ررې اخیستی او د ستړ  ژوند پر ور  هر اغوز  و هوم ورڅخوه د وینوو قلنوګ 
غوا  ، د جنګ رور  بال رر اوسه پورې و نه د  مړ  اوې او و هم د رڼاکو په پڼو کوې 

 له وینو او مرا ر  مل ژوند د .
و او نښورتو د سویمې اواار نوارونیلوه دومور  کړاوونوو او سوتړیاوو ر  و ر  د چ

 کاروات اهکار کو ، خپل ولس ره د ژوند او پرمختګ یو نامي پيغام ورکو : 
 بې جرسه قافلې ته مو جرس کړ

 مات مې زړه کې د ظامل د غيش رس دی
ااار په خپل ز   کې مات او  غشی د اولس ویودو قوافلو روه جور  کوو  او 

 رې نه يش. وایي:غوا    د ژوند په ممرکه کې یې قافلې ااره پا
 راشه د رحمت بارانه ښار اخیستی اور دی

نار اخیستی اور دییژوند لکه د کيل د چ
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د اوواار وطوون او کوو  اور اخیسووتی، پووه اوواطفي او لووه درد  ډ  انووداز کووې د 
رحمت بارات راغوا  ، رر څو په خپلو مهربانه څپو د جګړې ژبغړاند  مليوې خامواوه 

 غور . ممصوم او سپېڅلی ژوند وژ  ،کړ 
په ورپسې بیت کې ولوه زار سوونېدلو روه نوه پرېوږد ، د جګوړې لوه اور څخوه 

 کرکه او خپل درد داسې بیانو :
 راشئ زما اوښکې ورله یوسئ بلبالنو

 سوځي درنه ښکيل الله زار اخیستی اور دی
ااار جنګ او جګړې دومر  بې وسه او کمزور  کړ  چې نور یې په رووات کوې 

نات کمزور  نه ګڼي او د ولوه زار د ژغورلوو لپوار  بليالنوو روه  هېڅ نشته، خو بیا هم
متوي مرغلورې ورروه یوسوئ او ولوه زار د ېآواز کو  چې ژر کوئ راائ، زما د اونکو ق

اور له مليو څخه وژغورئ او مه پرېږدئ چوې نوکلی ولوه زار د جګوړې پوه ناررسوه او 
 کرغېړنو مليو کې درنه لولپه يش.

 سور د وینو خال څاڅيله زړه نه رايش لکه 
 له سوري الس نه مې د سپینې سولې سوال څاڅي

  ااارات د نورو انسانانو په پررله له جنګ او جګړو څخوه ډېور نوورېږ . کواروات
هم  ااارانه هیله او متنا کو ، له زخمي او سور  و  نه یې د سولې او امن سوا  

ه ورکه يش او د  د سولې غوا    د جنګ رور  بال یې له ک  او وطن څخ او څاڅي
 نارونو ره ااار  وکړ .یاو امن په جنتي فضا کې دنګو او لو و چ

 خدایه دا بیا یې ده د کوم ستوري مرۍ پرې کړې
 چې یو شفق وینې له تورې د هالل څاڅي

افا او هال  په ااارۍ کې له هغو سميولونو څخه ګڼل کېږ  چوې اواارات 
و ، خو کله چې د کاروات پور وطون د جګوړې یې د مینې، محيت او سکوت لپار  کار 

رورې بال منګولې نخې کړ ، نو هغه هال  چې له کږو ورنو ر  باید رشويیه اوو  
وا ، نو دا د هال  له رورې نه را پیدا او  افا هم د وینوو رنوګ ورروه نوکار ، لوه 
دې او نورو پوررنیو بیتونو څخه په ورایه نکار ، چې اواار څوومر  لوه جګوړو سوتړ  

 و  او له جنګ څخه څومر  کرکه لر .ا
   ايدالغفور لېوا  د .و د ممارص امر یو بل انځورګر ور  
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دۍ په منځ کوې غځوونې کوړ  او د د  يد لېوا  فن زموږ د هېواد د روانې رراژ)) 
د هرن رچینه د همدغه ناورین له ز   نوه رانښولېدلې، ورو و ورو یوې ود  کوړې، د و  

د  لیدلی او سید  یوې د هورن ور خپلوه کوړې د . لېووا   اماریت پړاو یې بېخي نه
 (۲۳۶: ۴) ((.لکه چې له لومړ  ر  د امر او امار پر روپیر پو  او  د 

لکه څنګه چې مو پورره ولوستل، لېوا  د خپل ټاټويب د جګوړو غمیوز  د اومار 
پوه په وچو او سپېرو ټکو نه بیانو   بلکې د خپل اوچت ااارانه استمداد پر مټ یوې 

لو  هرن  انداز له اواطفو او احساسارو ر  مل د لوستونکو مخې ره ږد . لېوا  یوو 
دلې يود  یې په خپلو سورتګو لیله هغو ااارانو څخه د ، چې د جنګ او جګړو رراژ

د ، په دې دردمندو او ررخو حاورو کې یې ژوند کړ  د ، چې دلته به یې د بېلګوې 
واخلو، چې له جنګ او جګړې څخه یې خپلوه  نې هغه برخې رایپه روګه د ااارۍ ن

 کرکه په لو   هرن  بڼه په کې بیات کړې د :
 څه ماڼۍ د نازولو شوې کوڅې د دروېزګرو

 مالت شو د سوالګرو څه لوی ښار مو د حسینو جوړ
ااار لیديل د  چې جګړې یې څه ډو  نکلې او دنګې مااۍ د سووالګرو پوه 

ناپېریو لو  وطن د بېوزلو پوه مالوت ا ولوی کوڅو بدلې کړې د ، د جنګ بال یې د 
د . دا جنګ د  چې د یوې ټولنې هرڅه د اور په مليو لړ  کو . د جګوړې نوامراد  
مليې د ، چې نازولې پېغلې سوا  ره ا  بايس او همدا د جنګ رور  بوال د ، چوې د 

ه کادرونه او نوانات ررېنه اخ  او کله چې ملتونوه خپول اخصویتون المي یو  هېواد
او اوا  زملوي لووه وسوه ورکوړ ، نووو دا بیوا حتموي د  چووې د یوادو ملتونوو ازمتنوودې 
روررې سوا  ره و  اوږدو ، چې بدبختانه اوږدې جګړې زمووږ لوه هېوواد او ملوت 

 ر  همداسې وکړ .
 څه درنې درنې شملې مو شولې لپې د کپ سوال ته

 ګرور غرونه غرونه لوپټې مو نن ګرو شوې په جوا
، هلته چې درنوې او  له ااارۍ کې د هغه وخت انځور و اندې کو ااار په خپ

اووې، هغوه وخوت کلوه چوې د  ټیټوېډوډۍ لپوار   د سووا  دنګې املې د یو  ک 
جګړې د رور دیو له وسه د وطن المي او فرهنګي اخصیتونه د غربت او بېوزلۍ پوه 
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هغوو ازمتنودو حا  د نورو په کوڅوو او واټونوو کوې ولهانود  او رګرانوه ګرنېود . د 
 لوپټې له جوارګرو ر  ګرو اوې چې چا یې پلو نه و لیدلی.

 مو آهنګر شو جوړوي په غربګو السو هر زرګر
 له نتکیو نه د ښکلو تور کچکول د قلندرو

چوې پوه یوو   کلوه. لېوا  په ډېر  ااارانه روګه یو دردمند انځوور و انودې کوو 
و ، لوه مینوې نوه پوه ډ  ژوندانوه هلته مینه، محيت او سووکايل  ،ټولنه کې امن و 

کې زرګر د نکلو او نازولو لپار  نتکۍ جو و ، چې د اوسېدونکو ژوند روه د مینوې او 
 ،خو د جنګ او درد په اپو او ورنو کې زرګر پوه آهنګورو بودلېږ   نکال رنګ ورکو 

هغه زرګر چې د نکلو لپار  به یې نتکۍ او غوږوالۍ جو ولې، په جګړو او غمونو کوې 
 د نکلو له نتکیو څخه د قلندرو لپار  کچکولونه سازو . او زرګر په آهنګر او   بیا

 زه بې وسه بې ګرېوانه، چېرې وساتم ستا اوښکې
 رانه یوړې مرغلرې ها پردیو سوداګرو

ااار جنګ دومور  نپلوی او بوې وسوه کوړ  چوې د خپول محيووب د اونوکو د 
ررېنوه رواو ررغوۍ کوړ  د    سارلو لپار  ګرېوات هم نه لور ، د جګوړې مليوو هرڅوه

همدغو ررخو اپو ورنو د ااار وطن او خلب دې حوا  روه رسوويل، چوې د پردیوو د 
 و  غځولو لپار  هم امکانات برابر او  او همدغو پردیو ررېنه مرغلرې و ې د .

 کلی نه دی هدیره ده یو څو مړي په کې ګرځي
 نه ګودر شته نه منګي شته نه کتار یې د دلربو

ونکوې و ه بیت کې، لېوا  د جګړې ډېر  لو   انځوورګر  کوو  او یوو  دردپه پورر
دا جنګ د  چې له ژوندیو انسانانو څخوه موړ  جوو و ، هغوه  .صحنه و اندې کو 

ګوۍ امېود نوه   ژوند له مرا ر  څخه روپیر لر   چېرې چې ز ونه موات و ، د زنود
ار کلی او وطن پوه جنګ د اا .و ، د جنګ له وېرې د سهار او مانام فرق نه کېږ 

یو  هدیر  بد  کړ  د  چې یو څو مړ  په کې ګرني، نه د ګودر منظر  اته، نوه د 
 منګیو قطارونه او نه هم د نکلو او نازولو بن ارونه.
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بحث د انځورګر ااار اسحاق ننګیا  په هغه دردمن امر را ټولووو چوې د جګوړې او 
ت پوه کوې بیوانو  او ظواهراد  د غمونو په اور کې د خپل کړېوديل ټواټويب پیکوه حواو 
 ساد  لفظونو پر وزرو درنې او ژورې ممناوې لېږدو .

 !ښکاري ته
 در ره سالم کوم !نکار  اانا ېا
  ز مر غۍ والو  ېږد  چې دا سپینېپر 

 و ې يش جو ې جو ې ګلونه يش
 لونه يشېنکلې يش نایسته يش ام

 واخ  په وزرونو کې رنکي بچي
 يسپینې رې مښوکې زرکني بچ

 !پام کو 
 !و   پام کو  مااې ره ګورې مه ور

*  *  * 
 درره سالم کوم نکار  ااناد ېا
 انو جلګو کې ونغ  ږد  چې داېپر 

 غلې د هوسیو د دامات په لورېپ
 وا و  پیکي د انه آس ت په لور
 وخاند  راراوې يش مستي وکړ 

 وکړ  يورغړ  نخرې وکړ  خون
 !پام کو 

 و   ورپام کو  مااې ره ګورې مه 
*  *  * 

 نکار  ااناد درره سالم کومې ا
 ونيېږد  د غنچو په ملن پر ېپر 

 زموږ د ک  باغ کې د سپريل بليل
 زموږ د خ رونو رشايب بليل

ږد  چي په رو مښوکو وبويلېپر 
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 زموږ د بام د پاسه د سپرلو رود
 بڼ ره د غوټیو د نکالو رود

 ځو بارانو رودېور  ره د ېنمک
 !پام کو 

 !کو  مااې ره ګورې مه ور و   پام
 نکار  آاناد درره سالم کوم ېا

 !بې ژبې مرغات مه وله ګور  دا
 نه یې چې کوم وو  بچی بې مور  يش

 ېره هم ګور  پالر یې او بچي لر 
 غله لور نایسته زو  ګاللی لرېېپ

 ز ګی لرې ارزو لرې، درد لرې،
 !نو

 نکار  ااناد درره سالم کوم ېا
 و   ګورې مه ور پام کو  مااې ره

 :پایله
جګړ  د یوې ټولنې هرڅوه لوه خواورو ر  خواورې کوو ، د یوو  اولوس ممنوو   

د پرمختوګ مخوه  او ارزنتونه له منځه و  ، د فکر او اندېشې پر و اندې خن  ګرني
زموږ ګرات هېواد هم له څلورو لسیزو  را په دې خوا لوه یووې سوتړې کووونکې  .نیيس

رور اوسوه پوورې زمووږ لوه خلکوو او وطون څخوه غوچ ګړ  دا ج او جګړې څخه نورېږ 
 اخ . 

نوو رور ټولوو   کله چې د جګړې په رو مليو کې د یو  وطن هرڅه اېورې کېوږ 
لومړ  بیا د ه غې ټولنې  درد ره  با احساسه او دردمند کسات متوجه کېوږ ، چوې 

رور ټولوو لکه څنګه چې ااارات  ،د یادو دردمندو کسانو په ر کې ااارات قرار لر 
او  د خپل ټاټويب نکالګانې په خپل امر کې ستایي، نو همداسې یې په غمونو او 

جګوړ  کوه لوه یووې خووا د  ي څڅوو .نورېدلو هم رر ټولو مخکې د درد او غم اونوک
انسانانو روح او روات متتثر  کو ، بل لور ره  فرهنوګ او ادب  د ټوولنې د نوورو څوانګو 

وږ همدا او  هم ګورو چې جګړې ادبیوارو روه څوومر  په روګه ررېنه اغېزمن کېږ . م
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زیات ا ولی د . همدغه جګړ  و  چې د هېواد فرهنګي او اديب مرکزونوه پوه کوې لوه 
منځه وو   او فرهنګي او اديب اخصیتونه له خپل هېواد نوه ورلوو روه مهيوور اوو ، 

 هم له نینو یې ه لته په پردېسۍ کې له نړۍ سرتګې پټې کړې او نینې نور یې و
هېواد نه لرې ژوند کو . ااارانو کوه څوه هوم پوه خپلوو اومرونو او اواارۍ کوې لوه 
جګړې څخه کرکه څرګند  کړې د  او د جګوړې نواورینونو یوې اولوس او ټوولنې روه د 
خیا ، ااطفې او احسا  ر  مل ور په ګوره کړ  د ، خو جګوړې چوې کووم زیوات 

ر  لوه اونوکو او ویرونوو ر  پوارې ااارۍ ره رسولی د ، هغه دا چې ااارات رور ډېو
اووو  د ، جګووړې دا فرصووت ررېنووه اخیسووتی د ، چووې اوواارات خپلووه اوواار ، 

 پرمختګ، سوکالۍ او هوساینې ره نانګړې کړ  او یا هم خپل مسوولیت ادا کړ .
 

 :مأخدونه
 کا .  ۵۰۱۱ ، )  و و و  (:آانا، ايداليار . ادبیات، دوهم چا  و ۵
دانوش خپرندویوه ر، کابول: انستات ممارص پښوتو اومسالب، مصطفی. د افغو  ۲
   کا .۵۰۱۷ټولنه، 
دانوش خپرندویوه  ، کابول:کاروات، پیر محمد. چنار خربې کو ، درېوم چوا  و۰
 کا .  ۵۰۱۷ټولنه، 
دانوش خپرندویوه  ، پېښوور:وفا، محمد داود. ستور  د ادب پوه  اسو ت کوېوو ۴
 .  کا  ۵۰۷۱ټولنه، 
  http://insan.af/   139798911 ۱و

 

http://insan.af/
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 محمدطاهر رشر ساپی
 

 د پريمحمد کاروان په شعر کې د حواسو توافق
 

 :لنډیز
 

کله چې یو ااار یا ویناوا  په خپل کالم کې د دوو حواسو دندې یوا نوانګړنۍ 
ر  ګ ې یا یو نا  کړ  او یا د یو حس دنود  بلوې حوس روه منسووب کوړ   نوو دا 

 صنمت ره په ادبیارو کې د حس آمیزۍ یا د حواسو د روافا صنمت وايي. ډو 
د حس آمیزۍ صنمت د فرانسې له انقالب څخه راپدېخوا په نړیوالو ادبیارو کې 
رامنځته او، چې بیا وروسته پښتو ادب ره یې ور  پیودا کوړ ، ډېورو اواارانو پوه دې 

د پراختیا ر  و ر  یوې پوه برخه کې خپل هرن وکارو او د ااارۍ د موضواي ملنې 
نکالییز  برخه کې هم ون   واخیسته. یو په دې ااارانو کې پیرمحمود کواروات هوم 

 د .
نومو   د پښتو د ژبې او ادب د اوسني پېر هغه ااار د  چوې پوه خپول کوالم 
کې یې د ټولنې دردونوه پوه ډېور  هرنمندانوه ډو  و انودې کوړ  د  او د رشويېهارو، 

و اديب صوونمتونو پوور مووټ یووې د اوومر لفظووي او ممنووو  ا خونووه ډېوور اسووتمارارو او نووور 
غښت  کړ  د  چې پر اسا  یې ټولنې ره په پېغوام رسوونه کوې بریوالی نوکار . 
نومو   له نورو اديب صنمتونو ر ، ر  په خپله اواارۍ کوې د حواسوو د روافوا یوا 

 حس آمیز  صنمت هم کارولی د .
 رسيزه

ر راغوی او دا بودلوت نوه یوپه ژوند کې رغی بشور  د له لو  انقالب ر  نسېد فرا 
او سیاسی برخه کې و، بلکې په ادبیوارو کوې هوم  ټولنیزدا چې په اقتصاد ،  نېیوا
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او نوو   اصوطالحاترامنځ ره او. نو  اديب مکتيونه جو  اوو ، پوه ادب کوې نوو  
تیوا اديب صونمتونو پوه ژبوه کوې لرغون وکه څه هوم دغو. اديب صنمتونه رامنځته او 

یو له دغه نویوو اديب صونمتونو  .ورره وټاکل او  اصطالحاتاو   لرله، خو وچڼل او 
ستانو کشف کړ، د حواسو روافوا و. پوه دې مقالوه کوې د حواسوو یميولیڅخه چې س

( په ا   څرګندونې اوې او ورپسوې د پښوتو Correspondenceحس آميز  ) روافا9
 کې دغه روافا څېړ  اوى دى.ژبې د پياو   ااار پري محمد کاروات په امر 

 :د څېړنې اهمیت او مربمیت
دا چې په پښتو ادب کې د حواسو روافا )حس آمیوز ( اديب صونمت رور ډېور  
څېړ  او  نه د   نو د دې څېړنې اهمیت او مربمیت پوه همودې کوې د  چوې دا 
اديب صنمت وڅېړ  يش او بله د  چې دا صنمت پياو   ااار پريمحمود کواروات پوه 

ااارۍ کې ډیر کارولې د   نو نکه د نومو   په اواارۍ کوې ررشوی  اوو  خپله 
 د .

 :د څېړنې هدف
د دې مقالې موخه دا د  چې د پښتو ژبې لیکواوت او ااارات د حواسو روافوا 
او د هغې ارزنت وپېژين، څو وکولی يش په اسانۍ خپلې پنځوونې متنواوه کوړ  او 

 ره خونښت او حرکت ورکړ .  انځورونو امر 
 :د څېړنې پوښتنې

 په دې څېړنه کې وندې پونتنو ره نواب ویلی او  د : 
 کې حوا  څومر  ون   لر ؟ انځورپه امر  و ۵
 ایا ټو  حوا  د رريې له مخې یو له بل ر  ورره د ؟ -۲
 د حواسو روافا څه ای د ؟و ۰
 د حواسو روافا پر مهاز که پر استمارې وو  د ؟و ۴
 واسو روافا هرن څومر  مخينه لر ؟په پښتو ژبه کې د حو ۱

 ېتودد څېړنې م
 په اسا  مخته و   اوې د . مېتودونودغه ليکنه د ررشيحي او مقايسو  
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 کاروان په شاعرۍ کې د حواسو همغږيد 
د ادبیوارو ملوون پراخووه د  او د اوواار خیووا  د ژبنیووز قووامو  پووه کلمووو کووې نووه 

ره، د اوربول لپوار  اوپې روه او د قود  ناييږ ، نو ااار د یار د رو غوميورو لپار  ګل
خوو پوه دې هوم د اواار د   لپار  روې ره و  وغځو  او دغه کل ت استمار  کړ 

درونۍ نړۍ انځور سخت د ، نو ا  د  چې په خپلو خوربو، مموانیو او رميیرونوو کوې 
نکوه   په ژبه کې د پراختیا او رنوع پوه موخوه وکوارو  ،نو  اديب او هرن  رخنیکونه

د اواار خیوا  بریود او  .اد  ژبه د نينو مفاهیمو له رميیرونو څخوه ناروانوه د چې ا
پوله نه لر ، نو په ژبنيز قامو  کې يې کښېلو  ستونزمن کار د ، یو  له دغه اديب 

 او هرن  رخنیکونو څخه د حواسو روافا، د حواسو ګ وله، یا حس امیز  د . 
پوه  ،بويل correspondence دا ممارص  اديب اصطالح د  چې په انګلیيس کې

نږدې وختونو کې په اروپا کې وکارېدله. که په بشپړ  روګه دې اصطالح ره نوري اوو، 
د حواسوو  .ميو  د یميولیزم او روافا لوه یوو  اصوله راورو  د  چوې هغوه سوینو س

دا  چوې روافا په حقیقت کوې د یووې نوو  خوربې لپوار  نووې سوا  او نووې ممنوا د 
يس ره وژبا   او  او په لسګونو کر  کتونکو پورې لیکنوې وکوړې اصطالح اريب او فار 

او د بالغت په کتابونو کې اامه او. بالغت پوهات د استمارې د ماهیوت او د حواسوو 
د روافا د فرضيې په ا   بېال بېل نظرونه لر ، په فاريس ادب کوې اوفیمي کودکني 

او ر ، نکوه  یوې کوې پوه اسوتمار  او  کې په پور  نېرنه څېړلې د  ((صور خیا ))
خوو مرصو  ادیوب   چې د يوې حاسوې صوفات او افموا  بلوې حاسوې روه انتقوالیږ 

مهوود  وهيووه د حواسووو روافووا د مهوواز یووو ډو  بووويل او روورمنځ يووې االقووه او ا یکووه 
نفسیايت په ګوره کو . دا چې په استمار  کې االقه مشابهت د  او په مهاز کې پوه 

په روافا کې د رواين اغېز ګو   ا یکوه اوته. هغوه  مشابهت نه د  وو  ، خو د حواسو
په دې باور د  چې د ناپاکه خو و او ناويل غږ ررمنځ مشابهت نشته، خو د مخاطوب 
په ذهن باندې یو اات اغېز کو ، په دې برخه کې رر ټولوو غوور  څېړنوه د ابوو ادیوب 

نوه رااخیسوتي نومو   د جرجاين او د لوېديځوالو کور  کتونکوو او لیکواونوو نظرو   د 
آت له  ،د  او بیا يې په غور څېړيل د . که څه هم د استمارې بحث ډېر لرغونی د 

یونانه رر لوېديځه پورې پرې خربې او  د . لوېديځ لیکواوت وايوي چوې د حواسوو 
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رور ټولوو مشوهور يوې سوټفن  ، پوه  دې لیکوالوو کوېروافا د استمارې مهمه برخوه د 
 د سټفن کتاب رر ټولو کر  او منظم د .اوملن د ، د استمارې په ا   

حوا  هغه کړکۍ د  چې موږ پورې بیرونوۍ نوړۍ وینوو، نوو د هور ژونود  يش 
لپار  حوا  مهم د ، په رېر  بیا د انسات لپار  له هر چا زیات ارزنوت لور ، څوو لوه 

ا ریا د  چې انسات د څيزونو له نایست نه خونود  ،بیروين نړۍ ر  په ا یکه کې و 
لکه څرنګه چې حاسې جال د ، همدارنګوه یوو  حاسوه پور بلوې د نوکال پوه واخ . 

برابرولو کې هم رفاوت لور ، نوو همودا د  چوې د يووې حاسوې پور بلوې د غوور  وايل 
پونتنه دا د  چې ایا ټولې حاسوې د نوکال پوه برابرولوو کوې يوو  .قضيه مطرح کېږ 

و اوات اغېزمنوې کېوږ ، اات ون   لر  او ایا ټولې حاسې له یو يا څو هرنونو څخه ی
 که نه یوانې ساممې او برصې حاسې دغه نانګړنه لر ؟

د حواسو ررمنځ د غور  روب خرب  لرغونې یوناين فلسفې روه ونوي، سوقراط پوه 
ز  ټولوو خونودونو روه ااوار  نوه کووم، ))خپلې لو ې هڅه کې د نایست پوه ا   وايوي: 

رې رورې خونود اخیسوتل یوانې هغه یادوم چوې د سواممې او بوارصې د حاسوو لوه و 
که ووایو چوې خووا   خونود نوه لور ، )): . نومو   د خپلې خربې په دوام وايي((کېږ 

 مخ(  ۰۰۱: ۱) .((بلکې نایسته د  او بو  يې خوند راخپلو ، بلکې نایسته د 
همدا نظریه بیا افالطوت او ارسطو ره انتقا  او ، دو  وايي چې بوارص  رئیسوه 

  هوم لوه دو  نوه پوه رواثر وايوي چوې د بوارصې او سواممې حاسه د ، فارايب او کند
 حاسه پر نورو غور  د .

د دې حاسو د غور  روب دلیل دا د  چې موږ ټو  فنوت په سورتګو وینوو او پوه 
غوږونو يې اورو او دا ټو  له احتکا  پرره ررر  کېږ ، نورې حاسې له ملسولو پرروه 

  په سمه روګه ر ره رسولی نه يش. دند خپله 
که موږ د پښتو ژبې امر  نړۍ ره ورننونو، نو پښتو امر په هغو انځورونوو ډېور 
وو  د  چې د بارصې پر مټ کښل کېږ ، رر دې چې زموږ  اند  اواارات هوم دغوه 

 حاسه کارو ، یو  وند ااار وايي:
 ډاکوګات ګرني دا د رو زرو دکات ورړ 

 خلب دې غرق کړ  د ظا  لورې ګرېوات ورړ 
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متېی  رشيیه د بارصې پر مټ نه، بلکې د خپول دروين احسوا  پور   وند دغه
مټ کښلې د  او په خپله رشيیه کې بریالی هم د ، خو دا په دې ممنا نوه د  چوې 

مووږ د نوورو حاسوو پور . په پښتو امر کې له نورو حاسو نه ګټه اخیستل اووې نوه د 
 ې موندلی او.مټ بالغي رصویرونه د پښتنو ااارانو په بېال بېلو امرونو ک

 د دروېش زهر زهر ژوند خو ستا په مخکې د  نن
 خواږ  د اون و دې ور ګ  کړ  لږ او اات یې کړ  ره

 به د رحمن بابا په دې بیت کې ولولو:انځور د اامې حاسې پر مټ جو  او  
 چې يې دلته باد پر زلفو برابر يش

 په خنت کې يش ارزات قېمت د مشکو
مې او بوارصې( روه ورلنو   د ، انسوات سوندرې او خو ژبه دغه دو  حاسوو )سوام

غږونه اور  او پرې پوهېږ ، لیکنو ره ګور  او په ممنا يې پوهيږ . ارسطو وايي چې 
د لیکلو لومړۍ هڅه هم فکر روه د حواسوو راسوتنېد  وو، نکوه چوې دا ورروه لنو  و، 

  او بیوا بوه د لیب لومړۍ ور  له حواسو و ، که به موږ رور سړ  ولیود))نومو   وايي: 
دا چې دغه دو  حاسې ژبې روه نوږدې  ((.ور  او، د هغه یاد به زموږ ر  پارې کېد 

د ، نو ژبې ره يې دا مها  ورکړ  د  چې د دې دو  حاسو د نړۍ )مودرکارو( کور  
 او رنتونی رميیر وکړ .

دا چې ساممه او بوارص  د ژبوې دو  اسوايس سوتنې د  او لوه فکور ر  مرسوته 
ظي رميیر لپار  ورره مرئیات رر نوورو نوه رواب  د ، نکوه چوې زمووږ پوه کو ، نو د لف

 ورنني ژوند پورې رړيل د .
 :د حواسو ترتیب

خوو هللا   روه رايش، نوه څوه پېوژين او نوه يوې در  کوولی يشنوړۍ انسات چې 
پېژين او در  کوو   څیزونه مټ باندې رمالی پرې د حواسو لوریېنه کړې او د دې پر

د ساممې حاسه  له بارصې مخکوې نکوه  .ویني څیزونهاور  او بیا يې، نو لومړ  غږ 
د بوارصې حاسوه کلوه ناکلوه خپلوه  .د   چې مااوم له پيدا کېودو ر  سوم غوږ اور 

وظیفه پرېږد ، خو رېز غږ کولی يش چې انسات له خواږ  خوبه راویښ کوړ ، نکوه 
ږ د غوږ موو .خو هم په قرات کوریم کوې د سواممې حاسوه لوه بوارصې مخکوې یواديږ 

 لیدلی نه او. مصدر په هر حالت کې اورو، خو ایات په هر حالت کې
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خو دا چې د  بارصې حس زموږ په خیا  باندې بې کچې راثیر لر ، نو نکوه د 
 لیکوا  او ااار په پنځونو کې ډېر کاريږ .

 کاروات وايي:
 غوږ غوږ ومه چې غلی غلی یار غږېد 
 په ز   کې مې نر  نر  ستار غږېد 

 :سهالم
د ومسې حاسه له بارصې او ساممې وروسته درجه لر ، نکه چوې لوه بوارصې 

وینو بیا يې د را اخیستلو کونښ کوو. ابن راد  څیزونهموږ لومړ   .ر  مرسته کو 
ومسه هغه حاسوه د  چوې پور موټ يوې حورارت، لونودوالی او  ))د ومسې په ا   وايي: 

نور زېږېديل کیفیتونه د دې په واسوطه وچوالی په لومړۍ درجه پېژنو او له دې څخه 
 مخ(. ۰: ۵) ((.پېژنو

په دې حاسې ر  ژو  له خطرونو نات ژغوور ، پوه پوسوتکي کوې د ملوس د  
حاسې وېش د دې حاسې په اهمیت او ارزنت دولت کو ، بیا دغه حاسوه د وجوود 

ر  د  په بېالبېلو برخو کې د قوت او کمزورریا پر بنسټ خور  د ، په هغه نا  کې ډېو
: ۵. )چې د ایانو پر و اندې ډېر کارو  کېږ ، لکه د ګورو څووکې او د ژبوې اطوراف

نو ااارات هم په خپلو اومرونو کوې د پوسوت، کلوب او زیوږ کلموې ډېورې  مخ(، ۵۰
 کارو  چې دا د دې حاسې په اهمیت دولت کو .

 کاروات وايي: 
 غا   کې مې و  یوسه چې روح لر  او سا  لر 

 لرې و ې پېيلې په رار څه مانامړې مړې مرغ
 دروېش درانی وايي: 

 څه لر  د یار په زلفو و  وهي
 : ؟ مخ(۴)وا درویشه مار د لوبو ای نه د 

 :د شامې او ذائقې حواس
دا هغه قو  د  چې پور ))دا حوا  له ومسې وروسته درجه لر . ابن راد وايي: 

د لوو  فیلسووف  ((خووږ بوو .مټ يې موږ د بو  او  ایانو پر ممانیو پوهېږو، لکوه 
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ابن راد له راو   مېوا  څخوه څرګنوديږ  چوې ذائقوې او اوامې حاسوو رورمنځ يوې 
 ا یکه رړلې د .

بوو  ذایقوې روه ورروه د ،  نوو ))کوې وايوي:  ()النفس()ابن راد په خپل کتاب 
نکه چې په په ذایقه کې ملس د  او ملس پوه   ذایقه له اامې نه کر  او دقیقه  د 

بانودې دقیقوه او کور  حاسوه د ، نوورې حاسوې پوه انسوات کوې لوه نينوو  ټولو حاسو
حیوانارو نه هم کمزورې د ، خو د ملس حاسه په انسات کې له ټولو حیوانارو کر  او 

طب دا کر  کړې چې انسات کله په زکام اختوه يش، نوو د ذائقوې حاسوه  ((.دقیقه د 
اوامې او ذائقوې رورمنځ  يې کار پرېږد ، یا کمزورې کېوږ  او دا طيیموي د  چوې د

 ا یکه د  او همدا د ابن راد او ارسطو وینا هم د .
د مخلوقارو نکال د بارصې پر مټ در  کوو، خو نوکال رکشوه د ، بواغي د ، 
خوند يې يوانې په لیدو نه رر ر  کېږ ، بلکې د لیدونکو په وجوود کوې د اوارو پوه 

ګلونوو موو سورتګې لګېوږ ، څېر حرکت کو .که موږ په يوو چکور بانودې و  اوو، پوه 
پور پوااو د نسویم د لګېودو  او وږمې حس کوو، په انو ونو باندې کېنو، خورا  څکو

خوو نينوې داسوې   اجورا کوو  دنود حاسوه خپلوه   نو مملوومیږ  چوې هور  غږ اورو
مدرکات او ګ  محسوسوات اوته د  چوې پوه کووم نوانګړ  غوړ  يوې نوه اوو در  

ټو  حووا  پوه کوې راټوولیږ  او بیوا د  کولی، بلکې یو پټ )ګ  حس( اته د  چې
د ګو  حوس پوه ا   ارسوطو وايوي:  هغو محسوسارو د ادرا  لپار  خپلې ورې بېلوو .

