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 لیکلړ

         

شمېر 

 ه
 مخګڼه لیکوال رسلیک

 ۱ څېړتپوه ددتور خملل ملمه مورمړ له لرغوتو ژبو رسه د پښتو ژبې عحو، ۱

رشقد مدب رسه يې لېوملتياآملاتی ګوېته مو له  ۲  ۱۰ څېړتوم، محمد آصف محمدز  

ژبپوېنې عاریخچه د بريب ۳ رولع ملمه تلاز څېړتوم،    ۲۵ 

۴ 
غازي ممان ملمه خان مو د ښځو په ټولنيز مو 

 ورېنګد ژوتدمته دې غوره بدلوتوته
 ۴۶ څېړتپوه ددتور  محمد رشیف ځدرمڼ

۵ 
 د مستاد لېوم، د دک مو زرینې منظومه

 حامسه ده مو ده ته؟
 ۵۹ پوېنلار محب ملمه عرميب

 ۷۷ څېړتدو   رحلم ملمه حریفا، د ژبې د زده دړې حساسه دوره ۶

۷ 
مو دول، ېپه مو اتستان دې د ق لم  

 په جوړښ، دې د خان دردمر
 ۸۷ پوېنلار ولض محمد ځالتد

 ۹۷ څېړتوم، ب دملقلوص مشومڼی دېګاين يا وټه پوري ژبه ۸

۹ 
خټک په مشعارو دېد خوشحا،   

 پښتند ګاڼې
رمضله توري دویهڅېړت  ۱۲۰ 

هشابر د ملف، له تظر  ۱۰  ۱۴۲ څېړتدویه سوتلا صملم ېوعک 

۱۱ 
 د پښتو مو دري ژبو

 د وعموتو د ریښې پرعمنه
یه يب يب وضلمهڅېړتدو  ۱۵۸ 

۱۲ 
 پښتو منظوص حاميس مدبيات مو

 د ې و د خوتدي دولو مړعيا
وضل ملرحمن بميز څېړتلار   ۱۷۸ 

 ۲۰۲ څېړتلار رشيف ملمه ساتېن ژبه مو د مورتۍ ژبې مېمي، مو مرزښ، ۱۳

۱۴ 
 ،زي ممان ملمه خان د دورې سلايس، ورېنګدغا

 مقتصادي مو ټولنلزو حاالعو عه لنډه دتنه
 ۲۲۱ څېړتلار حرضت آغا ېمدرد
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Abstract 
 

This article discusses topics, wich are discusses that 

have changed the language over that long distance, and 

linguists have conducted their scientific and historical 

research, we will show this topic in the examples in the 

components of the Pashto language. 

The distance that existed from Osta and Veda to the 

Pashtu language books, namely, the date of the 

acquisition of the Pashtu language from the Vasta and 

Veda books, which, fortunately for most contemporary 

linguists, is the subject of much controversy. 

Reconstruction is facilitated by the practice of 

reconstruction, which is a good example of 

Bartholomew, Grasim, Werner and Graeme's laws that 

are applied and applied in the Pashto language. 
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 لنډیز

کنې ببنه  دا لیکنه د هغو موضوعاتو پر تحول بحث کوي چې په دغه اوږد واټن 

دي، دغنه ې بدله شوې ده او ببپوهناوو پپېنې عې نو او تنا څېړ ې تونې تنر  ه کنت 

 موضوع به د ب ېګو په توګه د پښتو ببې د کالم په اجزاوو کې وښودل يش.

هغه زماين واټ  چې له اوستا او وڅدا ېېه د پښتو ببې تر کتیبو پنو ې موجنود 

و ببې د کتیبو تر الس تنه  اغېنو و  نو دی، څعنې د اوستا او وڅدا له کتیبو ېېه د پښت

پننو ې چننې لننه و کننه مرغننه د معنناوې ببپننوهنې پوهنناوو دا موضننوع تننر   ننره د  

)بیا غووې( د ع ېیې له ال ې هوا ه کتې، چنې ښنه  reconstruction يکاوس کرش  

ب ېګه يې د برتولومې، ګراسیم، وڅرور او ګرڅم د تحول قواوی  دي چنې پنه پښنتو ببنه 

 وي او تطبیق ږي.کې تطبیق ش

 رسیزه

د مېنه د دوڅ نې او د  ې نې  آن تنر منیالد -آ څاين فقنه الېغنه د منۍننس آسنیا 

ز څزې پو ې د پېکو د پېواوس ببې په اړه ه څ  ول اطالع ونه لنري، تنر دې چنې پنه 

هغه وپت کې )له میالد ېېه تر کنابو دوه ز ه کالنه وړاوندې پنو ې( د آ څنايو قبناڅېو 

کې معېوم شو، هغنه قباڅنچ چنې د هنندي ببنو لرغنوين آ نا ، موجودڅت په هغه ځای 

څعنې وڅدي او لرغوين ببنو آ څاين آ ا ، څعنې د اوستا  ودووه يې تېېیق کتل او پنه 

 دې توګه يې په پپېه پپچ ځاوووه آ څايو ګڼچ. 

وڅدا او اوستا دواړه ېو اړپیز آ ا  دي، په دې معنا دا دواړه د اسناطیري افسناوو 

ټولګې دي چې د ب الب ېو پ تڅو په پوړڅو کې د مېتېفنو قبناڅېو د وڅنناوالو  او  ودووو

او کیسه والو په ګډون چې په سنی ه څینزه او قبیېنه ينو ليېنه ينې پن،ې کنولې، دا 

 ټولګې  ا ټولې کتې دي. 

د هنننند پ نوننندوې متې  نننی  د وڅننندا، څعننننې  څګوڅننندا د ټنننولګې تننندوڅ  د 

ېنه دوڅ نې ز څنزې پنه اواسنطو پنو ې اړووند هندوستان په ه واد کې د تنر منیالد دم

ګڼو، په داسې حال کې چې اوستا د لومتی ځچ تندوڅ  او ترتینل لنه  څګوڅندا  ه 

ه  يالړ دی، پو و وستړ تدوڅ  يې لږ ېه و وسته، څعنې د میالد په لومتویو پ تڅنو 

 کې د ساساویاوو په وپت کې تر ه شوی دی. 
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تحېیچ او تېزڅې ېېنه داسنې معېنوم ږي،  د اوستا او  څګوڅدا د لرغووو برپو له

چې د آ څاين ببو د قباڅېو ویکووه چې د اوستا ببه يې  امنځ ته کتې او د هندي ببو د 

قباڅېو ویکووه چې وڅدا يې پنۍولې، په   رو پېوا زماوو کې څو ځای وو او په څنو واحند 

ته   نرې ونږدې  ه واد کې يې بوود کاوه او په آ څايو ليېو څې چې له هره پېوه څو بچ

 او  ه پپېواوې دي، پ،ې اترې کولې. 

حاميس ګډ موضوعات چې د لرغنووې اوسنتا او  څګوڅندا د  ودوونو بنسنت او تومننه 

پنه  airya i -تشکیېوي او د څادو  ودووو او آ څا ګډ ووم وڅووکو دڅنو عقیدې )پنه اوسنتا کنې

 ( هغه شواهد دي چې په اساوس  ه د پو ته وظر  ښتینواله زباتوي.  āryaوڅدا کې 

 څګوڅدا د ببې او   ودووو د وڅېو د طرز له مېې له لرغووې اوستا )ګاتينا(  ه 

  ره اړڅکه لري او دواړه په څوې سی ې، څعنې تر باپرته آ څاونا دقیقنه ده، وڅنچ شنوې 

و پپېوۍ لري او آن کوالی شو دواړه د دي او په دې توګه دا دواړه  ه وږدې اړڅکې ا

 ( ۱څوې ببې دوې ليېې څا ګتدودووه وبولو. )

امرڅکايو پوه وڅېیامز جکس  د اوسنتايو او وڅندايو ببنو د ګرامنر او د و  او 

وحوي قواعدو ترمنځ د پرتېنې په اړه داسې کښيل: "د ساوسکرڅت ببې له برکته څا په 

 "1 ڼا کې د اوستا ببې لغوي ستووزې حچ ک ږي. 

 د څېړنې اهمیت او مربمیت

 (کتیبنو برلیکوونو )وڅندا د د دې موضوع م،میت په دې کنې دی، د اوسنتا او 

کومه و  ه چې په الس  اغېې هغه له میالد وه د مېه اوولس ه پ تۍ اټکچ ک ږي، پنه 

داسې حال کې چې د پښتو ببې الس ته  اغېې کتیبه شپاړس ه میالدي پ تۍ ګڼنچ 

 ک ږي او د دې دواړو و  و ترمنځ په کا  اودازه واټ  معېوم ږي.

 د څېړنې موخه

په دې کې دی چې موږ د پښتو ببې پر تحول او له لرغووو  د دې موضوع هدف

    ببو  ه د پښتو ببې پرتېیز او تطبیقو ګرامر پر ا زښت او اه یت باودې پوهوي.

 د څېړنې میتود

 په دې مقاله کې له تا څېو او ترشڅحو میتود ېېه کا  اپیستچ شوی دی. 

                                                 
1 Jackson A.V.W. Avesta  Grammar and Reader, Stuttgard1892,p XXXl     



    کابل مجله 

4 

 

 تحول ژبې ښتوپ د رسه بوژ  لرغونو له

ساوسکرڅت ببو تنرمنځ   نر و تنه وا  د هغنه وپنت د افغاوسنتان او د اوستا او 

شبه قا ې   رې پېواوس وښې وښاوې او تتښتووه موږ ته ښېو چنې پنه الوندې ب ېګنو 

 کې ښوول ک ږي:

 کې.د غږ پوهنو په برپه ۱

 د غږووو منظم تطابق هم په اوستايو او وڅدايو ساوسکرڅت کې مشيود دی: 

 wساوسکرڅت، پښتو ||  b   bh د مثال په  ول : د اوستا  کېد کاوسوواو ووو په برپه 

 ساوسکرڅت  اوستا

brātar- bhrātar-  و و 

būmī- bhūmi-  ځ که 

bar-   bhar- وړل 

که چ رې غږڅز مطابقتووه په وظر کې وویسو، وو کنوالی شنو پنه اکوڅتنو منوا دو 

 کې وڅدايو متون کې ه پر کې ه په اوستايو او څا يې هم پر عکس وبباړو. 

 بباړه وڅدا اوستا

tə amavantəm 

yazatəm 

sūrəm dāmōhu 

səvištəm 

miθrəm yazāi 

zaoθrābyō 

tam ámavantam 

yajatám 

şūram dhámasu 

śávişţham 

mitrám yajāi hō-

rābhyah 

هغنننه ځنننواک   او 

پیننننننناوړی اڅنننننننزد او د 

موجوداتننو پننه منننځ کننې 

پنننو ا مطنننبوغ او هغنننه 

میرتا لرووکړ مینه ونا  

په زو  ستاڅو..... له هوم 

 او شودو  ه ګډ. 

 

 :کې. د وف په برپه ۲

   د دغو دوو ببو په ګرامري قواعدو کې هم پپېوي مشيوده ده: 

 )وړل(( -bhar/ وڅدايو   -barد مطا ع فعچ وف )اوستايو
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 ج ع مفرد

 وڅدا اوستا وڅدا اوستا شېص

 bar-a-mi bhar-a-mi bar-a-mahi bhar-a-masi متکېم

 bar-a-hi bhar-a-si bar-a-θa bhar-a-tha مېاطل

 bau-a-ti bhar-a-ti bar-ə-nti bhar-a-nti غاڅل

 :کې. د ضامڅرو په برپه 3

 )زه( شېيص ض یر وف: ahám/ وڅدايو   azəmد اوستايو متکېم 

 

 وڅدا اوستا حالت

 azəm ahám فاعيل

 mãm ‘ ma mām ‘ mā مفعو 

 Mē mē مفعول الیه

 Maŧ mát تعوڅقو

 mana’mē máma’ mē اضا 

 :کې. د اعدادو په برپه 4

 په پښتو، اوستا او ساوسکرڅت کې اعداد

 وڅدا ساوسکرڅت اوستا پښتو

dwa دوه   dva           (۲)  dvá 

dre د ې، د ے   θri-           (۳)  tri 

calor ېېو    čaθvar-     (۴)  čatvár 

pinĵə پنۍه   panča-      (۵)  páñča 

špəg شپږ   xšavaš-    (۶)  ṩáṩ 

owə اوه   hapta-      (۷)  saptá 

atə اته   ašta-         (۸)  aṣṭaā 

nə وه، nəha ويه    nava-       (۹)  náva 



    کابل مجله 

6 

 

las لس   dasa-       (۱۰)  dáśa 

-wišt  vīsa ͥti وڅشت     (۲۰)  vīśatí 

-derš  θrisat د رش      (۳۰)  trīśát 

-səl  sata سچ         (۱۰۰)  śatá 

 د مرکبو اعدادو د جوړولو طرڅقه : 

  ساوسکرڅت اوستا

dva-dasa    (۱۲)  dvá-daśa dwo-las دوولس   

θri-dasa       (۱۳)  tri-daśa diyar-las دڅرلس 

diyār-las دڅا لس   

čaθvar-dasa  (۱۴)  čatvár-daśa cwar-las ېو لس 

cwār-las ېوا لس   

-]په پښنتو ببنه  نې ترتیبنو اعنداد، لنه اانيل اعندادو ېېنه د وريننه لپنا ه د 

(y)ǝm]  او د ښۍېنه لپا ه د[-(y)ǝma]  د الحقو پنه مرسنته جنوړ ږي، او د ضنعېفو

  :افتووو په ې ر بدلېږي،لکه

)ښنۍینه(.   calorəma )ورڅننه( ېېو منه calorəmېېنو م  ←calor (4 )ېېنو  

 . čatāras،ساوسکرڅت  čaθvar, čatur، وګو ئ  اوستا  čatuār*آ څاين<

 – y -)ي( پتم شوي وي ترتیبو اعداد څې د   īاو,ā  aهغه اايل اعداد چې په 

 په زڅاتولو  ه جوړڅږي: 

 awyāyəma)ورڅنننه( اوڅاڅ ننه    awyāyəm اوڅنناڅم ←awyā (70)اوڅننا 

 haptāitiوګننو ئ  اوسننتا  < awāi   *awδādi *haptāti*< آ څنناين «   ،)ښننۍینه(

 . saptati،ساوسکرڅت 

، )ښنۍینه( atyāyəma)ورڅننه( اتیاڅ نه  atyāyəmاتیا څم  ←atyā (80)اتیا  

 .aṣtāy.او متی  aṥīti، ساوسکرڅت -aštāiti،  وګو ئ  اوستا  aštādi*آ څاين 

 nəwīyəma)ورڅنننننه( ووڅی ننننه   nəwīyəmوننننوڅیم   ←nəwī (90 )وننننوي

 .navati،ساوسکرڅت  navaitīوګو ئ اوستا   nəvay > *naṷati*، آ څاين  )ښۍینه(
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 :يپاڅېې لر   ma-او ښۍینه لپا ه m-( د ورڅنه لپا ه ۶۰او  ۸،  ۷ترتیبو اعداد )

ئ ، وگنو  -hapta *)ښۍینه( آ څاين  atəmaاوم  )ورڅنه( اومه   ←owə   (7)اوه

 saptá ، ساوسکرڅت-hapta اوستا

،  ašta*آ څناين   <)ښنۍینه( ، atəma)ورڅننه( اهنه   atəmاتنم  ←atə(8) اته 

 . aṣṭa, aṣṭau،ساوسکرڅت   aštaوګو ئ اوستا 

، )ښۍینه( špetəma)ورڅنه( شپ ت ه  špetəmشپ تم   ←« špetə «۶۰شپ ته 

  ṣaṣti، ساوسکرڅت  xšvaštiوګو ئ اوستا  xšṷašt*آ څاين 

  ) ورڅننه(، lumṛayمسنتقچ شنوېووه لنري: لنومت ]ينوه[او  ]ينو[ترتیبو اعنداد 

 .)ښۍینه(lumṛǝyلومتۍ

 اعداد په الودې  ول دی:د دوو او د  یو ترتیبړ 

)ښنننۍینه(  dwayma)ورڅننننه(  دوڅ نننه dwayəmدوڅنننم    ←"  dwa "2دوه 

 .dvau، ساوسکرڅت dva، وګو ئ  اوستا  dwa  ،*duųa*آ څاين <

 <)ښنننۍینه(   dreyəmaد  ی نننه )ورڅننننه( dreyəmد  ننیم ←« dre«۳د ې 

 .drai,draya،ساکړ  tri,trayساوسکرڅت ،θri, θrāy، وګو ئ اوستا trai*آ څاين 

 لکسیکون( په برپه کې. الودې ب ېګې دې وکتچ يش. )د لغوی ز رمې  -5

 اوستا

āp 

tanū 

nar- 

gairi 

vastra 

vāta 

nāman- 

pitar 

brātar- 

 ساوسکرت

āp 

tanū 

nár 

giri- 

vástra- 

vāta- 

nāman- 

pitár- 

bhrātar- 

 پښتو

 اوبه

 ت 

 ور

 غر

 لباس

 باد

 ووم

 پال  

 و و  
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būmi- 

dvar- 

hindu 

bar- 

azəm 

dva 

bhūmi 

dvār- 

sindhu 

bhar- 

aham 

dvá 

 ځ که

 و 

 سند

 وړل

 زه

 دوه

 

 

 پایله

له مېې دې پاڅېې ته  س ږو چې پښنتو پنه او وف د پښتو ببې د تا څېو غږپوهنې 

 لې ېېه څوه ببه ده چې د تا څخ په اوږدو کې په  پتیځ ببو له -حقه د آ څاين شامل

بندلووووو کنې لنه دوو ب الب ېنو ال و  ه مېنامخ شنوې ده، څنوه   او و پپېو غږڅنزو 

داسې ال ه ده چې په مېتېفو او پو ا لرو دو اوووو کې يې   رې اړڅکې د هنندي ببنو 

لننه  لننې  ه د لننودلې چننې د دې پنن،ې شنناهد د پښننتو ببننې د  اکننتې و کننتې 

ه هنم و ن  او ت موودلړ دی او بېنه ال  لکسیکون دی چې په   رو پېوا زماوو کې يې 

په و غه د آ څاين ببو مستقی ه ال ه ده چې پنه هغنې کنې پنه پپېنه پښنتو ببنې هنم پنه 

 پپېې لومتوس بڼې ځان ساتېړ دی. 

پوهاود عبدالحړ حبیبو دغه دوې ال ې د آ څناين او اوندو آ څنايو ببنو تنرمنځ د ات نال 

 کتۍ ګڼېې ده او پښتو ببه يې د اوستا او ساوسکرڅت ببو پو  ګڼېې ده.

د ځینو افغاين پوهاوو په وظر پښتو ببې له  څګوڅدا ېېه  يښه اپیستې چې دا پ،ه 

 له حقیقته لرې ده. 

له اوستا ببې  ه د  څګوڅدا ببې اايل اپتالف د ببپوهنې د ځاوګتوو په ځینو برپنو 

کې دی چې دا دواړه له څوې بېې جال کوي، پو په ټوله کې ساوسنکرڅت ببنه، څعننې 

ا په حقیقت کې له څوې منو څنې ببنې )آ څنڅ( ېېنه منشنعل شنوې  څګوڅدا او اوست

دوې ليېې دي، چې ښه ب ېګه يې داده چې په اوستا کې ځینې داسې قطعې پیندا 

ې د تېفظ په بدلون  ه په ساوسکرڅت کې هنم پنرې پنوه ځک ږي چې کوالی شو څوا

شننو، وننو ه نندا المننچ دی چننې د اوسننتايو څننا وڅنندايو مح ننېی  د وننتۍ پننه معتنن،و 
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پوهنتووووو کې له دغو دوو ببو وه د څوې ببنې د زده کنتې لپنا ه څنو واحند اوتېنابوي، 

 چې د هغوی د و ته وا  له امېه په دغو دوو ببو هم پوه ک ږي.
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 څېړنوال محمد آصف احمدزی

 

 آملانی ګوېته او له رشقي ادب رسه يې لېوالتيا
 

German Goethe and his interest in 
 Eastern literature 

 

Research Fellow Mohammad Asif Ahmadzai 
 

Abstract 
 

Goethe was not limited to Germany, but was 
renowned scholar, poet and writer on the level of 
Europe. In his time, he was one of the magnificent 
teachers of poetry and literature in Europe. 

However, he turned to politics in a phase of his life, 
but he devoted most of his life to writing and painting. 

He had a certain way of thinking and style, who in 
addition to poetry and literature in various fields and 
sciences has written many unparalleled books and to 
this effect, he has gained worldwide fame. 

 

 لنډيز

املنناوړ ګو تننه وننه يننواځې د ه نندې ه ننواد، بېکننې د ټننولې ا وپننا يننو لننه سننرتو 

پنه ا وپنا کنې د پپنچ وپنت د  هغه شاعراوو، لېکوالو، ې تووکو او وقاشاوو ېېه دی. 

شعر او ادب له مي و استاداوو ېېه ګڼچ ک ده.  ه له دې چنې وومنوړي د بووند پنه 

وپت يې لېکوالس او وقاشس تنه  يوه پتاو کې سېاست ته هم مېه کته، پو د ع ر   ر

د ينوه ځناوګتي طنرز تفکنر او سنبڅ پاووند و چنې پنر شنعر او ادبېناتو  وقف کنتی و.
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 ب ره يې په ب ال ب ېو برپو او عېومنو کنې ګنم شن  ر بنې جنوړې آ نا  ولېکنچ او لنه 

 ه دې امېه څې اوس وتيوال شيرت موودلړ دی. 

 رسيزه

 نس د ال بنډاينې پنه موپنه ينو د هر ه نواد او ټنولنې د عې نو او فرهنګنو شنت

چې د ه دې ه واد او ټولنې لپا ه ينې سنرتې عې نو، اد   ش  ر پوهان پېدا شوي

او فرهنګو چا ې او آ ا  پنۍنو  دي. ه ندا آ نا  او پدمتوونه کېنه کېنه دومنره لنوړ، 

باا زښته او په زړه پنو ې وي چنې ونه ينواځې د ه ندې ه نواد وګنتو تنه، بېکنې ټولنو 

د منېو وړ وي او په ه دې سنبل د ونتۍ ادبېناتو ينوه برپنه ګرځ ندلې وتيوالو ته هم 

وي. يو له ه دغو وتيوالو شې ېتووو ېېه آملاوړ پوه ګو ته د  چنې پنه دې لېکننه 

 کې يې په اړه بحث کوو.

  د څېړنې اهمیت او مربمیت

دا چې موږ پردې  ب ره چې د پښتو ادب له مېکښاوو ېېه پ، شو، ترېنګ 

ه وتيواله کچه د مي و اد  او فرهنګو اشېااو له بوود، کتو وړو، فکنر يې اړينه ده پ

او آ ا و ېېه هم پ، شو، وو د دې لېکنې اه ېت او م،مېت په دې کې دی چنې د 

 ه دغسې يوه شېص چې يوهان ولفګاوګ فون ګو ته ووم ږي، په اړه بحث وکتو.

 د څېړنې موخه

ه ينو ېنه بېندتېا پېندا يش او د دې مقالې هدف دا دی چې له وتينوال ادب   

هم پوه شوه، هغه اد  ې نرې چنې وتينوال شنيرت ينې مووندلړ، د کومنو عوامېنو او 

 اوګ زو له مېې يې دغه  ول مقام پپچ کتی دی.

 د څېړنې پوښتنې

 ن د ګو ته د بوود ب ال ب ېې پواوې ېه دي؟۱

 ن د ده عې و، ې توېز او اد  آ ا  کوم دي؟۲

 ېو له مېې وتيوال شيرت وموود؟ن ووموړي د کومو عوام۳

 میتودد څېړنې 

 د دې لېکنې مېتود ترشيحو ن تحېېيل دی.
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 له رشقي ادبیاتو رسه د ګویته لېوالتیا

 د  ح ت با ان په پاو ه دې  ب وکه د ادب د اسامن ملر پوشحال پ که

 ونګیالړ يې بې ونګو دې کتله و که  د پښتون په ونګ تتلې تو ه تا وه

 موږ په تا کتو   لويو ااحل کامله ګويته که شکسپري شتهپه يو پ کې 

 (سید ش س الدي  مېروح)

شاعر، لېکوال، وقناش، ې تووکنړ، اوسنان پ نوندووک ، 

وهان ولفګاونګ فنون ګو تنه جفېېسوف او املاىن سېاستوال 

(Johann Wolfgang von Goethe د )م کننال پننه 1749

-Frankfut-am)اګست مېاشنت کنې د فراوکفنو م ام مناي  

main)  په يوه شت نه کو وس کې ز ږ ند  د . د ده پنال  کې

 مننو  يننې کاترينننا م( او۱۷۸۲-۱۷۱۰يوهننان کاسننپا  ګو تننه )

الېزابت ګو ته ووم دل. منو  ينې د فراوکفنو م لنه پ نوندل 

(. پال  يې چې حقوقپوه او مدافع وکېچ و، د ګو ته د پرمېتګ ۱شوو کو وېو ېېه وه)

و   رې هېې ځېې يې وکتې او هغه يې تر منظ ې او بشپتې ښوووې او   ر ل وال و، و

 (.۲ وزوې الودې ووېو)

ولفګاوګ ګو ته زياتره معېومنات، کنو وس زده کنتې او ېنو ببنې، لکنه: التېننو، 

يوواين، فراوسوي، اوګېېيس او ع،ي له پپنچ پنال  او پ نوو ښنوووکو ېېنه زده 

 (.۳کتې دي)

تنه  (Leipzig) 1وقو د زده کتو لپنا ه اليپزينګم کال کې د حق۱۷۶۵ووموړی په 

الړ، پو تنر د ې کالنه و نرې او واپوښنس و وسنته ينې هغنه ځنای واېاپنه پر ښنود او 

کېنس کې اليپزيګ ته الړ، هېته ينې  ۱۶(. دی چې کېه په ۴فراوکفو م ته  اوګرځ د)

د کريس ني فو شتګوت ګېرت له شعرووو  ه مېنه پېدا شوه. له يو ېه مودې و وسنته 

ه  استون شو، و وسته ينې بېنا د ادبېناتو او م کال کې پپچ پېرين ټاټو  ت۱۷۶۸په 

(. پننه پوهنتننون کننې د زده کننتو پرميننال، ګو تننه د ۵فېسننفې مطننالعې تننه مېننه کننته)

                                                 
 د جرمنو مشيو  او لوی ښا  دی چې ګو ته، کوچنړ پا يس بېېړ دی. 1
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توپان او يرغچ( په وامه په يوه اد   له کنې اد  کنا  پېنچ کنت «)د اوګ اوود شتو م»

(۶.) 

 1م کنننال کنننې د حقوقنننو د زده کنننتو د دوام لپنننا ه سرتاسنننبو  ۱۷۷۰پنننه 

(Strasbourg)  م کنال کنې پنه برينالېتوب د زده کنتو تنر پنای تنه ۱۷۷۱ته الړ او پنه

 سولو و وسته، ب رته پپچ ز ږوۍو ته  استون شو، پو په سرتاسبو   کې اسنتوګنې 

د هغننه پننه افکننا و او پېنناالتو بو ه اغ ننزه وښننندله او هېتننه لننه يننوې  لننې شنناعراوو او 

شنا شنوی و چنې هنرد ، هغنه د  ه ا (Herder)له هغې ج ېې له هرد   ،هرنمنداوو

شکسپري له آ ا و او د شعر له طبېعو ااولو  ه اشننا کنت چنې دې اشننايو ينو  ول 

 (.۷ووی افق د ګو ته پرمخ وغوړاوه)

و وسته له دې چې ګو ته د ېو لويو آ ا و له لېکېو پالص شنو، د سېاسنت  ګنر تنه 

م ۱۷۸۶ -۱۷۷۶ه ېتنه د تنه والړ او  (Weimar) 2م کال کنې واانا ۱۷۷۵دونه شو او په 

کېووو ترمنځ د حکومت وزير شو. په وااا  کې د ووموړي کو  پنه ينوه ځناوګتي اد  مرکنز 

 (.۸بدل شوی و چې د   رو ه وادووو لوی لېکوال او د هرن پاوودان و ته  اتېچ)

ووموړي په حکومت کې په دې پاطر کا  پېچ کت چې ااالحات په کنې  او ، 

ړاودې شويو  يفو مووه تېېيل او غري ع يل پواوې د لنودې،  ه له دې چې د هغه و

پو بېا هم هغه په وااا  کې ېنه دپاسنه لنس کالنه بووند وکنت، پنه دې هېېنه چنې د 

م کال د جنون پنه مېاشنت کنې ۱۷۸۶ټولنې په بوود کې به کوم بدلون  او ، پو د 

 (.۹يې له پپېې ېوکس  ه پدای پاماين وکته او اي الېا ته الړ)

م کنال پنو ې و او هېتنه ينې د هنرن او  لرغنووې ۱۷۸۸ه دې ه واد کې تر په  

م کنال واانا  تنه ب رتنه 1788(. ګو ته پنه ۱۰مېس ه جوړووې زده کتو ته مېه کته)

 استون شو او کابو پاتې ټول ع ر يې ه دلته ت ر کت. ده ه ېته د م نوعو ګالونو د 

ه واده وکت چې له شاعر ېېنه   « کريستېنا وولېېوس»جوړولو د ه س له کا کوووکې 

 (.۱۱يې   ره ټی ه ټولنېزه د جه د لوده)

                                                 
 د فراوسې په پتېځ کې يو ښا  دی. 1
مينم او مشنيو  فرهنګنو ښنا  دی. پنه دې ښنا  کنې د املنان  د املان په مرکز او د تو ينګ  ايالت کې واقع 2

 مشيو  اد  او فرهنګو شې ېتووه، لکه ګو ته، شېېر، هرد ، يوهان او.... اوس دل.
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م کنال کنې منته شنوه، د 181٦کېه چې د ګو ته م رم ، ګو تنه کريسنتېنا پنه 

کېننس کنې د و پ ښنې  83هغې له مر  ېېه شپاړس کالنه و وسنته ګو تنه هنم پنه 

او و تنه م کال د ما چ په مېاشنت کنې منت شنو او ه ېتنه پن1832وا وغو له امېه په 

 (. ۱۲وسپا ل شو)

منني و، پنو د شناعر دا مېننه پنه غ ېنزه « شا لوتو بنوف»ووموړی په يوې پ غېې 

 (.۱۳بدله شوه، ځکه چې هغه د ګو ته په مېګري کوبده شوې وه)

دی د دې ترېنګ چې د اديل او شاعر په وامه پ نودل ک ږي، عامل شنېص، د 

يننو هرنمننند هننم و، د کنناوووو لننه  ا  تېنناتر لوبغنناړی، پننه وااننا  کننې اجرايننوي منندير او

ايستنې، معام ۍ، اقت اد، مالېا ۍ او داسې وو و  ه يې هم   ره عالقه د لنوده، د 

 (.۱۴پوهې د ترالسه کولو، لېکېو او شعر په ال ه کې يې دمه ووه کته)

 د زياترو ا وپايو پوهاوو او تکته لېکواالوو په اود، ګو تنه چنې د املنان د ادبېناتو

د کالسننېڅ او  وماوتېسننېزم د مکتننل پننريوان و، پننه ا وپننا کننې لننه هننومر  مېننکا او

و وسته، سرت اد  وابغه ت ر شوی دی. يوه فراوسوي لېکوال د ګو ته په سنتاينه کنې 

د يوواوېاوو له مياله تردې دمه، ټول برشيت د ګو ته په پرتېه د بچ چنا منديون »وييل: 

 (.۱۵«)وه د 

وه يواځې د ه دې ه واد، بېکنې د ټنولې ا وپنا وو ويېړ شو چې املاوړ ګو ته، 

يو له سرتو شاعراوو، لېکوالو، ې تووکو او وقاشاوو ېېه دی. دی په ا وپا کنې د پپنچ 

 وپت د شعر او ادب له مي و استاداوو ېېه ګڼچ ک ده.

 فکر او آثار يې

ګو ته هېېه د لوده چې د هر  ول بووند پووند وېنك.  ومنه تننده ينې چنې د 

لرله، په اساوس  ه وه مات ده او دا هم و ته ګراونه وه چنې د اوږدې منودې بوود لپا ه 

لپا ه په يوه دوده  نې پناتې يش. پنه طنل، سنوداګرۍ، و النت، معې نس، ادبېناتو او 

اوۍو ګرۍ پو ې يې زړه وتاړه، پو په پا   ې په دوو و وستېو ېناوګو  نې تنم شنو. د 

اوه توګه بېان او اوۍو   تي، ينا بايند دې لپا ه چې وتواو ږي پپچ عقايد په س ه او  و 

لېووال وي او يا هم اوۍو ګر. ووموړی تر   ر فکر او تېربې کولو و وسنته، دې پنايېې 

 (.۱۶ته و س د چې هم به اوۍو ګري  وي او هم لېووا )
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د ګو ته چې ېومره ع ر لوړ ده، هومره د ا امس ېپې پرې پپر ندلې، ع نېان 

ه  ول چې ېنګه له وتۍ  ه جوړجاړ  و نتي او ېنګنه يې ټې  ده او لږ لږ يې دا زد

له شت نو او زو وا و  ه د مېګرتېا او وږد وا  تا  وغۍوي، ځوه يې وو د وانا  سنرت 

د منيش توب دوده غو ه وګڼېنه. وومنوړ   (Charles Augustus)مرش  ا ل اوګوست 

ت ينې ادبېناتو د وااا  ماڼس ته وږدې په يوه بم  ې م شت شو او پپچ يوه برپه وپن

او بېه برپه يې پاچا ته ځاوګتی  ت. په ه دې ځا  کې ګو تنه لنه پپنچ بووند ېېنه 

 پوښ او  ايض بر ښ ده.

په وااا  کې د ګو ته فور د بې پايه عامل لنو ي تنه و  واوښنت او پنه دې ه نه 

 ې شو چې د بوود په  مز ځان وپوهوي، وو ځوه يې د پپچ پ ر د دودوونو او مقر اتنو 

وو پېچ و ت او د پپېو ې توو وتېېه يې په لېونو، شعرووو او   امو  ې ولېوېنه.د په ې ت 

لوستوووو په اود، د ګو ته قې و آ ا  په ادبېاتو  ې ينو شناهوا  ګڼنچ   ندل، پنو پنه 

پپچ وظر يې د س ې ال ې د مووندلو لپنا ه لنه مايوسناوه حر ناتو پرتنه بنچ ېنه ونه و. 

 تشنافاتو هنم برينا  شنو. د بوټنو پ نوندوې او ګو ته د عېم په  ګر  ې پر ېنو ونو و ا

 (.۱۷فېزيولوبۍ په اړه يې ېو لېونې او د  وګووو په اړه يې وظريه بشپته  ته)

ګو ته په ااطالحو معنا فېېسوف وه و، په ه څ يوه پوهنتون  ې يې په دې اړه 

ه زده  تې وه وې  تې، پو افوا  يې فېسفې ته ګ و  هام شول. د هغه لېونې په ت ر 

( په  تاب  ې د ووموړي   اماتېك شعرووه د بوود د فېسنفې پنه Faustبېا د فاوست )

وننوم پ نونندل ک ننږي. لننه ه نندې امېننه، ګو تننه د برشنن پننه فوننر او معنننوي پ ښننو  ننې 

 (.۱۸ا زښت   ځا  لري)

ګو تننه سنننوله غوښننتوووې عاطفنننه د لنننوده.  ېننه چنننې  ننا ل اوګوسنننت لنننه 

ه وغوښتچ چې د املناين  ت نرو د تحرينك فراوسوياوو ه په جګته  ې له ګو ته ېې

ېنګه  وال  شم د جننګ »لپا ه حاميس شعرووه ووايو، ګو ته ووه منېه او ويې ويچ: 

 (.۱۹«)او  ر ې لپا ه شعر ولېوم، حال دا چې په پپېه له وينو تويولو ېېه  ر ه لرم

دغه املاين اديل هغه ېو  و چې پنه پپېنو آ نا و کنې ينې وتيوالنو ادبېناتو تنه 

وجه کتې او ويچ ک ږي چې دی لنومت  شنېص بېنچ شنو  چنې د وتيوالنو ادبېناتو ت

 (.۲۰مفيوم يې مطرح او پراپه کت)
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د ګويته فکر او سوچ عا  او لوړ و، يوه پ،ه او موضوع ينې چنې مطنرح کنتې، 

  ره پېه او کره ده چې   رې داسنې پن،ې څنې اوس هنم د شناهد او اسنتدالل پنه 

وايو: وبوع د اجتامعنو پ ښنو ښنه سنپتل دي، وابغنه ونه توګه  اوړل ک ږي، لکه چې 

 يواځې د پپچ وپت، بېکې د وپتووو پ،ه کوي.

 تر يادو ېرګندولو و وسته، اوس د ګو ته آ ا و ته کتنه کوو:

ګو ته ته د ښکېې پ غېې مېنه د شعرووو جوړولو اليام بېښووکړ المچ وګرځ ند 

په د وان کې  اغوونډ شنول چنې  (Annette)م کال کې د آوته ۱۷۶۷چې و وسته په 

پننه غزلېننزو او عاشننقاوه شننعرووو کننې د ګو تننه لننومتوس تېربننه پننه ګوتننه کننوي. ده پننه 

منظومنه کومېنډي او د  (Die Mitschuldigen)م کنال کنې د جنرم ايکنان ۱۷۶۹

پپو  کت چې پنه اليپزينګ کنې د  (Leipziger Leiderbuch)اليپزيګ د وغ و د وان 

 وو.هغه د پاطراتو يادښتووه 

ولفګاوګ ګو ته د پپچ پ ر له پو ا با استعدادو او   رو واآ امو عاشنقاوو ېېنه و 

ونومې پ غېنې پنو ې زړه وتناړه چنې « فرد يکنه برينون»چې په سرتاسبو   کې يې په 

پنه « شنعر او حقیقنت»هغه مېنه د هغو شعرووو اليام بېښووکې شنوه چنې و وسنته د 

 وامه ټولګه کې  اغووډ شول. 

په اړه کتناب پپنو  کنت چنې « د املان د معام ۍ»م کال کې ۱۷۷۳ووموړي په 

دې کتاب ته   نر پنام  ا واوښنت او پنه ه ندې کنال ينې د ګنوتس فنون برلېشنېنګ  

(Gotzvon Berlichingen)  امه د شکسپري له آ ا و ېېه پنه الينام اپېسنتنې  ه  

 The sorrows of young)م کنال کنې د ځنوان و تنر کتاووونه ۱۷۷۴ولېکېنه او پنه 

werther)  په وامه کتاب په پپرولو  ه د ساوتېاموتالېزم )احساسات ګرايس( د ونوي

 (.۲۱پوځښت د مېکا په توګه يې شيرت وموود)

 Iphigenia)وااا  کې يې پر ادا ي کا ووو  ب ره د ايفو بين په تاو څس کې 

inttouris)  م کال کې يې تو ګواتوتاسو ۱۷۹۰  امه او په(Toroguato tasso)   آ نا

 پپا ه کتل.

ګو ته اي الېا او فراوسنې تنه سنفرووه وکنتل او د اي الېنا لنه سنفره تنر  اګرځ ندو 

وکن ا چنې پنه  (Goethe’s travel in Italy)و وسته يې په وااا  کې د اي الېا سفر 

م کال کې پپو  شنو. لنوی ېېنو  ټنوکېز  ومنان د اسنتاد ويېيېنم د شناګردۍ ۱۸۱۷
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چې شچ کاله يې پرې کا  کتی و، په  (Wilhlm meiste’s apprentice ship)کېووه 

« هرمنان او دو وتنه»م کال کې پپو  کت، چنې و پسنې ينې عاشنقاوه منظومنه ۱۷۹۶

(Hermann and Dorothea)  چننې ګو تننه و تننه پننه پپېننه   ننره پامېروننه کولننه، پننه

د  ومان تر پپر دو و وسته ينې پنه « اپتېا ي واېت»م کال کې چاپ کته. د ۱۷۹۷

م کال کې د پتېۍو ادبېاتو مطالعې ته مېه کته چې د ش س الندي  مح ند ۱۸۰۹

م کېووو په منځ کې ۱۸۱۵م او ۱۸۱۴حافظ ش رازي له غزلو په اغ زمن دو  ه يې د 

ينې پنه  (West-östlicher Divan)اقنو دينوان  –داسې شعرووه ووينچ چنې غنر  

دی  (Faust)« فاوسنت »ر م کال پپو  شو. د ګو ته تر ټولو مينم او مشنيو  ا ن۱۸۱۹

 ه برپه د ګو تنه تنر متيننې څچې د هغه د شپ ته کې  زيا  حااچ دی. د دې ا ر دو

 م کال کې پپره شوې ده. پر دې  ب ره ځېنې وو  آ ا  يې دا دي:۱۸۳۲و وسته په 

م(، د بوټننننو د بڼننننې د تغېننننري پننننه اړه ۱۷۷۵م(، اسننننتال)۱۷۷۴کالويګننننو)

م(، د  وګووننو د ۱۸۰۸م(، پاونندو ا)۱۷۹۲بحننث)م(، د اپتېننڅ پننه اړه ۱۷۹۰مقالننه)

(. دغنننه  از ۲۲م()۱۸۱۰م( او د حېواوننناتو د بڼنننې تغېنننري )۱۸۱۰فرضنننېې پنننه اړه)

( يې ۲۴( او پرو )فېسفو منظومه()۲۳اګ ووت،  ومو وغ ې، د ما تني باد شکايتووه)

 وو  آ ا  دي.

ت، مګنر د ووموړي اد  آ ا و د وولس ې پ تۍ په و وستېو کې پو ا ونوم پېندا کن

ز( پېنچ شنوه، پنه آملنان کنې دغنې 1945 – 1939 نه وتيوالنه جګنته )څکېه چې دو

جګتې ټول اد  آ ا  له منۍه يوړل او د هغه وپت ټوله پامېروه جګتې ته واوښته، آن 

د جګتې له پا  ته  س دو و وسته هم، په لسګووو کېووو د ګو ته ووم چا پنه ببنه واونه 

زې وې چنې د ګو تنه اد  آ نا  زاړه او لوسنتچ پېست، ځکه په پېکو کې داسنې اوا

يې پېکو ته اړي  وه دي، پو دې پ،و   ر دوام ووه کت او د ده اد  آ نا  ونه ينواځې 

په آملان، بېکې په ټوله وتۍ کې يو ځچ بېا ځالوده شول. په دې وپت کې پېڅ لنه 

کنې جګتې ستتي او پرضد يې  اپاې د  وو، پو ګو ته د دې جګتې له پېنچ ونه مې

 (.۲۵جګته او جګته ما ان غند  وو)

دي.  ېقطعې شعرووه، ېو   امنې،  وماووونه او يايشننامې لېکېن 1٦00ګو ته 

دی د يوه ځاوګتي سبڅ پاوود و. هغه په پپېنو آ نا و کنې د پېکنو د بووند هېېنې او 

 غوښتنې په هرني توګه اوۍو  کتې دي.
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ېنڅ دي او د آ نا و زيناتره د ده د اشعا و،   امنو او  ومناوووو قيرماونان عنادي پ

برپه ينې د پېکنو عنعننوي بووند او د پپنچ ه نواد پنه هکېنه د موضنوعاتو مطنامني 

جوړوي. د ادبېاتو په وتۍ کې د ګو ته آ ا  په   ر ښکيل فو م او محتنوا لېکنچ شنوي 

دي. ه دا المچ د  چې د ده لېکنې د وتۍ په ادبېناتو کنې پناص ځنا  لنري او د 

 ې پامېروه جېبوي.ادب د مېنه والو ځاوګت 

ګو ته په پپچ )پنرو( مشنيو ه فېسنفو منظومنه   امنه کنې سنرتې ټنولنېزې او 

سېاسې ستووزې  اپو ته کتي، د ظېم او بې عدالتس په اړه يې پ،ې کتي او ظامل او 

 . ) ۲۶(جاهچ اوسان يې په کې غند  د 

ر پنه زړه  ومنان   ن« ويېينم مېسنتري د زده کنتې کېوونه»د شاعر او لېکوال ګو تنه د 

پو ې ا ر دی. په دې کتاب کې د ده د وظرياتو له امېه د فاشېسنتاوو غوسنه  اوپا  دلنه او 

 (.۲۷له امېه يې د هغه آ ا  د منع شوو کتابووو په لېست کې  بت شول)

د ګو تننه د )فاوسننت(   امننه چننې د املنناين پننوه  اک ننر فاسننتوس د بوونند پننه اړه يننې 

ايو ادبېاتو کې يې سا   ونه لېندل ک نږي. ه دا وګنه لېکېې، داسې يو ا ر د  چې په ا وپ

  ر  ا وپايو لېکواالن وايو چې د ګو ته تر ټولو مشيو  )د ما تني بناد شنکايتووه( پنه قنوي 

 (.۲۸احتامل د برشيت په منځ کې تر ټولو زيات ښکىل شاعراوه ا ر د )

 ه له دې چې ووموړي د بوود په يوه پتاو کې سېاست ته هم مېه کنته، پنو د 

ع ر   ر وپت يې لېکوالس او وقاشس تنه وقنف کنتی و.د ينوه ځناوګتي طنرز تفکنر او 

سبڅ پاوود و چې پر شعر او ادبېاتو  ب ره يې په ب ال ب ېو برپو او عېومنو کنې ګنم 

 اوس وتيوال شيرت موودلړ دی.  ش  ر بې جوړې آ ا  ولېکچ او له ه دې امېه څې

 د شعر او نرث بېلګې يې

ګو ته په پپېو اشعا و کې پر کېېسا باودې اوتقاد کوي او هغه ېو  چنې هېتنه 

 اويس، ګناهګا  يې بو ، لکه د ګناه په ووم الودې شعر کې:

 هغه

 په اومعه کې وه اويس

 ځکه

 په اوږو وه وړي

 که وپتو وي
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 يا واوپته

 بويه

 (۲۹پوږو ېېه بې برپې وه يش) د بووداوه له

 ه دا وګه ووموړ  د شعر او شاعرۍ په اړه وايو:

 که ېو  غواړي د شاعرۍ فنون زده کتي

 بايد د شعر وتۍ کې پپچ ځان و   کتي

 او که ېو  غواړي شاعر د   کتي

 ښايو د شاعر مېڅ ته عزم د سفر وکتي

ام ت ونو ګو ته له سعدي ېېنه پنه پنريوۍ چنې وينيل ينې دي: )هرکنه آمند عن

ساپت( او )پر عېىس گرش به مکه برود( شعر ويىل او په بشپته توګنه ينې دا بېتوونه 

بباړ  دي. ه دا وګه ووموړي د حافظ د دې بېت )اگر آن ترك شريازی به دست آ د 

دل ما ا، به پال هندويش بېشنم سن رقند و بېنا ا  ا( پنه لېندلو  ه، داسنې وينيل 

جوړ کت او زه دې د پپېې د وازې سوالګر؛ که منې  تا پپچ ځان زما د زړه پاچا»دي: 

 (.۳۰«)وا  په الس کې وا ، بېخ، س رقند، بېا ا به مې د ته  الس کتي وا ..

 ګو ته يوه و ځ په باغ کې يو ګچ ولېد، و ته ود  د، وندا ه يې کوله او ويې ويچ:

 ه شم!اې ښکېېه ګېه! که زه ستا په  از وپوه ږم، وو د ټول جيان په  از به پو 

بېا يې پپېې معشوقې ته وويچ: ګراوې! که ته زما په سنرتګو کنې اوښنکې وا ، 

 وو ما به هرګز وه بړل، وه چې له ما وه  واوه شې او پر پاو و کښ نې...!؟

م پنه  يسن ، مېاشنت کنې لېکېنې، 1814د بمو په وامنه ټوټنه چنې ګو تنه د 

لننو  هغه پر چنني د پ ناايل موضوع يې د تې و  د بمو بريد او يرغچ و، کېه چې 

بريد لپا ه چ تووا  وېوه، وو عنااب ينې پنر لښنکرو ونازل شنو او لنه پښنو وغو ځ ند. 

بمنو » ې په دې اړه داسې لنېکيل دي: « تې و  وامه»ګو ته د پپچ ا ر اقو ديوان 

په ټول قير او غطل  ه  اګنري  نتل او لنه سناړه اسنو يل و وسنته ينې لنه قينره  ك 

تول. هغو ستو بادووو چنې د  نګنچ يېنې چنتې هنم و  ه وې، توفاوووه و پسې واس

واك يې و ته و  ت چې ېه يې زړه غواړي، ويې  تي، بېا د تې و  حرم ته  ا  وز شنول 

 :غطل يې و ته وويچاو په قير او 
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شه او پن،ه منې واو ه، ترېنو بايند  ا  د بېت  استون شو  ظامله! لږ  اوږدې

ونو زه د  او ايره يش؟  ه د پدا  د قير په ې ر ينې،زړووه د وفرت په او   ې وسوځو 

ب دې قير يو بچ پېغام يم؛  ه ته زوړ او بو ا يې، وو زه هم بو ا يم؛  ه ته د وينو سن ال 

بيوې، زه هم له ستو او يېنېو  ه په هرېه يرغامل؛ ته منريخ ينې او زه زحنچ او دا پنه 

 ې پاې ږي.ه وږد وا  بالګاول  راتو ويچ شوي چې د مريخ او زحچ

و ن ه ته په زړووو لتزه  اولې، وو زه په ساړه اسو يل وتۍ لتزوم، ته کنه پنه وحشن

لښورو پدا  پرستان وحشتنا و  تاوووو ته سپا ې، پو فور مه  وه چې ګووندې لنه 

ما وه پېاوړ  يې، ځوه چې زما د حو راوس دو ان پنا  تنه  سن ږي، داسنې منر  او 

ې د ب وزلو د وينو له تويولو الس واپيل او زموږ د وېستو به د ته  اومل چې ستا لښور 

پدا  سوګند،  نه چ نرې  د ظېم ال ه له ياده وباسې، په  تاو وه په پوود اپېستېو به

زما سوړ اسو ىل ووځو، وو ته اې زوړ وينې ېښوووېه! په ه څ او  ملبو به زما له قيره 

 (.۳۱«)ځان ووه بغو ې

 ګوېته او رشقي ادب

دبېناتو  ه ځناوګتې عالق نندي او پاانتاف د فنا يس ببنې لنه ګو ته له اقو ا

 شاعر حافظ  ه ځاوګتې مېنه د لوده، چې الودې و ته ځغېنده کتنه کوو.

د ګو ته په آ ا و کې  اغيل چې په پتېځ کې پووتۍ جګتې پ ښنې شنوې، پنه 

دغو جګتو کې په ز ګووو اوساوان وبل شوي او پتېځ هندن ينې لنه منۍنه وړ  د . 

پوه اوساوان ه  کېنه جننګ تنه منېالن »  د جګتې او جګته ما اوو په اړه وايو: ووموړ 

وه لري، جنګ تچ د اوسان په زيان د  او يو داسې ميېڅ مرض د  چې د تا يخ پنه 

(. ه دا المچ د  چې ګو ته ۳۲«)اوږدو کې يې په ز ګووو اوساوان له منۍه وړي دي

ي، دا ځکنه چنې د ده پنه ويننا، د هن( ېېه کرکنه لنر  807 – 771له تې و  کو ګان )

 ووموړي په الس د آ ياوا او چني لرغوىن هدن له منۍه الړ.

د بووند پنه « اىل الېه عېېه وسنېم»م کال کې د حرضت مح د 1773ګو ته په 

اړه ا ر چې د )تو پ ( په وامه لېکوال لېکىل و، مطالعه کت، چې ښايو دا به د پتنېځ 

و لومتىن پېچ وي. ده په داسې حال کې چې هغه له فرهنګ  ه د ووموړي د پ نودل

پتېځ او لو ديځ يو له بېه جنال ونه دي »ميال د ميل تع باتو د دو ې اوع وه، ويچ: 

 (۳۳«)او بايد د برشي هدن د پرمېتګ لپا ه يو له بچ  ه د ه کا ۍ الس و کتي.
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کنتې  ووموړي په وااا  کنې د فنا يس او عنر  ببنو او د قنرآن کنريم پنه اړه زده

وکتې. د هغه په پتېۍو او لو ديۍو ديواوووو کې د پتېځ د شاعراوو ستاينه شوې ده، 

په ځاوګتې توګه د ګو ته په اود، پواجه ش س الدي  مح د حنافظ شن رازي تېپنا  

شاعر د  چې په پتېځ او لو ديځ کې ال تردې دمه داسې شناعر ونه د  پېداشنو . 