دا هغه محسوسات د  چې له یوې حاسې نه يې په زیارو ادرا  کېږ ، نکه چوې ))
ډېر صفتونه لر ، لکه د ساممې او بارصې ررمنځ رماوت یوا د بوارصې او ومسوې او یوا 

 ((مې او ذایقې ررمنځ رماوت او مرسته.هم د اا
د هرې حاسې لپار  خپل نانګړ  احساسات د ، نوو د مختلفوو خواصوو ګو    

 محسوسات به څنګه در  کوو؟
دا نااونې د  چې د ګ و محسوسوارو لپوار  د حاسوې ))په دې ا   ارسطو وايي: 

و  موږ پوه دا ټ ،يو غړ  پیدا کړو، بېلګه يې حرکت او سکوت د ، اکل او مقدار د 
نکه چې اکل یو مقودار د    حرکت پېژنو، موږ په حرکت مقدار پېژنو او اکل پېژنو

او ساکن د حرکت په نه اتوت پېژنو او ادد په ا یکه پېژنو، نو امکات نوه لور  چوې د 
دې ګ و محسوسارو لپار  دې نانګړې حاسه موجود  و ، نو په دې صورت کوې يوې 
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ګو پېژنو دا ادرا  هله رامنځته کېوږ  چوې پوه یوو داسې پېژنو، لکه خوږ چې په سرت 
وخت کې موږ دو  محسوسه یو نا  احسا  کړو، کله چې يو نا  و ، نو يو نوا  

دا پنځوه قووې ))همدا خرب  لو  فیلسوف ابن راد هم کو ، هغوه وايوي:  .((يې پېژنو
ې چې موږ یادې کړې، دا په ټوله کې يو  ګ   قو  لر ، دا په هغه صورت کې و  چو

ګ  محسوسات در  کړو، که دې کې ټو  راټو  او  و ، لکه حرکت او ادد او که 
، ۱: ۰) ((.دو  په کې و ، لکه اکل او مقودار چوې پوه بوارصې او ملوس در  کېوږ 

 مخونه( ۱۴
ارواپوو  . نو يو  بله نفسیايت قو  اته د  چې حوا  یو له بل ر  جمو  کوو 

ه د خپلوو پنځوګونوو حواسوو د مودرکارو مووږ ډېور نلو)) اريب اا  یوسف موراد وایوي:
ررمنځ روپیر کوو او مختلط کوو یې نه، سپني رنګ د بارصې، د مرغۍ غوږ د سواممې، 
د اارو خوږواىل د ذائقې، د ګلونو وږموې د اوامې، د ورېښومو نرمووالی د ومسوې د 
حس مدرکات د ، که د مدرکارو په حسې ا خ رکیا وکړو، نو دا ټو  سم د ، خو که 

 مخ( ۶۲: ۱) ((يت یا اروايي ا خ ره يې وګورو، نو بیا خرب  بدله د ..نفسیا 
جرجاين وايي، د یو  منت نکال یوانې په لفظ او ممنا کوې نوه د ، بلکوې نظوم 

د جرجواين د نظوم  .هغه ژبنیز قوانوت د  چوې د هور مونت د نوکال رور اوا وو   د 
اومر چوې کوموه  . نظريې پر بنسټ موږ ره د حواسو د روافا اهمیت پوه ډاګوه کېوږ

یوو  لوه  دنود  دا چې د اومر .ممنا و اندې کو ، نو په نورو صیغو يې رميیر سختیږ 
دا چوې نينوې مودرکات کوولی  ،بل نفس ره د یوې رهربې د اثر انتقوا  د نه نفس 

يش ذايت پېښې بل مدر  روه انتقوا  کوړ ، نوو طيیموي د  چوې اواار هوم د یووې 
کو ، ااار نغمو ره نظر، غږ ره راا او بوو  روه حاسې مدرکات نورو حاسو ره استمار  

رنګونو انتقالو ، داو  لر  چې همودا حقیقوت د  او پوه همودې بواور د ، دا کووم 
رشيیهات او اک  ورره والوی نوه د ، نوو  ررکیيونوه زېوږ ، اومر روه د رميیور نوو  

 نوا  ورکو ، ژبه پراخیږ  او د ایانو ررمنځ ا یکې هم پراخیږ .
او ااار يې داسې انځورو ، څنګه چې يې وینوي او  دکر  هرنمن))بودلیر وايي: 

احساسو  يې، باید خپل طيیمت ر  وفا وکړ  او باید له دې نوات وژغوور  چوې د 
بل لیکوا  سرتګې استمار  کړ ، که هغه هر څومر  لو  و ، که يوې داسوې وکوړ ، 

 مخ( ۰۱۲: ۲) ((.نو پنځونه به يې بېخوند  و 
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 :د حواسو توافق
رش  نفس له متناقضارو ډ  لونوی د ، خوااویني، خونوي، مینوه، نفورت، ب

رنتیا، دروغ او داسې نور هغه متناقضوات د  چوې ډېور پوېچ  نفسویايت حالوت او 
خو د دې رر څنګ بېالبېلو رميیرونو ره ا ریا لر  څو انسوات یوو   متنافر انفماوت لر 

نه يش، باید ازاد يش، که سکوت ره ورسیږ ، مشاار او احساسات رړيل پارې کېد  
رړيل پارې يش، نفسیايت ناروغۍ رازېږو ، نو دا بوه څنګوه ازاديوږ ؟ او څوه ډو  بوه 

نو د حواسو له روافا پرروه بلوه نوکلې   ر  نفس د ورميیریږ ؟ د ااار نفس یو بش
اوواار وینووي چووې پووه داخوول کووې يووې داسووې څووه د  چووې . اووتهه او اسووانه ور  نوو

ګندو  باید رنتوين و ، داسې چې د د  پوه ذهون کوې څرګندو  يې غوا  ، دا څر 
متېیل او ، نو باید هغسې يې ووايي چې څنګه يې احساسو ، مشاار او حوا  د 
امور په بټۍ کې ویلې کېږ ، د ټولو حواسو ررمنځ روپري ورکېوږ ، رور دې چوې یوو  

بوو  کوو ، اورېودو  اوو   څیزونوه  ز حاسه د نوورو حاسوو دنود  پرغوا   اخو ، مو
 څکي....نو ااار رر رواين اغېزو وندې راني. ونهڅیز 

ميولیستانو په سويب کوې د حواسوو روافوا ډېور رور سورتګو یهمدا دا د  چې س
ستانو ټو  رمز  وسائل نه یميولیکېږ ، که څه هم محمد غنیمي هال  وايي چې س

د  کشف کړ ، بلکې دا په ژبه کوې پراروه و، دو  راټوو  کوړ ، ور زیوات یوې کوړ ، 
رنګ يې ورکړ... خو په پښتو ژبوه کوې د حواسوو د روافوا مخينوه لرغوونې د  فلسفي 

 چې د امور له ژورو رازېږېدلې د .
په پښتو ژبه خدا  پا  دا لوریېنه کړې د  چې هر  اديب اصطالح يې په ژبنیز 

د حواسو روافا هوم پوه ژبوه کوې داسوې  .قامو  او ورننۍ ژبه کې پرې نه اته د 
خووږ غوږ د ، خووږ  چې ت ر  يې روپیر نه کېږ . موږ وايواغږ  او  چې له حقیق

دا کل ت په ژبه کې د ډېرې کارېدنې له امله مووږ روه  .بو  د ، غمګین مانام د 
خو د افیمي کودکنې پوه خورب ، د اسوتمارې او د وهيوه پوه وینوا د   حقیقت نکار 

او غږ د سواممې موږ خواږ  او رراخه د ذائقې په حاسه باندې پېژنو . مهاز یو ډو  د 
په حاسې باندې در  کوو، نو دلته د ساممې حاسې پر نا  د ذائقې حاسه وکارو  

او  کوه مووږ پوه .او ، په خوږ بو  کې مو د اامې پر نا  د ذائقې حوس وکواراو 
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همدې ررریب یو  حاسه د بلې پرنا  وکاروو، دې ره د حواسو روافا وايي، په پښتو  
  .دا هرن زیات کارو  او  دکې 

 د پښتو ژبې یو  لرغونې ټپه د  چې:
 سپوږمیه کړنګ وهه راخيژ 

 یار مې د ګلو لو کو  ګورې رييينه
سپوږمۍ په سرتګو لید  کېږ  او هيڅ غږ نه لر ،  ااار په ټپه کې سوپوږمۍ 

د سواممې حوس لوه مودرکارو څخوه يوې غوږ  او ره د کړنګ صفت ور اضافه کوړ  د 
یه نووار دې اووم راخېووژ ، لووه سووپوږمۍ اوواار ویوو  اووو  چووې سووپوږم .راو   د 

خو د سپوږمیه کړنوګ وهوه پوه څېور   نارېد  او د ګورو رېيلو ررمنځ یو رالزم هم اته
نکال نه لر . د بودلیر په وينا، ااار باید هغه څه ووايي چې د  یې حوس کوو ، د 
ااار په نفس کې یو لو  نفسیايت کشمکش روات د ، اوپه د ، یوار يوې لوو کوو ، 

هر  اېيه چې لور اچو  د دې ز   ورر  درزېږ  چوې او  بوه و  پورې  راا نشته،
ملر او سپوږمۍ پوه  .کو ، نور يې صرب متامیږ  او غږ کو  چې سپوږميه کړنګ وهه

مووږ پوه ورننوۍ ژبینوز  .طيیمي ډو  اهسوته اهسوته راخېوژ  او کړنوګ ناڅواپي و 
ار له نفسیايت حالوت قامو  کې هم وایو یو کړنګ او، یمنې ناڅاپه غږ او، نو د اا

ر  د کړنګ کلمه مناسيه راغلې د ، نکه چې د سپوږمۍ راختلو روه يوې بیوړ  د  او 
 په کړنګ کې دغه مفهوم څرګند د .

په پښتو امر کې له نورو ااارانو څخه د کاروات پوه اومر کوې د حواسوو روفوا 
 زیات ليد  کېږ ، کاروات وايي:

 ستا و ې و ې خربې مې خورا  د 
 یمه اکرې مې خورا  د  این طوطي

. په دې بیت کوې د سواممې حوس پور نوا  د ذائقوې حوس کوارو  اوو  د 
د ذائقې پر حاسې پوورې یې خربې په غوږونو اورېد  کېږ ، خو   کېږ  نه، خو   

سوتا و ې و ې خوربې موې یوادیږ ، یمنوې چوې  که ااار داسې وی  وا  .رړلې د 
خوو کوموه هېښوتیا چوې د خوربو پوه   وستا د خربو غږ مې یادیږ ، نو امر بوه بشوپړ 

پوه ادبیوارو کوې يوو  لرغوونې مقولوه ډېور   .اتهه خورا  کې پرره د ، په اورېدا کې ن
رر ټولو زیات دروغهنه وینا يې رر ټولوو زیاروه ((،اکګبه ااګبه: ))مشهور  د  چې وايي
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له  انسات رل .دلته له دروغو نه موخه د حقیقت خالف امل او ویل نه د  .خوږ  د  
رکرار  او سولېدلو خربو نه ستړ  کېږ  او یا ورره کوم ارزنت او پاملرنه نه کو ، نوو 

په نو  دې رل هڅه کو  چې نوې خرب  وکړ  او که نوې نه يش کولی، نو ز   خرب  
که فرض کړو چې په يو  کوټه کې استاد په خونند  چووکۍ د مېوز  .انداز کې وکړ 

ه ر پر مېز ايښي د ، په سپينه رخته يې لیک ، رر اا ناست د ، کتابونه يې ر پ
جمله د  چې زموږ په موخ راګرنونوه کوې د پوام و   انځوریز د حواسو روافا... دا يو  

کومب نه يش کولی، خو که موږ په یو مهلس کې ناست یو او یو رن ناڅاپه غږ کوړ  
چووې کتوواب وزرې وکووړې او والوووت، د مهلووس ټووو  وګووړ  بووه هووېښ کووړ ، د خووربو 

 کاروات په يو بل بیت کې وايي: .خورا  همداسې یو کیفیت لر 
 اتهه ستا په خربو کې خربې اته سندرې ن

 اتهه خوند د بارورو په کې زیات د  خو اکرې ن
په دې بیت کې یې د اامې حس پر نا  د ذائقې حاسوه راو ې د ، دلتوه لوه 

بوو  پېژنود  کوه نوه بواروت پوه   اکرې ر  په رناسب د ذائقې حس یاد اوو  د 
که ااار د خوند پور نوا  بوو  راو   وا ، نوو هغوه خونود چوې  .کېږ ، نه په خوند

او  په خوند کې اته، په بو  کې به نه و، نکه چې په ګاون  کې يوې اوکر  هوم د 
 ذائقې پر حس پېژند  کېږ .

 :د بارصې د حس پر ځای د المسې حس کارول
 کاروات وايي:

 د غر  واغوند ک  ره رااه ر  او انه ګالت 
 مبونه مه اغوند  رږ  یو اوبه واغوند 

 رانه چې اونکې ر  وپيو په رار د موسکا
 دغه رنګین غوندې ارمات زما د ز   واغوند 

 ها چې ژوندوت یې د ورغو  په رڼاکو سور د 
 ټکور ټکور يې کړ  دردونه د هغه واغوند 

 د خویندو میندو سرتګې رورې کړ  داا يې واخله
البه د کاروات د خیا  رانهه واغوند سپینه ګ
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ااار په دې غز  کې د حواسو روافا په ډېر  هورنې ژبوه کوارولی د ، پوه دې 
کې به دو  رار  اختالف ونه لر  چې ګلونه لید  کېږ  او خوند يې پوه لیودلو کوې 

ااار څه يش ا  کړ  چې ګالت اغوندې؟ ایوا دا بوه منطقوي و  چوې ګول دې  .د 
ار په ز   کوې لوه ګالنوو ر  مینوه دومور  زیاروه د  چوې غووا   واغوستل يش؟ د اا

 جامې ررې وکړ ، که يې داسې وی  وا :
 ک  ره رااه ر  او انه ګالت د غر  ووینه

 مبونه مه اغوند  رږ  یو اوبه ووینه
ایا دغه پوررنی خوند او لګت به په کې پارې او  و، هیڅ سولیم ذوق بوه رار  

دغو بیتونو  .بیتونه دې د نکال او خوند له مخې یو يش و  دا ونه مني چې دغه دو 
ره چې خوند او نکال ورکړې، یوانې او یوانې د حواسو روافا ورکړې د ، کوه نوه یوو 

 د  چې په  چاره د ګلونو د لیدلو داوت هیڅ هرن  ارزنت نه لر ، دا هغه اامه مم
غیر متمدت يوې یوو اوات ااار او غیر ااار متمدت او  چې ورو او کوڅه کې پرره د 

 پېژين. 
 په دوهم بیت کې وايي:

 رانه چې اونکې ر  وپيو په رار د موسکا
 دغه رنګین غوندې ارمات زما د ز   واغوند 

په دې بیت کې ااار د ارمات د اغوستو خرب  کړې، ارمات نوه اغوسوتل کېوږ ، 
نوکال يوې ارمات ممنو  ای چې په ژبه ررې رميیر کېږ ، خو اواار يوې اغونود  او 

 همدې اغوستلو زېږولې د .
همدارنګه په پارې بیتونو کې هوم اوین روافوا یواد اوو  د ، چوې د اومر پوه 

 نونت او نکال کې يې مهم رو  لوبولی د .
 :د بارصې د حاسې پر ځای د سامعې حاسه کارول

 کاروات وايي:
 په کې راټوله ټوله را اورم

ز  مې د خپل ز ګي درزا اورم
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   پوه درزا کوې خپلوه ممشووقه وینوي، خوو د لیودو پور نوا  د کاروات د خپل ز
اورېدو حاسه کارو ، نکه چې د ز   درزا اورېد  کېږ ، بلکې لید  کېږ  نه، نوو د 

 ز   د  درزا په رالزم د ممشوقې اورېد  مناسب او پر نا  کارو  او  د .
 و وايي:کاروات چې ټوله مود  يې د ستورو راا لیدلې، نن د ستورو راا اور ، ن

 ها پورې ستورې په خندا کې پټ د 
 چوپې نارې يې د راا اورم

موسکا غږ نه لر  په سرتګو يې ادرا  کېږ ، خو کواروات د خپول یوار پوه مینوه 
 کې دومر  ډوب د  چې ات د هغه د مړو اون و موسکا اور :

 دا چا په ز   باندې مې و  ايښی د 
 د چا د مړو اون و موسکا اورم

  :پايله
واسو روافا په ژبه کې لرغونې ريښې لر ، خو د لومړ  نول لپوار  دا اديب د ح

د حواسوو روافوا  .ستانو کشوف کوړیميولیصنمت د فرانيس له لوى انقالب وروسته س
د حواسوو  .هغه هرن ره ویل کېږ  چې اواار یوو  حاسوه بلوې روه اسوتمار  کوړې و 

رنوګ او خونښوت روافا په اومر کوې خوورا ارزنوت او اهمیوت لور ، اومر روه نوو  
ورکو ، د حواسو روافوا پوه هورن کوې هېښوتیا پرروه د  چوې ډېور ژر د مخاطوب پوام 

 را و .
په پښتو ژبه کې د پريمحمد کاروات په امر کې د حواسو روافا د نورو اواارانو 
په نسيت زیات د ، په کومو بیتونو کې چې د حواسو روافا راغلوی، پوه ډېور  هورن  

 بڼه یاد او  د .
 
 :خذونهأ م

 دار املمارف، القاهر . النفس،ابن راد، أبوالوليد، رلخيص كتاب و ۵
 ،2 ط الشومراملمارص، يف الرمزيو  و الرموز  :محمدفتوح أحمد،و ۲ 

 .392 ص، 1978 القاهرة، داراملمارف،
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أرسوووطوطاليس، كتووواب النفس،ررجمووو  أحمووود فوووؤاد ا هوووواين وووو ۰
 داراحياءالكتب املرصي 

 ندار یکې هپه کااو . درویش، درانیو ۴
 : النقد الفني، دراس ج لي  وفلسوفي ،ررجم  : سټولينټز، جريومو ۱ 

 .2،1981فؤاد زكريا، النرش املرصي المام  للكتاب، ط
 کاروات، پیرمحمد، چنار خربې کو ، دانش خپرندويه ټولنهو ۶
 کاروات، پیرمحمد، زرزر  وزرې.و ۷
 ارف القاهر ميادئ الم النفس المام. دار املم :مراد، يوسفو ۱
 دارالمووودة، النقوود ا ديب الحووديث، : هووال ، محموود غنيموويووو ۱
 1978بريوت،
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  ډاکټر نظام الدین کټوازی څېړندوی
 

 ېئلد ژبپوهنې او ادبپوهنې مس
 

  :لنډیز 
 

او اسايس ژبپوهنیز  ا ینپه دې لیکنه کې په ادبپوهنه باندې د پوهېدلو په پار 
مونه روضی  او . اسايس فرضیه دا د  چې ادبیات د ممنا د لېږد او ایهواد یوو مفهو 

نووانګړ  سیسووټم د . د نوووې ژبپوووهنې لووه مخووې ژبووه د افکووارو د ريووادلې د نووورو 
نا د لېږد لپار  له سیميولونو څخه کار اخو . لوه دې املوه د مد م څېرسیسټمونو په 

فهونه د ژبنیو متنونو د پوهېودو او ( اسايس مSemiotic 9Semiotikاالیمو د پوهنې )
رحلیوول لپووار  یووو بنسووټ جووو و . دغووه څېړنوودود د ادبیووارو موواد  ا خ یمنووی ژبنووی 
جو نت او د ممنا د ایهاد او د لېږد په پروسه کې د هغه نقش روه ااوار  کوو . نوو  

 ژبپوهنیز څېړندود به په پښتو اديب څېړنو کې یو  نو  لید لور  ره ور پرانیږ .
 :رسیزه

په ادبپوهنه د پوهېودو لپوار  دې روه ا  کېوږو چوې د ژبوې او ژبپووهنې بنسوټیز 
اصو  او قوااد په لن  ډو  له نظر  رېر کوړو. دا لیکنوه یوو  نواڅېز  هڅوه د  چوې پوه 
پښتو ادبیارو کې د ژبپوهنې د بنسټېزو مقولو د یادونې په مټ د ادبې رفکور یوو نوو  

ې ژبپووهنیزې مقوولی رور هغوه برېود  د ډو  رر بحث وندې نیيس. په دې لیکنوه کو
یادولو و  بولو چې د نو  اديب رفکر په رونانه کولو کې مرستندویه وبرېښي. لوه دې 
امله د ژبپوهنې د ررمونو او بنسټونو روضی  د دې لیکنوې اصو  موخوه نوه جوو و . 
یوووانې د ژبپوووهنې پووه اسووايس مفهومونووو مترکووز کېووږ  او هوودف دا د  چووې پووه 

ر  رړيل او نوومیريل مفهووم روه   و  او پو  په پو  د ادبپوهنې یو نو سیسټ ریب ډ
ورسېږو. په دې ډو  به له یوې خوا د ادبپوهنې او ژبپوهنې په منځ کې رړاو رور یووې
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اندازې روښانه يش او له بلې خوا زه فکر کوم، د نوو ژبپوهنیزو ترمونو له توضیح رسه  
زو، ایډیالوژیکي او اروا پوهنیزو تعبیرونـو داسې بنسټ ایجادېږي چې ادبیات له مرمو 

څخه وژغورو او د هغو پـه مـادي اړخ یعنـې ژبنیـز جوړښـت بانـدې زور واچـوو. د دې 
 څېړندود له مخې ادبیات یو ژبنی ځانګړی جوړښت دی چې ځانته خپل قواعد لري. 

 :د �ې�نې اهمیت او مربمیت
او ملـزم دي او د ژبـې لـه  دا چې د ادبیات پرته له ژبپوهنې یـو لـه بـل رسه الزم

�رامري قواعدو او سیمبولونو استعامل پرته اد� متونو بشپړ مطالب رسـولی نـه يش؛ 
من� ارتباط او د اد� مفاهیمو په لېږد   نو په دې مقاله کې د ادبپوهنې او ژبپوهنې تر

کې د ژبپوهنې په �ينـو اصـولو ر�ـا اچـول شـوی ده چـې دا د دې �ېړنـې اهمیـت او 
 �ر�ندوي.مربمیت 

 :د �ې�نې موخه
له دې �ېړنې �خه موخه داده  چې موږ په اد� متونـو کـې او مفـاهیمو کـې د 
ژبپوهنې په نوو معیارونو پوه شو او هغه ژبنیز اصـول او قواعـد چـې پـه اد� لیکنـو او 

 متون کې یې کارول اړین دي، په سمه تو�ه وکاروو.
 :د �ې�نې پو�تنې

 من� اړیکه �ه ده؟ رـ د ادبپوهنې او ژبپوهنې ت۱
 کلمې  څنګه پراختیا پیدا کوي؟ ـ په یوه ژبه کې ۲
 ؟ږدويېژبنۍ نښې څنګه جوړښت لري او څنګه معنا لـ ۳

 د �ېړنې مېتود:
 مېتود څخه کار اخیستل شوی دی. له ترشیحيڅېړنیزه مقاله کې دې په  

 اصيل منت
ادبیـاتو کـې د په دې لړ کې، د تېرې پېړۍ په نیامیي کې د لوېدیځې نړۍ پـه 

ادبپــوهنې او ژبپــوهنې پــه اړه نــوی طــرز فکــر، نــوی څېړنــدود معــريف شــوي. دغــه 
څېړندود د ادبپوهنې او ژبپـوهنې د مسـئلو، موضـوع ګـانو او څېړنـدودونو تـر مـنځ د 
اړېکو پر بنسټ والړ دی. په دې ترڅ کې د لوېدیځو هېوادونو په ادبیـاتو کـې د اديب 

) اصــطالح را مــنځ تــه Literaturlinguistik/ Literature - linguisticژبپــوهنې (



   کابل مجله

115 

 

او . اديب ژبپوهنه په دې هېوادونو کې د یو  ډسوپلین پوه څېور د الموي موسسوارو 
سیمینارونو لپار  د څېړنې او بحث یو  په ز   پوورې موضووع ګرنېودلې د . او  پوهانو

 څخوها  ز کو ۵۱۷۵په ډو ، په املات کې د ګیسن د پوهنتوت لوه خووا لوه  بېلګېد 
دې موضوع ره یو  درې میااوتې مهلوه نوانګړې اووې. دغوه مهلوه د ادبپووهنې او 

پووه نوووم ( Literaturwiseenscharft und Linguistik ,LiLi)ژبپوووهنې 
څخوه راهیسوې د  ۵۱۷۵لوه  ،يل يل((پوه ا   لیکوي:  موخووخپرېږ . مهلوه د خپلوو 

دنو پروګوورام پووه مووخ ادبپوووهنې او ژبپوووهنې پووه موونځ کووې د مفهومونووو او المووي پېژنوو
مهلوه د ))وبرارووار(( رور  ((بیايي... او راریخي او ریوریکي څېړنې ر  یو نا  کو .

رلیب وندې ردیف کوې د اديب او الموي نووو موضوواارو پوه ا   خواکې، طرحوې او 
 (: ریلچر ګېټ وېيپااه۵مسئلې خپرو . )

څېړنې موضووع د دې اصطالح مطلب دا نه د  چې ادبیات د ژبپوهنې لپار  د 
وګرنو ، بلکې د دوا و مستقلو الوموو پوه برابور اهمیوت ټینګوار کوو  او پورروه یواد  

ېړندود د ژبنیو الوموو پوه کتنوه کوې یوو څاوې موضوع رر څېړنې وندې نیيس. دغه 
نو  بمد پرانیستی او مرکز  ټکی یې دا د  چې هر منت یو فزیکي جو نت لور  او 

و لوه مخوې د ر  رړلوو او پېچلوو ژبنیوو سویميولونو یوا د ممنا پوهنې او ګرامر  قوااد
 نښو یو  ټولګه د . 

 :د ژبې معرفتي اړخ
د ټولنیز موجود په حیث، انسات له نورو ر  د پوهېدو او پوهواو  پوه مقصود د 

د . ژبه هغه وسیله د  چې د انسات په ژوند  ا افکارو ريادلې، مکاملې او مراودې ره 
 د ريادلې دغه ا ریا پور  کو .  کې د افکارو او پیغامونو

نوو د ژبوې پوه  ،ژبه د هغې د ویوونکو له فکر او ذهن ر  رملوا لور  څنګه چې
روه نظور  نوړۍد ویوونکو د مفواهیمو او خیوايل  یو د ژبې ماهیت د پوهېدو لپار  ناچار

: لېوونس ۲. )سوویميولونه یوې څرګنوودویي کوو  پووه ژبوه کووې کاريودونکيواچووو چوې 
 وېيپااه(

د خپلو رهربو او مشاهدې له ورې له نورو ر  د ګ  ژونود او رمامول پوه انسات  
ررڅ کې رصورات او مفاهیم جو و . مفهوم کېودا  يش یوو  فکور  واحود روه ااوار 
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په ا   څه رصور لرو یا کېدا  يش د څوو ذهنوي  ((ونې))په ډو  موږ د  بېلګېو ، د 
پوه یوې وریو وېشول کېوږ  څوو ګټواحدونو یو  ټولګه ررسیم کړ . دغه مفهومونه په ک

ګوریو بودلې يش. د دغوو ټپوهېدلو او پوهولو کې اسانتیا رامنځ ره يش او په ذهني ک
ګوور  ټوریو لپوار  یوو بنسوټ برابورو . ذهنوي کټګمفهومونو یو  لویه ټولګه د ژبنیو ک

و ریا پیدا کو  او په لو چې په ژبنیو کلمو کې نا  ونیيس په دې ذریمه د څرګندېد 
. فکر یا مفهوم په ژبه کې قاليونه جوو و . د بېلګوې پوه ډو  کوه ېږ قولو بدلژبنیو م
خوو پوه اوین   او و، ذهن ره مو د مېوې بېال بېل ډولونه رانير کلمه ې(( مېو ))موږ د 

یا د څښا  ډولونه له دغوې ډلوې څخوه باسوو. د دې  سابهلکه  څېزونهوخت کې نور 
بهرنوۍ نوړۍ بوېال بېول جنسوونه، ې په مټ په حقیقت کې مووږ د واقموي لیذهني ام

څوو یوې  ،قووې پوه موټ ډلينود  کووو ېحاوت او کیفیتونه د ذهني منسوهم کووونک
ګوور  جوو و . د ټذهنوي ک څېزونهپېژند  راره اسات يش. دغه ډو  ډليند  او  

 ټولګوهد مشابهت د اصل پر بنسټ په یو   څېزونهګوریو په مرسته موږ بېالبېل ټدغو ک
دې حقیقت یادونه رضور  د  چې له بهرين واقموې نوړۍ څخوه کې راغون و. دلته د 

مووږ پوه یوو ډو  در  کوړو او پوه یوو  بول  نوايي نه و . یو ای ډو زموږ برداات یو 
کلتور کې د هغه يش پوه ا   یوو بېول رصوور موجوود و . ژبنوۍ نښوې چوې د ذهنوي 

الی د  هم په همدې ډو  د رصورارو او فکرونوو دغوه بېلوو  ېګوریو منمکس کوونکټک
ګورۍ او نومونې د یو  کلتور پوه ټکړو چې ذهني که په ژبه کې څرګندو . باید هېر ن

فرهنګي بسرت کې له نورو ر  یو نا  رامنځته کېوږ  او پوه پایلوه کوې لوه و  راریخي
 بڼوه( intersubjektiv/ intersubjectiveیو خپل منځوي ادرا  )د واقمي نړۍ څخه 

ګورۍ منمکسو  چې موږ یوې پوه ټهغه ذهني ک اختیارو . ژبنۍ مقولې په ټوله کې
 کې له مشرتکو رهربو څخه خپلې کړې و .  نړۍواقمي 

ږ ، بلکوې پوه ګرامور  ېاظهار نه يولونو کې یمې په ژبنیو سنذهني مقولې  یوا
د ژبنیو روکو لپار  یو  اډانه جوو و .  ۍګور ټډليندیو کې هم څرکندیږ . دغه ډو  ک

ونوه چوې لوه فمو  یوا اسومي سوټی ر  نښو ، پوه په ډو  ګرامر  مورفیم بېلګېد 
ګوریوو پوه موټ د ویووونکي او د هغوه ټحقیقت کې ذهني کټګورۍ جو و . د دغوو ک

ګوریوو پوهټای رر منځ چې ویوونکی پرې غږیوږ ، ا ېکوې څرګنودیږ . د ګرامور  ک



   کابل مجله

117 

 

او  جنسوونوله  نړۍاو حالتونه له خپله نظر  د خپلې خیايل  جنسونهمرسته ویوونکي 
که کې ویني او ورر  د اورېدونکو اند او پوهه رانغا  . دغه ژبنوۍ یو ر  په ا حالتون

او حالتونو په یوې لوویې ډلوې  څېزونوګوریو انمکا  د  چې د ټکټګورۍ د ذهني ک
یې د غړو په څېر د خپلمنځې رهربو په ررڅ کوې  ياطالق کو  او د یوې ژبې ویوونک

فهومونو دغه ډو  ډليند  له موږ ر  په مشرت  ډو  مني او خپلو  یې. د ذهني م
مرسته کو  چې واقمي نړۍ په ټوله پېچلتیا ر  وپېژنو. مګر ژبه څنګه دغه چوار رور 

و  او له کومو وسیلو او طریقو څخه د پوهېدو او پوهاو  لپار  کار اخ ؟ دغه   کر 
 پونتنې به د نوې ژبپوهنې په راا کې راوسپړو. 

زموږ په ژوند کوې بېالبېلوې  ،ز رولید محصو  و چې د ټولنیڅېزونه  ټو  ماد 
ر  یوا پوه سوید  ډو  د ابوزارو پوه اکو . موږ له هغو څخه د خپلې بقا لپو ررر دندې 

لوه جوامو  ،لکه له قلم څخه د لیکلو، لوه ګویال  څخوه د څښوا  ،څېر استفاد  کوو
او  څېزونوهڅخه د اغوستلو یا پټولو لپار  کار اخلو او نور یا پوه چاپېریوا  کوې داسوې 

وسیلې هم رهربه کوو چې موږ له یوې حادثې، کیفیت یا حالت څخوه خوربو ، مووږ 
په ناسېد  ډو  په نړۍ کې زموږ بقوا یقینوي  څېزونهره مملومات رالېږدو . دغه ډو  

چې په ټولنیز  مراود  کې نقوش لور ، یمنوې د کلتوور  څېزونهډو   يکو . په اموم
و  ویل کېږ . د پوهنې هغوه څانګوه چوې د دغوو یو  برخه و ، هغو ره نښه یا سیمي

 کوار لور ،نښو یا سیميولونو له سیسټم او د نښوو د پېچلوو اوکلونو لوه مطوالمې ر  
د اديب الوموو د پوهوانو لوه پوهنوه کېږ . سیمیوټیب  ې( بللSemioticسیمیوټیب )

سیمیوټیب هغه پوهنه د  چې د افکارو پوه ريادلوه کوې د ))خوا داسې رمریف اوې: 
 :۰) ((څېړنوې ونودې نیيسو. کېلو افرادو له خوا د ممنا د لېوږد اموومي پروسوه رورن

Schulte-Sasse,R.Werner,1994) 
 (ز کا  ۵۱۵۰ -۵۱۱۷) فردیناند دوسوسور د نوې ژبپوهنې بنسټ ایښودونکی

ژبپوهنه د سیمیوټیب د یوې برخې په څېر ګڼلی او ژبنۍ کلمې هم نښې بويل چوې 
ږدو . په دې لړ کوې ېاو د ژبې د قوانینو په دننه کې ممنا ل یو نانګړ  جو نت لر 

(، رصووویر      د نښووو درې ګووونې امووومي ډولونووه پېژنوود  اووو : د ااووارې نښووې ) 

( او ژبني نښې. هر  نښه خپل اصو  لر  چوې لوه مخوېنښې)
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یې د اکل او د هغه ااره د مفهوم په منځ کې ا یکه رميیریږ  او پوه دې ډو   
روه راا و   هغه څېزونوو پاملرنهلیږدو . د ااارې یا رصویر  نښې زموږ نښې ممناوې 

د دې ډو   چوې ږوېوموقو  کوې ورر  مخوامخ ک ټواکلېدې و  یا په یو  ږ چې راره ن
 نښو ممنا محدود  و . 

کیفیتونوو روه ااوار  کوو . پوه لوږ زماين او مکاين  (( کلمې،دلته))او  ((او ))
  چې د رصویر او د هغه جونس یوا حالوت، چوې روپیر ر  رصویر  نښې دا و ریا لر 

)روور ( پوه  منځ د ورره وايل رصور وکړا  او. ژبنوۍ نښوې رر ،ورره منسوب او  و 
منځ روړوت اوو  و  چوې د یووې  دې ډو  ممنا لیږدو  چې د یوې ژبې د ویونکو رر

کومه ممنا پرره د . د یوې ژبې ویونکي د ټولنیز، راریخي او فرهنګوي ګو   رر اانښې 
  ديل و  چې یو ژبنوۍ سویميو  څوه ممنوا لور ېوند په اوږدو کې دې روافا ره رسژ 

رړوين نښه هم وایي. په ټوله کې د نښو د لومړیو دوا و ډولونوو د نکه نو دې نښې ره 
نه يش کووو  د یووې ژبوې د ویونکوو پوه مونځ  او د انتزاع او رهرید کچه محدود  و 

وا و و و یوژبوه لوه در  نوو ا ریاوې پوور  کوړ  کې د احساسارو او افکارو د ريادلې ټولې
 ر  کار اخ . اڅخه د پوهېدو او پوهاو  لپ ډولونو

 ؟د  ېاستاز  ژبنۍ نښې د څه يش
د دې مفهوم د رسوولو لپوار  پوه بنسوټیز م. ز  یو  مڼه وین که یو چا ره ووایو چې

روه و  یا به یوې مڼې ره چوې زمووږ پوه موخ کوې پر  ډو  موږ له دریو طریقو کار اخلو.
چوې د ااوارې نښوه د ، یوا بوه د کاغوګ پور موخ د مڼوې اوکل باسوو چوې  ااار  کووو

راوز  په لیکلې یا د ابېڅې په بڼوه  له خولې چې رصویر  نښه د ، یا به د مڼې کلمه
ګونو نښو کې وروستۍ نښه یمنې ژبنوۍ نښوه  چې سیميولیکه نښه د . په درې لیکو

دې ږ خپوول نوود  . څنګووه چووې انسوواناتد ژبووې بنیوواد او روور ټولووو لویووه برخووه جووو و 
او حاورو له دایرې څخه بهر غوا   په خپلوو منځونوو کوې د  څېزونوچاپېریا ، ااد  

غامونوه او خورب ولېوږدو ، چوې پوه خووا رېور ېپه ا   یو بل روه پڅېزونو داسې پېښو او 
پوه داسوې حواورو کوې دو  ګوونې   او  و  یا نایي په رارلونکي کې ورپېښوي يش

داسوې    نوود انسات دغه پراخې مملومايت ا ریاوې پوور  کووو  نوه يش لومړۍ نښې
غامونو کې د هغه فانتز ، ارمانونه، وېرې او احساسات ېد  چې په پ ا سیميولونو ره 

ر  سویميولونه ایهوادانورو ره ولېږدو . د دې ا ریاو پر بنسټ د پوهېدو او پوهاو  لپو
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. د سیميولونو رر ټولوو پوېچ  او او  چې د لېږد د وسیلې په څېر کار ورکړ  
 ،کوې کوارو  کېوږ ه ر  پواهر ا خیز سیسټم چې ټولې نښې د ممنا د لېږد رالېږد لپو

ژبپوهنه کې کلمې یا وییي هم سیميولونه د  چوې ژبنوۍ نښوې یوې   ژبه د . په نو 
 بولو. 

 ؟ږدويېژبنۍ نښې څنګه جوړښت لري او څنګه معنا ل
ژبنوۍ نښوې  .وانین رر څېړنې وندې نیيسژبپوهنه چې د ژبنیو نښو امومي ق 

 :دوې خواوې لر 
پوه بڼوه  اوازد  واسوطههر  نښه یو  فزیکي جو نت لر  چې د غږیزو غړو په  و ۵

 ږ  او موږ یې اورو یا یې د رورو په اکل کې وینو او لولو. ېرولید
 د ژبڼۍ نښې بله خوا هغې ره منسوب اوې ممنا د .و ۲
نوولی(  9او هغې ره د منسوب اوې ممنا )مدلو نووند( 9 د ژبنۍ نښې )دا  

که څو  وغوا   پو  يش چوې مووږ  ، لکهمنځ طيیمي یا منطقي رړاو موجود نه و  رر
د  ؟( کلمه غور  کړې او یو بل څوه ورروه نوه وایوو()زمر )په پښتو کې زمر  ره ولې د 

نې د د ژبپوهنې له مخې د ژبنۍ نښې ممنوا د ټوول   بلکېاتهه دې پونتنې نواب ن
فرهنګي ګ  ژوند په بهیر کې د ویونکو له خوا ټاکول کېوږ  او یووې و  ارف او راریخي

یوو ټوولنیز روړوت دا ږ  چوې ېد هغې په رمیینولو کې یوې هوکړې ره رس يژبې ویونک
 /Semantikیب )ټد . د ژبپوهنې هغه څانګه چې د ژبنیو نښو ممنا څېوړ ، سوی ن

Semantic . یا ممنا پوهنه د ) 
هور  ژبوه د ، بنۍ نښه له غږ څخه پرره په خپلووا  ډو  نوه رصوور کېوږ هیڅ ژ 

  اواز یسیسټم لر  چې د بلې ژبې له هغې څخه روپیر لور . هور ژبنو نانګړ غږونو 
یو غږیز واحد )فونیم( د  چې د یوې ژبې په بېالبېلو لههوو کوې پوه بېالبېلوو ډولونوو 

( Phonologie/ Phonologyر  رلفوظ کېوږ . د دغوو غږونوو څېړنوه د غوږ پووهنې )
دند  د . غږ پوهنه د ژبپوهنې هغه څانګه د  چې د یوې ژبې نانګړ  او ارزنوتنا  

د ویونکوو لوه خووا د نوموو ې ژبوې  نیيسو چوې دغوه غږونوه غږونه رور څېړنوې ونودې
 ژبې غږیز واحدونه یا فونیمونه د . د  او د هغېډليند  او  

 :ې وندې نیو  کېږ څخه رر څېړن ا خونوژبنیز غږونه له دوو  
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غږونه یو امومي فزیکي جو نت لر  او د رولیود  د ژبې و د جو نت له مخې:۵
 .په وخت کې بېال بېلې نانګړریاوې نیي

ژبنیز غږونه یو بنسټ جوو و  چوې لوه مخوې یوې وییوي یوا و د ممنا له مخې: ۲
 کلمې د ممنا په لحاظ له یوې بلې څخه بېلو .