او لېکواالوننو آ ننا  ولوسننتچ، وننو د دو  کېننه چننې ګو تننه د فننا يس ببننې د شنناعراوو 

په پراسان »استعدادووو ته حريان شو او د تسېې س   يې و ته ټېت کت، ده به ويچ: 

چنې  کې د پنۍو پ تيو په اوږدو کې يواځې اوه تنه په زړه پنو ې شناعران پېندا شنوي

 عبا ت دي له: فردويس، وظامو، اوو ي، سعدي، جامو، موالوا جالل الدي  بېېو او

ده پر دې اعرتاف کت  چې دا شاعران له ده ېېه ښه شناعران دي چنې دا «. حافظ

 (.۳۴په پپېه د ووموړي د م تاوې او ک ېنس وښه ده)

ګو ته په پتېځ کې له حافظ ش رازي ېېه زيات اغ زم  شو  او له هغه ېېنه 

ان( قنو دينو ا  -په اليام او د پتېځ فرهنګ او ادبېاتو له ې تلو و وسته يې )د غنر  

 (.۳۵ا ر ولېکه)

 م کېوونو۱۸۱۴ -۱۸۱۲کېه چې وامتو پتېۍپوه اترييشن شناعر بو ف فنون هنامر د 

په حدودو کې د حافظ ش رازي ديوان په املناين ببنه وببناړه، دغنه ببناړل شنو  دينوان د 

ګو ته السته و غ ، و وسته له هغه چې ګو ته ېو ځېه د حافظ د ديوان ببناړه ولوسنتېه او 

ا و په ا ا و يې ځان پوه کت، هامغه و چې لنه ګو تنه  ه د پتنېځ ادب پنه د آ ا و او اشع

هکېه يوه ځاوګتې مېنه پېدا شوه او په دې ل ه کنې شنو چنې د پتنېځ د ونو و شناعراوو او 

 (.۳۶لېکوالو په با ه کې معېومات پېداکتي او اشعا  يې ولو )

روه او د واو  لنري، ګو ته په پپېو ديواوووو کې د حافظ اشعا و ته ځاوګتې پامې

هغه پپچ ځان د حافظ مېېص بو  او هغه يې د پپچ معننوي اسنتاد پنه توګنه يناد 

زمنا هېېنه ده چنې د حنافظ شن رازي ينو »کت  د .له ه دې امېه به ګو ته تچ ويچ: 

اګرچه د دغه »ګو ته د حافظ د اشعا و له مطالعې و وسته وويچ: «. کوچن  مريد شم

او دلته ينو شن  ر مطالنل لوسنتو وو، پنو د دغنو اشنعا و سرت شاعر په اړه مې هېته 

بباړې داسې متأ ره کتم، چې د پپېې بقا لپا ه مېبو ه يم، چې په پالقاونه  ول قېنم 

د حافظ د ه دې ديوان مطالعې ګو ته دې تنه وه ناوه چنې آن پنه «. ته الس واچوم

 کېنس کې فا يس ببه او پط يې زده کتي. 75
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م کنال 1749م کال په شرياز او ګو تنه پنه 1325په د يادولو وړ ده چې حافظ 

 (.۳۷کاله واټ  د ) 420په فراوکفو م کې پېدا شو  چې د دواړو ترمنځ تقريباف 

که له يوې پوا ګو ته د حافظ او ېو وو و پتېۍوالو او اديباوو آ ا  لوسنتو او پنه 

و کسناوو لنه د وه سرتګه يې و ته کتيل، له بېې پوا د پتېځ وابغه عالمنه اقبنال د هغن

 لې ېېه د  چې له ګو ته ېېه متأ ر شو  د . وومنوړ  پنه پتنېځ کنې د موالونا 

 ومو او په لو ديځ کې د ګو ته له آ ا و او شې ېتووو ېېه اغ زم  شو  د . عالمه 

اقبال د ګو ته د )پتېځ ديوان( په ځواب کې د )پتېځ پېغنام( ا نر لنېکىل د . يناده 

 کاله وړاودې مت شو  د .  45له پېدايښت ېېه  دې وي چې ګو ته د عالمه اقبال

 پایله

ګو ته په پپچ بوود کې  وګا وګ کا ووو ته مېه کته، پو بېا يې ټنول پر ښنودل 

او يواځې لېکوا  او اوۍو ګري يې تر پايه وپالنېه، د دې المچ به دا وي چې وومنوړي 

او لنه ه ندې په لېکوا  او اوۍو ګري کې د پپنچ ځنان او ټنولنې و ک رغنو لېدلنه 

ال ې يې غوښتچ پپچ پېغام اوساواوو ته و سوي. هامغنه و چنې لنه ال ې ينې وتينوال 

 شيرت هم وموود او آ ا  يې د وتۍ د ادبېاتو يوه برپه وګرځ دله.

بېه دا چې، که يو ولس غواړي پپچ فرهنګ او ادبېات وو و ټولنو ته و  وپ ننين، 

دې وتيوالنو ببنو تنه وببناړي، ترېنو وتينوال  وو د پپېو وامتو فرهنګېناوو او اديبناوو آ نا 

شيرت ومومو. که د حافظ ش رازي دينوان پنه املناين ببنه ونه وا  ببناړل شنو ، ونو 

 ګو ته به ېنګه د حافظ پر اشعا و پوه شو  وا ؟

د پښتو ادب په  ګر کې هم وامتو کسان شته چې آ ا  يې وتيوال اد  ا زښنت 

غننو پنان، حال پان پ څ،  حامن بابنا، لري، هېېه ده د دغو مېکښاوو، لکه پوش

 ګچ پاچا الفت او داسې وو و لېکوالو او شاعراوو آ ا  وتيوالو ببو ته وببناړل يش، ترېنو

يې پېغام ټولو وتيوالو ته و س ږي او په دې  ه به بېنا ينو مينال د وتينوال ادب برپنه 

 وګرځو.
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 داوشنامه آ ياوا . -۳ 

 مخ. ۱۲۳املعا ف )پښتو(،  آ ياوا دايرة -۴
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Abstract 
 

Research studies about their origins have been 

conducted in all of the developed language of the world. 

With the passage of time other aspects of languages 

have been studied and analyzed. Like other advanced 

languages, Arabic Language also has its Separate 

history for every field of study. 

According to available evidences, it is confirmed that 

there are good research studies in various aspects of 

language before the formal birth of linguistics as a field 

of scientific study of language. Arabic linguistics also 

has its different phases of its development. 
This article tries to assess and answer the question 

that how and when phi logical and linguistic studies have 
been originated in Arabic language and how these 
studies reached to the present developed and scientific 
studies of Arabic language. 
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  لنډيز

د وتۍ وږدې په   رو پرمېتېېو ببو کې لومتوس ې توې د ببې د پېدايښت او پنه ببنې 

 ونو و ب الب ېنو برپنو کنې پو ې په اړوودو مسايېو پېچ شوي او بېا د ميال په ت ر دو  ه په

هم ې توې شوې دي. په عر  ببه کې هم د عېومو د هنرې ېناوګې پېنچ پپنچ ځناوګتی 

تا څېو شالید او پرمېتیايو بيیر لري. د شته السوودووو پنر بنسنت د ونتۍ پنه ځیننو ببنو 

او پپنچ پپنچ  ېکې سېګووه کېووه د ببپوهنې له پیدايښت مېکې هم ببنس ې توې شنو 

ر  ببپوهنه هم پپچ ځاوګتی تا يخ، دو ې او  پتاوووه لنري. ددې لیکننې پتاوووه لري، ع

د ې توې موضوع دا ده چې په عر  ببه کې ببنس او ببپوهنېزې ې توې کېنه او ېنه  ول 

 او ېه  ول اوسنو حالت ته  ا س دلې دي؟ ېپېچ شو 

 رسیزه

د هند،  وم او يووان په ې ر په عربو کې هم ببنس ې توې لرغنووې مېېننه لنري 

او لکه د هند په ې ر په عربو کې هم ببنو مطالعات د ماهبو داليېو پر بنسنت پېنچ 

شوي دي. د عر  ببې آ  ټاټوبړ د  ه س ند ګو، د هند س ند  او د عر  پېنې  

ه وه، چنې د جزينرة العنرب پنه ونوم ترمنځ د عقبه له پېې  ېېه تر فرات پنو ې سنې 

ياد ده او مشيو ې سې ې يې ا ، حېاز، يوب، تيامه، وېند او ونو ې وې. عنر  د 

سامو ببکو وس ينوه داسنې ببنه وه، چنې   نر ګتدودوونه ينې د لنودل، پنو د  -حامو

جزيرة العرب په اد  بيريووو کنې د شنعر، پطنابې او ويننا ينوه وسنبتاف معېنا ي 

عر  ببه هم کا  دله، چې په جوړښت کې ينې د عنر  ببنې ټولنو ليېنو ېنه واېنه 

ووډه د لوده، يعنې د عربو د ټولو ليېو د ښکېو،  واوو، ف نېحو او بېغېنو کې نو ټولګنه 

معېنا ي ببنې  امنۍتنه ک ندل ينوه سنرته وه. د شعر، يعنې اد  پنۍووو لپا ه د ينوې 

ببپوهنېزه ه ه او الس ته  اوړونه ګڼنچ ک نږي، پنو پنه عنر  ببنه کنې عې نو ببننس 

ې توې هغه ميال پېچ شوې، چې کېه مسېاموان د قراوکريم په قرائت، معنا او تفسري 

کې ت روتنو او تحريف ته ځري شول. قراوکريم د جزيرة العرب د حېاز سنې ې د مکنې 

د هغه په ببه وازل شوی، يعنې د عنر  ببنې  ش قبېېه کې پر حرضت مح د په قري

 ن ببه )دقريشو ګتدود( دی.آ د وف او وحوې د ببپوهنېز بحث بنست د قر 
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 نې اهمیت او مربمیتڅېړ د  

په پښتو ببه کې د عر  ببې د ببپوهنې په اړه   نر ېنه ونه مووندل ک نږي. پنه 

واېه يادووه شوې، پو دا موضوع په بشپت  ول ونه   رو لږو آ ا و  او لېکنو کې يې ېه 

 ده ې تل شوې، وو ددې موضوع ه دغه ا زښت ته په کتو دا ې توه شوې ده.  

 د څېړنې موخه

دې ې توې موپه دا ده، چې د عر  ادب په ځاوګتي  ول د عر  ببپنوهنې  د

او پې نې پښتاوه مېنه وال وپوه ږي چې په عر  ببه کې ببنس او ببپوهنېزې ې توې 

او د کومنو پتاووونو پنه  تنه  سنولو  ه اوسننو حالنت تنه  ېکېه او ېه  ول پېچ شو 

  ا س دلې ده.

 په اړه پوښتنې د څېړنې

 عر  ببپوهنه ېه  ول پیچ شوه؟ ن۱

 عر  ببپوهنې کوم پرمېتېايو پتاوووه وهيل دي؟ن ۲

کې ېنه د برصې او کوفې ببپوهنېزو ښوووۍېو د عر  ببپوهنې په پرمېتګ ن ۳

  ول د لود؟

 ؟په برپه کې ېه  ول کا ووه کتي ديکومو پوهاوو د عر  ببپوهنې ن ۴

 د څېړنې میتود

لننه دې امېننه چننې پننه دې موضننوع کننې د تننا يخ پننه اوږدو کننې د عننر  ببننې 

ببپوهنېز بيريې تل شوی، وو اړوود موضوعات يې د تا يېو او ترشيحو م تود په  ڼنا 

 کې ې تل شوي دي. 

 ژبپوهنې تاریخچهد عريب 

ن ببنه )دقريشنو آ دا چې د عر  ببې د وف او وحوې د ببپوهنېز بحنث بنسنت د قنر 

ن لنه ونزول  ه د قريشنو آ ګتدود( ګڼچ شوی، وو په دې کنې شنڅ وشنته، چنې د قنر 

پ،ې ونو  المېوونه هنم ګتدود په ټولې عر  وتۍ کې ا زښت   ځای وموود، پو دې 

د لودل، ځکه له اسالم وړاودې هم د قريشو د سېايس، اقت نادي او ديننو وفنوه لنه 

 امېه د هغوی ګتدود د عر  ببې له وو و ګتدودووو ېېه امتېاز د لود.
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په سنېايس لحناد د جزينرة العنرب قبنايېو لنه پپېنو ګاوونډيو ولسنووو، لکنه لنه  

راوېنناوو  ه سننوداګريزه  اکننته و کننته د لننوده او د ينناوو او اي   ومېنناوو، حبشننېاوو، مرصنن

ولسووو ترمنځ دغه  ول اړيکې يو پر بچ متاقبېې اغ زې ښندي، هغه عرب قبايچ چې 

د ګاووډيو ه وادووو د سنېايس  ،له ايران او  وم  ه په چم ګاووډ کې وږدې م شت وو

زاد وو، ځکه چې وفوه تر اغ ز الودې وو، پو قريش له دغه  ول آغ زو ېېه ېه واېه آ 

له عې و ېېه په   ر لرې جغرافېوي واټ  کې م شت وو، له ه دغنه امېنه د قريشنو 

ګتدود د وو و سې ه يېزو ببو له اغ ز ېېه تر   ره بريده پوودي او وږه پناتې شنوی و، 

 يعنې د عر  ببې آ ې، ف ېحې او سوچه کې ې د قريشو په ليېه کې پوودي وې.

يشننو م شننتۍايووه د هغننه ميننال ميننم اقت ننادي پننه اقت ننادي لحنناد هننم د قر

مرکزووه وو، مکې ته وږدې په طايف کې د ُعکناد بنازا  موجودينت او دغنه بنازا  تنه د 

عرب قبايېو تګ  اتګ په ټوله کې د حېاز او په حېاز کې د طايف او مکې اقت ادي 

کنتې او فرهنګو ا زښت په ګوته کوي. په دغو بازا ووو کې به پر اقت نادي  اکنتې و  

 ب ره د سېچ تفر ح پروګرامووه هم وو، مشاعرې به پکې ک دې او غنو و شنعرووو تنه 

به جايزې هم و کول ک دې، شاعراوو به کوښا کاوه داسنې ف نېح او بېېن  شنعرووه 

وپنۍوي، چې ټول عربان پرې وپوه ږي، وو د قريشنو ليېنه ينوازينس ليېنه وه، چنې 

د وو و ليېو ويووکنو تنه د ببننو وحندت ينوه  ټولو عربو ته د فيم وړ وه او د عر  ببې

 ښه وسېېه هم وه.

په دينو لحاد، مکې له اسالم وړاودې هم عربو ته د مناهبو حېثېنت لنه امېنه 

  ر ا زښت د لود، ځکه چې کعبه په دغه ښا کې وه او په کعبنه کنې د عربنو د هنرې 

قبېېې د عبادت بوتان ايښودل شوي وو. د کال په ځناوګتو موسن ووو کنې بنه چنې د 

زا ، ح  او يا د وو و ماهبو امو و جزيرة العرب له ب الب ېو سې و ېېه عربان ُعکاد با

لپا ه حېاز ته  اتېچ، وو د مکې زيا ت به يې هم کاوه. د حېناز او مکنې قريشنو بنه د 

وو و سې و د عرباوو پ،ې په   رغنو   ه او  ندې، د هغنوی لنه پن،و ېېنه بنه ينې 

ه ښکيل الفاد، کې ې او عبا ات اوتېابول او بېا به يې هغه کې ې، الفاد او عبا ات پ

و ځنېو پ،و اترو کې کا ول، د دې کا  پايېه دا شوه چې د عر  ببې په ټولنو ليېنو 

 کې د قريشو ليېه ف ېحه، بېېغه، افا او وږه شوه او ټول عرب قبايچ پرې پوه دل. 
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د قران کريم وزول پر ټولنو برشني ټولننو، پنه ځناوګتي  ول پنر عنر  ټنولنې او 

کې د عر  ببنې د ونو و ليېنو کې نې هنم  نآ عر  ببې   رې اغ زې د لودې. په قر 

ن د آ قريش و او قر  شته، پو د قريشو ليېه پرې غالبه ده، ځکه چې حرضت مح د 

 (۱ِه)ِن قَْومِ هغه په ليېه وازل شو. د قران کريم : َوَما أَ َْسېْنَا ِمْ   َُسوٍل إاِلا ِبېَِسا

اسنتازی  يت حکم هم دا دی، چې پدای تعالړ هنر قنوم تنه د هغنوی پنه ببنهآ 

 )پېغ ،( استولړ دی.

و  سبا وږدې ټول عرب اديبان او ببپوهنان پنر دې اجنامع لنري، چنې د عربنې 

 ببې په ټولو ليېو کې د قريشو ليېه په ف احت او بالغت کې غو ه ده.

ې وشته، چې تر اسالم مېکې دې ښد عربې ببې د عېومو په تا يخ کې داسې و

ن آ  ر لېکچ شنوی وي، پنو د قنر اغت کې کوم د عر  ببې په وف، وحو، لغت او بال 

له وزول و وسته د دې ببې ب الب ېې برپې تر ې توې او مطالعې الودې ووېول شنوې. 

يتووننو ېېننه منشننأ آ وکننريم لننه دې آ ن پننه اړه د مسننېامواوو دغننو ه ننو هننم د قر آ د قننر 

 اپېستې، چې وايو:

 (            ۲أَفاََل يَتََدباُروَن الُْقرْآَن)

 ن په اړه فکر وه کوئآ ايا د قر 

 (    ۳او يا : إِواا أَوْزَلْنَاُه قُرْآوفا َعَرِبېًّا لََعېاُوْم تَْعِقېُوَن ) 

 ن په عر  ببه وازل کتی دی، تر ېو تاسو وپوه ږئآ موږ قر 

ن باوندې د پوه ندو امنر او آ په   رو احناديثو کنې هنم پنر قنر  د حرضت مح د

ن تنه ينوازې پنه دې آ ه امېنه مسنېامواوو قنر سپا ښتنه شوې ده. د ه دغو سپا ښتووو ل

سرتګه وه کتچ، چې لوستچ يې  واب لري، بېکې ه ه يې کوله ځاوووه پرې پوه او پنه 

ن کې تفسريي بحثوونه هامغنه د آ ع يل بوود کې يې پېړ کتي. له ه دغه امېه په قر 

 ن لومتوړ مف  هنم حرضنت مح ندآ  سالت له لومتيو و ځو ېېه پېچ شول او د قر 

ې ټولې اسامين وحېې يې پپېو ااحابو ته بېاوولې، هغوی به حفظ کولې او بېا و، چ

 به يې وو و مسېامواوو ته  سولې.

ن کريم جوړښت، الفاد، کېامت او عبا ات دومره حرياونوووکو وو، چنې ان آ د قر 

ن  وا اشنا او بې جوړې جوړښت لنومتوړ آ ف ېح عربان هم و ته ګوته په غاښ وو. د قر 
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و، چننې عننر  ببننې تننه يننې د عربننو او ونناعربو لغننت پوهنناوو، اديبنناوو او  او ميننم المننچ

ببپوهاوو پام و  واړوه. له بېه اړپه د اسنالم د مقندس دين  لنه پپر ندو او د اسنالمو 

دولت لنه جوړ ندو  ه عنر  د اسنالمو دولنت سنېايس او حکنومتو ببنه شنوه او د 

 يو لنه فتحنې و وسنته تنرې ينوه مسېامواوو په الس د وتۍ د ب الب ېو مېکووو او امپراتو 

بني املېيل ببه جوړه شوه، چنې د عنرب مسنېامواوو او د ووينو مسنېامن شنويو وناعرب 

قنامووو تننر مننځ يننې د ينوې منۍګننتې ببننې دونده تننر ه کولنه. مسننېامواوو د اانناين 

ن په مفيوم د پوه دو لپا ه د عر  ببنې آ مسوولېت له امېه د اسالم پر احکامو او د قر 

پېچ کته، د زده کتې په بيري کې واعربو مسېامواوو د عر  ببې ځېنې کې ې زده کته 

د عربو په ې ر وه شوای تېفظوالی او دا طبېعو پ،ه ده، چې د دوانې ببنې پنه زده 

کته کې لفظو او ببنس ت روتننې  امنۍتنه ک نږي. دې کنا  د عنر  ببنې پوهناوو تنه 

ببنه کنې د اوحرافناتو او بندلووووو اود ښنه پېداکته، چې هسې وه دا مسايچ په عنر  

وکريم، يعنې اليو کالم په قرائنت، معننا او مفينوم آ المچ يش او په وتېېه کې يې د قر 

وکنريم د آ کې بدلون  امنۍته يش. مسېاموو پوهاوو له اوحرافاتو او بدلووووو ېېنه د قر 

ې ينې پوودي ک دو لپا ه د عر  ببې د قواعدو تدوي  ته مال وتتله؛ چې پنه پايېنه کن

وکريم تفسريووه ولېکچ، بېا يې د عر  ببې لغات  اج ع کنتل آ لومتی مسېامواوو د قر 

او و پسې يې د عر  ببې وحو تدوي  کته. دغه پوهان د عر  ادبېاتو په تنا يخ کنې 

 د مف ينو، لغوياوو او وحوياوو په وامه ياد ږي.

 ژبه، ژبپوهنه او فقه اللغه

وې د )الېغه( او بېنا د )فقنه الېغنه( تنر  لېنڅ په عر  ببه کې ببپوهنېزې ې ت 

الودې پېچ شوي او د وپنت پنه ت ر ندو  ه پنه ب الب ېنو ووموونو ينادې شنوې دي. د 

ن د لغنناتو لننه ترشنن ح او تفسننري و وسننته د عربننو لېکوالننو آ وکننريم د تفسننري او د قننر آ قر 

وهناوو د لومتوس ببپوهنېزه ه نه د عنر  ببنې د کېامتنو  اټولنول او تنألېف و، عربنو پ

عر  ببې کې ې د   رو ااطالحاتو تر  لېڅ الودې  اټنولې او تنألېف کنتي، پنو د 

لغاتو د تألېف تر ټولو لرغووړ ووم )الېغه( ااطالح وه. په عې و مرکزوونو او د کې نو د 

ې توې په موضوعو کتابووو کې د)الېغه( کې ه ېو پ تۍ په ه دغه معنا کا ول ک ده 
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ې لغات به يې  اټولول او بېا به يې د ت نېف او تنألېف لنه او )لغوي( هغه ېو  و، چ

 حېثه پرې ې توه کوله.

هننن( ينوه بېننه  ۳۹۵"پنه ېېو منه هېننري پ نتۍ کننې عنرب لغنوي ابنن  فنا س) م 

ااطالح  امنۍته کته ... اب  فا س د پپچ يوه کتناب ونوم ال ناحبړ فنړ فقنه الېغنه 

ومتي ځنچ لپنا ه پنه عنر  ک ښود، چې له دغه کتاب  ه د فقه الېغنه اانطالح د لن

 (۴فرهنګ کې د يوه کتاب د ووم په توګه معروفه شوه")

له اب  فا س ېېه و وسته اوېا  شېص چې دا ااطالح ينې وکا ولنه ادينل او 

لغوي  عالبو و، چې پپچ کتاب يې فقه الېغنه و  العربېنه ووومنوه. د ابن  فنا س او 

ايېو کنې  ه و تنه دي او د دواړو  عالبو کتابووه د عر  ببې د کې و د ې تلو په مسن

په وزد د فقه الېغنه موضنوع د عنر  ببنې د کې نو پ نودونه، معننا او د کې نو د و نش 

موضوعات دي. د اب  فا س کتاب د ببې په اړه ځېنې وظري مسايچ هنم لنري، چنې 

   ره مي ه يې د ببې د پېدايښت مسېه ده، چې پوهاوو يې په اړه اپتالف د لود.

( ااطالح ځېنو و ستنېو لغوياوو هم کنا ولې ده،  يض اسنرتابادي د )عېم الېغه

د )عېم الېغه( او )ترصيف( ترمنځ توپريکوي، لومتۍ موضوع د کېامتو ې تل او دواه 

د کې و د جوړښت ځاوګتي قنواوني بنو ، پنو ابوحېنان د )عېنم الېغنه( اانطالح پنه 

ه( موضنوع )دکنالم د پپېو ېو کتنابووو کنې هکنر کنتې، د هغنه پنه ونزد د )عېنم الېغن

مفرداتو د معننا( ې نتل دي. د ابن  پېندون پنه ونزد د عېنم الېغنه اانطالح )د ببنېنو 

موضوعاتو ېرګندول( دي، يعنې د  يض اسرتابادي، ابوحېان، اب  پېدون او وو و پنه 

وزد د )عېم الېغه( ااطالح د کېامتو ې تل او په قاموسووو او کتابووو کنې ينې تندوي  

 ته وايو.

 ببې يوه بېه ااطالح )عېم منت الېغه( هم ځېنو لېکوالنو د ببنېنو کې نو د عر  

ې تلو او معنا ته کا ولې، وو پېواوېنو عنرب لېکوالنو او د هغنوی پنه پېېنووس د شنې ې 

و پ تۍ دوديزو لېکوالو د پپېو ې توو په  لېکووو کې د )الېغه، فقه الېغه، عېم الېغه ا

 او کتابووو لپا ه کا ولې دي.منت الېغه( کې ې د ببنېو قاموسووو 

د عر  وتۍ ځېنې پوهان د اسالمو دولت په حوزه کې د عې و ويطنت پېنچ  

د ببنېو عېومو پېچ ګڼو، چې د غږووو، دکې ې د جوړښنت، د ج ېنې د جوړښنت او د 
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کې و په برپه کې يې ه ې کتې دي. دا پوهان په دوو  لو و شچ ک ږي، ينوې  لنې 

ې او بېې  لنې د ببنې د ج ېنې جوړښنت تنه، ونو د لنومتۍ د ببې کې و ته پامېروه کت 

 لې د ې توې حوزه )الېغة، عېم الېغة ينا مننت الېغنه( ده او د دوانې  لنې د ې تونې 

 حوزه )وحو يا عېم العربېه( ده.

د شته السوودووو پر بنست "په يوه واحد وظم کې د ببنېنو عېومنو د ترتېنل لنومتوس  

ې پو ې پنر اړووندو عېومنو ينې هنر اړپېنز ونوم )عېنم ګ و ې ه ې فا ا  کتي، چې په بب

الېسان( ک ښود، د هغه په وزد )عېم الېسان( له ېو حنوزو ېېنه جنوړ دی... د فنا ا  پنه 

و ش کې معنا پ نودوه په ووي تقسنېم کنې ځنای وېيسن. د ابن  اوبنا ي پنه ونزد د)عېنوم 

بحثووننو، د وحننوې يف، وحننوي ت نننراالدب( ااننطالح ببنېننو عېومننو، يعنننې وحننوې، لغننت، 

ااولو، عروضو، قافېې، د شعر انعت او د عربو اپبا  او اوساب ته کنا ول ک نده، يعننې د 

 (۵هغه په وظر اد  عېوم، د ببنېو او اد  عېومو مې وعې ته و چ ک دل.)

د دغوااطالحاتو ترېنګ د ببنېو عېومو د مې وعې لپا ه د)عېم الېسان، عېنوم 

يا عېوم العربېنة( وومنووې هنم کنا ول شنوې دي. د ينوې الېسان العربړ، عېوم االدب 

بېې پ،ې يادووه هم اړينه ده، چې عر  عېوم يوازې د عربو الس ته  اوړوه وه، بېکې 

ريناوو تر   ره بريده د ځېنو وو و قامووو، لکه د پا سېاوو،  ومېاوو، ييوداوو، قبطېاوو، برب

ې د عربنو د پالفنت تنر سنېو ي او مسېحو پوهاوو د زيا  او ه نو ګنډه پايېنه ده، چن

الودې يې بوود کاوه او عر  ببه يې د يوې دولتنو، فرهنګنو او پنه چاپريينال کنې د 

 واک نې کا وبا ي ببې په توګه کا وله.

  لغويان

لغويان هغه پوهان وو، چې د عنر  ببنې د لغناتو د  اټولولنو، تنألېف او تندوي  

و پوهاوو د عنر  ببنې د کېامتنو د چا ې به يې تر ه کولې. ددې  لې ځېنو مسېامو

وکنريم پنه زده کنته او آ  ا  ولېکچ، چې له مسنېامواوو  ه د قر آ معنا، ترش ح او توضېح 

 پوهه کې مرسته وکتي. 

جرجو زيدان په پپچ آ ر کې لېکو:" چاچې له وو و ټولو وړاودې د ادب د عېم 

تل ابو ع رو ب  عنال  د لغاتو د تدوي  ه ه کتې او له هر چا يې   ر  وايات  اج ع ک

کال په کوفه کې وفات شنو.  هغنه د ۱۵۴هې و و، چې په مکه کې ز ږ دلړ و او پر 
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کتابووو يوه داسې پووه د لوده، چې تر چت پو ې ينې کتابوونه ينو پنر بنچ اوبنا  وو او 

هغه ټول کتابووه د عربو د پ،و په اړه وو.هغه ويچ هغه ېه چې ماتنه لنه عربنو ېېنه  

  رو ېېه   ر لږ دي او که ټول  اته   ا س د  وای وو پوهه او شعر بنه  ا س دلې له 

 (۶مې   ر د لودل")

په دواه هېري پ تۍ کنې پنه عنراې کنې د لغناتو او د ادب پنه عېنم کنې   نر 

پوهان پېداشول، چې مشيو  يې ابوزيد، ابو عبېده، اا عو او پېېچ وو او ېېنو  واړو 

 په يوه زماوه کې بوود کاوه.

  ببه کې د لغاتو لومتوړ او هر اړپېنز سنېند )قناموس( العنني ونوم ږي، په عر 

م وفنات( لېکېنړ دی. دا سنېند د عنر  ببنې د الفبنا پنه ۷۹۱چې پېېچ ب  اح د )

ترتېل چې له النف ېېنه پېې نږي، ونه دی لېکنچ شنوی، بېکنې د)ع( پنه تنو ي پېنچ 

-ل-ز-ث-ه-د-ت-ث-د-غ- -س-ض–ص -ش –ج - -ې-غ-خ-هنن-ح-شنوی، لکنه : ع

 ی.-ا-و-م-ف-ن

لبننناوړ لېکننوال جرجننو زينندان لېکو:"لکننه پېېننچ چننې دا ترتېننل او د تو يننو 

 لبندي له هنندياوو ېېنه زده کنتې وي، ځکنه هغنوی هنم د سنسنکر ت کې نې لنه 

حېقو تو يو ېېه پېچ کنتي او پنه هغنو تو ينو ينې پنای تنه  سنو ، چنې پنه شنووډو 

 (۷پت  ږي")

توپري دادی، چې په پېواوېو سېندوووکې له وو و سېندووو  ه د العني بنس ېز  

ن او د عربو په بدوي اشعا و کنې شنته کېنامت او اانطالحات وو، پنو آ به يوازې په قر 

پېېچ د عر  ببې ټولې کې ې توضېح کتې دي. د العني کتاب د لېکنوال پنه برپنه 

کې ېه ترديد هم شته، ځېنې واينو لېنث ابن  مظفنر ددې کتناب لېکنوال دی، پنو 

چې پېېچ ب  اح د د کتاب له پای ته  س دو وړاودې وفات شنو او لېنث ځېنې وايو 

اب  مظفر بېا دا کتاب پای ته و ساوه، ه دا کا  ددې المچ شو، چې ځېننو ې تووکنو 

 اب  مظفر ددې کتاب لېکوال ګڼېړ دی.

له العني و وسته"د ابوالعباس امل،د الکامچ، د اب  د يد الې يره، د االزهنري  

ب  عباد املحېط، د ابولحسني اح د ب  فنا س  ازي املې نچ، د  تيايل، د ااحل

جوهري ال حاح، د زمېرشي اساس البالغنه، د قنزاز  الېنامع فنړ الېغنه او د تېناين 

 (  ۸املوعل وو  هغه  آ ا  دي، چې د عر  ببې د لغاتو په اړه لېکچ شوي دي")
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عنرب پنه وامنه م( د لسنان ال۱۳۱۱له دې و وسنته ينوه افريقنايو عنامل ابن  منظنو )

سننېند ولېکننه، پننو د دې سننېند ااننيل  چېنننې د االزهننري تيننايل الېغننه، د جننوهري 

م( په يوه  واينت پنه شنپ تو او ۱۴۱۴ال حاح او ځېنې وو  سېندووه وو. بېا الفريوز ابادي )

 په بچ  وايت په سېو ټوکووو کې د القاموس املحېط په وامه يو سرت سېند ولېکه.

تو د سنېند لپنا ه "د)قناموس( اانطالح  د لنومتي ځنچ په عر  ببه کې د لغنا 

 (۹لپا ه د الف روز ابادي له پوا وضع شوه")

م( دی، چنې لنه ۱۷۹۱لنف مرتطنړ الزبېند)ؤ په دې برپه کې و وستنړ سرت م

يوسېو شېو ز و ېېه   ر مدپېووه يې په پپچ سېند تناج العنروس کنې  اج نع کنتي 

ولو سرت سېند شن  رل ک نږي. دا لنتۍ وو. تاج العروس په کيل  ول دعر  ببې تر ټ

و پسې وو ه هم وغۍ دله، پو په هنر انو ت پېېنچ بن  اح ند پنه عنر  ببنه کنې د 

 سېند) قاموس( لېکنې  ال ی ګڼچ ک ږي.

 نحويان

ن په زده کته کې لومتوړ کا  د الفاظو تېفنظ او ينادول دي او بېنا و وسنته آ د قر  

 محتنوا پ نوندوې لپنا ه غنو ه  ال  د اعرابنو يې پر معنا پوه دل. د قران کريم د معنا او 

زده کته ده او دا کا  د وحوې د عېم په مرسته ک ږي، ځکنه چنې د وحنوې پنه مرسنته 

مبتدا او پ،، فاعچ او مفعول، افت او مواوف، تعحنل او اسنتفيام او ونو  پ نوندل 

ف او ک ږي. د ه دغې موپې لپا ه ځېنو عرب او واعرب مسېاموو پوهاوو د عر  ببنې و 

ن کريم پنه لوسنت او پوهنه کنې مرسنته وکنتي او آ وحو ولېکېه، چې له مسېامواوو  ه د قر 

 دغه پوهان بېا د عر  ببې د ادبېاتو په تا يخ کې د وحوياوو په وامه ياد شول.

مسنلېه  بان مح د عبدالېېېچ وايو :"دعر  ببې د ببنېو مطالعاتو د پېدايښت

د يوې افساوې په ې ر ده. ځېنې  وايات وايو، چې د لومتوېو ګرامري مطالعاتو لپنا ه 

وضع کنتې، ه ندا از وينچ ک نږي، چنې لنومتوړ وحنوه  د وحوې کې ه حرضت عيل 

 (۱۰هن وفات( دی") ۴۸شاګرد ابواالسود دوئيل)  پ نودووکړ د حرضت عيل 

کننې د وحننوې پننو  اک ننر مح ننود في ننو حېننازي وايننو، چننې "پننه عننر  ببننه 

 (۱۱ااطالح په دواه هېرۍ پ تۍ کې دود شوې ده")
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يوه بېه وومووه، چې د ج ېې د جوړښنت بحنث پکنې ک نږي )العربېنه( ينا )عېنم 

العربېه( ده، دا دوه وومووې د ېېو مې هېري پ تۍ په لېکنو کې موودل شنوي، ابن  

 وديم او اب  فا س د )العربېه( ااطالح د وحوې په معنا کا ولې ده.

بوحېان وحوي لومتوړ کس دی، چې د ) عر  ببې عېوم( اانطالح ينې ببنېنو ا

عېومو ته وکا وله او اب  پېدون ددې ااطالح په کنا ولو کنې د هغنه پنريوي وکنته. د 

ابوحېان په وزد د لغاتو عېم، دترصيف عېم او وحوه دعر  ببې عېوم دي. د لغاتو عېم 

وړاودې د کالم دکې نو احکنام ې نتي، د کالم دکې و معنا، د ترصيف عېم له جوړښت 

 پو د وحوې عېم له جوړښت ېېه مېکې د کالم د کې و احکامو ته وايو.

وف او وحو و  سبا له دې امېه چې مطالل يې  ه توپري لري، دوه جال عېنوم 

دي، پو د عر  ببپوهنې په پېنچ کنې و  مسنايچ لنه وحنوې  ه يوځنای ې نتل 

ګڼنچ ک ندل ځکنه چنې و  مبناحثو د وحنوې پنه ک دل، يعنې دوه جنال عېنوم ونه 

کتابووو کې دونه ځای د لود، پو د وپت په ت ر دو  ه د وف عېم له وحنوې ېېنه 

جال شو. وف او وحو يا د ببې ګرامر، د ببې په زده کته کې ځاوګتی ځای لري او له 

يتوب  نا و د پووندآ دې پرته په وو و   رو ببو کې هم ببنو قواعد د ديننو او مناهبو 

لپا ه  امنۍته شوي، لکه په هندويزم کې د سنسکر ت د پوودي ک ندو لپنا ه قواعند 

وکنريم پنه لوسنتېو او معننا آ جوړشول، په عر  ببه کې هم و  او وحوي قواعد د قر 

 کې د تحريف يا بدلون د  اپېدا ک دو د مېنېوي لپا ه  امنۍته شول.

امواوو قراوکنريم پرتنه لنه د لومتۍ هېري پ تۍ تر دوانې وېامينو پنو ې مسنې 

حرکاتو او ټکو لوسته او لېکه، پو:" لومتوړ کس چې په عر  لېکېو کې ينې حرکنات 

دود کتل ابواالسود دوئيل و... ووموړي د ټکنو )وقطنو( پنه ايښنودلو عنر  کېامتنو تنه 

حرکات وټاکچ. له ه دغه امېنه ځېننو تا يېپوهناوو دا ګومنان کنتی، چنې ابواالسنود 

ي دي. په داسې حال کې چې هغه دا کنا  لنه ينو بنچ ېېنه د اسنم، ټکو اپرتاع کت 

فعچ او حرف د تشېېص لپا ه  وکت، وه ددې لپناه چنې د ټکنو پنه واسنطه، بنې، تنې، 

 (۱۲جېم او حې له يو بچ  ه توپري کتي")

وکنريم پنه قرائنت کنې سنتووزې آ د ټکو پنه وسنېېه د حرکناتو ټناکېو بېنا هنم د قر 

واوو وه شو کوالی په بڼه کنې  ه و تنه تنو ي، لکنه )ج،  اوالړولې، ځکه واعرب مسېام
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ح، س، ش، ب، ت( وپ نين، وو د دې ستووزې د حچ لپا ه يې تو يو ته ټکو و کنتل، 

پو له دې کا   ه د حرکاتو او اعراب ټکو د تو يو له ټکو  ه ګډ دل، وو بېا پېېنچ 

اع کنتل، يعننې ب  اح د  حرکات او اعراب په هغه  ول چې و  سبا مع ول دي اپرت 

پ ا يې د واو په بڼه، فتحه يې د الف او ک ه يې د يا او شد يې د ش په بڼنه او دې 

 و ته وو  حرکات او اعراب يې وټاکچ.

هن مت( د عنر   ۶۹"تا يېپوهان ټول پر دې اتفاې لري، چې ابواالسود دوئيل )

کننو د پې ب نننرې ببنې د وحننوې د عېننم بنسننت ک ښننود. لننه هغننه و وسننته د کننوفې او

ابواالسود کا  تعقېل کت، لومتوړ ستی چې له ابواالسود ېېنه ينې د وحنوې عېنم زده 

او د هغې د بشپتولو ه ه يې  وکته عنبسة بن  معندان مينري و، بېنا مې نون اقنرن او 

عبدالېه حرضمو، عېسړ ب  ع ر، پېېچ ب  اح د )دعروضو او لغاتو امام( او سېبويه 

وحوې عېم يو له بچ ېېه اقتباس او بشپت کت، چنې )د وحوې د عېم امام( په ترتېل د 

و  ه د وحوې عېم د طبېعو تکامچ لنه قناوون  ه سنم پرمېتنګ وکنت او پنه اړه ينې 

منت( هغنه بشنپت کنت او پپنچ مشنيو   ۱۸۰مف چ کتابووه ولېکچ شول، پو سنېبويه )

 (۱۳کتاب يې پکې ولېکه")

ر ه ک نږي او پنه په ووې ببپوهنه کې د کې ې او ج ېې جوړښت په وحو کې تن

د سنېبويه دی، چنې  الکتناب ووم نده."ابوطېل  ا نرعر  وحو کې تنر ټولنو پېنواوړ 

)قنران النحنو( وومنولړ او لنه پېېنچ بن  اح ند ېېنه  ا نرهن.ې( دغنه  ۳۵۱)م  لغوي

 (۱۴و وسته يې س بويه په وحو کې تر ټول پوه عامل ګڼېړ و")

ولېکنه، د کې نې پنه جوړښنت هن .ې( الترصيف کتاب  ۲۴۹"کېه چې مازين) م 

کې بحث د وحوې د يوې برپې په توګه د هغنې پنه هنر اړپېنزه معننا و. سنېبويه هنم 

هغننې پننوهې تننه چننې د کې ننې جوړښننت پکننې ې ننتل ک ننږي يننوه مسننتقېه ااننطالح 

وکا وله. مازين له لومتوېو کساوو ېېه دی، چې مستقچ کتابووه ينې و  جوړښنت 

د هغه تر ټولو پېواوړ بشپت کتناب دی، چنې د ته ځاوګتي کتي او د الترصيف کتاب 

 (۱۵و  جوړښتووو په اړه موږ ته  ا س دلړ دی")

بابووه لري او د وحوې، وف او کې و په اړه پکې بحث شوی دی.  ۵۷۴الکتاب 

کې دوو مي و مسېو ته پام کتی، چې پېوا چا وه و کنتی. لنومتی  ا رسېبويه په پپچ 
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مطرح کت او کې ه يې په اسم، فعچ او حرف وو شېه دا چې د کې و د  ولووو بحث يې 

او اسم يې د و  او وحوي ځاوګتوو پر بنست د معرفنه او وکره،مفنرد او ج ع،مناکر 

 او مووث په  ول  لبندي کت.

"پر دې  ب ره سېبويه د عر  حروفو لپا ه ووې غږپوهه مطنرح کنتن، چنې پنه 

 (۱۶و") لو ديځ کې د غږ پوهې له عېم  ېېه   ر پرمېتېېړ

امل،د، چې د سېبويه شاګرد و، پنه پېنچ کنې ينې د سنېبويه پنه  د کنې کتناب 

ولېکه او بېا و وسته يې له  عېل  ه د اپتالفاتو د اړتېا پر بنست د سنېبويه کتناب د 

املقتطل تر وامه الودې په لنډ  ول برابر کنت، چنې ه ندا لننډه شنوې وسنېه ينې د 

 ادې وړه وه.مبتدي زده کوووکو لپا ه   ره د استف

 د عريب ژبې ژبپوهنيز ښوونځي

"عربو ته د وو و مېتووو کېتو  په ځاوګتي  ول د يووان لنه ځېننو مرکزوونو ېېنه، 

چې ميم يې سکند يه و، ال  پېدا کته. سنکند يه د يووناين کېتنو  او فکنر ځنای و، دا 

کېتننو  د هغننو پوهنناوو پننه واسننطه، چننې د ښننا ووو فاتحنناوو هېتننه وموونندل، عربننو تننه 

ول ږد ده. بچ مرکز د فرات په ساحچ کې د و ېنب ښوووۍړ و، دا ښا  د افالطووېناوو 

د ووې فېسفې د غوړ دو مرکز و او د  ېم د  ها ښوووۍړ، چې  ياوېاوو ادا ه کناوه او 

 (۱۷له کېداين پوهې  ه د يوواين پوهې د امتزاج مرکز و")

شنه چ، يو په بوودۍ بڼه، يعننې د  اپو عربو ته د وو و قامووو کېتو ووه په ېو ال و ونوت

د شه له ال ې او دا  اشه د شه د اموياوو په واک نس کې په شنام کنې د عربنو او د يووناين 

 او آ امو کېتو  د لودووکو وګتيو ترمنځ    نره وه، ان تنر دې چنې امنوي امرياونو، يووناين او

   ياين پوهان، فېېسوفان او طبېبان پپېو دفرتووو ته هم و غوښتچ.

بچ د بباړې له ال ې، په اموي دو  کې دا کا  محدود و، يوازې هغنو پېکنو کناوه 

چې   ر سېت د عېومو د زده کتې ل وال وو، پو دغو پېکو هم   نره پامېرونه طبنو، 

کې ېاوي او تا يېو کتابووو تنه کنتې وه. د امويناوو پنه دو کنې پنه عربنو کنې ديننو، 

 ا او وېوم دود شول.تا يېو، ببنو او اد  عېوم، فېسفه، کې ې

 اک ر ګوستاولوبون لېکو:"د ا سطو، تالس، آمپ دوکچ، هرقچ، سقراغ او اپنو 

کو  او د سکند يې د ټولو فېېسوفاوو کتابووه عر  ته وببناړل شنول او مسنېامواوو پنه 
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ټولو هغو عېومو کې، چنې مسنايچ ينې د ع نچ او تېربنې لنه مېنې د ت نديق وړ وو، 

 (۱۸پر پپېو استاداوو يې هم غېبه حااچ کته")پرمېتګ وکت، ان تر دې چې 

د عباسېاوو دو ه د عربو په تا يخ کې د عېم، ادب او هرن يوه  وښناوه دو ه ګڼنچ 

 ک ږي، ځکه چې په دغه دو کې په ب الب ېو عېومو کې   ر آ ا  ولېکچ شول.

 اک ر ګوستاولوبون وايو:"د عبايس پېفناوو د واک ننس پنه اوايېنو کنې مسنېامواوو پنه 

هدن کې ېرګندپرمېتګ وکت، د يووان عېوم يې  اواپېستچ او د يوه ونوي او  وښناوه هندن 

 (۱۹بنست يې ک ښود، چې په ادبېاتو، عېومو او فنووو کې د کامل پوړۍ ته و س دل")

بغداد د دغو عې و پنۍووو تر ټولو ميم مرکز و، ځکه چې د پالفت  پالزم نه وه  

و ادب پاوودان  اتېچ. پر بغداد  ب ره وو  ښنا ووه هنم او له هر لو ي به و ته د عېم ا

 مشيو  و، لکه برصه،کوفه، دمشق، حېل، قاهره او وو .

د ابواالسودالدوئيل له لو ي د وحوې د قواعندو لنه برابرولنو ه د عنر  ببنې د 

وحوياوو ترمنځ اپتالفات هم  امنۍته شول او دغه اپتالف باالپره په عنر  ببنه کنې 

ببپوهنېزو ښوووۍېو د  امنۍته ک دو د بنست المچ وګرځ د.پنه عنر  ببنه د دوو جال 

کې د فقه الېغه او ګرامر په اړه ې توې د عراې په دوو مي نو ښنا ووو کنوفې او برصنې 

کې پېچ شوي. برصه او کوفه د اسالمو دو ې د ښنوووې او  وزونې دوه مينم مرکزوونه 

محسنوس و او دا پنر عنامل  ش  رل ک ږي. د برصې په ښنوووۍو کنې د ا سنطو وفنوه

اسالم د يوواين عېم او  فېسفې د زده کتې اغ زې وې. د برصې د ښوووۍو پريواوو پر 

 قېاس او عقچ باودې باو  د لود.

پو په مقابچ کې"د کوفې د ښنوووۍو د پريواونو وظرينې د ت ناد  او اتفناقو وظرينو 

ې ع الف په ببه کې پېندا ک ندل، مې وعه وه. هغوی په هغو  وګا وګېو او تنوع ټېنګا  کاوه، چ

لکه د يوې ببې په ګتدودوووکې چې  ولووه موجود وي او هغه اپتالفووه چې پنه متوونو کنې 

 (  ۲۰پېداک ږي او د وظر د پاووداوو په  وزد سم او د منېو وړ ګڼچ ک ږي")

د کوفې د ښوووۍو تحېېېګراوو" فعچ ااچ او م د  ينې لنه هغنه ېېنه مشنتق 

ه ښوووۍو کې داسې اسنتدالل ک نده، چنې د هنر م ند  لپنا ه ګاڼه، پو د برصې پ

فعچ شته، په داسې حال کې چې په عر  ببه کنې   نر داسنې م ناد  شنته، چنې 

فعچ وه لري لکه، عبوديت،وبوت او ه دا  از داسې م اد  شته، چې له پپېو الفاظو 

 (۲۱ېېه مشتق شوي وه دي، اسم م د دي، لکه کرامه،عطا او وو ")
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کوفې پوهاوو به د ببې په   رو پ و او وړو اړپووو باودې د سېالس پنه  د برصې او

 ول بحثووه او تحېېېووه کول، ه ه به يې دا وه چې ستووزه حنچ کنتي او بېنا هغنه د 

پپچ ببپوهنېز ښوووۍو بری وګڼنو. دغنه دوه ببپنوهنېز ښنوووۍو تنر هغنې پنو ې د 

او وو و عېومنو مرکزوونه بغنداد  سېالس په  ول پر  ببنېو بحثووو بوپت وو، چې د ببنېو

  )د پالفت مرکز( ته ول ږدول شول.

 د برصې نحوي ښوونځی

برصې د عباسېاوو د واک نس په پ ر کې پنه سنوداګرۍ او عېومنو کنې ځناوګتی 

ځای د لود، د مطالعې او تفکر مرکز وګرځ د او   ر سرت سرت عاملان پکنې وز ږ ندل 

ن م شنت وو، لنه ه دغنه امېنه پنه کنې پنالص ف نېح عربنا یاو بچ دا چې پنه برصن 

 ف احت مشيو  وو.

د سن بويه  الکتناب ګڼنچ ک نږي، پنو تنر  ا نرد عر  ببې په وحو کې تر ټولو پېنواوړ 

س بويه وړاودې هم د ځېنو وحوياوو يادوونه شنوې ده، لنه هغنې  لنې "عبدالېنه بن  اسنحاې 

 ۱۵۴هن .ې(، ابنو ع نر بن  عنال )م  ۱۴۹هن .ې(، عېسړ ب  ع ر  قفو )م ۱۱۷حرضمو )م 

هنن .ې( دي، چنې  ۱۸۳هنن .ې( او ينووس بن  حبېنل ) م  ۱۷۴هن .ې(، پېېچ ب  اح ند)م 

عبدالېه ب  اسنحاې حرضنمو پکنې تنر ټولنو پېنواوړ دی. د طبقنات الشنعرا  لېکنوال ابن  

سالم،حرضمو لومتوړ کس ګڼو چې په وحوياوو کې يې د قېناس ال  پراوېسنته او د عېتوونو 

احې ته يې پامېروه وکته، پو   ر ميم پکنې د سنېبويه اسنتاد پېېنچ بن  اح ند و، چنې د 

 (۲۲د لوده") سېبويه پر افکا و يې   ره اغ زه

اې پنه برصنه کنې هنن( د عنر  ۱۷۰-۱۰۰عبدالرحامن پېېنچ بن  اح ند االزدي )

ز ږ نندلړ و. پننه عننر  ببننه کننې د ادب او لغنناتو د عېننم  ال ی او د عروضننو د عېننم 

بنس ګر و. له موسېقس  ه د اشنايس تر ېنګ په يوواين ببه هم پوه نده او   نر آ نا  

د عر  ببې په لغاتو کې و، چې العني ووم ده او يې  ا ريې لېکيل، پو تر ټولو اوېا  

 وړاودې يې يادووه وشوه.

هن(، چې بشپت ووم يې ع نرو بن  عنثامن دی پنه پنا س کنې  ۱۸۰م/ ۷۹۶سېبويه )

ز ږ دلړ دی. په برصه کې يې له پېېچ ب  اح د ېېه زده کنته وکنته او بېنايې پنه عنر  

اتو په تا يخ کنې سنېبويه تنه د برصنې د ولېکه. د عر  ادبې ا روحو کې د الکتاب په وامه 

د پ تينو پنه اوږدو کنې  ونو و وحويناوو تنه د  ا روحوياوو شېخ ويچ ک ږي. د سېبويه  الکتاب 
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عر  ببې د وحوي مسايېو د ې توې ااول مشېص کنتل او د دوانې هېنري پ نتۍ لنه 

 وېاميو ېېه يې په ټوله اسالمو وتۍ کې د وحوي ې توو بنست ک ښود.

ب تننر اهنې هېننري پ نتۍ پننو ې د وحنوي ې توننو اسناس و. د عېومننو او" الکتنا

طالباوو به د سېبويه کتاب له هغو وحوياوو ېېه لوسته، چې تې ص يې پکې د لنود 

 (۲۳او په ښه توګه به يې تد يس کاوه")

کېه چې سېبويه وفات شنو، ونو پېکنو بنه الکتناب لنه ابوالحسن  اپفنش ېېنه 

ې، ابوعثامن مازين، بکر بن  مح ند او ځېننې لوسته، ابوع روجرمو، االح ب  اسحا

وو  هغه کسان وو، چې الکتاب ينې لوسنتړ و او بېنا ځېنو دغنو پوهناوو د الکتناب پنه 

 احه کې پپچ کتابووه هم ولېکچ.

 ا نرپنه عنر  وحنوکې د سنېبويه لنه  ا نرهن ې( الترصنيف  ۲۴۸د ابوعثامن مازين )م 

و وسته دويم کتاب دی، چې تر السه شوی دی. ابوعثامن مازين الکتاب لنه اپفنش ېېنه 

زده کت او د پپچ دوست َجرَمنو پنه ې نر ينې و  جوړښنتووو تنه پامېرونه کولنه. د منازين 

هن .ې(  احه کنتی دی "د و  جوړښنتووو ۳۹۲ابوفتح عثامن ب  جنو) م  ا رالترصيف 

 (۲۴چې تر موږ  ا س دلړ الترصيف دی") ا ر د موضوع په اړه تر ټولو پېواوړ

هن.ې( په د  ې نه هېنري پ نتۍ کنې د  ۲۸۵ابوالعباس مح د ب  يزيد م،د)م 

برصې د ښوووۍو له مي و وحوياوو ېېه و. م،د د لغناتو او پنه ببنېنو عېومنو پنو ې د 

 يې املقتطل و. دا داسې جامع کتناب ا راړوودو آ ا و يوه ټولګه تالېف کته، پو ميم 

و، چننې د سننېبويه د الکتنناب ټننولې وحننوي، و  او غږيننز اړپووننه يننې پکننې ې ننت  وو. د 

دی، چې په دغه برپه کې هر اړپېزې ې تونې لنري،  ا رسېبويه له  الکتاب و وسته دا دويم 

البته م،د   ر ببنو او وحوي مسايچ په پپېو وو و کتابووو په ځناوګتي  ول پنه الکامنچ کنې 

هم د لنود، چنې پنر سنېبويه ينې پکنې  د  ا ريچ ک ږي م،د يو بچ هم ې ت  دي. داسې و

کتی، پو اوس وشته، يعنې په دې معننا،  ه لنه دې چنې د برصنې د ښنوووۍو پنريو دی، 

 پو ددې ښوووۍو له تر ټولو سرت وحوي سېبويه  ه ه غږی وه دی. 

ب  د برصې مشيو  عېأم ابوع ر و ب  العال ، ابوالېطاب االپفش االک،، پېېچ 

 اح د، يووس ب  حبېل او د الکتاب  لېکوال سېبويه  وو. 
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 د کوفې نحوي ښوونځی

کوفه له فا س  ه وږدې اباد شوی ښنا  و  او   نر اوسن دووکو ينې هنم اننو 

عربان وو، چې د ف احت له مېې ک زو ي او عر  ببې ينې ف نېحه ونه وه، د عربنو 

کوفې په ټنول  وحنوي ښنوووۍو لېکوالو په ااطالح عر  ببه يې فاسده شوې وه. د 

وشته، پو د ببنې او وحنوي  ا رکې د سېبويه د الکتاب او د م،د د املقتطل په ې ر 

مسايېو په اړه د کوفې د وحوي ښوووۍو د غتيو ببپوهنېزې وظريې د هغنوی پنه هغنو 

آ ا و کې داسې  اغيل، چې د وو و مسنايېو ترېننګ پکنې د ج ېنې، وحنوې او ببنېنو 

هم  اغيل دي. په کتابووو کې د کوفې د ښوووۍو د   رو ببپوهناوو او مسايېو بحثووه 

 وحوياوو وومووه  اغيل، چې ېو تنه  ال ي يې په دې  ول دي:

هنن .ې( دکنوفې د ښنوووۍو ينو اوېنا   ۱۹۷کسايئ عيل ب  ح زة االسدي ) م 

وحوي، چې د سېبويه معاو و او په ببنېو او وحنوي مسنايېو کنې ينې اپتالفنات هنم 

د لول. کسايئ په برصه کې د پېېچ ب  اح دشاګرد هم پاتړ شوی، د قراوکريم   ه

د اوو قراوو په  له کې هم شامچ و او د عر  ببې د ادبېاتو په تنا يخ کنې د کنوفې د 

وحوياوو د شېخ په ووم هم ياد شوی دی. کسنايئ ځېننې آ نا  لنېکيل، چنې لنه هغنې 

ه  سناله موجنوده ده او ونو  آ نا  ينې لنه  لې يې يوازې د لح  العامه په  وامنه ينوه وړ 

 منۍه تېيل دي. 

هن .ې( د کنوفې د ښنوووۍو بنچ مشنيو  وحنوي دی. ابن  ونديم ۲۰۷الفرا  )م  

د لنود، پنو دا کتناب لنه منۍنه  ا نروايو، چې فرا  د الحدود په وامه په وحنو کنې ينو 

تېېړ، يوازې د موضوعاتو فيرست ينې پناتې دی، چنې ابن  ونديم پنه الفيرسنت کنې 

 ا ر اوقچ کتی دی. د فرا  د ببنېو او وحوي  ايو د پ نودوې مي ه  چېنه د هغه ميم 

معاوړ القران دی. د فرا  د ې وو  کتابووه چې د ببنېو مسايېو بحثووه لري او موجنود 

دي،  املاکر واملووث، املنقوص وامل دود او االيام و الېېنا  و الشنيو  دي. د فنرا  

 په اړه ويچ شوي، چې په وحو کې امري املومنني و.

ا  وحنوي دی. هن .ې( دکوفې د ښوووۍو د  نېم اوېن ۲۹۱ابوالعباس  عېل )م 

ابوالعباس  عېل د پپېو ه عرصو په منځ کې   ر له ابوالعباس م،د  ه د پرتېنې وړ 

دی. م،د د برصې د ښوووۍو له مرشناوو او  عېنل پنه هامغنه زماونه کنې د کنوفې د 

ښوووۍو تر ټول سرت وحوي و.  عېل ېو کتابووه لنري، چنې مينم ينې د کې نو پنه اړه 
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کننې  ا نروي او ببنننس وظرينې پننه  مېنالس  عېننل دی، پنو د  عېننل وحن ا ننرالف نېح 

موجودې دي. د کوفې په ښوووۍو کنې ځېننو ونو و هنم داسنې آ نا  لنېکيل، چنې د 

کېامتو د  اټولووې، د کې و د و  جوړښتووو ټاکنچ،و ش او تندوي  پنه اړه دي. لنه 

چې ينو قناموس دی، د ابوعبېند  ا رهغې  لې ېېه د ابو ع روشېباين کتاب الېېم  

چې د لغاتو پنه اړه دی او د ابن  سنکېت اانالح  ا ر  سالم  الغريل امل نف قاسم ب

چې د ببنس پوهې په اړه  دی. له دې ېېه دا ېرګند ږي، چې د کوفې  ا راملنطق 

د ښوووۍو د پوهناوو ه نې د لغناتو د تنألېف او ې تونو پنه اړه   نرې وې او د ببنې د 

چې په دې برپنه کنې د برصنې جوړښت مسېې ته يې پامېروه په دواه د جه کې وه،

د ښوووۍو سطحې ته وه يش  س دای، وو په و وسنتېو پ تينوکې پنه عنر  وحنو کنې 

رې د ښنوووۍو د پوهناوو وظرينې حناک ې وې او پنه وحنوي طريقنو او د نيوازې د ب ن

 وحوې په  زده کته کې د برصياوو وظريو ته لومتيتوب و کول ک ده.

يس، د عېم ترصنيف واضنع ميناهاليرا  او د کوفې وو  مشيو  عېام ابوجعفر الروا

 مولف و.  ا رکسايو او شاګرد يې فرا  د الحدود 

د برصې او کوفې عېاموو عر  وحو په هر اړپېز  ول وې تله او هغه کسان چې 

له دوی و سته  اغېچ، په ځاوګتي  ول په بغداد کې هغوی ته وو  ېنه د ې تلنو لپنا ه 

اوو تر منځ دا سېته ونزاع  د دې المنچ شنوه چنې د وه وو پاتې، پو د برصياوو او کوفې

وحوياوو ترمنځ مېتېفې  ايې  امنځ ته يش، هر چا غوښتچ د پپېې  ايې لپنا ه دلېنچ 

وړاودې کتي او پپچ تحېېچ ولري، دې کا  د وحوې عېم پنراخ کنت، پنو زده کنته ينې 

ومنره سېته شوه.د برصې او کوفې د ببپوهنېزو ښوووۍېو د پوهناوو تنرمنځ اپنتالف د

پراخ و، چې په اړه يې کتابووه ولېکچ شول، لکه دکامل الدي  االوبا ي االو اف فنړ 

مسا يچ الېالف، د ابوالبقا  البکري التبېني فړ مسنا يچ الېنالف بنني البرصنيني و 

 ځېنې وو . الکوفېني او

برصه او کوفه د ېه وپت لپا ه د عېم او ادب مرکزوونه وو، پنو کېنه چنې بغنداد 

د عېومو مرکز هم بغداد شو. د کوفې عېام له بغداد ه وږدې م شنت وو،  جوړ شو، وو

وو بغداد تنه والړل، عباسنېاوو هنم د هغنوی د وناوی وکنت، ځکنه د عبنايس دولنت بنه 

جوړ دو کې څې و  ه مرسته کتې وه او داسې هم ويچ ک ږي،چې پېفناوو د برصنې 
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  عېام عبدالېه بن  سنعېد پر عېاموو د کوفې عېاموو ته ترج ح و کته. ددې دو  مشيو 

 اموي، ابولحس  اپفش کوفړ، ابوعکرمه ضبو، ابو ع روشېباين او وو  وو.

له دې و وسته وو په عر  ببه کې د ببنېو او ببپوهنېزو ې توو مل  دومره پراپه 

شوه، چې په هره برپه يې کتابووه او  سالې لېکنچ ک ندای يش او ون  سنبا عنر   د 

 په کې   ره پرمېتېېې ببه ده؟ګرامر او ببپوهنې په بر 

 پايله 

په دې ې توه کې  وښاوه شوه، چې په عر  ببه کې د ببنېو ې توو پېنچ د قراوکنريم 

له وزول و وسته د قران د کې و د واسم قرائت او پر قران باودې د مسېامواوو د ښنې پنوهې 

 لپا ه د قراوکريم د تفسري او ترشيح په برپه کې له شوي کا  ېېه وشو. 

په پیچ کې د قراوکريم د ښې پوهې لپا ه د عر  ببې د کې و سنېندووه جنوړ شنول 

او بېا و وسته مسنېامواوو د ااناين مسنوولېت لنه امېنه د اسنالم پنر احکنامو او د قنران پنر 

مفيوم د پوه دو لپا ه د عنر  ببنې زده کنته پېنچ کنته، د زده کنتې پنه بينري کنې وناعربو 

 نې د عربنو پنه ې نر ونه شنوای تېفظنوالی، ځکنه چنې مسېامواوو د عر  ببې ځېننې کې

 هغوی په داسې ببو پ،ې کولې، چې د عر  ببې ځېنو تو ي  ې په ببو کې وه وو.

دې کا  د عر  ببې پوهاوو ته اود ښنه پېداکته، چې هسې وه دا مسايچ پنه عنر   

يعننې الينو ببه کې د اوحرافاتو او بدلووووو المنچ يش او پنه وتېېنه کنې ينې د قراوکنريم، 

کالم په قرائت، معنا او مفيوم کې بندلون  امنۍتنه يش. مسنېاموو پوهناوو لنه اوحرافناتو او 

بدلووووو ېېه د قراوکريم د پوودي ک دو لپا ه د عر  ببې د قواعدو تدوي  تنه پېنچ کنت؛ 

چې په پايېه کې يې لومتی مسېامواوو د قراوکريم تفسنريووه ولېکنچ، د عنر  ببنې لغنات 

کتل او و پسې يې د عر  ببې وحو تدوي  کته. دغنه پوهنان د عنر  ادبېناتو  څې  اج ع

 په تا يخ کې د مف ينو، لغوياوو او وحوياوو په وامه ياد ږي.

د ه دغو ې توو او پې نو په پايېه کې په عر  ببپوهنه کې د برصې او کوفې پنه 

ې د عنر  ببنې وامه دوه ببپوهنېز ښوووۍو  امنۍته شول، چې د سېالس لنه ال ې ين

ببنو مساڅچ ې تل، ددغو ښوووۍېو سېالېو په پايېه کې عر  ببې ته د لغاتو، وحنوې 

او په ټوله کې د ببنېو مسايېو د ې تلو په برپه کې   ر ېه په مرياث پر ښودل، چنې 

 پر بنست يې عر  ببه په ببپوهنري لحاد اوسنو حالت ته  ا س دلې ده.
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Abstract 
 

speech - not only declared the Afghanistan’s political 
independence but he also committed ensuring to 
personal freedom, equality, justice and fraternity at his 
internal politics. 

He earned the country independence with the 
shoulder power of nation. In 1301 hijri, He also ratified 
the first constitution in Jalalabad Loya Jirga (grand 
gathering) amid to secure the country’s independence in 
which there were documented the women personal 
liberty, cultural and social rights alongside the men for 
the first time in history. It has been mentioned in 16 
article of the constitution: “All citizens of Afghanistan 
have the equal right in all laws, legislations and affairs.”. 

The king of Afghanistan Ghazi Amanulla Khan 
proved positive changes in women cultural and social 
life; slave women were become free and all rules of 
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captivity and slavery were eliminated. According 68 
article, it was also considered the education of men and 
women as compulsory as well as women had received 
the permission to work in governmental offices.  

Furthermore, the employees of government were 
banned to get married more than one woman, widows 
were received the right to get married spontaneously 
with someone based Islam rules as well as a special 
tribunal made for women complaints to be heard. 

 

 لنډیز

د افغاوسنتان بشنپته  څنواځې غازي امان الېه پان په پپېه لومتوس وڅننا کنې ونه

سیايس پپېواکو اعالن کته، بېکې په پپنچ کنو ين سیاسنت کنې څنې هنم د فنردي 

 آزادۍ، برابرۍ، عدالت او و و ۍ د تأمینولو بمنه وکته.

هغه د مېت په مت آزادي وګ ېه او د آزادۍ د ال پیاوړتینا پنه موپنه څنې تنر ټولنو 

ه کنې د لنومتين اسنايس ش. کنال د جنالل آبناد پنه لوڅنه جرګن۱۳۰۱غو ه اقدام په 

قاوون ت وڅبول و چې په ه دغه اسنايس قناوون کنې د وا څننه وو تنر ېننګ د ښنۍو 

فردي آزادي، ټولنیز او فرهنګو حقووه د لومتي ځنچ لپنا ه د ج او تسنېیچ شنول. د 

( ماده کې  اغنيل دي:))د افغاوسنتان ټنول اتبناع اڅعنت او د ۱۶ه دې قاوون په )

 د ه واد په حقوقو او دودو کې برابر حق لري.(( دولت د وظامنامو په وړاودې

غازي امان الېه پنان د ښنۍو پنه ټنولنیز او فرهنګنو بووداونه کنې پنو ا مثبنت 

بدلووووه  اوستچ، مېنۍې آزادې شوې او د تچ لپا ه د اسنا ت او غالمنس اانول لغنوه 

او ( مادې له مېې د ښۍو او وا څنه وو لومتوس زده کتې حت و ۶۸شول، د قاوون د )

ج،ي شوې، ښنۍو تنه پنه دولتنو ادا و کنې د کنا  اجنازه و کنتل شنوه، د دولنت پنه 

مامو څنو باودې د ېېو و ښۍو د کولو بندڅز جا ي شو، کوونډو تنه د اسنالم لنه اانولو 

 ه سم د م ته د اوتېاب حق و کتل شو او حتړ د ښۍو د شکاڅتووو د او  دلو لپنا ه 

 ځاوګتې محک ه جوړه شوه.
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 رسیزه

ت امان الېه پان چې د دوڅم مرشوطیت له مفکو ې ېېه اغ نزم  و. اعېیحرض 

و  ه څې د څوې وڅنا په ترڅ کې ووڅچ: ))زمنا هسنت  ۳۱ل کال د  طان په ۱۲۹۹د 

او بود او د افغاوستان د م ېکت ټوله پاوګه به د ظېم او اسنتبداد د مناتولو لپنا ه چنې 

 په هر ځای کې وي، ولګوم((.

لېه پان پپچ هست او بود او د ه واد شنته امکاونات د بې له شکه غازي امان ا

برتاووي استعام  او استبداد د ماتولو په ال ه کې و کنا  ول او د افغاوسنتان د بشنپتې 

پپېواکس له ګ ېو و وسته څې س اليس د پپېواکس د ال پیاوړتینا پنه موپنه سنیايس، 

 اقت ادي او فرهنګو ااالحات پیچ کتل.

الېه پان پپېې مو ،  و  سېطان )عېیا حرضنت( د وڅچ کیږي چې غازي امان 

پاچاهس لپا ه  وزلړ و او دا څې ا مان و چې وا  ته څې و سوي، مېکنه  و  سنېطان 

وه څوازې په دې کا  کې سيی ه وه، بېکې د امیر حبیل الېه پان له وبلو و وسنته لنه 

شنيید امینر  جالل آباد ېېه کابچ ته  اغېه او پپېې کو وس ته څې داسنې ووڅنچ: ))د

انناحل پننه وپننت کننې مننې ېننو ځېننې د ااننالحاتو غوښننتنه وکننته، پننو هغننه وپننت 

اجتامعننو او قننومو ااڅننط برابننر وننه وو او زمننا غوښننتنه ووننه منننچ شننوه، پننو اوس د 

ااالحاتو د پيل کولو وپت  ا  س دلړ دی. تاسنې د غوونډې برپنه وال چنې پنه زړه 

یاسنت ېنه کنا ؟ هنو، زه ښنۍه کې ووه واڅئ چې زه ښۍه څم، زما څې د سېطنت پر س

 مېووه(۸۵ن  ۸۴: ۸څم، پو له سیاست  ه  وکا  لرم...(()

لکه چې مېکې مې ووڅنچ، غنازي امنان الېنه پنان د دوڅنم مرشنوطیت د مرشن 

مح ننود طننرزي، د پپېننې مننو ، م رمنننې مېکننې  رڅننا پننه مشننو ه او مرسننته سننیايس، 

ټنولنیز او فرهنګنو اقت ادي او فرهنګنو اانالحات او پنه ځناوګتې توګنه د ښنۍو د 

 بووداوه د مثبت بدلون لپا ه ځېنې ميم ااالحات پیچ کتل چې پو ا زڅات ګ و  وو.

غازي امان الېه پان د پپېو سیايس، اقت ادي او فرهنګنو اانالحاتو پنه پنيل 

کولو  ه افغان م رمنې له غالمس ونه آزادې کنتې، دوی تنه څنې د اسنايس قناوون او 

ردي آزادۍ، د سنیايس، اقت نادي او فرهنګنو حقوونو او وو و قواوینو په  ڼا کنې د فن

ميل وجاڅبو اعالن وکت، له قاوون  ه سم ټول افغان وا څننه او م رمننې پنه حقوقنو او 

 دودو کې د برابرو حقوقو لرووکو اعالن شول.
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په دې عې و او ې تویزه مقاله کې ټول هغنه غنو ه او ټنولنیز فرهنګنو بدلوووونه 

واک نس پر ميال د ښۍو په بووداوه کې  امنځ ته شوي دي،  چې د غازي امان الېه د

په ګوته او تحېیچ شوي دي. حتړ و  هم مت دن مرشان او دولتو چا واکو د ښنۍو 

د سیايس، اقت ادي او فرهنګو حقوونو غوښنتووکو دي او پنه دې عقینده دي چنې 

د ښۍو لنه  پرته له ښۍو په ټولنه کې هر  ول بدلووووه وی ګتي دي او افغاوستان پرته

ه و او کا  ېېه د پرمېتیا لوړو مدا جو ته  س دلړ وه يش. پنو   نر افسنوس چنې 

اوګر زاوو له غازي امان الېه پان ېېه د افغاوستان د پپېواکس ګ ېو غچ واپیست او 

راوو ېېننه څننې د پپېننو ند افغاوسننتان لننه ونناپوهو پېکننو،  وحنناویووو او سننیايس مشنن

سته او اوګر زاوو پپچ دغنه شنعا : )) اځنئ چنې د جاسوساوو له ال ې واوړه ګ ه واپی

امان الېه له ا ېېه ځان پالص کتو(( ع يل کنت او د امنان الېنه پنان د  اپرځولنو 

کن رول څې په پپچ الس کې واپیست او په پای کې څې لنه ه نواده تبعیند کنت. دې 

اوه او حتړ هیواد پال او مرتقو پاچا په اڅ الیا کې د ترکاڼس له ال ې د کو  پرڅ برابر 

م. کال کې لنه ۱۹۶۰په څوه تنګسه کې څې د پپېې م رمنې جواهرات پرڅ کتل. په 

 ه واده لرې د وط  د ترقس او آبادۍ په ا مان وفات شو.

  د څېړنې اهمیت او مربمیت

 ېدا چې د غازي امان الېه پان د واک نس د حناالتو پنه اړه   نرې ې تونې شنو 

دي؛ پو په دې دو ه کې د ښۍو د بوود ټولنیز او فرهنګو حاالتو تحېیيل ې توه   ره 

 ک ه وه؛ وو دا اړتیا ل دل ک ده چې په دې برپه کې کا  ويش.

 د څېړنې موخه

د غازي امان الېه پان د واک نس پر ميال د ښۍو په ټولنیز او فرهنګنو بووداونه      

 او د هغوی تا څېو اه یت په ګوته کول دي.کې د غو ه بدلووووو ې تل،  وښاوول 

 میتودد څېړنې 

د دې مقالې په لیکننه کنې د تنا څخ لنه عې نو، تحېنیيل او توانیفو میتنود     

 ېېه ګ ه اپیستچ شوې او د اکا میکو ااولو پر بنست دغه ې توه بشپته شوې ده.
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 اماين دوره او د ښځو ټولنیز او فرهنګي حاالت

 

پپېه لومتوس او تا يېو وينا کې چې د ه م. کال پ۱۹۱۹غازي امان الېه پان د 

 کابچ د پېکو او د پايتېت د پوځیاوو په وړاودې يې د مرادپاوس په  ګر کې وکته، ده د

افغاوستان پپېواکو او فردي آزادي د ه واد په داپچ کې اعالن کته، د مساوات، 

ي دولت د اداقت په اړه زادۍ، د عدالت د تامېنولو او د وو آ و و ۍ، برابرۍ، د مېت د 

يې پ،ې وکتې او د پېکو د پوشحالس او د وښت وړ وګرځ دې. ووی دولت جوړ شو او 

 مخ(۷۵۳: ۱په لسو و ځو کې د ټولو واليتووو له پوا په  س ېت وپ نودل شو. )

ځوان واک   چې د پپچ پ  مح ود طرزي او د م رم   ريا تر بو ې اغ زې 

غوښتنې يې د پپچ حکومت لومتيتوبووه ګڼچ، وو الودې و او د دويم مرشوطېت 

ش. کال يې ۱۳۰۱ځکه يې پپېو لومتوېو پ،و ته د ع چ جامه و  واغوسته او په 

لومتوړ اسايس قاوون د جالل آباد په لويه جرګه کې تدوي  او ت ويل کت. د ه دې 

دولت ( ماده کې  اغيل دي: د افغاوستان ټول اتباع د غرا ايعت او د ۱۶قاوون په )

د وظامنامو په وړاودې د ه واد په حقوقو او دودو کې برابر حق لري. يا دا چې په 

( ماده کې. هغه وګتي چې په افغاوستان کې اوس ږي له دينو او ماهبو توپريه ۸)

پرته د افغاوستان اتباع ګڼچ ک ږي او د افغان د تابعېت افت )تاکره( د ځاوګتې 

دې مادې معنا دا ده چې په افغاوستان کې وظامنامې له مېې تر السه کوي. د 

م شت قومووه او ولسووه ټول افغاوان دي او افغان د ټولو ګډ هويت دی. د دې 

مادو کې د شېيص آزادۍ م ؤوېت، د اسا ت د ااولو لغو او  ۱۲، ۱۱، ۱۰قاوون په 

ه  و  وه يش کوالی چې ښۍې او يا وا ينه په اسا ت کې  او . د مطبوعاتو 

 ( ماده کې د افغاوستان ښۍو او وا ينه وو ته حق و کتل شوی۷دغه  از په ) آزادي او

چې له پپېې وړتېا او اهېېت  ه سم د دولت په ټولو مامو يتووو او دودو کې د 

و ( ا۱۴دولت له اړتېا  ه سم استېدام او په کا  وګوما ل يش. دغه  از د قاوون په )

 د تد يس او زده کتې آزادي و کتل شوه، پو د ( مادو کې د افغاوستان د وګتو لپا ه۱۵)

دولت تر وظا ت او مرشۍ الودې ېو په هامهنګ  ول د معا ف پالېيس ع يل يش. 

( ماده حکم کوي، چې د افغاوستان د اتباعو لپا ه )که ښۍه وي ۶۸ه دا وګه د قاوون )

 مېووه( ۶۱۰ -۶۰۳: ۲او يا وا ينه( لومتوس زده کتې حت و او ج،ي شوې. )
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ش. کال د لومتين اسايس قاوون په  ڼا کې افغان م رمنو د ټولنېز او ۱۳۰۱ د

فرهنګو بووداوه په برپه کې ټول الزم حقووه تر السه کتي وو او په حقوقو لحاد 

ه څ  ول مواوع موجودې وه وې. حتړ د اسايس قاوون تر ېنګ يو ش  ر فرعو 

ش. کې د تعزيه ۱۳۰۳په قواوني او وظامنامې هم ت ويل شوې، د ب ېګې په توګه 

دا ۍ وظامنامه و وسته د ه دغه کال د سنبېې په لومتۍ و  ه د واده، وکاح او د 

پتنه کولو وظامنامې تدوي  او پپرې شوې. د ه دغو وظامنامو له مېې د ښۍو 

 ۍ، مير او ولو  په وه ويشت وې و  کابېس  وپېو محدود شو  او د واده، وکاح، تعزيه دا

 واجووو پر لوړو لګښتووو باودې قېودات وضع شول. ښۍو حق د لود  پتنې او د وو و

چې د م ته په ټاکېو کې وظر و کتي او د لزوم په او ت کې پپېه وا ضايتو ښکا ه 

پپېه وټاکو. په ه دې ه کتي. دغه  از کووډو ته حق و کت شو چې پپېه  اتېووکې پ

دوی ترمنځ د مساوات د  ول د   رو ښۍو کول منع شول )که ېه هم د اړتېا او د 

 مخ(۱۸۸: ۳تامېنولو په او ت کې اسالم ېېو  ښۍې  واګڼېې دي(. )

بې له شکه د غازي امان الېه پان پو تنو ااالحات د اسالم پر بنست والړ 

ااالحات وو او د ښۍو په ټولنېز بووداوه کې يې ګ و   ول  ته  سولړ شو. 

ااولو ته و کتي، وه دا چې بې معنا  مسېامواوو ته الزمه ده چې  لومتيتوب اسالمو

 واجووه وپا . دغه ستووزه په اوس وپت کې هم اوج ته  س دلې ده. زياتره والدي  

او کو وس پر پپېو لوڼو او پويندو په لکووو ولو ، بې ځايه لګښتووه او وو  داسې 

ود  واجووه پا  چې له اسالم  ه په ټکر کې دي او د ځواواوو د اپالقو او ښه بو 

مېه يې  ب کتې ده او په کېووو د ولو  او د واده د لګښتووو په پاطر په ه واد کې 

 او له ه واد ېېه بير مزدو ۍ کوي او پپېې ځواوس اوبه کوي.

امان الېه پان او د هغه حکومت افغان م رمنو ته تر ټولو سرته آزادي چې 

م رمنو اسالمو حق و. په و کته، هغه د چاد ۍ او برقع ايسته کول و او دا د افغان 

اسالم کې د مخ پ ول او د چاد ۍ اغوستچ وشته، يوازې د ټېکري پر کول او د 

سېنې پ ول الزم دي. د ح  په مراس و کې پر مسېاموو م رمنو باودې د مخ پ ول او 

 مېووه( ۱۱۸ -۱۱۷: ۴يا د چاد ي اغوستچ فرض شوي وه دي. )

په ه دې دلېچ  .  ر حېايت بېچ ک ده امان الېه پان ته د مو  او ماشوم بوود

مخ(  ۳۰۶: ۵م. کال د املاوېاوو په مرسته ښۍېنه  وغتون جوړ کت. )۱۹۲۳يې په 
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م. کال لومتوس ښۍېنه ۱۹۲۱دغه  از افغان م رمنو مطبوعاتو ته ال ه پېدا کته او په 

جريده د مېکې  ريا او د هغې د مو  )اسام( په مرشۍ پپره شوه او د ښۍو د 

مخ( ښۍو وه يواځې په  ۳۰۳: ۵وو په تنوير کې يې سرته ووډه ادا کته. )ههنېتو 

داپچ کې، بېکې له ه واد ېېه بير يې د زده کتو امکاوات تر السه کتل، ترکېې، 

فراوسې او سويس ته واستول شوې )فکر کوم يوازې ترکېې ته واستول شوې( او 

 مخ(۳۰۲: ۵لوړې زده کتې يې وکتې. )

ه او لنېزو بدلووووو په بيري کې د ښۍو ووډې ته ځاوګتې پامېروه وکت شاه امان الېه د ټو 

و د حتړ د ښۍو د بغو وې پروسه يې د برابرو حقووو لرووکو اتباعو په توګه پېچ کته او د ښۍ

حاميت ټولنه او ښۍېنه ښوووۍو يې په ه واد کې جوړ کتل. يو ېو افغان وېووې يې د 

 ره ګ او په وو و برپو کې ترکېې ته واستولې. له کم علوړو زده کتو لپا ه د طبابت او ورسن

 مخ(۱۰۲: ۶وېووو  ه وکاح او  له ېېو و ښۍو  ه واده کول يې منع کتل. )

غازي امان الېه پان د واده او ولو  په اړه قېودات وضع کتل تر ېو د زوم پر 

( او د ۲۲کو وس باودې فشا   ا کم يش او هم يې د هېکاوو لپا ه د واده کولو س  )

م.( په لويه جرګه کې ۱۹۲۴ش. کال  )۱۳۰۳( کېنو وټاکه. پو د ۱۸وېووو لپا ه )

چې زياتره غتي يې مالکني، پاوان او ځېنې  وحاوېون وو، يو ش  ر بدلووووه يې د 

 يفو مووو په بروامه کې  اوستچ او پر کته لېڅ يې ااد  کت چې د هغه له مېې د 

وګڼچ شوه او د ښۍو زده کتې د کو  په ېېو و کوچنو ع ر له جېس  ه وکاح  وا 

د والووو کې محدودې شوې او يوه ستي ته ېېو  ښۍې  وا وګڼچ شوې. يوه ووې 

ماده يې و باودې زياته کته او هغه داوه چې د عقېدې له آزادۍ  ه  ه  هندوان، 

ييوديان چې کافر دي د جز يې په و کته او د ځاوګتې لباس په اغوستېو مېکف 

. کېه چې سنو ماهبو له حنفو ماهل ېېه د مالتت وړاوديز وکت، شاه شول

اعرتاض وکت او ويې ويچ چې دغه موضوع د ميل يووا  د تېريل المچ ګرځو او د 

شېعه ټولنې د ېنګ ته کولو په معنا دي، پو  ه له دې اعرتاض کوووکو  وحاوېون 

ه شول چې د اسايس بريا  شول. دغه بدلووووه د فشا  په وتېېه کې  امنځ ت

قاوون، د شاه او مح ود طرزي د هدفووو پرپالف وو، د پوست د قېام پر ميال د 

 مېووه(۱۰۳ -۱۰۲: ۶اسالمو متع بو ځواکووو له پو اتع ېچ شول. )
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د دغو ټولو پنډووو باوجود چې د شاه امان الېه په وړاودې موجود وو، د دولت 

م. ۱۹۲۸ه يو ځاوګتی ف چ پېچ شو. د په ااالحو بروامو کې د ښۍو د حقووو لپا  

( پوهو ښۍو په کابچ ۱۲کال په اوړي کې د )ښۍو د حاميت ټولنه( جوړه شوه او )

کې د اوې   د ادا ې مرشي پرغاړه واپېسته او د لومتي ځچ لپا ه د دولت په 

ادا ي چا و کې ښۍې له وا ينه وو  ه ايکې شوې، د ب ېګې په توګه د مستو ات 

نفکرو ښۍو پرغاړه واپېسته او د ښه مېکې  ريا او يو ش  ر وو و  و ښوووۍو ادا  

))ا شاد النسوان(( مېېې )جريدې( د پپرولو مسوولېت د مېکې  ريا مو  )اسام 

 س ېه( او  وح افزاطرزي چې د مېکې د کاکا لو  وه، په غاړه واپېست. ه دا وګه د 

مردان کې د جرمنو او  ښۍو لپا ه يو د تدبري منزل ښوووۍړ د کابچ په باغ عيل

 مخ( ۱۰۳: ۶ترکو ښۍو په ال ښوووه جوړ شو. )

د دلکشا  ،مېکې  ريا چې د ا وپا او اسېا له سفر ېېه ب رته ه واد ته  استنه شوه

په ماڼس کې يې له يو ش  ر ښۍو  ه وکتچ او هغوی ته يې په ګوته کته چې له ستيو 

ېو و  ه په کا  کې برابره ووډه واپيل او په ت ره بېا د ه واد په اوکشاف کې د کو  په ې

  د والووو کې د بندياوو په ې ر ووه اويس. ا وپا يو ښۍې په فابريکو کې کا  کوي، الک

منې چې په جس و لحاد هم قوي دي، پو  ه له دې د ه واد په اوکشاف افغان م ر 

 مخ(۱۰۴: ۶کې برپه وه اپيل، ځکه چې عېت يې پرده او چاد ي ده...)

غازي امان الېه په مرص کې پېکو ته په پطاب کې وويچ: زه حريان يم چې 

ولې مرصيان د ښۍو په مخ پ ولو باودې د يوې عقېدې په توګه چې دا د ماهل 

غوښتنه ده ټېنګا  وه کوي. د مخ پ ول د ست ګراوو له پوا د دې لپا ه ترغېل شوي 

چې مسېاموان د دې ع چ په  ته  سولو  ه ځاوووه تر ټولو ښه مسېاموان احساس 

که ېه هم د دوی ه څ ع چ اسالمو هم وه وي. موږ هم دغه ميل  واجووه  ،کتي

مو بنېاد وه لري. اسالم آزادي، لرو، پو موږ هغه لغو کتل، ځکه دغه  وحېه اسال 

برابري او ټول هغه ېه چې د مېت د ترقس وړ ګرځو، مسېامواوو ته و  زده کوي. 

زموږ دڅ  د تقوا او وط  پرستس دعوت پرمخ بېايو.... او باالپره مسېامن آزاد دی 

 مخ( ۱۸۴: ۳هر  ول جامې او لباس چې وغواړي د ځان لپا ه يې ټاکېړ يش.... )

م. کال په جوالی کې يو ش  ر کابېس م رمنې ۱۹۲۸مان الېه پان د دغه  از ا

چې حېاب يې اغوستړ و د دلکشا په ماڼس کې ځان ته ومنېې او هغوی ته يې د 
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پپچ سفر کېسه په دې  ول وکته: له وېکه مرغه چې ېو اسالمو ه وادووو ته مې 

ه په ترکېه او وه سفر وکت او دې پايېې ته و س دم چې د هغوی په ه څ يوه ه واد، و

چې د پوهې له وع ت ېېه  په ايران کې ښۍې بوودۍ په ګو  وه وې... تاسو

محرومې کتي ياست او د دې پنډ ګرځ دلړ چې د لويديځ د پويندو په وسبت له 

کا  او کسل ېېه پاتې شئ. په واقعېت کې دغه موضوع تاسې اړ بايس چې د 

ا و س ږي چې له دې قېد ېېه م تووو محتاجې وګرځئ. هېېه منديم هغه و ځ   

 مېووه( ۱۸۵ -۱۸۴: ۳تاسې آزادې ووينم.... )

مح ود طرزي چې د غازي امان الېه پان د حکومت د بيروېو چا و وزير و، په 

م. کال کې د پوست د شو ش يو له عوامېو ېېه د پوستېاوو وا پوهو ګڼو ۱۹۲۵

ودې  ود ، تر ېو چې او داسې وايو: ))افغاواوو له پپېو مېندو ېېه د واپوهس ش

 مخ(۳۸۲: ۷ښۍې زده کته ووه کتي، پرمېتګ امکان وه لري((. )

غازي امان الېه پان که ېه هم د ښۍو د ښوووې او  وزوې د  واجولو په برپه کې 

ج( د واپوهو مالياوو،  وحاوېووو او پېکو له زو و  مقاومت  ه مېامخ شو، پو په پدای )

  ي  ااول چې د عېم زده کته په وا ينه او ښۍو فرض ده،يې توکچ وکت او د اسالم دغه ز 

 عايت کتل او د ښۍو زده کتې يې په اسايس قاوون کې تسېېچ،  س و او ج،ي 

کتې. حتړ هغه په پوست کې  يې د ښۍو د ښوووۍو د جوړولو وړاوديز وکت، په داسې 

مېتګ حال کې چې هغه ميال پوست د شو ش مرکز و، ځکه دا يو رضو ت و او د پر 

م. کال د جون په مېاشت کې د کابچ د ۱۹۲۶يوازينس ال  وه. دغه  از امان الېه پان د 

وېووو په ښوووۍو کې هغوی ته داسې وويچ: ))که تېويز ويش تاسو بايد د ا وپايو 

ښۍو په شان دا چاوس ترالسه کتئ چې په الوتکه کې سفر وکتئ. زه فکر کوم چې 

معنا يش په ې ر  واج موودلړ دی... واقعړ حېاب او چاد ي په افغاوستان کې د يو بې 

ه پرده د  وح پرده ده، پردې او چاد ۍ ته بايد په دې  ول اجازه و وه کتای يش چې د يو 

 مخ(۳۸۲: ۷ه واد د پرمېتېا په ال ه کې پنډ وګرځو.(( )

م. کال له شاه امان الېه پان  ه پوست ۱۹۲۷مېکې  ريا او عېېاحرضت په 

د پوست د وا ينه وو لپا ه د شاهو کو وس د ښۍو لېدوه يوه ووې منظره ته سفر وکت. 

وه او يو وامتو ځ که وال د دغو دوو مېکو په احرتام ېو پسووه امان الېه ته وړاودې 

کتل. که ېه هم امان الېه پان د پوست د شو شېاوو جزاګاوې ال دمېه فسخ کتې 
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کووو له ترمې ولو پرته وو  ت س د ع ومو بېښنې بمنه و کته او دوې، پو اوس هغه 

ټول اجبا ي او د بېګا  کا ووه يې له منۍه يووړل. هغه وويچ: لومتين ښوووۍو به 

وويچ: که ېو  غواړي پپچ زام  د زده کتې لپا ه کابچ ته  پراوېستچ يش او هم يې

مېووه(  ۳۸۷ -۳۸۶: ۷واستوي، د دوی زام  به په دولتو لګښت زده کتې وکتي. )

م. کال د پکتېا د اغتشاش د غيل کولو په موپه پپچ ۱۹۲۴م رمنو په  حتړ د کابچ

 مخ(۸۰۹: ۸زيو ات دولت ته د مرستې په توګه و کتل. )

امان الېه پان د و ځې لس ساعته کا  کاوه، حتړ د جالل آباد په ګرمه هوا 

کې يې ه دې کا  ته دوام و کاوه. د جالل آباد د ادا ي چا و د کتنې او ا زووې په 

 مخ( ۳۸۸: ۷ا  کې له امان الېه  ه د ده مو  عېېا حرضت مرسته کوله. )ک

چې هغه په  يکو وېو سفرووو ېېه په  اګه ښکا   د امان الېه پان له بيروېو او

سېاست او حکومتدا ۍ کې ښۍو ته غو ه ووډه و کتې او د دوی له سال او مشو و 

چې وه يوازې د افغاوستان ېېه يې ګ ه اپېسته. امان الېه پان بې له شکه غوښتچ 

په سېايس، اقت ادي او ټولنېزو چا و کې ښۍې و ګډې کتي، بېکې په  ښتنو معنا 

 يې د دوی په بوود کې د بدلووووو هېېه او پروګرامووه د لودل.

 يه تا  لېکو چې امان الېه پان په اوووس کې يو ځېې دينو چا ې پرمخ بېولې، 

ت کې امامت او وعظ کاوه او په يوه پطابه کې يې د ج عې په و ځو کې به يې په جوما

پپېه پوښه او په آزاد  ول دوبا ه ه وويچ: کووډو ښۍو ته دې اجازه و کتل يش چې پ

مخ( واقعېت دا دی چې د اسالم مبا   دي  کت مت دغه ۳۸۹: ۷واده وکتي. )

و پر االحېت کووډې ته و کتی دی، پو له بده مرغه چې موږ افغاوان د اسالم د ااول

 ځای عنعنې او  واجووه پالو او په وتېېه کې د اوسان د بدمرغس المچ ګرځو.

امان الېه پان وه يواځې د ښۍو د تعېېم او حقه حقوقو د تامني په برپه کې 

... له مقاومت  ه مېامخ و، بېکې د اقت ادي بدلووووو په برپه کې هم له مقاومت 

په بيري کې يې له جرمنو ېېه د   ه مېامخ و، د ب ېګې په توګه د پپچ سفر

اابون فابريکه واپېسته، پو کېه چې ماليان ترې پ، شول، د ده د دغه وېڅ 

اقدام په اړه يې داسې و ويچ: )) امان الېه پېال لري چې د مسېامواوو جسدووه 

 مخ(۴۴۴: ۷ويېې کتي او و ېېه پپچ اابون الس ته  اوړي.(( )
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 رمنو په   ره زياته اودازه د پېکو بچېان امان الېه پان او د ده د کو وس م

عرصي زده کتو ته ه ول او په دې برپه کې يې د   او مال په بېه پدمتووه کتي 

دي. د ب ېګې په توګه په کابچ کې د اوګر زي،  ويس، فراوسوي او جرمنو ببو 

ښوووۍو جوړ شوي وو او دغو ښوووۍېو ته د مومندو د عثاموې ېو د قبېېې ځېنې 

د شامې دو په پاطر په بې عالقه ګس  ه  اغيل وو، په  پ تېو کې ب رته  هېکان

 پپېو کو ووو ته الړل.

د امان الېه پان پو ، بنات د هغوی هر يوه ته ېه پیسې او د  و ز و بنګتي 

پپېه په  پ تېو کې مرصف کتي او بنګتي ه و کتل او و ته ويې ويچ: پېسې دې پ

ا  مومند وه ول چې وو  هېکان هم د کابچ په دې پپېو مېندو ته و کتي. دې ک

ښوووۍېو کې شامچ کتي.  حتړ کوچېاوو دا ومنېه چې ښوووکو دې و ته مقر  يش 

 مخ(۴۸۶: ۷او هرې پوا ته چې دوی کوچ کوي، ښوووکو دې هم و  ه والړ يش. )

امان الېه د افغاوستان د پپېواکس ګ ېو د لسم تېني په جش  کې وويچ: )) د 

 اتېووکې او د  اتېووکو وسچ  وزل په ښۍو پو ې اړه لري(( په دغه جش  کې ه واد 

ښۍو هم برپه د لوده او مېکې  ريا او وو ال اج چې مخ لوېې وې د مېت له استازو 

  ه يې  وغبت وکت او استازو هم له دوی  ه   ر دوستاوه  وغبت وکت او ه څ وا پطا

 مخ(۴۹۲: ۱پ،ې کوي. ) وه معېوم دل چې له مخ لوېو م رمنو  ه

م. کال په لويه جرګه کې اعالن وکت چې د دولت ۱۹۲۸غازي امان الېه پان د 

ه څ مامو  له يوې ښۍې زياتې وه يش کوالی. د وېووو ګډې زده کتې له شپږکېنې 

ېېه تر لس کېنس پو ې د اضا  بودجې د لګښت د مېنېوي په موپه ومنچ 

ډون د لود، ک،اجان د شاه امان الېه پو  د شوې. په ه دغه لويه جرګه کې ښۍو ګ

افغاوستان د ښۍو په استازيتوب وينا وکته، مېکې  رڅا د کندها  د  وښنفکرو ښۍو 

هر کېړ وکت، ېو هغوی کندها  ته په ب رته ستنېدو  ه په ه واد کې د ووي بوود په 

  ره با اړه وو و ښۍو ته معېومات و کتي. د ه دې لويې جرګې په د اه و ځ يوه 

اه ېته موضوع مطرح شوه او هغه افغان م رمنو ته د آزادۍ و کول و. و وسته له 

هغې چې د ښۍو حقوې له وا ينه وو  ه يو شان اعالن شول، مېکه  ريا له پپچ 

ځايه پو ته شوه او پپچ واز  ټېکری يې له مخ وه لرې کت او هامغېته يې ېريې کت. 
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ايېد کت او وو و ښۍو له مېکې  ريا ېېه حارضينو په چڅ چکو  ه دغه ع چ ت

پريوي وکته او ستيو د ښۍو مېووه ولېدل، په داسې حال کې چې د ښۍو له اف 

او ښکال ېېه ه څ ېه شړ کم وه شول او وه د ستيو له اف او غريت وه ېه شړ 

 مېووه( ۱۰۶ -۱۰۵: ۶کم شول. )

مه و ځ د ۱۴بر د ))او  په افغاوستان کې(( کتاب لېکوال لېکو، چې د اکتو

افغاوستان د ښۍو په تا يخ کې يوه تا يېو و ځ ګڼچ ک ږي، ځکه چې د لومتي ځچ 

لپا ه افغان م رمنې لوڅ مخ په ټولنه کې ومنچ شوې، له هغې و ځې و وسته منو و 

ښۍو چاد ۍ او برقعې پر   وه کتې او په عوض کې يې مناسل کا  اپتېا  کتل. 

 اړه لري او عنعنه وه بايد پر پېکو تح چ يش.پو دغه موضوعات په شېص پو ې 

د شاه د سفر فې ووه د بيروېو چا و په وزا ت کې و وښودل چې مېکه مخ لوېو وه. 

وو  د چاد ۍ لرلو موضوع پپچ اه ېت له السه  ،ځکه مېکې الپېوا چاد ي ې ر  وه

ه محک ه و کتی و، په کابچ کې زياتره ښۍې پرته له چاد ۍ لېدل ک دې. مېکې  رڅا يو 

جوړه کتې وه چې د م تو په اړه يې د ښۍو شکايتووه ې تل، لکه د وفقې وه و کول، وهچ 

ټکول او يا بې موجبه د طالې و کول. د ښۍو د ېا لو لپا ه يو مېفو هېات هم جوړ شو 

چې د ستيو عکس الع چ کن رول کتي او له سپني  و ښۍو ېېه وغوښتچ شول چې 

ې د ستيو  ويه له پپېو ښۍو  ه ېروګه ده؟ دغه ټول د کو ووو ته و يش او وګو ي چ

 مېووه( ۱۰۸ -۱۰۶: ۶امان الېه پان په ااالحو پالن کې شامچ وو. )

 پایله

په پاڅېه کې وڅالی شو چې غازي امان الېه پان په کو وس او ټولنه کې د      

ښۍو له میندو، پوڅندو او ښۍو په اه یت بو  پوه ده او عقیده څې لرله چې پرته د 

ګډون ېېه په ټولنه کې بو  سیايس، اقت ادي او فرهنګو ااالحات او بدلووووه  امنځ 

ته ک دای وه يش او د مېت د  اتېووکو وسچ  وزل په ښۍو پو ې اړه لري، له دې امېه 

اړڅنه ده چې ښۍو ته د اسالم او د ه واد د قواوینو په  ڼا کې فردي آزادي، سیايس، 

ووه و کتل يش او د ټولنې د ودې او پرمېتیا په کا  کې ګ و ه اقت ادي او فرهنګو حق

برپه واپيل. امان الېه پان د پپچ لومتين اسايس قاوون په ت وڅبولو  او ع يل کولو 

  ه   ر ېه و کتي وو او په دولت کې څې د کا  زمینه و ته برابره کتې وه.
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 د استاد لېوال د کک او زرینې منظومه

 حامسه ده او که نه؟ 
 

Teacher Liwal’s “Kak & Zarina” is 
Epic poem? 

 

Teaching assistant: Muhibullah Torabi 
 

Abstract 
 

What is an Epic? What are the differences between 
an epic, epic poem, and glory? Is “Kak & Zarina” an epic 
poem or not? Are those questions which made me to 
write and research on this topic. These questions have 
been answered by library research. Epic is a thematic 
genre in literature which narratively describes the 
bravery, pride, and victories of a tribe, nation or a 
special hero. You will learn the differences among the 
mentioned units in this essay. Besides that, you will 
learn that the “Kak & Zarina” is an epic genre and poem 
as well. We implement all roles and characteristics of an 
epic genre on “Kak & Zarina”. As a conclusion to say 
that we proved that “Kak & Zarina” is completely an epic 
poem and genre of Pashto literature. 

Key words: Epic, Epic poem, Roles and 
characteristics of an epic, epic style, and “Kak & Zarina”. 
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 یزلنډ

حامسه ېه شړ ده؟ د وياړوې او حاميس شعر  ه يې توپري پنه ېنه کنې دی؟ 

ايا کڅ او ز ينه حناميس ا نر دی کنه ونه؟ هغنه پوښنتنې دي، چنې د دې مقنالې ينا 

باعث شوې. دې ټولنو پوښنتنو تنه منو د کتنابتوين ې تونې پنر منت موضوع د ې توې 

ځواب ويېړ.حامسنه د ادبېناتو پنه موضنوعو باوروونو ينا فو موونو کنې  اځنو، چنې د 

يوکس، قوم يا مېت د افتېنا اتو، م تاونې او جنګنو کا ونامو او سنوبو داسنتاين بېنان 

وه ږئ، و  ه دی. په دې مقالنه کنې تاسنې د پو تنه يادوشنويو توکنو پنر توپريوونو پن

حناميس منظومنه ده. د حامسنې  هو  ه په کڅ او ز يننه پنوه ږئ ،چنې دا هنم ينو 

دي. پايېه دا چې د کڅ او ز ينې  ېټولې ځاوګتوې مو په ه دې منظومې تطبېق کت 

منظومه مو د حاميس ااولو پر بنسنت ې تلنې او دا منو  ابتنه کنتې چنې دا د پښنتو 

 ادب له غو ه حامسو ېېه ش  رل ک ږي.

 رسیزه

په دې ې توه کې پنر حامسنه او حناميس شنعر او وياړونه بحنث شنوی دی، پنر دې 

 ب ره د کڅ او ز ينې حامسه سپتل شوې او  ابته شوې، چې دا پنه تنول پنو ه حامسنه 

ده. د ادب زده کتياالن او   ری فرهنګو مېګنري اوس هنم د حناميس شنعر او حامسنې 

ې په حامسو کې شن  رې ، حنال دا چنې يش کوالی او ټول د  زم او جنګ پ، ه توپري و

د جنننګ او  زم هننر  ول شننعر حامسننه وننه ده. حامسننه د م تاوننې او زړو تېننا او کا وننامو 

داستاين  وايت دی. دلته پنه دې برپنه هنم ښنکېړ بحنث شنوی دی. بېنا منو د کنڅ او 

ز ينې منظومه ې تلې ده، دا اوس حامسه ده او که وه؟ دې پوښتنې تنه هنم ځنواب وينچ 

دي او د حاميس سبڅ د غوښنتنو  ېحامسې ټولې ځاوګتوې مو پرې تطبېق کت  شوی. د

 ه سم مو هم ې تلې ده او  ابته شنوې ده، چنې کنڅ او ز يننه ينوه بشنپته حامسنه ده، 

چې د ساکو پښتنو د م تاوې، د پپېې پاو ې او د هريمنند سنېند ېېنه د دفناع کېسنه 

دي. پنر  ېاوګتوې پپېنې کنت  اته کوي،يعنې دې داسنتان د ينو حناميس ا نر بشنپتې ځن

حامسه او حاميس ادبېناتو زمنوږ پنه ادب کنې  محقنق زملنو ه نواد منچ بحنث کنتی، 

پوهاود ج شېد  شېدي يو ا ر د حناميس ادبېناتو کښنېړ،پو داسنې ېنه چنې پرکنڅ او 
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ز ينه د حامسې په چوکام کې ېه ولري وه دي شنوي. دا مقالنه بنه لوسنتووکو د پپېنو 

  وه وي. وو و پښتوحامسو تشېېص ته

 اهمیت او مربمیت د څېړنې

دا چې په کڅ او ز څنه کې په هرني ببه د ه واد تنا څخ بینان شنوی 

دی او له ه واد  ه د مینې، ساتنې او پالنې د سووه شته دی؛ په اړه څې 

ې توه په کا  وه چې تر ېو څې په اړه لوستووکو پ، وي؛ وو په دې مقاله 

 کې ه دغه آ ا  ې تل شوي دي.

 څېړنې موخهد 

په دې مقاله به دا جوته يش چې د کڅ او ز څنې منظومه حامسنه ده او کننه؟ 

 او ترېنګ به څې په اړه لوستووکو ته په زړه  پو ې معېومات هم وړاودې يش.

 څېړنې پوښتنېد 

 د کڅ او ز څنې منظومې منۍپاوګه ېه  ول ده؟ن ۱

 ن آڅا د کڅ او ز څنې منظومه حامسه ده او که وه؟۲

 حامسه ېه ده او له وڅاړوې  ه حاميس شعر ېه توپیر لري؟ن ۳

 میتودد څېړنې 

په دې لېکنه کې وه يوازي له پښتو کتابووو ېېه ګ ه اپېستچ شوې ده؛ بېکنو 

له   رو فا يس کتابووو هم ګ ه اپېستچ شوې ده. د حامسې په بناب د فنا يس ببنې 

ی دی.د لېکننې پنه لېکېنو   ری کتابووه و پسې کتچ شوي او بېا مو کا  تنر  ه کنت 

کو له کتابتوين ې تين ېېه ګ ه اپېستچ شوې ده. دا کتابتوين ې توه د ک پوزيت 

 م تود پر مت تر ه شوې ده.

 د کک او زرینې منظومه

کڅ او ز ينه منظوم داستان دی، په هنرني ببنه د ه نواد د تنا يخ بېنان دی او 

و  ه و  ه د ه وادوس مېنې، ه واد ساتنې او د وه و و  وبوې لوست هم  اکوي. دا 

داستان د شعر او هرن په ببه د ميل ووامېسو او ا زښتووو د بغو وې او له هغنو ېېنه د 
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سنتاد ې تونوال عبندالغفو  ل نوال انېل پنه دفاع کولو هرني بېان دی، چنې د اونه ا

 افغان اوسان باودې په پښتو ببه لو ولړ دی.