( د Phonetik/ Phoneticنووه د فونیتیووب )د غږونووو د فزیکووي جو نووت څېړ  
پوهنې دند  د  او هغه غږونه چې په یو  ژبه کې د نښې ممنا له یوې بلې بېلوو  او د 

( په پوهنه کوې Phonologie/ Phonologyد فونولوژ  ) ،یوې ژبې غږیز سیسټم د 
 (J.Link,1997: ۴) .څېړ  کېږ 

ږونه په خپل چاپېریا  کوې کلنۍ پورې د خپلې ژبې ټو  غ ۶ - ۱یو مااوم رر  
د رقلید په ذریمه کسب کوو  يش. ژبني غږونه په بېال بېلوو ډولونوو رلفوظ کېوږ . د 

دا د ژبوې هغوه چوې  ژبې یو  نانګړریا دا د  چې مختلوف غږونوه پوه ډلينودیو وېيشو
خصلت د  چې موږ د نښو او ممناو په منځ کې د ا ېکې د موندلو په برخه کې پورې 

ګور  د انارصو پوه ډو  چوې امومیوت ټو مختلف اکلونه د یوې کبحث وکړ. د غږون
د پښتو ژبې په ابېڅي کې مووږ د  ګور  فونیمونه د .ټدغه ک چې لر  پېژند  او 

نو نکه د ژبنیو غږونو په څېړنه کوې یوو    لروه لپار  یو نانګړ  رور  ن نینو فونیمونو
ه موونځ کووې روپیرونووه ربووړ  دا و  چووې د یوووې ژبووې د غووږ د ډو  او د لیکنووې بڼووې پوو

د  پوه ډو ، بېلګوېنوه د . د  خوايلږ . پښتو ژبه هم له دې ستونزې څخه ېراڅرګند
په پښتو ژبه کې موږ د لنو  واو او اوږد واو چوې دو  فونیمونوه د  یوو  لیکنې پر مها 

 ، لکه د زانګو او ټټو په کلمو کې. دغه ربړ  په ډېرو ژبو کې اامه د ورور  )و( په کارو 
ه کووار ( څخووIPA) څووېېاوسوومها  لووه نړیوووا  فووونیټکي اب یووې رولووو لپووار واهد  چووې

اخیستل کېږ . دغه سیسټم په دقیا ډو  ژبني غږونه د رورو په ذریمه څرګنودوو  
 ( : راند وېيپااه۴) يش.

د یوې ژبې غږونه په دې بنسټ څېړ  کېږ  چوې غږیوز غوړ  د هغوو پوه رولیود 
کې کوم حالوت اختیوارو . پوه پښوتو  وخت ونو د رولید پهاواز او د  کې څه نقش لر 

 یوا خپلووا  غږونوه يلرونکو اوازبیووا ،  :ډو  درې ډوله ژبنیز غږونوه يکې په اموم
 ږ  او غربګغږونه لرو.ېامېر اوو ره رسچې 
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چوې هور یوو روو  یوې   د ا یوند فونیمونو په بحث کې  د دې خوربې یوادو  
 چوېموورفیم یوې نا  کېودو څخوه له یو  او څخه روپیر لر فونیم یمنې فونیم له بل 

ې یوو نکه په دوو مورفیمونو )کلموو( کوې یووا .، جو ېږ ټولو کوچنی مانیز واحد د 
فونیم له یو بل ر  روپیر ولر ، دغې جو ې ره په ژبپوهنه کې رر ټولو کوچنۍ ررینه 

پوه کلموو کوې  ))پوور((او  ))کوور((پوه ډو  د  بېلګوېد  ،( وایيminimalpaarجو   )
په پیل کې راغلی له یو  بل ر  روپیر لور  او نوور  کلموفونیم چې د دوا و  ې یونیوا

. دغه غږیوز واحدونوه 9 9 او9  9 د دې سويب اوو   چاپېریا  یې ر  یو اانته د
و  چوې ونویي  ا ینوهچې کلمې د ممنا په لحاظ ر  بېلې کړ . د دې یادونه نکوه 

دغه اصل د ژبوې رور ټولوو کووچنی  ډو  د رقابل پر اصل وو  د . دلته سټيزژبه په بن
په نورو کچو هم د    خو دغه اصلونکی واحد یمنې د فونیم په کچه لید  کېږ و جو  

 رشخیص و  د  چې وروسته به ااار  ورره ويش. 
ډو  کلمې نه جو و  او له دې امله داسې ژبنوي رووکي نوه نې فونیمونه په یوا

یوا مورفیمونوه  يممنا لرونکوي وییود  چې ممنا ورره منسوبه يش. د فونیمونو ررکیب 
انیز ا خونه لر . د ژبنیو نښو پوه مونځ کوې د میې یو  ممنا یا څو م جو و  چې هر یو
لوه مخوې څوومر   چوې ( دند  د Semantik/ Semanticپوهنې ) ا ېکو څېړ  د ممنا

چې د ژبنیوو نښوو او هغوو روه د منسووب اووو مفهومونوو رور مونځ ا یکوې مهموې د  
کلمو رر منځ ا ېکې ارزنتناکې د . هر  ژبنوۍ نښوه خپول ارزنوت د  هغومر   د بېلو

ممنا د ایهاد په سیسټم کې دننه د هغې ا ېکې له ورې رر وسه کوو  چوې لوه نوورو 
ږ . په دې حساب ممنوا یوو  ارريواطي کلموه د  او د دوو ېکلمو ر  په رقابل کې در 

تووب کوې نوه، نیا پوه یواانارصو د موجودیت او د دو  له رړاو څخه راورلوې د . ممنو
بلکې له نورو انارصو او په مممو  ډو  له ژبې څخه بهر د نورو اجزاوو پوه راګو ولو او 

او و د هغوې پوه ر کلموه  ((هلوب))رصور کولو ر  رولید او لېږدو  کېږ . کوه مووږ د 
کلمه پېژنو. د دې دوو کلمو پوه  ((نهلۍ))اممنا نکه پوهیږو چې په مقابل کې یې د 

یو  ا ېکه یې دا د  چوې جنسویتي رضواد پوه  : یکې او  دو  ا خیزې د منځ کې ا
ګوره کو . نارینه او نځینه دو  متضاد جنسونه د . بله ا ېکه یوې د دې دوو کلموو 
په منځ کې ګ   ا خ روه ااوار  کوو . دو  دوا   انسوانات د  او انسوانیت د دو  پوه 

ا د فونیمونو په پېژندلو او پوهمنځ کې یو مشرت  ا خ د . په دودیز  ژبپوهنه کې ممن
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 جمله کې د نحوې ررکیب په سمه کارونه کې وینو. د ممنا پوهنې، چې د رغښوتوايل
څخه رچینه اخ ، له مخې د ژبنیو روکو له رموامالرو او ا ېکوو څخوه  رړوتفکر   له

بهر د نورو رشایطو پېژندلو ره ا  یو. د دې څېړندود پر بنسټ په دا  او مودلو  پوورې 
  ولې رړلې خواوې په ذهن کوې رودااي کېوږ  او پوه دې ډو  د پوهېودو او پوهواو ټ

ژبپوهنیز څېړندود موږ ره دا نیي چې پوه   ، نو ربېر املیه اونې ګرنو . په دې 
ژبه کې هر  کلمه له نورو ډېرو کلمو ر  یا د رقابل پر بنسټ کارو  کېږ  یوا د ممنوا 

سیسوټم پوه دې دو  ګووين خصولت رکیوه  له مخې له هغو ر  یو ګ  ا خ لر . ژبنی
کووو . د رقابوول او مشووابهت د دې دو  بموودیز سیسووټم پووه دننووه کووې متنونووه خپلووې 

 ممناوې ایهادو   او لېږدو . 
ویل کېږ  چې په ژبه کې په اموم ډو  دو  ګوونې ا ېکوې کوار کوو . دلتوه د 

ټم کوې د ر  له دوو سیسټمونو څخه کار اخیستل کېږ . په هور سیسواممنا د لېږد لپ
ژبنیو روکو په منځ کې نانګړې ا ېکې کار کو . په ژبپوهنه کې دغوو سیسوټمونو روه 
د ژبې دو  بمدونه هم ویل او . یو بمد یوې پوه یوو  افقوي لیکوه کوې ژبنوي رووکي د 
نحو  قواادو پر بنسټ د یو بل رر څنګ ږد  چې د ژبوې افقوي محوور جوو و . پوه 

کلمو او فقرو یو  پېچلوې ټولګوه د   و )څپو(،دې لیکه کې یو  جمله د غږونو، سیالبون
ررکیب لپار  خپول قوااود اوته   چې هر  کلمه نایي یو  یا څو سیالبیز  و . د نحو 

چې بېالبېل روکي ر  یو نا  کو . د ژبې دغه بمد په ژبپوهنه کې د سوینټاګم پوه 
 سوینټاګم یوو  ژبپووهنیز ))یوو اديب قوامو  یوې داسوې را پېوژين: چوې ږ  ېنوم یواد

اصطالح د  چې په یو  ممینه لیکه کې د ژبنیو واحدونو یو ررکیب نیي. یوو  غون لوه 
 : ګوګل(۱) یا جمله د کلمو یو سینټاګم جو و .

د ژبې له بل بمد څخه چې یو  امود  لیکوه جوو و ، مووږ د افقوي بمود لپوار  
ه ږ  او پوېکلمې غور  کوو. له دې محور څخه کلمې د رقابل د اصل پر بنسټ انتخاب

افقي لیکه کې د بلې هغې نوا  ناسوتې کېودا  يش بوې لوه دې چوې د دغوه بمود 
نحو  ررکیب یا قواادو ره زیات ورسو . هر  کلمه چې د بلې نا  نیيسو پوه جملوه 

کوو . پوه ونودنیو جملوو کوې د ژبوې د دوو بمودونو    رورر کې ه غه ګرامر  چوار 
زمر  پر نا  د نووونکي ، د  ((لويل. ناو زمر  ))کارونه نکار . په دې جمله کې

 ،یا پلور  کلموې رارلوی يش ي او وین ،پر نا  اخ  لويل د،   د لیباپر ن د ناو 
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بې له دې چې د جملې په نحو  ررکیب کې بدلوت رايش. پورره یادې اووې کلموې 
کېودا   ېچې له امود  محور څخه غور  اوې په دې لیکه کې د یو بل نا  ناست

 و کې د افقي بمد نانګړنې ره پام وکړئ: يش. په وندنیو دوو جمل
 .چې ز  د  ګورم ره وېد  یېو ۵
 .ګورم ېره چې وېد  یې ز  دو ۲

په دوا و جملو کې ټوولې کلموې ر  رشیکوې د ،خوو د ممنوا لوه مخوې رووپیر 
لر . د دې سيب دا د  چې دلته ژبني روکې په جمله کې وروسته و اندې، یمنې د 

موقفونو کې کوارو  اوو  د . د ژبوې هور  وینوا د دغوو  لومړۍ هغې په پررله په بېلو
 ږ . ېدوو سیسټمونو پر بنسټ ایهاد

په دې ډو  موږ ولید  چې په ژبني سیسټم کې هر  کلموه لوه نوورو ر  یوا پوه 
یا له نورو کلمو ر  یو ګ  ا خ لګو . د رقابول د دې سیسوټم پوه   رقابل کې وو   و 

اديب یا بول هور مونت په ېږدو . له دې امله په دننه کې متنونه ممناوې ایهادو  او ل
د پوهېدو لپار  ا ینه د  چې پوه هغوه کوې اوته رقوابلونو او مشورتکارو روه پوام باندې 
 وکړو. 

 کلمې  څنګه پراختیا پیدا کوي؟ 
په پښتو ژبه کې د کلمو د جو ونې املیه له محدود امېر مورفیمونوو څخوه پوه 

ږ . د اسمي یا فمو  سوټې ر  د ېه ذریمه جو  امد  ډو  د ااتقاقونو او ررکیيونو پ
حوالتونو پوه نوکارولو ر   را و په نښلولو او دغه راز د نومونوو، سوتاینومونو د ګورداين

رور څنوګ د دې  د څېورلکوه د نوورو ژبوو پوه  ،ږ . په پښتو ژبه کوېېنورې کلمې جو  
و  پوانګې یزم، ز ې لغوګلغو  زېرمې د ب ا  کولو په مقصد له نورو طریقو لکه نیولوو 

: رانود ۴) مختلفو لههو یا ګړدودونو څخوه هوم کوار اخیسوتل کېوږ . لهیا ارکاییزم او 
 وېيپااه(

د ویي جو ونې املیه په اصول کوې د نحووې پوه بحوث کوې زیوات رفصویل روه 
  چې پو  و ر  ارزنتناکه اد دې ژبنۍ پروسې لن   یادونه د دې لپ تهرضورت لر ، دل

 قش درلودو  يش.او د مکاملې په پروسه کې څه ن





 د ژبپوهنې او ادبپوهنې...   

125 

 

 
 
 

 میدهللا عمرخېلپوهنیار ح
 

 پیر روښان او وحدت الوجود
 

 لنډیز:
 

د پیر رونات او د رصوف په ا   به يې ډېرې مقالې او څېړنوې رورر  اووې و ، 
خو لکه څنګه چې باید وپېژند  يش، له بد  مرغه هغسوې نوه د  پېژنود  اوو ، د 

لوو او دې لپار  چې ما د پیر رونوات او د هغوه د وجوود  وحودت پوه ا   د نوورو لیکوا
څېړونکو لپار  هم ور پرانیستې و ، نو مې دا څېړنه يې په ا   ررر  کړ  چې په کوې 
رر ډېر  مې د د  د مقامونو او د وحدت الوجود ور پرانیستل او رل ره يې رسوېدلو پوه 

 ا   څېړنه کړې د .

 رسیزه:
رر اوسه پورې دا خرب  و جوره اوې نه د  چې پیر رونات رصووف او ارفوات روه 
د پیرۍ او مریدۍ له نظر  کتل او که د سیاست له نظر . اليته ډېور ادبپوهوات همودا 
خرب  ټینګو  او په دې استناد کو  چې پیر رونات په لومړیو کې د سیاسوت موخوه 
لرله، خو چې کله په پیرۍ او مریدۍ کې د هللا حلقوه بوه ګووش اوو، نوو بیوا يوې لوه 

مېر نور پوهات بیا په دې نظور د  چوې د دنیاو  کارونه ر  مخه نه وکړ ، خو یو ا
د  اص  موخه له همدې ورې د خپل قوم او ټرب له ظلوم او زیوايت نوه ژغوور  وو، دا 
چې د  رر کومه بریالی و هغه څېړونکو له رصويف دید  څېړلی نه لوه سویايس، خوو 

 دا جوره خرب  د  چې پیر رونات رصوف ره د سیاست په موخه دخیل او  و.
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رنتیا پیر رونات صويف د  او که سیاستوا  دا یوو  داسوې موضووع  دا چې په
د  چې و هم پراخې څېړنې ره ا ریا لر ، خو په ټولوه کوې پوه دې مقالوه کوې د پیور 
رونات په وحدت الوجود  افکار بحث او  او د نوموو   هغوه اروه مقامونوه پوه کوې 

او لوه همودې ورې ررشی  او  چې له د  نه يې یو صويف او کامل پیر جو  کوړ  و 
 يې وحدت الوجود ره ور  پیدا کړې و . 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت:

د دې څېړنې اهمیت او مربمیوت پوه دې کوې د  چوې د پیور رونوات  وحودت 
الوجود  فلسفي څېړ  او په هغو ارو مقامونو کې چې د  د دیوو سوالب لپوار  وضو  

 يف پیر ره رسېږ  څېړ .کړ  او په وسیله يې انسات هم فنا يف هللا او فنا 
دا څېړنه د پیور رونوات پوه ا   یوو نوو  بواب پرانیوز  چوې نوايي د دې برخوې 

 څېړونکي او مینه وا  پرې نورې زیارونې هم وکړ .
 د څېړنې موخې:

د دې څېړنې موخه په دې کې د  چې د پیر رونات په ا   هغه ریار  ګوټونو هم 
رسولی د  او په حقیقت کې یو کامل را سپړ  چې د  يې دې لو  او سرت مقام ره 

 پیر ررې جو  او  د .
دا چې ولې پیر رونات ره پیر راریب ویل کېد  دا هم د دې مقالې د بحث یو  
موضوع ره او رر ډېر  د کامل پیر کېدلو له امله د مخالفینو لوه خووا ورروه پیور راریوب 

 ویل کېد .
 د څېړنې پوښتنې:

 نتنې نواب اوې د :په دې څېړنه کې رر ډېر  وندې پو 
 پیر رونات څو  و؟ 
 کومه انګېز  و  چې پیر رونات رصوف ره مخه کړ ؟ 
  ایا پیر رونات روه پیور کامول ویول یوو  سویايس انګیوز  و  او کوه صووفیانه او
 رصويف؟
 پیر رونات کوم اره مقامونه وض  کړ  او له سالکه څه غوا  ؟ 

دې مقاله کوې نوواب اووې د .او دې ره ورره نینې کوچنۍ پونتنې هم په 
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 د څېړنې میتود:
پووه دې څېړنووه کووې روور ډېوور  لووه رحلووی ، ررشوویحي او روضوویحي میتووود څخووه 

 استفاد  اوې د .  
 ؟ولومړی به پريروښان وپيژنو چې څوک 

 :پريروښان
پريرونات په ميا رونوات، بايزيود انصوار  او بايزيود مسوکني ر  مشوهور د ،  

درويز  او د هغه استاد موال محمود چوې پوه موال  لکه اخوندهمدا رنګه د د  مخالفينو 
زنګي مشوهور و، پريرونوات يوې پوه پريراريوب ر  هوم يواد کوړ  د ، پوري رونوات د 

خوګونو بيويڼ یواد ت د ، د موور نووم يوې نينوو م یايدهللا زو  او د ايخ محمد ملسو
او د پالر نووم  کړ   خو په حالنامه نومي اثر او نينو نورو يې د مور نوم آمنه ذکر کړ 

 .دغه روايت صحي  نکار  غالياد  ،يې ابابکر ذکر کړ  د 
ې کوورنۍ د اورموړو طبایزيد )پريرونات( په جلندر )پنهاب( کې په يووې متوسو 

ږ  زيږيودلی د ، چوې ېومويالد  کوا  ک ۵۱۲۴ههور  چوې  ۱۰۵په قييله کې په 
 لوه .ميشوته د  همدا د اورمړو کورنۍ رر اوسه پورې د وزيرستات پوه کوااي ګورم کوې

دغو خلکو څخه يې يوڅه په او  وخت کې هم د لوګر په برکي بر  او برکوي راجوات 
کې اوسيږ  او اورمړ  ژبه وايي، پريرونات خپلې لومړنۍ زد  کړې د خپل پوالر او د 

 .هغه د ااګردانو خليفه مال پايند  او سلي ت کالنهر  څخه کړ  د 
 فلسوفه کوې هوم مطالموه کوړې د ، پوريدينوي الوموو ربېور  پوه  پرپريرونات  

رصوف ر  مينه درلود  او لوه کوچنيووايل څخوه د يوو  لهرونات له کوچنيوايل څخه 
 ۲۱: ۲نوا لور ؟ )ماو  به رااو رصوف ره چې رصووف څوه م .کامل پري په لټه کې و

 (۲۶و
  روښان او تصوف:

يش کيودا  چوې ه نو ،رصوف یو پراخ مضموت او له بحث څخه ډکه موضووع د 
لوو مهوالونو ېالبېنکوه چوې پوه ب ،هم په څو جملو کې وپيژنود  يش په څو کلمو او يا

د ،  لو الفواظو کوې رمريوف اوو ېالبېکې د اهل ممرفت او رصويف ډلو له ا خه په ب
د   خوو يوو اوی چوې د ټولوو اارفوانواوه که څه هم دغه کلمې او الفاظ ر  ورره نو
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و  موخه د کشوف او ممرفوت لوه ورې صوفيانو پرې ارفاق اته هغه دا د ، چې د د
ر ېور ډېوله ذات ر  مینه په خفي اوج  ډو  د هللا رموالی ډ ) ( خدا  پالنه، د هللا

 ( )پيژنودنې او د هللا  ( )يادو ، په ايادت ر  د ز ه صفايي کو ، نور خلوب د هللا 
 .پالنې ره رابلل د 

 خلو: لو پوهانو نظرونه راواېالبېاو  به د رصوف په ا ه د ب 
لو  استاد االمه ايدالحی حيييي د ابو ريحات اليريوين له خوولې ليکوي:  و ۵

د رصوف کلمه د صوف له کلمې څخه جو ه اوې د  او صووف پوه يونواين ژبوه کوې “
پوهې او حکمت ره وايي  نو د دې لپار  چې په اسالم کوې نينوې خلوب د پووهې او 

 ”. مو  او حکمت په ور  و    نو نکه د صويف په نامه ونو 
موخ کوې ( ۵۲پوه ) ېمهلو ېوږمو دکا   ۵۰۵۴پوهاند صديا هللا رنتني د  -۲

داسې وايي چې رصوف د صوف له کلمې څخه اخيستل او  چې صووف پوه اوريب 
دا نکه چې صوفيانو به و ينې جامې اغوستلې  نوو  ،نا ورکو مکې و یو يا پشمينه م

 نکه په دغه نامه ر  ياديږ . 
د  چې رصوف له ريوصويف څخه اخيستل اوو  د  چوې  و بله نظريه داسې۰

 نا ورکو .مپه يوناين ژبه کې د خدا  د دوستۍ م
نا باندې د پوهانو له خولې نانونه پوو  کوړو  ماصطالحي م راو  به د رصوف پ 
لووې اصووطالحي ېالبېلووو مهووالونو کووې د رصوووف لپووار  بېالبېلووو پوهووانو پووه بېالبېخووو ب

 نې د يوڅو پوهانو د خولې خربې راخلم:ناوې کړې د ، دلته يې يوامم
و رصوف په اصطالح کې هغه رياضت د  چې د کشف او اوهود لوه ورې رور ۵ 

ر  داسوې  ( )وسه کيږ . جنيد بغداد  )رح( ويو  د  چوې رصووف لوه خودا  
 يش پوهيدلی. ه انسات ن د  د ، چې په ماهيت يې پرره له هللا) (ېنږدې ک
بوالحسن الی الههوور  بيوا داسوې وايوي چوې د کشف املحهوب ليکوا  ا -۲

 رصوف د نه خو  او نو اخالقو نوم د .
” خواجه ايدهللا انصار  په خپل اثر مناجوات کوې داسوې راپېژنودلی د :  -۰ 

اليتوه زموا پوه انود لوه انسوات څخوه موزد نوه ” رصوف کار کو  او مزد نوه غونوتل د 
 غونتل يې مطلب د .



   کابل مجله

129 

 

د نقشيند  طريقوې مرشو و رصووف روه پوه  محمد بهاوالدين نقشيند  چې -۴
 “. رصوف یو نانګړ  ادب د  ” دې نظر ګور  او وايي: 

هللا   ذکور روه  ښنې دېپرره له کومې اند“درلود:  م ين نظرنحرضت اي   -۱
 ”.رصوف وايي

رصوف له ااورتاض او انتقواد څخوه نوات پواکو  ” ابوايدهللا خفيف وايي:   -۶ 
 تور ګڼ امېر رمريفونه اته چوې د رصووف او اهول ممرفودغه او دې ره ورره ن”. د 

پلويانو له خوا يې رمريفونه او  د   خو لن ه دا چې رصوف يوو  رونوانه او نالنود  
ور  د ، چې په مسلکي ډو  د سالکينو له خوا پر مخ ني. د رصوف په ا ه خو مو يوو 

چوې بايزيود پوري څه د پوهانو اصطالحي رمريفونه راو   او  به دې خربې ره رااوو، 
رونات رصوف ره څنګه ؟ ولې ؟ او څه وخت مخه کړه؟ په دې به هم پوو  اوو چوې د 

 رصوف د رامنځ ره کيدو ومل څه و؟
دا چې رونات څنګه د رصوف ملنه ونيو ؟ د دې پونوتنې پوه نوواب کوې بايود 
وویل يش چې دا وخت د رصوف بازار دومر  اوام اوو  و، چوې هور  خووا د پريانوو او 

يدلې وې، د رصوف د رامنځ ره کيدو ومول دا و، ځنو لړۍ رر لرې لرې نايونو غمريدا
ههر  پورې د مغلو د فارحانو را اکونو د دې سويمې  ۱۳۳ههر  نه رر  ۶۳۳چې له 

ملتونه يو په بل پسې مات کړ  او د دو  روحيه يې بيخي ووژله، د همودغو روا اکونو 
، چې ګونوه رووب يوې غوور  کوړ، بيوا او مارې په نتيهه کې خلب دومر  ناهي  او 

همدغه ناهي  او ګونه روب د دې سويب اوو، چوې لوه هنود نوه رور مرصو  پوورې د 
رصوف په نامه يو رفکر خپور او چې خلکو به د روحاين رربيت او رياضت په وسيله د 

 .نات لپار  يو خالصوت غونت
ې لوو  په همدې روګه خلکو رصوف ره پنا یو ه او رصووف دومور  خپوور اوو چو 

ر لو  اخصيتونه په اسيا کوې ېلو  نارونه له خانقاوو څخه ډ  او  او د رصوف ډ
پيدا او ، په هند کې مغ  اهزادګانو او پوه ايورات کوې صوفو  کوورنۍ رصووف روه 
ميالت پيداکړ، په دې روګه له ا  ، رشق او غرب څخه د دې روحاين نهضت څپوې 

يمه کووې يووې دو  لووو  مناينوودګات پووه پښووتونخوا هووم رارللووې او د پښووتونخوا پووه سوو
 سيدا  ررمګ  او د د  ااګرد اخوند درويز  لو  پريات وو. 

 پريرونات رصوف ره ولې مخه کړه ؟
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د دې پونتنې په نواب کې ويلی او چې پريونات د خپل ولس مظلوم حالت 
او د مغ  حکمرانانو ظلمونه له نږدې نه ګور  حتی رردې چې د  پوه خپلوه هوم د 

په سفر کې د بريم خات د لښکرو د ظلم نکار کيږ ، د يووې پښوتنې پيغلوې قندهار 
ر ېود ر په سرتګو ويني د خپل ولس ر مظلوميت او د مغلو د سپاهيانو د ظلم نندار  

واد او خلکو د خالصوت او ازادۍ په فکر کې ېراريخ له دغه حالت ر  پررله کو  د ه
ورې نيو  يووانينۍ ور  ګڼوي او پوه لويږ  خپل هدف ره د رسيدو لپار  د رصوف د 

 دې روګه د رصوف حلقې ره داخيليږ .
د دولت لوااي په وینا د پیر رونات کورنۍ د مګهب په لحاظ یو  سوني مګهيوه 
کورنۍ و   دولت لواای )د روناين کورنۍ مرید او د رونوانیه طریقوې خلیفوه هوم و( 

 وایي:
 ز  دولت سني مسلم چار یار منمه

 (۲۲: ۷و  راو   د  ای ت ما )هم په خدا  رس
د پیر رونات فلسوفه د وحودت الوجوود فلسوفه و ، دا فلسوفه د انسوات د وجوود 

رقسیمو ، د ز ه اوا ، د نفوس اوا ،  ممنو  او قليي هستي په څلورو ااملونو ر  
د روح اووا  او د اوویطات اووا  د . د وحوودت الوجووود پووه فلسووفه کووې د روح اووا  

اوو  د . د دغوې فلسوفې لوه مخوې روح د دایموي او ابود   ډېر اهمیت ورکړ  ره 
لو  روح څخه رابیله اوې او د انسات د وجود پوه رو  و  لهحقیقت یو  برخه د  چې 

ریار  کاليوت کې یې نا  نیولی د ، د وحدت الوجود د فلسفې هانود او زیوار دغوه 
روح لوو   لوهد ، چې د انسات دارنګه رربیت وکړ  يش، چوې د هغوه پوه بودت کوې 

څخه رابیله اوې دغه و ه ذر  خپل اصل ره ور وګرنو  او د هغه ر  وصل او یګانوه 
 .کړ ، چې دې ره روحید ویل کېږ 

ټو  الوم او امول د همدغوه روحیود لپوار  و، د اقیودو او نظریوو  د پیر رونات  
دارنګه فلسفي یوت رصوف بويل د رصوف په الم کې د ای ت غرض او نتیهه همدغه 

 لوېې، دې نتیهې ره د رسیدلو په غورض صووفیانو د ریاضوت او مهاهودو بروحید د 
یستلې د ، چې د هغو په مرسوته انسواين روح د نفوس او ا لې طریقې او ذریمې راېب

و  او د انارصو له ریوارو څخوه یوې رابوايس ررڅوو چوې  ایطات له منګولو څخه ازاد
 خپله اصیله راا او نال بیا ومومي.
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رسویدلې  نې نه څو پیړۍ د مخه دا فلسفه هندوسوتات روه رازما لهد پیر رونات 
و  او دا د رصوف د رهربانو د هلو نلو برکت و، چې په هندوستات کې د اسوالم دیون 

، خو د پیر رونوات پوه زمانوه کوې دا فلسوفه ډېور  ااموه او  پراختیا او ټینګښت وموند
ې نوا  نوه و چوې خاصه مقيوله او ، د هندوستات په ډېرو لرو پررو سیمو کوې داسو

د دو  د اراواد او رلقوین  ېهلته دې کوم صويف بزرا او یا پیر موجوود نوه و ، بلکو
دایر  رر پښتونخوا پورې هم پراخه اوې و ، خدا  پا  په دې وخت کې پیر رونوات 
په پښتنو کې پیداکړ، په نتیهه کې پیر رونات یو  نوې او مسوتقله سلسوله او طریقوه 

 اين رصويف طریقې په نوم ر  یادیږ .رامنځ ره کړه، چې د رون
اهوداف  د پیر رونات په طریقه کې او  خویونه چې د رونانیه طریقې اصو  او 

ې د دغوو اوو خویونوو نومونوه بوه نرشکیلو  چې زما د لیکنې موضوع نه د   خوو یووا
دلته ذکر کړو )روبه، روضی ، مراقيې، مهاهدې، ازلت، خلووت، ذکور او طلوب څخوه 

 او اره مقامونه چې په رفصیل ر  به یې ولولو. ايارت د  (
رونات د یو  سالب لپار  اره مقامات مقرر کړ  د ، چې سالب بایود دغوه اروه 

خپله رونات وایي: چوې موا ه پ ،مرحلې طی کړ  او د ک   لو ې مرريې ره ورسیږ 
خپل سیر او سلو  کې دغه مرارب طوی کوړ ، د  راکیود کوو  چوې دغوه الوم  په 

او باید سړ  یې له پیر کامل څخه زد  کړ . پیرکامل هغوه د  چوې دغوه  باطن د 
 اره مقامونه یې طی کړ  و ، د رونات دغه اره مقامات ارزاين داسې بیانو :

 رشیمت د ، طریوووووووقت د 
 حقیقت یې موووووومرفت د 

 هر چې دا څلور یې خپل کړ 
 د بابا ادم پوووووووور پوووووت د 

 لت د بل قربت،بل یې وص
 بل وحدت، بل سکونت د 

 روناين رصويف دورې مقامونه به او  له لږ رفصیل ر  ولولو. د 
د رونانیه طریقې د مریدانو لپار  د رشیمت مقام ډېور  سوخته او  ــ رشیعت :۱

ستوغه مرحله و ، د اخوند درویز  په قو  پیر رونوات بوه د رشیموت پوه مقوام کوې پوه 
د خلکو ز ه به یې له رشیمته این کوړ، پیور رونوات خلکو دومر  سختي راوستله چې 
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به په خپلو مریدانو د رشیموت د امور او نهوی او د اسوالم د پنځوو بنواوو سوخت راکیود 
کاو ، له دروغو او ناو ه خربو څخه به یې من  کو ، د اسالم په پنځو بناوو پوهید  او 

 د . يپرې امل کو  یې امر او د اسالم د پنځو بناوو ررکو  یې نه
 میرزاخات انصار  وایي :

 ور دغوووووووووووووه د  ېریښوووووووووووووووتین
 چووووې اموووول پووووه رشیموووووووت کووووا
 رشیموووووت رنوووووتیا ګفوووووووووووووتار د 
 صوووووووادقات دې صداقووووووووت کوووووووا
 د اسوووووالم پنووووووووووووووووووځه بنوووووا د 
 مومنوووووات دې یوووووې طااوووووت کوووووا
 نووووووووواروا دروغ دې پووووووووووووووووريږد 
 او پرهیووووووز دې لووووووه غیيووووووت کووووووا
 چوووووې ثابوووووت پوووووه رشیمووووووووت يش

 ت پووووه طریقووووت کوووواروووورو دې یووووو 
 

    : دولت لواڼی وایي
 رشیمووووت رنووووتیا ګفتووووار د پیغموووورب

 زنا،لووه غیيتونووه حووګر کووړه لووه غووال،
 حوورام پیژنوودګلو  حووال ، پوونج بنووا،

 د  امل کوړه پوه وا ه حکوم پوه رکنونوه
       (۷ :۲۲) 

ارزاين وایي چې رشیمت پنځه حرفه د  او هر حرف یې بېل مقصد لور  : ش: 
 ، ع : ايادت، ت: روبه د .ربه ه چارې،  : یار  ل رشم له خدایه، ر: روا

سالب باندې د څلوورو اواملونو پیژنود   رد طریقت په مقام کې پ ــ طریقت:۲
د فرنوتو اوا  هوم ورروه وایوي، د روح  څلور ااملونه دا د : د ز ه اا  چې د ، دا 

 راو طلب پ اا ، د نفس اا  او د ایطات اا ، د ز ه او روح ااملونه سړ  د طاات
موار  او د ګنوا، کوربو و لور بیایي او د نفس او ایطات ااملونه سړ  د دنیا په چارو ګ
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لور یې کشو . په دې مقام کوې بایود سوالب پوه خپول نوات کوې د فرنوتو  رپ غرور 
 خصوصیات پیدا کړ .

سالب باندې امور دا د  چوې د ز ه او روح د اواملونو  رد طریقت په مقام کې پ
د اویطات او  يطلب او طاات ره به اوږه ورکوو  او نهو ېیمن ،امل کو  به په نغوره 

 امل کو  د . نفس په نغوره 
 میر زاخان انصاري وایي:

 طریقت خو  د فرنتو د 
 چې بندګي په هر ساات کا
 دغه ز ه په مېا  رخت د 
 پرې دو  څیز  اداوت کا
 که په نغوره د ایطات يش
 ډېر به خوار په ضاللت کا

 ره د فرنتو يشکه په نغو 
 په پاکۍ به ايادت کا

 دولت وایي:
 طریقت، فمول کردار دایم فرض او 

 د صان  طاات په وا ه انوودامونه
 خمس حوا  بند  کو  خو  د فرنتو د 

 په صايف پاکي همیش د  ریاضوتونه
ارزاين د طریقت پنځه حرفیز  کلمه هم رحلولو : ط: طوق بندګي، ر: ریاضوت 

 ق: قدم راستي، ت: رن پا . په اپه،رن،  : یوت په ورا 
سالب باندې په رفصیل ر  د ارواګوانو  رد حقیقت په مقام کې پ ــ حقیقت:۳

پیژند  د ، اروا ګوانې پوه بودت کوې درې د ، یوو جوار  روح د  چوې لوس ګوونې 
رړيل د ، دا جار  روح انساين روح بلل کېږ ، جار  روح د خووب  حوا  ور پورې 

ي، همیشوه ژونود  د  دا چوې نرره ورننوو ېني او په ویښه بپه وخت له بدت څخه و 
م مقویم روح هود خیر او رش پونتنه له دغه څخوه کېوږ ، دو  اقل ورر  ملګر  د  
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د انسات وجود په دې روح ر  ژوند  او قوایم  ،ينر  راو  حوصلېد  چې د هرې 
روح  ،وحر  د   خو لکه د جار  روح غوندې متیز نه لور  او حیوواين روح د ، دریوم 

لکوه د دريواب غونودې  ،اومین د  چې روح ااظم هم ورره وایي چوې پوه ټوو  اوا 
محیط د ، دا روح له جار  روح او مقیم روح ر  رړلی د ، دغه ډو  د اوا  څلوور 

د لوو  روح )روح اوموین(  ج د ، نيايت، انساين او حیواين ټوولې ېیمن ،وا ه ارواح
کې اسايس انرص خفوي ذکور د ، لوه دې املوه د له برکته قایمې د . په دې مقام 

 باطن صفایي حاصلیږ .
 د . يامر د دې مقام دایمي ذکر او غفلت یې نه

 میر زاخان انصاري وایي :
 د ګ ت مورچه دې واخ 
 د خدا  یاد دې مشغلت کا
 رل دایم دې په یواد اويس
 او پرهیز دې له غووووفلت کا
 بیهود  امل دې پورېږد 

 په خوولوت کاررو دې مینه 
 :دولت وایي 

 حقیقت د ز ه طاات د نيي حا  د 
 املدم د مګکور یاد د 

ژنود  د ، ېذات پ  سالب باندې د حا  رد ممرفت په مقام کې پ ــ معرفت :۴
لکه د نوور پوه اوات  ،ډوب د  ر د  چې هر څه په کې ېد حا ذات لکه د بحر په څ

اوات د  چوې هور څوه پورې  ه د  چې هر څه پرې رونانه د ، لکه د آب حیوات پو
د ماهیوانو پوه  ژوند  د ، د حا ذات لکه د دریاب غوندې د  او بنودګات یوې لکوه 

اووات د ، چووې پووه دغووه دریوواب ر  ژونوود  د  او موواهي چووې هوورې خوووا رووه مووخ 
 روګرنو  مخ یې د اوبو په خوا و   نو په سالب وزم د  چې دا وپیژين چې بند  پو

لور  و . لنو ه دا چوې پوه  رد حا رمالی جل جالله پهر لور  مخ ا و   نو یې مخ 
 دې مقام کې سالب د حا رمالی دیدار ره رسیږ .
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د دې مقووام اموور دا د  چووې سووالب بووه د ز و پووه سوورتګو د روول لپووار  د حووا 
یووې دا د  چووې د حووا رمووالی جوول  يد ذات کتنووه کووو  او نهوو  جوول جاللووه رمووالی
 ذات نه ګور . جالله 

 ي:میر زاخان انصاري وای
 دا د  د ارواح ره 

 چې د دیدت د ممرفت کا
 لو  دریاب د  د  بې مېله

 چې د ز ه په دید ازلت کا
 نه یې رنګ نه یې مکات اووووته

 (۵۵: ۵یوووو بې مېووله ااارت کا)
سالب بانودې دا زد  کوړه د  چوې پوه دې نوات  رپه دې مقام کې پ ــ قربت:۵

االی په ادنی په فرنوتو، پوه اویطات قربت په  جل جالله د حا رمالی وپوهو  چې 
او په انسات په او  او اخر په باطن او په ظاهر یوو اوات د ، سوالب روه پوه کوار د  

سوړ  چوې هور اواز  .دې اویانو پوه اوازونوو پوو  کوړ د چې په دې مقوام کوې نوات 
حا رمالی څخه ګڼي  خو دا اوازونه به له دوو حالتونو څخه بهر نه  له هغه دې اور  
به د رحم اواز و  او یوا بوه د قهور اواز و ، د رحوم اواز هغوه اواز د  د کووم پوه و  یا 

او غفلوت څخوه  ګنوا   لوهذریمه چې سړ  ره یقین او هدایت حاصل يش، چې هغوه 
راوبايس او دا د کامالنو اواز د  او سالب باید دغه د رحم اواز چې رحو ين اواز د  

  چې سړ  یې په اوریودو ر  ګناهګواریږ  اختیارکړ ، د قهر اواز د ناقصانو اواز د
حوا  ذکور څخوه یوې غوافلو . پوه دې مقوام کوې د سوالب غوږونوو روه د لهاو د حا 

 رسیږ . اواز 
چې سام  اارف به هر اواز د حا اواز ګڼوي د هغوه   امر په دې مقام کې دا د

 ونه ګڼي.  یې دا د  چې هر اواز د حا اواز  يپه رسيیحارو به نات پوهو  او نه
 میرزاخان انصاري په دې اړه وایي:

 اواز کل وا ه له یوووووووو  د 
 ګهی قهر ګا  رحمت کا

چې په نمکه په اس ت د 
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 صفت کا د یو  موويل
 کر بمید پرې نه پوهیږ 

 (۵۳: ۵ثنا وا ه په لغوت د  )
په دې مقام کې سالب خپل نات خدا  جل جاللوه روه سوپار ،  ــ وصلت: ۶

اللوه امانوت د  سوالب بوه دغوه امانوت خپول څښونت روه ژوند چې د خدا  جول ج
 سپار .

مورا نوه و انودې پوه موړه  لوهد دې مقام امر دا د  چې سالب بوه خپول نوات 
خورا  او څښا  او ژوند او ژوا  به یې ټوو   حسابو ، غږید ، لید  رګ او رارګ،

 يبه د حا له خووا ګڼوي، نهو پورې و ، خپل ټو  صفتونه جل جال له په حا رمالی
 لوهلکه پوهید ، غږید ، اوریود  او نوور د وجوود  ،یې دا د  چې سړ  خپل صفتونه

 څخه. جل جالله حا رمالی له صفتونو څخه وګڼي نه 
  ارزاين وایي : 

 په وصلت د واصالنو یوکید  د 
 له یو  وجود امېر  د وا ه وجودونه

سوالب هللا مقام د ، په دې مقام کې بوه  د وحدت مقام د فنا يفــ وحدت: ۷
ذات ر  داسوې رنګوه یوو او  لوهنات د حا په ذات کې محو  ګڼي او نات به د حا 

   نو مالګوه بلول کېوږ  بويل، لکه د مالګې په کات کې چې هر څه لوېديل و یګانه 
ي  نو دریاب بلل کېوږ . د وحودت نلکه د بارات څاڅکي چې په درياب کې پريو  او 

به ناخرب  و ، موحد د کول ذکور  نات څخه  لهذکر کو ،  په مقام کې به ذاکر د کل 
په اختیارولو ر  کل بلل کېږ ، د دویۍ او غربګوت خیا  به په ز ه کې نه راويل پوه 

 څه الم او امل د  هغه د همدغه روحید لپار  د . دنیا کې چې 
د وحدت د مقام امر دا د  چې موحد هر  خوا خپل مخ ا و   نو خپل موخ بوه 

او که ناولی هغه به خپول موخ ګڼوي، هور اواز چوې اور   نوو  ویني که نکلی مخ و 
نوو  ،خپل اواز به یې ګني، که د چا صفت کو  که غیيت که چاره زیات یاګټه رسوو 

یوې دا د  چوې هور څوه  يداسې به یې ګڼي لکه له خپل نات ر  يې چې کو ، نه
یوې خپل نات ر   لهلکه نات نه ګڼي او هر امل چې کو  داسې یې نه ګڼي چې 

 کو .
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د ایطات خطر او د موحود او ملحود فورق: پوه دې مقوام  د وحدت په مقام کې 
خودا   لهکې ایطات کواش کو  چې موحد رېر بايس، ایطات ورره وایي چې ا  

ر  یو اویه موحد د د خلکو ما  د خدا  موا  د  د خلکوو موا  موحود روه حوال  
ه پابنود  نو يامور او نهوخدا  ر  یو او  د  په موحد د  لهنکه چې موحد  ،د 
نکه چې په پاداا  د چا حکم نه چلیږ  هر څه چې کو  کو  یې نکه لوه روا  ،اته

 نه پونتنه نه کېږ .
 ،هغه ګناهګار او ملحود د  ي نهر هغه څو  چې د ایطات په دې خربو ریرو 

د هووا او  نکه چې دا د نفس او هوا ور  د ، موحد وا  هغه څو  د  چې د نفوس 
 لوهل جالله رر منځ فرق وکړا  يش د نفس هوا رر پښو ونودې کوړ  او حا رمالی ج

 خدا  ر  یګانه يش.
 میرزاخان انصاري وایي:

 هر واصل چې یګانه اووووي
 نندار  به د وحدت کا

 د  ۍواحد خالص له بندګ
 (۵۳: ۵) او نه جرم جنوووایت کا

مقوام د سکونت مقوام د وحودت بوام د ، د سوکونت پوه   ــ د سکونت مقام:۸
لکه د ریزوين په اات  روح او رن صفتونه ر  بېلېږ ، روح لکه د سوار  او رن  لهکې 

ې و ، د روون صووفتونه رااووه دراووه، و ، روح لکووه د رب او روون لکووه د مربوووب غونوود
ناستل او پاڅېد   خو روح له دغو صفتونو څخه خالص ښېاورېد ، خو  ، څښل، ک

حا رمالی جل جاللوه صوفت د روح لپوار  د ، د رن صفت د روح لپار  اګاب د  د 
 راحت د ، ساکن به )رخلقو باخالق هللا( ره په پوام کولوو ر  خودایي خوو  اختیوار

برشو  صوفات درلوود   يو ، خپل برش  صفتونه به پرېږد ، د سکونت د مقام نهو
د ، ساکن چې کله خدایي خو  اختیار کړ  نوو مسوکین وبلول يش، مسوکین هغوه 

 (۵۲۱: ۵۲او غونتنې څخه کرار  ومومي.)طلب له څو  د  چې 
د د طریقت پور ور روانیوږ   ید پورره اره مقامونو ررڅنګ هغه کسات چې د بایز

 نو بایزد ورره اوو  صفته ټاک  د . د روناين ورې یو پیرو بایود دغوه صوفات ولور .
 هغه اوو  صفتونه دا د :
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 له حرامو دې نات وژغور . -۵
 دې خور  او لږ دې څښي. اراف دې نه کو  لږ  -۲
 خربې دې لږ او په نرمۍ کو  او بدې خربې دې نه کو .:  ۰
 و خوب دې لږ کو ، په خوب او ویښه دې خدا  په یاد سايت. ۴
 و د نیکانو صحيت دې کو  او د بدانو د صحيت دې نات ژغور .۱
 و لو  خدا    دې رل پټ یادو . ۶
پوه یواد کوې  ( )رول دې د خودا   به پوه یوووايل پیوژين او ( )و لو  خدا   ۷

 (۵۱و۵۰: ۱و .)
بایزید په خپله رصويف ور کې د یو  سالب لپار  لو  ياد او  اره مقامات مقرر 
کووړ  د  او د دې ورې هوور ورو  بایوود دغووه ارووه مرحلووې رېوورې کووړ ، د دو  پووه 

د اسالمي ال وو له نظر  دا اقیود  چوې د  چې د ک   مرريې ره ورسیږ   خو وینا 
وحدت الوجود اقید  د  غلطه او له اسالمي رشیمت ر  په ټکر کوې د  بلوه اقیود  
چې د وحدت الشهود اقید  د ، چې د وحدت الوجود په مقابل کې رامنځ ره اووې 

نوا دا د ، چوې هموه مصحی  او له رشیمت ر  موافقه اقید  د ، د وحدت الوجوود م
او لوه خودا  ر  یونوا   د ( هور څوه بېرروه ورګرنېودونکي د  هغوه)ټوو   اوست

( یمنوې هویڅ وخوت د هغه د )ټو   نا همه از اوستمکېږ   خو د وحدت الشهود م
خوودا  پووا  چووې ټووو  موجووودات یووې  ،يشه بنوود  لووه حووا ذات ر  یوکېوودا  نوو
موجودات بېل د ، د حا ذات هللا جل جاللوه  پیداکړ  د  بېل او بند  ګات او نور 

و بود پونوتنه کوو . هللا جول جاللوه هغوه ذات د  د  او له خپلو بندګانو به د نوه ا
هر  ایيوه څخوه پوا   لهچې په خپله موجود د  او په هر ک   ر  موصوف د  او 

 ډېر دویل موجود د : د ، د دې ذات پر اته وايل او یګانګۍ 
ټو  انيیت الیهم السالم او ټو  حک ء او په هر دور کوې د هور قووم  اول دلیل: 

لور ، دې دلیول روه  یګوانګۍ او اوته وايل بانودې بواور او یقوین اکرثیت د دې ذات 
 اج ع ویل کېږ .
په دې جهات کې یو مکمل نظام موجود د ، د دې جهوات د هور  دوهم دلیل:

فکور کولوو څخوه وروسوته دا مملوومیږ ، چوې د دې  لهيش خپله خپله وظیفه و  او 
یوو  کیلوو مواد  راو   سپوږمۍ څخه  لهجهات دا نظام قابل دې زوا  د ، مېالد چې 
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ممکن د   نو د ټولې سپوږمۍ راو   او د سپوږمیز نظام ختمید  هم ممکون اوو  
کوې زوا  هوم منو د ټوولې ن ،نمکې څخه یو  کیلو ماد  و   ممکن او  لهاو چې 

ممکن او او چې د یو کیلو اوبو څخه بخارات جو یودا  يش، نوو ټوولې اوبوه هوم پوه 
موړه کیود  ممکون د  نوو ټوو  انسوانات موړه  سوات بخار بدلید  يش، چوې د یوو ان

و  چوې اونو مملومه  ،کیدا  يش، د ستورو او اميس نظام ختمید  هم ممکن د 
دا جهات پیداکړ  او  د ، ازيل او ابد  نه د   نو کله چې دا ثابته اوو  چوې دا 
جهات پیدااو  د   نو سوا  پیدا کېږ  چې د دې جهات پیداکوونکی څوو  د ، 

خپله د  او ه و دا جهات پ۰و دا ټولې اجزاوې د  ۲و یو جز د  ۵کوونکی یې ایا پیدا
 جهات څخه یو خار  ذات د .  لهو  ۴که 

نکوه چوې دا  ،و دا ناممکنه د  چوې پیودا کووونکی د دې جهوات یوو جوز يش۵
 .يش کوو ه جهات ممدوم وو او ممدوم پیداکو  ن

 ،دې دا ټوو  اجوزاوې و دا هم ناممکنه د  چې د دې جهات پیوداکوونکی  و ۲
نکه چې دا ټولې اجزاوې ممدومې وې  نو دا اجزا هم ممودوم و  او ممودوم پیوداکو  

 يش کوو .ه ن
ه دا مربوطې او منظمې اجزاوې ن ېیمن ،و د دې جهات پیداکوونکی دا جهات۰ 

 يش کوو .ه نکه بیا هغه خرب  چې ممدوم پیداکو  ن ،يش کیدا 
دې  لوهجهات پیداکوونکی یو داسې ذات د  چوې  و نو وزمه او  چې د دې۴ 

جهات څخه خار  لکه د میل، ساات او نورو ایانو جو وونکی چې خارجي ذات د  
طور ر  به دا خارجي ذات هر قسم کامل و ، حیات، الم، قودرت اراد   او په وزمي 

ذات   کووو  او داه يشبه لر . مړ، بې المه، بې امور ، ااجز  او مهيور پیداکو  ن
نو داسې ذات خو نواقص ذات و  او محتاجوه  ،به کوڼ،  وند او ګونګی نه و  که و 

و ، د  قابل د پیداکولو نه و . خالصه دا چې که دا خارجي کامل ذات موجود نوه 
 نو دا سلسله د وجود به نه وا  رشوع اوې. ،وا 

 د اوبو طيیمت او خاصیت د  چې خپله سطحه همووار  سوايت او دریم دلیل:
نو پور دې قااود  بانودې دا رضور  و  چوې د سومندرونو د  ،اختالط او ګ وت غوا  

دې طيیمت څخه مان  بول  لهلیکن دو  مختلف د  او  ،اوبو یو رنګ او یو خوند وا 
 د . جل جالله یو  خارجي طاقت څخه چې هللا لهته ماسوا ه اای ن
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ابو څخوه مایوسوه ظاهر  اسوي لهو انسات چې کله په یو مشکل کې ونښ  او ۴
و  او  نوو مملوموه يشنو هللا جل جال له ره زار  رشوع کړ  او مشکل یې حول  ،يش

 چې یو ذات مشکل کشا اته چې هغه هللا جل جالله د .
ته، نه پوه ذات او نوه پوه صوفارو ه اد  لر  رشیب ن ېهللا جل جالله یو د ، یمن

صفارو او افمالو کوې نوات  کې، نه په افمالو کې او هر څو  چې د هللا جل جالله په
نوا دا د  چوې هللا جول مايل مو  نو هغه مرش ، کافر او ملحد د ، د یوو ،رشیب بويل

ته، هللا جول جاللوه د شوجالله یو د ، د هللا جل جالله د ذات په اوات دوهوم ذات ن
هللا جول جاللوه څخوه  لوهپار  ژوند  د  او دا ژونود د د  ذايت د . ماسووا لهمیشه 

یانو حیات نه ذايت او نه دایمي د ، د مخلوقارو الم نوه دایموي د  او پرره د نورو ا
 نه ک  د   خو د هللا جل جالله الم ک  او دایمي د .

 پایله:
دا څرګند  خرب  د  چې پیر رونات ډېر لو  نوم د  او بیا په رصوف کې خو د 

بونوه او نانګړ  مقامونو څښنت پیر، پیر رونوات د ، پوه کوار د  چوې پوه ا   يوې کتا
پراخې څېړنې ررر  يش، خو دا چې زما موضوع پوه یوو مشوخص چوکواچ کوې روړ  
اوې و ، نو ما رر خپلې وسې د پیر په ا   همدومر  را وکښال  او ، هیلوه د  ګورات 
څېړونکي او د دې برخې ورویات د پیررونات په ا   دا لړۍ و پسوې وغځوو  او هغوه 

بد  مرغه رر اوسوه پوورې هوم نوه د  څرګنود ریار  ا خونه يې هم جوت کړ ، چې له 
 او . 

هیله من یم زما دا مقاله د پیر رونات په ا   د یوو متخوګ پوه روګوه د څېړونکوو د 
 استفادې و  وګرني. 

 
 خذونهأ م
 کا .  م۲۳۳۱، پښتو اکاډمي ،کابل :دیوان. و ارزاين، خویشکی۵
، ښوتو ټولنوهپ ،کابول :د میـرزا خـان انصـاري دیـوان و انصار ، میرزا خوات.۲
 کا .   ۵۰۱۴
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صوحاف نرشوايت ، وهوور: ، دوهم چا عرفان ،و ایويب کندهار ، محمد نادر۰
 کا .  هو ق ۵۴۴۱، مؤسسه
 ،پیښوور :لوومړ  او دویوم ټوو  ،د پښتو ادبیاتو تاریخ ايدالحی. و حيیيي،۴

 کا .    ،  ۵۰۱۴، دانش خپروندیه ټولنه
د  ،پیښوور :بایزید رونات ژوند او اثوار، د کتابونه دریابونه و رفی ، حيیب هللا.۱

 کا .     ۵۰۱۳،خپرولو موسسهکتاب امات 
، پښوتو ټولنوه ،کابول :، دویم چوا د پښتو ادب تاریخ صدیا هللا. و رنتین،۶
 کا .     ۵۰۷۷
د کابول پوهنتووت د  ،کابول :تصـوف پـه پښـتو ادب کـې و زغم، احمد اوا .۷

 کا .     ۵۰۱۳، پښتو څانګې د لسانس دورې لېکچر نوچ
  ۵۰۱۱مومند خپرندویه ټولنه،  جال  آباد، :تصوف او ادبو نکلی، اجمل.۱
 کا . 

دویوم چوا ، د پوهانود ايدالشوکور  د دولت لـواڼي دیـوان، و لواای، دولت.۱
 کا .     ۵۰۱۵، دانش خپرندویه ټولنه ،کابل :رااد په ریز 

افغانسوتات د د  ،کابول :د بایزید روښان یـاد و هاامي، سید محی الدین.۵۳
 کا .     ۵۰۱۱ي، الومو اکاډم

، دانش خپروندیوه ټولنوه ،پیښور :د پښتو ادبیاتو تاریخ و هیوادمل، زملی.۵۵
 کا .     ۵۰۷۱
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 څېړنوال عبدالظاهر شکيب 
 

 د  حسن ګل بانډوال  ژوند او علمي هلې ځىل
 

 لنډیز:
 

ړنوې کوو  نوه یووانې د اديب د څېړونکو، الموي او اديب اخصویتونو پوه ا   څې
رګکرې دند  د ، بلکې موږ ره زموږ په المي ژوند کې ډېر څوه را زد  کوو ، د هغوو  
له رهربو او المي کارنامو مو خربو  او ررڅنوګ يوې مووږ روه د ز و او نوو  قواليونو د 

 بطالت کرنې مملومو .
نوا  حسن ګل له نېکه مرغه ما دا او دې ره ورره ارزنتونو ره په کتلو ر  د څېړ 

بان وا  ژوند او المي هلو نلو ره لنو   غونودې کتنوه کوړې او دا نکوه چوې پوه دې 
وروستیو کې د استاد بان وا  نوم د رسنیو له پااو مخ په رتېودو او ورکېودو و، دا چوې 
بان   وا  څو  و؟ څه يې کړ  او موږ ره يې څه پوه میوراث را پرېښوي پوه دې مقالوه 

 مات لوستال  ائ.کې يې په ا   پور  مملو 
 رسیزه: 

هر  ټولنه د خپلو المي، اديب، فرهنګوي او کلتوور  پرمختګونوو لپوار  بېالبېول 
دویل، وملونه او رهربې لر  چې له امله يې د یادې ټولنې ادبیات موخ پور ود  روات 

 و . 
زموږ ټولنه هم چې رر ډېر  حتا په فرهنګي لحاظ هوم یوو  سونتي ټولنوه د  رور 

په فرهنګي او اديب چارو کې د پخوانیو دود پالل کېږ  او که کله هم  اوسه پورې يې
نوې خربې یا نوې ریور  او نېل رامنځته کېږ  له بد  مرغه له ډو  ډو  مخالفتونو 
ر  مخامخېږ ، په داسې حا  کې چې ادب ود  او غو ېدا د ریوریو لوه مخالفتوه او 
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ږ ، اليتوه ډېور نلوه ژبوه چوې د نوورو د نینو ثابتو چوکاټونو له مارېدلو رامنځتوه کېو
 الومو له زوايې څېړ  کېږ  هم نوې ورې ګودرې پرانیز  او نوې خربې پیدا کو .

په دې مقاله کې محور  موضوع همودا د ، پوه دې ممنوا پوه دې مقالوه کوې د 
هېواد هغه څېړونکی او لیکوا  ممريف او  چې هغه ژبې ره له نوو  دیود  کوت  او 

نپوهنې یا ارواپوهنې له زاويې مطالمه کړ ، بې له اوکه ادبیوات رور ادبیات يې د روا
ډېر  د اکرثیتو الومو مور د  او چې کله يې د نورو الومو په روح کې مطالمه کووو، نوو 

 بې له اکه نوې خربې او ریوریانې په کې موندو  او. 
ه استاد بان وا  یو له هغو کسانو څخه و چې ادبیات يوې لوه نوو  دیود  مطالمو

 کو  او د ادبیارو روانې نمکه يې په ډېر  نه روګه در  کړې و . 
د دې لپار  چې دا موضوع نه رونانه اوې و ، نوو مقالوه کوې زیوات جزیوات 
موندو  ائ، خو مته د  چې دا او دې ره ورره موضوواات زمووږ نووات څېړونکوي و 

 پسې وغځو  او پیالمه يې له همدې نایه ويش. 
 مربمیت: د څېړنې اهمیت او 

د دې څېړنې اهمیت او مربمیت په دې کې د  چې لوومړ  د هېوواد یوو هېور  
اوې المي څېر  یو نل بیا څېړونکو ره په یواد اوو  او ررڅنوګ يوې دا موضووع هوم 
جوره او  چې ژبه د هرې پوهې له دید  نوې ورې او ګوودرې پرانیوز  چوې بوې لوه 

موږ د پرمختګ لو و مدارجو ره پوه لوږ اکه زموږ ادبیارو ره نو  لور  ورکوو  يش او 
 وخت کې رسوو  يش. 
 د څېړنې موخه:

د دې څېړنې موخه په دې کې د  چې زموږ نوات څېړونکي له خپلوو الموي او 
څېړنیزو څېرو خرب يش او ررڅنګ يې هغو  روه دا موضووع هوم جوروه يش چوې ژبوه 

  ژبوه لوه ډېورو یوانې د ادبیارو له دید  نوه مطالموه کېوږ ، بلکوې کوه سوړ  وغووا  
 ا خونو مطالمه کوو  يش چې یو ا خه يې هم روانپوهنه یا ارا پوهنه د . 

 د څېړنې پوښتنې: 
 په دې څېړنه کې رر ډېر  وندې پونتنې نواب اوې د : 

 استاد بان وا  څو  و؟ 
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 استاد بان وا  د پښتو ژبې لپار  څه وکړ ؟ 
 تابونوه لویک  او څوومر  يوې استاد بان وا  په خپل المي ژونود کوې کووم ک

 چا  او ؟
 د استاد کړ  کار زموږ د ژبې لپار  کومه نوې دریڅه پرانیسې او که نه؟ 

 او دې ره ورره نینې کوچنۍ پونتنې په دې مقاله کې نواب اوې د . 
 د څېړنې میتود:

 په دې مقاله کې رر ډېر  له ررشیحي او رحلی  میتود څخه استفاد  اوې د . 
 بانډوال د ژوند علمي هڅېد استاد 

د ارواناد حسون ګول بانو وا  لوه ناموه ر  ز  هغوه وخوت ااونا اووم چوې پوه 
 ملريووز کووا  د ننګرهووار پوهنتوووت د ژبووو او ادبيووارو پوووهنځي د پښووتو څووانګې 1372

وم  او اروانوواد  بانوو   وا  مووې د ژبووې د روودريس د اصووولو او پيووداګوژ  د  محصوول
ه پراخه حوصله او بشپړ متانوت  مووږ روه د نووونې او مضمونونو استاد  و، رل به يې پ

روزنې په باب لکچرونه راکو  او زموږ پونتنې  به يې په پراخه سينه اورېودلې او د يوو 
نوا مصميمي دوست په څېر به يې زموږ پونتنو ره نوابونوه راکوو ، هغوه پوه واقموي م

  خپول مسوؤليت غونتل چې موږ يو څه زد  کړو او د خپلې ټوولنې د رارلوونکي لپوار 
 اداء کړو.

کا  په پليل کې د الومو اکاډمي ره راغلم استاد  موې پوه  1383کله چې د 
الومو اکاډمي کې د دفرت همکار او د  يوې کوټې ملګرى او او د استادۍ اواګردۍ 

يوو نواى  ۍورنوې پوه خونو ېهمکار په روګوه ډېور  د ررڅنس مو د  ملګرروب او دفرت
 رېرې کړې. 

ان وا  د هغو پر هېواد مينو او پوهو اسوتادانو پوه ډلوه کوې و استاد حسن ګل ب
چې د نوونې او روزنې، ردريس او د ردريس د اصولو په ا ه يې موږ پوه ډېور څوه پوو  
کړ  وو او رل بوه موو د رودريس د ميتوود او څېړنوې پوه ا ه ر  پوه دفورت کوې الموي 

 بحېونه کو . 
دراىن او  لوه آر  د ننګرهوار  استاد حسن ګل بان وا   د پاچا ګول زوى پوه خټوه

وويت د رودارو ولسوالۍ د بان ې د کو  اوسوېدونکو و او پوه همدغوه کو  کوې پوه



   جلهکابل م

145 

 

خو ناغ  محمد داود وفا  په خپول اثور )سوتور  (، ۵)ملريز کا  زېږېدىل و 1321 
او استاد بانو ه ( ۲) ملريز ليکىل 1322د  د زېږېدنې کا   د ادب په اس ت کې( د

لونوه قوامو ( کوې خپول د زېږېودنې کوا  ېکتاب )پښوتني قييلوې او خوا  په خپل 
 (۰)ملريز  ليکىل دى.  1323

م  کا  د رودارو په اواهي   1951استاد بان ه وا  خپلې لومړنۍ زد  کړې  په 
م کوا  پوورې يوې پوه نوموو    1956کوچ لوومړين نووونځي کوې پيول کوړې او رور 

يې خپلو زد  کړو ره د ننګرهوار پوه  نوونځي کې خپلې زد  کړې ررر  کړې، وروسته
م کوا   1964م کوا  پوورې دوام ورکوړ  او بيوا پوه  1963اايل داراململمني کې رور 

 1966کابل ره راغو او  د کابل په اايل دار اململمني کې هم زد  کړې وکړې او پوه 
دې ررڅنوګ يوې د رحو ت بابوا پوه ليسوه کوې د نووونکي  م کا  رورې فوارغ اوو. د

هم ررر  کوله. د کابل له اايل داراململمني څخه  رر فراغوت وروسوته مقدسه دند  
م کوا  د  1971د کابل پوهنتوت د نوونې او روزنې په پوهنځي کې اامل او او په 
 کابل پوهنتوت  له نوونې او روزنې  له پوهنځي هم څخه فارغ او. 

اورو د افغانسوتات ر  د متحود  ايو لوهم کوا  کوې  1975استاد با ن ه وا  په 
ره و  او هلته يې په نيويار  کوې د  ېبني املل  مرستو په يو سکالر ا  کې امريک

بافلو کالج څخه په نوونه او روزنه کې د ماسرتۍ ديپلووم رروسوه کوړ او لوه دو  کوالو 
 (۴)زد  کړو وروسته بېرره هېواد ره راستوت او. 

کوا  د پووهنې    1342استاد بان ه وا  خپول لوومړىن  رسومي ماموريوت پوه 
وزارت په چوکاچ کې  د رح ت بابا په اايل ليسه کې د مملمۍ  له مقدسوې دنودې 

  کا  پورې لومړى د رح ت بابا او وروسته د ننګرهوار پوه  1357څخه پېل کړ او رر 
احداد ليسه کې  نوونکو و. وروسته بيا د پوهنې په وزارت کوې څلوور کالوه د پښوتو 

  کا  د الومو پوه اکواډمي کوې د الموي غوړ  پوه روګوه  1361ژبې اي يټور و او په 
  کوا  د  1366مقرر او او د محقا په المي رريه ومنل اوو، اسوتاد بانو ه وا  پوه 

  کا  پورې په الوموو اکواډمي کوې  1367څېړنوا  المي رريې ره ررفي  وکړه او رر 
ريوز مل 1367و، چې د وطن حاوت خوراب اوو  او پوه  په خپلو المي څېړنو بوخت 

موي مؤسسوو یکا  پېښور ره مهاجر او.  هلته  په پېښور کوې هوم پوه نووونيزو او رمل
کې د وطن د بچيانو د روزنې لپار  په مسلکي دندو بوخت او،  لومړنۍ  دنود  يوې د
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جورمن پوه مؤسسوه  -پوا  م کوا  پوورې د  1991د نومرب له ميااتې رر جوت  1989 
 (۱)ر ر  کړه. کې د ماسټر ټيچر ټرېرن په روګه دند  ر

د رربيې پوه کوالج کوې د  وم کا  پورې د برش  قواو  1993م کا  څخه رر  1991 له
رنگوه ا( د مضوموت اسوتاد او همد Communicationادار  څانګې چېرمني په حيوث او د )

په همدغه کالج کې داخل خدمت نوونکو ره د مسلکی زد  کړو د اسوتادۍ دنود  يوې هوم 
کې د نرباسوکا پوهنتووت د متحود  ايواورو د بوني امللو  ودې او م کا   1993درلود . په  

افغانستات ر  د نوونې او روزنې پوه سوکتور کوې د نووونې  لهانکشاف د پروګرام په مرسته 
موي نصواب د ډيوزاين کولوو او ورنووونو د متخصوص پوه یاو روزنې د لومړنيو نووونځيو د رمل

 (۶) روګه دند  ررر  کړه.
  کا  په پاى کې ننګرهار روه راغوو او د  1372وروسته بيا د استاد بان ه وا  

ننګرهار پوهنتوت د نوونې او روزنې په پووهنځي کوې د نووونې او روزنوې د مسولکي 
مضامينو استاد او، څه کم دو  کاله يې دلته دند  رر ر  کړه او بيا بېرره پېښوور روه 

دولتوي  بيوا د بېالبېلوو غوري څه مودې  وزګارريا وروسته يوو نول لهو . په پېښور کې  
لهوویم د بافغانسووتات ر  د  لووهاو   UNICEF، save the childrenمؤسسووو لکووه 

او د طاليوانو د حکوموت لوه ( ۷)کې يې د لن  وخت لپار  کار وکړ پيوستوت په پروژ   
او يوو نول بيوا د الوموو   ی  کا  بېرره کابل ره راغ 1381پاى ره رسېدو وروسته په 

و څېړنو په نړيوا  مرکز کې د پښتو مهلې مسوؤ  مودير وټاکول اوو او اکاډمي د پښت
  کوا  د مرغوومي د  1383خپلو څېړنو ره يوې همدلتوه دوام ورکوړ، چوې بواوخر  د 

دقيقو د مغز  سوکتې لوه املوه د خپول  45بهو او 12نېټه د غرمې پر   9ميااتې په 
 (۱)د او يا يې رل پارې. کار د مېز رر اا يې د اجل دااي ره لييب ووايه، روح يې نا

استاد بان ه وا  چې ز  ورر  په دفرت کې يو ناى پوارې اووى وم، رول بوه يوې 
المووي بحېونووه، جرګووې او مرکووې خونووېدلې، هغووه د يووو  هوسووا او پوور نووات بسوويا 
افغانستات ارمانهن و او همېش  به يې د هېواد په غميزو او رراژيديو خپل فکر بوخت 

 ې کله ناکله بحېونه هم کو . ساره او په دې ا ه به ي
استاد بان ه وا  د نوونې او روزنې په بېالبېلو برخو کې زد  کړې کوړې وې او رول يوې 

خپل مسلب ر  مينه کوله او په مسلکي چارو به رول بوخوت و، هغوه د رمليموي نصواب،  له
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هې پيداګوژ ، د ردريس د اصوولو او د زد  کوړې پور بېالبېلوو مېتودونوو کوې د نوانګړې پوو 
 خاوند و او په ام  ډو  يې په دغو برخو کې ژورې رهربې کړې وې. 

هغه به په المي مهالسو او سيمينارونو کې رغند  ون ه اخيسوتله او پوه الموي غونو و 
کې به د بحېونو نانګړى مينه وا  و،  رل به يې خپل نظور او ليودلورى پوه دغوه ډو  غونو و 

اصوولو  ې او روزنې، رمليموي نصواب او د رودريس دکې څرګنداو . ارواناد بان ه وا  د نوون
هوم نوانګړې کوې او ميتودونو ررڅنګ په پښتني راريخ او  د پښتني قييلو او خېلونو په برخه 

 اسوتادپوهه درلود  او په دې برخو کې يې نوانګړ  آثوار او الموي مقوالې هوم لويک  وې، 
  اووى دى، د هغوه  وروسوتۍ بان ه وا  څو څو نل په رقديرنامو او رحسني نامو  هوم ويوا  

 (۱)دولتي رريه اوله رريه و .  
استاد بان ه وا  د نوونې او روزنې په برخه کې د هېواد دننه او له هېواد څخه  

د باندې په ډېرو  م  او بوني امللو  الموي سويمينارونو او کنفرانسوونو کوې ګو وت 
 امللو  کچوه  خپلوې کړى و، چې په المي کانفرانسونو او غون و کې په  م  او بني

ليکنې او مقالې هم و اندې کړ  د . د هغه ډېورې مقوالې پوه کابول مهلوه، ارفوات 
مهله، د سواد زد  کړې مهله او نورو کې خپورې اوو  د ، د نوانګړو آثوارو پوه ډلوه 

 کې يې وندې آثار د يادولو و  د : 
اد بانو ه دا المي څېړنيز  پروژه  است :(قاموس)لونه ېپښتني قبيلې او خوو 1

المي رريې  څېړنوا وا   ره د پښتو څېړنو نړيوا  مرکز د ريل  انستيتوت له خوا د 
  کوا  يوې بشوپړ ه کوړې د  .  1365ره د ررفې  په غرض ورکړ  اوې و ، چوې  پوه 

ټايپي نسخه يې د افغانستات د الومو اکاډمي په کتابتوت کوې خونود  د . دا پوروژه 
په پېښور کې د ختويځ  بيوا رغوونې ادارې )کوور(  لوه    کا  1381په کتايب بڼه  په 

 مخونو کې د زرو ټوکو په امېر چا  اوې هم د .  568خوا په  
 په لومړنيو ښوونځيو کې د ژبې د زده کړې الرښوونې او سـااتيژۍ :وو   2

  کا  په پېښور کې د ختيځ  بيا رغونې ادار  )کور( له خوا پوه لويوه  1379دا اثر په 
 مخونو کې چا  اوى دى.  87کچه په 
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د لومړي، دويم او دريم ټولګيو د ژبې د زده کړې مهارتونه، پښتو ژبه وو  3
او  پنځم ټولګي قرائت او الرښـود:  د څلورم ټولګي لپار ، په حيث د دوميې ژبې

 د نورو دريس موادو په راليف کې برخه اخيستل. 
لپار  درې جلد  په پښوتو ژبوه د لويانو د سواد زد  کړې )د ژبې زده کړه (: وو 4

 .نوونځي څخه د باندې زد  کوونکو پروګرام لپار  لهاو درې جلد  په در  ژبه 
وو په افغانستات کې د سواد زد  کړې د پروسې د پرمختوګ ارزيوايب )څېړنيوز 5 
 (۵۳)اثر ( 

 وو  د نوونې او روزنې د اصطالحارو قامو  په پښتو ژبه )ناچا ( 6
کلنۍ پورې کوچنيانو ره د سواد  15څخه رر  ۍکلن 9 لهکړې وو  د سواد زد   7

 (۵۵)زد  کړې لپار  د ژبې کتاب )ناچا ( 
وو ارواناد  بانو ه وا  د رمحقوا الموي رريوې د ررفيو  پوه غورض د کوونړ او   8

ننګرهار وويتونو د ارنوګرافيکي څېړنې پروژه اخيستې و ، چې پر دغه پوروژه يوې هوم 
چې مرا مملوم نه و ، نو د  هم په همدې منځ کوې د اجول    خو داډېر کار کړى و

داايې ره ليیب ووایه او په رسمي وخت په خپل دفرت کوې د مغوز  سوکتې لوه املوه 
 دې فاين نړۍ وکوچېد.

 پایله:
رر کومه چې ماره مملومه د  د استاد بان   وا  په ا   یو  داسوې څېړنوه چوې د 

واچوو  هوم نوه د  رورر  اووې، پوه داسوې هغې د المي ژوند په ا   لږ  غوندې راا 
حا  کې چې استاد بان   وا  هم استاد و، هم څېړونکی و، هوم روانپوو  و او هوم لوه 
ک لونو ډ  انسات، خو دا چې ولې د راریخ له حافظې دومر  ژر ووت نايي ډېرو روه 

 دا خرب  د پونتنې و  .
  لوه څېړنوو او د دې لپار  چوې زمووږ نووات اکاډمیوب نسول د اسوتاد بانو   وا

المي ژوند  خرب  يش، نو په ا   يې څېړنې او ګروېږنې په کار د  چې لوه یووې خووا 
د استاد حا ادا يش او له بلې خوا زموږ نوانات د داسې الموي او څېړنیوزو سوټو لوه 

 څېړنو خرب يش.
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هیله د  چې د استاد بان   وا  د المي او څېړنیز ژوند بېالبېل ا خونوه وڅېوړ  
 يش. 