مېکنه ده.  نرهمشنکڅ د ساکو ک والو اتچ دی او ز ينه د ساکو ټن، او لښنکر 

داسې يوه مېکه، چې د ساکاوو اوه دښ نې قبېېې  ه متحدوي او د يوه لنوی ا منان 

و دا اوه قبېېې پنه ګنډه د دې منوپې د او هدف د بغو وې او تر اوي لوست و کوي ا

لپا ه م ې  اوغاړي. دا ا مان او هندف ېنه شنړ دی؟ او دې قابېېنت تنه  ه کولو ترالس

کوم ووم و کتو، چنې اوه دښن نې قبېېنې د ينوه ا منان د بغنو وې پنه پنا  پنه ينوه ټغنر 

ک نننوي؟ او بنناالپره ېننو  دی،چننې دا سننوبه او دې مننوپې تننه د بريننالېتوب تنناج 

  و پر وي؟

د دې منظومې له لوسنتېو و وسنته پنوه ږئ، چنې دا د ه نوادوس مېننې زو  وو 

چننې اوه دښنن نې قبېېننې يننې د هريمند)هې ننند( د سننېند بغننو وې او سنناتنې لپننا ه 

وه ننول؛ پننو د دې ترېنننګ د ز ينننې مدبراوننه او هوښننېا اوه سېاسننت او پوهننه هغننه 

اتچ دی،چې د دې  قابېېت دی،چې د دې سېند آب يې وساته او کڅ هغه پيېوان او

  موپې په ترالسس کې يې اهم وقش لوبولړ دی.

دا داستان د دوو مېنو د مېنې کېسه وه کوي بېکنې د دوو مېننو د لنوړو اهندافو 

کېسه کوي،چې د پپچ ه واد او وط   ه ېومره مېننه لنري او د ه نواد د ښن رازۍ 

چنې هغنوی غنواړي د لپا ه جګته کوي. جګته د اشکاوېاوو او پا تېاوو پنه وړاوندې ده، 

هريمند سېند ووتوي او په اوبو يې پپېه سې ه ښن رازه کنتي، ا دوان د اشنکاين پاچنا 

زوی د هريمند د وتولو په پالن لګېا دی او د ز ينې ېا ګر ساکاوو تنه د هغنوی بشنپت 

حال  اوړي، ز ينه د ساکو ټ، د اوو واړو قبېېو مرشان  اغنواړي او د پا تېناوو د پنالن 

ران پپنچ پپنچ وظروونه وړاوندې کنوي او د دې نوي، د هرې قبېېې مشېېه يې پ، 

جګتې المېووه بېاووي، په هر حنال ټنول د دوی پنه وړاوندې مبنا زې تنه چ تنو والنړ 

ښېو؛ پو پ،ه د سېو پېالن ده، په زغنرو سن بال دي او دوی ينې لنه مقنابېې عناجز 

وی کې يو  دا  د دي او دا ترس و بېم د جنګ تر احنې له ټولو  ه مچ دی. په د

کڅ يادووه کوي او وايو، چې د ساکو ک والو ينو ونامتو پيېنوان )کنڅ( د پا تېناوو د 

پاچا فرهاد کېڅ مېګری وو او فرهاد  ومېان هم د هغه پنر منت منات کنتل؛ پنو اوس 
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ترې پپه دی او حال يې يوازې مو  ته معېوم دی. ز يننه د کنڅ منو  ) وښناوې(( تنه 

وښتو.  وښاوه و تنه د کنڅ د زړو تېنا، پيېواوس،لنه پپېنو و ځو او د کڅ حال ترې پ

 ه په وه جګته کولو او له فرهاد پاچا  ه د ده په پپګان،له ګېبويې ) د فرهاد لنو ( 

 ه د مېنې او د هغې د بې وفايو، په فعيل اوزوايو حالنت او د ښنۍو پنر وړاوندې د 

ټولنه کېسنه د سناکو  ده له عقدې او کرکې د    چېند ټولنه کېسنه کنوي. ز يننه دا

مرشاوو ته کوي او بمنه کوي، چې زه به د کڅ د کېڅ هو  مال و ماتومه او د هريمنند 

د آب او عزت د ساتنې په پا  به يې  اومل، په چم د کڅ کال ته و ځو او کڅ په   نره 

هوښېا اوه اوداز د ساکستان د آب ساتنې ته  ابنو . جګنته ک نږي او پا تېنان مناتې 

يې دړې وړې ک ږي، ساکان د پوښس جش  ملاوۍو، کڅ او ز يننه د  پو ي، پېالن

  بري پر س ند سپا ه او د بري بريغ  پاود سايت او د هريمند ېپو ته ځان  سوي.

اوس وو دا منظومه د حاميس ااولو په  ڼا کې ې تو چې ايا دا  ښنتېا هنم ينوه 

 حامسه ده او که وه؟

 ول جنګنو او   ال او ې تووکو هنراړ يو چې لومتی حامسه وپ نوو،   ری لېکو 

 زمو اشعا  حامسه بو  او موږ چې د حاميس اشعا و يادووه کوو وو پېچ يې د امنري 

کروړ د شعر ېېه کوو حنال دا چنې حامسنه، حناميس شنعر او وياړونه د ې واړه ب نچ 

دي. دلته پر دغو د يو ااطالحاتو هم لنډکړ بحث لرو او بېا به پنر کنڅ او ز يننې د 

 ه چوکام کې بحث ولرو.حامسې پ

 حامسه

 Epikosې دا د يوواين له چااطالح کا  ږي،   Epic د حامسې ته په غرب کې

 مخ(۲: ۵ېېه، چې د لغت، کالم يا کېسې، اواز او د م تاوې شعر ته ويچ ک ږي. )

بېاتو په موضوعو باورووو يا فو مووو کې  اځو، چې د ينوکس، قنوم دحامسه د ا

م تاوې او جنګو کا وامو او سوبو داستاين بېنان دی .)) حامسنه يا مېت د افتېا اتو، 

ننا لنري او لنه   نرو زړو اد  اوواعنو ېېنه ګڼنچ عد ح په زو  د شېاعت او زړو توب م

ک ږي،چې د يو مېت، قوم، قبېېنې او ينا شنېص د م تاونې، تنو ې کېسنې او جنګنو 

يس اشننعا  کا ونامې پننه حکننايتو او داسنتاين  ول بېنناووي. هننر  ول جنګنو او حننام

يش جوړولړ، که ېه هم حامسه له حناميس او جنګنو اشنعا و جنوړ ږي ه حامسه و

 مخ( ۲۸: ۸پو هر حاميس يا جنګو شعر يا وياړوه حامسه وه ده.(( )
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د حامسې په اړه د ال ما تني وظر په دې  ول لولو چې : )) حامسنه د ټنولنې د 

، د هغنه ګډ شنوي دي ا يخ، اساطري او حقېقت پکېچې ت وړکتوب د ميال شعر دی

 مخ (۲:۳۱ خ په توګه کا  کاوه.(( )ؤ ميال مح ول دی چې شاعر په ټولنه کې د م

د وافو شعرووو هغه  ول دی، چې د يوه قوم يا وګتي د پيېواوېو، م تاونې )…  

او وياړوو کېسه په کې هثېچ شوې وي. حامسه د وګتيو)فردي يا ج عو( پيېواوېنو او 

 مخ(۴۵: ۶ی. )م تاوې داستاين  وايت د

 حاميس شعر

پنه حامسننه کنې پننه دې وپوه ندو چننې دا ينو داسننتاين بېنان دی، وننو اوس پننه 

حاميس شعر هم پوه دلړ شو، حاميس شعر داستاين يا حکايتو بېان وه دی، بنس 

يوازې د جنګ او مبا زو پ،ې وي. )حناميس اشنعا  د  زم و جننګ، ويناړ و افتېنا ، 

د ه ووې پ،ې دي. په بېه وينا دا  ول اشنعا  پنه مبا زې او يا جنګ ته د جنګېالېو 

پېکو کې د مبا زې د ا زښتووو، د ولس د عامو اعرتاضاتو او د پېکنو جنګنو  وحېنه 

ځېنو شعرووه يا د بابا هوتڅ او مېکېا  غرشني او د   ال باباحمنعکسوي. لکه د پوش

بېنالی تاانو سند ې چې  زمو او جنګو شعرووه دي او بشپت حناميس اشنعا  ينې 

 مخ( ۳۱: ۸پو حامسې وه دي.() ،شو

 وياړنه

داکرتسريوس ش ېسا د مفاپرې تر  لېڅ الودې لېکنو: ) مفناپره ينا وياړونه، 

چې موږ يې بولو، د حامسې په فروعاتو کې  اځو او هغه  ول اشعا و ته ويچ ک ږي، 

چې شاعر له پېېه تر پايه پکې د ځان سنتاينه وکنتي، پپنچ کنامالت او انفات بېنان 

کتي او د حامسې په فروعاتو کې ځکه  اځو، چې شاعر غواړي په مبالغه آمېز شکچ 

 (خم۳:۲۷۷پپچ و څ اعامل او افات بېان او ځان مافوې طبېعو وښېو( )

او  ))وياړوه يا مفاپره په لغت کې فېر کولو، د لويو اظينا ول، پنه ځنان ويناړل 

ويچ ک ږي، چې شاعر پکنې د  واز ته وايو او په اد  مباحثو کې مفاپره هغه شعر ته

 هپپېې کو وس او قبېېې افتېا ات، سېاوت، شېاعت او عزت النفس د کامل تر حند

 (خم ۳۱ :۸په عا  قريحه وييل وي.(()
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په پښتو ادب کې د امري کروړ سو ي شعر د وياړوې ښنه ب ېګنه ده. د دې بحنث 

جنګېنالېو د  په پايېه کې داسې ويالی شو،چې حاميس شعر د جنګ او مبنا زو تنه د

ه ووې او يا يوازې پکې د جنګ او وياړ پ،ې  اغيل وي، مفاپره يا وياړوه کې يوازې 

د ځان يا د پپچ قوم ستاينه وي؛ پو په دې دواړو کې دا پ،ې پنه داسنتاين شنکچ 

وه وي مګر په حامسه کې د م تاوې، اتېولېو او کا وامو داستاين بېان حت نو دی کنه 

کې وه حساب ږي. يوه بېه پ،ه چې د حامسو په بناب بايند  دا پکې وه وي په حامسه

ويش دا ده، چې م ک  حامسه په وو کې هم وي، پو دا ونو  دوه پنه منظنوم شنکچ 

 وي. يعنو حامسه ک دای يش چې منظومه يا منثو ه وي.

 کک او زرينه او د حامسې ځانګړنې

 د کننڅ او ز ينننې منظومننه د حامسننې پننه چوکننام کننې ې ننتو او د حامسننې

ځنناوګتوې پننرې تطبېقننوو، د حنناميس ا ننر لپننا ه ادبپوهنناوو پننه ع ننومو  ول الونندې 

 ځاوګتوې ټاکيل دي:

حت نو   ))په هره حامسه کې جنګ جګنته، زړو تنوب، م تاونه او شيسنوا ي( ۱

وي.مثال  ستم په پپچ بوود کې تچ له جګتو  ه مې ږي او په هره جګته کې م تاونه 

 (خ  م: ۴او زړو توب ښېو((.)

او ز ينې په حامسه کې هم موږ وينو، چې کڅ تچ په جنګووو کنې بنری  د کڅ

وړی،کېنه چننې د پا تېناوو پننه وړاوندې جنګ ننږي پپېنه م تاوننه او زړو تنوب  ننابتوي. د 

 يشتم  ود کې لولو:ومنظومې په يو 

 د پېالوو وحيش شوی لښکر  اغړ

 پوښ د وسپنې د زغرو په تروګتو

 لومتوړ پېچ مېامخ په کڅ  اتاو شو

 لکه تند  يې پر   د ګو ز ګوزا  شو

 پر تندي د ګو ز ګوزا   ه ايسا  شو

 پېچ پر ځان لکه زپ و ښاما   اتاو شو

 په يوه ګوزا   اپر وته پر زمکه

 و زه والو د پېېوان سېنه کته وښه

 (خم۹۶ :۷)
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د حامسنو جنګوونه م کن  د لنوړو موپننو لپنا ه وي، لکنه لنه پا تېناوو  ه د کننڅ او 

چې د ه واد، پاو ې او ه رمنند د بغنو وې پنه پنا  تنر  ه شنوی او م کن  ساکاوو جنګ 

  عا  موپې ووه لري لکه د ايېېاد د حامسې ځېنې جنګووه چې د ښۍو پر   وو.

 شو کوالی چې هغهه سرت وقش لري او و په حامسو کې ځېنې حېواوات   ر( ۲

ز يننه حامسنه کنې لکه پنه کنڅ او ، (خم ۴۳: ۸د عادي حېواواتو په ې ر فرض کتو )

 پېالن دي. په زغرو پوښچ شوي او د هريمند د وتولو په پا  تېا  شوي.

 ه او اس ګا يدي   ر اسوو  و  ه

 په زوۍري تت  سچ وحيش پېالن هم

 زموږ ېا ګرو يې شام   دي پوځووه

 ا دوان دی  ا  وان د ز وګ بند ته

 چې د پېچ په زو  يې و ان کتي يو واېاپه

 لوی س الو باودې الهو کتيزموږ ښا  په 

 او بېا واړوي هريمند و پپچ وط  ته

 (خم۱۶  :۷)

په حامسو کې له چچ، فر نل او غولنووې هنم اسنتفاده ک نږي، دا اسنتفاده ( ۳

 م ک  د جنګ په ابزا و کې وي يا هم د يو هدف د ترالسس لپا ه له جنګه بغري وي.

ا د يوواوېناوو او سناکو د کڅ او ز ينې په حامسه کې وينو، کېه چې فرهاد پاچن

ک والو له السه مري او ګېبويه د فرهاد پاچنا لنو ، چنې د کنڅ مېننه او معشنوقه ده، 

کڅ ته په غوسه ده، کېه چې کڅ دشپې هغې ته و ځو او هغه و ته سپکې سنپو ې 

وايو او کڅ حرياو ږي او هغه تر الس  اوېيس، ګېبويې د هغنه ېېنه د پالانون پنه 

 پر زړه پرې وهو. په منظومه کې لولو: ه  اوړی وي او کڅپنېر پت له ځان     پا 

 ګېبويې د کڅ قامت تېا ه کې ولېد

 کڅ له ګو ز  ه  اغېړ و په پ ه

 و و و و  اغړ محبوبې ته و وږدې شو

 ګېبويه په   ره کرکه شوه ترې لرې

 په ې ره کې يې د مېنې وښه وه وه
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 کڅ حريان و ،چې په مېنه يې ېه شوي؟

 …و ته ګو ي؟   وابېدهداسې ولې 

*** 

 د ګېبويو په پ،و کڅ حريان شو

 تر پښو الودې يې زمکه شوه  واوه

 هسڅ اسامن يې پر   تاو شو او  اتاو شو

 په وجود کې يې د او  ب س شوه بېه

  اوږدې شو، ګېبويه يې ووېوله

 زه په تا باودې مني يم، ته زما يې

 ستا له پولې وه دا پ،ې د بچ چا دي

 بېه يې زما ګېبويه وه يې؟يا پو 

 ګېبويې له مال پنېر غېړ  اويوست

 ځان يې پالص کت په   ر زو  د کڅ له م و

 يو واېاپه يې پنېر پر زړه و  پا کت

 کڅ ټپو شو، پو په زپم پ، وه و

 ته وا جوړ د کڅ ټ ر و له پوالدو

 (خم۳۸: ۷) 

او  ا ووکنو وي، چنې   نر لنوی په حامسه کې اتنچ ينا ينو پيېنوان داسنې ېنو  ( ۴

 بېه دا چې په يوه ځان له   رو جنګېالېو  ه مقابېه کوي.  ، حېواوات يا بالوې وبين.ځناو 

د کڅ او ز ينې په حامسه کې هم کڅ په ينوازې ځنان لنه سنېو پنوين پېالونو 

 ه مقابېه کوي او ټول وبين او د فراه دښته د دوی په وينو  ه کوي،کڅ ېنو ځېنه 

 ت رو  ه مخ شوی هغنوی ينې وب  او ماتنه ينې و کنتې. پنه د پا تېاوو له  لو  لو 

 منظومه کې لولو:

 چې واېاپه شو ماشو  شو د ساتووکېو

 د ګېبويې د پال  ېو  ت ري  اغېچ

 وتې تو ې يې له ت کو تاوولې
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 پر کڅ يو واېاپه  اغېچ ګوزا ووه

 پو غوسې د کڅ وجود کت لکه تېږه

 يو واېاپه هسڅ  اپاې ده، والړ شو

 ز ځو سرتګې يې د وينو  وډ کاسې شوې

 پپچ لوی ګو ز يې په پپچ موټو کې بېا ټېنګ کت

 ېو ګوزا ه يې د ګو ز و باودې وکتل

 د ساتووکېو متي ټول  ه امبا  شول

 (خم۳۹: ۷) 

 وګ لري او زياتره داسې کا وونه تنر ه کنوي   د حامسو اتالن ميل او قومو( ۵

پښتو د زياتره شفاهو او تا يېو حامسو اتالن  چې ميل او معنوي ا زښتووه لري.))د

دغه پااېت لري او زموږ د هرې حامسې د قيرمنان کنته وړه پنه ينوه مثبتنه کا وامنه 

 (خم ۳۹ :۸منت  ک ږي.(( )

د کڅ او ز ينې په حامسه کې هم اتالن ) کڅ او ز ينه( دواړه منيل  ونګ لنري 

د هريمنند د   دا چنې دویهغنه ،يې هم ميل او معنوي ا زښت لنري  ېکتوې او مبا ز 

سېند ېېه دفاع او د ساکستان د آب او عنزت د سناتنې پنه فکنر کنې دي او برينا  

 ک ږي هم.

)ادبپوهاوو پر اتالوو باودې د ښۍېنه اليو مېن دل او د اتچ بې پرواينو هنم د ( ۶

  (خم۱۵: ۵حامسو په ځاوګتوو کې  اوړې ده ( )

اسناطريي شنکچ  ايش؛ پنو د پو په پښتو حامسو کې د اليو هکنر م کن  پنه 

حامسې پر قيرمان د اليو مېن دل وه ترسرتګو ک ږي، مګر وو ې وېووې وي، چنې پنر 

 اتچ زړه باييل او دی ترې مخ اړوي. د کڅ او ز ينې په شپږم  ود کې لولو:

 کڅ  کش و، کڅ مغرو  و، کڅ عاو و

 کڅ د غره په ې ر  لوړی او ياغو و

 ړه وړید د با  له   رو وېووو يې ز

   ر زړګو يې د بريتو په کنېڅ بندول

 پ غېو مېنه په سېالس د کڅ کوله
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 س په ې ر  کشهآ پو ياغو کڅ د سپني 

 بې پروا و د هر چا له واز مکېزه

 (خم۷:۳۱) 

د اتالونو وتنچ، د ب الب ېنو جنګنو ابنزا و ېېنه   په اوږدو او پطرواکو سفرووو( ۷

د کڅ او ز ينې په حامسه کنې هنم د  استفاده هم د حامسې په ځاوګتوو کې  اځو.

او هنم د کنڅ د … ب الب ېو ابزا و ېېه استفاده ک ږي لکه: ګو ز، غيش، وېنزه، تنو ه 

کال پر لو ي د ز ينې يوازې تګ او پپېه بمنه پو ه کول، چې پپه او له  وښناوې دوېنا 

مايوس کڅ بنه ب رتنه د هريمنند پنه وننګ او دساکسنتان د اف د سناتنې پنه پنا  د 

 تېاوو مقابېې ته  او . په ويم  ود کې د ز ينې له پولې او و:پا  

 زه و ځ ه او له کڅ  ه غږ ږم

 برپېېڅ يې په کېڅ هو  و بدلومه

 کڅ به بېا له پپچ لوی ګو ز  ه  اپاېو

 پېچ افګ  کڅ به په ونګ د هريمند والړ يش

 زه يې باس ه د کرکې له دوېا وه

 زه يې ب رته اوساين دوېا ته بېايم

 تر دې و وسته پر ه دغه بمنه پايم

 (خم۷:۴۴)

په ټوله کې ويالی شو چې دا حامسه له پېېه تر پاينه د سناکو ټن، او پنه پناص ( ۸

او داسنتاين شنکچ  ېو اهدافو بېان  اته په کېسه يېزېد سپ     ول د دوو ساکو مېنو اتالوو

 کوي، چې دا په پپچ هات کې د حامسو له اسايس ځاوګتوو ېېه ده.

د کڅ او ز ينې په حامسه کې مو د حامسې ع ومو ځاوګتوې په وښه کنتې دا 

ځاوګتوې د وتۍ د وو و ببنو پنه حامسنو کنې هنم وي؛ پنو زمنوږ ادبپوهناوو د حامسنو 

ځاوګتوې پنه پاانو هغنو هنم و شنيل دي او دا ځناوګتوې و تنه د پپنچ کېتنو  ېېنه 

حامسنې ځېننې پښنتو زملنړ ه نواد منچ پنه دې اړه لېکنو: )و پاتې دي.  محقنق 

پااې ځاوګتوې هم لري، دا ځاوګتوې و ته د پښتنو لنه عنامې فرهنګنو و  نې و  پنه 
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فوکېو ي دي ينا لېکنچ شنوې منثنو ې او ينا هنم   زموږ حامسې که… برپه شوي دي

کو ووه د حاميس واقعاتو د بېنان پنه … منظومې ، د ونواتو، ونګې، پو ، ام، پتې او 

 ول پکې استعامل ږي، چنې زمنوږ د ټنولنې د ترڅ کې په پپچ پپچ ځای په داسې 

 (مخ ۴۰ :۸عنعنو وظام ې ره پکې له و ايه ښکا ي.( )

شنو، د کڅ او ز ينې په حامسه کې هم د پښتنو د کېتو    نرې برپنې لېندای 

دود او دستو   ه سم د هومايو اابو هکر،د پپنچ  لکه: د ونګ او غريت، د پېواين

ېه برپه غوښتچ، چې په دې حامسه کنې د پپېنې هډ او ت   ه وه جګته، پو  او پپ

  … .برپې د ترالسس په پا  جګته هم شوې او د فرهاد پاچا په وبوه منت  شوې او 

  د کک او زرينې حامسې سبک

کېه چې موږ د حامسې د ځاوګتوو په باب پ،ې کوو، موپه مو هغنه پروسنېپووه 

لکه پو تنه چنې ينې يادوونه وي، چې په ع ومو  ول د حامسو لپا ه ټاکچ شوي وي، 

وشوه؛ پو کېه چې د حاميس سبڅ او د هغه د پ واېاتو پ،ه کوو ونو منراد منو د 

نا دا چې د شاعر د حاميس مطېنل د اظينا  عحامسې د افادې طرز او س ايچ وي، م

لپا ه د حاميس سبڅ د غوښتنو مطابق سبڅ ېېه استفاده کتې او که وه. دا بحث 

 و د کڅ و ز ينې حامسه پرې تَېو.پر ه دغه موضوع  اېرپو ا

دا چې حامسه د اتېولېو ، م تاوې او کا وامو پ،ې دي؛ وو د حناميس منظومنو 

د سبڅ يو پ واېت ه دا دی چې الفاد به ينې هنم   نر پېناوړي او د اونه وي، د 

نا دواړو له اړپه. د کڅ او ز ينې حامسې شاعر هنم د حناميس سنبڅ لنه علفظ او م

ه   رو باعظ تو او د وو کېامتو استفاده کتې، کنه تاسنې دا دې پ واېت  ه سم ل

منظومه له پېېېزې پېچ او په د ويشتم  ود پای ته و سوئ وو پوی به شنئ، چنې پنه 

دې حامسه کې له  ه تر پايه له ه داسې الفاظو اسنتفاده شنوې، چنې د حناميس 

 سبڅ غوښتنه ده. زه يې له ب ېګو ت ر ږم.

بڅ کې په پر امونه کچنه لېندل ک نږي او د کنڅ او اغراې او غېو په حاميس س

 ز ينې حامسه دا پ واېت هم په ښکيل شکچ پا .

داکرت ش ېسا د حاميس سبڅ په پ واېاتو کې لېکو چې: )حاميس سبڅ 

د زړو   ،مادي او محسوسه جنبه لري، د دې پنر ځنای چنې د زړو تېنا سنتاينه وکنتي
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ريح ناو محسوس شکچ توضنېح او تشن ستاينه کوي او يا هم اوتزاعو مفاهېم په عېنو

 (خم۱۱۰: ۳کوي.( )

 د کڅ او ز ينې حامسه له دغه پ واېته ماالماله ده. په منظومه کې لولو:

 والړ دی ا  د ضد کرکېښام پو بچ پوا… 

 ن کې يې د بند لو ي ته بو اپپچ زود

  ر ترې تاو دیېپه  اضطراب د کپچه ما 

 تهوېم تېا ه جيان ته والړ يش، که  ڼا 

 پت يش، و   يش؟ که  اووځو دوېا ته؟

 (خم۷:۷۲)

په وامه په هنومري حامسنو کنې د تشنبه ينو  epic simileد حاميس تشب ه يا ) 

ه به يې اوږد او له يوه بېته تېاوز وکتي او کېه کېنه پنو د مشنبه او ب ول دی چې مش

ېنو  موضوع ېېه لنريي يش، شناعر مشبه به پر جزياتو دومره تم يش، چې له اايل

 (خم۱۱۵: ۳مشبه له ګڼو مشبه به ګاوو  ه و ته کوي.()  ځېې

چې پنه حناميس سنبڅ کنې  وو ويالی شو ،که د  اکرت ش ېسا پ،ې  النډې کتو

ينا  epic simileله ج ع تشب ه ېېه استفاده ک ږي او د حامسنې پنه برپنه کنې دې تنه 

 هم وايو. Homeric simileهم 

 ېه هم ښه برپ نه ده.د کڅ او ز ينې حامسه د دې پ واېت ې

 اوس و تېچ د کڅ کال ته، مر  غوښتچ دي

 د پتاوګ کومو ته د الس ونه ايستچ دي

 له زمري  ه په غ ږه جنګ دل دي

 له وينګ  ه توپان کې اوښتچ دي

 د او تون په  و لنبو کې تاو دل دي

 په سکروټو باودې يبېې پښې تېچ دي

 ابدها پيېواوس ته  ابېچ دي

 لويو تېږو جنګول دي  د غره له 

 ل ووتوب دی، لوی ګتوګ ته و  ترپچ دي
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 کڅ غوسه دی، کڅ له   ره جوشه    دی

 د زپ و افعو په ې ر په ځان تاو ږي

 (خم۴۵: ۷) 

و په حامسو کې د جنګ د ابزا و او آالتو د تنو و، وېنزو، زغنرو، سنپرووو،  الوونو او ونو  )) 

و د مېنداوووو او د جنګېنالېو د انف آ اينس، تواېفو يادووه ک ږي او له دې  ب ره د جنګوو

 (خم ۴۳ :۸د تو و د پرپ، د زغرو د اوګا او د غشو د شغا وافووه په کې ک ږي.(( )

د کننڅ او ز ينننې حامسننه هننم لننه دغسننې بېنناوووو ل، ننزه ده.  اځننئ د منظننومې د 

ا هغنه انحنه ده، چنې د سناکاوو لښنکر پنه فنراه کنې د  يشتم  ود ځېنې برپې ولولو:ويو 

 او د پا تېاوو لښکر هم وينو چې  ا  وان دی؛ پو کڅ ال وه دی  اغېړ. ویولړ تیا یپپچ 

 اوګز ياڅ په ادب کوز شه مېکې ته …

 ع ر اوږد شه د مېکې تر ابده

 زموږ لښکر پر لوړو سې و ځای پر ځای دی

 مو چې ټېنګې دي په غرو کې د غش نو

 ېوپاسپني لوګړ چې د ک ږدۍ تر ېنګه 

 …وو تو وم به د جګتې د پېچ پو کتو

 (خم۸۷: ۷) 

 د پا تېاوو لښکر واب،ه تم شو

 تر لښکر وړاودې ېا ګرو پ، و کت

 مېامخ يې د ساکاوو لښکر ولېد

 د جګتې ک ږدۍ يې ولېده له و ايه

 واېاپو يې د فراه دښته کې پام شو

 ې ساکاوو و ته ال ه ده وېولېچ

 دوه لښکره  ه لرې یيو منزل د

 اشکاين لښکر د تېېو پېال بدل کت

 د سپرو يو لوی لښکر يې کت  اوړاودې

 واېاپو يې د وړو غرو پواته مخ کت
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 په دې وېت چې له دې لوړو پرې و تاو يش

 د سپرو لښکر چې  اغړ د غرو بريد ته

 مېکې اشا ه وکتله او تون ته

 سپاهېاوو کاغاي واښه لنبه کتل

 تڅ سپني دود شو د ک ږدۍ له اړپه پو ته

 د تو وم لوړې وا ې اوګازې وکتې

 او غش نو غيش وټومبچ لېندۍ کې

 په يوه ش به کې پو ته شغيا  شو

 د اسامن پواته ز ګووه غيش والړل

 د پاتېاوو د سپرو لښکر په ځغاسته

 دساکو لښکر په لو ي  ا  وان و

 ر پتکولې سپېنې تو ېد سيا  مل

 چې واېاپه له اساموه با ان  اغړ

 د بر ښنا په ې ر د غشېو توپان  اغړ

 په سېګووو سپا ه پرې ا ستچ اسووو

 غشېو وويشتچ پا تېان په ځېګرووو

 بچ ځچ بېا غش نو غيش په لېندۍ کتې

 بېا يې جوړ کت پر سپرو با ان د غشېو

 يو ېو پاتې ټپو شويو سپرو هړ کتل

 ته د پا يت لښکرو پواتهب رته شا

 …ا دوان په وندا ه و د دې ټولو 

 (خم ۸۸ :۷)

د حاميس سبڅ بېه ع ده پااه دا ده چې سوال او ځواب او يو له بنچ  ه )) 

پ،ې پکې   رې  اځو. مثال که موږ د آدم پان او د پاوس، فتح پان او  ابېا او وو  

و ضند اتالونو تنرمنځ سنوال او حاميس داستاوووه وګو و د حاميس داسنتان د اتالونو ا

 (خم ۴۴ :۸ځواب او پوښتنې   رې لېدل ک ږي(( )
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دا پ،ې تر   ره د وياړ او مفاپرو په بڼنه وي او دواړه پنواوې غنواړي، چنې لنه 

دې ال ې هم يو بچ ک زو ی کتي او د يوې وسېې په شکچ استفاده ترې وکنتي؛ پنو 

مباحثه بېا د کنڅ د  امولنو او  په کڅ او ز ينه داستان کې د کڅ او ز ينې پ،ې او

 په ه واد او هريمند د ونګ لپا ه د استولو په پا  ک ږي. که په لنډ  ول ووايو د ز ينې

په پ،و کې د کڅ د مو ال د تقويو او د يو مثبت اقدام لپنا ه د هغنه د ه نووې پنه 

سې له دولسم  ود ونه پاطر دي وه د  وحېې د تطعېف لپا ه. د کڅ او ز ينې حام

 بشپت ېېو   ودووه( د دې پااې ښکېې ب ېګې دي.ر شپاړسم )ت

داکرت ش ېسا لېکو: )چې په حامسو کې بديعو انايع   رې وه کنا ول ک نږي     

ځکه چې د حاميس مطېل د بېان او افادې عظ ت ته تاوان  سنوي پنو زيناتوي، چنې د 

زملنړ  (خمن۱۰۹ :۳استعا و ، محسوسو تشنبياتو او کننايو ېېنه پکنې اسنتفاده ک نږي()

ه وادمچ هم ده ته و ته پ،ې لنري : پنه حامسنو کنې د کنالم ا اينش تنه   نره توجنه ونه 

ک ږي او زياتوي چې د کالم ښکيل کول او په انايعو پسولچ د حاميس مطېل د افنادې 

 ت ته ادمه  سوي او د ايېاز ېېه استفاده ک ږي او لنه اطنناب ېېنه ظد وودوالړ او ع

  (خم ۴۲ :۸پره ز ک ږي. )

کڅ او ز ينې په حامسه کې هنم ځنای ځنای لنه ښنکېو اسنتعا و ، مرسنچ  د    

مېاز او کنايو استفاده ک ږي او بديعو انايعو وه تر   ره کا  وه دی اپېستچ شنوی. 

  ګو و:و    اځئ د کڅ او ز ينې په حامسه کې د ښکېو استعا و او کنايو يو ېو ب ېګې

 د  وښاوې سرتګې  کې شوې له اوښکو

 په سرتګو د ز ينې کې پت شو  وپو 

 تهکې کريغه وک شني تويت ز ي  قفس

 د ز ينو پېاالت يې پريشان کتل

 (خم۷:۴۰) 

 د جنتووو وږمه پم وه ووته

 لکه  ايش م ې نه له جنتووو

 (خم۵۷: ۷) 

 دا الودې ب ېګه يې د مرسچ مېاز او استعا ې ښکېې ب ېګه ده.

 ګو ز په الس او پښ  دلړ کڅ والړ دی
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 غوسې وه   ږد دلړ کڅ والړدیله 

 پو ز ينه، ېه ا امه ېه ب غ ه

 په ښايسته شووډو ورۍ موسکا والړه

 واه! پتنګ ته د لنبې و ا والړه

 د غنچې په شان يې ښکېې پولګس واکته

 له پوږو شووډو يې شات او ګالب توی کتل

 (مخ ۷:۶۲) 

 ويچ يې زه پپېه و ځ ه پيېوان ته

 تمهتمال د کڅ  د هريمند په ونګه

 (خم۴۸،:۷) 

که په لنډ  ول وويچ يش، چې د کڅ او ز ينې حامسې سبڅ   ر عا  سبڅ 

دی. د ت وير سازۍ او منظرکيش برپه يې دومره پېاوړې ده چې ستی و ته ګوته پنه 

که يې هغه ب ېګې هم  اوړم ؛ونو بوينه چنې ټولنه منظومنه د ب ېګنې پنه  .غاښ پات ږي

دی، د حامسنې شناعر پنه دې منظومنه کنې  ړتناسل   ر ښکې  شکچ  اوړم. د کالم

ځېنو لرغووو کې و، وومووو ) ځای او شېااو( او اسطو و يادووې هم کتې دي؛ پو پنر 

دې  ب ره يې د دغو کېامتو او اسطو و سپتوه او ترشيح د منظومې په پای کې کتې 

ده، د شاعر دا کا  د سنتاينې دی. د دې حامسنې ينوه   نره ښنکېې ځاوګتونه دا ده، 

اتالن يې وه مري او په پوشحالس د بري په س ند سپا ه دهريمند د ېپو پر لنو   چې

 دې حامسې ښکال ال زياته کتې ده. يون کوي. ښکېړ او زړه  اښکووکړ پای د

 پایله

او اتېولېو داستاين بېنان دی.   حامسه د يو کس، قوم او مېت د م تاوې ،کا وامو

د م تاونې او غنريت، د وننګ او ه نواد د کڅ او ز ينې حامسه هم د پښنتنو سناکاوو 

بغو وې کېسه  اته کنوي. دا ينوه بشنپته حامسنه ده او د حامسنې هغنه اانول، چنې 

ادبپوهاوو د يوې حامسې لپا ه ټاکيل په دې حامسه پو ه تطبېق ک ندای يش. کنه د 

حاميس سبڅ په اړه پن،ه کنوو؛ ونو دا حامسنه هغنه پ وانېات هنم لري،چنې ينو 

تکنرا    لري که د هرې برپې وړه ب ېګه هم وړاوندې کنوو؛ ونوحاميس سبڅ يې بايد و 

 کوو او تکرا  د لوستووکو د ستوماوس سبل ک ږي.
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ه پای کې وايو چنې د کنڅ او ز يننې منظومنه د ل نوال پنه هرنمنندو ګوتنو پ     

لېکچ شوې او افغان اوسان ته دا و  تز يقوي، چې ېنګه د پپېو ميل ا زښنتووو ونګنه 

کڅ او ز ينې حامسه دا  اته په  اګه وايو، چې زمنوږ ه وادوالنو د  او ساتنه وکتي. د

م الد ېېه مېکې د ميل ا زښتووو د ساتنې او بغو وې شعو  ال ه او اوس يې ولې ونه 

بشپته حامسنه ده او د ه نواد د آب او وقنا   هلرو!؟ په لنډ  ول وايو چې دا منظومه يو 

 ا و د پنۍولو دعا کوو.بغو وې لوست  اکوي. ل وال ته د وو و داسې آ 

 مأخذونه

پوشنوا، عبدالعظېم. تاميل برحامسه های عرفاوړ. کابچ: امريي  -۱

 .ل کال۱۳۸۸، پپرودوی ټولنه

،  شېدي، ج شېد. حاميس ادبېات. کابچ: وويسا پپرودويه ټولنه -۲

 ل کال.۱۳۹۵

ش ېسا،  اکرت سنريوس. اونواع ادبړ،ېېنو م چناپ. اينران: مېنرتا  -۳

 ل کال.۱۳۸۷، ټولنهپپرودويه 

ااحل ا غند،هبېح الېه. د ګېګ ېش افساوه. جالل ابناد: مومنند  -۴

 ل کال.۱۳۹۴، پپرودويه ټولنه

طغېان ساکايو،مح د يووس. وظم د  د ی،متون وظم حناميس.  -۵

 ل کال.۱۳۹۳، کابچ: سعېد پپرودويه ټولنه

غاوسنتان ل وال،عبدالغفو . په ادبېاتو کې د اسطو و ې توه. کابچ: د اف -۶

 ل کال.۱۳۹۶. د عېومو اکا مو، د اطالعاتو او عامه اړيکو  ياست

، ل وال،عبنندالغفو . کننڅ او ز ينننه. کابننچ:  وش کتننابپېو وۍړ -۷
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Abstract 
 

Learning a new language has several advantages. 
These advantages are not limited to social and cultural 
ones. New studies have proven that the one who 
understand more than one language, his/her mind 
process both language simultaneously. Previously, 
however, it was thought that learning more than one 
language weakens the mind and it was accounted to be 
a dangerous. Because, at that time, it was thought that 
the brain may experience internal conflict while 
processing two languages at the same time and it would 
need more energy than usual.  

This misunderstanding about multiple language 
learning made the professionals to advise the family not 
to allow their children in a multilingual environment. 

The reason behind this misunderstanding rooted 
from the idea where they thought that the mind and 
brain of children have not developed well and it does not 
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have the ability to process the information in two or more 
language, simultaneously.  

Fortunately, nowadays it has been proven that 
learning multiple languages not only does not harm the 
mind of children and elders but also it accelerates the 
process for the improvement of the mind.  

The crucial stage for learning a language refers to 
the period where the children completely learn a 
language without acquiring knowledge from the class or 
instructors.         

 

 لنډیز

د څوې ووې ببې زده کول ګڼې ګ ې لري. دا ګ و له ټولنیزو او فرهنګو ګ و و  

هغې پوا ته قدم ږدي. ووي عې و دالڅچ د دې پن،ې ګنواهو و کنوي چنې د هغنه 

اوسان مغز چې له څوې ببې ېېه پر زڅاتو ببو پوه ږي، په داسې څو حالت کنې واقنع 

ک ږي چې په هغه کې د دواړو ببو سیست ووه په ګډه فعال ږي، په ځاوګتې توګه هغه 

وپت چې ووموړی کس له وو و  ه د اړڅکو ټینګولو او پ،و کولنو ا اده وکنتي، دغنه 

د دواړو سیست ووو څنو ځنای فعال ندل پېنوا ک نزو ي، د ضنعف او پطنر ټکنو ګڼنچ 

کنتک چ او جننګ  ه الس او  ک دل او داسې ت نو  ک نده چنې مغنز لنه څنوه داپنيل

ګر وان دی او د دې لپا ه چې تشېیص کنتي  لنه کنوم سیسنتم ېېنه ګ نه واپنيل، 

   ره اوربي مرصفوي.

د دواړو سیسننت ووو څننو ځننای فعالننه ک نندل او پطننر د دې المننچ شننوی و چننې 

متې  ی  والدڅنو ته داسې توایه وکتي چې تر څو ېنه منودې پنو ې ماشنومان لنه 

چ رته چې ېو ببې وڅچ ک نږي او څنا هنم د  ،ال ېېه لرې وسايتهغې فطا او چاپ رڅ

 ېو مېتېفو ببو وڅووکو بوود کوي.

له دغو کو ویو  ه داسې ت و  وو چې د ماشوم مغنز تنر اوسنه پنو ې پنه کنا  

اودازه وده وه ده کتې، د دوو ببو د بوج تواواڅو وه لري او د دواړو ببو د سیست ووو تنر 

پپېه منو وس  المچ ګرځو چې دواړه ببې ک زو ې او ماشوم منځ کتک چ او وزاع د دې

د دواړو سیست ووو څنو ځنای فعالنه  .پو اوس دا پ،ه برعکس ده، ببه وه يش زده کوالی
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ک دل وه څواځې دا چې  د غ اوو او ماشومان په زڅان وه دي، بېکې د هغنوی لنه ودې  ه 

 مرسته کوي.

د ببې د زده کتې حساسه دو ه، هغنې دو ې تنه وڅنچ ک نږي چنې ماشنوم کنوالی  

 يش په   ر  عت او بشپته توګه او حتړ پرته له ښوووې او زده کتې ېېه ببه زده کتي.

  رسیزه

که ېه هم ببپوهنه څو ووی عېم دی، پو بیا هم په وت واله کچنه د ببپنوهنې پنه 

ه شوی دی، پو په پښتو ببه کې ېومره چنې ب الب ېو ېاوګو کې   ر عې و کا  تر   

اړتیا ده، هغومره کا  وه دی تر ه شوی. د ع ومو ببپوهنې مساڅچ وومو کتاب کنې 

د وو و ټولنیزو عېومو په پرتېه پنه معناو مفينوم ببپوهننه، پنه ببپنوهنې »  اغيل دي: 

 توې   ره پو ې تت  مساڅچ او د ببپوهنې د ب الب ېو ېاوګو په اړه عې و بحثووه او ې

مېینه وه لري؛ پو دا چنې د ببپنوهنې د عېنم موضنوع او تنتاو لنه اوسناين ببنې او د 

ټنولنیز بووداونه لنه ب الب ېنو اړپوونو  ه   نرې ونږدې او تېپناتې اړڅکنې لنري، ونو لننه 

ه دغه امېنه د ونتۍ د   نرو پوهناوو پنام و  واوښنت او پنه اړه څنې پنو ا د ا زښنت وړ 

 وا پوهنه او ه دا وګه د ببې د زده کتې حساسه دو ه (  د ببې ا۱: ۱ې توې وشوې.)

او دې ته و ته د وو و موضوعګاوو په اړه په وتڅوالنه کچنه   نر کنا  شنوی دی، پنو پنه 

پښتو ببه کې تر اوسه دا او دې ته و ته موضنوعات د ببپنوهنې پنه برپنه کنې ېنومره 

 چې اړتیا ده وه دي ې تل شوي.

ر شو، موږ دوه  س و ببې لرو چې پښنتو او که موږ پپېې ټولنې او ه واد ته ځ 

د ي دي او د دغو  س و ببو د زده کتې لپا ه په ښوووۍیو کې ټاکيل مط ووووه لرو، 

پو کېه چې پاڅېو ته ګو و متأسفاوه په ښوووۍیو کې د ببې زده کته وه تر  ه ک نږي. 

مرحېنه  ه دا ښوووۍو دي چې زده کوووکو دې ته تیا وي، تر ېو د لوړو زده کتو په

کې د دواړو  س و ببو له مېې له ميل فرهنګ  ه بېند يش او ه دا وګنه کېنه چنې 

له پوهنتون ېېه فا غ ږي په کا ي  ګر کې د ه واد له  س و ببو ېېه ګ ه واپيل. 

د  س و ببو تر ېنګ وه څواځې زموږ په ه واد کې بېکې د وتۍ په وو و ه وادووو کنې 

یيسنن ببنې زده کننته الزمنو او رضو ي ده، پننو د هنم د وتڅننوالې ببنې پننه توګنه د اوګې

 س و ببو په ې ر د اوګېیيس ببې زده کته هم منفو ده. د دې سنتووزې پنه عوامېنو بنه د 

مقالې په وو و برپو کې وغږ ږو، په دې او دې ته و ته وو و ببنیو موضوعاتو باوندې لنږ کنا  
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لنږ ې نتل شنوې ده او اړووندو  د ببې ا واپوهنه (یزه توګه وواڅو )شوی دی، څا هم که په ټول

د ببنې د زده »موضوعاتو ته څې  پوهاوو او ې تووکو ک ه توجه کتې چې څوه موضوع به څې 

 ده چې په تف یچ  ه بحث پرې ويش.« کتې حساسه مرحېه

 د څېړنې اهمیت او مربمیت

زموږ په ټولنه کې د دې موضوع په اړه تحقیقات او ې توې لږې شوې دي او داسنې 

موجود دی چې په کم ع ر کې باڅد ماشومان له پپېې مو وس ببنې پرتنه ونو ې  ت و  هم

ببې زده وه کتي، ځکه چې د ماشوم مغز ال پو ه وده وه ده کتې، وو کېنه چنې زملنړ يش، 

بیا دې د وو و ببو زده کولو ته پر ښودل يش، پو پنه دې ې تونه کنې بنه دا پنه  اګنه يش 

نه مرحېه له دوه کېنس بیا تر بېوغ پو ې ده او پنه چې  د ببو د زده کتې د استعداد ځواک 

 ماشومتوب کې به د ببو د زده کتې ا زښت او اه یت ال ښه جوت يش.

  د څېړنې موخه

پر پپېې مو وس ببې  ب ره د وو و ببو زده کته، په ټوله وتۍ کنې ځناوګتی ځنای او 

ا زښت لري او د چا چې    رې ببې زده وي، هغومره څې معېومات هم   نر وي، ونو موپنه 

منوږ او تاسنو دې تنه پنام کنه دا ده چې دغه مي ه چا ه په پپچ وپت کنې تنر  ه يش. 

 ، ونو ېنه لنه دوه کېننس بینا تنر زملیتنوب پنو ې دهوکتو چې د ببو د زده کتې حساسه مرح

دولت او کو وس دې ته ځناوګتې پامېرونه وکنتي، تنر ېنو لنه زملیتنوب  ه څنو ځنای زمنوږ 

 زملیان د وو و ببو په زده کتې  ه د عېم او پوهې ووې وتۍ ته قدم ک ږدي.

 د څېړنې پوښتنې 

 ن د ببې د زده کتې حساسه دو ه د ع ر کوم وپت دی؟ ۱

 ماشوم ته د ببې د زده کتې کوم وپت مناسل او وړ دی؟ن ۲

ن په کم ع ر کې  ب ره په منو وس ببنې د ونو و ببنو زده کنته ماشنوم تنه زڅنان ۳

  سوي او که ګ ه؟

 ن د ببې د زده کتې د پیچ لپا ه باڅد څوه ځاوګتي ع ر ته اوتظا  وکتو؟۴

  میتودد څېړنې 

ېېنه  میتنودحو او تحېنیيل رڅحو ، توضنینپه دې ې توه کنې تنر   نره لنه تشن

 استفاده شوې ده.
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 د ژبې د زده کړې حساسه دوره

څوه له هغو موضوعګاوو ېېه چې تر اوسه پو ې څې په اړه  اپتالف موجود دی، 

و تنه وڅنچ ک نږي. د (critical period) هغه د ببې د زده کتې حساسه دو ه ده چې  

دو ه لنه دوه کېننس ېېنه وینولې دغې وظرڅې پر بنست د ماشوم لپا ه د ببې د زده کنتې 

بیا تر دولس کېنس پو ې  س ږي، که ماشوم په دغه موده کنې ببنه زده ونه کنتي، و وسنته 

( کېنه چنې منوږ د پپنچ ه نواد ښنووویز وظنام تنه وګنو و دغنې ۲(څې وه يش زده کنوالی.

موضوع ته په س ه توګه پام وه دی شوی. د ببنې زده کنته، د ښنوووۍو پنه لومتوینو کېوونو 

پېې ک ږي. دلته که وګو و ماشوم له دوه کېنس ېېه پنه کنو  کنې منو وس ببنه زده  کې وه

کوي، پو کېه چې ښوووۍو ته داپې ږي، هېته هم تر شپږو ونو و کېوونو پنو ې د دوه نې 

ببې د زده کولو استعداد او وړتیا لري، دلته لکه زموږ د ه نواد پنه ې نر چنې دوې  سن ې 

 وګه اوګېیيس هم چې د وتڅوالې ببې پنه توګنه د ببې لري چې پښتو او د ی دي او ه دا

مشرتکې ببنې بڼنه غنو ه کنتې ده. د څنادو ببنو د ښنوووې او زده کنتې لپنا ه پنه و ناب او 

ه دا وګه په ښوووۍیو کې توجه شوې وه ده. که له څوه لنو ي پنه منو وس ببنو زده کنتو تنه 

پښنتو او د ي دي پام وه ک ږي، له بېې پوا د دوه ې ببې چې د ه واد دوه  سن و ببنې 

هم د زده کولو لپا ه څې سرتات ني او بروامه وشته.   ر مح ېی  او ځواونان ګنو و چنې لنه 

پوهنتون ېېه تر فا غ دو و وسته په پښتو ببه ه څ وه پوه ږي او داسې کسنان هنم شنته 

چې د اوګېیيس ببې زده کته څې هم په وشنت حسناب ده. پنه اوسننس ونتۍ کنې چنې د 

پرمېتیا و ځ تر بېې په   ر  عت  ه پنرمخ  واونه ده، ونو لنه ونو ې  ساڅنس او ټکنالوبۍ

وتۍ  ه د وږدې ک دو او د ادب، سیاست، هرن او په لسنګووو ونو و برپنو کنې کنه غنواړو 

و ببنې زده نسړ ولرو، د څنوې وتڅنوالې ببنې پنه توګنه د اوګېیسن  چې پر اموه ز رمو ته ال 

و پنه وپنت کنې   نر وناقص وي، پنو پنه دوو د ماشوم مغز د ز ږ ند»  کول مي ه اړتیا ده.

٪ سنېنه  ۳۵۰لومتویو کېووو کې په چ کس  ه وده کوي. پنه دغنو دوو کېوونو کنې تقرڅبناف 

 څې وزن زڅات ږي؛ څعنې ېېو  ویم برابره ک ږي.
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٪  ۳۵په داسې حال کې چې په لسو وو و کېوونو کنې د دغنه وزن زڅناتوالړ څنواځې 

سنېنه  ٪ ۶۰ه ماشوم کې ببنه ېرګنند ږي. د مغنز سېنه دی. کېه چې په دوه کېنس کې پ

وده او  شد بشپت ږي او کېه چې د ببې د زده کتې دو ه پای تنه  سن ږي څعننې بېنوغ 

 ( ۳«) ته  س ږي، د مغز وده هم پای ته  س ږي.

د ببې د زده کتې د دو ې محندودڅت ک ندای يش د مغنز لنه ونو و ځاوګتتیناوو 

کو حیواواتو په  له کې څواځې هغه حینوان دی  ه هم اړڅکه ولري. اوسان د يت لروو

کېه چې د مغز په دوو وی و کرو باودې کا ووه تقسی  ږي، په دې معنا چې د هنداڅت 

 و کوووکو مرکز ځینې فعالیتووه دکرې په دوه وی و برپو کې واقع دي.

ببه څوه له هغو فعنالیتووو ېېنه ده چنې د مغنز د کیڼنې وی نې کنرې لنه پنوا » 

و ال ښوووه څې په غاړه ده. په کیڼه وی ه کره کې د ببې ځای پنر ځنای هداڅت ک ږي ا

ک دل، داسې شړ وه دی چې د ماشوم د ببې د زده کتې له پینچ ېېنه دې موجنود 

 ( ۴« ) وي، بېکې دا تې يص چا ه په تد څېو بڼه و وسته حااې ږي. 

په ماشومتوب کې دا جوړښتووه   ر اوعطاف مننووکو وي، داسنې چنې کنوالی 

ب الب ېې دودې تر  ه کتي. له ه دې امېه کېه چې د مغنز وی نې کیڼنې کنرې  يش

ته زڅان  س ږي او ببه له اپتالل  ه مېامخ ک ږي، ښس وی ه کره مرستې ته  اځنو 

او د زڅاينو جوړښتووو کا  پرمخ بیاڅو او ج،اووي څې، تر څو ېه وپت و وسنته ب رتنه 

څېو څڼنه لنه منۍنه ځنو او د ببنې د عادي حالت ته ګرځو. پو دا اوعطناف پنه تند 

ب رته کیڼې وی ې کرې ته  پر ښودل ک نږي، تنر ېنو چنې د بېنوغ تنر  ال ښوووې مرکز

مرحېې پو ې و وستو حد ته  س ږي. د لنه بر  او ځیننو ونو و ې تووکنو پنه وظنر د 

مغز اوعطاف کول او په څو لو ي کې  د ببې د کن رول بشپت دل، څو بچ هغه المچ دی 

 د زده کتې بر دووه تر بېوغ پو ې محدودوي.چې د ببې 

دلته کوالی شو چې څوه مي ه پوښنتنه مطنرح کنتو: آڅنا تنر اوسنه پنو ې داسنې 

کومه پ ښه لیدل شوې چنې څنوه اوسنان د ببنې د زده کنتې د دو ې تنر پنو ه ک ندلو 

و وسته د ببې د زده کولو امکنان لنه السنه و کنتی وي؟ دا پنو ېرګننده ده چنې پنه 

ويش او کنه د دغنې ق دي توګه ونه شنو کنوالی چنې دا  ول ازماڅښنتووه پنه اوسنان 

پوښتنې لپا ه ځواب موجود وي، وو هغه باڅد د هغو ماشنوماوو پنه برپنه کنې مطالعنه 
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کتو چې له ټولنې ېېه لرې پاتې شوي دي، وو بینا ځنواب مووندلړ شنو، دلتنه څنوې 

 پ ښې ته اشا ه کوو چې د هغې  اپو ووه مستند او حقیقو دي.