 
 أخذونه:م
 په  الومو اکاډمي کې استاد بان ه وا  د  رسمي سوانحو دفرت.  -۵
حسن ګل بان ه وا  )پښوتني قييلوې او خيلونوه قوامو ( د افغانسوتات د الوموو   -۲

   1381اکاډمي ، د پښتو څېړنو نړيوا  مرکز ،  د ختيځ  بيا رغونې ادار  )کوور( ، پېښوور ، 
 مخ .  214کا  

 مخ .  556  )پښتني قييلې او خيلونه قامو ( ،حسن ګل بان ه وا -۰
 مخ . 556حسن ګل بان ه وا  )پښتني قييلې او خيلونه قامو ( ،  -۴
 مخ .  557حسن ګل بان ه وا  )پښتني قييلې او خيلونه قامو ( ،  -۱
 مخ .  556حسن ګل بان ه وا  )پښتني قييلې او خيلونه قامو (،  -۶
 ييلې او خيلونه قامو ( همدغه مخ . حسن ګل بان ه وا  )پښتني ق  -۷
 زما د اخيص يادانتونو څخه .  -۱
 د رسمي سوانحو دفرت .   -۱

 مخ .  558حسن ګل بان ه وا  ، پښتني قييلې او خيلونه قامو  ،   -۵۳
 مخ .558حسن ګل بان ه وا  ، پښتني قييلې او خيلونه قامو  ،  -۵۵
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  پوهنيار ميوند بختيار
 

 وټو د لهجې ګړويزونه )ډايلکټزمونه(د خر 
 

 :لنډيز
 

په پراخ مفهوم ر  د مفاهمې هرې وسيلې روه ژبوه ويوال  اوو  خوو پوه الموي 
روګه چې موږ پر ژبه بحث کوو، هغې ره يو کسيي سیسټم وايو چې له يو لړ اختيوار  

و وييزو غږونو څخه جو  او  د  او د ټولنې وګړ  يې د يو  بل د پوهولوو او راپوهولو
لپار  کارو ، يا په لن ه روګه ويلی او چې ژبه د يوو لوړ اختيوار  ویيوزو غږونوو څخوه 

منځ د افهوام او رفهويم  يوو  مهموه  جو  اوو  سیسوټم د  چوې د ټوولنې د وګوړو رور
 وسيله د .

د ژبې په سیسټم کې کوچنیو رغيريارو ره موږ لههه وايو. که سيسټمونو يومخيز 
يې بولو، يا د يو  ژبني سیسوټم پوه دننوه کوې کوچنیوو  ر  روپري درلود  نو بېلې ژبې

جغرافیو  رغيريارو ره ګړدود )لههه( ويل کېږ . په لنو ه روګوه ويلوی اوو، هغوه څوه 
چې ژبه نه د  هغه لههه د ، يا که ژبه يو  ونه فرض کړو  نو نواخونه يوې لههوې د  

نوور خلوب  او د يوې ژبې د وګړيو په غږېدا کې هغه روپريونه چوې محسوسوېږ ، خوو
 يې په خربو پوهېږ ، هغه لههه د .

د لغت په ا ه پوهات مختلف رمريفونه لر . لغت يا ويی هغه ژبنی ممنا لرونکوی 
فورم د ، که رهزيه يش، خپله ممنا له وسه نه ورکو  او له رهزيې څخه يوې ممکون 

لکوه خپلوا  مورفيم، یا ناخپلوا  مورفيم يا دو  خپلوا  مورفيمونوه و  روه رايش، 
ررکييوي لغتونوه. موورفيم او کلموه هوم پخپول مونځ کوې رووپري لور . لههوو  لغتونوه 
)دايلکتزمونه( هغو لغتونو ره وايي چې د يوې ژبوې پوه لههوو کوې کوارو  کېوږ  او د

 



   کابل مجله

151 

 

مميار  لههې او د ه غې ژبې نورو لههو ويونکيو ره نوو  و . د بېلګوې پوه روګوه د 
کارېږ   خو کړويزونه يې موړۍ او ټيکلوه )ډوډۍ( لغات چې په اديب ليکنۍ ژبه کې 

 د .
هر  ژوندۍ ژبه لههې لر ، پښتو هم د نړۍ په ژونديو ژبو کې هغه ژبه د  چوې 
لههو  رنګارنګي يې د هر چا پام نانته را ا ولی يش. همدا لههې او لههو  لغتونه 
کووه را غونوو  يش، لههووو  قاموسووونه وکښوول يش او  پووه دغووه برخووه کووې المووي او 

کار ويش  نو لرې نه د  چې پښتو ژبه بوه لوه خپلوو سويالو ژبوو ر  پوه يوو   اکاډميب
کتار کې ودرېږ . لکه څنګه چې ټوله ره مملومه د  چې د هرې ژبوې د لغوارو پانګوه 

 له څلورو برخو څخه جو ه د  چې په وندې ډو  د :
 و د ارکاييکو یا ز و لغتونو ژوند  کو .۵
 تزمونه یا لههو  لغتونو را ټولو .و د ژبې له ټولو لههو څخه دايلک۲
 و اډاپټېشن یا له نورو ژبو څخه د لغتونو پورو ۰
 و د نويو يا مصنواي لغتونو جو ونه۴

 پورره برخې  د ژبې په غنا کې مستقيم نقش لرو  يش.
دايلکتزمونه یا لههو  لغتونه هغه لغتونه د  چې د يوې ژبې په لههو کوې يوې 

راپوهولو لپار  کارو  او په ورننۍ ژبه کې کارو  کېوږ ، خلب د يو  بل د پوهولو او 
 لکه  ډوډۍ، مړۍ، ټيکله، وجود، جوند او داسې نور.

په دې کوچنۍ ليکنه کې په غزين وويت، قر  باغ ولسوايل کې د مېشته خروټو 
له ګړدود څخه رر سلو زيات هغه نو  او کم پيدا لغتونوه راټوو  اوو  د  چوې ډېورو 

پيدا کړې نه د  او په اوفاهي روګوه د خلګوو پوه ژبوه او لههوه کوې  يې ليکنې ره ور 
کارو  کېږ . په دغو راټولو اويو  لغتونو کوې د نينوو ريښوې آت زا ه آريوايي پېور روه 
رسېږ ، لکه اوېهه، بګ، جات او داسې نور. په دې مقاله کې د راټولو اوويو لغتونوو 

د  چې رر اوسه د خرټو پوه لههوه ډېر  برخه نږه پښتو لههو ، پور او ارکايب لغتونه 
 کې کارو  کېږ .

 آر لغتونه: ژبه، لههه، ويی )لغت( او ډايلکټزمونه )لههو  لغتونه(.
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 :رسيزه
ژبه د برش لويه اخرتاع او د متودت بنسوټ د . بغوري لوه ژبوې د انسوات د ژونود، 
پرمختګ، پوهې، او... متدت د اته وايل رصوور پور اوبوو د کرنوو ايسوتل د . ژبوه د 

منځ د روپري لو  رحد د . همدا ژبوه د  چوې د  انسانانو او نورو ژونديو موجودارو رر
منځ د مفاهمې د لويې وسيلې په نامه يادېږ ، د انسات له پيدايښوت ر   انسانانو رر

 که سمه نه و  زېږېدلې  نو لږ به ررې کرش  و .
نوه د ، ه غوه ژبه او لههه يو له بل ر  نه الېدونکی رړاو لر . څوه چوې ژبوه 

لههه د ، يا ژبه او لههه د يوې سکې دو  مخونه د . لههې هم لکه ژبوه د ټوولنې د 
منځ د افهام او رفيهم دند  مخته و    نو پخپل ذات کې هيڅ کوموه لههوه  افرادو رر

غلطه نه د ، ناسمه څه چې ارزنوتمنه هوم د . د پښوتو ژبوې لههوې د نوادرو لغتونوو 
ټولو  او د ګرامر  نانګړنو ثيتو  يې پخپل نا  ارزنوتمن خزانې د  او د لغتونو را

کار د . له بد  مرغه پښتو ژبه رر اوسه يوو  مميوار  لههوه نوه لور  چوې پوه رسومي 
ټلوېزيووت کوې يوې ټوو  وينودويات پوريو  وکوړ . دلتوه د مميوار   -ااالميو او راډيو 

نوه بوو  چوې لههې د منځته رارګ پور پرنسويپونو نوه غږېوږ   خوو دومور  يادونوه ا ي
 مميار  لههه او يو متحد ليکدود د پښتو ژبې په بنياد  ا رياوو کې راني.

د غزين د قر  باغ د خروټو لههه چې نينې نانګړنې يې له لوېديځ، نینې یوې 
د سوېل و لوېديزو لههو ر  ورره د  او نينې نانګړنې يوې مرکوز  لههوې روه پاروه 

  نوانګړنو بحوث وکوړو او د ليکنوې ډېور  کېږ . دلته به د دې لههې پر نينو ګرامر 
برخه به د نومو ې لههې ډيالکټيزمونو يا لههو  لغتونو ره نانګړې کړو، هيله د ، دا 

 او دې ره ورره هڅې به د پښتو ژبې په درد ولګيږ .
 :د څېړنې اهميت او مربمیت

( رر اديب ژبې پر لههو باندې کوار روه د لومړيتووب Max Mullerماکس ميولر )
 ورکړ او ويې ليکل:حا 

اديب اصووطالحات مصوونواي د ... د ژيب واقمووي او طييمووي ژونوود لووه هغووه ))
استيداد ر  ر  چې د کالسيکو او اديب اصطالحارو له خوا اوو  د ، د هغوې پوه 

 مخ( ۷۲: ۵۲) ((لههو کي د .
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د لههو د راټولولو اهميت له هيچا څخه هم پټ نه د . که لههوو  لغتونوه لوه 
اټو  يش، د ژبې او ادب په ب ايينه کوې بوه مهوم نقوش ادا کوړ  او پوه هرې لههې ر 

رارلونکي کې به د لو  لههو  قامو  په منځته راو ولو او جو ولو کې به سرت  ونو ه 
ولر . همدا راز د مميار  لههې په برخه کې هم لوه لههوو  لغتونوو څخوه اسوتفاد  

  ګټوه دا هوم کېودا  يش چوې کېدا  يش. د مختلفو لههو د لغتونو د را غون ولو يو 
له دغو لههو  لغتونو څخه د پښتو و پښتو قاموسونو پوه ليکلوو کوې ډېور  ګټوه پورروه 
يش او د قامو  ليکونکي لپار  به د لغتونو په ممنا او ررشوي  کوې د مرتادفوو لغتونوو 

 کمی نه و ، که څخه هم له هر  ا خه  پور  مرتادف لغتونه نه اته يا ډېر کم د .
وضوع باندې، څومر  چې ماره مملومه د ، چا رر اوسوه څېړنوه کوړې نوه پر دې م

د . د لههو  لغتونوو راټولوو  همودومر  ارزنوتمن د ، لکوه د ز و لغتونوو را ژونود  
کو  یا د نوو لغتونو جوو و . پوارې دې نوه و  چوې د خروټوو د لههوې پوه بوار  کوې 

 متفرق مملومات په نينو کتابونو کې راغ  د .
 :وخېد څېړنې م

لکه څنګه چې ټولو ره مملومه د  چې د يوې ژبې د لغتونو پانګه  اصيل موخه:
له دغو څلورو برخو څخه را بشپړېږ : ارکاييزم یوا زا ه لغتونوه، ډايلکټيوزم یوا لههوو  
لغتونه، نيولوجيزم یا نو  لغتونه او فارنيزم و اډاپټيزم یوا پوور لغتونوه يوې بوويل. د دې 

  يش چې د خروټو لههو لغتونه لوه مرګوه وژغوور  يش، لوه مقالې يو  موخه دا کېدا
دغو راټولو اويو لغتونو څخه د لههو  قاموسونو په برخوه کوې اسوتفاد  ويش او دې 
ره ورره هڅې د دې سيب ګرنوي چوې د ژبوې د اموومي قاموسوونو لپوار  د مرتادفوو 

 لغتونو په پيدا کولو کې مرسته وکړا  يش.
د ))پور مميوار  ژبوه د مميوار پوه ژبوه يوو   محمد ممصوم هوروبفرعې موخې: 

له لههو ر  مسوئوونه ))څېړنه(( اثر کې د )څه بايد ويش؟( رر رليب وندې کاږ : 
چلند وکړئ. دې واقميت ره نري اوئ چوي لههوه پوه پښوتنو کوې و رور اوسوه هوم د 
رقد  درجه لر . له مقدسارو ر  بېياکي د کور پايې نړو . د لههوو مورا او ژونود 

 طييمي جريات ره پرېږدئ. ناحقه خپل نات مه په خوين کوئ. هم
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د هر  لههې ويونکي چي ياست، د خپ  لههوې لغتونوه راټوو  او خپوار  يوې 
کړئ. دا کار له همدا نن رشوع کړئ. له لههو  زېرمي ر  که اصوطالحات )ګړنوې( 

 مخ( ۵۱۴: ۵۲هم راخوند  يش، خو د زو  زېر  به و  )
موخه دا هم کېدا  يش چې د خروټوو د لههوې پوه بوار   د دې و ې ليکنې يو 

کې امومي مملومات زموږ له لههه پېژندنکيو او د پښتو ژبې له ژبپوهانو ر  رشيوب 
کړو. د ادب لوه ميينوانو او اواارانو ر  دا مرسوته کوولی يش چوې د نينوو مموارصو 

يوانو روه د متنونو په پوهېدنه کوې زمووږ دا هڅوه مرسوتندويه واقو  کېودا  يش او ادب
ژبا ې او رخليا په برخه کې څه نا څه مرتادفات په ګوروو ورکوړ . د دې ليکنوې يوو  
موخه دا هوم کېودا  اويچې د خرټوو د لههوې لغتونوه راټوو  کوړو او د يوو  لههوو  
قامو  لپار  د خامو موادو په برابرولو کوې بوه موو مرسوته کوړې و  او دا و  هڅوې د 

 هم ارزنتمنې د . مميارې لههې په منځته راو لو کې
 :د څېړنې پوښتنې

و آيا د خروټو په لههه کې داسې لههې یا لههو  لغتونه اوته چوې رور اوسوه ۵
 زموږ د ژبې په قاموسونو کې ثيت او  نه و ؟

 و د لههو  لغتونو راټولو  کومې ګټې لر  که نه؟۲
 و ژبه څه د ؟۰
 و لههه څه د ؟۴
 و ژبه او لههه آيا روپري لر ؟۱
 لههو  لغتونه کوم ډو  لغتونه د ؟ و لههې یا۶
 و د خروټو د لههې امومي نانګړنې کومې د ؟۷

په دې ليکنه کې پوررنيو نينو پونتنو ره مرشوح او نينوو روه ر، ر  نوواب 
 ويل او  د .

 :د څېړنې فرضيه
د خروټو لههه چې په نينو نانګړنو کې له لوېديزې لههې، په نينو له مرکز  

ېل و لوېديزې لههوې ر  ورروه والوی لور . د لغوو  زېرموې لوه او په نينو کې له سو
 ا خه يو  اتمنه لههه د  چې ډېر او نو  لههو  لغتونه لر .
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 :د څېړنې ډول او مېتود
د دې څېړنې ډو  ساحو  او له روې مېتود څخه يې په لیکنوه کوې اسوتفاد  

څخوه هوم  اوې د   خو په څنګ کې ورر  له کتابتوين څېړنوې او ررشويحي مېتوود
 ګټه اخيستل اوې د .

 د خروټو د ژبې لهجوي لغتونه
 ژبه څه ده؟

ژبه د يو لړ اختيار  وييزو او اوريزو سميولونو )االميو( يو  مهمواه د  چې هور 
سميو  يې زموږ د يو  ذهني انځور منايندګي کو . دا انځورونه د انساين چاپېريوا  

و ه رااخوو  او پووه دې روګووه ژبووه د او مهووا  څيزونووه او نانګړريوواوې، پېښووې او کووړه 
 مخ( ۲: ۲منځ  د پوهولو يو  اله او وسيله د . ) انسانانو رر

د ژبې المي رمريف کانديود اکاډميسون پوهانود محمود رحويم الهوام د ))روش 
مخ کې د ژبې له ټولو رمريفونو څخوه  ۵۲جديد در رحقيا دستور زبات در (( اثر په 

ژبوه د غږيوزو سوميولونو داسوې يوو اکتسوايب او ))يو جام  رمريف داسې کښولی د : 
 ((ميېاقي سیسټم د  چې د ټولنې وګړ  يې له يو بل ر  د مفاهمې له پار  کارو .

 مخ( ۱: ۵۵)
که په لن  ډو  ووايو ژبه د پوهولو او راپوهولو داسې يو  وسيله د  چې انسوانات 

و د نورو د خياورو او پرې په خپلو کې ا يکي ټينګو ، خپل خياوت نورو ره بيانو   ا
 مخ( ۱۲: ۵۳) غونتنو  نواب پرې وايي.
 لغت څه ته وايي؟

ويوی يوا لغوت هغوه خپلواکوه ممنواييز  ))مهاور احمد زيار لغت داسې رمريفو : 
ژبنۍ ټوټه يا يووت د  چې پر زيارو و و ممناييزو ټوټو نه اونل )نوه رهزيوه( کېوږ  يوا 

نتيهې ره رسېږو چې لغوت د ژبوې ډېور يې څو  انل نه غوا  . ... په پا  کې دې 
 مخ( ۵۱: ۱و وکی نسيتاد خپلوا  ممنا لرونکی واحد د . )

څنګ نينې روپريونه هم لر ، لغوت کېودا  يش  لغت او مورفيم د ورره وايل رر
لووه دوو مورفيمونووو څخووه منځتووه راغلووی و ، لکووه د ) پوهنتوووت( لغووت چووې لووه دوو 

( د ، لومړ  يې ازاد او دوهوم يوې مقيود مورفيمونو څخه رغېدلی چې )پوهنه + روت
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مورفيم د   خو په ټوله کې يو لغت يا يو  کلمه د . موږ کوو  اوو مرکوب او مشوتا 
 لغتونه رهزيه کړو  خو مورفيم هيڅکله د رهزيې و  نه د .

د يوې کر  ليکنوۍ پښوتو وييپانګوه  لکوه نوورې ژبوې لوه څلوورو خوواوو څخوه را 
 بشپړېږ :

( خوپلاليس ۰( لرغوين يا ارکاييب وييونوه، )۲يا ګړوېزونه، ) ( ګړدود  وييونه۵)
 ۱: ۴( پور يا مستمار او دخيل وييونه، يا پوروېزونوه )۴يا مصنواي وييونه يا نوېزونه او )

 مخ(.
(، ز ه یوا لرغووين لغتونوه: پوه لههوه کوې کوه نويم Archaismsو ارکاييزمونوه )1

ې څر  نه لګي او يا رش پوه ز و اديب نيمژواند  پارې لغتونه چې يا يې په ټوله کې ی
او رواريخي ليکنووو او متنووو کوې راخونوود  اووو  و  او يووازې د ليکوالووو، اوواارانو او 
ژورنالستانو له خوا په لږو ډېر اک  او ممانيز بدلوت کارو  کېوږ  او ورو و ورو ګړنوۍ 

 ژبې ره هم ور مومي  لکه: نړۍ، هېواد، ارل، يوت، ويا ، هسب او...
( یا لههوو  لغتونوه: دا لغتونوه چوې پوه بېالبېلوو Dialectismsلکتزمونه )و ديا2

 لههو کې استم   لر   لکه کور، ډوډۍ، اوبه، پالر، مور، خور، ورور او....
( نو  جوو  اوو  لغتونوه: هغوه لغتونوه چوې د Neologismsو نېولوجېزمونه )3

( او Lexicologyوهنې )( او بيا د لغتپوLinguisticsنوې رغاونې له ورې د ژبپوهنې )
د ا وندې المي او رخنيکي څانګې د پوهانو له خوا نو  جو ېږ ، هغه هم د ررکیوب 

(Word Compound( او رهزیووې )Derivation او ریووارو لغتونووو لووه مخووې  لکووه )
پوهنتوت، پوهنځو، روغندى، غرىن، وګړىن، پانګوا ، نمکووا ، وسوليب، رليوب، 

 او... . برخليب، مخکتنه، ټولنپوهنه،
( یا پوور لغتونوه: دا Foreignisms & Adoptismsو فارنېزمونه او اداپتېزمونه )4

ډو  لغتونه له نورو ژبو څخه راپورېږ . دا ډو  لغتونه که په پورو ې يوا پوورونکې ژبوه 
کې په ه غه آر  جوله او ممنوا وکوارو  يش، )دخيول( بلول کېوږ   خوو کوه لږوډېورو 

رايش، يا په بله وينا چې د پورو ې ژبې له فونولووجيکي او  جوليز يا مانيز بدلوت پکې
رغانيزو )ګرامر ( او يا هم له ممناپوهېزو آرونوو ر  ا خ ولګوو   نوو بيوا اداپتيزمونوه، 
لکه پښتو او  )مفغن( پاريس او  )مفر (، هند  او  )مهنود( او اوريب اوو  

 )ممرب( بلل کېږ .
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منځ هم و ، بې بدلونه نه پوارېږ    ژبو ررپور لغتونه که د ډېرو نږدې )ګاون يو( 
نو له دې ومله يې ان و  زيارر  )اداپتيزمونه( کارو  کېږ   لکه بينب )بانب(، ام  

: ۶)امه(، طمو  )متوه(، مرصوع )ملو (، وقوت )وخوت(، قحطوي )کواختي( او.... )
 فیسيو  پااه(

ثور کوې لههوو  پوهاند دوکتور مهاور احمد زيار )پښتو وييپوهنه او ويريغاونه( ا
ء ګويشوی   ګړويز  )واژه))لغتونه چې زموږ د مقالې امد  موضوع د ، داسې راپېژين: 

dialectism  هغه ویی چې په ژبه، پوه نوورو ټکوو، پوه ا ونودو ګړدودونوو کوې ژونود :)
کارېدنګ لر ، هر ګور ، کېدا  يش، په نينو ګړدو کې له منځه رللی و  او چېورې 

سور رود(، رورو    –دودو کې څر  ولګي، لکه ونج )ککړ  يې په يو نيم نانسايت ګړ 
)ررونل( د )اختطافو ( په ممنا او نولل )لونل( د )نېارو ( په ممنا )پېښور(، ناغلی، 
پخوله، نټه )انکار(، سکته )قناات( ... )کندهار( روت، نړۍ، مړېستوت او داسوې نوور 

 مخ( ۶۷: ۱ګو  )کمپېښي ګړويزونه چې هممهاله له ز ويزونو ر  هم ا خ ل
 څه ته  وايي؟  dialectلهجه  

لههه د خربو اررو طرز يا د خربو د افادې يوو ډو  د . لههوې روه پوه انګرېوز  
څخووه مشووتقه کلمووه د  او  dialectos( وايووي چووې د يونوواين لووه لغووت dialectکووې )

ډيالکټو  د خربو کولو طريقې ره ويل کېوږ . لههوه د يووې ژبوې محو  نواوه هوم 
هوم ويلوه اووې د  او هغوه هوم د  phraseology. لههوې روه فرېزيولووجي بلال  او

 مخ( ۴۲: ۵۲افادې د څرګندولو ورې ره ويل کېږ . )
کانديد اکادميسني پوهاند محمد رحويم الهوام، لههوه يوا ګوړدود د يووې ګړنوۍ 
ټولنې د ګړېدونکيو ډله ييز روپري بويل او ګړدود د يوې ژبې د بشپړ نظام فراي نظام 

 ګڼي.
پوهاند صديا هللا رنوتني ))پښوتو ګرامور(( اثور کوې پښوتو لههوې پور دوو ډلوو 
وېيش چې يو  يې اص  او بله فراي ډلوه نوموو . اصو  ډلوه بيوا پور دريوو څوانګو: 
لوېديځه لههه، مرکز  لههه او ختيځه لههه بانودې وېيشو. بلوه ډلوه فراوي لههوې 

لههه، د احمودزو لههوه،  نومو  چې هغه بيا پر وزيرۍ لههه، د خټکو لههه، کاکړۍ
د وردګو لههه، د پکتيا لههوه، د اپريودو لههوه، د يوسوفزو لههوه، د بواجو  لههوه، د 

۴۵۶  - ۴۵۰: ۰رو پور لههوې وېيشو. )مومندو لههوه، د خوګيوانو لههوه او د اوينوا
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مخونه(. د پوهاند رنتني صاحب د وېشنې پر اسا  ويلی اوو چوې د خروټوو لههوه 
 دا  يش.مهمه فراي لههه حساب کې

 د يوې وېشنې پر اسا  لههې پر دو  ډوله د :
هغه لههې چې په يو  خاصوه سويمه او محول پوورې  الف: جغرافيايي لهجې:

ا ه لر ، لکه د اين ن  پښتو لههه، د کندهار پښتو لههوه، د پکتيوا پښوتو لههوه، د 
 ننګرهار پښتو لههه، د غزين پښتو لههوه، د پېښوور پښوتو لههوه، د وزيرسوتات پښوتو

 لههه، د سوات پښتو لههه او داسې نور....
دا هغه لههې د  چې د ټولنې د بېالبېلوو ټوولنيزو ډلوو، ب: ټولنيزې لهجې: 

قرشونو، د بېالبېلو اقتصاد  طيقو او دندو درلودنکيو له خوا ويل کېږ . لکه د بو ایو 
. د او اتمنو لههه، د خوارانو لههه، د اپنو لههوه، د نووونکيو لههوه او داسوې نوور

خربو اررو او ګړېدا د دغو ډلو رر څنګ په ژبني سیسټم کې نورې نوانګړې بڼوې هوم 
وجود لر ، چې د )ګړېدا ژبه(، د )ليکلو ژبوه(، )اديب ژبوه(، )وليسو ژبوه( او پوه نوورو 

 مخونه( ۰۰ - ۰۲:  ۵۳ر  يادېږ  )
 پښتو ګړدودونوه )لههوې())نوموری ژبپو  دوکتور زيار د پښتو لههو ا وند کاږ : 

 پر څلورو غورو ډلو وېشنه مومي:
 و سوېل و لوېديز  پښتو۵ 
 ختيز  پښتو –و سوېل ۲ 
 و ا   ختيز  پښتو ۰ 

 مخ( ۴: ۴و منځنۍ پښتو )۴
 ګړدود )لههه(  پوهنه نومي اثر د پښتو لههو  وېش رر رليب وندې کاږ :

له دغه څلور ګوين لههو  وېش ر  څلورګونې سيمې او څه ناڅوه څلوور سورت 
 ونه )ډلې( رړاو لر  او هغه دا د :ټرب 

و لومړۍ ډله لوېديځ يا کندهار  لههې: په لومړنۍ ډله کې کندهار، هلمنود، ۵
 سيستات... کې د غلهي، غرغښتي... لږکيو، زيارر  په سړبني پښتنو پورې ا ه لر .

و دوهمه ډله يا سوېل ختيځ لههې چې د لومړۍ ډلې پوه مخوامخ جغرافيوايي ۲
لر . يا په بله وينا زيارر  د کسې د غر  سوېل او ختويځ سويمې پکوې دريځ کې ټيکاو 

راني. په داسې حا  کې چې لومړۍ ډله کې زيارر  د دغې راريخي پښوتني ټواټويب
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کې ا   او لوېديځ سيمې راني. په دغه ډلوه کوې د ټوربين پلوو  د لږکيوو سوړبني 
ايس، اورياين، وزيور، څنګ زيارر  غرغښتي او کرواي ټربونه رانوي، لکوه کواکړ، کو رر

مسيد، ګن اپور ، بنوڅي او خټب دغه راز بېټني چې له پنځو بنسټيزو ټربونوو څخوه 
کوم نانله دريځ نه لر  او د پخوا راهيسې په وزيرستات او ورڅېرمه سيمو کوې اويس، 

 هغه هم په همدغه لههو  ډله کې امېر  کېږ .
 پوولې، د جلود  څخوه د و مينځني لههې د دورانيو، غلهيو له پخوانيو ټربين۰

جال  آباد د ر  رود رر دورکې پوورې نوږدې پوه يوو مخيوز ډو  ټوو  غلهوي ټربونوه 
رانغا  . د متوزيو دوهمه ډله ټربونه، لکه د غزين، د قور  بواغ خروټوي، د نورنې او  
خېل، د زرملې متيز  په استېنايي روګه د دوهمې لههو  ډلې استاز  کو . په ز ه 

دغو ټربونو د کاکړو، ارياين او سوې  پښتونخوا نورو ااوخوا ټربونوو پورې بيا دا چې 
 ( دويم بدلوت )ز( هم راخپل کړ  د .ẓ –( رر څنګ د )ږ ṣ –د )ښ 
و ا   ختيځ يوا ننګرهوار  لههوه: دغوه ډلوه لوه جغرافيوايي پلوو  لوه غلهوي ۴

جو ، د حصار  او ر  رود له غلهوي ټربونوو پرروه ټوو  ننګرهوار، کوونړ، لوږ او ډېور بوا
مومندو سيمه، ااوخوا پېښور، سوات، چج هزار  ضل ، هريپور او د سيند پورې ټوولې 
سميې رانغا   چې په ټوليز ډو  په کې اينوار ، مومند، ساپي، ررکاين، يوسوفز ، 

 مخونه( ۶۷ -۶۶: ۷دلزا ، داودز ، ګدانه او نور لو  او وا ه ټربونه راني. ) 
م نوانګړ  روپريونوه چوې د يووې ژبوې د کوو  (:Dialectismsلهجوي لغتونـه )

ويونکو لخوا ليد  کېږ ، هغه د هغې ژبې بېالبېل لههې د ، يا پوه بلوه وينوا د يووې 
ژبې هر ويونکی د ه غوې ژبوې د يوو ګوړدود نوکاروندويي کوو  او يوو لوه بلوه ر  د 
بېالبېلو بيولوژيکي، سوسيالوژيکي او جغرافيايي دريځونو په لرلو ر  د ه غوې يووې 
 .ژبې په استم   او کارونه کې روپري لر ، لکه ډوډۍ، ټيکله، مړۍ  او داسوې نوور...

 مخ( ۷۵: ۱)
منځ د پوهولووو او راپوهولووو يووو  وسوويله د  يووا ژبووه يووو   ژبووه د ټووولنې د وګړيووو روور

ټولنيز ، اکتسايب او ثقافتي پديد  د ، نه اضو ، فطر  او طييمي بلکې يو  ټولنيز  
 پديد  د .

د نړۍ له ژونديو ژبوو څخوه د  چوې پور بو ايو ادبيوارو ربېور  د زيوارو پښتو ژبه 
 لههو درلودونکې هم د .
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 او  به دې ره رااو چې لههه څه ای د ؟
اموا زموا پوه فکور د دې ))د ژبې او لههې د روپري په بار  کې پوهاند رږ  ليکي: 

وګڼوي او کووم روپري د نودلو لپار  رر دې هم نه ور  دا د  چې سړ  ژبه يو سیسټم 
ډله ييز روپري، چې پخپله دغه سیسټم کې ليد  کېږ ، هغه لههوه وبوويل. اموا کلوه 
که خپله سیسټم بېل و ، هغه بېله ژبه وګڼوي. پوه دې نوا  کوې دا هوم بايود وويول 
يش چې نايي پخپله دلته يو  ژبني سیسټم کې لههو  اختالف اجت اي و  چې 

نوايي محو  و  چوې د جغرافيواو   د صنف او طيقوې پور اسوا  منځتوه رانوي او
 مخونه( ۱۱ -۱۷: ۵روپريونو پر اسا  رامنځته کېږ . )

پښتو ژبه هم ګڼې لههې لر  او هر  لههه يې خپلوې نانګړريواوې او نوکالوې 
لر ، په هر  لههه کې نينې داسې نادر لغات موند  کېږ  چې نايي د ژبوې نوورو 

يش  نوو مووږ دلتوه دا هڅوه کوړې د  ويونکو ره به نو  و  او ممکن سم پرې پوو  نوه 
چې د خروټو د لههې نينې لغتونه راټو  او د پښتو ژبې مينه والوو پوه موخ کوې يوې 

 کېږدود
په دې ليکنه کې مو نينې داسې لغتونوه هوم راو   د  چوې ډېور  ژور  ريښوه 
لر  او آت په اريايي دور ره يې ريښه رسېږ . دا او دې روه ورروه هڅوه لغتونوه لوه موړه 

ژغور  کېدا  يش او که دې ره ورره هڅو روه دوام ورکوړ  يش د پښوتو ژبوې د کېدو 
لغتونو پانګه به مو غني کړې و  او د پښتو  و پښتو قامو  ليکونکيو ره بوه موو پوه يوو 

 امېر مرتادف لغات ورکړ  و . 
 :د خروټو د لهجې ځينې ګرامري ځانګړنې

له لوېديځ ګوړدود ر   د غزين د قر  باغ د خروټو لههه چې نينې نانګړنې يې
ورروه، پوه نينوو خصوصويارو کوې د سووېل و لوېوديزې لههوې ر  ورروه د  او نينوې 
نانګړنې يې مرکز  لههې ر  مشرتکې د . دلته به د دې لههې پر نينو ګرامور  

 خصوصيارو څنګزت بحث وکړو:
د فملونو په برخه کې، لوه نوۍ خووا دوهوم واريانټونوه لههوو   د فعلونو برخه:

 لکه:د ، 
 چېنم –وکو                                                          کښېنم  –وکړ 
 چېنه       –وکه                                                         کښېنه  –وکړه 
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 چېني  –وکم                                                         کښېني  –وکړم 
 چېنوست                                                                                              –وکي                                                       کښېنوست  –  وکړ 

 سته –وکئ                                                        اته  –وکړئ 
 سو –ي                                                          او کي –کو  

د ( کوومکي فمول پور نوا  )د ( راو  ،  –د نرينه او نځينه دوا و لپار  د )د  
 لکه: 

 سړ  راغلی د . نځه راغلې د . -
 نځينه نوم داسې جم  کو : د نومونو برخه:

و فشوار يوې پور لوومړۍ څپوه هغه نځينه نومونه چې پا  ره يې زور راغلی و  ا
 و ، لکه:

 جم                        مفرد               
 نځي                      نځه                
 لښتي                        لښته              

 څانګه                                    څانګي
 خپلواين   خپلوانه                                

 زرکه                                     زرکي
 سنځله                                    سنځ 

 پېغله                                      پېغ 
 مينه                                       ميني

 خواکه                                  خواکي
نومونه چې پا  ره يې زور راغلی و  او فشار يې پر وروسوتۍ څپوه هغه نځينه 

 و ، لکه:
 ډېوې                        ډېو               

 ز ې                    ز ه                  
 ورېر                                     ورېرې

 خورز                                    خورزې
 ه                                      پيالېپيال
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 وياله9 بياله                               ويالې9 بيالې
 ويد                                       ويدې
 مڼه                                       مڼې
 مړه                                       مړې

وجودارو نرينه نومونه چې پر بېوا  غوږ پوا  روه رسوېديل و ، ډېر  د ژونديو م
 پر )ات( او نځينه مفرد يې پر )انې( جم  کېږ ، لکه:

 جم                   مفرد                   
 ورور                                   ورورات
 پالر                                    پالرات

 خورانې                        خور            
 مور                                     مورانې
 لور                                     لورانې
 کاغ                                     کاغات

 پړانګ                                  پړانګات
 لېوات   لېو                                   

 زمر                                   زمريات
 ګيد                                   ګيد ات

 مږ                                      مږات
( غږ پکې راغلی و ، يا د فونيم پور )ز ž –همدارنګه ډېر  هغه لغتونه چې د )ژ 

– z ( او په زيارو لغتونو کې د )ش– šفون )  ( يم پر– s:ا و ، لکه ) 
 ژرند              زرند                             
 ژبه                زبه                               

 ژوند              زوند  
 روژه             روز 

 ژوبل             زوبل                             
 سو              او  
 سته            اته   
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 واو              وسو
 مرش              مسېر
 کرش              کسېر

 سګه   اګه           
 رس              رش  

 رشی               رسی
 اخوند            سخوند

پارې دې نه و  چې )کې، چې، مې، نې، زې، رې، دې( د )کې يې، چې يوې، 
 يې، دې يې( لن  اکلونه هم د .مې يې، نه يې، ز  يې، ره 

دلته به د خروټو د لههې يو امېر ډيالکټيزمونه یا لههو  لغتونه له لوسوتونکيو 
 ر  رشيب کړو:

 : انغر ، نغر ، دا لغت نايي اورغالی و .arğalayارغلی  -۵
 : نمکه، ملب، هېواد، لکه د خدا  پر اوېهه مې پرېږد دawejaاوېهه  -۲
 : ناپېر .asmān cakālayاس ت څکالی -۰
 : الت، کيل.asyatاسيت  -۴
 : يتيم، پالر مړ ، بدبخت.akrabاکرب  -۱
 : هغې سپرغې ره وايي چې وچه اوې و .ᾱḍeyalاډېيل  -۶
 : د ناوې د پيکي اوبدلو وېښتانو ره وايي.anğaṣayانګښی  -۷
 : بچيات، اوود.akuṇayاکوای  -۱
 : وريتو ، الوو  کو .aleyalالېيل  -۱

 : وارخطا.alapataلپته ا -۵۳
 : بچيات، اوود.bačuṇayبچوای  -۵۵
 : غوميسه. 163ambara مبرب  -۵۲
 : سندرې.badaleبدلې -۵۰
 : غون ه، د جامو بوخڅه، د رارونو بوخڅه یا پن کی.buxcaبوخڅه  -۵۴
 : اات د، ااتيار.barosaبروسه  -۵۱
  لووبې کووېد:لو ، غټ لکه وايي لکه لو  بګ يې او لوه و و ر bagبګ  -۵۶
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: ز  ، زای، لکه د خټکي  يوا هنودوااې بوو  چوې ډېور ګوړ  يوې  bojبو   -۵۱
 بوجات راني.

 :باد وريا، ګردله، هغه واور  چې له رېز باد ر  مله و .bādwryaبادوريه  -۵۶
 : لو  وېښتات، څڼې.bǝlaciبلڅې  -۵۷
 : کوملې.braziبرزې  -۵۱
 : مرور.ŧṛusبړو   -۵۱
مېشت، د بېلګې په روګه پالنکي زو  بسويا کوړ، یمنوې واد   :basyāبسيا  -۲۳

 يې ورره وکړ.
 : اننګی، با خو.bağwarبغور  -۲۵
 : مرياث، مريات.pātama ṛayمړ  پاره -۲۵
 : درماند ، بېوسهpakoپکو  -۲۲

 پللی صاحب وايي:
 د ژوند په هغه وخت کې چې له نانه وم پکو

 راغلوې وېد رېرو خووږو يوادو موسووووووووويحا 
 : پيوسته، ريښ، په نمکې پسې هموار.ptlrzپتلېز   -۲۰
: اړوميی، اوملې. خود پوهاند زيار په اند خواا  بابوا د مسوتو pǝyپۍ  -۲۴

: ۴هم نيز )پۍ( په دې ډو  راو  : که به پۍ څښې اودې پوۍ يوې د بوزو څښوه )
 مخ( ۰۶

  ، نورسه پېغله.: هغه نهلۍ چې و پېغله اوې نه و peğilčakaپېغلچکه  -۲۱
: د مېو  لرونکيو ونو غوټۍ چې و ګل اووې نوه و . ممکون pongaپونګه  -۲۶

 له پانګې ر  ا يکه ولر .
 : دا هم د سېرې يو  برخه د .pulǝyپولۍ  -۲۷
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 : پلټنه، پونتنه ګروېږنه .palpoṭپلپوچ  -۲۱
 : د خلکو ډله، يو ګرو  خلب.palṭǝnپلټن  -۲۱
 ګودر د نهونو مهلس ره هم وايي. : ګودر. پرptaṇپتڼ  -۰۳
 : رواش، د څوکرو غوندې نازکې او اوبوزنې نه و .puṣǝyپونۍ  -۰۵
 : دا زېور له پوزې څخه پر اون و رانو ند و .pezwānپېزوات  -۰۲
 : پايزېب.pānkaṭeپانکټې  -۰۰
: مړه خاور ، چې اموما په کچه ورو کوې د سوپرو او پليوو لوه  poṭayپوټی -۰۴
 پيدا کېږ . رګ رارګه
 : د کوچينيانو پايزېب.paṣwalayپښولی  -۰۱
 : د ناز  ب ، ناز  بادرنګ، پټخ بادرنګ.paṭaxپټخ  -۰۶
 : داغل.paǰeyalپځېيل  -۰۷
: کله چې خټه په منځ کې نرمه او ر يې کلب اوو  tambolǝyمتيولۍ  -۰۷

 و ، پر ر يې څو  ګرنېدلی يش، متيولۍ ورره ويل کېږ .
: د غوا او غوايه په ر کې اچو  اوو  پوړ  ډولوه اوی tarserayررسېر   -۰۱

 د .
 : هغه غوا چې نوې لنګه اوې و .tandǝyرندۍ  -۰۱
 : ګرمي، سوررړ ، ډېر  ګرمي.ṭṛakرړ   -۴۳
: د رخت لوه رنګارنوګ ټوټوو پور و  بانودې ګنو   اوو  tixanayريخنی  -۴۵

 فرش.
ضا کې ګورد غونودې : رفت، د ګرمۍ په موسم کې چې په فtwaẓamروږم  -۴۲

 خپور و .
له مېخکی غټ له رو زرو جو  او پر مرغلرو جړاو او  د پووزې  :ikṭټيب  -۴۰

 کالی د .
 : وجود، سټه، پژه.jǝndجند  -۴۴
: د وجووود مرتادفووه کلمووه د . دا لغووت هنوود  مسووتمار jindṛǝyجنوود ۍ  -۴۱

 نکارېږ .
 : نمکه،نا ، لکه د خدا  په جات مې پرېږد د.jātجات  -۴۶
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 : پتنګ، اوپر .janat kokǝyکوکۍ جنت-۴۷
 : غيغب، رر زنې وندې راورلې غونه.jijūrayجيهور   -۴۱
 : ز ه. خوا مې بد  د .xwāخوا  -۴۱
: غېږ ايستل. رانه خوا وباسو يوانې رانوه غېوږه )کشوتی( xwāخوا ايستل  -۴۱

 وباسو.
ه مووږ : غو بېهنه، هغه څو  چوې نايسوته نوه و ، پوxwaṛjanaخو جنه  -۱۳

 کې يو  اصطالح د  وايي د خپل کور ناوې خو جنه و د
 پللی صاحب وايي:

 نه مې د قدرت خو جنې ناوې ره چې وکتل
 دا بووډۍ د ډېرو سوورخو ليو زملو کوون ه و 

 : د پښو چاپونه، د پښو نخښې xāpūnaخاپونه -۱۵
 : کوټه، اطاق.xunaخونه  -۱۲
کوالی د  چوې د رخوت لسوتواي  : له زر روارو څخوه رغېودلی xwleخولې -۱۰

 ننې جو و .
: جامې، کايل. د بېلګې په روګه پالنکي سپينې ختې اغوسوتې xatiختې  -۱۴

 د .
: پر خپله خرب  ډېر راکيد کو ، د خپل ز ه منول د بول خورب  xranḍخرن   -۱۱

 نه اورېد .
 : جنګ، جنها . xridخريد  -۱۶
 : بنګړ .culayڅولی -۱۷
ه مريوو څخوه جوو  اوو  زېوور د  چوې نهوونې او  :څړۍ، لceṛǝyڅېړۍ  -۱۱

 پېغلې يې د اا د چوټۍ په ويښتانو پورې رړ  او رر پوندو پورې يې نو ند و .
 : راند او ناز  رواش.cukrayڅوکر   -۱۱
 : جن ه، چري ، د رخت يو  ټوټه. ciraڅري  -۶۳
 : ټيکر ، پړونی، سالو. cunǝyڅونۍ -۶۵
 باز .: سانګه، نېز   caplǝyڅپلۍ -۶۲
 : ګاون  ، همسايه.canglorayڅنګلور   -۶۰
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 : غم، خپګات.cwabڅوب  -۶۴
 : نکته، کوز او ، لکه ناوې مو څو ه کړه.cuṛڅو   -۶۱
 : حوېلۍ، رر کال کوچنی کور.ambarčچمرب  -۶۶
 : خ ر، لکه چښکه یې ماره او .aškačچشکه  -۶۷
لونوی چوې لوه  : هغه د کردو کي )سفايل لونی( څخه جو agay ǰنګی -۶۱

 مستو څخه اړوميی پکې جو ېږ .
 : رلوسه.dakaدکه  -۶۱
 : غم، خپګات.dukدو   -۷۳
 : ميدات، ډګر.drigaṇayدريګڼی  -۷۵
 : د مېلمه لپار  رر اندازې زيات ريار  نيو .drobaṇدروبڼ  -۷۲
 : غوږوالۍ، لښتۍ.ıḍeḍډي ې  -۷۰
 ه مخته نه ااره رلل.رن ېد ، د څارو  نا  پر نا  درېد ، ن: ranḍرن   -۷۴
 : پيدا او ، زېږېدلی.zowalayزوولی  -۷۴
 : ژاکی، ژای، نو  نوات.zaṇkayزاکی  -۷۱
 :  هغه غوا چې د لنګوا  يې ډېر وخت ورلی و .zāṛilwǝğzaلوغز زا   -۷۶
: د ونوود  هغووه غونووه چووې ډېوور وخووت پوورې ورلووی و . د zaṛeyiز ېيووي  -۷۷

 نوينې غونې ب .
 ر ، و ې و ې ډبرې، ميد  اوې ريږې.: باجlǝǝžژغل  -۷۱
 : د انګورو ورنکی، وانکی.angurayžژنګور   -۷۱
: د ژمي په ډېر يخ کې چې له انه اس نه يو قسم  srǝ bacǝriبڅر  ر  -۱۳

 پرخه وور  هغې ره ر  بڅر  وايي.
: افا، مازيګر مها  چې ملر لوېد  خواروه وريوځ د ملور srǝ wrǝر  ور   -۱۵
سور رنګ خپول کوړ . د رو ورو پوه هکلوه د خلکوو اقيود  د ، چوې هغوه له و انګو 

 وخت را پيدا کېږ ، چې بې ګنا  خلب مړه او  و .داسې وايي:
 چې مړه و  مومنات، يا به باد و  يا بارات، يا به رخي وکړ  اس ت.

 : بې خولې بې ژبې، آرام او کرار څو .saṛesanسړېسن  -۱۲
 چې له وېښتانو ډ  و .د چا بدت  :sesanسېسن  -۱۰
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: د   کرتې چې د اور پوه واسوطه غوو   ننوې وايسوتل spinkiسپينکي  -۱۴
 يش.

 : پېشلمی، پېشمنی، پسېمی، پړامی او چربانګی. semayسېمی -۱۱
 : رور ، رور رنګې. skāṇᾱسکااه -۱۶
 : د پېکي وېښتات، د مخې وېښتات. sarkūnḍıرکون   -۱۷
و ډو  د  چې ريښوه يوې د کورنيوو درملوو پوه :د لوخې يsxāwzaسخاوز   -۱۱

 روګه کارو  کېږ .
 : څپلۍ، نېز  باز . sāngaسانګه -۱۱
 : اېمه، دمه، قوت. sekسېب -۱۳
 : د ناوې په وېښتو کې د روپيو ور ايښوو .sperxayسپېرخی  -۱۵
: هغه نهلۍ چې د هور دېوګ رپووښ لورې کوو  يوا يوې swalǝyسولۍ  -۱۲

 .څکه يې کو ، سولېږ  پرې
: يو ډو  ګااه د  چې نځې يې پر رنود  لګوو  او لوه رو زرو  seraسېر   -۱۰

څخه جو ه اوې و .سوېر  او متملقوات يوې رقرييوا لوه نوونس نيموو طوالوو څخوه پوه 
 کالسيب اکل پر رو غميو جړاو او  او جو  او  و .

: له سګې )اګې( څخه جوو ه اووې سوپکه او نيوږه sigroṇayسيګروای  -۱۴
 ډبر .

 : د غنم د وږ  ستنې.salagaسلګه  -۱۱
 : دروغ، درواغ.suṛıسو    -۱۶
 : دروغهن، درواغهن.suṛǝnسو ت  -۱۷
: د واد  د پيل نغار ، د واد  پر او  سهار د ک  د ډم له sarnāmaرنامه  -۱۱

 خوا ډو  وهل کېږ  چې خلب و ه ور و  ، د رنامې ډو ، د رنامې و ه.
 که چو  اه، سپڼ دې وا نه ورمد: غږ، پسپسب، لspūṇسپوڼ  -۱۱

 : سابه، پالب، سارمې او داسې نور.sāgساا  -۵۳۳
 : د مېږيانو د غار ااوخوا ايستلې خاور ، مېږروت.erğalayšاېرغلی  -۵۳۵



   کابل مجله

169 

 

 : يو ډو  خود رويه بوټی د ، لکه نمناع.inšobayšاينشوبی  -۵۳۲
وبووه پووه کووې : نوواو، سوويندګی، هغووه رود چووې يوووازې د بووارات اšelaاوېله  -۵۳۰
 کا  اوبه نه لر .وراني، ر
 : فايد ، ګټه. ṣamarنمر -۵۳۴
 : هغه سخوندر  چې و غوا اوې نه و .ğwanajǝyغونهۍ -۵۳۱
 : جنها ، ږغ پورره کو .w ğāغاو -۵۳۶
 : بوټي.aneāغنې  -۵۳۷
: نر  آواز. لکه څو  چې نرۍ نرۍ ژ ا کوو  يوا سوندر  ingǝyāغنګۍ  -۵۳۱

 بويل.
  ې ويشتل يانې ډبرې ويشتل.: غونunḍeāغون ې  -۵۳۱
 : نکلی، نايسته.kuṣalayکښلی  -۵۵۳
 : خواکه، غوسه، قهر.kāwaṛکاو   -۵۵۵
 : بړستنه.kanǰaṛکنځړ  -۵۵۲
:لکه ږلۍ داسې و  خو رر ږلۍ سپب و ، پورې پورې kangṛayکنګړ   -۵۵۴

اور  ستور  ډوله اکلونه لر . د کنګړ  د ورنت په باب د خلکو اقيود  چوې کلوه 
 نو اس ت اني کو .

 : وچه اوې ډوډۍ، کلکه اوې ډوډۍ.kiškurayکيشکور   -۵۵۱
 : د مارې اوې ايشې ټوټه.kokǝyکوکۍ  -۵۵۶
 :، کښکېرکه،کڼاخه. kāğǝyکاغۍ -۵۵۷
: وچه اوې وينه چې لوه دېووا  يوا غوويل څخوه را جوال karpāliکرپايل  -۵۵۱
 اوې و .
 ب، يخ لب.: نوييندۍ، لخشkıršindǝyکرنيندۍ  -۵۵۱
 : فرش، ګېلم.kiṣkǝyکيښکۍ  -۵۲۳
 : قو ، غټ، لو . د پالنکي کواچ صورت د .kawāṭکواچ  -۵۲۵
: د وسونو پخوانی زېور، لکه ونی داسې کالی و، چې لوه kangǝṛکنګړ  -۵۲۲

 سپينو زورو او ګيلټو څخه به رغېدلی و.
 : وزر.kawcarکوڅر  -۵۲۰
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 : د نکاح اپه.kāminکامن  -۵۲۴
 : مااوم، کوانی، کوچينی، ايوات )حيوات(.kṛācayکړاڅی  -۵۲۱
: خاليګا ، د ونې چې په رنه کوې د ز نوت لوه وجوې پوه کوې gogګوا  -۵۲۶

خاليګا جو ه اوې و . د مااومانو يو  کيسۍ د ، چې وايوي: ))ونوه د ، ګوګنوه د ، 
 په منځ کې ر  پلنه د ، پااې زنګ زنګ د ، وټي يې رور لونګ د ((.

: په دېواله کې املارۍ ډوله راخچه چې کنځړ او بړسوتنۍ gogayګی ګو  -۵۲۷
 په کې خوند  کو .

 : ګرېوات، رڼۍ.grābleګرابلې  -۵۲۱
 : وو  ګاټی، و ه ريږه ، و ه ډبر .giṭǝyګيټۍ  -۵۲۱
 : رشنګوله، رشنګوونی، جر .Ɵṛanjawunayګړنهوونی  -۵۰۳
 : رڼۍ.graweګروې  -۵۰۵
 ازې، يکړ، څړه، لون ، مهرد.: رنها، يو gwaṣayګونی  -۵۰۲
 : کوڅه چې دا لغت هم هند  مستمار لغت نکارېږ .galǝyګلۍ  -۵۰۰
: د ريشووقو )اپېشووتو( پووه پټيووو کووې د ريشووقې gingiṛxalayګنګړخلووی  -۵۰۴

 پارې او  مون ونه.
 : غويدنګ، د غوايه بې ۍ. gāwlayګاولی -۵۰۱
 : يو ډو  پايزار و.gawsi ګويس  -۵۰۶
 : لېو ، د لېو  مونث.lewugǝyلېووګۍ  -۵۰۷
یا لوېغ: د غوا له ريو څخوه چوې اويدې پوه اسوانه را ولواول  lwǝğلوغ  -۵۰۱

 يش، نو خلب وايي چې څومر  نه لوغ يې د .
 : پرروګاښ، واګه.lālو   -۵۰۱
 : د پرروګاښ د اچولو آله.lālo lrgayولو لرګی  -۵۴۳
لوګوه ميکود  چوې نرينوه  : سپېر ، خامواه، لکوه لوګوه  دنيوا، lūğaلوګه -۵۴۵

 اکل يې لوا د .
: خوای، ايله ګښت. د بېلګې په ډو  لېيه يې چې څوه کووې leyaلېيه  -۵۴۲

 هغه کو ، هسې دې هم څو  د سپکې نشته.
 : چاغ.mazayمز   -۵۴۰
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 : ډېر ګړ  يې مېږرانه راني. مېږ .meẓatūnمېږروت  -۵۴۰
 : برېت.māṭ ماچ  -۵۴۴
يه کوو . د بېلګوې پوه ډو  دا خووا ه اخونودزاد  : روصوmāreyalمارېيل  -۵۴۱

 صاحب ور مارېي  د .
 : د پوزې  زېور د .mexakayمېخکی  -۵۴۶
 : د سل ناروغي.žṛǝ xwaẓمړه خوږ  -۵۴۷
 : اپېلۍ، روله.murlǝyمورلۍ  -۵۴۱
 : ز  ، زای، لکه د زردالو، الو او افتالو ميندکه.mindakaميندکه  -۵۴۱
 ، بدت، پژه.: وجودmandawمندو  -۵۱۳
 : نانځکه، لوبته، لوبتکه، ناوکۍ. naṭakǝy ناټکۍ -۵۱۵
 : نو ، راز ، لکه نوين کو ، نوين اړوميی، نوينه غونه.noyanنوين  -۵۱۲
 : نو ، راز .nawlakayنولکی  -۵۱۰
 : نوې لښته، راند  لښته.nawtākaنوراکه  -۵۱۴
 : رورت، بدنام. namǝ toray نامه رور  -۵۱۱
 : يو ډو  هرز  بوټی د ، لکه کيل.nalنل  -۵۱۶
 : نيت، ازم، اراد . namatمنط -۵۱۷
: له وسه رېرېد ، سوپينې رښوتېد ، وااوې ورول، د بېلګوې پوه wraẓورږ  -۵۱۱

 ډو : ولې دې کار کولو ره ورږ مړه د .
: سپينې، زموږ خلب داسې وايي: ))وااې مې وورېد ممنا دا wāṇıوااې  -۵۱۱

 چې سپينې مې ورښتېدې.((
 : نون  .waṭayوټی  -۵۶۳
: برخووه، ونوو ه، د اخوورت لپووار  چووې لووو  څووارو  )غوووا، wanḍǝyونوو ۍ  -۵۶۵

 غويی( حال  کړ  او اوو  کسه پرې رشيب يش، هغه ون ۍ بويل.
 : کرکه، نفرت، لکه ورچ مې درنه کېږ .wratورچ  -۵۶۲
 : د مړ  کورنۍ ره مېلمستيا ورکو . wiroөayويروثی -۵۶۰
 : هغه مااوم چې د مور له ايدو بې برخې يش.wačmorayوچمور   -۵۶۴
 : مرکه(۵۰. )وحيشمهازا : wandxorوندخور  -۵۶۱
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دا پورره ذکر او  لغتونه د قر  باغ د خرټو )د دې کرنو د ليکوا (  پوه  يادونه:
لههه کې کارېږ ، خو نينې يې د قر  باغ د اند و، ررکيو، دوراايو، نارصو او مياخېلو 

 هم اته د .په لههو کې 
  :پايله

ژبه د برش  متدت او پرمختګ د يوې مهمې وسيلې په روګه ياد  اوې د . ژبوه 
د برش يو  مهمه اخرتاع د  چې د ټولنې د وګړو رور مونځ د افهوام او رفهويم يوو  غوور  
وسيله د . دا ژبوه د  چوې پوه وسويله يوې بنيادموات خپول خيواوت، افکوار، اندېشوې 

 لېږدو .او...غونتنې بل وګړ  ره 
لههه په ژبني سیسټم کې دننه د خربو اررو د افادې يو  نانګړ  طرز روه ويول 
کېږ ، يا څه چې ژبه نه د ، هغه لههه د ، يا ژبه يو  لويه ونه او لههوې يوې نواخونه 
د . په دې ليکنه کې د خروټوو د لههوې پوه ا ه اموومي خوربې اووې د  او د دې 

  کوړ  د . خروټوي پوه غلهيوو پسوې ا ونود لههې ډيالکټيزمونه مو څه ناڅوه را غونو
پښتانه د  چې د هېواد په بېالبېلو برخوو کوې اويس  خوو مووږ دلتوه يووازې د غوزين 

 وويت د قر  باغ د خروټو د لههې ډيالکټيزمونه راټو  کړ  د .
هر  ژوند  ژبه لههې لر ، د لههو منځته راروګ ډېور وملونوه لور  چوې دلتوه 

هم چې د ژونديو ژبو په کتار کوې وو ه ژبوه د ، د ډېورو  پرې خربې نه کوو، پښتو ژبه
لههو لرونکې د . دا د لههو رنګارنګۍ پښتو ژبوې روه يوو  نوانګړې نوکال وربخښولې 
د . د پښتو ژبې هر  لههه خپلې نانګړرياوې او نکالوې لر ،که د لههو لغتونوه لوه 

پوه رارلوونکي  هرې لههې راټو  يش د ژبې او ادب په ب ايينه کوې مهوم رو  لور  او
کې د يو  لو  لههو  قوامو  پوه منځتوه راو و او جو ولوو کوې اسوايس ونو ه لور   
همدا راز د مميار  لههې په برخه کې هوم لوه ډيوالکټيزمونو څخوه اسوتفاد  کېودا  
يش. دايلکتزمونه يا کړويزونه هغو لغتونو ره ويل کېږ  چې د يوې ژبې په لههوو کوې 

 او د ه غې ژبې د بلې لههې ويونکيو ره نو  و .کارو  کېږ  او د مميار  لههې 
د مختلفو لههو د لغتونو د را غون ولو يو  ګټه دا هم کېودا  يش چوې لوه دغوو 
لههو  لغتونو څخه د پښتو و پښتو قاموسونو په ليکلوو کوې ډېور  ګټوه پورروه کېودا  

لغتونوو  يش او د قامو  ليکونکي لپار  به د لغتونو په ممنا او ررشوي  کوې د مرتادفوو
 کمی نه و ، که څخه هم له هر  ا خه  پور  مرتادف لغتونه  ډېر کم د .
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ما په دې ليکنه کې زيار ايستلی د  چې داسې لغتونوه راټوو  کوړم چوې زمووږ 
( ربېور  پوه Dialectismsديوالکتزمونو )قامو  ليکونکيو ثيت کړ  نه و ، پر دغوو 

چوې نينوې يوې ډېور  ژور  ريښوه  دې ليکنه کې ارکايب لغتونه هم راغون  کوړ  د 
لر  او اريايي دور ره يې نېلې رسيږ ، لکه اوېهه، بګ، جوات او داسوې نوور... خوو 
نينې لغتونه بيا پور لغتونه برخه کې راني چې په دخيل او مفغن اکل ويل کېږ . 
په دغو راټولو اويو لغتونو کې نينوې لوه هنود  و ذاوردو ر  رشيوب نوکار ، لکوه 

لوۍ، دو ، څوويل او داسوې نوور خوو نينوې يوې هنود  ژبوې ر  جند، جنود ۍ، ګ
 همريښه نکارېږ .

د يوې ژبې وييپانګه چې له ارخاييزم، ډيالکټيزم، اډاپټيوزم او نيولووجيزم لغتونوو 
څخه رغېدلې د   نو هرې برخې ره يې بايد د ا ريوا پور بنوا کوار ويش. زمووږ د ژبوې د 

م کوار اوو  نوه د   هيلوه د  چوې نوور لغتونو پانګې کې د لههو  لغتونو په ا ه کوو 
 څانګوا  هم دې ره ورره هڅې وکړ .

 
 :مأخذونه

د ختيوزې  ،جوال  آبواد :نـوې ژبپوهنـه او ژبنـي مسـايلرږ ، حييب هللا.  -۵
   کا . ۵۰۱۱سيمې ليکوالو او ژورنالېستانو خپلواکه ټولنه، 

  جوال: ، اروم  چوا پښتو غږپوهنه او وييپوهنـهخوېشکی، محمد صابر.  -۲
   کا . ۵۰۱۱مومند خپرندويه ټولنه،  ،آباد

 :، سووید محووی الوودین هااوومي )ژبووا ت(پښــتو ګرامــررنووتني، صووديا هللا.  -۰
   کا . ۵۰۷۲يونيورسټی بب ايهنسی،  ،پېښور

 ،پېښور :د خوشال اديب پښتو )يوه ژبپوهنيزه شننه(زيار، مهاور احمد.  -۴
   کا . ۵۰۱۴دانش خپرندويه ټولنه، 

مومنوود  ،جووال  ابوواد :پښــتو وييپوهنــه او ويريغاونــهاور احموود. زيووار، مهوو -۱
   کا . ۵۰۱۰خپرندويه ټولنه، 

کمپيوټري نومونې؛ د پښتو نيولـوجيزم يـوه اړينـه صميم، محمد آصف.  -۶
   کا . ۲۳۵۶پااه، ، د استاد محمد آصف صميم فيسيو برخه
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خپرندويوه  جهات دانوش ،کابل :ګړدود )لهجه( پوهنهغوربند ، مرياجات.  -۷
   کا . ۵۰۱۱ټولنه، 
انتشوارات نوامي،  ،کابل :لکسيکالوژي )لغت پوهنه(غوربند ، مرياجات.  -۱
   کا . ۵۰۱۴
د افغانسوتات د الوموو اکواډمي،  ،کابول :پښتو لهجـېمنګل، ا  محمد.  -۱
   کا . ۵۰۱۵

، کابول  د ژبـې د پيدايښـت پـه اړه ځينـې نظريـېمنګل، او  محمود.  -۵۳
ميااتنۍ خپرونه، کابل: د افغانستات د الومو اکواډمي.  درميوه دور ،  ژبنۍ او اديب

   کا . ۵۰۱۱مه ګڼه، د غويي مياات، ۲
ــهمياخېوول، اصوومت هللا.  -۵۵ ــړدود پوهن خووروش  ،هوورات :، لووومړ  چووا ګ

   کا . ۵۰۱۶خپرندويه ټولنه، 
 :پـر معيـاري ژبـه د معيـار پـه ژبـه يـوه څېړنـههورب، محمود ممصووم.  -۵۲
   کا . ۵۰۱۳المه رااد خپرندويه ټولنه و کندهار، ا ،کندهار

په منت کې راغ  وييونه د دې کرنو د ليکوا  په لههوه کوې اوته د  او  -۵۰
 له خلکو ر  د خربو اررو پر مها  را غون  او  د .
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 څېړندوی راضيه نوري
 

 ڼي گلبد شال شعر 
 :لنډيز

 

رهنوګ پوه مموارص  دور  کوې يوو  نوه مېرمن مسوتور  اوا  د پښوتو ادبيوارو او ف
هېرېدونکې څېر  د   خو لکه چې په کار د  رر اوسوه هغسوې نوه د  پېژنود  اووې. 
هغې پر وياندې ربېر  په ااارۍ کې هوم نوه و  درلوود. نرثونوه يوې هوم لويک  
د   خو ډېر لږ يې رر موږ رارسوېديل د . د محتووا او موضووع لوه مخوې د مسوتورې 

و پوه اومېر پښوتنو نوځينه اواارانو کوړې د . د هغوې زيوارر  غوندې ااار  د ګورو
امرونه امر  خصوصيات او هورن  نوکالوې لور . پوه دې مقالوه کوې د مسوتورې 
ااار  رر څه اندازې څېړ  اوې او امر  نېګڼې او نکالوې يوې پوه ګوروه اووې 

 د . 
 :رسيزه

ګ زيوار پښتنو نځو د ژوند په هر ډګر کې له پښتنو نارينه وو ر  څنګ په څنو
او زحمت ويستلی د . د خپل روات په انداز  يوې د خپلوو نارينوه وو مرسوته او مالروړ 
کړ  د  او هيڅکله يې يووانې نوه د  پرېښوي. پښوتنو نوځو د ادب او فرهنوګ پوه 
ډګر کې هم له لرغونې دورې رر ممارصې دورې پورې ونو   اخيسوتې او پوه دې ډو  

 يې خپل ادب او فرهنګ غني کړ  د .
و ادب د لرغونې او کالسيکې دورې په پررله په ممارص  دور  کې نوځو د د پښت

خپل فرهنګ او ادب د غني کولو لپار  ډېر کار کړ  د . په دې نځينه وو کوې يوو  
هم مېرمن مستور  اا  د . د مستورې اا  د ااارۍ ټولګوه رور اوسوه نوه د  چوا  

نووم  چوا  د ، هلتوه  په نامه کومه کوچنۍ ټولګوه چوې د هغوې پوه اپړوينااوې، د 
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ورر  د مستورې نينوې نرثونوه او د نوورو نوځينه اواارانو اومرونه هوم راغو  د . 
او  د هغې د امرونو ټولګه چاپېدونکې د . د هغې د امر  ټوولګې پوه چوا  ر  

 به افغاين ټولنه د هغې د امر په څرنګوايل نه پو  يش. 
 د څېړنې اهميت او مربميت:

و مربميت په دې کې د  چې د مستورې امرونه خوار  د دې څېړنې  اهميت ا
وار  وو، نه وو چا  او  او نه وو راټو  او   نو هر چېرره چې به د هغې په اومرونو 
څه خربې کېدې، يوا نې د پړوين په څو امرونو به راڅرخېدې. په دې څېړنه کې د 

 هغې د امر  ټولګې له مخې د هغې په امرونو خربې اوې د .
 موخه:د څېړنې 

د دې څېړنې موخه دا د  چې افغاين ټولنه د خپلوې يووې حقودارې ويانودې او 
 ااارې د ااارۍ په منځپانګه او هرن  څرنګوايل خرب يش. 

 د څېړنې پوښتنې:
په دې څېړنه کې به لوستونکي  د دې پونتنو نوابونوه وموومي: مسوتور  اوا  

څنګ د پښتو ژبې ااار  څو  او د کوم نا  و ؟ دا چې مستور  اا  د وياندۍ رر 
 و ، د امر لور  او محتوا يې څه د ؟ د امرونو مستقله ټولګه يې چا  د  که نه؟

 د څېړنې مېتود:
 ما په دې څېړنې کې له ررشيحي او روضيحي مېتود څخه کار اخيستی د .

 شال او شاعري
 . کوا  کوې د کوونړ د 1319مېرمن مستور  اوا  د سويد ايودالرزاق لوور پوه 

اا  ک  کې زېږېدلې د . په اپږ کلنۍ کې يې ليب لوست پيل کوړ او د  اس ر په
ه غه وخت دوديوزې زد  کوړې يوې وکوړې. مسوتورې اوا  د مروجوو دینوي او اديب 

 . کوا  را ۵۰۴۳لوستل وو. مستورې اا  له و الومو ډېر کتابونه له خپل پالر څخه 
د هرن او ادبیارو په څانګوه کې د وياندې په روګه دند  درلود .  وروسته په کابل راډیو

کې د دندې پر مها  يې د پښتو او در  ژبو له ادبيارو ر  نه اانايي پيدا او   نوو 
 (۵په اديب نرث  ټوټو کې  يې خپل استمداد د پښتو ادب مينه والو ره هم ونود .)

په نوم په يو  ټولګوه کوې يوې نينوې یاپړونامستور  اا  نه ااار  هم د . د 
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و نرثونه پخوا چوا  اوو  د . دغوه ټولګوه د نيوب محمود پکتيواين پوه امرونه او څ
  . کې چا  اوې د .۵۰۰۰اهت م په 

داسې مملومېږ  چې مستورې پر پښتو ربېر  لوږ و ډېور  پواريس اواار  هوم 
کړې د ، په پړوين کې يې د)خطاب به پشتونها  آزاد( رر رليب ونودې يوو پواريس 

 (۲امر هم چا  او  د .)
چې مستور  د پښتو ادب او فرهنګ د پالنې پر ډګر راڅرګند  اوو ، کوم وخت 

هغه مها  د افغانستات په سط  په دې ډګر کې د ګورو په اومېر نوځينه موجوودې 
وې. کووه د ويانوودې پووه روګووه د مسووتورې خوووږ، ز   راکښووونکی او ويښوووونکی غووږ د 

ينو نغموو هوم د هېوادوالو غوږونو ره رسېد ، نو رر څنګ نا  نا  د هغې د امر رنګ
 مينه والو ز ونو ره ورې پيدا کولې.