س اڅنېېس پنه ښنا  کنې څنوه ز کال کې ټولنیزو مرسته کوووکو د ال  ۱۹۷۰په » 

په وامه مشيو ه ده. پنه هامغنه وپنت کنې « جینو»ځواوه وېېس وموودله چې اوس د 

دا وېېس دڅا لس کېنه وه. مو  او پنال  څنې تنر دغنه ميالنه پنو ې وومنوړې پنه اونزوا او 

ګوښو ځای کې لوڅه کتې وه، څعنې پرته له دې چې له دوی او څا له وو و  ه هاس 

 ې. څواځې دومره پواړه څې و کول چې مته وه يش او بوودۍ پاتې يش.او اړڅکې ولر 

ا واپوهاوو او ببپوهاوو پنه   نرې عالقنې  ه هغنه تنر مراقبنت او پنالنې الوندې 

وویوله او د هغې د ببې وده څې تر دقیق وظر الودې وه. جینو د ببنې د زده کنتې پنه 

و ېېه ت ره شنوه چنې څنو پیچ کې په   رې چ کس  ه پرمېتګ وکت او له هامغه پتا

 ( ۵« ) ماشوم په عادي ع ر کې د ببې په زده کته کې له هغه ېېه ت ر ږي.

د جینو د ببې د زده کتې پرمېتګ په پیچ کې داسې ښکا  ده چنې د ببنې د 

زده کتې د حساسې دو ې فرضیه څې باطېه کته، پو   نر ب  حناالتو بندلون وکنت او د 

 پرمېتګ ود  ده. ببې د زده کتې په برپه کې د جینو

د ببې د کې و په حفظ او څادولو کې  د جینو حافظنه ښنه وه او عقنيل وده هم که ېه 

څې د  ضاڅت وړ وه، پو د ببې د وحوې د زده کتې په برپه کې چې په واقعینت کنې د ببنې 

پالقیت و  ېېه منشأ اپيل،   ره لږ وه، تر دې حده پو ې چې له ساده ترکیبوونو پرتنه څنې 

ج ېنو د جوړولنو تنوان او ځنوا   ونه د لنود. د ببنې د زده کنتې د حساسنې دو ې د ببې د 

پېوڅان په دې عقیده دي چنې د جیننو پ ښنه لنه شنڅ پرتنه د هغنوی فرضنیه تاڅیندوي. د 

هغوی په وظر د ټولې ببې د زده کتې په  ګر کې د جینو ماتې، د جندي مراقبنت او پنالنې 

 ې څې ببه وه وه زده کتې.تر ېنګ له دې امېه وه چې په حساسه دو ه ک

و وستنس ې توې ښیو چې د دوو ببو فعاله ک دل په مغنز کنې د ببننو تحېینچ 

کولنو اړووده برپه لکه د بدن د وو و غتو په ې ر چې  و ځ تر بېې د زڅات وزن د پو ته 

کوم کسان چې د ېنو ببنو پنه وڅېنو حناکم دي او د ، په حال کې ده، ځواک نه ک ږي

ړ ک ږي چې ېو ځېه ببه بدله کتي او د چ څ بندلون پنه پاڅېنه و ځې په جرڅان کې ا

 کې سیست ووه پپېه چ کتیا او تیزوالړ ښکا ه کوي.
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داسې امکان لري چې ووموړی کس ېو ش بې له پپچ و و   ه په مو وس ببنه 

پ،ې وکتي او ېه وپت و وسته له پپچ ه کا   ه په بېه ببه وغږ ږي. د څوې بېنې 

کسان چې په ببو حاکم دي، کوالی يش پنه   نره چ کنو  ه ې توې پر اساس کوم 

 له څوه فعالیت ېېه بچ فعالیت ته پپچ هرکز ته تغییر وکتي. 

ماشومان له ز ږ دو ېېه بیا د بېوغ تر ع ره پو ې له څوه وه تکرا  دووکو امتیاز 

ېېه برپ   دي. وو د دې پر اساس والدڅنو ته په کا  ده چې پپچ ماشنومان د ببنو 

ه کتې ته و ه وي، د هغوی مالتت وکتي او ه  کېه څې هم مېه ووه ویيسن، ځکنه زد

 چې دا کا  د دوی او د دوی د ماشوماوو په ګ ه وه دی.

 پایله 

په حقیقت کې د زملیتوب او ووې ځواوس په دو ان کې د ببې د زده کولو وپت 

ه کوي، تنچ وو  ت ر شوی دی. ېو  چې له بېوغ ېېه و وسته د ببې زده کولو ته مې

د ببو له څو ځای ک دو او ګډ دو  ه مېامخ وي، ځکه چې دوه ببنې د څنادولو پنه ونا 

مناسل وپت کې زده شوې دي. دا تداپچ زڅناتره لنه لنومتۍ ببنې ېېنه د دوه نې 

ببې لو ي ته وي.   ر کېه موږ او تاسو وڅنو کېه چې څو چا تر ماشنومتوب و وسنته پنه 

ې وې، کومه ببه چې څې لنومتۍ زده کنتې وي او لوی ع ر کې دوه وو ې ببې زده کت 

بیا څې و پسې بېه دوه ه ببه زده کتې وي، کنوم وپنت چنې غنواړي پنه دوه نه ببنه 

پ،ې وکتي، د لومتۍ ببې لغتوونو او کې نې پنه کنې داپېنوي او څنا هنم کنه چنا لنه 

 ه ببنه زده کنتې وي، بینا ونو   نر ځېنه د څمو وس ببې پرته له ووې ځواوس و وسته دو

پپېې مو وس ببې کې ې په کې ګډوي او تر نه وڅچ ک ږي. د سا ي پنه توګنه زمنا څنو 

پو د اوګېیيس ببې له ېنه  ،مېګری و چې د مو وس ببې تر ېنګ څې د ي هم زده وه

وا ېه زده کتې و وسته څې د  ويس ببې د زده کتې ه ه وکته، کېه چنې د ماسنرتۍ 

وغوښتچ شنو، د ده لنه ا ادې پرتنه د  په دو ه کې د اوګېیيس ببې تقرڅري آزموڅنې ته

وومنوړي پنه اوګېیيسنن پن،و کنې ېننو  ويس کې نې و  داپېنې شننوې چنې دا کننا  د 

اوګېیيس د استاد پوښ وه شو او حتړ د ووموړي وومرې څې هم ک ې کنتې، لنه دې 

ېېه دې پاڅېې ته  س ږو چې په وا مناسل وپنت کنې د ېنو ببنو زده کنول ه ندا او 

 وي.دې ته و ته ستووزې ز ږ 



 د ژبې د زده کړې ...      

85 

 

اوس که د دغې فرضیې په اساس د ښوووې او  وزوې په  س و سیسنتم کنې د 

بيروس ببې زده کتې او تد څس ته پام وکتو، متوجه ک ږو چې په ه واد کنې د ع نر د 

کچې عامچ د ببې د زده کتې په برپه کې په پام کې ونه دی وینول شنوی. د بيرونس 

ې پنه دې وپنت کنې د ببنې د ببې زده کته بېوغ ته په وږدې وپت کې پیچ ک ږي چ

زده کولو تواواڅو او ځوا  مخ په ک  دو دی. البته په زڅاترو پ وو ښوووۍیو کنې 

بیا دې پ،ې ته پام اوښتړ دی او له لومتي ټولګو ېېه څې بيروس ببه پنه و نابووو 

کې شامېه کتې ده. دلته د بيروس ببې تر ېنګ په پښتون م شنتو سنی و کنې کنه د 

ببې د ي ته په س ه توګه پام ويش او په تاجڅ م شنتو څنا هغنو   ې  س وڅه واد دو

سی و کې چې وګتي څنې پنه د ي ببنه پن،ې کنوي او ه دا وګنه د ونو و قوموونو پنه 

سی و کې بېې  س و او ميل ببې پښتو ته پام ويش، وو د ستووزو کچه به  اټی نه يش 

 او پر وپت به مو پپچ مسؤولیت تر  ه کتی وي. 

ل له کوم مشکچ  ه هم مېامخ څوو هغه دا چې پنه لنومتوس موږ چې اوس ميا

دو ه کې وه د بيروس ببې زده کتې او ښوووې ته پام ک ږي او وه هم په ځاوګتې توګنه 

د  س و ببې په توګه پښتو ببې ته سم پام شوی دی. ه دا المچ دی چنې څنو کنس 

ته پنو ېنه له ښوووۍو ېه، کېه چې له پوهنتون ېېه فا غ ږي، د پښتو ببنې زده کن

چې له   رو مشيو و او عامو کې و  ه څې هم آشناڅو وه لري. کېه چې پنه پوهنتنون 

کې مح چ وم، د څوه بچ پوهنۍو مح چ د پښتو ببنې د زده کنتې غوښنتنه وکنته او 

ما هم و  ه د پښتو ببې تد څس پیچ کت، حتړ د سپر  او منو څا پزان په معنا ونه 

ښنوووۍو ېېنه فنا غ شنوی و او اوسن يال د پوه ده. په داسنې حنال کنې چنې لنه 

پوهنتون مح چ و، وو د ببې حساسې دو ې ته باڅند د پنوهنې وزا ت، منو  و پنال  او 

مرشان پام وکتي او ه ه وکتي چې په هامغه حساس وپت کې پپېو ماشوماوو ته د 

څووسکو له  د پپېو  س و ببو تر ېنګ څوه بيروس او وتڅواله ببه چې اوګېیيس ده او څا

ببو ېېه څوه بېه مي ه ببنه هنم و  زده کنتي او پنه دې توګنه څنې د عېنم او پنوهې لنه 

 سرتې وتۍ  ه آشنا کتي.
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The Role of Khan in The Development of 

State and Tribe in Afghanistan 

Faiz Muhammad Zaland 

Abstract 
 

During the last half of the century, numerous 
qualitative changes have taken place in the socio-
economic structure of the Pashtun Tribes living in the 
Southeast Afghanistan due to forced or labor influenced 
migration, civil war, urbanization and modernity. The 
present study analyzes certain underlying principles, 
such as modernizations, and the role these principles 
play in the complex relationship among tribes, states 
and Khan ship in southeast Afghanistan. In exploring 
this interaction, this study further attempt to find out 
whether the modern day khan feel a sense of obligation 
to the tribe, or is he acting as an agent for the state. 
Moreover, the study will further examine the role of the 
Khan; specifically, the Khan ‘s ever changing 
relationship with both the state and the tribe. 
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 لنډيز

ه د افغاوستان په سوڅچ پتنیځ په ت ره وی ه پیتۍ کې د پښتنو، په ځاوګتي توګ

(  نادي جوړښنت کنې ګنم د پنام وړ ) کیفنوکې په پښتنو قبیېو کې، په ټولنیز ن اقت

تر   نره برڅنده دا بدلوووونه د کنا  پنه پنا  د کنډوالس لنه  ؛بدلووووه  امنۍته شوي دي

امېننه، د کو ویننو جګننتو، د ټننولنیزو پرمېتګووننو او د منند ویزه ک نندو د پروسننې لننه امېننه 

 شوي دي.  امنۍته

زو او ، لکه د مند ویزم کیندو د پروسنې د اغ ند ځاوګتو المېووو د شننې ې توهدا 

ددې المېووو د کردا ووو چې د قبیېنې، دولنت او پنان پنه جوړښنتووو کنې کنوم اغ نز 

ې شنوي چنې توه کې په دې هم پن، وړاودې کوي. ددې تر ېنګ په دې ې  د لود،

چنې پنان اوس د  ول ګڼنو او څنا دالسنپه وړاودې ځنان م اڅا اوس هم پان د قبیېې

تر ه کوي. له دې و  هاپوا، دا ې توه بنه استازي( په توګه دوده دولت د څو اڅېنت )

د  او دولنت تنرمنځ کنه د قبیېنېل ،توې هنم  ا غ،ګنې کنتيد پان په کردا  وو ې ې 

 .بدلون منوووکړ کردا 

 رسیزه

رمنځ اړڅکنې غوټنه او دولنت تن ېغه کس ته وڅچ ک ږي کوم چنې د قبیېنپان ه

ولیندلړ يش، د دولنت  د غتو پدمت کوي او کېه چې و ته اړتینا  قبیېېپان د  .کوي

، له دې امېه، (Anderson,1983استازڅتوب کوي،)   ېپه وړاودې د قبیې وڅا وو و قبیې

تر ټولو فعنال غنتی، پنان وي. پنان د پښنتووولس د جوړښنت  ېپه جرګو کې د قبیې

 امنۍته ک دو کنې مينم کنردا   پهکتو  د جرګې په پر  ېکوم چ ،اسايس لوبغاړی دی

نۍګتتنوب او حنچ تنر لوبوي. جرګه د استازڅتوب، سنتو قاوون جوړووې، د شېتو د م

 می  جوړښت دی.أ اړڅکو د ت ب روينېنګ د قبیېو د 

توه کې د پان کردا  د افغاوستان په سوڅچ پتیۍو والڅتوونو او قبیېنو  په دې ې

ولړ شوی دی، پان په سنتو سیايس معنامېو کنې تنر ټولنو کې تر مطالعې الودې وی

ميم کردا  بېېړ ک ږي. د هغه کردا  د جرګې تر ېنګ د پښتووولس د اانيل توکنو د 

تونه کنې د  پیاوړی دی. له دې امېه، په دې ې ع يل ک دا په برپه کې   ر غوښ  او

پان د ه دې کردا  تر ېنګ د هغه د کردا  د مرشوعیت په اړه بحنث شنوی دی. دا 
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ه اړه دووکو کردا  پن دلووووو په ا اوه کې د پان د بدل وګه د و وستیو پرمېتګووو او ب

 کردا  لوبوي. ياو دولت ترمنځ د منۍګت  قبیېېهم بحث شوی چې ېنګه د 

پرتنې تر   ره په ځاوګتې جغرافیه کنې  ېافغاوستان په سوڅچ پتیځ کې قبیې د

 شچ شوي، وو ې ګڼنې کرښې په واسطه و  و د  څو ود دي، څواځې مسود او وزڅر قبی

پپچ بوود په مخ وړي. د پښنتنو د افغاوستان د مرکزي حکومت تر چرت الودې  قبیېې

ېنې  امنۍتنه ېو ترمنځ مشرتکات زڅنات دي، ټنول څنې د ځناوګتې پنامېروې لنه ماڅقب

شنېړ شنوي دي، کنوم چنې د دوی ټنولنیزو جوړښنتووو پنه  پنه پیېوونو و شوي، دوی 

 (Tapper,1983 امنۍته کولو کې مرسته کوي.) 

ل کنس پنه توګنه لو دودې تر ه کوي، دواړو ته د مسن تهدواړو پان قبیېې او دولت 

 ومالینات  ا ټولنول او د قبیېن وپنا ه لنه قبیېن لهڅاد ږي. په تا څېو لحاد، پان به د دولت 

(، هغه په ااچ کنې د دولنت او قبیېنې تنر مننځ Tapper, 1983داپيل وظم به څې ساته )

( کې ترې څادووه کنتي ده.  پنان ۱۹۷۸لکه ېنګه چې جان اود س  ) ،غوټه تتلې سايت

دولت ه کا  پاتې يش او څا هنم  د په وړاودې منفو کردا  ولوبوي او قبیېېک دای يش د 

ت  ه د وا  پنه غۍولنو کنې مرسنته وکنتي او څنا د ک دای يش د پادم په توګنه لنه دولن

 (Robin, 2002 قیل څا سیال په توګه د دولت په وړاودې ود  ږي. )

 ړنې میتودېد څ

د دې مقالې په لیکېو کې د کتابېناوې تحقینق د میتنود لنه مېنې معېومنات  ا 

ټول شوي، تر   ره برڅده کوښا شوی چې ټول اړوود اسناد، کتابووه، لیکنې چې د 

اړوودې موضوع په اړه لیکچ شوي دي،  ا ټول شوي، تحېیچ شوي او بینا څنې تحېینچ 

تود نننننېیيل مینننننته د تحننننناو ا زووه وړاودې شوې ده. د معېوماتو له  ا ټول دو و وس

(Analytical Research )ونه وړاوندې ت ې اپیسنتنې، د اړوونده معېومناتو ځ ېېه په ګ ن

 و ال و ېېه ګ ه پو ته شوې ده: یا ټول دو کې له الودې د  دو په   شوې ده. د تحېیيل موا

چې په دې برپه کنې پنه کنو   ټول دا کوښاد مرکو په بڼه د اړووده موادو د  ا 

دونه له قبیېوي مرشاوو، د قباڅېو د وزا ت له اړووده جوړښتووو او وړو کنا کوووکو ېېنه 

په منظ ه توګه د معېوماتو د  ا ټولولو کوښا شوی دی. دا  وګه د عېومو اکا مس له 

لننه ،  هنن،ۍ او دولننت جننوړووې قبیېننېپینناوړو  محقیقینننو ېېننه پوښننتنې شننوي، د 

 و پوهاوو  ه مرکې تر ه شوې دي.وکو او ت  ې
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په دوڅ ه برپه کې د شته معېومناتو ا زوونه شنوې چنې پېنوا د ګڼنو پوهناوو پنه 

 واسطه د مقالو، کتابووو او تحېیيل لیکنو په توګه پپرې شوې دي. 

 ه برپه څې د هغو کا ي تېربنو وچنوړ دی چنې منا پپېنه د ت نرو کېننو پنه  ید  

د ګډ کا  څا هاس په برپه کې ترالسه کنتي دي.  اوږدو کې د قبیېوي جوړښتووو  ه

ېنوي جوړښنتووو لکه سوڅچ پتنیځ کنې ال هنم قبی ،دا چې د ګران وط  په ګڼو سی و

ز د حکومتووننو پننه ادلننون او بنندلون کننې پننا ، د ه نندې  ننموجننود دي او پپننچ اغ

 جوړښتووو په مطالعه پو ې مېترص شوي دي.

يت مقاله منا د کوورڅنډ شنی ر چنې د په اپر کې باڅد څادووه وکتم چې دا تحقیقا 

 ېدی، د هغه په ال ښوووه تر ه کت  بون، املان پوهنتون کې استاه او سرت ېیتووکړ

الې پنه  امنۍتنه کولنو کنې ، د هغوی وظرڅات او ال ښوووه هم د دې تحقیقايت مقنهد

 ده. ېمرسته کت 

رتوب، قبیېنوي جوړښنت، پرمېتنګ، ناسايس اانطالحات: پنان، فبیېنوي مشن

 ف، دولت، افغاوستاناوکشا

 نهيړنې مخېد څ

توې د لوڅدڅځ میشتو پوهاوو لېنوا تنر ه    ره  په دې برپه کې تحقیق او ې تر

(،  ۲۰۰۱(،  څنو  هنا ت )۱۹۸۳(، هیګنر  وګنر)۱۹۸۳شوې دي، چنې  څچنا   ټپنر)

( او جنان اود سن  ۱۹۹۰(،  با فیېډ )۲۰۰۱(، بروت  وبی  )۱۹۹۰پو  او کوسی یر )

( کتابووه او مقالې لیکيل دي، دوی ټول پنه څنوه پولنه د پنان د کنردا  او د ۱۹۷۳)

لنه  یو  تحقیقنات کنتي دي. دا  وګنه د دو ړښتووو او دولت ترمنځ په توپیرووقبیېوي جو

توو داسې  ابت ږي چې  پان د قبیېوي جوړښتووو تر ېنګ په دولتو جوړښتووو کنې  ې

زونا   او ال هم په ګڼو سنی و کنې   نر اغ هم له    ره  پېوا اغیزوا  کردا  لوبولړ دی

او پرمېتګووو تر اغ ز الودې څې د پان پنه  چې په وو و کې د مد وو ااالحاتو پاتې دي

چنې و تنه بندلووووو  تنه ال ه هنوا ه  يلون  اغېړ دی. که کوم دولت وغنواړ کردا  کې بد 

کتې، وو دا بدلووووه   ر وپت او منظ و ااالحاتو ته اړتیا لري تر ېو د سننتې  هن،ۍ 

یننو او دودوونو ادا ي جوړښنتووو، قواو ود سننت .ونرتابه وویسننځای مد وه اوتېا  مشن

د ه دې اړتیا له مېې، په پښتو ببنه  .ځای منظم پرمېتېيل قواوی  څې ځاڅناستړ يش
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تونو، کتنابووو او مقنالو پنه  چې د پو تنه هکنر شنوڅو پوهناوو د ې کې دا لومتوس مقاله ده

 مطالعې او تحېیچ  ه دا مقاله قد منو لوستووکو ته وړاودې ک ږي.

 په وړاندې قبیلېدولت د 

کنوم  ،ګه چې له  څزې معېنوم ږي چنې قبیېنې ټنولنیز جوړښنتووه ديلکه ېن

چې ګنډې سنیايس منوپې او اقت نادي ګ نې پنا ، حنال دا چنې دولنت د قند ت 

ټنولنې څنا جغرافیه کې، پنه ځناوګتي وفنوس ) ېوح ا   امنۍته کوي، دولت په ټاکېا

د  ټنولنې،مېت( د وا  د چېولو جوړښت ته وڅچ ک نږي، پنو قبیېنه بینا پنه ځناوګتې 

 په افرادو د ځاوګتو دودووو او قواوینو د ع يل کولو له ال ې دوام پیدا کوي.  یهغو 

دولت مرشوع االحیتووو لرووکنړ وي، چ رتنه چنې د وا  اسنتعامل او سناتنه 

روعیت سنايت او ندواړه په منظ ه توګه تر ه ک ږي، له ه دې ال ې دولت پپنچ مشن

 (Banuazizi & Weiner, 1986) په ه وادووو کې پپچ دوام ته ال ه هوا وي.

دولتووه په ځاوګتې جغرافیه کې شتون پیدا کوي، چ رتنه چنې پنه اوح نا ي توګنه 

لکه ېنګه چنې د  څچنر   ،دولت (Banuazizi & Weiner, 1986)پپچ وا  ع يل کوي. 

کوم چنې پنه منظ نه توګنه د  ،کوه  له لو ي تعرڅف شوی چې څو سیايس االحیت دی

په اساس د کو ين و ش مېه ویيس، شېتې حېوي تر ېو لنه دې ځاوګتې سېسېه مراتبو 

 (Newell, 1986)پا ه پپچ شتون وسايت. لال ې د وسېووو، وسېووو  

دولت د ټولنې مرتادف وه دی، ځکه ټولنه ک دای يش د وو و ه وادوونو لېنوا د 

پننا ه ګننام ل ک نندای يش، د سننیايس  ه،اوننو لېننوا لسننیايس موپننو د ترالسننه کولننو 

دا ټننول د دولننت تشننکیاليت  ؛پننا ه تننرې اسننتفاده ويشلک نندای يش د وننو و د ګ ننو 

. بالپنره (Newell, 1986) لنري، ونه څنې هنم انالحیتووه پپېنولړ يشه جوړښتووه و

بېنت شیيل واڅو چې  د پېکو ش  ر په کې  ا ټول شوی وي، اوسنیدووکو څنې ټنول 

دا  وګنه  ؛ې ته منسوب وي، د پېکنو تنرمنځ د مېتنوا  تومننه موجنوده ويڅوې پاو  

 (Bluntschli, 2000) ده او وه هم کوم طبعو موجود دی.ه دولت د طبیعت زڅږوده و

تننرمنځ تننوپیر د وا  پننه و ننش کننې ښننه  قبیېننېدا  وښنناوه ده چننې د دولننت او 

ک دای يش، لکه  ابرسیره ک ږي، دا  وګه د دوی په حقوقو جوړښت کې ښه مطالعه 

( و ته اشا ه کوي، په دولت کې وا  د حکومت تنر اوح نا  ۱۹۸۳ېنګه چې هیګر )

د  قبیېنېالودې وي، پو په قبیېو کې، په ځاوګتې توګه په پښتنې قبیېنو کنې وا  د 
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د پیېووو ترمنځ په مېتېفنو پوړوونو کنې و شنېړ  قبیېېد  او مرشاوو ترمنځ و شېړ وي

دوڅم دا چې په دولنت کنې د مراتبنو سېسنېه ع نودي  ؛(Rogar, 1983) پاتې ک ږي.

وي، د وا  قنناووين و ننش پننه کننې پننه ع ننودي توګننه پننو  شننوی وي، کننوم چننې پننه 

ولې د قبیېو د وا  دو ش جوړښت افقنو  ؛ځاوګتې، ټاکېې جغرافیه کې محدود ږي

نوندګېو  ه  تي برابنر واکوونه لنري او څنو  ول پټول غ قبیېېوي، په حقوقو لحاد د 

لننه دې و  هنناپوا، پننه دولننت کننې د قنناوون د پننيل کولننو وا  امراوننه وي،  اڅکننوي.

روع  ول پننه کننې نشننچ شننوي وي، پننه مشنن اننالحیتووه پننه کننې پننه ع ننودي توګننه و 

تی و نش، د ادا ي جوړښنتووو  سن و تشکیالت  امنۍته شوي وي چې دوا  ځناوګ

کې پنراخ او  د محک و واکووه په ؛نودګېو او د واکووو محدودڅتووه په کې  وښاوه وي پ

ځاوګتې وي، قطاڅو او ادا ي و ش په کې ټاکوووکړ وي، ولې په قبیېنه کنې د وا  

ا زښنتووه ک ندای يش د هنر  قبیېنېد  او و ش د هنر کنس پنه وړتینا پنو ې تتلنړ وي

 توان پو ې پراخ څا محدود وي. او شېص تر قد ت

ړښتووو د دوه مېتېفو څا مېالفو جو ،په حقیقت کې، دولت او قبیېه ک دای يش

کوم چې څنو سیسنتم  امنۍتنه کنوي. د وا  د و نش، د تنوان د لرلنو  ،په توګه وپ نوو

وړتیا په قبیېه کې د څو کس د وسل او پېنرين وړتینا او تنوان پنو ې اړه لنري، ولنې پنه 

دولت کې حکم دا دی چې هر کس باڅد دولت وو مووو، قواوینو تنه پابنند پناتې يش، 

ولیتووو او السنته  اوړونو اتکنا کنوي. لیتووو، مسدولت شېيص وه دی، بېکې په االح

 نودګېو په کې برابره و شچ ک ږي، دولنت یزه توګه برابره وي، واکووو او پقبیېه په ټولن

غیري متېاوس وي، د مراتبو د سېسېې له مېې په کې و ش  امنۍته ک ږي، واکوونه 

پنو ې مربنوغ وي، هنر غنتي  د قبیېې په په کې په ع ودي بڼه ټاکچ ک ږي. قبیېه په

 (Rubin, 2002) جوړښت دی.  روندولت د اوسان له وجوده ب ېول

قبیېې دولت ته د مېالف سیايس جوړښت په سرتګه ګو ي، ځکنه دولتوونه د قبیېنو د 

وا  اوح ا  له منۍه وړي. په حقیقت کې دولتووه له داسې پېکنو  ه چنې واکندا  وي او 

ه اوږد ميالنه جوړښنتووو  ه هنم دولتوونه سنتووزه ل ؛روع وا  و  ه وه وې، ستووزه لرينمش

 (Ferguson  &Whitehead, 1992لري چې د وا  اپتیا  ځان  ه سايت. )

له دې امېه، دولتووه له قبیېنو  ه د ځ کنې، پېکنو او د ټنولنیزو  حندووو پنه 

پنا ه چنې لواکدا ۍ کې  قابت کوي، دوی څو د بچ د وفو کولو کوښا کوي. د دې 
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ېې د واکدا ۍ ستووزه حنچ کنتي، دولنت پنه قبیېنو کنې پپنچ اسنتازي، دولت د قبی

 وګنه د دا ه نمېګري مرشان پیدا کوي، هغوی ګام ي، هغوی تنه من نبووه و کنوي، 

 (Ferguson  &Whitehead, 1992او پیسې و کوي. ) ېاړتیا په وپت کې و ته وسې

د دولتو اد سووو  ه په توپیري توګه چېنند کنوي، دوی ک ندای يش د  قبیېې

دې اد سووو پنالف مقاومنت وکنتي، ک ندای يش مرسنته او ه کنا ي و  ه وکنتي، 

امکان لري جګته و  ه وکنتي، دا د ې واړه اپتیا وونه د ځناوګتو حناالتو پاڅېنه بېېنړ 

رتابه د نموجنوده مشن د مرشتابه د بدلون څنا هنم د قبیېېشو، کوم چې ک دای يش د 

ای يش مقاومنت وکنتي څنا د دولنت د پراپنس لنه  ندپیاوړتیا سبل يش، کوم چنې ک

 پروسې  ه مرسته وکتي.

پنا ه لله دې امېه، هغه جګتې چې دولتووه څې د پپچ وا  د غۍ دا او پراپس 

جګنتې چنې د کو وینو کسناوو پنه هغنه تر ه کوي، د ې بڼنې ځاوتنه اپتینا  کنتي: 

چنې د دولنت پنه پنالف د بغناوت د  هکومن؛ دوڅ نه جګنته ل ک نږيواسطه په منخ وړ 

جګته چې د کو ویو کساوو په واسطه پنه منخ وړل دا پا ه تر ه ک ږي، لپاموشه کولو 

 ه جګنته، ن ید   ؛ک ږي مګر مرشني څنې د دولتنو ) وظنامو( جوړښنتووو پنه غناړه وي

په حقیقنت  پپچ منځ کې واقع يش.ه جګته د کو ویو کساوو ترمنځ، پدا ک دای يش 

کې، د پو ته جګتو مثالووه په تنا څخ کنې   نر تنر سنرتګو ک نږي، پنه ا وپنا کنې و تنه 

ره نېوا ترسننووو لننت د دولتننجګتې شوې دي، کوم چې د میشتو قبیېو پنالف د وپن

&  Fergusonګتې هم و تنه تنا څخ لنري. )ننګېووو جنرازڅچ د ځنم د بنوې دي څا هنش

Whitehead, 1992) ) 

او  څواځې هغه وپت پپچ بوود پوودي کولړ يش چې له دولت  ه پپچ  حد قبیېې

توپیر وسايت، دوی د وا  په   له حکومت  ه ځکه  قابت ته ک وزي، څا دا چې دوی باڅند د 

 (Barfield, 1990) کنفید څشووو په جوړولو  ه د دولتووو په پوا کې بوود وکتي.

قېی و بندلووووو او د تکننالوبۍ پنه پرمېتنګ  ه دو، ا د وا وغیو په پو   اف قبیېې ع وم

چنې دا  ،لنه دولنت  ه پنه مسنتقیم هناس هنم ځنان کنې بندلون  او  او بدلون مومنوي

محسنوس شنو. دا بدلوووونه  ي ځنچقبیېې او حکومت ترمنځ په لنومت هاس په امرڅکا کې د 

غوښنتنو دوی د دولنت مېبو وي چې له دولت  ه هناس کنې يش، ه ندا هناس  قبیېې

 ((Ferguson  &Whitehead, 1992ړ هم يش. )لمنېو ته اړ کو 
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 د( واڅو چې قبیېې واحد جوړښتووه دي چې هنر کنس پنه کنې غتڅتنوب ۱۹۸۳ټپر )

له داپيل اړڅکنو  قبیېېاساس تر السه کوي، د دې جوړښتووو ټولنیز تولید د  رپ ا  ېت ينپېر 

ېېه  ا منۍته ک ږي. دولتووه په قبیېوي، توک یزو جوړښتووو د بنر السنس لنه ال ې  امنۍتنه 

 ک ږي، له دې ال ې د دوی ولسووه او ځ کې تر پپېې ولکې الودې  او .

 ،په  ول او شتون پنو ې اړه لنري قبیېېد پاڅېې په توګه، د قبیېو اړڅکې د هرې 

د ترکناوو، مغېنو تنرمنځ قبیېنوي اړڅکنې ېینت  ( ((Barfield, 1990لکه ېنګه چنې )

دي، کومو چې له پپېو ګاووډڅاوو  ه س ه اړڅکه وه ساتېه، بېکې د هغوی د ویولنو او 

ې پپېو ګاوونډڅو  ه ښنې اړڅکنې پنالې زبیښېو پالوووه څې په مخ وړل. عر  قباڅېو له

 دي، ځکه دوی پېپچ ګاووډ کې و ته کېتو  او فرهنګ لري.

 هپایل

 ؛وتۍ پنه ګڼنو ه وادوونو کنې محسنوس دیپه تا څېو لحاد  د قبیېو شتون د 

دولتووه  امنۍته کنتي څې او په ګڼو سی و کې  ېقبیېو ګڼې پراپې سی ې الودې کت 

ران( او جوړښننتووه د دولتووننو پننه نقبیېننوي  هنن،ي ) پننان، مېننڅ، قننومو مشنن .دي

مرشتابه شتون د ا  ینت،  لري، ځکه قبیېوي جوړښتووو کې ده پرمېتېيل شتون باو  و

پپېننه د ه چننې دا پنن (Brath, 1959کننو وس، د ورواکننس پننر بنسننت  امنۍتننه ک ننږي، )

ځواواوو د پیاوړتیا، د جنسیتو برابرۍ، د ټولنې د ګډون او مشا کت په وړاودې پننډ 

د قبیېوي جوړښنتووو شنتون د ونتۍ پنه پنرمېتېيل  او  ګڼېړ ک ږي، ځکه پو د پان 

  ه برابر دي. ه وادووو کې له ویشت

د اوساين تا څخ د لس ز ه کېن  شنالید ترشنا جوړښنتووه  قبیېېدولتووه هم لکه 

، ېۍتنه شنو نپا ه ز اعتو ټولنې  امل  کې د کرویزو پرمېتګووو  ودي چې په لومت 

 ,Fukuyamaپووندي کنتي. )  تر ېنو لنه دې ال ې اوسناوان پپېنه هوسناڅنه او بقنا

سنیايس عېومنو او ټنولنیزو  پرتېینزه مطالعنه د ېنېقبی( له دې امېه د دولت او (2004

پا ه اسايس موضوعات ګڼېړ ک نږي چنې لنه مېنې څنې د مند وو پرمېتګوونو لعېومو 

شالید ته په کې  جوع ک ږي او د  اتېووکو اړڅنو بدلووو  امنۍته ک ندو تنه پنه کنې ال  

 ه،ۍ  لکه په وو ه وتۍ کې د قبیېوي جوړښتووو او ،هوا  ږي. په افغاوستان کې هم

اوپته پنډووه او سنتووزې  ا شتون د حکومتولس د اوږدې مېینې په وړاودې وپت، و

تۍ د چ څ پرمېتګ او څون  ه، په افغاوستان کنې ګڼنو  دي. د څوڅشت ې پ ېپا ول
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ااالحايت سرتاتینڅو ته اړتیا لیدلړ ک ږي، تر ېو څې له مېنې د قبیېنوي جوړښنتووو 

لکه د سیايس ګوودووو، مدين ټولنو،  ،و جوړښتوووپر ځای د ولسواکو پرمېتېېو ټولنیز 

 ستووزو حچ ته ال  هوا ه يش.ستان اانافو په  امنۍته کولو  ه د افغاو

د افغاوستان په ګڼو سی و کې د پان، مېڅ، قومو مرش کردا  ال هم محسوس 

 ،لکه په سوڅچ، سوڅچ پتیځ والڅتووو کې د قبیېنوي جوړښنتووو شنتون، او غوښ  دی

په ت رو دوه لسیزو کې  ه له دې چې د اوا شس، بدې حکومتولس، جګتې په شتون 

کې د وليس ګ و د پووندڅتوب، د افغناين ا زښنتووو د پنالنې اانيل بنسن ووه ګڼېنړ 

ک نږي، پننو د دې تنر ېنننګ کېنه چننې منوږ د پننرمېتېيل افغاوسنتان بحننث کنوو، پننه 

یسنو، ونو الزمنه ده چنې د دې دولت او مشا کت تابیا و یزان کې د پراخ بنس افغاوست

روع نمینرا   هن،ۍ، قنومو جوړښننتووو پنر ځنای باڅند منتېبننه  هن،ي، دولتنو مشنن

جوړښتووه پیاوړي يش، تر ېو موږ وکولړ شو، پنه ټنول ه نواد کنې د پیناوړي دولنت 

لرووکو شو. د پان کردا  ک دای يش په دې سی ه کې د  اتېووکنو ګڼنو کېننو پنو ې 

افغاوسنتان مرکنزي حکومنت پنه ادا ي اانالحاتو کنې  پیاوړی پناتې يش، پنو کنه د

د و جوړښتووو ځای منتېنل جوړښنتووه )برڅالړ شو، لرې وه ده چې د قومو  ه،ۍ ا

پنه دې چنې  ولسوالس شو اګاوې، والڅتو شو ا ګاوې، ميل شو ا( څې ځاڅناسنتو يش

 د سیال جوړښنت پنه توګنه لنه توګه به موږ په ځینو حاالتو کې د پان شتون د دولت

 کتی وی، پو دا السته  اوړوه به کېنو وویيس. ېمېې لر 
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 دېګاين يا وټه پوري ژبه
  

Degani or Wata-Puri language 
 

Research Fellow Abdul Qayum mashwani 
 

Abstract 
 

The Degani or Wata-Puri language is the central 

Dardic languages which is related to this language. This 

language had been spoken in the Pech Dara (Pech 

Valley), Watapor District of Kunar Province of 

Afghanistan, but now only few people among all resident 

of Kattar and Gamber Valley of Wata-Por District of 

Kunar province understand this language, it is now at 

the state of being expunged.  

Since in the classification of languages the name of 

this language has also been listed and there is not 

enough information about it. Therefore, this paper 

attempts to shed light about the structure and nature of 

this language.  

 

د ې تووال عبدالقیوم مشواڼو دا لیکننه د ې توپنوه عې نو  تبنې تنه د ترفینع 

 دی. ملرڅز کال وړاودې شوی ۱۳۹۷لپا ه د مکېفیت کنفراوس دی چې په 
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 لنډيز

ه د مرکزي دا دي ببو په سوييل ېناوګې پنو ې اړه لنري. د ګاين يا وټه پو ي بب

دا ببه د کووت واليت د پ   د ې په وټه پو  ولسوالس کې ويچ ک ده، له ه دې امېنه د 

 وټه پو ي په سې ه يېز وامه هم وومول شوې ده.

ک نا  کنال پنه  ګ بنري د ې د -په دې ببې اوس يال د وټه پو  ولسنوالس د ک نا 

 ر کسان ېه واېه پوه ږي؛ پو د ولسوالس په وو و سې و کې کيل کې د ګوتو په ش 

مرتوکه شوې ده. په دې مقاله کې د د ګاين ببې د جوړښت او ېروګوا  په اړه لننډ 

 معېومات وړاودې شوې دي.

  رسيزه

د د ګاوو يا د ګاواوو په وامه په ب الب ېو پښتنو سې و کې يو اتنېڅ بووند کنوي. 

وګتو ببه توپري لري. په زياترو سې و کې پښنتو، پنه ځېننو په ب الب ېو سې و کې د دې 

سې و کې د ي او په ځېنو وو و سې و کې يې کوچنس سې ه يېزې ببنې پپېنې کنتي 

دي؛ پو د کووت واليت  د پ   د ې په وټه پو   ولسوالس کې پېوا د د ګناين پنه وامنه 

اوس د ګناين ببنه  ببه او د د ګاوو په وامه پېڅ اوس دل. د وټه پو  ولسوالس د ګناوو

ه ره کتې او ځای يې پښتو وېولړ دی؛ پو په ک ا  کال کې اوس هم   نر لنږ کسنان 

 په دې ببه ېه واېه پوه ږي. 

د ببو په و ش کې د دا دي ببو په کتا  کې  د وټنه پنو ي او د ګناين ووموونه تنر 

د ګاين په کې د سې ه يېز وامه )وټه پو ي( ېر  زينات دی. دسرتګو ک ږي؛ پو تر 

دې ببې په اړه که ببپوهاوو ېه کا  کتی هم وي؛ پو موږ ته ونه دی  امعېنوم او  

ونو دا مقالنه د دغنې ببنې پنه وسنبو  ،په عې و کتيو کې د دې ببې په اړه ېنه وشنته

 پ نودوې کې مرسته کوالی يش.

 د څېړنې اهميت او مربميت

و ېيوه   ره محدوده ببه ده او تقريباف د له منۍه تېېو په حال کې ده، له د ګاين 

کسو پرته وو  ويووکو وه لري؛ وو لږ تر لږه يوه د  ا پو يې بايد پوودي يش، چې د 

ونګالمو په برپېېڅ اپته وه يش؛ له دې امېه يې د معرفس او  بتووې په برپه کې د 

 لومتيتوب حق د لود.



 دېګاين یا وټه پوري ...       

99 

 

ړه تر اوسه ببنس ې تونې ونه دي شنوي او ينا منوږ تنه ونه دي د د ګاين ببې په ا

معېومې؛ پو دومره ويالی شو چې عې و کتيو تنه د د ګناين ببنې پنه اړه ېنه ونه دي 

دې پنه  وړاودې شوي؛ وو کېکه اړتېا محسوس ده چې په دې اړه م کن  کنا  ويش او 

  ول د دې ببې    ا پوودي او حق يې ادا يش.

 د څېړنې موخه

د کنفراوس  ځاوګتې موپه دا ده چې د دا ديڅ ګروپ يوه کوچنس او متبواوده 

 ببه ېه واېه عې و کتيو ته معر  او يوه وسبو    ا يې پوودي يش. 

 د څېړنې پوښتنې

 ؟ګاين څا وټه پو ي ببې کومې ځاوګتوې لري دن ۱

 ؟د ببې جوړښت ېه  ول جوړښت دین ۲

 ؟کې کې ې او فعېووه په ېه  ول  اځو هوټه پو ې بب څا په دڅګاينن ۳

 میتودد څېړنې 

د دې    ا په برابرولو کې ما د ګناين ببنه لنه پښنتو  ه تنر ېنه برينده پرتېنه او 

 ترش ح کتې ده؛ وو طبېعو ده چې د ې توې م تود مې پرتېېز او ترش حو دي.

 دېګاين یا وټه پوري ژبه

توکو غږوونه دي. د هنرې ببنې د د يوې ببې تر ټولو ميم، ا زښتنا  او بنس ېز 

غږووو ش  ر ب چ وي او که کېه د دوو يا ېو ببو غږووه د ش  ر له مېې  ه برابنر وي؛ 

غږوونو  وو دا يواځې يو ت ادف ګڼالی شو. د دې پر عکس بېا د ينوې کنو وس د ببنو د

 او تو و ترمنځ زياتره د ش  ر و ته والړ لېدل ک ږي؛ پو دا هم د کېېې په توګه وه شو

منالی، ځکه کېه کېه وو  عوامچ د يوې کو وس د ببو پر غږووو هنم اغ نزه کنوالی يش، 

چې په پايېه کې ځېنې غږووه له السه و کوي او ينا ځېننې ونو  پپېنوي. د سنا ي پنه 

  ول پښتو او د ي لنه ينوې سن ې  ا جنال شنوې ببنې دي چنې اوس د واړو تنر مننځ 

ټ  په اوږدو کې لنه ونو و ببنو او ولسنووو ېرګند غږيز توپري لېدل ک ږي. دا د زماين وا

  ه د دوی د اړيکو پايېه ده. 
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په مقابچ کې دا دي ببې چې پنه لوينه کنې لنه پښنتو او د ي  ه ګنډه منشنا  

 دلري، زما په اود تر اوسه د غږووو په برپه کې له پښتو  ه د پام وړ توپري وه لنري او 

 ټولو غږيز سېستم  ه تقريباف و ته دی.

عېم چې د يوې ببې غږووه، د هغو اړيکو او ځاوګتوې او په ټولېز  ول غږيز هغه 

 سېستم تر ې توې الودې وېيس فووولوبي يا غږپوهنه ووم ږي.

هره ببه د وو و مېېوقاتو په ې ر په پپچ جوړښنت کنې لنه بېنې  ه ېنه واېنه  

غږوونو توپريووه لري او هې کېه  ه کت مت و ته وه وي؛ پنو ټنولې ببنې لنه اوسناين 

ېېه تشکېې ږي. هغه غږيز واحد د فووېم په وامه ياد ږي چې ببه ترې  غ ږي. فووېم 

په يواځې توګه بې معنا وي، پو په پپېو کې يې له يوځای ک دو ېېنه معننا لرووکنې 

 ( فووولوبي يواځې ا زښتنا  غږووه تر ې توې الودې وېيس.۱۰: ۷کې ې جوړ ږي.)

ده، د شې ې ز ږدې پ تۍ په پېچ کې په دې فووولوبي يوه وسبتاف ووې موضوع  

برپه کې ې توې او مطالعات پېچ شوي دي. پېوا فکر ک ده چې تو ي د ببې بنست 

 دی؛ پو اوس دا مسې ه او  ابته ده چې ببه له اوساين غږووو ېېه  غ ږي.

( degāni( ينا د ګناين)wǝṭapūri اګرځو پپېې موپې ته چنې د وټنه پنو ي)

دې ته  وټه پو ي ببه ځکنه واينو، چنې د کنووت والينت د پن    ببې وسبو پ نودوه ده.

د ې په لومتۍ ولسوالس يعنې وټه پو  کې ويچ ک ده او ال تر اوسنه پنه ځناوګتي  ول 

په ک ا  کال کې ځېنې کسان په دې ببه پوه ږي او ېه واېه پرې ګت ږي.له ه ندې 

ا دی چنې ببنه د امېه ځېنو کساوو د ک ا کاليو په وامه هنم وومنولې ده؛ پنو اانچ د

 اتنېڅ په وامه ياده يش؛ وو زه يې په پپېه لېکنه کې د "د ګاين" په وامه يادوم.

ک ا  کال يو لوی کېړ دی، چې د پ   د ې لومتۍ کېڼې پواته ب ېه شنوې د ه کنې 

 پروت دی. پېوا تر ک ا  کال چاپ ره يو د وال  اتاو و. د کيل لنه منۍنه لوينه ويالنه ت ر نږي

کې يو جومنات هنم دی. دا پېنوا د کافرسنتان  ينو کېنړ و. د ک نا  کنافر اوس يې په منځ 

  ااطالح ال تر اوسه هم په کووت کې پاتې ده، چې په سېت زړي اطالې ک ږي.

د يادولو وړ ده، چې د ګاين ببه پېوا د وټه پو  ولسوالس په ونو و کېنو کنې هنم 

ويچ ک ده. د ګاوان د دې ولسوالس په زياترو کېو کې اوس هم م شنت دي؛ پنو ببنه 

يې پېوا له السه و کتی او يواځېنو ېرکووه يې په ک ا کال کنې شنته دي. د وومنوړې 
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ببې ويووکو د ه واد پنه ونو و برپنو  سې ې د ګاوان اوس په پښتو ببه ګت ږي. د دې

کې وشته او يا موږ ته معېوم وه دي. د ببو د و ش له مېې دا ببه له پښتو ېېنه جنال 

او په ب ېې کو وس پو ې اړه لري؛ پو تر هر ېه زيات د لغتووو په برپنه کنې لنه پښنتو 

 ه ځېنې مشرتکات لري او ګومان ک دای يش چې دا لغتووه به ينې د زمناين واټن  

 په اوږدو کې له پښتو ېېه اپېستو وي.

 د د گاواوو په اړه  په حېات افغاين کې لېکچ شوي دي:

کنې  دغه قوم په پېچ کې په زيات ش  ر  ه په شام  او پتنېځ افغاوسنتان ))

م شت و، اوس يواځې په کنووت، پنو تنو بناجوړ او لنږ شن  ر ونو  ينې پنه لغنامن کنې 

ب چ قوم ش  رل ک ږي، ځاوتنه ب نچ  دا  لنري د گان په کووت کې يو  استوگنه لري.

 چې د سېداوو له قوم ېېه د  او پادشاه )پاچا( هم و ته وايو.

اوس سېد بابوجنان پاچنا د کنووت  ئنېس د  او د کابنچ د امنري لنه پنوا هنم ينو 

 استاز  د مالېې د  اټولولو لپا ه هېته ټاکچ شو  دی.

ا يخ او طبقنات اکن،ي کنې د گاوان په هغه ببه پ،ې کوي، چنې د بنابر پنه تن

لغامين ببه بېچ شوې ده. داسې ښکا ي چې په د گاين ببه کې زيناتره سنسنکر ت، 

فا يس او ځېنې پښتو کې ې هم موجودې دي او   رې کې ې يې له سنسکر ت  ه 

له دې وه معېنوم ږي چنې د گاونان لنه هنندي ونناد ېېنه وو، پنو د  و ته وا  لري.

د افغاوسننتان پېننڅ پننه غېطننس  ه دهقاوننان،  ري.هننندکېو  ه هننېڅ اړيکننې وننه لنن

د گاوان بو  او تاجڅ د د گاواوو  ه يو ىش گڼو، پو دا ب ېو غېطنه ده. وړاوندې 

لېکچ شوي دي چې تاجڅ د اسالم تنر ظينو  و وسنته دغنو سنې و تنه  اغنيل دي او 

 (۴۷۸: ۶هندي ماهبه د گاوان له دو  وه وړاودې په دغه مېڅ کې م شته وو.(( )

  ت افغاين "د کافرو ببه" تر  لېڅ الودې بچ ځا  کښيل دي:حېا

لغامين يا د گاين ببه هم يو ېه د دو  له ببنې  ه و تنه ده او پشنه ينو ببنه د 

د دو  په ببو کې د عر  ببې کېامت ب ېنو  زياترو کافرو له ببې  ه مطابقت لري.

چنې د گرينڅ او د هنندي کېامتنو د زيناتوا  لنه امېنه داسنې معېنوم ږي،  وه شنته.

او د  يوځنا  استکيتني د حک راونس تنر زوال و وسنته يووناين تاتنا ي او هنندي  ه

پنېاب د  اجه گاوو د تابعېت له کبېه د سنسکر ت او بياشه ببو کې ې د دو  په ببه 

 ( 48٦: ۶کې   رې لېدل ک ږي چې هغه وپت تر کندها  پو ې ويچ ک دلې.)



     کابل مجله

102 

 

ه  لنې ېېنه پنه سنوييل ېناوګې پنو ې اړه د ګاين ببه د مرکزي دا ديڅ ببو ل 

لري. تر اوسه د دې ببې په اړه ېه کنا  ونه دی شنوی او ينا بنه ينې هنم د افغاوسنتان 

 عې و کتيو ته پو ه ېر  وه وي معېوم. 

 ل. کې کښيل دي:۱۳۴۵وا و ني ببپوه ما ګنس  رن د د ګاين په اړه په 

يای پېچ چېزې بناالتر ( بر کنا  د پ مط وم -مفتوح ت -)) د  وته پر)و مط وم

مناطق مرشقړ   از چغه  ای و د  قريه ه ېوا ، ليېه با زباويای هندو آ يايړ که د

ګفته مېشود ا تباغ قريل تر دا د، مثالف کېامت ماوند" پېاڼو" به معنا آب و بېېننه) ن 

با زو کړ پواوده شود( به معنا پواهر با زباويای وادی های هند و پاکستان مطابقت 

باوينای پشنلړ و کنوا تړ و پنووا  و شننه و ز د وه با دسته وام وياد دا وينڅ کنه مېکن

 (۲۸: ۴غريه با دسته اپريالاکر ا تباغ دا د.(( )

له کو وېو بب  تووکو ېېه دوست شېنوا ی لومتوړ ې تووکړ دی چې په پپنچ 

تي ا ر "د افغاوستان ببې او توک ووه" کې يې د دې ببې په اړه لنږ ېنه معېومنات و کن

 دي چې کت مت يې دلته  اوقېوو:

په وټه پو  او ګرت) ګرتګچ( کې يعنې د کووت په سېند د پن چ د  ))وټه پو ي ببه: 

 (۳۹۸: ۲سېند د توي دلو د ځای وه لږ ېه پاس دغه ببه بوودۍ ده.(()

بېا په ه دې ا ر کې "د دا دي ببنو ې تونه" تنر  لېنڅ الوندې داسنې ې نتل  

 شوې ده:

مرکزي دا دي ببو په ج ېه کې يوه وټه پنو ي ببنه ده چنې د د پو ي ببه:  ))وټه

کووت د واليت د پ چ په د ه کې په وټه پو  او )کرت کال( کې بوودۍ ده. د وو و مرکنزي 

دا دي ببنو پننه لننت کنې دغننه ببننه د شوماشننتس، ه ندا  وګننه د ونګالمننس او ګېنګننا  

 دي ببنو پنه مننځ کنې ديالېکتووو  ه زياته پپېوي لري او حتړ دغه ببه د مرکزي دا

 يوه ېاوګه جوړوي.

 دلته يو وړوکړ منت د ښکا ودوی په توګه وړاودې کوو:

dū zūyen yek nāṛ rate dawā išaū. yek isyenaū zi :( men 

puṛ thū) se dūi zui isyenaū zi: ( men puṛ thū). 

ی د يوه ماشوم په بنا ه کنې د دوو ښنۍو جګنته وه. ينوې وينچ ) دا زمنا زو بباړه:  

 دی( بېې ويچ: ) دا زما زوی دی(.
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تحېېچ: دو) دوه( عدد دی. زويني)ښۍو( اسم هات ج ع اضا  حالنت، ين  د 

اضافت وېښه ده. يېڅ)يوې( عدد دی. واړ) هېڅ، ماشنوم( اسنم هات.  ايت)پنر، پنه 

      با ه، کې(. داوه)دعوا( عر  کې ه ده اسم هات مفنرد پنه لنومتي حالنت کنې. ايشناو

ې مايض اېغه ده، کومکو فعچ دی. ايسېېناو) ويچ( ماضړ است را ي. ) وه( د قريب

زي) چې( د تابعو ج ېو د  بط وظېفه اجرا کنوي. مني)زمنا( د مفنرد منتکېم اضنا  

ضنن ري دی. پننوړ )زوی( اسننم هات مفننرد. تيننو) دی( د ج ېننو د  بننط ادات دي. يس 

( اسم هات )هغه( اشا ي ض ري دی. دوی )بېې( تعېېنوووکړ ض ري دی. زوی)ښۍې

 (۴۴۱ -۴۴۰: ۲مفرد دی.(()

ځېنو کساوو د ګاين ببه د ګو ي ببې ليېه ګڼېې پو زما د ې تونو لنه مېنې دا 

ادعا س ه وه ده او له اټکچ پرته وو  ېه وه دي. په دې اړه په دې و وستېو کې په ينوه 

 موووګراف کې لېکچ شوي دي:

ۀ ونګالمنړ، ليېنه ينا ))ليېۀ شوماشتړ، ليېۀ وټه پو ی يا کتا  قېعه يړ، ليېن

زبان ساوجړ، ليېه يا زبان کتوګېړ، کوهستاوړ، پشه يو مو ګنسنرتوړ اين  زبنان  ا 

 (۹ -۳:۷)يکړ از ليېه های زبان ګوا ی مړ داود.(( 

  د ګاين کې  بېووو او وسرتبېووه په  

په د ګاين ببه کې يواځې وسرتبېووه کا  ږي او  بېووه  وه لري. پنه پښنتو ببنه 

 بچ  ه د وسرتبچ  اتګ له ځېنو استثنأتو پرته حت و دی؛ پنو ېنومره  کې له هر

 چې ما محسوس کتې ده، په د ګاين کې بېا يواځې وسرتبچ کا  ږي.

د يادولو وړ ده چې وه تنا يېو متنون پنه الس کنې لنرو چنې د هغنو لنه مېنې  

سنې قطاوت وکتو چې دې ببې پېوا  بېووه د لودل او که وه او وه هم د دې ببې دا

ويووکړ  اپاتې دی چې پر دې ببه په سم  ول پوه يش او د هغه له پولې په دې ببه 

کې د  بېووو د شتون او وه شتون تايېد وکتو. په دې اړه مې لنه پوهاوند  اک نر زينا  

 ېېه د ااېچ له ال ې وپوښتچ هغه وويچ:

)) وټننه پننو ي لکننه گننوجري هننندي آ ه لننري او ټننولې هننندي ببننې ان تننر 

او ا دو پو ې يواځې وسرتبېووه لري، لکه: )کتاب مېں، سنکول منېں(  ندکو( ليندا)ه

ښايو پښتو،يواځ نس ببه وي چې ان غ،گبېووه ) بېووه او وسنرتبېووه( ينې پووندي 

 ساتيل دي.((
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 په د ګاين ببه کې هغه وسرتبېووه چې ما تشېېص کتای شو، دا دي:

 (may, se, pǝse, ta,  ) 

بېووو په اړه د پښتو او د ګاين ج ېو جوړښت په پام کنې دلته د  بېووو او وسرت 

 وېسو: 

  ګايند                           پښتو                                                                

     kItāba may āsū و)ما کتاب کې ولوستچ(کتابه مړ اس   په کتاب کې مې ولوستچ -۱

 شننه

د لوستېو او ويېو فعېووه يو  ول دي يعنې هغوی وايو ) ما کتاب په د ګاين کې 

کې وويچ(. ه دا  وګه د )مې( ک زو ی وومۍری هم وه کا وي، يواځې )منا( کنا وي. 

 پو تنس ج ېه په پښتو کې داسې ترش ح او توض ح کوالی شو:

 kItāba( ،په کتاب کې :a د کې معنا ښندي چې په و وسنتېو ج ېنو کنې بنه )

 .توض ح يش

may مړ د )ما، اوډول شېيص وومۍری دی( لکه په ا دو کې واينو منېں ونړ :

 کياتيا: ما وييل وو.

 āsū  لکه چې د مېه مو وويچ، په ګو ي کې د ويېو او لوستېو لپا ه هامغنه ينو :

( د مننايض مطېقننې و   وسننتاړی دی، چننې د مننتکېم، ū( فعننچ کننا  ږي. )āsد )

ول  اځو او فعچ د پښتو په ې ر د شېص لپا ه وه مېاطل او غاڅل د  واړو لپا ه يو  

 ګرداو ږي. وو پو تنس ج ېه په د ګاين کې داسې وايو: کتابه/ مړ/ آسو.

ه کو  ته و س دۀ                            پريت سنې کوټننګ پېندو. په پرييت    -۲

xayràt se goṭang pidū     

د پريينت معننا ښنندي چنې  xayràtکه دې ج ېې ته هم ځنري شنو دلتنه هنم 

دا  تقريباف په لږ توپري  اغېړ او هره ببه له پپېو ببنېو ځاوګتوو  ه سم په پو ويووو کنې

 تغېري هرومرو  او . 

se د  ه معنا ښندي چې د)په(  بچ و  ه وه شته؛ وو دلتنه هنم زمنوږ هغنه :

 ادعا  ښتېنې ک ږي چې په د ګاين ببه کې  بېووه وه کا  ږي. 

goṭàng.په د ګاين ببه کې ګوټنګ د کو  او کوټې دواړو معناوې ښندي : 
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pidū په دې کې ه کې لومتی جز )پېد( د  س دو معننا ښنندي او لکنه چنې د :

( هامغه د فعچ مايض پاهه ده؛ وو کت مت پښتو بباړه يې دا ده: ūمېه وويچ شول)

  پريت  ه کو  ته و س دۀ     

 و   جالې پسې وښتړ و ) جاله پسنې  تنو(  په جالې پو ې يې ځان وښېولړ -۳

jālan pǝse rūtū   

د پو تنس ج ېې مفيوم په د ګاين ببه کې له پپچ جوړښت  ه سم ادا ک نږي 

او کت مت د پښتو په ې ر وه ادا ک ږي. په د ګاين کې وايو:  جاله پسې وښتړ و. د 

 يادولو وړ ده، چې )پسې( وسرتبچ يې له پښتو  ه يو شړ دی. 

    پننه تننا پسننې يننې  اول ننږمل  تننا پسننې يننې  اول ږمل)تننون پسننې مننې شنن و(           -۴

me šāū tūn pǝse   
پو تنس ج ېې ته که ځري شو، د پښتو په ې ر د متکېم مفرد)م( د فعچ پنه پنای 

کې ځان وه ېرګنندوي، بېکنې پنه مسنتقېه توګنه تنر فعنچ دمېنه  اغېنړ دی، يعننې 

 تاپسې يې زه  اول ږمل وايو.

دې پر م ز باودې پنروت دی          کتناب دې پنر م نز پنروت دی )کتناب کتاب 

  kItāb mez ta partūم ز ته پرتو(  

 ارتباطي ادات

   په د ګاين ببه کې ځېنې ا تباطو ادات دا دي: 

  natikهومره 

  dieهسې  

  yā يا  

  kǝ  که

  natik lūkoṛ aw nito هومره ماشوم وه يم  -۱

د وفنې ينا  nit  د زه، awد ماشوم،  lūkoṛد هومره،  natik په پو تنس ج ېه کې

د مفرد متکېم لپا ه د الحقې يا پاهې په توګه کا  دلړ دی؛ وو په پښتو کنې  oوه او 

 د ج ېې جوړښت کت مت داسې دی: 

 هومره ماشوم زه وه يم. 

  die yak bay diti هسې يوه پ،ه ده
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د ده معننا diti د پن،ې او bayد ينو،  yakد هسنې،  dieپه پو تنس ج ېه کنې 

( د جننس لنه مېنې لنه yak ښندي. د يادولو وړ ده چې په دې ج ېه کې عندد)يڅ

پپچ معندود  ه ونه دی ګنردان شنوی، چنې دا ينې د پښنتو ببنې لنه جوړښنت  ه 

 ېرګند توپري دی.

  goṭànge co dūγ yā dit ắn  کو ته الړ شه شتومبې يا پېاز  اوړه

امنر فعنچ  coد تنه،  /eووم دی، د کنو  پنه معننا، / goṭàngکې  په پو تنس ج ېه

ا تباطو کې ه ده چنې  yā ووم دی، د شتومبې په معنا ، dūγ دی، د الړ شه په معنا،

امنر فعنچ  ắnووم دی، د پېاز پنه معننا او  ditله پښتو او د ي  ه هېڅ توپري وه لري، 

 دی، د  اوړه په معنا.   

 jūmātange co kǝ se mūlā ونه و، طالنل  اولنهجومات ته الړ شه که مال 

ni ta, čǝṇay se ắn   
 co د تنه،  /eووم دی، د جومات په معنا، / jūmātangپه پو تنس ج ېه کې هم

له اطېه اداتو ېېه دی چې کت مت په پښنتو   kǝامر فعچ دی، د الړ شه په معنا، 

مال ونوم   mūlāعنا، اشا ي وومۍری دی، د هغه په م seکې هم ه دغه معنا ښندي، 

 د و پنه معننا،  taد وفې يعنې وه په معننا او ni دی چې په پښتو کې يې هم مال بولو،

čǝṇay ، ووم دی د طالل په معننا چنې   نر پښنتاوه ينې هنم چڼنړ بنوse  اشنا ي

د  اولنه او  اوړه دواړو لپنا ه کنا  ږي،  ắnوومۍری دی چې دلته د /يې/ معنا ښندي. 

کېه پښتو وايو وو دغه دواړه يو د بنچ پنه ځنای کنا وي او پنه ځکه پو دغه پېڅ چې 

دې  ول ت روځو. دلته يو بچ ېېز ته هم ځري ک ږو، هغه دا چنې د ګناين د  اوسنتېو 

 : دواجان(۱فعچ وه لري.)

 ستی  اوړه، يا س رلړ  اوړه.  :لکه

  د د ګاين ځېنې ا تباطو ادات له پښتو  ه هېڅ توپري وه لري؛ لکه: کۀ، يا، ...

 د اضافت ادات

د اضافت په برپه کې د ګاين ببه له ګو ي  ه کت مت س ون لنري؛ پنو زمنا 

(  الننډه کنتې او ينواځې naپه اود د وپت په ت ر دو د ګاين ببنې و و و و د اضنافت)

 (  ه افاده ک ږي.nپه)
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په د ګاين ببه کې د اضافت ترکېل داسې دی چې لنومتی مطناف الېنه پنه متغنري 

 د اضافت تو ی او و پسې مطاف  اځو؛ لکه په الودې ج ېو کې:حالت کې، بېا 

  aẖmadan yā  د اح د مو                            

  maẖmūdan bā          د مح ود پال                      

په ااچ کې اح نده aẖmada/ n/ yā  يا =   يعنې په لومتۍ ج ېه کې اح دن

 /maẖmūda /n   ه ج ېنه کنې مح نودن بنا = څو او په دو aẖmada na yā وه يا= 

bā  =په ااچ کې مح وده وه با maẖmūda na bā .و    

 مختاړي

 کې: حالت د وفې او ويې په  -الف

د دې  ول مېتنناړو پننه وښننېولو  ه منفننو اننفات مېننرد فعننچ امننر او  وفننې 

 جوړ ږي. د وفې مېتاړي دوه او دا دي:

 mǝ(، منه پاېنه)mǝ bay، منه کښن نه) mǝ khā، مه پو ه   mǝ kar  مه کوه

oči(مه ګو ه ،)mǝ thār(مه کښ نئ ،)mǝ bayin.) 

و وستس ج ېې ته که ځري شو د ج عې او مفرد امر فعنچ تنوپري پنه کنې لېندل 

کا  ندلړ دی. ونو ې ب ېګنې  bayinاو د ج عې لپا ه  bay ک ږي؛ يعنې د مفرد لپا ه

 يې دا دي:

 nǝ، ونه ويننو) ni khāro، ونه پنو ي ni bakār، ونه وېيسنni karānوه کنوي 

yinan .) 

 د مطلقيت په صورت کې  -ب

د مطېقېنت مېتناړي دي، کېنه چنې د  / Wāاو /وا /∂Wپنه پښنتو ببنه کنې /و= 

ځېنو فعېووو په   کې  ايش مطېقه مايض تنرې جنوړ ږي لکنه: لنه پنندل، لېکنچ، 

بړل، ملبچ، اغوستچ، تتل او وو و  ه چې په   کې ووښيل ونو مطېقنه منايض تنرې 

 جوړ ږي:  

 پښتو                              د ګاين      

  may likū لېکو                               مړ            ما ولېکچ       

  may ringūما وبړل                    مړ  ينګو                          
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  may lāwū ما واغوست               مړ الوو                              

  may gitū ما واپېست               مړ  ګېتو                              

  may ilā kirūما پراوېست               مړ ايېه کريو                    

 ( د مطېقې مايض وېښه ده. ūپه پو تنېو ب ېګو کې وينو چې د فعچ په پای کې) 

 katik logān tay dita ?کتیڅ لوګان تړ ديته؟        ېومره پېڅ دې ولېدل؟

 ?katik lokūṛā tay ditaتړ ديته؟  ېومره کوچنېان دې ولېدل؟کتېڅ لوکوړه

  katik kam tatik rūpǝyکتېڅ کم تتېڅ  وپس          ېومره کا  هومره اجو ه

 ?ki jangay con                کو جنګړ ېون؟                               چ رته ځې؟

 kati lūkoṛān tay ditiېومره هېکان دې ولېدل؟    کتو لوکوړان تړ ديتو  

 kati lūkoṛān tay ditǝ ېومره هېکان دې لېد  وو؟  کتو لوکوړان تړ ديتۀ 

 tū jangi ắwū  هېته  اغېړ و        تو جنگو آوو        

 tū jangi ắyew         توجنگو آي و      هېته  اغېې وه

 tay پدای مې دې ستا په شان وه کتي     تړ په شاوتې منړ پندای ونه کرينو

pǝšānte may xūdāy nǝ kIriw 

 ắw aw  آو او مني با چغ نينګړ ګناو    ننزه او پال  مې چغ ای ته تېيل وو   

may bā čǝγasrayngay gāw 

  ګوټننناوګې ېنننو دوغ ينننا دينننت آن                 نکو تنننه الړ شنننه شنننتومبې ينننا پېننناز  اوړه 

gūṭānge cū doγ yā dit ắn 

جومناتنګې ېنو کنه يس منال وېتنو  ننن  جومات ته الړ شه که مال وه و چڼړ  اوله

 چڼړ يس آن

ay si ắn čǝṇ  jumātange cū kǝ si mulā nito 

 law qamaqǝl= لو ق قچ     ر ک عقچ

  be nangà = بې ونګه      بې ونګه

 be lār= بې ال        بې ال ې

 aẖmad gā  = اح د ګا     اح د الړ

  jamila gǝy = ج ېېه ګس    ج ېېه الړه

  aẖmad aw maẖmūd gayà مح ود الړل= اح د او مح ود ګېهاح د او 
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 jamila aw ắmIna gaye ج ېېه او آمنه الړلې= ج ېېه او آمنه ګه يې

 mās khāy tǝy غوښه دې وپوړه= ماس کيای تيس

 drān bārب رته = با    )امر( د وازه ب رته کته )د ان با ( 

 šūdū Ila kar کر( ايېه = ايېه )امر( و غومړ ايېه کته) شودو ايېه

  drān klak kar و = د ان)امر( د وازه پو ې کته )د ان کېڅ کر(

 ?tasānge tay ắsū  هغه ته دې وويچ؟= تساوګې تړ آسو؟

 tasānge may ắsū هغه ته مې وويچ= تساوګې مړ آسو

    ta jāy tū toẓǝyهغه ځای دې وتوږه= ته جای تو توږۍ

    ta jāy may toẓǝy هغه ځای مې وتوږه= ته جای مړ توږۍ

 tasānge may kItāb nū هغه ته مې کتاب و وړ= تساوګې مړ کتاب وو 

  dupā mi jange yeغرمه زموږ ځای ته  اشه= دوپا مو جنګې يې

 پښتو   د ګاين مفرد                د ګاين ج ع

 nit                     (nite )پوزه=         

 ans                    (anse )سرتګه=      

 kān                   (kāna)غوږ=        

 hāt                    (hāta)الس=         

( eله پو تنېو ب ېګو معېوم ږي چې د پښتو ښۍېنه وو ج ع په د ګناين کنې پنه)

 ده.( aده او د ورينه ج ع په)

  پايله

(د Indo- Aryanainآ يناين) د پايېې په توګه ويالی شو چې د ګاين ببه د اودو

دا دي ګروپ په سوييل ېاوګه پنو ې اړه لنري. د ګناين ينوه   دا دي کو وس د مرکزي

مستقېه ببه ده، د کومې ببې ليېه وه ده. دا ببه د فووولوبۍ او مو فولوبۍ پنه برپنه 

کې د دا ديڅ ببو او په ځاوګتي  ول د پپېنې ېناوګې لنه ونو و ببنو  ه   نر و تنه والنړ 

  لري.

وړ ده چې د دې ببې د بووداوه ساحه د پښتنو په منځ کنې ده؛ ونو لنه  د يادولو

يوې  س و، عې و او شت نې ببې  ه ګنډه اوسن دوه هنرو منرو د دې المنچ ک نږي، 

 چې دا ببه   ر ېه وباييل او په پای کې   هم وباييل.
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د دې ببې له لږې ې توې هم ما دا پايېه واپېسته چې   ر زينات پښنتو لغتوونه 

 کتي؛ پو د پپېې ببې له غږيز سېستم  ه سم يې پپچ کتي دي.  يې پو 

ټول هغه غږووه چې پښتو ببه يې لري، پنه ه ندې ببنه کنې شنته دي، البتنه د 

( دې ببنې هنم د وپنت پنه גمرکزي دا ديڅ ببو د سوييل ېاوګې ځاوګتی غنږ)== 

 ت ر دو له السه و کتی دی.

اوګنو  کنې منا پنه ڇ=لکنه پنه د ا( ĉڇ =ه دا  وګه د ساوي ببې يو بچ ځاوګتی غږ)

 ې ووه موود. د وو ستاين ببې مشدد واو)ّو( مې هم په دې ببه کې ووه موود.نندې ببه ک

د هندې ببو په ې ر د ګاين ببنه هنم  بنچ  ،ې د مېه و ته اشا ه وشوهننلکه چ

 وه لري. 

زما په اود د دې ببې د اضافت وېښه له ګو ي  ه يو  ول وه؛ پنو د وپنت پنه 

 /aẖmada/ n( کا وي لکه: n( پر ځای اوس يواځې )naدو هغه لنډه شوې او د)ت ر 

yā  ياmaẖmūda /n/ bā . 

په د ګاين کې د لوستېو او ويېو فعېووه يو  ول دي يعنې هغوی وايو ) ما کتاب 

کې وويچ(. ه دا  وګه د )مې( ک زو ی وومۍری هم وه کا وي، يواځې )منا( کنا وي، 

 کې مې وويچ، بېکې وايو ما کتاب کې وويچ.يعنې وه وايو چې کتاب 

(  ايش دا د مطېقې مايض وېښه ده او فعچ د شنېص ūکه د فعچ په پای کې)

 لپا ه وه ګرداو ږي.

 ( ده. a( ده او د ورينه ج ع په)eد پښتو ښۍېنه و ج ع په د ګاين کې په)

پوښنتنه د پښتو او د ي په ې ر په فعيل پاهې د فشا   اوړولو پنه واسنطه هنم 

 ?mās khāy tǝy(  (mās khāy tǝy کوي لکه غوښه دې وپوړه= ماس کيای تينس

د يادولو وړ ده چې د پښتو جنس او د دا ديڅ ببو د مرکزي ګروپ د سوييل ېناوګې 

جنس  ه   ر وپت س ون وه پو ي، يعنې ک دای يش يو ېېز په پښنتو کنې ورڅننه 

 وي؛ پو په دغو ببو کې ښۍېنه وي او يا پر عکس.

 وړانديزونه

په افغاوستان کې   ر ش  ر ببې شته چې تر اوسه پنو ې ينې پنه اړه لکنه چنې 

هغسننې عې ننو او سېسننتامتېکې ې توننې وننه دي شننوي؛ وننو بويننه چننې د  ،الزمننه ده

افغاوستان د عېومو اکا مو د ببو او ادبېاتو مرکز ې تووکو ته د عې و ترفېعاتو  عې و 
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 ول د دا ي ببنو د لنوی ګنروپ پنه اړه د ونتۍ ن ې توېزې پروبې و وسپا ي او په دې 

او کره معېومات وړاودې يش. البته د دې ګروپ   نرې ببنې ه عې و کتيو ته ووي، تاز 

 په پتېۍو واليتووو په ځاوګتي  ول په کووت کې ويووکو لري.

په ه دې  ول د بدپشان د پامريي ببو پنه اړه تنر اوسنه پنو ې لکنه چنې الزمنه ده 

تېکې ې توې وه دي شوي؛ ونو بايند د دغنه ګنروپ ببنو د ې تونو هغسې عې و او سېستام

لپا ه هم ې تووکو ته د عې و ترفېعاتو لپا ه  عې و ن ې توېزې پروبې و وسنپا ل يش او پنه 

 دې  ول دا ګروپ ببې هم په عې و او مناسل  ول وې تل يش.

په افغاوستان کې يو ش  ر ونو ې ببنې لکنه ګنوجرو، بېنوچو، عنر ، کرغېنزي، 

ک نننو او وننو ې هننم شننته چننې باينند ې توننه يننې لننه پامننه ووننه غو ځننول يش او د تر 

افغاوستان د عېومو اکا مو د ه واد د تنر ټولنو لنوړ عې نو ا ګنان پنه توګنه دا عې نو 

 چا ې تر ه کتي.

 

 فووې ېڅ د ګاين فووې ېڅ ساوي فووی ېڅ ګو ي پښتو 

 syāl سېال hólič چيا  heni ه نو وزه

 gāw ګاو ghóyi ګيايو Heci ه  و غوا

 gǝḍa ګډه yiṛi يېتي heṛı ه تي م ږه

 oṣa اوښه oṣa اوښه oṣᾱ اوښه اوښه

 zǝrka ز که zǝrkà ز که omali اوميل ز که

 mid gidǝṛa مېد ګدړه lumbaṛi لومبتي lyākiāš شالېاکو ګېدړه

 mid Iẓ مېد يږ Iẓi ايږي Inčyāki اينچېاکو څږه

 γarcanǝy غرېنس   šàrǝwyāki اوياکو غرېنس



     کابل مجله

112 

 

 kikǝṛ کېکت kūkūṛi کوکوړي kūkūṛi کوکوړي چرګه

 mayiš مېېش meṣ م ا mayiṣ مېېا م ښه

 swǝy سوۍ   hosǝy هوسس هوسس

 kočir کوچري kūčūri کوچو ي kūṛāki کوړاکو سپس

   kūṛāki کوړاکو کوکرۍ
ووکوړ 

 کوچري

nokūṛ 

kučir 

 geṛ(āspa) ګ ت)آسپه( goṛi ګوړي goṛi ګوړي آسپه

 ādoš شادو makǝṛi مکتي بېزوګس
شادون 

 بچړ

ādonš 

bačay 

 ringan  ينګ  ringaylo  ينګېېو bānāw باواوۀ بړا

 hansan هنس  hansaylo هنسېېو hansāw هنساوۀ پندا

 bāṇūš شوبم obaṇyārṣ ښوبڼېا  obaṇyārṣ ښوبڼېا  ښکال

 ūwāš شووا   lәpl پېچ ځال

 hansan هنس  yәmusk موسکس muskā موسکا موسکا

 perǝyāṣ ښاپ رۍ yәperāṣ ښاپ رۍ yәperāṣ ښاپ رۍ ښاپ رۍ

 màšàri مرشي wāklareši واکېر يش واک نه
زوی 

 واک  

zoy 

wākmǝn 

 wālǝy والس yәwāl والس yәwāl والس والس

 wūlaswāl ولسوال swāliәwūl ولسوا  swālaәwūl ولسواله ولسواله

 wakila وکېېه wàkili وکېيل wakila وکېېه وکېېه

 ūdoṛš شودوړ biro بريو cālǝ ېالۀ مرغومړ

 kāṛo کاړو gorū ګو و gā ګا غويو

 gǝḍay ګډی hiṛo هېتو heṛ ه تۀ مږ

 ūtūrš شوتو  oṣ اوښ oṣ اوښ اوښ
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 nar zark ور ز     omalә اومېۀ ز  

l شال ګېدړ šā  gidaṛ ګېدړ oṛәlūmb لومبتو 

 nar yIẓ ور يږ   Iinč اينچ يږ

 γarca غرېه   šarāw ااو غرېه

 kūkūṛ کوکوړ kūkūṛ کوکوړ kūkūṛ کوکوړ چر 

 sanḍā سنډا   mišgā م شګا سنډا

 goṛ ګوړ goṛo ګوړو goṛ ګوړه آس

 kūčūr کوچو  kočoro کوچو و ṣūṇā ښوڼا سپړ

 likūṛ لېکوړ kūṛāki کوړاکو kūṛākǝ کوړاکۀ کوکری

 pišo پېشو   pisānsǝ پېساوسۀ پېشو

  ا  ḍāḍ  ا  ḍāḍ  ا   ا 
ḍāḍ 

 sabǝr ا،   ẖawșelà حوا ېه زغم

 breṣnā بر ښنا   palkāwǝ پېکاوۀ ېېڅ

 yimāl يېامل   himčar هې چر يېامل

perǝy ښاپ رۍ ښاپ ری ṣā  perǝyāṣ ښاپ رۍ   

 wākmǝn واک   wākindo واکندو wāklariṣǝ واکېريښۀ واک  

 wāli وا  wāli وا  wāli وا  وا 

 wūlaswāl ولسوال swālәwūl ولسوال swālәwūl ولسوال ولسوال

 wakil وکېچ wàkil وکېچ wàkil وکېچ وکېچ

 txǝrg تېر  alṭopočkà کچچ ټوپو kaceyāl ک  ېال تېرگ

 birǝṭ بريم biro بريو lawṣa لوښه س ر 

 pṛāng پتاوګ ičma مړ ېو āngalǰ ځاوگچ هل و 

 nar šādo ور شادو Šàdo شادو ṛә màk مکت بېزو

 کياچوشس xanzir پنزير  کوزی
yәkhāčoš 

 xanzir پنزير
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 sūrlanḍay سو لنډی   sūrlanḍay سو لنډی سو لنډی

 soy سوی soy سوی soy سوی سوی

 kuṇš شکوڼ pay yi پړ يو payiṣ په يېا شکوڼ

 manzaray منز ی zmaray زمری zmaray زمری زمری

 fil فېچ hāti هايت hāti هايت فېچ

 bačonḍ ب ووډ   aiconḍǝ اي ووډه پوسړ

باتنگت يا 

  ومېان
 bótingǝṛ باتېنګت bóṭingṛay باتېنگت  wātingiri واټنگريي

 empǝrṭ ټ  پر rәṭemp ټ  پر ṭemprә ټ  پر ټ پر

 jūwār جوا  jūwār جووا  jūwār جووا  جوا 

 gāzǝra ګاز ه riә gāz گاز ي ra әgāz گاز ه گاز ه

 bādrang باد وګ bódrang بود وگ bādrang باد وگ باد وگ

 باوېان
کاو ې 

 واټنگريي

Kānce 

wàṭingiri 
 کالباد وګ bónjāṇà بووېاڼه

kālbādrang 

 čaṇa چڼه čaṇo چڼو čaṇa چڼه چڼه

 lāšun الشون lawšuṇ لوشوڼ lawṣung لوښووگ هوږه

 palān پالن palāṇ پالڼ palān پالن پېاز

 zo زو yū يو ož بو او بشې

 kāšū کاشو rāmung  امووګ kalūl کېول کېول

 mǝy مس mungayṛi مووګړ ړي mingiyi مېنګړ يو مس

 bayindū بېندو biṇi di بېڼو دي išpe پ يش پو زۀ

   biṇipג بېڼو پو= išpe پ يش پو ي 

 zwoy زوی גiṛi ݜنېتي išmà ميش م رم 

 māmā ماما māmo مامو momā موما ماما
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 kākā کاکا ṛiūbàw بووړي dàd دد تره

 pūṛ پوړ ū pג پو= ū pג پو= زو 

 ṛā ړا bró برا blyā بېېا و و 

 dū دو di دي zū زو لو 

 mišanṛā مېشنتا dir دير der د ر ل و 

 mišanbayin مېش  بېني jómili جامېيل derān د ران وند و 

 bayin بېني saróṇi  وڼو Sārāni سا اين پښېنه

 xwāṣe پواښې pràš پرش gāyri ګای  ي پواښې

 sxǝr سېر orš شو  әgāwr ګاو ۀ پ 

 bǝn ب  derūṇ د روڼ derān د ران ب 

 naṛ bǝrkaṭe وتبرک ې parkaṭo پرک و   پرک ړ

 nyāṛ bǝrkaṭe وېاړبرک ې yәparkaṭ پرک س Parka pūλ پرکه پو= پرک س

 awṣay اوښړ sólo سولو amiž بامو اوښړ

 ṛān zoy ړاوزوي yәbrój براجس nāni واين و ودا 

 ṛān pūṛ ړاوپوړ bró pūλ برا پو= blāwūλ بالو= هو ا  

 ṛāndū ړاودو brow di براو دي blāzo بالزو و  ره

 kākān pūṛ کاکاوپوړ bāwṛi pūλ باوړي پو= dad na pūλ دد وه پو= د تره زوی

 pǝyn pūṛ پوړ پاپني fāpi pūλ فاپو پو= māṣoṛ ماشوړ ترو زی

 nosay ووسړ nawāso وواسو nàwāsә وواسۀ يسړ

 nosǝy ووسس nawāsi ووايس nàwāi ووايس يسس

 nikǝ وېکۀ gànbābo ګ  بابو būḍà بو ه هوېک

 nyā وېا ganyāyi ګ  يايو būḍi بو ي وېا

 māmān pūṛ ماماوپوړ mómi pūλمامو  momā naموما وه  مامازی
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 پو= pūλ پو=

   fāpi فاپو pipi پېپو ترو 

 māši مايش māši مايش māṣǝy ماښس توړۍ

 rayәmalg مېګری ḍIyā  يا مېګری
مې

 ګری
malgǝray 

 nәdušm دش   nәdušm دش   دښ  
د

 ش  
dūšmǝn 

 pešūk پېشو  prošuk پروشو  piṣok پېښو  و ږه

 mlǝx مېخ ṣalak ښېڅ ṣalak ښېڅ مېخ

 samsārǝ هس سا   gū wo ګو و zinoṛǝ هزينګوړ  هس سا  

 ompū اومپو ikočṭ ټېکوچ)ټو( wūpǝ ووپۀ لتم

 zanǰà زوۍه sohir سوهري siri سريي زوۍه

 injayč چېنېړ kirmi کريمو coṭ ېوم چېنېړ

 mǝčay مچس hinḍóro هنډا و armǝ ا مۀ مچس

   māčholi ماچيو  māčitān ماچیتان ګبېن چس

   mayṣi مړ ښو māsik ماسېڅ مچ

 māšay ماشړ foto فوتو masǝ مسۀ ماشړ

 kirboṛay کربوړی kirboṛay کريبوړی goλikilǝ گوݜو کېېۀ کربوړی

 ṣāmār ښاما  āmārṣ ښاما  ṣāmār ښاما  ښاما 

 wǝnḍǝlγ غووډل   nḍǝlǝγw غووډل غووډل

 kūṛ mūš موشکوړ  ikočṭ ټېکوچ mūṣà موښه موږ 

 mūš موش mūšo موشو mūṣi موښو مږه

 ǝndūkǝyṛ ړودوکس trócik تراو ېڅ fālcāpik فال ېاپېڅ ړودوکس

 manḍāq منډاې mondākū مووډاکو manḍākǝ منډاکۀ چنګښه
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 mačaṭ مچت ṇәmas مسم macoṭǝ م وټۀ کل

 maṇa مڼه maṇo مڼو Yàbob بوبا  مڼه

 bàp بپ ṭānguṛo ټاوگوړو biyi بېېو بيو

 bādām بادام Bódām بودام dāmāb بادام بادام

 pāw پاو gāf فاگ keint ک ېنت اينۍر

 lyāš لېاش čdrā د اچ lāk ال  کو 

 tingāli تېنګا  גangālik ݜنگالېڅ גangālik ݜنگالېڅ توت

 baṭang ب نګ Nók وو  әtāngoṛ هتاوگوړ  وا 

   hindwāno هندواوو kankār کنکا  هندواوه

 anšayṛi اوشړ ړي hārū ها و hārū ها و شفتالو

 aḍol ا ول aḍukay ا وک  aḍoka ا وکه هډوک 

 الوبېا ا لوبېا اا
alūboxārā الوبېا ا alūbuxārā الوبېا ا alūbūxārā 

 alūčà الوچه alūčo الوچو alūča الوچه الوچه

 kelà ک ېه kelo ک ېو kela ک ېه ک ېه

 alūkāṭ الوکام lūkāṭ لوکام lūkāṭ لُوکام لوکام

 mālṭà مال ه mālṭo مال و mālṭà مال ه مال ه

 akūṛ اکوړ ačoṛ اچوړ lemoṛi ل  وړي غوز

 gārū ګا و gārū ګا و gorū گو و گو گو ې

 ǝnǝyš شنس ṭhok ټيو  tūrūk تو و  شنې

 naṣtǝr وښرت rәnaṣt وښرت lawmuṭà لوموټه وښرت

 sinz سېنز rxaṇayaәm مرپڼېه sūnzu سووزو مرپڼس

 ilǰ ځېچ jul جول әmuṭ هموټ ووه

 wǝlà وله bayṇi بېڼو bew ب و وله

 kārγǝ کا غه qāq قاې kawṭǝ هکوټ هکا غ

 bāz باز bóz بوز bāz باز باز
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 kawtàr کوتر yәkawtàr کوترۍ kopiti کوپېتو کوتره

 inčǝṇàč چېنچڼه unkayṛič چووکېتي pečin پ چني چنچڼه

 sisǝy سېسس   sisǝy سېسس سېسس

 gāšoṛ ګاشوړ   kānjoṛ کاوېوړ چووچري

 byāti بېايت byāti بېايت xamči پ چو بېايت

 badànčaṛ بدوچوړ batànkoṛi بتنکوړي badànkuṛik بدوکوړيڅ لېنده

 amčaṛč چ چت ḍūri  و ي dūroṭi دو وټو ې  س

 mātoṛ ماتوړ motoṛ موتوړ baḍil بډيچ ماتوړ

 ank اوڅ hānko هاوکو ankà اوکه لو 

 onḍḍ  ووډ ḍoṇ  وڼ ḍon  ون  اوگ 

 jabàl جبچ jabal جبچ cimarḍon ېې ر ون جبچ

 layp لېپ nәbṛast بتسنت גep ݜېپ بتسنت

 ādǝrč چاد  ṛәhāg هاگت agàṛ اگت ېاد 

 zidā زيدا kočara کوچه  ه әcik ېېکۀ جامې

 paṭkay پ کړ paṭkay پ ک  pālәšāl شالۀ پالۀ پگتۍ

 wāskaṭ واسکت wāskaṭ واسکت wāskaṭ واسکت واسکت

 pirān پريان kūčayri کوچیري digri  يګري ک ېس

 àlwaylš شېويال šàrbāl ابال   پرتو 

 

 مأخذونه

د پايري زوی د وټه پو  ولسوالس د ک ا  کال اوس دووکړ،  حاجو دواجان -۱۱

 کې ،  په لېڅ لوست پوه ږي. په پښتو او د ي هم پوه ږي.  ۷۵

تو شېنوا ی، دوست مح د، د ا فغاوستان ببې او توک ووه، پښتو ټولنه، دول -۲

 مخ.۳۹۸ل، ۱۳۵۴مطبعه، 

، تحت ۀ تح یېړ دو ۀ لساوسېا  ګوا ، ضېا الېه، زبان ګوا ی)پايان وامض -۳

وظر پوهنېا  طا ې هاکر، پوهنتون ونګرها ، پوهنۍړ زبان و ادبېات، بېش 

 .۹ن ۷ش، افحات ۱۳۹۶فا سړ د ی، 
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ما ګ  س  رن، زباويای افغاوستان، مرتجم يعقوب حس  قريشړ، مېېه  -۴

ش، شام ه ۱۳۴۷آ ياوا، دو ه بېست و ششم، شام ه سوم جوزا و  طان، 

 .۲۸، افحۀ ۲۷۶مسېسچ 

ل: حېات افغاين، د طالبو او ظريفو بباړه، د عالمه 138٦نمح دحېات پا -۶

 مخ.۴۷۸ټولنه.   شاد تحشېه او  تعېېقات، دويم چاپ، داوش پپرودويه

 شکړ ، پښتو غږپوهنه او ويېپوهنه، د افغاوستان د کېتو ي مح داابر پو -۷

 مخ.  ۱۰ل، ۱۳۸۰ودې ټولنه، 

 مرکې

اکرام الېه، ا ا ،  غالم حسني، و شه ګام، اسام ، پښتو ادبېات/ ماس ري - ۱

 .۱۳۹۶/۵/۲۴کې . ګو ي، پښتو، د ي. سچ لومتين لغات، ۲۸مح چ/ 

ساوني، د مح د وواز ساوني زوی، د افغاوستان دعېومو اکا مس  >ن ايف الېه ۲

 ل.  ۹/۵/۱۳۹۶مرکزي وداين، 

ن اوېېرن فېرالدي ، ساوجړ، د مامو  م ېح الدي  زوی، کووت،  د واړۍ ولسوالس  ۳

 د چا و ادا ې کا مند.  د ساو کيل اوس دووکړ،

 ، والوستړ، په پښتو کې ۶۵ن داؤدشاه د وټه پو  ولسوالس د ک ا  کال اوس دووکړ، ۴

 ببه پوه ږي. 

ن ايف الېه د مح د وسېم مامو  زوی، د کووت د واړۍ ولسوالس د ساو کيل ۵

اوس دووکړ د فی چ اباد پوهنتون د ک پېوټر ساينس پوهنۍو فا غ، اوس د 

 مېابراتو وزا ت کا مند.

 ۷۵ ن حاجو دواجان د پايري زوی د وټه پو  ولسوالس د ک ا  کال اوس دووکړ،۶

 کې ،  لوستړ.
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 راضیه نوري دویهڅېړن
 

 د خوشحال خټک په اشعارو کې

 پښتني ګاڼې 

The Pashtani Gāṇe (Jewels) in the 
Khoshal Khan Khattak poems 

 

Researcher Razia Noori 
Abstract 

Khoshal Khan Khattak is a prominent personality in 
the history of Pashto literature. It has been 340 years 
since he has passed away, and there has not still been 
anyone in Pashto literature to be a well-known poet like 
him in terms of quality and quantity. The Khushal Khan 
poetry is covering the different aspects such as - history, 
geographical, medical, political, ethical, religion, and other 
hundreds of issues have reflected in it. He has explained 
on life, arts, tribes, beauties, clothes, and other things of 
Pashtons and has mentioned them in his poems. 

In this paper, those Gāṇe (Jewels) have been 
identified, which Khushal Khan has mentioned in his 
poems: for instance, ogai, bāhoo, bisra, pāwli, pāilo, 
pezwān, ṭeeck, jawāwәle, čārgwәl, saṛәy, halqay, 
dookdokai, γamai, γotyālee, kaṭmāla, kwәnjәka, 
gwәtma, laṛ (laṛai), lashtai, lawangin, mәshkәṇe, manni, 
nәta, washai, Hār and Hickal.  

These Jewels are according its structure are two 
types: Metallic Jewels and Non-metallic Jewels. So, in 
this paper, only metallic Jewels will be identified. 
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 لنډیز

د پښتو ادبېاتو په تا يخ کې پوشحال پنان پ نڅ ينوه وومېنالس او بنې سنا ي  

کاله ت ر ږي پو پنه دومنره اوږه زمناين واټن  کنې  ۳۴۰ې ره ده. د هغه له متينې شاوپوا 

پښتو ادبېاتو د هغه سېال او سا ی وونه مووند. پوشنحال پنان پنه وظنم او ونو دواړه کنې 

د پښتنو ټنولنې د ب الب ېنو اړپوونو اوۍنو ګري لوی الس د لود. هغه په پپېو شعرووو کې 

کتې ده. د هغه په شعرووو کې تا يېو، جغرافېاوي، طبو، سېايس، توک ېز، ديننو او پنه 

 سېګووو وو  موضوعات ترسرتګو ک ږي.

 وله ګاڼې يا سېنګا توکو ترش ح شوي دي چې د پوشحال  ۲۹په دې مقاله کې هغه 

غه دا دي: اوږۍ، باهو، بې ه، پاو ، پايېو، پ نزوان، پان پ څ په شعرووو کې  اغيل دي او ه

ټېڅ، جوواولې، چا ګچ، ېتۍ، حېقې، دوکدوکس، غ ړ، غوټېا ، ک امله، کووېکه، ګوهنه، 

 لت، لښتس، لووګني، مشکڼې، منړ، وته، وښړ، ها  او هېکچ.

د پو تنېو ګاڼو د جوړښت توکو، د استعامل د ځای او ان د استعامل د ع نر پنه اړه 

 په دې مقاله کې معېومات وړاودې شوي دي.

 رسیزه

پښتنو ګاڼې د پښتنو فرهنګ هغه برپه ده چې ز ګووو کالنه تنرې پښنتون قنوم د 

ځان سېنګا ووې او پپچ شې ېت  اځېنووې لپنا ه کنا  اپېسنتړ دی. منوږ پنه عنام  ول 

پښتنو ګاڼې هم وه ې تو، بېکې يواځې د پښتو ادبېاتو د کالسېڅ دو  د وومېنا  او بنې 

 ادې شوې ګاڼې ې تو. جوړې شاعر پوشحال پان پ څ په شعرووو کې ي

ګاڼننه د اوسنناين ښننکال يننوه وسننېېه ده، اوسننان لننه ز ږ نندو تننر متينننې د ځننان 

سېنګا ولو او ښکال ه ه کوي. په س ه توګه ېرګنده ونه ده چنې ګاڼنه ېنومره وپنت 

پېوا جوړه شوې او کا  دلې ده؛ پو د ځېنو شواهدو له مېې داسې ېرګند ږي چې 

پښتون قوم اوږد تا يخ د لنودلړ او  او کا ولې ده.ګووه کاله پېوا جوړه کتې ز  اوسان 

لري يې. پښتون قوم هم په پپچ وا  د وتۍ د هدوووو په  امنځ ته کولو او پنالېو کنې 

سېا په لويه وچه کې د هند، افغاوسنتان او اوسننو پاکسنتان د آ ووډه اپېستې ده. د 

شوې دي. د هنند هدوووو   رې دو ې د پښتون قوم په برکت  امنځ ته شوې او پالچ 

 دولت د هدن او دولتدا ۍ په برپه کې تر اوسه په سو ي ش رشاه وياړي. 
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طبېعو پ،ه ده چې دې قوم هم د ځان سېنګا ووې لپا ه له  ول  ول وسنايېو 

 ها کابچ پوهنتون، ونګر په  به او ګاڼو ېېه کا  اپېستړ دی. په ګاڼو او پښتنو ګاڼو

عېومو اکا مو او د ه نواد پنه  پهن، د افغاوستان د ښوووې او  وزوې پوهنتو  ،پوهنتون

چنې  ،ي؛ پو ما په دې موضوع بېا ځکنه کنا  وکنتو وو و پوهنتووووو کې لېکنې شوې 

 زما کا  له هغو  ه توپري لري.

توپري يې دا دی چې ما يواځې په داسې مشې ه موضوع کنا  کنتی، چنې تنر  

يم، هغه د پوشنحال پنان پ نڅ اوسه پرې چا کا  وه دی کتی او يا پرې زه پ،ه وه 

 ګاڼو ياد دی. پښتنو په اشعا و کې د

 ه بننه د ادبېنناتو او پننه ځنناوګتي  ول د پوشننحال  مقننالې پننه پپر نندود دې  

چې هغه په پپېو شعرووو کې کومې ګاڼې ينادې کنتې  ،پ څ مېنه والو ته جوته يش

چې د دغو  ،يش وړاودې هم به په دې اړه مېنه والو ته معېوماتتر م کنه بريده دي. 

کنومې ګناڼې ونوې  ؟ اغنيل دي بدلوووونه ېو سوو کالو په اوږدو کې په ګاڼو کې ېه 

کومې په پپچ حال پاتې شنوې دي او کنومې هغنه وپنت موجنودې  ؟دود شوې دي

 ؟وې او اوس له منۍه تېېې دي

د ګناڼو جوړښنت، بده به وه وي که په ااچ موضنوع لنه پن،و کولنو ونه مېکنې 

 يو ېه وې تو. کا  دوې  ولمېېنه او د 

 د موضوع اهمیت  او مربمیت

د دې موضوع ې توېز اه ېت په دې کې دی، چې په دې موضوع تر اوسه چا مستقچ 

کا  وه دی کتی او د پوشحال پان په شاعرۍ کې د   رو داسې ګاڼو يادووه شوې ده، چې 

اونډو کنې کنا  ږي او ښنا ي يا پو اوس وه استعامل ږي او يا هم په   رو لريې پرتو کېېنو او ب

پښتاوه يې ااالف وه پ نين. له ه دې امېه دا ې توېزه مقاله د پوشحال پ نودوې له  ګنر  ه 

 يوه مرسته او د پښتنو د پېواوېو مروجو ګاڼو پ نودوه ده. 

 د څېړنې موخه

مېنه والو ته د پښتنو فرهنګ د يوه ميم جز يا ګاڼو پو هغو ګاڼو معر  کول 

 .پان يادې کتې دي او اوس و  ه   ر ځواوان او پ غېې وااشنا ديچې پوشحال 
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  د څېړنې پوښتنې

په دې ې توه کې ما د دې پوښتنو د ځوابولو ه ه کتې ده: پوشحال پنان پنه 

پپېه شاعرۍ کې کومې ګاڼې يادې کتې دي؟ آڅا دغه ګاڼې اوس اسنتعامل ږي کنه 

 ږي.وه؟ دغه ګاڼې له ېه يش جوړ ږي او ېروګه استعامل 

 ودد څېړنې ميت

ما په دې ې توه کې له ترش حو م تود ېېه ګ ه اپېستې ده، ځکه چنې دغنو 

پېواوېو ګاڼو چې اوس يا وه استعامل ږي او يا   رې لږې او هغنه هنم پنه لنريې پرتنو 

 سې و کې استعامل ږي، ترش ح او پ نودوې ته اړتېا د لوده.

 د خوشحال خان خټک په اشعارو کې ګاڼې

چې د پوشحال پ څ په شاعرۍ کې يادې شنوې ګناڼې ترشن ح او  مېکې له دې

 توض ح کتم، د ګاڼو په جوړښت، سابقې او د استعامل په  ول بايد لږه  ڼا واچول يش.

 جوړښت( الف

ه کولنو ښايسنته ښنکا   ځنان ټول اوساوان په يوه يا بچ  ول د ځان سېنګا ولو او

ديثووه هم شته دي. د ښايست د يتووه او وبوي حآ ه ه کوي. د ښايست په اړه قرآين 

دې ه ې ل والتېا ښۍېنه او وا ينه دواړه لري. دا ه نه او ل والتېنا د اوسناين فطنرت 

و و وړاوندې دي. ښنۍېنه د وا يننه ه وو  يناغوښتنه ده؛ پو ښۍې په دې  ګر کې تر و

 وي او په پښتنو ټولنه کې پو تقريباف ټنولې ګناڼې ښنۍاستعاملو په پرتېه ګاڼې   رې 

 ته ځاوګتې دي.

ګاڼې د جوړښت د توکو له مېې په لويه کې په دوه  وله و شچ ک ږي: فېزي او 

، ېګاڼې له ب الب ېو ېېزووو ېېه جوړ ږي لکه فېزات، قې تو  بنرې، ښېښنغريفېزي.

پالستېڅ، هډوکو، لرګو او وو . هغه فېزات چې ګاڼې ترې جوړ ږي:  ه ز ، سپني 

 .وو  دي وز ، ب ت، مس، اوسپنه، املاس ا

ې، والنس، چا ګنچ، پ نزوان، ام نچ، غنوټس، تله  و ز و ېېه ټېکه، بنګتي، ګو 

ېروګننه چننې  ه ز  لننه وېېبننه او  وښننو، لښننتس، غننوزې، باهوګننان او وننو  جننوړ ږي.

چنې سنپکې  ،وو له  و زو  ېېه زياتره هغه ګاڼې جنوړ ږي ؛قې تو فېزاتو ېېه دي
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ونو ټنولې  ؛جوړولنو وس ينې لنري او وړې وي.  ه له دې چې ېو  شنت   وي او د

 ېېه جوړ ږي. او يا وو و فېزاتو چې له سپېنو ز و ،جوړوي و ېېههغه ګاڼې هم 

ېېننه هننم ټننولې هغننه ګنناڼې جننوړ ږي چننې لننه  و ز و ېېننه  ولننه سننپېنو ز  

ام نچ، غنوټس، ينا   ها  ، والس، چا ګچ، پ زوان،سټېکه، بنګتي، ګوه لکه: ،جوړ ږي

ونو د ونې او  ؛او ونو ې. سنپني تنر  و ز و ا زان ديوښو، لښتس، غنوزې، باهوګنان 

او وو  زيناتره لنه سنپېنو  لکه اوږۍ، غوزې، لښتس، باهوګان، والس، وښو ،غ ې ګاڼې

لکه ب تو، مسو، اوسپنې او املاسو ېېنه  ،ز و ېېه جوړ ږي. ه دا وګه له وو و فېزاتو

 وپنس، پناو ، لکنه چ کنيل،  وپنس، بن،ې  ،هم پر پو تنېو ګاڼو  ب ره وو ې ګناڼې

 زوۍريووه، جوغاول، بياد ۍ، مډالووه او وو ې جوړ ږي.

پالستېڅ هم په دې و وستېو کې په ګاڼو کې   نر  ول لنري.   نرې ګناڼې لنه 

 لکه بنګتي، ساعتووه، والس او ځېنې وو ې ګاڼې.  ،پالستېڅ ېېه هم جوړ ږي

وجنو، عقېقنو، لکه زمردو، ياقوتو، بري ، په ه دې  ول په ګاڼو کې له قې تو  برو

لعېو او وو و ېېه هنم ګ نه اپېسنتچ ک نږي. لنه قې تنو  بنرو ېېنه زيناتره د غ ېنو، 

کې ګ ه اپېستچ ک ږي. ه دا وګه له ښېښې ېېنه هنم  ښکالها ووو او وو و ګاڼو په 

سنتا ې او پنه ځېننو ، لکه په ځېنو ګاڼو کې د ښکال زيات دو لپا ه کا  اپېستچ ک ږي

 لپا ه ښېښې استعامل ږي. ځال په توګه د هیندا ېګاڼو کې د

 او په ب الب ېو سبکووو جوړ ږي. لري د يادولو وړ ده چې هره ګاڼه ېو  وله

 د ګاڼو مخينه (ب

د ګاڼې او پسول د پېدايښت په  باب د پوهاوو او په ت ره د لرغووپ نوندوووو وظنر 

پېندا دا د ، چې ګاڼه د اوسان له پېدايښت او د بووند لنه لنومتين پنتاو  ه يوځنا  

شوې ده، چې ېرك يې د س  و او غا ووو د اوس دوووو اوساواوو د بوود په وپت  نې 

لېدل شو  دی. پوهان وايو، چې په س  و او غا ووو  ې داسې وېښې او وښاوې د 

لرغووپ نووکو له پوا موودل شوي چې اوسان ال هغه وپت د پپچ وجود، تنې او بدن 

ت او ځنان ښنو ا سن دو لپنا ه، لنومتوس ګاڼنه په ب الب ېو برپو باودې د ښنوال، ښايسن

 (مېووه ۱۲  -۱۱: ۵استعامل  تې ده.)

ګاڼه  مېکېداسې اټکېووه او ځېنې شواهد شته چې وايو اوساواوو ز ګووه کاله 

 ې ده:استعامل کت جوړه کتې او 
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ز ه کاله پېوا ګاڼه جوړه کتې او کا ولې ده؛ پنو  ۲۵غر  ې تووکو ويچ چې اوسان ))

ز ه کاله پېنوا ګاڼنه  ۹۰کال کې داسې وېښې په الس و غېې چې ښېو اوسان ز ۲۰۰۶په 

 (مخ ۱۱:  څزه، ۱)جوړه کتې او دا ګاڼه يې د م وو له زړو ېېه جوړه کتې ده.((

د لرغووپوهاوو د ې توو له مېنې، اوسنان د بووند پنه پېنچ  نې د ځنان سنېنګا  او 

و و وو و ميېننو )وناز و، هنوا و( هنډو  و    دو لپا ه، د متو بويو او ېا ويو له غاښووو ا

ېېه، د ګاڼې په  ول استفاده  تې ده. د بويو د غاښووو هډويك، چې مينني او ښنوی 

به و معېوم دل، د ملر د شغېو په لګ دو  ه يې پتك او ځال  وله، ينو ځنا  د ينوه  تنا  

به ينې په  ول ېنګ په ېنګ  ه پ ېچ او د غاړ ېو په  ول به يې استعاملول. دا شان 

په السنو او م نو پنو ې  اځوړوندول، چنې وېښنې او وښناوې ينې اوس هنم پنه افريقنايو 

لومتوېو ټولنو او  ېېو  ې چې له هدن ېېه لنريې دي، تنر سنرتګو   نږي. پنه دې اړه 

لرغووپ نودوووو   رې ې توې  تې دي. د وپت او پ تيو په ت ر ندو  ه، چنې د اوسنان 

و د دغو لومتوېو ګاڼو د جوړولو  له تېربنې ېېنه پنه په بوود  ې پرمېتګ  اغ ، اوساواو

 استفادې په پپېې پوهې  ه ووې ګاڼې جوړې او  امنځ ته  تې دي.