مېرمن اا  نرث ليکونکې هم و   خو نرث يې ډېر لږ خوند  او  او ډېر رر مووږ 
رارسېدلی د . د هغې ااار  هم په پور  انداز  د مينه والو وسوونو روه رسوېدلې نوه 

صوفيه د ، له نېکه مرغه چې زمووږ يووې بلوې مخکښوې پښوتنې ليکووالې او اواارې 
صديقي د هغې اته ااار  او نينې نرثونه راټو  او چا  ره اماد  کړ  د . کوه د 
هغې دغه امر  ټولګه ولوستی يش، نو د ډېرو لږو نځينه ااارانو په امرونو کوې د 

 مستورې د امر  غوندې رنګارنګي ليد  کېږ . 
 د مستورې امر  ګليڼ  ډېر سمسور مملومېږ  او رنګارنګ ګالت په کې ليود 
کېږ . د هغې ااار  د موضوع له پلو  ډېر  غني د . د غني روب رر څنګ د هغوې 
اوومر د سالسووت او روانووۍ لووه پلووو  هووم د نووانګړې سووتاينې و  د . هوور راز ټووولنيز 

 موضواات په کې اته د  چې نينو ره يې دلته ااارې کوم:
مستورې په خپله ااارۍ کې د هغه وخت د پښتني ټولنې نوه اکوايس کوړې 

په دې برخه کې دومور  بوې پوروا د  چوې د خپول اخيصو ژوندانوه د حواورو لوه د . 
بيانولو او انځورولو يې هم ډډ  نه د  کوړې. هغوې ډېور نلوه د هغوه وخوت ناانو ولۍ، 
ظلم او نواو   دودونوه پوه خپلوو اومرونو کوې رانلوويل او غنوديل د . هغوې د خپول 

 ژوندانه پړاوونه په يو  امر کې داسې منمکس کړ  د :
 موووووووووا چوووووووووې سووووووووورتګې کوووووووووړې راپورروووووووووه
پووووووووووووووه نوووووووووووووواز نوووووووووووووواز رالوېدمووووووووووووووه



 د شال شعري ګلبڼ   

178 

 

 د ژونووووووووودوت پوووووووووه ورنوووووووووو اوووووووووپو کوووووووووې
 د خووووووووووږ پوووووووووالر او موووووووووور کتوووووووووو کوووووووووې

 و پووووووووووووووه مينووووووووووووووه پويووووووووووووووه نووووووووووووووه وم    
 مووووووووووور مووووووووووې و   لووووووووووه دنيووووووووووا نووووووووووه

 اوووووووووووووومه کنووووووووووووودو روووووووووووووه ګووووووووووووووزار   
 ز  پووووووووووووه ژونوووووووووووود اوووووووووووووم خوووووووووووووار  زار 

 څووووووووو کلونووووووووه پووووووووس مووووووووې پووووووووالر هووووووووم   
 و  ډېوووووووووووووووور ژر لووووووووووووووووه دې جهانووووووووووووووووه

 ت اوووووووووووووم  خوووووووووووووار  زار  هغووووووووووووه وخوووووووووووو
 و رووووووووووووووووور اوسوووووووووووووووووه ر ګردانوووووووووووووووووه 

 بووووووووووووووې رضووووووووووووووا پووووووووووووووه نوووووووووووووواروا ز       
 لووووووووووووووه مګهيووووووووووووووه بووووووووووووووې پووووووووووووووروا ز 
 ز  خپلوانوووووووووووووووووو کوووووووووووووووووړم ګووووووووووووووووووزار 
 اجيووووووووووووار  ژونوووووووووووود رووووووووووووه جليوووووووووووووا ز 
 د نوووووووووووووووووکار  انکوووووووووووووووووار ر  موووووووووووووووووې 
 رارووووووووووه غووووووووووم پېټووووووووووو پووووووووووه ر اووووووووووو
 چوووووووووې موووووووووې روح رووووووووون رووووووووورې بېوووووووووزار و 

 (۰ممووووووووريف مووووووووې پووووووووه همووووووووول اووووووووو)
 

خو کله چې يې متوه اوکېږ ، نوو د  د يوې مور په روګه له زامنو د وفا مته لر  
 زو  له بې وفايۍ نه ر ټکو  او هغه ره داسې مخاطيه کېږ :

 د دنيووووووووا او اقيووووووووی ورې دې کووووووووړې ورکووووووووې   
 ا  غافووووووول لوووووووه خوووووووري و رش  رااوووووووه رااوووووووه

 لکووووه نووووه چووووې مووووور او خووووور چېوووورې لوووور  رووووا      
 بووووووې وفووووووا اوووووووې بووووووې خوووووورب  رااووووووه رااووووووه

 د رارلوووووووووووووو او د ليووووووووووووودو دې ورې څوووووووووووووارم     
 خسووووووووته سوووووووورتګو بووووووووورص  رااووووووووه رااووووووووه د

نوووووو  وورۍ غونووووودې جووووودا د بووووول پوووووه حکوووووم
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 فرموووووووووانرب د بووووووووود رهووووووووورب  رااوووووووووه رااوووووووووه
 زحمتونوووووووه دې د موووووووور څرنګوووووووه هېووووووور کوووووووړ  
 جفوووووووووا کوووووووووار  سوووووووووتمګر  رااوووووووووه رااوووووووووه
 د ز   وينووووووې مووووووې اوبووووووو پوووووور نووووووا  درکووووووړ 
 ا  نيالګوووووووووه بوووووووووې مثووووووووور  رااوووووووووه رااوووووووووه
 د ز   خونوووووه موووووې د  نووووووا  سوووووتا د اسووووووتوګنې 

 ر  رااوووووووه رااوووووووه لوووووووه سوووووووړې خوووووووونې بهووووووو
 

مستورې ره وطن ډېر ګرات و، په وطن اااقه و . هغوه نوانوانو او پېغلوو روه پوه 
وطن د ر ورکولوو در  ورکوو . نوانوات د هېوواد خودمت روه هڅوو  او دا خودمت 
هغو  ره د امتحات دور  بويل. وطن نامو  ګڼي او په نامو  سارنې نوات قربوانو  

 د پښتوت وظيفه بويل، هغه وايي:
 دور  د امتحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات د      دا 

 د هېوووووووووووووووووووواد خووووووووووووووووووودمت لپوووووووووووووووووووار 
 رااووووووووووووووه ونووووووووووووووورو  نووووووووووووووات رووووووووووووووه     

 د نوووووووووووووووووووامو  اوووووووووووووووووووزت لپوووووووووووووووووووار 
 قربوووووووووووووووووواين سوووووووووووووووووووتا وظيفوووووووووووووووووووه د  

 (۴پوووووووه هووووووور وخوووووووت او هووووووور قووووووودم کوووووووې)

 

مستور  اا  وطن پايل، وطن غوا   خو خپلوا  او رلو   وطون. خپلوواکي 
ت ګڼوي. هغوه سارنه او خپلواکي رر وسه کوو  د نارينوه وو او نوځينه وو ګو  مسوؤلي

استقال  او خپلواکي د اميات او ازت په څېر بويل او که د خپلو وينوو پوه قېموت هوم 
 و   خو د دې اميات او ازت سارنه  غوا  :

 اسووووووووووووووووووووووووووووووووتقال  او حريووووووووووووووووووووووووووووووووت    
 د وطوووووووووووووووووووون د مووووووووووووووووووووور خوووووووووووووووووووودمت
فريضووووووووووووووه هووووووووووووووم مووووووووووووووو اميووووووووووووووات د  
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 د رو وينووووووووووووووووووووو پووووووووووووووووووووه قېمووووووووووووووووووووت
 وطنوالوووووووووووووووووووود ګرانوووووووووووووووووووو خوينووووووووووووووووووودو  

 (۱دا اووووووووووووووووزت زمووووووووووووووووووږ د نوووووووووووووووووات د )

 

پووررني اومر کوې مسوتورې د نوځې مسوتقل اخصويت نوودلی، يووانې نور د  په  
اسقال  او خپلواکۍ په ګټلو مکلف نه بويل، بلکې نځينه هم د نارينه وو په څېور پوه 
دې ډګر کې مکلفې بويل. هغه يوانې رش په نامه خپلوا  هېواد نه غوا  ، هغوه د 

او رلپووارې خواووحالۍ هېووواد د ررقووۍ او پرمختووګ هوډونووه روز ، هغووه د هوسوواينې 
 هيلې لر  او وايي:

 بحووووور د الوووووم موووووې دا رنوووووګ پوووووه جواوووووېدلو اوووووولی 
 چووې يووې ظلمووت د جموول ور  کړلووی رنګووني سووحر اووو 

 (۶پووووه پښووووتونخوا د الووووم ملوووور پووووه راختلووووو اووووولی) 
 

د يوې با احساسه او باامور  پښوتنې پوه روګوه د مسوتورې اوا  د قومپوالنې   
پوه څپوو د . هغوه د خپول قووم پرمختوګ جګبې او احساسات لکه کونړ  سيند رل 

غوا  ، هغه خپل قوم د الم په زيور نايسته ليد  غووا  . لوه هغوې ر  د پښوتو او 
پښتنوالې احسا  اته او لوه هللا جول جاللوه رول د دغوه احسوا  درلوودو غونوتنه 

 کو ، مستور   يو نا  وايي:
 الهووووووووووووي د ز   د سوووووووووووورتګو لووووووووووووږ نظوووووووووووور را
 پوهوووووووووووووه الوووووووووووووم د لېموووووووووووووو نوراليوووووووووووووورص را
 چووووووووې موووووووودام د پښووووووووتونوالې پووووووووه درد سوووووووووني

 (۷د ز ګوووووووي پوووووووه ر دا هسوووووووې اوووووووات پرهووووووور را )

 

هغه رل د بېوزلوو او غرييوو پوه درد دردمنوه د ، د غرييوو پوه حوا  خورب  د ، پور 
غرييانو يې ز   د کياب غوندې وريت د ، له نورو هم د غرييانو د پاللو غونتنه کوو  

 نه رر کافر  او له خپل هېوادوالوه رور او دا غريب هغې نه د  نانګړ  کړ ، له مسل
 بېګانه پورې ټو  د هغې په وينا کې اامل د :
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 د ر پووووه خووووم خانووووه کووووې دې رشاب لوووورې کووووه نووووه؟
 د خوووووارو پووووه حووووا  سووووو  ز   کيوووواب لوووورې کووووه نووووه؟
 رګموووووه ولهانووووود  روووووه د ههووووور پوووووه ريوووووارو کوووووې 

 (۱راووووا د يووووار و لووووور  رووووه اووووهاب لوووورې کووووه نووووه؟ )
 

ګ و غريت ويا  ، نات په همدغوه ننوګ و غوريت کوې يو بل نا  پر پښتني نن
 مستور او پټ بويل او وايي:

 موووووږ رووووه د وطوووون کووووااي ولونووووه پووووه نظوووور کووووې د 
 کوووې کلوووه دا نووول نوووه و ه سووورتګې موووو  نووودې اوووه کوووه پووو

 ميووووه مسووووتور ز  د ننووووګ، غووووريت، پښووووتو کووووالو کووووې 
 (۱)او اوووا  بووول نوووه و  یبوووې پښوووتونولۍ بوووه موووې پړونووو

 

د نرم او مينه نا  ز   څښتنه د ، د هغې په ااارۍ مستور  د ااارې په روګه 
کې ااطفه او همدرد  له ورايه ليد  کېږ . هغه حقيقي پهلوات هغوه بوويل چوې د 

 دردمندو په حا  دردمند يش او لوېديل او بېوزله له خاورو راپورره کړ :
 چوووووې د دردمنووووودو پوووووه حوووووا  وژا   بااوووووه ومووووود  کوووووا    

 ايلو اووووولیپووووه دا صووووفت د هوووور چووووا سوووورتګې د سووووت
 چوووې پوووه قووووت خپووول کوووړ  لوووه خووواورو نوووه لوېوووديل پورروووه  

 (۵۳د پهلووووووات پوووووه نوووووووم هغوووووه د يادېووووودلو اووووووولی)
 

مستور  زحمت او راحت دوا   مني  خو له زحمتونو وېرېد ، خپل اوزم او اراد  
 بايلل او نات ناکامۍ ره رسليمو  او په آرمات ژوند رېرو  ژوند نه، بلکې مرا ګڼي:

 رېووووود  ژونووووود پوووووه ارموووووات رېووووورو سوووووړو روووووودو نوووووه وې
 (۵۵دا ژونووودوت نوووه د  د مرګوووي يوووې يوووو داسوووتات ګڼموووه)

 

د يوې مور په روګه مستورې د اوود روزنه هم له ياد  نه د  ويسوتلې. هغوه اوود 
په افغاين او پښتني ننګ او پت روز . هغه پښتو، ننګ او غريت د پښتنو جامه بوويل 

 درنه سرتګه نه ګور : او چې څو  دا نه لر ، هغه پښتوت ره په
 

 ننووووګ لوووورو، غووووريت لوووورو، پښووووتو مووووو د  جامووووه د نووووات
لوووووڅ بربنوووو  نووووکارېږو کووووه مووووو دا حووووس او اټکوووول نووووه و 
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 مووووونږه پښووووتانه يووووو  نووووو پښووووتو غووووريت بووووه سووووارو خپوووول
 (۵۲)څووو  چووې بووې پښووتو يش روور هغووه بووه ډاکووو غوول نووه و 

 

پور رورحم او  مستور  يو  مهربانه او ز   سوواند  اواار  او ليکوالوه د . اومر يوې
مهربانۍ ربېر  امر  کيفيتونه او باريکۍ هم لر ، چې انسات ژور فکور و سوو  روه 

 ا بايس، د ونديني امر لومړ  بيت يې نه غور او فکر ره ا ريا لر :
 هووووووووور نفوووووووووس زموووووووووا ملګووووووووورى د نسووووووووويم کوووووووووړه
 پوووووووووه فنوووووووووا کوووووووووې راروووووووووه امووووووووور جاوېووووووووودات را

 کووووووا  چووووووې پووووووه حووووووا  د مظلومووووووانو اونووووووکې رووووووو 
 چشووووووووو ت را   بوووووووووار لکوووووووووه ورېوووووووووځ د پسووووووووووريل

 چووووووې پووووووه خپلووووووه پوووووورې خهلووووووه کلووووووه نووووووه اووووووم
 (۵۰) ماروووووووه دغسووووووووې ضووووووومري داسووووووووې وجوووووووودات را

 

مستورې په پوررني امر کې د پښتني ټوولنې يوو ډېور بود او نواو   امول انځوور 
کړ  د . کون   او يتيمه مرياث ګڼل و رر اوسه هم په افغاين او په نانګړ  ډو  په 

ه انسات ره په دومر  درنښت قايلوه د  چوې يوو پښتني ټولنه کې ليد  کېږ   خو هغ
 نل بیا له هللا جال جالله غوا   چې ماليکې ورره د درنښت په دود سهد  وکړ :

 سووووووووهد  د احوووووووورتام چووووووووې يش رکوووووووورار  د ملکووووووووو
 ا  خدايوووووهد وايوووووه بووووول هسوووووې روووووراب لووووورې کوووووه نوووووه
 مخمووووووور  او مدهواووووووه پووووووه خوبونووووووو د غفلووووووت کووووووې

 (۵۴راپووووواڅېږ  بيووووودار  څوووووه حسووووواب لووووور  کوووووه نوووووه)
  

اا  هم د جنګونو له رضرونو په امن نه د  پارې، دې جنګونو نورولې، کړولوې 
او له وطنه اړلې د . په ااارۍ کې يې د دې ناخوالو انمکا  هوم پوه ډېورو نوايونو 

 کې ليدلی او  خو هغه نهيلې نه د ، سولې او هوساينې ره هيله مند  د  او وايي: 
  د سووووووولې پوووووووليل رووووووه د امېوووووود غوووووووټۍ خنوووووودېږ

 د اونووووووکو بارانونووووووه بووووووه نووووووور نووووووه اور  لووووووه سوووووورتګو
 ر   ر  څوووواڅکي بووووه پووووه رو ګلووووو بوووودلېږ ود وينووووو سوووو

و يش و  باغونووووه بووووه سمسووووور کوووواوراسووووتوت بووووه پللوووو
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 بووووووورا بليوووووول بووووووه رايش لووووووه ګلونووووووو بووووووه روووووواوېږ 
 غيوووووووووار او روووووووووورې لوووووووووړې د غمونوووووووووو اى وطنوووووووووهد

 (۵۱)لووووګي او سوووپېلني بوووه يش لوووه روووا نوووي جوووال کېوووږ 
 

ېواد کې د سولې او کرارۍ لپار  د هېوادوالوکلب  ازم ا ين بوويل، مستور  په ه
 نکه خو له هېوادوالو د کلب ازم کولو غونتنه کو :

 رانوووووئد چوووووې يوووووې پوووووه کلکوووووه پلوووووو نيسوووووو وطنوالوووووود
 (۵۶)د سووولې زريوون ))اووا (( چووې زموووږ مخووې رووه غووو ېږ 

 

 مستور  د يوو  رنوتيني انسوات پوه روګوه خپول همنووع روه پوه زيوات ارزنوت او
درنښت قايلوه د . هغوه وايوي، هغوه مغوز چوې پوه هغوه کوې انسواين مينوه او ااطفوه 
موجود  و ، رر نمکې او اس ت غور  د . په نانګړ  ډو  له ااار څخه د مينوې، 
ااطفې او انسانپالنې مته لر  او رنوتينی اواار هغوه بوويل چوې لوه دې خصولتونو 

 برخمن و :
 ارزنوووووتنا  بوووووه زيوووووات لوووووه نمکوووووې لوووووه اسووووو ت و 
 هغوووووووووه ر چوووووووووې ډ  لوووووووووه مينوووووووووې د انسوووووووووات و 
 پوووووه رنوووووتيا چوووووې څوووووو  اووووواار و  پوووووه نوووووړۍ کوووووې

 (۵۷رووووووووووووووورج ت د خصووووووووووووووولتونو د جهوووووووووووووووات و )

 

د هېواد د سارندويانو د احساسارو راپارولو لپوار  مسوتورې د ماللوې پوه څېور د 
دنوومنانو پووه و انوودې د ميووارزې سوونګر رووود سووارلی د . پووه خوووږ  او سوواحرانه ژبووه 

 ره داسې هڅو :سارندويات رنندنې 
 دا مووووووې وظيفووووووه د  چووووووې ګلونووووووه او باغونووووووه خپووووووول
 دا مووووووې وظيفووووووه د  چووووووې دا اووووووا ې او ډاګونووووووه خپوووووول
 وسوووووووووووارم نوووووووووووېراز  او سمسوووووووووووور يوووووووووووې کوووووووووووړم
 پووووا  پووووه خپلووووو ګورووووو لووووه اغووووزو کړمووووه راغونووووه خپوووول
دا موووووې وجييوووووه د  چوووووې وسوووووله پوووووه و  کوووووې واوسوووووم
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 نوووووکته لکوووووه رنووووودر پوووووه دنووووومن کوووووړم ګوزارونوووووه خپووووول
 ت وو  لکووووووه لووووووو  غوووووور ميووووووهز  پووووووه متانووووووت اميووووووا

  (۵۱نوووه پرېووودم غلووويم روووه روووود سووونګر او ميدانونوووه خپووول)

وطن پر مستورې ډېر ګرات و. رل يې د وطن ستاينه کړې، رول يوې 
 افغانات وطن سارنې ره هڅويل د .

 ا  خووووووږ  وطنوووووه زموووووا ژونووووود يوووووې روووووا کوووووې پاميوووووه
 سوووووووتا مينوووووووه موووووووې وينوووووووه د ز ګوووووووي او د رګونوووووووو د 

 غريرونوووووووو د غېوووووووږ  د وطووووووون موووووووې رووووووول زانګوووووووو د 
 (۵۱پښووووتو رووووه د دنوووومن مووووې ر  ريووووۍ د رو اورونووووو د  )

 

مستور  اا  هم د نورو افغانانو په څېر د جنګ له زيانونو پر څن   نه و  پوارې، 
نکه خو يې   جنګ څخه کرکه او نفرت درلود. په څنګ کې يوې وسوله نوه خونووله، 

و ره رسوو  غونوتل او حا يې حقدار ره رسېد  غونتل. خپل غږ او پيغام  يې نړيوال
 له هغو يې د دې جنګونو په پا  ره رسېدو کې د مرستې مته درلود ، هغه وايي:  

 

 مووووووووووووووږ نفووووووووووووورت لووووووووووووورو لوووووووووووووه جنګوووووووووووووه 
 وسوووووووووووووله نوووووووووووووه غووووووووووووووا و رووووووووووووور څنګوووووووووووووه
 ډېوووووووووووووور لمنووووووووووووووت پووووووووووووووه هغووووووووووووووو وايووووووووووووووو
 څوووووووووووو  چوووووووووووې خوووووووووووور  د چوووووووووووا حقونوووووووووووه
 څووووووووووووووووو  چووووووووووووووووې کووووووووووووووووړ  رهاوزونووووووووووووووووه
 بلوووووووووووووووووووووووو  د جنوووووووووووووووووووووووګ اورونوووووووووووووووووووووووه
 د جهووووووووووووات څووووووووووووو ورنووووووووووووو اووووووووووووپو کووووووووووووې

 لسوووووووووووووووووووووووونه خووووووووووووووووووووووووار و زار کوووووووووووووووووووووووا و 
 موووووووووووووووووږ  سوووووووووووووووووله غوووووووووووووووووا و سوووووووووووووووووله  
 دې ناارامووووووووووووووووووووووه ژونوووووووووووووووووووووود لپووووووووووووووووووووووار  

دا زموووووووووووووووووووووووږ د ز و فريوووووووووووووووووووووواد خووووووووووووووووووووووو



   کابل مجله

185 

 

 دا زمووووووووووووووووووووووووووووووووووږ د روح اواز خوووووووووووووووووووووووووووووووووو
 واورئ واورئ ا  دوسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتانو

 (۲۳ا  د سوووووووووووووووووووووووووووووووولې پريوانوووووووووووووووووووووووووووووووو)

 

هغه د سولې رږې و ، د سولې هيله يې درلود   خو افسو  چې له رندې وچوو 
کوې  يوې د پښوتونخوا پوه پېښوور  اون و ر  يې دغه هيله ګور ره يو   او په پردېسۍ

مه له دې ارماين نړۍ سرتګې د رل لپار  پټوې کوړې او  ۱د وږ  په  .  ۵۰۷۷کې د 
د کونړ د اس ر په اني کو   کې د سيدبهاءالدين او سيد امس الودين مهوروح د 

 قربونو رر څنګ خاورو ره وسپار  او . 
 پايله:

ه ااار  هوم و ، چوې پورروه مستور  اا  د وياندۍ رر څنګ د پښتو ژبې يو  ن
يې د نينو ناچا  امرونو بېلګوې و انودې اووې. اواار  يوې د روانوۍ لوه مخوې د 
نانګړې ستاينې و  د . د حقايقو د په ډاګه کولوو او پوه زغورد  ويلوو کوې نوه جورأت 
لر . په ااارۍ کې يې د خپلې سيمې )کونړ( لههو  اثورات څرګنود د . اواار  

د ، ټولنيز، روزنيز، اخالقوي، سويايس او نوور ډو  ډو  نه غني له مخي  د محتوايې 
 امرونه يې په ااارۍ کې ليد  کېږ .

ااار  يې لوه اومر  کيفيتوه هوم ډکوه د  او ټوولې هغوه نوانګړنې لور  چوې 
 امرپوهانو د امر په رمريف کې راو ې د .

 
 :خذونهأ م
مياخېل اا  محمود او مشواای ايدالقيوم، د وطن ممو رات، دوهوم ټوو ،  .1

 مخونه.    ۲۱۷ -۲۱۶ ، ۵۰۱۶راوسالم مطيمه، دا
  مخ. ۵۵ . ۵۰۰۰اا ، مستور ، پړونی، مهتمم: نيب محمد پکتيانی،   .2
 ،۵۰۱۶مستور  اا ،  امر  ټولګه ناچا ، د صفيه صوديقي پوه اهوت م،  .3

  مخ.۶
  مخونه. ۱-۴پوررنی اثر،  .4
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 مخ.   ۱پوررنی اثر،  .5
 مخ. ۰۳پړونی،  .6
  مخ.۵۷پوررنی اثر،  .7
لووورو، کووربا. پښووتنې ليکوووالې او اوواارانې، لووومړ  ټووو ، د مظهوور  م .8

 مخ. ۱۵ ،  ۵۰۶۶افغانستات د الومو اکاډمي،دولتي مطيمه، 
  مخ. ۲۳پړونی، .9

، ۵۰۱۶مستور  اا ،  امر  ټولګه ناچا ، د صفيه صديقي په اهوت م،  .11
 مخونه  ۱و۴

  مخ. ۱۰پوررنی اثر،  .11
 مخ.۵۱ پوررنی اثر، .12
  مخ.۵۱ پوررنی اثر، .13
 مخ.  ۱۵والې او ااارانې، لومړ  ټو ، پښتنې ليک .14
 ،۵۰۱۶مستور  اا ،  امر  ټولګه ناچا ، د صفيه صديقي په اهت م،  .15

  مخ.۵۱
 مخ. ۵۱ پوررنی اثر،  .16
 مخ.۷۵همدا اثر،  .17
 مخ ۷۰پوررنی اثر،  .18
  مخ۷۰یاد اثر،   .19
           مخ.۷۱پوررنی اثر،  .21
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 څېړندوی سمیله احمدزۍ
 

 نکلونهپښتو  ېزمان ېد نامعلوم
 

 :لنډيز
 

وليس نکلونه چوې د وګورو د متودت لوه  لومړيوو څخوه رور اوسوه پوورې د برشو د 
ژوندانه بېالبېلې برخې یې رر موږ  را رسولې د  او په هر روکم او قيیله کې نانګړ  
نا  او مقام لر ، نو نکه د همدې کیسو د رامنځ ره کېدو  یو  الت  هوم د یوو قووم 

او مقتضیات د  چې له ډېور پخووا څخوه موونږ روه راپوارې  او ټولنې د ژوندوت حاوت
 د . 

د دې کیسو له ورې موږ د پښتني ټولنې له بېالبېلوو خصوصویارو، لکوه اشوا، 
مینې، ورورګلو ، ز ورروب، رورې، مېړانې، دود او دستور، رصوف، محرومیتونو، هیلوو 

 او م  روحیو ر  پېژندګلو  پیدا کوو  او.
نه د کومو اواملو له امله رامونځ روه اوو  او پوه دې نکلونوو دا چې د پښتو نکلو 

کې نغښتې موخې او پیغامونه څه د  او ولوې د وليسو ادبیوارو دغوه خونودور  برخوه 
او  له هېرېدو او ورکېدو  ر  مخامخ د ، دا او دې ره ورره موضواات د دې مقوالې 

نګړریاوو په ا   هم په چوکات کې څېړ  او  او د پښتني او غیر پښتني نکلونو د نا
 خربې اوې د . 

 :رسیزه
د فولکلوریکو کیسو مايض د برشیت د لومړ  سياووت رر مهالوه رسویږ  ات پوه 
نینو کیسو کې خو د طيیمت او کاینارو پر و اندې د انسات لوومړ  اکوس الممول او 

 غربګوت هم یو ډو  فولکلور انګېر  کیږ .
   پوورې  برخوه د  او لوه ډېورو لرغونوو نکلونه  د وليس ادبیارو یو  نکلې او په ز

 ادبیارو څخه ګڼل کېږ . 
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همدارنګه نکلونه هغه وخت رامنځ ره او  چوې د برشو پوه ژونود کوې پېښوې د 
بدلوت او اونتوت سيب اوې  او دغو بدلونونو  لوه انسوات ر  د نوات او نوړۍ پوه ا   

دې رصوورارو او  نو  فکر پیدا کړ. یو لړ رلوسې او هېلوې ورر  پیودا اووې، چوې لوه
برخلیکونو  یې نکلونه جو  کړ  او خوله په خوله او سینه په سینه  له یونسل څخه رر 

 بل نسله پورې ولېږدو .
د یووې ټوولنې د » په دې ا   کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم اطوایي لیکوي: 

اجت اي رکامل د راریخ پېژندنه په هر وخت او هر نا  کوې یوو رضور  امور د . د 
ې پېژندنې په بار  کې باید وویل يش چوې د فالسوفه وو پوه افکوارو کوې د انسوات دغ

موچ په موږ وپېژندله او دا کار نو د فولکلور په داستاين برخه کوې پوه رونوانه ډو  د 
 : وېب(۶)  «انسات واقمي رکامل په باب انساين ذهن رنویرو  او قان  کو .

  :د څېړنې اهمیت  او مربمیت
د  د ادبپوهوانو پوه وینوا   میت او مربمیت په دې کې د  چوې د دې څېړنې اه

پوه  ، د یوو  غوور  برخوه لوه ورې چوې د کلتوور  انسوات پېژنودنې  اسطورو او کیسو 
د دې رور پېژنودوى اوو، روګوه نوه   ر ېوډپوه   لرغوين نړۍ کې پرې د انسات ممنویت

ر نوکالوې او څنګ د دې کیسو په وسیله موږ د لرغوونې زموانې نوړۍ لیود او د کلتوو 
 نیمګرریاوې  په نه روګه محسوسوو  او.

قيقي بڼه افاد  کېږ  او لوه دې حواقميتونه په رياليستيکه يا په دې کیسو کې  
 .  ږ ېپه روګه کارو  ک رچینې امله د ټولنې د پېژندلو لپار  د يوې مهمې 

 :د څېړنې موخه
ژونوود راووه او د دې موضوووع هوودف داد ، دا  چووې نکلونووه دپښووتني  ولسووونو د 

لکوه  د حیوا، ننوګ غیورت او د  حقیقي هېندار  د  او د ولس د ژوند بېالبېلې برخوې 
مېړانې خوږې او په ز   پورې خواوې په نک  او منظم ډو  منمکس کوو .  پوه دې 
لیکنه کې هڅه اوې چې دا بېالبېلې برخې واض  او دغه اتمنه او مهموه برخوه لوه 

 يش.ورکېدو او هېرېدو څخه وژغور  
 :د څېړنې میتود

په دې څېړنې کې له رحلی  او ررشیحي میتود څخه کار اخیستل اوو  د .
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 د څېړنې پوښتنې:
 په دې څېړنه کې رر ډېر  وندې پونتنې نواب اوې د : 

 څنګه پښتو نکلونه له غیر پښتني نکلونو څخه جالکوو  او؟ -۵
و نکلونووه( څنګووه لووه د وليسوو ادبیووارو دا پووه ز   پووورې او غنووي برخووه ) پښووت -۲

 ورکېدو او هېرېدو څخه ژغورو  او؟
 ولې د پښتو نکلونو او کیسو اورېد  د خلکو په منځ کې رت او  د ؟ -۰

 او دې ره ورره نینې کوچنۍ پونتنې په دې مقاله کې نواب اوې د .
 د نامعلومې زمانې پښتو نکلونه:

کوې جوو ه اووې کيسه د انسات د مايض هيندار  د . د لومړ  برشو پوه ذهون 
 دلې د .ېرسرا افسانه د برشيت په فرهنس او مدنيت کې پر مخ رللې او رر ننه 

کیسه د برشیت د پیدایښت په سياووت کې زېږیودلې د  او زمووږ  پوه سوپېڅ  
چې امر واو چې لو  ذات د کله کتاب قرآت اظیم الشات کې یې په ا   روایت د : 

ات یا آدم یې را واستاو . مالیکو ره یوې امور نمکې پر مخ خپل خلیفه رالېږ ، نو انس
وکړ چې سهد  ورره وکړ  ټولو مالیکو ورره سهد  وکړ ، خو  ایطات له دغوه امور نوه 
رغړاو  وکړ او په دې روګوه ورروه د لمنوت طووق غوا   کوې ورواچواو ، چوې د دینوي 
ارزنتونو ررڅنګ دې کیسې فولکلور  ارزنوتونه هوم پیودا کوړ  او پوه حقیقوت کوې 

 لونه له همدې نایه پیلږ .نک
نو د ادبپوهانو په وینا د انساين فرهنګ له  پیلیدو ر  کیسه هوم پیول اوو ، د 
انسات د امل او کړنو کیسه، د غونتنو او متایالرو کیسه، د هغوه د مون )خوودۍ( او 

کیسه او دهغوه د اشوا او قهرموانۍ کیسوه، پوه دې لوړ کوې زیوارې   (id.ego )ایګو 
رص، هند او یونات پوه  مودنیتونو پوورې ا   لور  چوې څوو  یوې مشهورې کیسې د م

 فولکلوریکې او څو  یې هم ژانر  کیسې بويل. 
د ادبپوهانو په وینا په مرص کوې د درې زرو کوالو د مخوه کیسوې مونود  اووې



 د نامعلومې زمانې...   

191 

 

د  چې له سحر او جادو ر  یې رابطه درلود . دا کیسې پر پاپیرو  بانودې لیکول 
د پاچاهوانو او د درې زامنوو پوه بواب  1رص د خوفو کورنۍاوې وې  چې یو لړ یې د م

په دې کیسو کې لومړ  هغوه د  *د . دا هغه پاچاهات وو  چې اهرامونه یې جو و .
یو جادوګر کیسه د   چې غونتل یې د خپلې بې ازرۍ بد  واخ ، نو لوه موموو نوه 

ې  یوار(( یې د جادو یو نهنګ جو  کړ  و او په پا  کې یې خپل دنمن )) یا د نوځ
 د مليلو پر مها  وواژ .

دوهمه کیسه د یوې اهزادګۍ د ودرکه  کېدو او یا غال اوو کوالیو پوه بواب د  
چې د دغوکالیو د پیدا کولو لپار  یو جادوګر راغونتل کېږ  او د جوادو پوه زور د یوو 
خاص راوو اوبه پر نمکه  ننيايس، چې د دغه سرت راوو یا ډن  په رل کوې هغوه پوټ 

 کايل ومومي. او 
همدارنګه د مرص په لرغونو کیسو کې د دوو ورونو کیسوه هوم ډېور  مشوهور  د  
چې په هغې کې یو  سړ  پرخپلې وریندارې روور لګوولی  واو پوه مقابول کوې د هغوه 

 ورېندار د لګېديل رور د بد  اخیستو هڅه کو .
نو پوه رر مرص وروسته  د لرغوين یونات کیسې هم ډېرې مشهورې د  د ادبپوها

وینا د لرغوين یونات لومړۍ کیسې چې د یوسی  فیيلز په نوم مشوهورې د  او زمووږ 
په فرهنګ کې د لق ت حکویم د کیسوو پوه نووم هوم یوادیږ . د دې کیسوو پوه بواب 
داسې فکر کېږ  چې یوسی  یو غالم و.  په یوناين ژبه کې د دغو کیسو لوه ټولوو نوه 

په پاپیرو  لیکل اوې و ، خو او  ورکه د .  ز   ټولګه په دو  سو  قيل املیالد کې 
د یونات پوه کیسوو کوې د هوومر: ایلیواد او اودیسوه نظمونوه  هوم ډېور مشوهور د .دا 

رنوتيا هوم د نظمونه له میالد نه  نږدې او  سو  کاله مخکې لیکول اوو  د  او پوه  
لرغووىن کلچور د  ، د يونوات ې د  نومې کيسوې چوې منظوومدیسې او او  دهومر ايليا

                                                 
 د د خوفو هرم د مرص د درې ګونو اهرامو رر ټولو لو  او لرغونی هرم د  چې د مرص  - 1

کاله مخکې له میالد څخه جو  او  د .  ۲۱۶۳قاهرې په نار کې موقمیت لر  او 
څېړونکی په دې اقید  د  چې دا هرم د فراوت د مقربې لپار  د نومو   په امر جو  او  
د . دا هرم درې خونې لر  پوررنی خونه یې د پاداا  د خونې په نامه مشهور  د  وروسته 

 نه نامتامه پارې اوې د .د ملکې خونه او وندې خو 



   کابل مجله

191 

 

. دغه کيسوې پوه داسوې وخوت کوې د يونوات د خلکوو منایندګي کوو  يشډېر  نه 
 ټولنيز ژوند انځورو  چې متدت و څري  نه و  وهلې.

په لرغوين هند کې د )ریګویدا( کیسې هم د یادونې و  د . د دغه کتواب یوو  
برخه،  یمنې )برهمن او پانیشواد( ډېورې کیسوې لور  د دې ررڅنوګ رامواین او مهوا 

هم اوږدې کیسې د .  مها بارت زو  ح يس داستات د . په مهابوارت کوې د  بارت
)نل دومینتې( کیسه هم راغلې چې د ادبپوهانو په وینا دا کیسه په خپله یوو مشوهور 

 رومات د . 
نوومی کتواب د یوادونې و  « پنهوارنرتا»د دې ټولو ور هاخوا په هند  ادب کې 
واونو » یوو راجوا د زو  د رملویم لپوار  د   چې وایي دا کیسې پوه لوومړ  رکوې د 

نومي یو پن ت لیکلې و ، دا  کیسه هم د ایسی  یا د لقو ت حکویم د کیسوو « رشما
یا الف لیله یا یو زرو یو  اپه د کیسو په اات نړیوا  اهرت لر ، چې وروسته برزویه 

 مخ(  ۵۰:۴طيیب په فاريس وا او  او د کلیله او دمنه په نوم یې یادې کړې. ) 
مونو و او قوم له نورو سیمواو ق  سیمه ٬ولس  هرنو که د دې کیسې څېړنه ويش  

چې له پند اواوربت څخوه ډکوې او   نی نکلونه او افسانې لر اپه متایز داسې خپل ن
 دقوووم د هغووه  دا جورووه د  چووې هوور .کووې بیووانیږ ه دو  فولکلوریووب روایووات پوو د

 . ژند  کېدا  يشېنه پ فولکلوریکو روایارو او ادبیاروپر بنا رربل هرڅه
ادبیارو یو  مهمه برخوه د  چوې د ماضوی  له بلې خوا نکلونه او افسانې د وليس

ژندنه پورې کېودا  ېټولو نه پ یو  قوم د ټولنیز ژوند رر او د  په هېندار  کې را نلیږ
 .  حکایت او روایت کو  نکه له ټولو دودیزو فولکلوریکو ا خونونه یې بشپړ ،يش

بوې زمانوه » په دغه ايوارت کوې ….« و نه و» په ابتدا کې وایي: نکلچیات د نکل
 ، مینوه، ره چې د او  غوندې نوه و  زمانې ره ااار  وینو، ازيل زمانې ره، هغه « زمات

محيت، صداقت او برشیت په مې و. لومړنی وخت و خو لوه ورووګلووۍ او خواوحالۍ 
د خلکووو مینووې  ه و د االووی مېووالونو زمانوو څخووه ډ  و. ادبپوهووات وایووي هغووه وخووت 

روه نوه مینې مګر ادم و درخانۍ  ،ږ ياو  هم خلب مین ریښتینې او بې رکلفې وې.
پوه څېور خیوايل پهلووات چوې آت لوه  رسوتم د خوو  ،رسېږ ، او  هم پهلوانوات اوته

 دیوالونو ر  یې هم پنهې نرمولې نه اته. 
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ارو کوې پوه نو که خرب  راټوله کړو کیسې یوا نکلونوه د ولسوونو پوه اوفاهي ادبیو
مختلفو نومونو، لکه داستات، رګګات، روایات او حکایارونو په نامه  یواد اوو  د . 

 مخ( ۱: ۱) 
دا چې انسانانو کله د نکلونو او افسانو جو ولو ره مخه کوړې د ، څوو   یوې پوه 
ا   په دقیقه روګه نه يش ویال ، خو دا باید ووایو چې نکلونه د انسانانو لوه ژونود ر  

یدا او  له  همدې انسوانانو ر  یوو نوا  حرکوت کوو ، بېالبېلوې رواریخي سم را پ
پېښې او حاوت د مختلفوو رضوررونوو لوه مخوې بیوانو  او خلوب یوې هوم د پخووانۍ 

 رهربو او رفری  په موخه لويل او اور .
کله کله د پښتنو په فولکلور  نکلونو کې له نوورو سویمو او نوورو کلتوور  حووزو 

لونو ر  مخامخ کیږو، چې دغو نکلونو په پښتني سیمو کې رغییر څخه ډېرو راغلو نک
 کړ  او د دې سیمې رنګ یې اخیستی د .

په پښتو نکلونو کې داسې نکلونه او کیسې هم اته چوې لوه ر  دا نکلونوه پوه 
بشپړ  روګه له نورو سیمو څخه پښتو ژبې ره راغ  و ، لکه د لیال او مهنوت نکول او 

 چې ره وا د پښتو ژبې سوچه نکل د . او  دومر  اامه اوې
د دې نکلونو مهمه  نانګړنه داد  چې په دې نکلونو کې هر څه په مهرد اوکل 
څېړ  کېږ . نایست، زور، لښکر، پیسې، جګوالی او داسې نور ، لکه د پاداا  نووم 
په نکل کې اخیستل کېږ ، خو د دربار د اظمت په باب په کې څه نشوته، د لښوکر 

کېوږ ، خوو لوه لښوکر ر  یوو کوس مقاوموت کوو  ، نایسوت پوه کوې نوم اخیستل 
 یادیږ ، خو د ررسیم در  په کې نه و .