په هرحال، ګاڼه چې ځېننې پښنتاوه ينې پسنول هنم بنو ، زمنوږ د آ يايناوو پنه 

لرغوين آ يايو هدن  ې يې يادووې په آ يايو پېواين تنا يخ  نې  اغېنې دي واينو، 

ېنو  ياياوو تر مېالد دوه ز ه  اله پېوا ب الب ېې او  ول  ول ګاڼې په ب الب چې لرغووو آ 

 ولووو او سايزووو  ه يعنې لويې او وړې جوړولې، چې د ځان سېنګا  او ښوال لپنا ه 

به يې د پپچ بدن په ب الب ېو برپو  اځتولې. د ګاڼو په استعامل  ې آ ينايو قوموونو پنو ه 

و دواړو به کا ولې. د ګاڼو دغه دود له لرغنوين آ ينايو هندن برپه د لوده، چې ورو او ښۍ

    ېېه تر و  پو ې په آ ياياوو  ې  اپاتې د  او اوس هم په مېنه پالچ   ږي.

افغاوان او په ځاوګتي  ول پښتاوه د آ يايو تو م د يوه م تين قوم پنه توګنه، تنر 

ب الب ېنو پښنتنو قبېېنو، اوسه دغنه لرغنوىن آ ينايو منرياث پنه مېننه  ه پنا  او پنه 

پ ېووو او کو وېو کې  ول  ول ګاڼې استعامل ږي، چې د هرې سې ې ز ګران يې په 

 پاص ميا ت  ه جوړوي. ګاڼو اوس يال سوداګريز اه ېت هم پېدا ت  د .

په هر او ت، ګاڼه چې هر ېومره مېېنه لري، پو موږ يې د پوشحال په زماوه 

 : او وکې اه ېت د هغه له پولې داسې 
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 يشن وننګ يننې ونن پسنناله اننفت يننې يش، د د

  ول  اننننننګه واوې پسنننېوك چې پو ې په بد و

که له پو تنېو ټولو شواهدو او داليېنو ت نر شنو او ينواځې د پوشنحال پ نڅ پنه 

وو هم پوه ږو چې لنږ تنر لنږه ېېنو   ؛اشعا و کې هم د پښتنو ګاڼو د ياد ېر  ول وو

   نرې ګناڼې پنه پښنتنو ټولننه کنې دود وې اومروجنې  سوه کاله پېوا هنم اوسننس

 .استعامل دې

 د کارېدنې ډول (ج

ګناڼې کنا وي. هنر قنوم هم بېکې د وتۍ ب الب چ قومووه  ،يواځې پښتون قوم وه

ځېنې ځاوګتې ګاڼې لري او ځېنې بېا تقريباف په لنږ و   نر تنوپري د زيناترو قوموونو تنر 

منځ ايکې وي. هر ګاڼه پر بدن د ځتولو او کا  دلو ځناوګتی ځنای لنري. د سنا ي 

پننه  ول چا ګننچ پننه پننوزه ک ننږي، ګوهننه يننا ګوتننه پننه الس ک ننږي، بنګننتي، وښننو او 

ل ک ږي. اوږۍ غاړې ته اچنول ک نږي، هنا  پنه غناړه ک نږي او اچو باهوګان متوود ته 

وو ويالی شو چې هره ګاڼه د بندن پنه ينوه ځناوګتي ځنای  ؛مع والف پر سېنه  اځت ږي

ځت نږي يننا اسننتعامل ږي. لنه پښننو وېننولې تنر   پننو ې پننه هنر غننتي ځنناوګتې ګاڼننه 

 نږي، استعامل ږي. ځېنې ګاڼې کووډې لري چې په جامو يا ويښنتاوو کنې ټومبنچ ک

ځېنې وو ې تا ووه لري چې په جامو پو ې ګنډل ک ږي؛ پو ځېنې بېا و   په و غنه د 

م چې د هرې ګاڼې د جوړښت په توکو او وکت ه ه  به زه. بدن له غوښې  ه کېک ږي

 .لنډه لنډه تبرصه وکتمهېته د کا  دوې پر ځای 

 ګاڼې د استعامل د  ول له مېې:

  ې  ولووو و شالی شو: د استعامل د  ول له مېې ګاڼې په د

و   په و غه د اوسان له غوښنې  ه پنه هناس کنې وي، پنه  هغه ګاڼې چې -۱

دې ګروپ کې دا ګاڼې شامېې دي: چا ګچ، پ نزوان، وتکنس، بنګنتی، بناهو، وښنړ، 

ګوهه، پايز ل، م ېکړ، لښنتس، غنوزه، والنس، مووند ۍ، اوږۍ، چ کېنړ،  ينو  ينا 

  يډه، ستو ږه او کنګت.

ګنروپ کنې  ې چې د   په ويښتاوو کې ټومبچ يا کېک نږي، پنه دېهغه ګاڼ -۲

دا ګاڼې شامېې دي: ټېڅ، جنېالې يا جنېاول، ېاوا ه او وو ې. د يادولو وړ ده چې 

 ځېنې ګاڼې په ټېکري، پتوين، شال او زړوکو پو ې وښېول ک ږي، لکه ستا ې،  ۍ او وو ې.
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پ کې دا ګاڼې شامېې غه ګاڼې چې په ک ېس پو ې وښې ږي، په دې ګرو ه -۳

 دي: پاو  يا پرتي، بياد ۍ، ب،ې  وپس، شاملس، چنده وا ،  تعويا او وو . 

هغه ګاڼې په ګوته کتم چې پېوا دود وې او کا  دې؛ پو اوس  ،زه به ه ه وکتم

يا وه استعامل ږي او يا يې کا  دل کم شوي دي. هغه ګاڼې به هم په ګوته کتم چنې 

  دود شوي او په پښتنې ټولنه کې يو ش  ر مېنه وال لري. پېوا دود وه وې؛ پو اوس

ه ه وکتم چې د ځېننو ګناڼو د لنه منۍنه تنګ او ينا دود ندو پنه  به تر ېه بريده

المېووو هم د پپچ توان په اودازه  ڼا واچوم؛ پو لکه چې ېرګننده ده ځېننې پښنتنو 

کنې بېنا  وځېننپنه ي او اسنتعاملو قبېېې او ځېنې پښتنو سې ې ځېنې ګاڼې زيناتې 

 له ه دې امېه ښايو په دې اړه زما معېومات وې ګتي وي. ،ومره مروجې وه ويغه

پنه فېنزي او ونافېزي باوندې و شنم. لنومتی  د جوړښت د توکو له مېې زه ګاڼې

فېزي ګاڼې معر  کوم، بېا ينې د کا  ندو پنه ځنای او  ول لننډه تبرصنه کنوم او کنه 

 و پسې په ه دې  ول وافېزي ګاڼې معر  کوم. م کنه وي يو يو اوۍو  يې وړاودې کوم.

 فلزي ګاڼې( الف

اوږۍ په ګاڼو کې تر ټولنو د ونه ګاڼنه ده چنې پنه غناړه ک نږي. دا ګاڼنه : اوږۍ

ونو  ؛او په دواړو  ووو کې کووډې لري چې غناړې تنه واچنول يش لري دايروي شکچ

 پنو اوسن يال اسنتعامل دې؛کووډې يې يو له بېنه  ه کېک نږي. اوږۍ پېنوا   نرې 

هغه هنم پنه لنريې پرتنو سنې و  ،وه استعامل ږي او که لږې لږې استعامل ږي هغومره

 .يې استعاملويکوچېاوې پښتنې په ځاوګتي  ول  ،کې

د جوړښت له مېې د اوږۍ ع ومو بڼه ينوه وه، يعننې تقريبناف بېطنوي  ولنه وه؛ 

حال پنان پ نڅ پوشنپو په جوړولو کې يې له ب الب ېو سبکووو کا  اپېستچ ک ده. 

 اوږۍ په پپچ شعر کې داسې ياده کتې ده:

 ره ده نننننند چننننننا واحقننننننه لننننننه مرګننننننه و 

 ره ده دا چنننننا  کنننننه ګنننننو ې هرګنننننو ه غنننننو

 ز ګننننر وښننننړ مننننات کننننا اوږۍ سننننازه کننننا

 بيننننننننرته ده ۍ تننننننننر وښننننننننو وننننننننه اوږال
 

 مخ( ۴۱۰: ۳)
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بېا پوشحال پان پ څ له واحو  ه د اوږۍ ينو وسنبت  کې په يوه بچ بېت

 داسې بېاووي:

 واحننننننو د سننننننپېنو ز و سننننننپېنه غنننننناړه

 سننېم آسننا اوږۍ دې هننم پننه دغننه شننام  دي

 مخ( ۶۱۷: ۳)                                                                            

اوږۍ مع والف له سپېنو ز و جوړ ده، ځکه په ګاڼو کې تر ټولو د وه او زيات وزونه 

ا د جوړ ندو تنوان ونه د لنوده؛ پنو لنه  و ز و هنم ګاڼه وه؛ وو له  و ز و ينې هنر چن

 ه دا  وګه له وو و فېزاتو ېېه هم جوړ دې. شت نو لږ و   رې جوړولې.

 باهو

 باهو له  و ز و، سپېنو ز و او وو و فېزاتو ېېه جوړ ږي. باهو هم د بنګتي پنه 

 رېنزيناتره ينې مشن ل ک ږي؛ پنو تنر وښنو پېن  او د ووند وي.اچو  کېمتوود په ې ر 

په متوود کې يواځې يو باهو اچول ک ږي، ځکه چې د پېنوا  لنه  ښۍې استعاملوي.

ېنو  ولوونه  امېه په هامغه يوه باهو متوود  ک ږي؛ وو يو باهو متوود ته بس دی. بناهو

 ننې اوس پېن عي ،پنو اوس ينې دومنره  واج وشنته ؛پېوا زينات اسنتعامل ده د لودل،

 بنګتي ېو  وه پوښوي. فېزي

له ياده وه دی ويستېړ او ېو ځېنه ينې پنه پپېنو  هم پ څ باهو پوشحال پان

 شعرووو کې ياد کتی دی:

 ښنننناپ ريې دې پننننه هو تننننه هو تننننه ګرځننننو

 وننن  پنننه دا لنننو ي د شننناه د بننناهو اونننګ دی

 مخ( ۲۱۳: ۳)                 

 د ينوېکنې د ګناڼو يادوونه کنتې ده،  باوروونوال پان په ب الب ېو شنعري حپوش

 کې د باهو يادووه داسې کوي: تپه يوه بې ېېو يزې

 چننننې پننننه متوونننند يننننې بنننناهو د پېننننال و

 ز و غ نننننننننننړ ينننننننننننې الل و ګنننننننننننوتې د
 

 يا وايو: 
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 کننننننه برمنننننننډ يننننننې   يننننننا مننننننوی وي

 يننننننا يننننننې سنننننناې ګننننننردن بنننننناهوی وي

 کننننننه ويښننننننته کننننننه يننننننې بنننننناهوی وي

 کنننننننه ګنننننننردن وي کنننننننه ينننننننې  وی وي 

 مخ( ۱۰۲۸: ۳)   

 د باهو په اړه پوشحال پان پ څ يو بچ ځای وايو:

 پوشننحال پ ننڅ د پننا ه چننې مننړ پننو  شننود 

   ښننول بنناهو هننم الښپننه مغننان مننې وښننو ک

 مخ( ۱۳: ۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 بيرس

 .پوزې کومه ګاڼه ده د بې  

   پنننه پنننوزهنحېقنننې پنننه غنننوږ، بېننن ،جنننواولې

 قې تنننننننننننو د مرغېنننننننننننرو دوه لنننننننننننتۍ

 مخ( ۳۶۹: ۳)                        

 پاويل

 مرشې ښۍې پنه لسنتوڼو پنو ې ګننډي. ګنووګري او پنرتي هنم و پنو ې پاو  

کېک ږي. اوس يال د دې ګاڼې اسنتعامل   نر  اکنم شنوی دی؛ پنو پنه لنريې پرتنو 

  سې و کې لږ لږ تر سرتګو ک ږي.

يو ځنای ، ده پوشحال پان پ څ په پپېو شعرووو کې د پاولېو يادووه هم کتې

 له متي هم دا هه کوي، چې د پاولېو په اوګ  ا بوودی يش، هغه وايو:

 که بوودی وه يش له مرګه ع ر يې شوم دی

 چې په پا  يې د پاولېو باودې اوګ کت

 مخ( ۵۳: ۳)

ع وماف له سپېنو ز و جوړ ږي. ګرد حېقوي شنکچ لنري، مننځ ينې پنا  : پايلو

جوړه شوې وي. ملنو ته يې ګووګري يا غنوټې وي.  وي او په ښايسته وقش او سېنګا 

 د پپچ سېېڅ په واسطه بند ږي او لکه د پايز ل تر پښو ک ږي.
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 مراننننع بنننناهو پننننه الس ګننننوتې پننننه ګوتننننو

 ب وګيننننننننا  يننننننننې د پننننننننايېو د ېننننننننتۍ

 مخ( ۳۷۰: ۳)                         

 پېزوان

چې په پښتو ادبېاتو کنې ينې   نره يادوونه شنوې ده او ال  پ زوان هم هغه ګاڼه ده

ک ږي. پ زوان له  و او سپېنو ز و او هم له وو و فېزاتو ېېه جوړ ږي. پ نزوان د بنادام 

غوودې پوزې ته اچول ک ږي؛ پو يواځې يوې پواته اچول ک نږي. پ نزوان تنه ګنووګري 

سېېه کېک نږي او پنه پنوزه هم ځوړود وي. پ زوان د   په ويښتاوو پو ې د سېېکو په و 

 کې د چا ګچ غوودې کېک ږي. دا ګاڼه په هند کې هم   ره مروجه ده. 

 پوشحال پان پ څ هم پ زوان ېو ځېه ياد کتی دی، هغه وايو:

 سنننو  پ نننزوان دې پنننه ز ګنننر ونننوی سننننوا يا

 پا ينننننننا پا ينننننننا ېبېنننننننا د زړو ازا  اپېننننننن

 مخ( ۱۶: ۳)   

 چنننې تنننر او  تنننر اوبنننو ووځنننو هالنننه و يش

 پ نننزوان د شننناه د پنننوزې تنننر سنننو اپهسنننو  

 مخ( ۱۳۰: ۳)    

 ينننننننو سنننننننو کړ پ نننننننزوان پنننننننه پنننننننوزه 

 و بېنننننننننننوټړ ينننننننننننو ېنننننننننننو تنننننننننننا ه
 

 مخ( ۱۳۴: ۳)   

 ستا دا سو  پ زوان چې فتنه ګر دی بې حسنابه

 ېننو  وګننه فتنننې چننې د جيننان دي واړه ده زده
 

 مخ( ۱۷۹: ۳)    

 ټيکه

ټېکه له سپېنو ز و، کم کنم لنه  و زو  او زيناتره لنه ونو و فېزاتنو ېېنه جنوړ ږي. 

ټېکه يا ټېڅ مع والف پر تندي  اځوړود ږي؛ پو د بدن پنه ونو و برپنو لکنه سنېنه او اوږو 

منځ  زياتره  وګنه  هم وايو. د ټېڅ ټېڅټېکې ته ځېنې پښتاوه  باودې هم ځوړود ږي. 
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د وي. ټېکه اوس هم   ره استعامل ږي؛ پنو د پېنوا پنه او د اوسپنېزې  وپس په ې ر ګر 

  .(مخ ۴۵: ۲)پرتېه يې استعامل کم شوی دی. پر تندي د سېېکو په واسطه  اځوړود ږي

 ال پان پ څ ېو ځايه ټېکه په پپېو شعرووو کې ياده کتې ده:حپوش

 ګېګووې پتې واړه، مراع منړ په غاړه

 ټېکه په تندي ايښې په زلفېنو عن،ينه

 مخ( ۱۵۸: ۳)    

 بچ ځای وايو: 

 پننندای دې تنننا لنننه وږينننو سنننرتګووه وبغنننو ي دلرباينننه

 ېو شاوه چې ټېکه په  جبني ک ږدې او سېنګا  وکتې

 مخ( ۱۶۴: ۳)    

 سنننپني سنننبا دې ګنننو ه د ټېکنننې پنننه شنننفق بنننند کنننت

 يننننې واپېننننه لننننه جبېنننننه اجګننننې جګننننې جګننننې 
 

 مخ( ۱۶۴: ۳)    

 بچ ځای وايو:

 ټېکننننننه ده دا يننننننو سننننننتو ی د اسننننننامن دی کننننننه

 چنننننې ينننننې ايښنننننې پنننننه جبنننننني هسنننننې لنننننرې

 مخ( ۳۶۶: ۳)       

 پنننننه بنننننا  بنننننا  دې د سنننننېنګا  مننننننت  اباوننننندې

 چنننې د پېنننال ټېکنننه پپنننچ ينننا  تنننه پنننه جبنننني ږدې
 

 مخ( ۳۶۳: ۳) 

 يننننو هننننندو بننننال دی چننننې پننننه مکننننر ټېکننننه کښنننن ږدي

 ېنو  بنه تنرې پالان ږي هغنه ځنای چنې د ې ېېننو  يش
 

 مخ( ۲۰۸: ۳)

 جواولې

 حېقنننننې پنننننه غنننننوږ، بې ننننن پنننننه پنننننوزه ،جنننننواولې

 قې تنننننننننننننننننو د مرغېنننننننننننننننننرو دوه لنننننننننننننننننتۍ

 مخ( ۳۶۹: ۳)                                     
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 چارګل

چا ګچ يوه ګاڼه ده، مع والف له  و او سپېنو ز و جنوړ ږي؛ پنو اوس زينات لنه  

وو و فېزاتو ېېه هم جوړ ږي. چا ګچ د پوزې ګاڼه ده او په پوزه ک ږي. چا ګنچ   نر 

ه لري: ېومنزله ته يې بنوېو، کوچنېو ته يې چا ګچ او تر ټولو کنوچنو تنه ينې  ولوو

 د چا ګچ ب الب چ  ولووه په الودې  ول دي:م ېڅ وايو. 

                                  بنوڅی          

 وی منننې چنننې لنننه وتنننې دې چا ګنننچ پنننه پنننوزه ز نننل کنننا

 وی ينننې دا پننن،ې کنننته هالنننه کنننه چنننا پنننه تنننا کنننتې

 

  څړۍ

 مرانننننننع بننننننناهو پنننننننه الس ګنننننننوتې پنننننننه ګوتنننننننو

 ب وګيننننننننننننا  ينننننننننننننې د پنننننننننننننايېو د ېنننننننننننننتۍ
 

 مخ( ۳۷۰: ۳)    

 حلقې

فېزاتنو هنم  وحېقې مع والف له سپېنو ز و ېېه جنوړ ږي؛ پنو لنه  و ز و او ونو  

جوړ ږي.حېقې ورۍ ورۍ وي، په حېقنو کنې پنرتي وي، شناته ينې کنتۍ او لنه هغنو 

 حېقه د غوږ ګاڼه ده. پرتي ځوړود وي.

 پ څ حېقې په پپېو اشعا و کې داسې يادې کتي دي:پوشحال 

 حېقنننننې پنننننه غنننننوږ، بې ننننن پنننننه پنننننوزه ،جنننننواولې

 قې تنننننننننننننننننو د مرغېنننننننننننننننننرو دوه لنننننننننننننننننتۍ
 

 مخ( ۳۶۹: ۳)

  دړۍ

پوشحال پان پ څ )دړۍ( بېيل پو عيل مح د "منګچ"  په فولکېو ي ګېوونه 

ټننډو، اونګنو او دا يو  ول ز  ز ي کاغاووه وو، چې د واويو پنر کې )داڼس( بېيل دي. 
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ينواځې ينو  . دړۍ بنهکېک ندل د   ښناکې مادې يا ز  کنډ په وسنېېه باودې به زوې

 (مخ ۸۵: ۴).ېاو له وينۍېو  ه له منۍه تېې ېځچ کا  دل

 لنننننننننه اولننننننننننه پننننننننننه   جننننننننننوړې کننننننننننا دړۍ

 بېنننننننا ټېکنننننننه پنننننننه و ځنننننننو ک ښنننننننږدي پنننننننووتۍ

 مخ( ۳۶۹: ۳)                               

  دوکدکۍ

 دوکننننننننننننننننننندکس الل او د  دېد ټېکنننننننننننننننننننې د 

 ګوښنننننننې ګوښنننننننې واړه ک نننننننچ وتنننننننه تېنننننننا  دي
 

 مخ( ۶۱۷: ۳)    

 غمی)نګني(

غ ړ کېه کېه پوشحال د کنالم د  واونس او د قنافېوي اړتېنا لنه مېنې پنه د ي 

غ ړ جال او مستقېه ګاڼه وه ده، د وو و ګاڼو پنه مننځ  وامه" وگی "  هم ياد کتی دی.

کې د ښکال لپا ه استعامل ږي. غ و په زياترو ګناڼو کنې اسنتعامل ږي او مع نوالف لنه 

قې تو  برو لکه ياقوتو، زمرودو، بريوجو، عقېقو او ونو و ېېنه جنوړ ږي؛ پنو لنه ونو و 

 توکو لکه ښېښو، پالستېکو او وو و ېېه هم جوړ ږي.

 وګېننننننننننننه سننننننننننناز کنننننننننننته  تنننننننننننرې ېېنننننننننننو 

 ېېننننننننننو  ګننننننننننوتې تننننننننننرې پننننننننننرداز کننننننننننته

 مخ( ۸۱۴: ۳)                                  

 پننننننننننننننه د ې ګوتننننننننننننننو يننننننننننننننې ګننننننننننننننوتې

 پنننننننننننننننننه وګنننننننننننننننننني  ه وې وښنننننننننننننننننتې؟
 

         غوټيايل

له سنپېنو او  و ز و جنوړې وړې وړې جنوړه کنوبس دي. ښنۍې پنه مناټوۍ د  

تندي يا مېې ويښتان يوې او بېې پواته اړوي، وړې کنوېس تنرې جنوړوي، غوټېنا  

 په ه دغو کوېېو کې کېک ږي او د مخ دواړو پواو ته د ېڼو پر ځای ځوړود وي.

 زه د مسننننتې پننننه پ ننننزوان باونننندې مننننني شننننوم

 وټېا  ديننننو ه غننننننو يې غېنننخ کننننننننننه د منننک

 مخ( ۲۷۵: ۳)    
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 کټامله

 که ټېکه که ک املنه کنه ونو  سنېنګا  دی

 وا  دینننننندا ه ه تر تو و زلفو پو ې پ

 مخ( ۲۷۵: ۳)                      

 کونجکه

کووېه يو  ول ا زان بېه ادف دی، مع والف ينې  ونګ سنپني او ايرونړ پنت  وګنه وي. 

مننځ ينې  د ماشوماوو په پولېنو پنو ې کېک نږي په پېوې پو ې ګنډل ک ږي،کووېکه 

پا  او سو ی وي. پېوا به ماشوماوو د  ووو لپا ه دمولې او په  ووو باودې به ينې 

پوشنحال  ؛ځتولې. که ېه هم کووېکه ګاڼه وه ده، يواځې په ګاڼو کې اسنتعامل ږي

 سې کتې ده: پان پ څ په پپېو شعرووو کې د کووېکې يادووه دا

 ينننننننننننننننننننوه کووېکنننننننننننننننننننه و  ه کنننننننننننننننننننته

 دا ونننننننننننه توکنننننننننننه پنننننننننننه شنننننننننننام ه کنننننننننننته

 مخ( ۸۶۹: ۳)                               

 ل ننننننووړ دې د جننننننامل وننننننه يننننننم وننننننو  ېننننننه يننننننم

 پپېنننننه پوونننننه ونننننه پر نننننږدم کووېکنننننهه چنننننې پننننن
 

 مخ( ۸۶: ۳)

 ګوته

هم د وو و ګاڼو په ې نر لنه  و، سنپېنو ز و او ونو و فېزاتنو ېېنه  هګوهګوته يا 

جنوړ ږي. ځېننې پښنتاوه ګنوتې تنه ګوهنه هنم واينو. ګوتنو کنې  ول  ول غ ننو او 

پنه جواهرات ک ښودل ک ږي. په يوه الس کې ېنو ګنوتې هنم اچنول ک نږي. ګوهنه 

ړه ينې ک نږي. ګنوتې پنه  ول  ول بڼنو او سنبکووو جنوړ ږي او ښنۍې او ونر دواه ګوت

 ؛ پو د وا ينه وو او      ښۍېنه وو ګوتې  ه توپیرووه لري.کا وي

 د پوشحال پان په شاعرۍ کې يې يادووه داسې مومو:

 کننننننه پنننننن، پننننننه دا مثننننننال يننننننې ويننننننې وايننننننه

 وچنننننننې پنننننننه ګوتنننننننه ينننننننوه ګوتنننننننه دوه غ ننننننن

 مخ( ۲۸۱: ۳)                                 



 شاعر د الفت له نظره     

135 

 

 ګنننننننننننننننننننوتې جنننننننننننننننننننوړې کنننننننننننننننننننا د ز و

  وکنننننننننننننننننا پنننننننننننننننننه الس ينننننننننننننننننې د  و ز 

 مخ( ۷۷۷: ۳)                                 

 پننننننننننننننه د ې ګوتننننننننننننننو يننننننننننننننې ګننننننننننننننوتې 

 پنننننننننننننننننه وګنننننننننننننننننني  ه وې وښنننننننننننننننننتې؟
            

 ز  يننننننننننننننې وننننننننننننننه کننننننننننننننته  ه سننننننننننننننازه

 ګننننننننننننننننننننوتې ای هننننننننننننننننننننرن پننننننننننننننننننننردازه

 مخ( ۸۱۴: ۳)                                  

 تنننننننننننرې ېېنننننننننننو  وګېننننننننننننه سننننننننننناز کنننننننننننته 

 ېېننننننننننو  ګننننننننننوتې تننننننننننرې پننننننننننرداز کننننننننننته
 

 مخ( ۸۱۴: ۳)                                                    

 لړ)لړۍ(

چې د ها  په ې ر غاړې ته او يا هم پنه جنامو پنو ې  لتۍ ته پښتاوه لت هم وايو

 وښېول ک ږي.

   پنننننننه پنننننننوزه نبړاوې حېقنننننننې پنننننننه غنننننننوږ، ب ننننننن

 قې تنننننننننننننننننو د مرغېنننننننننننننننننرو دوه لنننننننننننننننننتۍ
 

 لښتۍ

په ې ر په غوږ کې اچول ک نږي.  لښتس له سپېنو ز و ېېه جوړ ږي او د غوزې

د لښتېو لپا ه غوږ پاس په کرپندوکو کې سنو ی کنوي، دا ځکنه چنې لښنتس د ونې 

وو که د غوږ په ورمېو کې واچول يش د د د او د غوږ د بوبې دو او پراب ندو المنچ  ؛وي

 ګرځو.

او ينو  ېپوشحال پ څ د پښتنو ګاڼې په توګنه لښنتس هنم لنه يناده ونه دي ويسنتې

 سې يادووه کوي:ځای يې دا

 چننننې لننننه غننننوږو يننننې مق ننننود مننننومو  لښننننتس ده

 چنننننې لنننننه پنننننوزې ينننننې منننننراد منننننومو لوونننننګ دی
 

 مخ( ۲۴۰: ۳)
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  منی

 دا هم د غاړې کومه ګاڼه ده چې د ها  او اوږۍ په ې ر په غاړه ک ږي.

 ګېګووې پتې واړه، مراع منړ په غاړه

 ټېکه په تندي ايښې په زلفېنو عن،ينه

 مخ( ۱۵۸: ۳)                              

 نته

مننځ ينې پنا   وته سپوږمس ته و ته شکچ لري. ع وماف لنه  و ز و جنوړ ږي. 

ښنايو   ا ځت نږي. لکنه د ټېنڅ تنندي يناد   په ويښتاوو کېک ږي او پر پ کنو  وي،

 وتکس د ه دې ګاڼې م غره بڼه وي.

 وی منننې چنننې لنننه وتنننې دې چا ګنننچ پنننه پنننوزه ز نننل کنننا

 وی ينننې دا پننن،ې کنننته هالنننه کنننه چنننا پنننه تنننا کنننتې
 

 وښی

وښننړ هننم ښننوېې او ښايسننته ګاڼننه ده. ز ګننران دا گاڼننه لننه سننپېنو ز و ېېننه 

وښړ ګرد دايروي جوړ ږي،   ر ښو  او ميني وي، ز ګران يې  مخ( ۲۶: ۴) جوړوي.

پرمخ د زياتې ښوال لپا ه په پپچ هنرن او مينا ت  ه وقشنې او سنېنګا ووه جنوړوي. 

وښو شنه، ز ت او ز غووه غ و لري چې ز ګراوو پنه کنې د زيناتې ښنوال لپنا ه ځېنې 

   ږي. لګو  او  وش ر  تي وي. د غو وښېو ته  وګېنه او بر  وښو ويچ

 پوشحال پان پ څ د وښو يادووه په پپېو شعرووو کې ېو ځايه داسې کتې ده:

 د پوشنننننحال پ نننننڅ د پنننننا ه چنننننې منننننړ پنننننو  شنننننو

 هنننننم ال پنننننه مغنننننان منننننې وښنننننو ک ښنننننول بننننناهو

 مخ(۱۳: ۳)                                   

 کنننننننه پنننننننه او  کنننننننې د  و ز و وښنننننننړ پر نننننننوځو

 عېنننننل وشنننننته پنننننه دا کنننننا  کنننننې ينننننې جنننننالی ده

 مخ( ۱۸۵: ۳)                                

 په يوه بچ بېت کې بېا وښړ داسې يادوي:
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 چنننننې متووننننند ېکنننننوې لنننننه ماونننننه زمنننننا ېنننننه يش

 پپننننچ وښننننړپننننه ېکننننول ېکننننول بننننه مننننات کننننتې 

 مخ( ۲۳۰: ۳)                                 

 ز ګنننننننر وښنننننننړ منننننننات کنننننننا اوږۍ سنننننننازه کنننننننا

 ال تننننننننننننر وښننننننننننننو وننننننننننننه اوږۍ بيننننننننننننرته ده

 مخ( ۱۲۰: ۳)                                 

 اننننننننننننننال کننننننننننېننېنننننننننننننه د زوی ز پنننننننننننننننک 

 ينننننننننا وښنننننننننړ مکنننننننننروه پنننننننننه قنننننننننال کنننننننننا
 

 مخ( ۱۰۷۸ :۳)

 غريفلزي ګاڼې( ب

 لونګني

ونو  و؛لووګني هم د ها  او لت يو  ول دی. په دې لتووو کنې د لووګنو داونې پ ېن

. پ غېنې د لووګنو په لووګني کې مرۍ ينا مشنکڼې هنم پ ېنو ځکه و ته لووګني وايو.

داوې  ا اپيل، د ستنې په واسطه يې  په تا ووو او مزيوك ې په  وګني  ول  ه پ ېو 

او په دې  ول  ه لووګني و ېېه جوړوي. لووګني پر ښايست او ښنوال  ب نره ښنه 

بوی لري. لووګني د ام نچ غووندې پنه غناړه  نې اچنول ک نږي او پنر ټ نر  اځت نږي. 

 کې پېوا يو الزمو تو  و او تر ېه بريده اوس هم دی. لووګني  د واويو په جوړه

 پوشحال پان په پپېو شعرووو کې د لووګني يادووه هم کتې ده، وايو:

 کښنننن نه پننننه اوګننننت کننننې مېننننامخ چننننې د تننننه ګننننو م

 تنننو  لنننووګني دواړه چنننندڼ هنننا  پنننه سنننېنه ټنننال کنننته

 مخ( ۱۹۵: ۳)                            

 تنننننچ ګنننننو ي سنننننخ د آيېننننننې دی چنننننې دې منننننخ وتنننننه

 سنننننخ د لنننننووګني دی چنننننې دې پننننناس پنننننه ټ نننننر ښنننننو ي

 مخ(۲۸۶: ۳)                             

 تننننننه چننننننې سننننننرتګې ښننننننو وې پننننننود بننننننه پننننننوه ږې 

 لننننننننووګني چننننننننې ښننننننننو وې پننننننننود بننننننننه پننننننننوه ږي
 

 مخ( ۲۹۲: ۳)
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 مشکڼې

ېېنه جنوړ ږي. مشنکڼې  و توکنومشکڼې کوچنېو مريو ته وايو. مشکڼې له ښېښې او ونو   

ګاڼو کې و ېېه کا  اپېستچ ک ږي. له مشکڼو ېېه لتوونه،  وهم د سېنګا  يوه وسېېه ده او په وو  

 ځووډي، پ س، د ګوهو پوښووه، د قې ووو پوښووه او وو ې ګاڼې جوړ ږي.

 :پوشحال پان په پپېو شعرووو کې مشکڼې هم وه دي ه رې کتې او وايو

 ې د  مرجنان شنته دي مشنکڼېالل، املاس دې په جيان کن

 واړه هنننېڅ پوشنننېده ونننه دي د هنننر چنننا قننند  ېرګنننند دی
 

 مخ( ۲۲۱: ۳)

 او ونافېزي توکنو لکنه ونو و فېزاتنو ،سپېنو ز و او ها  له  وهار)حاميل، امېل(: 

جنوړ ږي. هنا  مع نوالف پنه غناړه ک نږي.  هنم ېېهو او وو   و، مريو، لووګو، مشکڼوګالو

 پوشحال پان پ څ په پپېو شعرووو کې د ها  يادووه هم کتې ده، هغه وايو:

 هنننننننننننا  د جنننننننننننواهرو دوه لنننننننننننتۍ د مرغېنننننننننننرو

 تنننننننو  و بنننننننچ وودلنننننننړ زلفنننننننې ينننننننې عن،سنننننننا ا
 

 مخ( ۵: ۳)

 په يوه بچ بېت کې وايو:

 کښنننن نه پننننه اوګننننت کننننې مېننننامخ چننننې د تننننه ګننننو م

 هنننا  پنننه سنننېنه ټنننال کنننتهتنننو  لنننووګني دواړه چنننندڼ 
 

 مخ( ۱۹۵: ۳)

  هيکل

 پننننننه وننننننا وغ يننننننې پوښننننننو ال زياتننننننه تننننننر  وغ يش

 ېښنننننت، تعوينننننا،دعا، هېکنننننچ کښنننننو پنننننه د وغ يش
 

 د سينګار ځينې نور وسايل

 تعويذ 

 ونننه ينننې پنننط وي، ونننه ينننې لوسنننت، ه نننه ټګنننو کنننا

 تعوياوونننننننننننه بنننننننننننه کنننننننننننوي، د وغ دا ي کنننننننننننا  

 چنننننې ځنننننام پننننننه پېقنننننو، قنننننند  و قې نننننت وشننننننته

 د  وۍننننننو  مننننننې بننننننې تعوينننننناه اننننننحت وشننننننته 
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 چې  وۍو  له  وۍه  وغ يش،  اته شا کا وو  به بېا ځام تعوينا، د چنا پنه منال کنا

 په قطا يې  ضا و وړه هر چې ستا په باب يې کتي

 په هېڅ  وګ به دفع وه يش په تعويا په حاميېه 

پو په ټولو  د يادولو وړ ده چې پوشحال پان پ څ د تعويا کې ه ېو ځايه  اوړې ده؛

ځايووو کې يې مراد هغه تعويا دی، چې د  وغتېا لپا ه ک ږي؛ وه هغه تعويا چې د ګاڼې پنه 

ه د  ول استعامل ږي. البته ه دا د  وغتېا لپا ه تعويا د   رو کا  دو او دود دو له امېه و وست

 ؛ وو موږ يې هم ګاڼه ګڼو.ګاڼې په  ول هم منچ شوی او کا  دلړ دی

چې د دوداسې، پان او لل س رينو غووندې د  قرينې داسې ښکا يله  :تنبول

 سېنګا  کومه وسېېه ده.

 تننننننننننننننو ې سنننننننننننننننرتګې پنننننننننننننننه کېېنننننننننننننننو

 پننننننننننننننه تنبولننننننننننننننو شننننننننننننننووډې   نننننننننننننننه 
 

 حنا)نکريزې(

 و ګنننننننننننننو  تنننننننننننننه الړل هغنننننننننننننه السنننننننننننننووه

 چنننننننننې پنننننننننه حننننننننننا بنننننننننه اللنننننننننه مثنننننننننال و
 

 مخ( ۳۸۸: ۳)

 فېېننننننچ، چننننننوه،  اوېننننننه  وکريننننننزې  و تننننننه پ ننننننري

 مشنننننننناطې غوونننننننندې پنننننننندمت کننننننننا د زونننننننناوو 
 

 رانجه

  اوېنننننننه ز نننننننل ونننننننه کنننننننا پنننننننه ړوننننننندو سنننننننرتګو 

 کنننننه وننننناز کنننننا وننننناز ينننننې پنننننه بننننند وګ ونننننه ښنننننايو

 کنننننننننننه  اوېنننننننننننه سنننننننننننتی تننننننننننناوده کنننننننننننا 

 اطريفننننننننننننننننننننچ  ه  اوبننننننننننننننننننننه کننننننننننننننننننننا 

 چننننننننننننې د سننننننننننننرتګو هننننننننننننر زح ننننننننننننت وي

 پننننننننننه  اوېننننننننننه بننننننننننه يننننننننننې  اننننننننننحت و ي 
 

 :پان

 ښننې غ ننې تننو ې سننرتګې لننوی باڼننه  وننرۍ يننې و وځننې

 که پان پو ي که ااب ېښنو تنر منرۍ ينې ښنکا ه  ک نږي 
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 ونننننه بنننننه مننننناتې مننننناتې ېڼنننننې پنننننه منننننخ پر نننننږدم

 ونننننه بنننننه الوننننندې باوننننندې لنننننل پنننننه پننننناوو  ه کنننننتم

 بېنننننا بنننننه اننننن، د پوشنننننحال پ نننننڅ ولېنننننه کنننننا

  ا ېرګنننننننده شننننننوه  ه کننننننتې پولننننننه پننننننه پنننننناوو 

 هغنننننه شنننننووډې چنننننې ځنننننايو بنننننې پننننناوو  ې دي

 هغنننننه شنننننووډې ېنننننه حاجنننننت لنننننری وپنننننان تنننننه 

 

 کجل

 ا دا تننننننو ې سننننننرتګې پننننننود تننننننو ې بننننننال ديسننننننت

 د تننننه چنننننا وی چنننننې ينننننې تنننننو ې پنننننه کېنننننچ کنننننته

  لننننننه ځننننننالې هالننننننه ګننننننو ي وبنننننناز چننننننې والننننننوځ

 ېېنننننېننننننننرتګې کنننننايسته سنننننننننننبکاوو ښننننننننننننند ک

 پايله

په لنډو ټکو  ويېړ شو چې لنډۍ د پښتو شفاهو ادب يوه ځاوګتې بډايه برپنه 

يې د ښۍو له پوا ويچ شوې او د پښتنې م رمننې د ونازکو ووښنتووو او ده،   ره برپه 

 پ چېو احساساتو ېرګندووې دي.

په لنډيو کې د م رمنو عواطف، احساسات او جابات   ر په زړه پو ې او پنه محسوسنه 

 توګه اوۍو  شوي او تچ يې د دوی ا ماوووه، پېغامووه او اليامووه پوودي ساتيل دي.

واکېه په ټولنېز بوود او پښتنو ټولنه کې ښۍې د واوړو دودوونو له بده مرغه کېه 

په پايېو کې   رې ځو  د  او قرباين شوې دي. په کوچنېوا  کې د يو چنا پنه ونوم 

ي ته په وکاح شنوې، پنه بندو کنې و کنتل شنوې، کنوچنو اتېا کې  ست  -شوې يا او يا 

برباد شنوی دی؛ ونو ځکنه  هېڅ ته واده شوې او بالپره بوود يې په اوبو الهو شوی او

دوی هم د پپچ د د د اوعکاس لپا ه د لنډيو فو م غنو ه کنتی دی او د پپنچ زړه د د 

لنه او د بوود واپوالې يې په ه دې قالل کې بېنان کنتې دي، چنې منا تنرې ينواځې 

 سېنده کوزه  ا  که کتای شوه. 



 شاعر د الفت له نظره     

141 

 

 مأخذونه

 ل کال. ۱۳۸۵ ڼا کې، لومتی چاپ، سېواغه  حک تېا ، ګېبدي ، بايبچ د قرآن پهن ۱

 .ل کال ۱۳۸۳تڼېوکېتو  او فولکېو ،  حق چ، بسم الېه، دن ۲

نه، س ون او ويېپاوګنه عبندالقېوم او وه، پرتې -پ څ، پوشحال پان، کېېاتن ۳

 کال. ل۱۳۸۴زاهد مشواڼړ، داوش پپرودويه ټولنه، 

عېومواکننا مو،  منګننچ عې ننو مح نند، فولکېننو ي ګېووننه، د افغاوسننتان دننن ۴

 .ل کال۱۳۶۰

)موونوګراف(، د  و ادب کنې د پسنول او ګناڼې ينادنمنګچ، پديېه، په ولسنن ۵

 کال. ل۱۳۸۸ ،کابچ :ښوووې او  وزوې پوهنتون، پښتو ېاوګه
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 څېړندویه سونیا صمیم هوتک
 

 هشاعر د الفت له نظر 

Poet from the point of view of Alfat 

 

Researcher Sonia Samim Hotak 

Abstract 

Both poem and poet are the instrument of inducing 

the social consciousness but, these instrument have 

also gone unnoticed and still we don’t have a precise 

introduction to poem and poet through which the value, 

responsibilities and duties of the poem and poet are 

identified and besides the other instruments the 

community must be instructed by poem and poet and 

their thoughts and writings should be considered 

theoretically and practically in every area of life. To a 

greater extent this tradition has been practiced in other 

communities but, the Pashto language also faces such 

deprivation a long with a number of other deprivations.  

In this article an attempt is made to first understand 

the literal and terminological meaning of the poet from 

various dictionaries and books and then we will see who 

is a poet in Alfat’s point of view.  
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 لنډيز

شعر او شاعر دواړه د ټولنېز شعو  د  اوڅښولو وسېېې دي، پنو زمنوږ دا وسنېېې 

کره او سن ه پ نودونه لنه شنعر او شناعر  ههم له پامه غو ځ د  دي او تر اوسه هم څو 

لیتووه او دوندې پنه ګوتنه وو ر او شاعر ا زښت، مسېېه وه لرو چې په وسیېه څې د شع

تر ېنګ د شعر او شاعر په وسیېه هم د ټولنې ال ښنوووه ويش او  وسیېو يش او د وو و

د هغوی افکا  او لیکنې د بووداوه په هره برپه کې پنه وظنري او ع نيل توګنه پنه پنام 

تو ببه له ينو لنت دغه دود په وو و ټولنو کې پالچ شو ، پو پښ حده کې ولري. تر   ره

 وو و اد  محرومېتووو  ه له دې  ول محرومیت  ه هم مېامخ ده.

په دې مقاله کې ه نه شنوې ده چنې د ب الب ېنو قاموسنووو او آ نا و پنه وسنیېه 

لومتی د شاعر لغوي او ااطالحو معنا جوته يش او بیا به وګو و چې شناعر د الفنت 

 له وظره ېو  دی.

 رسيزه

ښکال پ نودوه او احساس په ټولو وګتو کې توپیر لري. ک ندای يش څنو ېنو  د 

ښکالڅیز هوې  ه سم و وه پ نني. د ښنکال  لهڅو چا په وظر ښکېړ وي، پو د بچ چا 

پ نوندوې هوې پنه ټولننو وګنتو کننې څنو شننان ونه دی، د څننو چنا څننو  ول شنعر او لیکنننه 

هر وګتی ب چ ب چ تعرڅنف لنري  پوښ ږي، پو د بچ بیا داسې وه وي. د څو شعر لپا ه

ځیننې کسنان تنو   ونګ،  ګ،او د هغه د ښکال د وزن کولو لپا ه ب چ معیا . څا لکه  ون

زما بیا ب ت  وګ پوښ ږي، پنو داسنې  ،ځینې سپی  او ځینې هم سو   وګ پوښوي

کنه داسنې يش؛  ،هم باڅد و وه يش چې زما د بوود ټول چاپ رڅال دې ب ت  وګ ولنري

 به له منۍه والړه يش او په لنږ وپنت کنې بنه منې زړه لنه دې  ونګ وو د هر ېه ښکال

د ټنولنې د ب الب ېنو پوړڅنو، سنیايس او  ،ېېه هم تنو  يش. شنعر هنم ه داسنې دی

څو شعر ښايو د څنوې فرقنې څنا طبقنې لنه  ،ټولنیزو چاپ رڅالووو کې پپچ  وګ بدلوي

 ااولو  ه سم وي، پو په وو و کې ښايو   ر پېوڅان ووه لري.

نې ادبپوهان وايو چې شعر ېو  وه يش تعرڅفوالی څا تر اوسنه چنې کومنو ځی

ښو، د شنعر د ونه پ نوند او د  د شعر د پ نودوې په اړه ه ه کتې، بشپته وه بر  پوهاوو
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هغه د بشپت تعرڅف د وه وړاودې ک دلو ښايو ېو المېووه وي. لنومتی دا چنې شنعر د 

چنې پووند،  ونګ، ښنکال او ونو  د ښکال او احساس له وتۍ  ه اړه لري، لکه ېنګه 

تعرڅف پنه تننګ چوکنام کنې ونه ځناڅ ږي او د فو منول قالنل تنه ځنان ونه سنپا ي، 

 ه داسې شعر هم. 

شاعر هم د  ند شعر د پنۍګر)شاعر( هم کوم جوت پ نود وشته او د شعر په شا

د ب الب ېو ادبپوهاوو له وظره په ب الب ېو  ولووو معر  ک ږي، پو داسې څو پ نود چنې 

زه او بشنپته ینشاعر ټولې ځاوګتتیاوې  اووغاړي او د هغه د شې نیت او د هنرن هراړپ

وه تر سرتګو ک ږي، پو په قاموسووو او ځینو وو و آ نا و کنې بنه  ،پ نودوه وړاودې کتي

شوو تعرڅفووو ېېه څو ېو  اواپېو بیا به د شاعر، د شناعر د شنعا  او وظنر پنه اړه د  له

او بیا به څې هغه شعر تحېیچ کتو چنې د شناعر تنر  لینڅ استاد الفت وظرڅې  اوړو 

 الودې څې لیکېړ او شاعر څې  اپ نودلړ دی.

 د څېړنې اهميت او مربميت

شاعر او شعر په اړه   رو پوهاوو پپچ وظرووه وړاودې کتي دي؛ پو د الفت له د 

د  وظره د شاعر پ نودوه چې   رو ې تووکو و ته پام شوی ونه دی، پنه دې ې تونه کنې

 الفت له وظره شاعر د پ نودل ک ږي.

 د څېړنې موخه

د شاعر په اړه د پښتو ببې او ادب د معاوې دو ې شاعر او لیکوال استاد ګنچ 

پاچا الفت وظر په ګوته کول،  اسپتل او پر دې پوه دل چې شاعر د څو شاعر له اوده 

 ېروګه  اپ نودل شوی دی.  

   د څېړنې پوښتنې

 اطالحو معنا ېه ده؟ن د شاعر لغوي او ا۱

 ن استاد الفت شاعر ېروګه  اپ نين؟۲

 میتودد څېړنې 

 توضیحو م تود ېېه ګ ه اپیستچ شوې ده. ن په دې لیکنه کې له ترشڅحو
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 اصيل منت

 د شاعر لغوي او اصطالحي پېژندنه

لومتی به په ب الب ېو آ ا و او قاموسووو کې د شاعر لغنوي او اانطالحو معنر  

 بیا به د استاد الفت په شعر کې د شاعر پ نودوې ته تم شو. ته وا  و کتو او

کې د شاعر پنه اړه لولنو: شناعر هغنه ېنو  دی چنې شنعر  "ګنېینٔه لغات"  په

موودووکو پنه معننا دی  او ، د شعو  پاوود، پوهو، ق یده وڅووکوشعر وڅووکد وايو، 

 مخ(  ۸۴۰: ۵چې ښۍینه بڼه څې شاعره ده. )

ې بیا لولو: شناعر د )ع( پنه زڅنر  ه پنوه، مووندووکړ او ک "فرهنګ آوند اج" په 

 مخ(  ۲۵۶۳:  ۹شعر وڅووکړ. ) 

کې د شاعر معنا داسې  اغېې ده: شاعر د )عنی  پنه ک نې  "فرهنګ ابا" په 

وڅنووکړ او ج نع څنې  ق نیده ه( پوه، موودووکړ، د شنعو  پاووند، شنعر وڅنووکړ، 

 مخ( ۶۳۲:  ۶ده. )   شعرا

شاعر په اړه لیکو: شاعر څعنې هغنه چنې شنعر واينو، د  ا ر د" فرهنګ سې " 

آګاه، مطېع، باپ،ه لکه چې وايو: کاش آوقد  شناعر و  شعر وڅووکړ، د شعو  پاوود،

 مخ( ۷۳۲:  ۴قاد  بودم که د  سېڅ غافېی  ياوم. ) 

د شاعر معنا داسنې  ا اپنيل: شناعر پنوه، بناپ،ه، لنه " ز اد ش س لغت وامه" 

باپ،ه، موودووکړ، قافیه وڅووکړ، هغنه چنې شنعر واينو، وڅنناوال، پپچ وفس ېېه 

   اځو چې ج ع څې شعرا ووڅاود، وڅووکو، د وڅنا او ووکو، ق یده وڅووکو په معناو 

 مخ( ۲۰۲۳:  ۱۰ده. ) 

: شناعر څعننې شنعر وڅنووکړ، ې دهد شاعر معننا داسنې  اوړ " فرهنګ وفیيس" 

وو کنې د شنعر وڅنووکو لپنا ه مرتبنې دي ده. په تازڅا  پوه، موودووکړ ج ع څې شعرا

چې لومتی څې پندڅا دی څعنې هغه ېو  چې ښه او ف یح شنعر واينو. بینا شناعر 

 مخ( ۱۹۸۹:  ۱۳و پسې شوڅعر بیا شعرو  او بیا متشاعر. )

په ا ر کې هم د شاعر لپا ه ه دا پنۍه د جې ټاکنچ شنوي دي چنې  "پوږه ببه" د 

 مخ( ۳۳۸:  ۱۲رو  او متشاعر ېېه عبا ت دي. )له ُمفېِق)پندڅا(، شاعر، شوڅعر، شع

سنت لیکنوال ېوومو ا ر کنې د شناعر پنه اړه د څنوه فراوسنوي  څال" الفت څاد" د 

اپیستچ شوې ده چې وايو: شاعر څنا لیکنوال باڅند د پپېنې ټنولنې هنندا ه  پ،ه  ا
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 معنا دا چې شاعر او لیکنوال باڅند پنه پپېنو لیکننو او آ نا و کنې د مخ( ۶۲:  ۹وي. )

پپېننې ټننولنې او چاپ رڅننال تننو  او سننپی  وښننېو چننې پېننڅ وکننوالی يش د پپېننې 

پواشینس، غم او د د  څښې په کې پیدا کتي او د هغنو د لنه منۍنه وړلنو لپنا ه م نې 

او هم د لیکوالو لیکنه او د شاعراوو شعرووه باڅد  اتېووکو وسېووو ته د هغنوی   اووغاړي

تنر " شناعر شنعا " دا پن،ه اسنتاد الفنت د  د زماوې   ر ز څن  او ېرګنند تنا څخ وي.

  لیڅ الودې د شعر په ببه په ښه توګه بیاووي او وايو:

 په   کې فکر د وط  په زړه کې مینه د څا 

 د زو  او ظېم لوی دښ   د آزادۍ طرفدا 

 حننق وڅننېو ماتننوي بننت او طننېسم د  ا  

 شاعننر د پا ه مناسل دی ه دغسې شنعا 

 مخ( ۱۱۷:  ۳)

 او څا: 

 فکر کې پیال په پیال کې فکر ویول

 و کول اته  وګ،  وګ ته معن امعن

 د شنننناعر کا  دی شاعننننر څې وګڼه

 د زړه په سرتګو پننوب په ويښه لیدل

 مخ( ۳۳۷:  ۲)

ې توپوه دوست شینوا ی بیا د اوسان په تفکر او احسناس باوندې اغ نزه د هنرن 

 ادب لوی افت لنه هنر ېنه زڅنات پنه دې د هرن پ وااف »  لوی افت ګڼو او وايو:

کې دی چې په هغه کې منعکس او ت وڅر شوی بوود په   ر قوت د اوسان پنه تفکنر 

 مخ( ۲۸:  ۱۲«.  )او احساس باودې اغ زه کوي

د اوسان پر تفکنر او کنتو وړو  ،دلته هرن او ادب چې شعر هم د هرن څوه برپه ده

 ،کوم ت نو  او اڅنډڅال ځنای شنوي وي ځکه په شعر او ادب کې چې ،بو ه اغ زه لري

شنعر او ادب پنه  ،هغه د چاپ رڅال له ټولنیزو ااڅطو ېېه  امنځ ته شوي وي. د هرن

معنا  ،وسیېه دا اڅډڅال، پیغام او ت و  کېه په جس و او کېه په  وحو بڼو ېرګند ږي

 دا چې څا به د اوسان د ظاهري او څا به د باطنو بوود س ون او ااالح کوي.
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هغې پو ې يو شاعر او لېکوال ټولنې تنه د و پ ښنو شنېتو او الوېنو پنه د   تر 

کې بريا  د  چې د پپنچ دغنه د   پنه اوۍو ولنو کنې برينالړ وي. د پپنچ د   

ښت المچ ک دال  يش او په پېکو کنې يبرڅالس اوۍو ووه د شاعر او لېکوال د ا ر د پا

شناعر پنه  هومره چنې د ينو يې د ا ر د محبوبېت  از هم په ه دې کې وغښت  د . ې

شعر کنې د محسوسناتو کېفېنت او حالنت د ټنولنې لنه هغنو  ه څنو شنان وي؛ ونو د 

ه دې افت له امېه د تېپاتو ب ېګو تر  لېڅ الودې  اځو. دې افت ته پنه کتننې 

 :واستاد الفت شعر د افکا و په تربېت کې ميم عنرص ګڼو او واي

 بايد شعر شعو  پالص کتي له قېدووو

 لننو  تننه  هننن، يش د فکرووننوترقننس 

 د اوهامننو پرافاتننو بتننان منات کتي

 وي منکر د زو  او ز  د قد تووو

 مخ( ۳۶۹: ۲)

 څعنې شاعر دوده لري چې په پپچ شعر کې د ټولنې د افکا و  وزوه او پالنه وکتي.