همداراز د دې نکلونو بله نانګړنوه داد   چوې دا نکلونوه مممووو رراژیدیکوه بڼوه 
لر ، یمنې رر ډېر  دغوه نکلونوو د نکول د مرکوز  لوبغوا و یوا اټول پوه مړینوه پوا  روه 

و میموونې، موومن خوات او اویرینو نکلونوه او دې روه ورروه رسیږ ، لکه د اویر الوم ا
 نکلونه.

د پورره نانګړنو ررڅنوګ د پښوتو  نکلونوو بلوه نانګړنوه داد  چوې د دې نکلونوو 
ویونکي هم د پښتو لن یو په څېر مملوم نه د   او د زمانې په رېرېودو او د سویمې پوه 

یانوټ بیوا نانلوه بدلېدلو ر  په کوې بودلوت رانوي چوې د هورې سویمې نکول یوا ور
 څانګړنې لر  او دغه نانګړنې د پښتني فولکلور د غنا ومل اوې د . 
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ې کولو او ويلو اووق پوه پښوتنو کوې ډېور  سوابقه لور . مونوټ سوټوراچ یسد ک
د : ))له ډوډۍ نه وروسته دوى کښوېني او  ېد کليوالو پښتنو په ا ه ليکل الفنسټوت

ر  يوو  دايور  جوو و . بوډاګوات لووى قصوه پوالچلم څکو  او يا د قصې او بدلو ويلو  
ويونکي د . د دوى قصې د پاچايانو، وزيرانو، د پېريانو او ناپېريانو د ، خوو ډېورې 
يې ديني او د جنګ په باب د . دغه قصې له غزلو او نوارو ر  ګو ې اووې او ات د 
غريت په ټکي ختمېږ . پښتانه له قصو او غزلو څخه ډېر خوند اخ . څه وخت چې 

  ناست و . د هغې په پاى کوې ټوو  د سوتاينې و يو  قصه ويل کېږ ، دوى ټو  چ
 : وېب( ۷)نارې وهي: اى ااباش،....(( 

 ٬متلونوه ٬سویمه ییوزې بودلېررڅنګ  که څه هم په ولسی ادبیارو کې د نکلونو 
خو په رکورار ر  وایوو چوې   ، د ېنانګړریاوې هم اامل  لههو  او رنېېانګ  ٬اامار

ژند  کېدا  اوی یوا پوه ېچې یو قوم په بشپړ ډو  پرې پ  ه نکارندې ددا ټولې هغ
م و یوو  قو چې لوه ماضوی ر  پوه روړاو د  د  نکلونه هغه اساطیر )یادونه( ،بل ايارت

 . کړ  و   په کل رو متېیلو  لرغوين
څلوور پنځوه لسویزې پخووا بوه جووريل را  لکلوریکوو نکلونوو او کیسووو ف خرب  پر 

خووا بوه ه د اوپې لو ، د  کېود ېومونظم ډو  اور  رېوان و کې په ډنکلونه په کلیو او ب
ره را ټولېد  او هلتوه بوه یوې لوه  یو ټاک  نا  یا هم د یو چا حهرې  نوانات د ک 
 ي او سیمه کې به د نکلچو چې په ک  لې دا نکلونه او کیسې اورېد    یو  داسې راو 

به په نارونو کوې هوم د نکول چې په پخوا وختونو کې   په نوم مشهور و او جاليه داو 
رموه د ېدکابول پوه زا   نوارکې چنوداولو روه څ  ٬ ونایونه یوې مملووم و  ٬اپې راېدې 

ر  کسوات را ټولېود  اوخوواږ  ېنا  به د نکل په اپه بې اوم رسین  پامیر پ ۍاوسن
دو  ررمنځ وو او په لو  او ټیت آواز بوه یوې  به د کل کوونکين ٬د  ېنکلونه به یې اور 

چې په منځ کې به یې یو  نار  هم د نظوم پوه او داسې نکلونه  ویلنکلونه ورره  خواږ 
پووه ټولووه بڼووه پووه لووو  او آهنګووین آواز ویلووه. روور کومووه نایووه چووې ز  مملومووات لوورم 

اپې د کیسو نوا  د  ښورکې هم دېپه پ، پښتونخواکې کیسې په یو  ډو  ادا کېدې
 يلووو  لووو  پښووتن م هلتووهچووې او  هوواوسوونۍ ) کیسووه خوووانۍ( پووه نوووم مملوووم و 

 .  د  جو او پلورنځي 
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پخوا به  د کیسو او داستانونو په ویلو کې له جال سيب او سلیقې کار اخیسوتل 
 کېد . د مېا  په روګه:

زموږ  په هېواد او فرهنګ کې کیسې د اپې له خوا ویل کېودلې ، د ورنوې لوه 
کې هم چې کلوه بوه  خوا کیسې ویل  سپېرې ګڼل کېدې او ات په مهلسونو او ودونو

سازیانو یا هرنمندانو مهلس کاو ، نو چوې اوپه بوه پخوه اوو ،  بیوا بوه کیسوې ویول 
کېدې. د امریکا په اندیز  نار کې هم دا باور موجود وچې ویول یوې کوه د ورنوې لوه 
خوا کیسې وویل يش، نو د ژمي ستور  پورې خفوه کېوږ  او د هغوو د قهور پوه وجوه 

ې کیسې د خوب راوستلو یو  وسیله هوم و  او د یوو مصیيت او غمیز  پېښیږ . د اپ
 : وېب(۶زرو یو  اپه کیسې د اپې ویل اوې کیسې د .  )

په ټوله نوړۍ  ېبلک ،ې په افغانستاتننه یوا وکیس  دغه اساطیر نو په ټوله کې 
، چې نه بېلګه یوې پوه نړیوالوه کچوه پوه دې ا   د فلمونوو او دونکی درلود  ېکې اور 

چې آت رر مووږ  هوم راورسوېد ، خوو دا چوې هور  سویمه خپلوې ډرامو جو ېد  د  
نانګړنې لر ، نو نایي ډېر نله د نورو نکلونه موږ ره ډېر په ز   پوورې نوه و  خوو دا 

پخووانۍ  چې فرهنګي مشرتکات لرو، نو نکه خپل اصالتونه هم په کې موندو  او.
پوه  ې ایوارې اوکیسې او افسانې به د هغه ملب له دودیز فرهنګ ر  سم  اساطیر 

بوه یووې د  یدونکېوووې چوې اور  ې اووو   داسوې خواص مهووارت او ادا بوه صووحنه بنود
نکې بوه و ور نو  ٬جنيه درلود  ياو زیارر  به یې اصالح  غ دراو ېصحنې په منځ کې ن

چې له اوسنیو بوې ورې  و وې او په هر  برخه کې به یې داسې پند او نصیحت پروت
 . په کرارو مرارو ارزنت زیات و نه یې  فلمونونه يکوونکوسین ی

رقاضوا ر   يلوه ذهنو يپواداش د اوریودونک کیسو کې به د نوو او بودو وپه دغ
نکلونو به د اام ولس په منځ کې دومر  اهمیوت  ولن   داچې دغ ٬ګرنو  کېد   برابر

دو لپار  لوه ېد اور  په سختو واورو کې دکیسو يد ژم درلود چې آت نینې مینه وا  به
هغه وختونو کې چې دې نکلونو د خلکوو رور مونځ روا  درلوود  .نه بل ره رلل یو  ک 

نومونوه هوم ایښوود  چوې  ارالنو د ونوخپلو اوودونو د نکل نینو نکل پالو کسانو به پر
ج لوې  او بهوادر ، آدم خوات، درخوانۍ صویفل ملوو  ٬سمد ملو   همدا او  هم د

او بودروج لوه  صویفل ملوو  ،لو نومونه په نر او نځو چې په اامیانه رلفظ )ست م
که پخوانیو فولکلور  کیسو ره پوه دقیقوه روګوه روجوه ويش،  .ایښود   (رلفظ کېد  
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لوو  د پنود او نصویحت لوه پلوو  ې، ساد  نه و نودا به جوره يش چې دا کیسې 
نکلونو کې به مظا  بیانېد  او د ظا  انهام  هغو په ٬ وپراره و   کېه حکمتونه پ لو 

مینوې  په دې کیسو کوې بوه د د دې رر څنګدویلو په راا برباد را ووت  يطقبه د من
د  اااا اوممشوقه به یا وصا  ره رسېد  او یوا بوه یوې یوو ، بیانېد   او محيت رازونه

کله ناکله به په نکلونو کې د امل داسوې  ٬بل په فراق کې خپل ژوند له وسه ورکاو  
د   موېالد ) دیوو( بوه   ، کوو ه څو  هم باورنوېهبیانېد  چې او  یې په اوریدو   افراط

مرسته به یې کړې و   بېولی و ره   نکل قهرمات په خپلو وزرو کې بلې دنیا)کو  قاف (
و او یوا بوه یوې   کوړ   او یا به یو  مین د خپلې ممشوقې د وصا  په مته غرونه سوور 

 و .  کړ  حرکتونه ررر  يجادوی سل ګز  اوږد نامار وژلی واو یا به ورره نور
بشوپړې دوې  حتوی چوې ودومور  اوږد  و  هنکلونوپه هغو نکلونو کوه بوه نېنوې   

او مینه وا  به همداسې بوڅ ورره ناست و چې لوه املوه یوې رور اپې به یې اخیستې 
 و یوا خیوايل يدغه نکلونه کوه حقیقوننه پورې موږ ره رارسېديل د ، خو په ټوله کې 

نينو بې وسو انسانانو په جو ولو کې یې هوم  چې دو اره کې پر ه به پاهیم ر ژورمفېډ
فلمونوه د  يچوې اوسون ودغه نکلونه په داسې هرن  ممیوارونو وو  و  رغند  رو  ور . 

 بلال  او.بڼه  يکیسو این وهمدغ
صویفل ملوو  د نکول رور څنوګ د   پخوانیوو خلکوو بوهزما د مطالمارو له مخوې 

طالوب جوات او ګول  ٬او درخوانۍ آدم   ٬رینۍ یاو او  موومن خوات ٬رۍ ېزبزبانې نواپ
او لنو     ایرالم او میمونې ٬څوېتو بړ ېاپ ٬يویاو ب  ناد ،قطب خات او نازو ٬برشې 

د  او له دې نکلونو به یې انتيوا  ېکې سهل ټو  نکلونه اور  اثر هندار  داچې په م 
روه بوه یوې نوه  يبول بوه اوپوت و او نکلچو ، نکل به یې کاو  ،و  یو به راو  . اخیسته

پوه له نکل ر  به  ينکلچ نیولی و او دورره  ر دقت غوږېډپه  نورو به  ېویل اوپار  هن
بووه   و د  او دېووبیان لووه خووولې   چووې د راو  بووه  کوووم،کووې ګرنېوود   نوهغووو نووایو 

 .د ېاور 
د سووداګریزو ا یکوو، مهواجررونو او یوو بول روه د  د نکلونو د لېږد پروسه مممووود

ې د یوې حوزې فولکلور او نکلونوه بلوې حووزې روه نفووذ قومونو د نږدېوايل په پایله ک
کو  او په دغه وررګ ر  کله کله داسې هم لید  او  چې د نکول اصو  ټواټوبی 
ور  او په هر  ژبه چې ژبا   کېږ  او هرې کلتور  حوزې ره چې ننوني،  هغه ژبوه 
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ر اغېوز  او کلتور  حوز  یې د ملکیت داوو  کوو  اوپوه دې روګوه د بلوې ژبوې او کلتوو 
 پرې ويش  او په وسیله یې او د دغو فولکوریکو نکلونو سوچه والی له منځه و  يش .

د بېلګې په روګه د لیال او مهنوت فولکلوریب نکل چې په هور  ژبوه کوې ژبوا   
او  د هغې ژبې اغېز  پرې زیات راغلی او په پا  کې  هم دغه نکول خپول اصولیت 

 له وسه ورکړ  د .
د دې نکلونو د اکل او مضموت په ا   به ووایم چې پښتو نکلونوه نو په ټوله کې 

د اکل او مضموت له مخوې آزاد د ، د کووم نوانګړ  لیکووا  لوه خووا نوه د  جوو  
او ، چې نانته د لیکنې او افادې خاص اسلوب او قوانین ولر  او پر کوم نانګړ  

 مخونه(  ۵۵۳-۵۵۱: ۲سيب روات و .) 
پښتو نکلونو ره اژدها، پېر ، دېوو او جوادوګر  نینې وخت داسې هم او  چې 

را داخل او  د ، خو دا د دې ممنا نه لر  چې دغه نکلونه دې پورد  و ،  بلکوې 
دا په ډاګه ویال  او چې د پښوتو نکلونوه د پښوتنو خپول فرهنګوي میوراث د  چوې 
سینه په سینه له یو نسل څخوه بول روه را انتقوا  اوو  د ، کوه څوه هوم لوږ او ډېور 

رونه د زمانې او وخت په رېرېدو ر  په دې نکلونو کوې راغو  د  خوو پوه اصول روپی
 کې د پښتو ژبې ما  د  او یا هم او  یې ما  او  د .

د بېلګې په روګه   د مومن خات او ایرینو په نکل کې چې هر څوومر  نوامارات 
نو د یوو   او دیوات ورننوني، بیا هم د نکل موضوع چې ولور او رربورګلو  د  او د پښت

نانګړ  ټولنیز او  اقتصواد  حالوت مناینودګي کوو ، پور خپول نوا  وو    د  او د 
 کيسې په اص  مفهوم کې کوم روپیر نه لید  کېږ .

کوه لوه دې بحېوه رارېور اوو او د نکلونوو د داخو  جو نوت څېړنوه وکوړو، نووو د 
وېشول کېوږ ، ادبپوهانو په وینا پښتو  نکلونه پوه لوومړ  ر کوې پوه دوو لویوو برخوو 

لومړ  هغه نکلونه د  چې زموږ د ولس له ز   څخه یې الهام اخیستی او په پښوتني 
حوزو کې رامنځ ره اوې د  او د دې نکلونو رامنځ ره کوونکي او اروالت هوم پښوتانه 
د  او بل هغه نکلونه او کیسې د  چې د نړیووا  فولکلوور د لېږدپوه سلسوله کوې د 

د  او د نړۍ ډېور لورې ملتونوه ر  نښولو  او د برشو  بېالبېلو ملتونو ررمنځ رشیب 
 نړۍ ګ  فولکلور  میراث د .
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نومي اثر په یو  برخه کې د پښتو نکلونوو پوه بواب « د پښتو نکلونه»سیا  کاکړ  
 لیکي:
نينې وایي چې د پښتو ادبیارو اوسني اکلونه لکه ناولونه، ډرامې او افسانې » 

اوکلونه د  او لوه وليسو نکلونوو څخوه زېږېوديل  د نکلونو پرمختل  بڼې او بېالبېول
 مخ(  ۵۵۱: ۲«  )د .

لکه څنګه چې مخکې هم ااار  واو ، دا چې نکلونه څه  وخت رامنځ ره او  
او لومړنی نکل ویونکی څو  او یا هم لوومړنی پښوتو نکول، کووم نکول د ،  دا و رور 

کې له خوورو ورو کوارونو  اوسه نه د  ثابته اوې، خو د پښتو نکلونو د راټولولو په برخه
او لیکوالو څخه وروسته لومړنی کس چې پوه کتوايب بڼوه یوې پښوتو نکلونوه راټوو  او 
خوند  کل هغه محمد ګل نور  د  نومو    زموږ دغه وليس پانګه رر یو  حود  لوه 
ورکېدو څخه ژغورلې د   چې وروسته ډېورو نوورو نواغلو لوه نوور  صواحب څخوه پوه 

ر کړ  د  . همدارنګه په کووز  پښوتونخوا کوې سوید اابود رقلید په دې برخه کې کا
پوه ناموه « وليس نکلونه »او  «  د پښتو نکلونه»اا  اابد او سیا  کاکړ دوې مهمواې 

 چا  کړ  د .
په همدې روګه  پښتو ژبوې روه لوه نوورو نوا پښوتني سویمو څخوه هوم د مختلفوو 

وږ یې څنګوه رووپیروو  اواملو له امله ډېر زیات نکلونه را داخل او  د ، دا چې م
او په ا   یې نينې خاصې نانګړنې موجودې د  چې کوو  او د دغو نانګړریاوو 

 پر اسا  یې پښتو نکلونه له نورو نا پښتني نکلونو څخه بېل کړو.
 د نځې وفا او ستاینه:  -۵

د پښتو نکلونو یو  نانګړنه داد  چې په دغو نکلونو کې رل د نځې مقام ره پوه 
ه کتل او  او ډېر لو  خیا  ورره او  د .  او پور دې ربېور   پوه پښوتو درنه سرتګ

فولکلور  نکلونو کې رر ډېر  نځه د وفا سېميو  او حیېیت ره یې  رور انودازې زیوات 
احرتام او  د . د بېلګې په روګه: کله چې ظریف خات په هند کې نظر بند کېوږ  

ونه د ظریف خات پوه انتظوار کوې او مابۍ په ک  کې یوانې پارې کېږ  او کلونه کل
 کښېني،  رر دې چې په ویښتانو کې یې سپین پیدا کېږ .

په دې روګه ګورو،که څه هم مابی په ک  کې نانتوه پوارې و ، مګور هویڅ کلوه 
 مابی ره په سپکه سرتګه نه کتل کېږ .
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د دې ررڅنګ په دې نکلونو کوې نوه یووانې د نوځې وفوادار  نوود  اووې،  
بو ره  د نارینه  وووفادار  هم په نه روګه منمکس اووې د . لکوه د بلکې خپلو محيو

مابۍ او ظریف خات د نکل هغه برخه چې د هندوستات د پاچا دوې لواې له  ظریف 
خات څخه غوا   چې په دو  کې له یوې ر  واد  وکړ ، مګر ظریف خات لوه دغوه 

 واد  څخه انکار کو  او د دو  په نواب کې داسې وايي:
 م ناد یم اې نهونو ناد یمناد ی

 راسې مې خویندې راسې مې میندې 
 نن ز  د خپلې مابۍ په یاد یم ها  ها  مابۍ په یاد یم

یو بل څه چې په دې نکلونو کې د سړ  فکور نانتوه جليوو ، هغوه د مینوانو د 
خواست او داا قيلېد  د  اوهغه  هم په دې دلیل چې په ټولو پښوتني نکلونوو کوې 

و په نانګړې روګه د نوځې مقوام روه فووق المواد  احورتام او درنواو  رنتینې مینې ا
 نود  او  د .

د بېلګې په روګه، د ناد  خات او بیيو پوه کیسوه کوې کلوه چوې نواد  خوات 
مر ، بیيو هم د د  پر مړ  پرېوني او لوه خودا  څخوه غووا   چوې د دې روح دې 

او دا هوم لوه نواد  واخ  او خدا  پا  یې هم له  غونتنې ر  سوم  روح اخو   
 ر  په مرا یو نا  کېږ .

همدارنګه کله چې طالب جات په قرب کې ږد ، ګل برشو  خودا  روه خواسوت 
کو  چې دا هم موړ  کوړ ، د دې غونوتنه قيلیوږ  اولوه طالوب جوات ر  یوو نوا  
کېږ  . د موسی خات او ګل مکۍ او آدم خات او درخانۍ نکل هم په همدغوه اوکل 

 مخ(۱۵: ۰پا  ره رسیږ . )
په پښتني نکلونوو کوې د روربورګلوۍمسوئله ډېور  راغلوې د ، نکوه پښوتني  -۲

نکلونه د قيیلو  نظام محصو  او په هر نکل کې یې قيیلو  مسایلو څه نا څوه ريوارز 
کړ  د ، خو دا ريارز په نينو نکلونو کې ډېر رونانه، خو په نينوو کوې یوې اغېوزې 

مووومن خووات او اوویرینو نکلونووه ټووو  د ډېوورې نووه برېښووي.  د آدم خووات او درخووانۍ، 
قيیلو  مسایلو بیات کو  چې له بد  مرغه ډېورې قربوانۍ یوې هوم مېرمنوې و ، پوه 
دې ممنا قتل ورور وکړ  خو په بدو کې خوور ورکوړ  يش او دا چوې بیوا د خلوګنۍ 

 کورين پرې څه ډو  ظلمونه کو  د هغې خو مه کو  پونتنه.
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 په خپل رنوات کې د نځې رو : -۰
په پښتني نکلونو کې یو ای چې رور انودازې زیوات پوه ز   پوورې د   هغوه پوه 
خپول رنواوت کوې د نوځې مسوتقیم رو  د . موووږ ټوو  پوه دې پووهېږو چوې پووه 
پښتتي ټولنې کې  په رېر  بیا د دو  درې سو  کالو پخوا زمانو کې نوځې هوېڅ  کلوه 

پوه پښوتو نکلونوو کوې  د خپل واد  او د ژوند د ملګر  د انتخاب حا نوه درلوود، مګور
موضوع براکس د . په دې نکلونو کې رر ډېر  نهلۍ او هلب یو بل ر  انتخابو  او 
هېڅ قدرت هم نه يش کوو  چې دو  له خپله رصمیمه وګرنو . لکه څرنګوه چوې 
په دې نکلونو کې لید  کېږ ،  دې کار ره نه یوانې دا چې بد نه ویل کېږ ، بلکې 

 .دا کار ستایل او  هم د 
د طالب جات او ګل برشې په نکول کوې ګول برشو  د باچوا لوور د ، مګور پور یوو 
طالب باندې مینه او ، د مور او پالر له ټولو مخوالفتونو ر  ر  بیوا هوم ګول برشو  
خپل د ژوند ملګر  خپله انتخابو . اليته ډېر نله پیوستوت ره نه رسیږ  او په مرا 

او سونتي دودونوو ر  پوه ټولوه ممنوا  ر  یو نا  کیږ  خو بیا هوم لوه اواد  اورف
 مخالفت کو .

په هر صورتد  آزاد انتخاب یا د نهلۍ او هلب یو بول ر  خونوو  د نکلچیوانو 
یو  اخالقي روصیه د  چې په مختلفو نکلونو کې یې ريوارز ورکوړ   او د نکول ررریوب 
یې داسې رنظیم کړ  د  چې اورېدونکي هم په دې قوان  کوو  چوې آزاد انتخواب 

 و  غور  اجت اي اصل د  او باید همداسې ومنل يش.   ی
په همدې ډو  د پښتني نکلونو په مهمواه کې د پښوتني کلتوور نينوې نوورې 
برجسته برخې،  لکه مېلمه پالنه او رور  او مېړانه په څرګند ډو  نوکار ، لکوه د آدم 

 خات او درخانۍ په نکل کې.
وریب نکلونه له نوورو نوا  پښوتني نو په دې روګه پورره خصوصیات پښتني فولکل

نکلونو څخه جال کو  او هغه برجسته ګي چې د نورو د ژبو فولکلوور یوې نوه لور  پوه 
 دې نانګړنو کې له ورایه څرګندیږ .

خو له دې ټولو خربو او نانګړنو ر  ر  بیا هم پښوتني نکلونوو نینوې داسوې 
محصوو  د  او  مسایل لر  چې څو  په دې نه پووهیږ  چوې دا د پښوتني ټوولنې

که له نورو ژبو څخه دې ژبې روه را داخول اوو  د ،  لکوه ) انصواف نوه اوی د ( 



 د نامعلومې زمانې...   
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نکل چې یوانې د نه او بد لپار  ویل اوو . کوه څوه هوم دا نکول نانتوه کووم 
نانګړ  پښتني خصوصیات نه لر ، خو موږ دا هم نه اوو ویوال  چوې دا یوا داسوې 

راغ  و ، نکه د دغو نکلونو د ویلوو  نکلونه دې هرومرو له غیر پښتني فولکلور څخه
نا  او ویونکي نه د  څرګند ، دا او د دې په اات نور نکلونه د اخالقوي روصویې او 
د اوږدو اپو د لن ولو لپار  رامنځ ره او  او زما په اند هغوه اهوداف او مقاصود چوې 

 مخونه(۱۱-۶۶: ۵پښتو نکلونه یې رمقیيو  په دې نکلونو کې نه اته. )
د  او  د خلکو ررمنځ روت ېاور و فولکوریکو کیسو او نکلونو دغ چې د هخو دریغ

  : مهوم اوامود  التونوه لور  ېدر  زما په نظور  چې  لر ه ن ياوریدونکډېر او   د  او 
سويب اوو  چوې دا  ېد لومړ  داچې د نړۍ هورن  پرمختوګ او د فلمونوو راورول د

نۍ غمیوزې د خلکوو د هېوواد اوسو  دوهم ، له وسه ورکړ  يدونکېنکلونه نورخپل اور 
ره  څ يشېاو ه  چا خوله خندا او هو  ره نه جو یږېچې د ه  کړ  يز ونه دومر  ټپ

  .ږېیې ز   نه نه ک
داو  په اوات دنوړۍ لوه یوو   و  او کې ډېر  ساد  ګي م داچې پخوا زمانه ېدر 

به له یووې سویمې رربلوې پوه  خرب او یو جو ېبل ګوچ پورې ور ې نه وې  ګوچ نه رر
آوازې ر  بوه خوروار  اوې  خوربې نکوه دهور  ،( رسوېد  سومه روګوهپوه ) ۍتر  سخېډ

دا نکوه چوې د خلکوو ذهنونوه او ذهنیتونوه د  ٬درواغ ضمیمه کېد  او خلکو به منل 
یې مملوموات نوه څخه  نړۍ  ېچاپیریا  پورې محدود و او له نورې پراخ رخپل ژوند پ

لکه د  ، باورکاو   رې خلکو ژردرلود  او په هرڅه به د یوې اوږدې کیسې اونکل له و 
، د  ېور ېکووراو سویمه کوې ر د خلکو امر به ټو  په خپول کو   مخه چې وویل او 

کوې نوه   اود او  په اات به نن دلته او سيا به په لندت او نیویوار   مسافررونه کم و
پراختیوا یوې ررخپول مواحو  پوورې محودود   يګرنېد  په رکرار ر  وایو چې ذهنو

ګرنېدنوه یوانسوات لوه او دا خوجوروه د  چوې سویاحت  ٬یوې کموزور  و اولید لوور  
 ياواینو يد  ژونود پرواقمو اوپه جهوات ګوردۍ کوې د   کو   مخامخ نویونکارندور 

 .  لر ه دو ره ا ریا نېکیسو بدلیږ  چې هغه بیا د افسانو اور 
په پا  کې ویال  او چې د پښتو نکلونه له ډېر پخوا څخه موجود د  او زمووږ   

 د پښتني ټولنې منظر کښنې کې ډېر امد  او مهم رو  لوبو .
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 :پایله
ادبپوهات د هغه ولس د ادبيارو زېرمه پياو ې بوويل چوې پوه بنسوټ کوې يوې د 

غووا    که چېرې ،کلور ډبرې لګېدلې و . دوى نوانو ليکوالو ره سپارنتنه کو لفو 
ولوس لوه ذوق  خپل اديب ايهاد پر مناسب مقام ودرو ، نوو هڅوه دې وکوړ  چوې د

به پوه خپول فون کوې  ا دوى وايي چې ننني کيسه ليکو  څخه الهام واخ . دغه راز
 هغه وخت بريايل و  چې خپله نوې کيسه د افاهي کيسې په رقليد کې وليکي.

وليس کیسې د پېړیو په جریات کې د پښتني ټوولنې دود، دسوتور، ااتقوادات، 
ټولنیز موارد په میوراث پرېښوي.  پښوتني کړ  و  ، نادودې، محرومیتونه  او داسې نور 

نکلونه د مايض په هېندار  کې ډېر نوه نلیوږ  او دې کیسوو روه د نوانګړې زموانې 
او دا نکلونه رور ډېور   نکلونو زمات اام و  نه خاصټاکل هم سم کار نه د  ، یمنې د 

 د نالوستې قيای  ټولنې د کلتور پیداوار و .
وليس ادبیارو یو  مهمه برخه د  او د یوو  قووم د له بلې خوا نکلونه او افسانې د 

ټولنیز ژوند رر ټولو نه پېژندنه پورې کېودو  يش، نکوه لوه ټولوو دودیوزو فولکلوور  
 ا خونو یې بشپړ حکایت او روایت کو .
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and tribe from the beginning of the specialization till now, 
therefore, one of the reasons for creation of these type of 

stories is also the living conditions of a nation and society 
that have come to us 

since long time. 
Through these stories we get familiarity with various 

specialties of Pashtoon 
community, such as love, brotherhood, bravery, customs 

and traditions, Sufism, 
deprivations, hopes, and national spirits. 
The causes of the emergence of the Pashto stories and what 

are the implications 
and messages in these stories, and why this part of the 

local literature is now in 
danger of being forgotten and lost, these and similar topics 

are examined in this 
article and also the characteristics of Pashtuns and non-

Pashtuns stories are also 
discussed in this article. 
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scientific discussion, we use language as a kind of quasi-system 
that combines a series of optional words and uses the people of 
the community to understand and understand it. 
Or we can say that the language is made up of a series of 
optional words or a system that is a means of understanding 
and understanding among the people of the community. 
In the language system, we are accustomed to the small 
changes, and systems are generally different from each other, 
we separate it from the language, but within a language system, 
the dialect is tapped and small geographically accented, In 
short, we can count on everything that is not tongue, in fact, to 
accent, or to assume language as a tree, the branches of those 
dialects, when they can be distinguished in speaking of people, 
and they can accent people to speak it. 
 

The Poetic Rosary of Shaal 
 

Researcher Razia Noori 
 

Abstract 
 

In the contemporary period of Pashto literature and 
culture, Miss Mastura Shaal is accounted to be a remembering 
personality, but she has not been well introduced as it is 
required. Apart from her oratory skills, she was good in poetry 
too. She has written many proses the record of which has not 
been kept, however. From the content and subject point of 
view, Mastura Shaal is accounted to be of the unique woman 
poets. Most of her poems have poetic characteristics and 
artistic beauties. This paper sheds light on her poetic style, 
merits and beauties of her poems.  
 

Pashto tales of unknown era 
 

Samila Ahmadzai 
Abstracts:  
 
The local tales that has brought different parts of human 

life to us and have special place and position in every ethnicity 
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the way for other investigators for the Peer Roshan and his 
unity of existence.  
I did this research about this study, which discusses the Sufi 
officials and the mode of unity of the universe and discusses its 
deepest points. 
 
 

Hassan Gul Bandawal life and 
activities 

 
Research Fellow Abdul Zaher shakib  

 

Abstract: 
 

In the case of his scientific personalities, his literary 
scholar is not only a literary worker, but he teaches us a lot 
about things in scientific life, they tell us about their 
experiences and their scientific work, and alongside them, they 
will make us the old and new literary and interdisciplinary 
lines. 

Fortunately, with this in mind, for example, I did a short 
study of his work on the scientific activities of the deputy head 
of the university, Hasan Gul bandawal, and this is the reason 
why the name of Professor Bandawal is getting worse than the 
media pages. 

 
Who was bandawal? What has happened to us and what has 
happened to us? 

 In this article you can read a bandawal master of a series 
of information. 
 

The Kharot Accent dialectiesm 
 

Maywand Bakhtyar 
 
Abstracts: 
 

It means to communicate with every means of 
communication, but when we talk about the language of the 
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meaningful. This is the reason why the successful message is 
revealed. 
In addition to the use of the Genghau industries, the industry 
has also used a sensual or sensational agreement. 

 
 

Linguistic and literary issues 
 

Researcher P.HD Nzam u ldin katawazai 
 
Abstract: 
 

 In diesem Ausfsatz ist der Versuch unternommen worden, 
fundamentale spracheissenchaftliche Konzepte zu erklaenren, 
um einem Verstaendniss der Lireraturwissenchaft beizutragen. 
Die grundlegende Annahme debei ist, dass literatur ein 
spezifiches System der Prodkction und Uembermittlung von 
Bedutungen ist. Sprache bedient sich, wie andere Systemen der 
Bedeutungen der Zeichen. Daher bildet das Verstaendniss der 
Semiotik eine geeignete Grundlage fuer das Verstaendniss and 
Ananlyse sprachicher Texte. Diese Methode lenkt 
Aufmerksamkeit auf die materielle Seite der Literatur,i.e. die 
sparchliche Konstruktion und betrachtet derer Rolle im 
Prozess der Herstellung und Uebermittlung von Bedeutung. 
Diese neue Methode kann, hoeffentlich dazu beitragen eine 
neue Perspektive in den literaturwussenchaflichen Forschungen 
des Pashto zu eroeffnen.  

 
 

Unity of existence and Peer Roshan 
 

Hamidullah Omarkhel 
 
Abstracts: 
 
A lot of research has been done about the Peer Roshan and 
their way of mysticism, but unfortunately it has not been 
introduced as it should be introduced, because I have opened 
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inflected much loss to the people, face people with 
psychological disorder, take out the social calm and tranquility, 
created obstacles in the development of society and welfare of 
the people. Moreover, the war has also such scenarios of 
distraction of people s shelters, displaced millions of Afghans, 
distrusted in country. These and some other painful events 
oppressing poets very much and as such explain their pains by 
poetry, shed tears for people and country, show hate from war. 
The number of such poets is considerable. This article first 
discusses the poetry and then presents information about the 
war with indication of the relationship between poetry and 
war. In this connection, the article considers the samples on 
hate from war in the poetry of Pir mohammad Karwan and 
Abdul Ghafoor Lewal and discusses different aspects of the war 
in detail. 

 
 

In the poem of Peer Mohammad 
Karwan, the consensus of senses 

 
Mohammad Tahir Sharar Sapay 

 
Abstructs: 
 
When two poets in their words combine the duties or 
characteristics of two senses together or assign the task of a 
sense to another, this kind of industry is in agreement in the 
literature known as industry sense or industry. 
The industry became sensational after the French Revolution 
in literature, which later became the Pashto literature, many 
poets have used their art in this way and along with their 
writing, and they also shared poetry in poetic aesthetics, one of 
which is Peer Mohammad Karwan. 
In the current era, including Pashto poets, is a poet who, in his 
poetry, paints aloud much artistically, and by means of similes, 
metaphors and other industries, the poetic and spiritual 
dimensions of the poem have become very meaningful and 
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types of karrai according its formation; closed karrai and 
opened karrai. Closed karrai encompasses rhymes, alignment 
and othe vocal formations. Opened karrais are solely freed 
from rhyme restriction, but the ''harmonious word'' has the 
charactristics in its own internal formation. 

The folklorists of public literature have not still been given 
special attention to it as well.  

So, in this paper, it has explained on the formation of 
karrai, its connection with landay as well as vocal and logical 
connections. And ended with instances. 

 
 

Some humane thoughts in the prose of 
Gul Paha Aulfat 

 
Sayed Asghar Hashami 

 
Abstract: 
 
Ostad Ulfat was such a pained thinker and creative writer 

that he has carefully presented the negative and positive acts of 
the society to the society. His saying has abundance of great 
messages for the humanity. In this article, the humanistic ideas 
of his prose are discussed and example is provided along with 
the prose.   
 

 

Antipathy from war in modern Pashto 
poetry 

 
Researcher Rahimullah Hrifaal  

 
Abstract: 
 
 Our country has been suffered very much from war. The 

ongoing 40 years long war is devastative and painful. The war 
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the main reasons is traditional disagreement and social 
compromise. But, as we are reminded of the Hutaki period, 
this is an inverse problem. In this sense, it is a matter of being 
a great and political leader, thanks to the same arrogance and 
literacy. 

Because her mother had nazo Ana her well-groomed 
woman, in the same way, the daughter of Mirwais Nika Bibi 
Zeinab was also the lady who even performed counseling at the 
Court, which in fact all these privileges were inferiority. 

For this reason, all aspects of the study and the state of art 
are discussed in this article. 

 
 

KarGar new experiences in fictional 
literature 

 
Abdul Wakil Solamal Shinwary 

 

Abstract: 
 
This is accepted by literary critics as the story is alive and 

the life of the story. Man from Adam was born in this story in 
the story, and in the story we will die, but these stories are once 
artistic and timeless. 

This article discusses the short stories of KarGar Goodies 
and shortcomings have been discussed and it has been proven 
that KarGar did not write the stories merely for a taste of art, 
but Its second goal is to portray its own life And this proves 
that the story is truth or near truth. 
 

 

Karrai in Pashto Oral Literature 
 

Researcher Abdul Ahad Mangal 
Abstract: 
 

Karrai is the common genre that is often repeated with 
Landay together. Karrai has seven syllables and there are two 
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Life and literary activities Mohammad 
Akbar Motamed 

 

Senior Research Fellow Nasrullah Naser 
 

Abstracts: 
 

Elite poets and writers are represented in our country, and 
there are situations as well. Those who are not among us have 
something to write about and benefit from In the case of their 
present generation, we will understand the future and become 
aware of their activities and literary works. 

And with this, the elite will be given the right to do so. 
In this elite and literate literary one is the head of 

Mohammad Akbar Motamed Shinwari, who devoted his life to 
the literary activities and activities of Pashto language and 
literature. 

He has written many works in his life or translated into 
other languages, whose activities and services are appreciated. 

In addition to his biography, the professor in this episode 
is a general discussion about his studies, writing, poetry, 
guidance of his students and other scientific activities. 
By which its scientific and literary character will become clear. 

 
 
 

    

Women in the Hotaki period 
 

Research Fellow Atefa Noristani 
 
Abstracts: 
 
From the beginning to the present, the share of women has 

become unbearable, and in addition to various reasons, one of 
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