څو ښه شاعر تچ د پپېې ټولنې او پپچ ميال له غوښتنو  ه سم قېم چېنوي او 

د پپنچ مينال او ټنولنې حناالت پنه سن ه توګنه  اتېووکنو وسنېووو تنه  ه ه کوي چنې

و سوي او د پپچ ميال څو تېپاتړ اوۍو   اتېووکو ته ول ږدوي چنې دا بنه د څنوه شناعر 

کې څو بحث لري او واينو: " اد  بحثووو" ښه ځاوګتوه وي. په دې اړه استاد الفت په 

او شنعر د شناعر د بووداونه هنندا ه  )... وو هر کېه چې بوود د مېتېفو احوالو ووم دی

ده، رضو  به کېه اپالقو ک ږي او کېه به عشقو  وګ پیدا کوي. څو وپت به پنه کنې 

 مخ( ۱۵:  ۱بچ وپت به ونګ و غیرت په  برو و .( ) .د ونګ و غیرت پ،ې وي

مطېل دا چې شاعر د پپېې ټولنې هندا ه ده او دا چنې ټولننه پنه څنو حنال ونه پناتې 

ځکه چې په هندا ه کې پنو هغنه ېنه  ،اعر او د شاعر وڅنا هم په څو حال وه ويک ږي؛ وو ش

او ېه چې وڅنو ه غنه ب رتنه منعکسنوي او ونو و تنه څنې  سنوي. د  ،ښکا ي، ېه چې وڅنو

شاعر او د شاعر د شعر بدلون په ټولو شناعراوو کنې لیندلړ شنو چنې د ب ېګنې پنه توګنه بنه 

 :دی روګه او په بچ کې ېروګه  اېرګند شویپوشحال پان څاد کتو چې په څو شعر کې ې

 پننننننننداڅه که زه تاته وندې کنننن ږم په افنننننننالس

 ز  مې کند په غاړه کته څو مات کنننننننډول په الس
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 ته کننننه په دا پوښ څې چې مالڅ د مال و مېڅ وم

 مال و مېڅ مې هووننن،ه کتې چې ت روي تر قیاس

 په دواړو غېیننننننن نننناووالس مې ه ننننن ش بر لرې 

 دوه غېیامن ېو  دي؟ څو مې وفس دی بچ پناس

 طنننننن عکه حننننسد دی که حرص که بد پوڅووه

 واړه له ما پننننننننننرې کته د پنننپچ فطچ په املاس

 تنننننوان د طاعنننت  اکته چې اپالص و  ه مچ وي

 وه هغنه طاعنننننننت چې يش په  سنننننننم په لباس

 څا با ي کرڅنن ه د پوشننننحال پ څ دا پواست دی

 تنننچ د ده په زړه کې لره ټنننننننینګ د دڅ  اساس

 مخ(۲۶۹: ۷)

ه دغه واعظ او د  وحاين مینې پېوی د وفساين میننې تنر  کې پو په بچ ځای

 اغ زې الودې  اځو او وايو:

 مست څم مړ پرست څم  ودي کتمه کتمه کتم

 پننننو مه پنننو مه پو موا وه محنننتسبه باده 

 مننننوړ به ځنې وه شم زه د میو مستسقړ څم

 تچ که هسې  کې پیالې ېښ ه ېښ ه ېښم

 مخ( ۳۶۴: ۷)

وو په لنډه توګه وڅېړ شو چې شاعر د )عی  په زڅر  ه( پنوه، مووندووکړ، شنعر 

وڅووکړ، باپ،ه، آګاه، مطېع، شاعر  ق یدهوڅووکړ، ق یده وڅووکړ، د شعو  پاوود، 

نَْفِسِه، له پپچ وفس ېېه باپ،ه، قافیه وڅنووکړ، وڅنناوال، وڅاوند، وڅنووکړ، د وڅننا بِ 

او ووکړ دی او څا د هغه وڅنا وڅووکو او لیکنووکو تنه چنې پنر زړه او احسناس اغ نزه 

 شاعر وڅچ ک ږي. ،کوي او بدڅعو احساسات په شو  او پوځښت  او 

او مستو هم لري او د بېبنچ  شاعر هغه  ود دی چې شو  ،د استاد الفت په وڅنا

ر  پنه نغوودې ګچ پرستو هم کوي. د ګچ په شان کېه پفه کېه پوشنحال او د پسن

او کاکنچ باوندې لکنه ګنچ او تناج  ګنردان  کېه پر شان وي. د جاوان په او بچ وږمه

وي. د عیسړ د ورم زړه پوښوووکړ د فرعنون او قنا ون غرقنوووکړ، د ينرودي بتناوو 
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راونه او یښاڅست بت ته   ټی وووکړ دی. له هر بند ېېنه آزاد بنندي، تنچ حد او ماتوووکړ 

پندای پن،  ،با ، پو په هه د دڅندا  وييد وتڅوال فکر او پیال لرووکړ وي. وه څا  لري وه  

  لکه په دې الودې شعر کې:، ال ه  اځو چې څو وامعېوم اوتظا  و ته لري ېچې ېو  په د

 ېه  ودي او ېه شو  ېه مستو

 ه بېبچ غوودې ګچ پرسنننتوې

 د عننشق او  باودې سوی ستو

 د شاعر ده هننن دغه هنننستو

 لکه ګنننچ جګننرپون او پندان

 د بنننننننننيا  په وږمه پننر شان

 په و بننچ په کاکچ د جنناونننان

 لکه تاج وي په سنر  ګننردان

 ورم زړه د عیسړ پننننننننوښوي

 پو فرعون او قنننا ون غنرقوي

 وننننننننن رود ټول بتان ماتوي د

 د ښاڅست بننت ته   ټنی وي

 له هننننر قینننننده آزاد زوداوننو

 د عشق غم ګڼو تاج سېطاين

 اينري ح و  ه شنننننننامننننندام

   کې فکر او پنننیال جياين

 با يوه څننننې څا  چ رې شته وه  

 پو ا زو و سنننننره د دڅننننننندا 

  اځو په دې ال پدای پ، ېو  

 لري   ر وامنننننعېوم اونننننتظا 

 مخ( ۱۵۱:  ۲)

 په دې اړه هم استاد الفت وايو: ، دا چې د شاعر وظر باڅد ېه  ول وي

 زه څننې پ نوم شاعننر دی بچ ېو  وه دی

 چې دا لوی جنننيان وړوکړ و ته ښکا ي
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 د و  ښ و او ز بننفتو ښاڅسته تنننننوکننننو

 نننن  زړوکنو و ته ښکا يد وننننادان په تن

 طنننننوفاين د څاب ګڼو د مظېوم اوښکې

 د دوننننیا بحنننننننر  وډوکړ و تنه ښکا ي

 چې پپچ وفس ويش وبلړ که سچ وبين

 واتنننننننواوه و رونننندووکړ و تننننه ښکا ي

 د دونننننیا فاوننننو عینننشووه ونننننع نتووه

 د سپو مېکې پروت هډوکړ و ته ښکا ي

 مخ( ۲۱۸:  ۲)

د وننادان پننر تنن  د  ،هغننه شنناعر دی چننې دا لوڅننه وننتۍ و تننه کننوچنس ښننکا ي

د مظېوم اوښکې و ته طوفاين س ند  و، و  ښ و او ز بفتو ښکيل توکو و ته زاړه توک

او د وتۍ س ند ووه و ته کوچنړ  وډ ښکا ي. هغه ېو  چې پپنچ وفنس وبلنړ ونه 

دووکړ ښنکا ي. د ونتۍ لنه منۍنه  نر شاعر ته واتواونه و ، که سچ وو  هم ووبين ،يش

 ښکا ي.  ېوکو غوودډتېووکو عیشووه او وع تووه و ته د سپو مېکې پروت ه

 غامزان بت بت غږڅږي وو  ټول غيل

 څو شاعر د ځان  ه کتي تروم

 مخ( ۴۲۳: ۲)

ښه شاعر هغه دی چې تچ د ټولنې د واپوالو پنر وړاوندې  ،د استاد الفت په اود

ااالح په موپه پپچ غږ پو ته کوي. که د غږ پو تنه کنول څنې او د ټولنې د س ون او 

توګه پپچ فکر او وظر ېرګنندوي،  ېپه ېرګنده توګه و ته د   پطره ولري؛ وو په غې

 که وو  ېه و وه يش کتای؛ وو له ځان  ه تروم کوي. ،غېړ وه پاتې ک ږي

 د شاعر د شعا  په اړه د استاد الفت وظر دا دی چې: 

 د وط  په زړه کې مینه د څا په   کې فکر 

 د زو  او ظېم لوی دښ   د آزادۍ طرفدا 

 په حق وڅېننننو ماتننننننوي بت او طېسم د  ا 

 شاعر د پا ه مناسننل دی ه دغسې شعا 

 مخ( ۲۵۱:  ۲)
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د زو  او  ،د شاعر په مغزو او پیال کې د وط  فکر او په زړه کې د څنا  میننه وي

د  ا  بت او طېسنم پنه  ښنتیا وڅېنو  ه  ،ظېم لوی دښ   او د پپېواکس طرفدا  وي

 ماتوي او هر څو شاعر ته ه داسې شعا  او فکر بوڅه. 

اوس به  اشو دې ته چې استاد الفت د شعر په ببنه ېروګنه شناعر  اپ ننين او د 

 ده په وظر شاعر ېو  دی؟

 مو هېران کېوو  څې واچ کې وه مومو ېه چې دی مو 

 رتپان کېنپوود له پپېه هوقه اپيل که ه څ وه وي دس

څعنې کوم پوود چې وو  پېڅ څې د واال او د څو يش د ترالسه کولنو لنه امېنه 

شاعر هغه پوود په هېنران او ب ېتنون کنې منومو. شناعر لنه تنش دسنرتپان  ،اپيل

 ېېه هم د پپچ هوې په وسیېه پوود اپيل.

او حاالت لنه وپنت ېېنه مېکنې او لنه مينا  او  شاعران د څوې ټولنې اوضاع

مکاين واټنووو  ه  ه د څوه ځای او د څوه ميال په حالتووو پنوه ږي، د پپنچ الينام 

 وڅنه څې کوي. دپه وسیېه څې ېرګندوالی يش او وړاو

 ګچ ال وه وي ټوک دلړ چې وږمې څې  اځو ده ته

 د بننېبننېو وغ ې او ي د بنننچ عنننرص ګېستان کې

 مرغنناونننو پروازووه پنه هګیو کې ال وڅننننود 

 پېوشه د ملر لیدای يش د سپیدو ېیرې ګر وان کې

شاعر هغه کس دی چنې د دې ونتۍ لنه هنر هڅنروح او غینر هڅنروح  ه پن،ې 

  :کوي چې د الفت پام هم دې ځاوګتوې ته شوی او وڅيل څې دي

 کتي سپوږمس  ه پ،ې له آساموه  ه هم ال

 ه باودې دی پوه شوی په جيان کېد بېبچ په بب

شاعران څو ځاوګتی استازی لري چې هغه وسنیم دی او د دوی ، د الفت په وڅنا

 :د زړه پ،ه له شاهه ویولې بیا تر زوداوه هم  سوي

 وسیم دی د ده استازی چې هر ځای ته لري ال ه

 کېه ځو د شاه حطو  ته کېه ګرځو په زودان کې

د شاعر فکر او پیال لکه د زڅاترو عادي اوساواوو په شنان وچ او جامند ونه دی، 

بېکې هغه هر وپت په حرکت کې دی، شپه او و ځ له بوستان ېېه تنر وینران پنو ې 
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ګرځو او د بوستان له حالتووو او د ویران له واپوالو ېېه ځنان پن،وي او د شناتو د 

و و څنې  سنوي. د شناعر فکنر او پینال د مچس په ې ر د هر ګچ شیره  اټولوي او تر و

طبیعت داسې ترجامين کوي چې وه په پ   کنې پنه آ امنه کښن نو او ونه هنم پنه 

ووننه مننچ وي او ب الب ننچ تمنننو کننې. لننه شنناعر  ه د پننودۍ او ب ېننودۍ  دواړه حال

 لکه: ، اضداد په څوه میدان کې لوبوي

 د شاعرپیال ه دغسې شپه او و ځ دی  ګرداوه

 اغ و بوستان کې بچ ساعت وي په ویران کېڅو ساعت ب

 ترجنننامن د طبیننننعت دی باپ، د مېڅ له حاله

 غنېړ ونه دی پاتننننننې شوی په بننيا  او په پننزان کې

 بن نېنودي او پنودي دواړو ده  ه او ده کره وي

 دی اضداد غنناړه په غنناړه لننوبننوي څوه میدان کې

زمووږ په بوود کنې د هنر يش اوندازه او پیامونه سناتچ   نره مي نه پن،ه ده او د 

پیاموننې ا زښننت لننه دې وننه هننم پننه جوتننه توګننه ېرګننند ږي چننې الېننه)ج( پننه پپننچ 

سپ  يل کالم کې د پیاموې او وزن په ساتېو امر کتی دی او د شعیل)ع( قوم څې له 

طنو کولنه.  د منادي بووند پنه دې امېه هال  کت چې په وزن او پیاموه کې به څې غې

چا و کې او د مادڅاتو د پیاموې ساتېو تر ېنګ موږ د معنوڅاتو په وتۍ کې هم د وڅنا 

او پ،و وزن او میزان ساتېو ته اړ څو چنې پنه اوسناواوو کنې شناعران د دې چنا ې پنه 

تننر ه کولننو کننې تننر وننو و   ننر لننوړ او برڅننا  دي. اسننتاد الفننت هننم د شنناعراوو دې 

 ته داسې وغوته کوي: ځاوګتوې 

 زڅات و کم څې څو حرف وه دی پپېې پولې وه  ا ا ستېړ

 عننندالت د وزن وڅنو، پاص د شعر په میزان کې

شاعران د مادڅناتو پنه پرتېنه معنوڅناتو تنه   نر ا زښنت و کنوي او  اودد الفت په 

 شاعر د حقیقو او مېازي وتۍ په حقیقتووو پوهوي. 

 ي د ده بیت کې معاين ويد بچ کننو  کې پننره غوايو و 

 حقیقت دی که مېاز دی دواړه شته د ده بیان کې

عاقچ کس دی چې بس څوه کوچنس اشا ه و ته په کا  ده چې  شاعر هغه پوه او

 د هغې په وسیېه ځان د پ،ې ع ق ته و سوي.
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 کننناڅننه بننناوننندې پوهننن ږي اشننا ه و تننه کننا  ده

 ستي په شان کېه دغومره وڅچ شوي د عنناقچ 

)هر وکتنه مکناوړ و هنر سنې  جناڅړ دا د(؛ ونو د  په د ي کې څو متچ دی چې

دې متچ پر بنست د شناعر ه نه دا وي چنې تنچ لنه څنوه مناسنبت  ه تتلنې پن،ه 

وکتي، له وامناسنبو او وناموزووو وڅنناوو ېېنه ځنان وسنايت او د لفظوونو د آهننګ پنه 

 وسیېه پپېې وڅنا ته سازو سامان و کتي.

  ي تنننچ مناسبت ته وه وايو وامناسل ېهګو 

 ده آهنننګ ونننظم سنناتېړ د وڅننننا سازو سامان کې

شاعر د پپېې وڅنا باغ د شعرووو په بحرووو باودې س سو وي او حتړ د پیاالتو 

 په طوفان کې هم د پپېې وڅنا توازن سايت. 

 د بیان باغ څې س سو  کت د اشعا و په بحرووو

 کالم سايت د پیاالتو په طوفان کېاوج او منننوج د 

که کوم شړ ترې   نر ل نرې وي څنا   نر  ،د شاعر سرتګې هم پو ا ښه دڅد لري

وږدې او څا هم   ر کوچنړ وي، پو د شاعر له لیده وه پطا ک ږي او حقیقت چې پنه 

 پیدا کوي او  اسپتي څې. ، هر ځای کې وي

 ېد ده سننرتګې دي دو بننینو، ه ه بنینې او حنق بین

 له هر چا څې وظر لوړ دی، کوي ېا  په کيکشان کې

 يشه نووننننه د ده مننېه ویوی ونننننننحنناجبان او حنننېابن

 حننقنیقنت پنسې کتي ه ه په مکان او المکان کې

 يشه عقچ او فکر هنغه ځای ته په ه نڅ شان  س دی و

 د شاعنننر پننیال ځننای ویولړ په اتم، ويم آسامن کې

شاعر د حال او قنال پنه ببنه پنوه ږي او ه دا وګنه د قنال او حنال پن،ې او د 

 ویستان غيل شو ووه هم او ي: 

 دی د حال په ببه پنوه دی قیچ و قال ته حاجت وشته

 غننننيل شو ووه چې وڅده دي ویستان کې او ي   نننر
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هم لنه ه ندغو د اوساواوو په وجود کې دوه ېېزووه ميم دي، څو زړه او بچ  وح چې شاعر 

 دوو مي و شیاوو  ه کا  لري او وو و ته د شاعر  الس د ښه هوې او ښه فکر وړاودې کول دي: 

 زړه او  وح  ه څې کا  دی وو  بدن ته څې پام وه وي

 هوې او فننکر لري بنرپنه د شاعننر پننه ا مغان کې

د  شناعر مادڅناتو تنه ا زښنت ونه و کنوي او څنواځې ،لکه چې وړاوندې منو ووڅنچ

لوړاوي او د غو ه ال ښوووو په فکر کې وي؛ ونو شعو  معنوڅاتو او د ټولنې او د پېکو د 

 لکه: ،  ول  ول پو اکووو او مادي ېیزووو ته څې پام وه وي

 د ده کو  ته دې  اځو وه، پ  و  پېڅ ه  کېه

 و څېې، غوښې ېو  وه مومو د شاعر په دسرتپان کې

 طعام کننې حالوت او مالحت شته په کالم وه په

 د قام غم د ده پنو ا  دی شته ه ننندغه د ده پوان کې

څنو  ،دا چې اوسان ااف املېېوقات دی او پر ونو و مېېوقناتو غنو ه والنړ لنري

المچ څې عقچ او بچ ميم المچ څې د پ،و قوت دی چې اوسان پرې له وو و مېېوقاتو 

 لکه:  ،ېېه غو ه والړ موودلړ دی

 واوه په پننن،و باودې شویېد اوسان فنننرې له ح

 شناعر هنننر چناته کنننامیاب دی د پنن،و امتنحان کې

له معنا ېېه ښه لیال جوړوي او د  ،شاعر د پپچ هرن په وسیېه انعتګري کوي

ادب په پاودان کې ه دا شاعر دی چې ښاڅستووه څې  اوستو دي. پ،ې پو ټنول 

و چا و کې هم د ټولو شیاوو پنه غنو ه اوساوان کوي، پو لکه چې موږ د بووداوه په وو  

او ښه يش پسې ل ه کوو؛ وو دا قاعده په وڅنا او پ،و کې هم پېې ک ږي او هر ېو  

د غو ه وڅنا په ل ه کې وي. هغه وڅنا غو ه او لوړه وي چې هم ښکېې وي او هنم بکنره 

 چې دا دواړه ځاوګتوې شاعر په پپېې وڅنا کې  اوستېړ يش: 

 يش جوړوالی وه ښه لیننال انانعتننګر دی له مع

 ښناڅست ده دی پنیدا کتی د ادب په پنننناونندان کې

 د وڅنا عفت دی دغه چې هم ښکېې وي هم بکره

 اوسنننو دا ښاڅسته حننو ه د شاعننر پننننه دبستان کې
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په ت ر دلو  وپتپه بوود کې تحول او بدلون د پرمېتګ   ر ميم المچ دی او د 

ب چ بدلووووه  امنځ ته يش؛ وو د شاعر دې ټکو ته هم پنام وي  ه اړڅنه ده چې ب ال 

 او د ټولنې د وګتو د بوود د بدلون لپا ه فکر او ه ه کوي.

 ده سنننره تنحننوالت شننته دی  اوړي اونقالبننوونننه

 په افکا و په عاداتو په اوضاعو د دو ان کې

 دا  کاېا کتي او فکرووه  ابيچې څو قام له پوبه و

 ښړ د شاعر آه و فغان کېيدغه تا یر ا قنند ت

شاعر څواځې له حال ېېه په استفادې  اتېووکو ميال ته چ تنووالړ ونه ښنېو 

ميال پ ښې هم په ب الب ېو اودازووو او الفناظو  ت ر او وړاودوڅنې وه کوي، بېکې هغه د

کې ټولنې ته وړاودې کوي چې پېڅ ترې د پ، ندلو تنر ېنګنه د پپنچ بووند لپنا ه 

 وه واپيل او د پپچ بوود چا ې س بالې کتي. ع،تو 

 ده  اوړي ښه فکرووه په هر وپت دغه جنننيان ته

 څوسف وڅنم  ا  وان دی د شاعر د پیال کا وان کې

 ده فنننرهاد  اپیدا کتی د شیرڅ  وطننن  پدمت ته

 ده  ستم دی د ولړ هر غنننننېیم ته په مننننیدان کې

هسې ده چې ب  په پېکو کې ځای پیندا کنوي کرښه  و د شاعر وڅنا لکه د کاڼ

 لکه: ، او د لنډې مودې په ت ر دلو  ه له دې وتۍ ېېه وه ت ر ږي او وه و ک ږي

 د مننح ود دبندبنه وشته شنناهنامه د فردوسنو شته

 د غنزين ښا  دی لوم شوی حدڅقه شته په جيان کې

 وه زړ نننږي، وه و اون ږي د شاعر بیت په قنروووو

 نننو  له س البنووو، زلنننزلو وي په امان کېد پیر ک

او وو  وامتو کسان  اغنيل او  انپه دې وتۍ کې   ر لوی لوی بادشاهان، واک ن

ت ر شوي چې د هغو له تګ  ه څنې وڅنناوې او آ نا  هنم لنه منۍنه تېنيل دي، پنو د 

ننې، شاعر وڅنا او لیکنه د شاعر له، له منۍه تېېو  ه له منۍه ونه ځنو او د هغنه لیک

 وې لپا ه پاتې ک ږي، لکه:و وڅناوې او آ ا  د  اتېووکو وسېووو د ال ښو 

 په قننرونو قننرونو ساتېړ شاعننران يش په دویا کې

 هننغه ېننه چې واقننع ک ږي څا و ک ږي څوه آن کې
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 چنګیز وشته او وګ وشته شاه جيان الړ له جياوه

 ال پ څ دڅوان کېحال مغولو  ه جنګ شته د پوش

ښه او بد وپتووه ت ر ږي، پو  ،په ت ر دلو  ه جګتې او غواې ست ږي وپتد 

ښايو دا د دې لپنا ه چنې د  ،په اوسان کې څواځې د مینې او شعر جابې تېپاتې وي

مینې او شعر د جابو او ولولو  ه د ټولنې پېکو تنه د غنو ه بووند اوګ نزه و کنتو او د 

 شعر په پوږه ببه څې ال ښوووه وکتو. 

پپېو تودو او له سوزه  کو پ،و  ه پېڅ ښو ال و ته  ابيل، وه څواځې شاعر په 

ال ه و ته ښايو، بېکې زړه څې هم پوشحالوي او د پپچ شعر تېپاتې سوز هم ال پسې 

 لکه د  حامن بابا له سوزه  کو تېپاتو شعرووو په شان. ،تېپاتې کوي

   ر تاوده تاوده جنګووه پس له ېه وپته ستڅږي

 عنشق او شعر وه ست ږي په اوسان کې پنو جنابه د

 د شاعنننر تنودې پن،ې هنم هنغسې ال تنودې دي

 تچ تر تېه سوز موجود دی سوزان شعر د  حامن کې

 مېووه( ۴، ۱: ۲)

 پایله

اوسان د څوه ټولنیز موجود پنه توګنه د پپنچ بووند د پاڅښنت، سن ون او اانالح 

بووداوننه د ښننه ک نندلو، د غننو ه لپننا ه باڅنند  غننندې ه ننې وکننتي. د ټننولنې او ټننولنیز 

ته کولو او د اوساين بوود کولو په موپه بوود ځاوګتو موپو او ه نو  چاپ رڅال د  امنځ

ته اړتیا لري. دا وتۍ فاين او له منۍه تېووکې ده، پو کنه ېنو  وغنواړي؛ ونو کنوالی 

و يش په پپچ زڅا  او ه و  ه د دې لنډ ع ره وتۍ برڅاوې د تېپاتې وتۍ له برڅناوو ا

 هیېو  ه په پپېه غ ږه کې  اټولې او هغې وتۍ ته سفر پیچ کتي.

د ټولنې د وګتو ترمنځ لیکوال او شاعران هنم هغنه پېنڅ دي چنې باڅند تنچ د 

پرمېتګ او و کو لیکنو او غو ه ال ښوووو په تکچ کې واويس او د پپېو دڅننو، منيل او 

ولنې او وتۍ تنه ېرګنند اوساين شت نیو او ا زښتووو په پوودي کولو  ه پپچ ځان ټ

 کتي او ټولنې ته ګ ه و سوي. 

د هغوی پنر غناړه  ،الېه)ج( چې چا ته د شاعرۍ اليام او د لیکوالس فکر و کوي

څې ښو او و کو ال و چا و ته د پېکو او د ټولنې د ال ښوووې سنپ  ېې او د ونده دونده 
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نين او په سن ه هم  اڅښې وي؛ وو په کا  ده چې هر شاعر او لیکوال پپچ  سالت وپ 

 توګه څې تر ه کتي.

موږ ولوستچ چې شاعر پوه، موودووکړ او د شعو  پاوود تنه وڅنچ ک نږي؛ ونو څنو 

پوه او د شعو  پاوود به تچ ه ه کوي چې ټولنه هم پوهنه او د شنعو  پاوونده کنتي، 

پو هغه کسان چنې د شنعر پنه وامنه بنې مفيومنه او بنې پیغامنه لیکننې کنوي او لنه 

کې کوم پوود او پیغام وه موودل ک ږي، هغه لیکنه د شنعر او پنۍګنر لفاظس پرته په 

 څې د شاعر تر تعرڅف الودې وه يش  اتېړ.
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The comparison of the verbal root 
in Pashto and Dari languages 

 

Researcher Bibi Fazila 
 

Abstract 
 

This article which is titled (The comparison of the 
verbal root in Pashto and Dari languages) is written in 
the following three parts: 

In the first part, the root of the Pashto verbal roots 
are identified and based on its root the types of verb are 
shown. 

In the second part, the root of the Dari verbal roots 
are identified and based on its root the types of verb are 
shown. 

In conclusion the similarities and differences of 
verbal roots in both Pashto and Dari languages are 
shown. 

 

 لنډیز
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او د  څښې پنر اوله برپه: په دې برپه کې د پښتو ببې د فعېووو د  څښو پ نودوه 

 بحث  اغېړ دی. بنست د پښتو فعېووو د و ش 

د  څښنې پنر ېوونو پ نودونه او ع ه برپنه: پنه دې برپنه کنې د د ي ببنې د فڅدو

  اغېړ دی. بنست د فعېووو و ش 

 . يپه لنډه توګه پرتېه شوې د ېدې برپه کې د دواړو ببو د فعېووو  څښ پاڅېه: په

   رسيزه  

  رو ببپوهاوو فعچ د څوې ببنې لپنا ه آ   ۍوت  فعچ د ببې اسايس توکړ دی او د

او اايل توکړ ګڼېړ دی، د ببې په وحوي سیس م کې فعچ څوه مي ه برپه ده  چنې 

 هوو په کنا  د؛ په څواځې توګه هم کوالی يش  ج ېه جوړه کتي او مفاهیم افاده کتي 

د فعنچ ، لکنه: ويش ، د فعنچ ټنولې برپنې ې تونې  ېچې په دې برپه کنې بنسن یز 

وو و ببنو له و اړپووه، ګرداين اړپووه، زماوې ... جال جال وې تل يش  او ايمعن يښه، 

په ه دې منظو  منا هنم پنه  دې مقالنه کنې  پنه دواړو ببنو کنې  .پرتېه يش دې  ه 

څواځې د فعچ  يښه  د فعچ د څو ميم جز پنه توګنه ې تلنې او پرتېنه کنتې ده، پنه دې 

 پښنتو او د يبنسنت د فعنچ  يښنه پنه مقاله کې ه ه شوې چې د پېواویو ې توو پر 

چنې  پنه سن ه  يببو کې وې تل يش او د  يښې پر اساس د فعېووو  څوه ونوې  لبنند

توګه د پښتو فعېووو  يښې وښېو او د تطبیق وړ وي وړاودې يش او په دې برپه کنې 

د ي ببې  ه پرتېه يش چې دا دواړې پوڅندې ببې د فعيل  يښنو پنه برپنه کنې له 

 ېومره و ته وا  او توپريووه لري.  څو بچ  هله 

  د څېړنې اهميت او مربميت

ځکه چنې د فعنچ بنسنت پنر  ،د فعچ په بحث کې  يښه يوه مي ه برپه جوړوي

 يښې باودې والړ دی او فعچ د  يښې له مېنې ګرداوینږي، ه ندا فعنيل  څښنې دي 

رامنر چې ځینې وومووه  جوړوي او م د  هم له  يښې ېېه جوړڅږي، ونو پنه پښنتو ګ

د ه دې م،مینت پنر ما .  کې د فعچ د  څښې ې توه او پرتېنه څو ميم کا  ګڼچ کیږي

د ي ببنې  ه منې پرتېنه له او  ېدې مقاله کې دا برپه په لنډه توګه ې تل اساس په

 کتې چې دا په پپېه څو ووی کا  دی.
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  د څېړنې موخه

موپنه دا ده  چنې پنه  څنېپه کیفو لحناد  دا ې توه ک و او کیفو موپې لري 

پښتو او د ي ببو کې د فعېووو  يښې معر  او د ا برپه په دواړو ببنو کنې پنه پرتېینزه 

چې په دې برپه کنې ابتنداڅو کنا   دا دهموپه  څې، په ک و لحاد ل يشتوګه وې ت 

 ي. ړو وا الږ تر لږه  د ببپوهاوو پام دې برپې ته  او ويش

 ېد څېړنې پوښتن

  وايو؟ن د فعچ  يښه ېه ته ۱

 د  يښې له مېې ېو  ولووه لري؟ هپښتو فعېوود ن ۲

 او توپیرووه کوم دي؟ ړو ته وال و ن د پښتو او د ي ببو د فعيل  څښ۳

  د څېړنې ميتود

رڅحو ن توضیحو او پرتېیز میتنود ېېنه کنا  اپیسنتچ نپه دې ې توه کې له تش

 شوی دی.

 د پښتو او دري ژبو د فعلونو د ریښې پرتلنه

فعچ ااچ او بنست دی،  يښه هغه کې ې ته ويچ ک نږي چنې تناړي پنر  يښه د 

هغه پو ې وښيل او ووې کې ې جوړوي،  يښه وه يواځې د فعچ په برپه کې، بېکنې د 

وومووو په برپه کې هم د ې توې وړ ده، ه دا وګه ترکېبنو ووموونه  هنم  يښنه او هنم 

ثالووو کې ) غم، هنرن او تاړي لري، لکه: غ ې ، هرنمند او شته م  چې په پو تنیو م

 مخ( ۸۳: ۵شته(  يښې او )ج ، م ( تاړي دي . ) 

د ولس مفيوم او بڼه يو وسبو واقعېت لري، که ولنس ېنو، ېنو تناړي ولنري ؛ ونو 

هغه  تاړي چې له و وستو تناړي ېېنه مېکنې لنه  يښنې  ه وغښنتو  وي، هامغنه 

ولننس شنن  رل ک ننږي، ا و و سننتو تنناړي ، تنناړي ګڼننچ ک ننږي .د ب ېګننې پننه توګننه د 

پوهنوال او اړتېا کې نې پوهنواالوو،  اړتېاوې په کې و کې د و وستو تاړي په بنست د 

 يښې دي او )اوو، وې( يې تاړي دي . ځېنې وپت له  يښې ېېنه ونوم هنم الس تنه 

 ( د تاړي په زياتولو  ه. wal – اځو، لکه : د لېڅ له  يښې ېېه لېکوال د ) وال 

 :  د پښتو فعېووو و ش د  يښې په اساس پر دوه  وله شوی دی

 ن د اوس يال او ت ر ميال له مېې۱
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 د مطېق او است را  له مېې  ن۲

 ـ د اوسمهال او تېر مهال له مخې۱

پوهاود پو شکو د پښتو فعېوونو و نش د اوسن يال او ت نر مينال لنه مېنې پنه 

 الودې  ول ښودلړ دی:

  .له پېوه پنه دوو ع نده برپنو ويشنچ ک نږي پښتو فعېووه د پپچ مو فالوبيکو جوړښت

 هغنننه فعېوونننه چنننې پنننه ونننا ت نننره  او ت نننره زماونننه کنننې ينننوه  يښنننه لنننري.  ( ۱

 هغه  له فعېووه چې په وا ت ره او ت ره زماوه کې  يښه بدلوي. ( ۲

هغه  له فعېووه چې په وا ت نره او ت نره زماونه کنې ينوه  يښنه لنري او پنه متعندي او  (۱

 . . .ganḍəl  ، ګننډل palaṭəl، پې چtaṛəl متعدي او الزمو و شچ ک ږي، متعدي لکه: تتل

 متعدي او الزمو، لکه :                            

 متعدي                         الزمو                  

  laṛzawəl لتزول                         laṛzedəlلتز دل  

 ĵaṛawəl ځتول                          ĵaṛedəlځت دل   

  γwaṛawəl غوړول                    γwaṛedəlغوړ دل  

 د ښه وضاحت  لپا ه د تتلو د  فعچ الودې ګردان ته وګو ئ:

 اوس يال

 فعيل پاهه د فعچ  يښه شېص فعيل پاهه د فعچ  يښه شېص

 و taṛ تت موږ ام  taṛ  تت زه

 ئ taṛ تت تاسې ې taṛ تت ته

 ي taṛ تت دوی ي taṛ تت دی، دا

 ت ر ميال

 شېص
د فعننننننچ 

  يښه

فعننننننننيل 

 پاهه
 فعيل پاهه د فعچ  يښه شېص

 ال  taṛ تت مح ود وا اح د موږ taṛ ᾱ تت ما 

 لې  taṛ تت تاسې تو پېکس او ماللس له taṛ تت تاماللس

    taṛ ᾱ تت ده اح د
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په پو تنو مثال کې ګو و چې د فعچ  يښه په وات ره او ت نره زماونه کنې پنه  ينوه 

 بڼه  يعنې د )تت( په بڼه  اغېې ده. 

 ،د  څادووې وړ بومل چې ټول حک و متعدي فعېووه هم په ه دې  له شامېیږي

 ځکه چې د اوس يال  يښه هم له ت ر ميال ېېه جوړڅږي ،لکه:

ېروګه چې ښکا ي د حک و متعدي فعېووو د اوس يال  يښه له ت ر ميال 

جوړڅږي چې د اوس يا    څښې د کې ې د منځ زو  پر الف ېېه  داسې چې 

 .... lᾱmbالمل lamb /،  مللxᾱndپاود xand/اوړي، لکه:  پند

دواه  له فعېووه : هغه  له فعېووه دي چې  يښه يې په وا ت ره او ت ره زماوه کې  (۲ 

، alotəlپپېه بڼه اړوي او په الزمو او متعدي و شچ ک ږي الزمو ،  لکه :  الوتچ

 .... xatəl، پتچwatəl، وتچwatəlوتچ

 awredəl ، او  دلmondəl، موودلniwəlمتعدي . لکه : متعدي: ویول

 :عچ الودې ګردان ته پامېروه  وکتئد موضوع د وضاحت لپا ه د وتچ ف     

 وتچ په وا ت ره زماوه کې  يښه / وځ/

 فعيل پاهه د فعچ  يښه شېص فعيل پاهه د فعچ  يښه شېص

 /uو/ waĵ وځ موږ ام  waĵ وځ زه

 ئ waĵ وځ تاسې ې waĵ وځ ته

 ي waĵ وځ دوی ي waĵ وځ دی، دا

 مثالووه   څښه لاوس يا مثالووه  څښه ت ر ميال

 xand پند 

 aṛ  žبړ

  lamb ب

 zangزوګ 

  nac وڅ

 γap  غپ

  ang اوګ

  ṭox  ټوخ

 ənšəšشش 

 dᾱng داوګ

 اح د او تو  پندل.

 لیيل او پري بړل.

 لیيل ملبچ.

 ز مینې زوګچ.

 ماللړ و چ.

 سپو غپچ.

 پره اوګچ.

 ستي ټوپچ.

 اس ششنچ.

 تو  داوګچ.

 xᾱnd  پاود

 ᾱṛ  žباړ

  lᾱmbالمل

  zᾱng زاوګ

  nᾱcواڅ

 γᾱp   غاپ

 ang اوګ

  ṭox  ټوخ

 ənšəšشش 

 dᾱng  داوګ

 .تو  پاودي

 .پري باړي

 .لیيل المبو 

 .ز مینه زاوګو

 .مال  واېو

 سپړ غاپو.

 پر اوګو.

 ستی ټوپو.

 اس ششنو.

 تو  داوګو.
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 )وتچ( په ت ره زماوه کې  يښه / وت /

 شېص
د فعچ 

  يښه

فعيل 

 پاهه
 شېص

د فعچ 

  يښه
 فعيل پاهه

 و  wat وت موږ ام  wat وت زه

 ئ  wat وت تاسې ې  wat وت ته

 لې  wat وت دوی له  wat وت دا

 ال wat وت دوی wat  ᾱ وت دی

 په پو تنو  مثال کې په وا ت ره زماوه کې د فعنچ  يښنه د /وځ/ پنه بڼنه او پنه ت نره زماونه

 (مخ ۱۵۴: ۶اړولې ده . )کې د /وت/ په بڼه ېرګنده شوې يعنې فعچ  پپېه بڼه 

 د مطلق او استمرار له مخې  (۲

کال په دوه ه او د   نه  ګڼنه  ۱۹۸۷ښاغيل حبیل الېه تږي د وږمې مېېې د 

کې د پښتو فعېووو تر عنوان الودې د فعېووو  څښې د مطېق او است را  له مېنې د ې 

  وله ښودلې دي:

  لومړۍ ډله  

دا د پښتو فعېووو هغه  له ده چې غريمطېق مووډ يې ينا څنواځې لنه  يښنې اوينا 

تننه( ) مطېنق موونډ يښې او يوه او دوه ګرامري سفکسووو ېېه جوړ وي . ددغه  لې 

له غري مطېق مووډ ج نع ينوه پنريفکس ېېنه جنوړيږي. دغنه پنريفکس  د مطېقېنت 

 په شکچ لېکچ کېږي. /waپريفکس دی چې د/

 غريمطېق مووډ) تنه(          مطېق مووډ)تنه(

 تو پولس ګنډله                تو پولس وګنډله

                                                                         تو اسپه تتله                  تو  اسپه وتتله       

 مه ډلهیدو

دا د پښتو فعېووو هغه  له ده چې غري مطېق او مطېق مووډ يې دواړه اساسناف      

يا يواځې له  يښې او يا له  يښې ينا دوو سفکسنووو او ينوه اشنتقاقو پنريفکس ېېنه 

د پن  ينا  جوړ شوی وي ددغو فعېووو مطېق او ت له غري مطېق او ت ېېه مع وأل

دې امېه هغه پنريفکس چنې پنه لنومتي فشا  د موقعېت په واسطه پ نودل کېږي. له 
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 له افعنالو کنې لنه مطېنق موونډ  ه  اځنو ددوه نې  لنې دافعالولنه موونډ  ه ونه 

 يوځايږي، لکه: 

 غري مطېق مووډ         مطېق مووډ

 پري کښ ناستېَه          پري کښ ناستَېه

 پري پاې دلَه             پري پاې َدله

  مه ډلهیدرې

د پښتو فعېووو   ره برپه جوړوي او غري مطېنق او مطېنق  داهغه  له ده چې     

مووډ دواړه  يې اساساف له يوه کومکو فعچ او يوه اسم، افت او يا قېدېېه جوړ شنوی 

وي. د دې  لې افعالو مطېق او ت  له غري مطېق انو ت ېېنه د کنومکو افعنالو د 

هغنه پنريفکس شکچ او د پ  د موقعېت  دواړو په واسطه جالکېږي. وو لنه دې امېنه 

چې په لومتي  له کې له مننننطېق موونډ ه  اځنو د د  ننننننن ې  لنې د افعنالو لنه 

 مووډ ه وه يوځايږي، لکه: 

  غريمطېق مووډ            مطېق مووډ

 تو  ځ که اوبه کوله       تو  ځ که اوبه کته 

 مخ( ۲:۲) تو  ښکته ک ده              تو  ښکته شو

توپري دا دی چې که له يوې کې نې ېېنه ټنول پېوودوونه لنرې د  يښې او مووډ 

يش ېه چې پاتې ک ږي هغنه  يښنه ده او کنه ينواځې و  پېوودوونه و ېېنه لنرې 

يش ېه چې پاتې کیږي هغه تنه ده؛ وو ځکه  يښه) بې له ځېنو استثناآتو ېېنه (ينو 

( يا ) ماشنوم( واحد مو فېم وي، مګر مووډ څا تنه کېه، کېه واحد مو فېم وي لکه ) دود

او کېه بېا د مو فې ووو له ترکېل ېېه جوړه شنوې وي،لکنه: ) اړتېنا( ، بنچ داچنې ينو 

مو فېم ک دای يش چې هم  يښه اوهم تنه وي دود يا ماشوم د) دودووه او ماشومان( 

ځینې ببپوهنان ؛ مخ ( ۳۳: ۸نه و ته ويچ کېږي.  )په کې و کې چې هم  يښه اوهم ت

ته لومتۍ  څښه او ت ر ميا   څښو ته دوڅ ه  يښه واڅو او پنه د فعچ اوس يا   څښو 

دې اود دي چې د ت رميال  يښه له اوس يا   يښو ېېه جوړڅږي څو له دغو پوهاوو 

 ېېه استاد زڅا  دی چې په دې اړه لیکو:
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يو لت ب ېګې داښه تر ازباتولړ يش، چې ت ر ميا   څښې له اوسن يالو ېېنه » 

سې پو  بې له هغې هم اوس ياله لومتی او ت ر مياله دوانه پراپتېا موودلې وي، ه

 ولس يا س ه بېچ شوې ده .

 / ځغاست ĵγal،  ځغچ lwast لوست /lwal،  لولaxistاپېست /axlلکه : اپچ

ĵγᾱst وېو  ،niw/ وېنول niwəl/ ونېسnisوغناړ ،nγᾱṛ/وغښنتtṣ nγəا( ول (  ،(rᾱ) 

wəl/ وسنننتwəst ې نننچ ،caml/ ې السنننتcamlᾱst  ونننړ  ،ne/ واسنننتnᾱst ،

. . . دا چنې د پ ښنو  پواتنه وېسنچ، اوړل او تنروړل پنه  aγostاغوست /aγuodاغوود

دواړو ميالو  او وو  ګرداين بڼو کې په ه دا يوه بڼه )سن ه( اوړون منومو، بېنا هنم  پنر 

ت ننر ميننا  سنن ې باونندې د وننات رې ميننا  دي د آ وا  او  ړومبېننوا  ښننکا ودوی 

،  boĵəl، بوځننچbewəlب ننول /botləl،  بوتېننچxežəlپ نننل /xatəlبر ښننو، پننه پتننچ

 / وځچ watəl،  وتچ  ĵəl ځچ /tləlتېچ

ĵəl wa. کې  چپه پرمېتېا  اغيل ښکا ي . . . 

د ځېنننو کتووننو ولننس پننه اوسنن يال اوړون کننې لننه ېننومره يېننز پپېواکننوو      

(Ablaut)  : ه مېامېېږي او هغه دا چې اړوود زو  )فتحه( يې پنر النف اوړي، لکنه 

 nᾱci/ واېو nacəl، و چiṛᾱž/ باړي lәaṛž، بړلxᾱndiپاودي /xandəlپه پندل 

و پپېواکوو   هم لږ و   ر بر پ ښ ږي، په ت ره  پنه سنتاينومېز  (a). . . کې )و( پر زو   

ت ګرځو او په بشپت ) مطېق( کې پنو  څښو کې چې د وابشپت) است را ي( اوړن بنس

 ، لووندdran د ن /drun بې له هغنې پنه سن ه بڼنه لنه مرسنتېالکت  ه  اځنو، لکنه : د ون

lund/ لند landکوږ ، koẓ/ کږ kaẓسوړ ،soṛ/ سنتsaṛزوړ ،zoṛ/ زړzaṛمنوړ ،moṛ/ منتmaṛ ،

  . ، او داسې وو . .raγ /  غ roγ،   وغ  pastپست /post، پوست pax/ پخ poxپوخ

دواه ولس يا په سيو معنا بنست  پردې  ب نره چنې ګنر د ت نر مينال کتوونه  

)مېينول افعنال( هنم تنرې ترې جنوړيږي د اوسن يال او اوسنرت مينال ب چنا  کتوونه 

 مخ(۱۵۱:  ۷)  .جوړښت مومو
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 :لکه

  اتېووکړ ميال اوس يال ت ر ميال

  مېيوله اېغه پوړل فعچ  ن

 به وپوړل يشوا   وا  پوړل ک ږي ما وا  پوړ

 مڼه به وپوړله يش مڼه پوړله ک ږي ما مڼه وپوړه

 مڼې به وپوړلې يش  و ۍ ګاوې پوړلې ک ږي تا واکووه پوړل

 وا   به وپوړل يش واکووه پوړل ک ږي تا مڼې پوړلې

دلته په ېرګند  ول ګو و چې د ت ر ميال  يښه  د اوس يال او  اتېووکو مينال 

 مخ( ۴۱:  ۳) .جوړوي فعېووهپه مېيوله اېغه کې هم  

: ت ر ميال بنسنت ېېنه دود لنري، لکنه د کت وومې يا م د  جوړښت  زياتره له

 يښه ېېه جوړ شنوی چنې دوه نه ينا ت نر ميالنه    –پوړل، لېدل دلته لېدل له لېد 

 يښننه بېننچ ک ننږي او لننومتی يننا اوسنن يال ولننس يننې وينن  ده، د دغننو  څښننو پننا يس   

هرګو ه په  زړه پا يس کې د بني پېواوس بڼه هم وي  وه ، د اوډولووه ديد او بني دي، 

وو و پپېو ببو په  ې ر يو ش  ر پښتو ت ر ميال ولس له تا يېو پېوه س ې بېچ ک دای 

  (مخ۱۵۱:  ۷اپېست، پراوېست او داسې وو ې.  )  يش، لکه : لېد،  اغ ،  اش،

ه پښنتو ګرامروونو ېر وګه چې د پو تنیو توضیحاتو له مېنې ېرګنندڅږي تنر اوسنه پن

کې دوه  وله  يښې ښودل شوې دي  چې يوه د وا ت رې او بېه د  ت نرې زمناوې  څښنه ده، 

لکه : )پو  او اغوود( د وات رې زماوې  يښې دي او ) پوړ، اغوست، لوست او کښېناسنت( 

د ت رې زماوې.  مسنتقبچ فعنچ کومنه جنال  يښنه ونه لنري، بېکنې د ونات رې زمناوې  يښنه 

 ايکه ده  يا په بچ عبا ت د وات رې زمناوې ) حنال(  او مسنتقبچ  يښنه ينوه)حال( و  ه 

په حېث زينات ږي، لکنه :  ده؛ پو يواځې د مستقبچ فنننعچ و  ه يو جز يعنې /به/ د معاون

                        مخ ( ۸۳:   ۵زه به وپو م، زه به واغوودم، زه به کښ نم، زه به لومل ...   )

پو که دې مسلېې باودې دقت وکتو ګو و چې په پښتو ببه کې  ځېننې داسنې 

وو پر دې اساس وڅنالی شنو چنې د  څښنې لنه  فعېووه هم شته چې د ې  څښې لري 

 وظره په پښتو ببه کې د ې  وله فعېووه شته چې په الودې  ول دي:
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: ن هغه  له فعېووه چې په اوسن يال او ت نر مينال کنې څنوه  يښنه لنري ، لکنه۱

.... پنه دې γwaṛedəl، غوړ ندل ĵaṛedəl، ځت ندلtaṛəl ، تنتل laṛzedəl لتز ندل

 برپه کې متعدي ، الزمو او ټول حک و متعدي فعېووه شامچ دي.

ننن هغننه فعېووننه چننې پننه اوسنن يال او ت رميننال کننې دوې  څښننې لننري، لکننه:  ۲

الزمنو ...، په دې برپه کې ځینې  xatəl، پتچwatəl، وتچwatəl، وتچalotəlالوتچ

فعېووه شامچ دي د څادووې وړ بومل چنې پنه پښنتو ګرامروونو کنې پنه دوو  يښنه څینزو 

فعېووو کې ځینې متعدي فعېوونه هنم  اغنيل دي او وڅنچ شنوی چنې دا فعېوونه دوې 

 څښې لر  پو که موږ هغه فعېووو ته ځیر شو ګو و چې هغه فعېوونه دوې  څښنې ونه 

 بېکې دوې تنې څا س ې لري، لکه:

 awredəl ، او  دلmondəl، موودلniwəlویول 

ن هغه  له فعېووه دي چې په اوس يال، ت ر ميال او است را  کې د ې  څښنې ۳

 لري، لکه:

 ت ره زماوه است را ي وات ره زماوه

  wlᾱṛəm والړم  tləm تېم، تېېم  ĵəm ځم

 rᾱγləm  اغېم  rᾱtləm  اتېم  rᾱĵəm/ rᾱšəm  اځم،  اشم

  botləm/ botə بوتېم/ بوته  bowəlam بو ومل  byᾱyəm/ bozəm بېايم/ بوزم

 مخ ( ۲۳۱:  ۱) 

 يښننه د پښننتو او د ي ببننو تننرمنځ يننوه مشننرتکه کې ننه ده؛ پننو د د ي ببننې پننه 

دوديزو او کالسېکو ګرامرووو کې م د ) دت  او دن  وستاړي  ه( د فعچ  يښه ګڼچ 

ک دله او دا ويچ ک دل چې فعېووه له م د  ېېه جوړيږي او م ند  هغنه کې نې تنه 

مرشوغ پر دې چنې کنه ) ن( ويچ کېږي  چې له ) ت ( او) دن (  ه پتم شوی وي، 

دکې ې له اپر ېېه ل رې يش دت ر ميال مفرد ماکرغايل و ېېه پاتې يش. داسنې 

ېرګندووننه  د د ي ببننې پننه هکېننه  لننه عننر  ببننې ېېننه يننو تننش تقېېنند او  څننو غېننط 

استدالل ځکه دی چې عر  ببه لنه سنامو حنامو کنو وس ېېنه ده او د ي ببنه لنه 

و ببو  کې ه جوړووکو اومو فولوبيکو تغېريات هم لنه ينو اودو ن ا وپايو؛ وو د دغو دواړ 

بچ  ه فرې لري. په اودو ن ا وپايو ببو کې م د  د فعېووو منشأ ينا د اندو ځای ونه 

دی، بېکې دکا  ووم دی چې شېص او زماوه و ېېه وه ېرګنديږي. ځکه و ته بايند د 
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ووموونه: داونش، فعچ ووم) اسم فعچ( وويچ يش وه م د ، لکه د د ي ببنې ونو  فعنچ 

  فتا ، ګفتا ، پو دي، بز ګو، آدمېت، اوساوېت... 

د يښې په برپه کې د ي ببه دوو واودوا وپايو ببو پ وانېت لنري پنه دې      

 معنا چې په لومتي  کې:

:  يښه په اودو ا وپايو ببو کې دواولووو او کاوسوو ن ووويوې مې نوعې تنه ۱      

 وه کوي. وايو چې ه  کېه تغېري

: يښه اکنوأ سناده او ينو ېپېنز وي، ځېننې ينې دوه ېپېنزه او وند تأ د ې ۲      

 ېپېزه ک دای يش.

: د فعچ د جوړولو په وپت کې بايد د فعچ له  يښې ېېه ېه ووه غو ځو ۳      

او ياپه کې ک ښت  امنځ ته وه يش څعنې د دې کو وس په ببو کې دفعنچ  يښنه بايند 

 تېزيه وه يش.

و ا وپايو ببوکې د فعچ  يښه دامرمفرد او سناده فعنچ دی بنې لنه : په اود۴      

تاړي ېېه په پيېوي ببه کې فعچ يوه  يښه لري اود پو تنېو ځاوګتتېناوو پنه وظنر کنې 

وېولو ه د د ي ببې له تا يېو ې توو ېېه دا ېرګندڅږي چنې د د ي  ببنې فعېوونه 

سناده فعنچ ېېنه چنې هم يوه اايل  يښه لري او هغنه عبنا ت دی لنه امنر مفنرد او 

اجزايې وسبتاف  ابت دي اکواف يو ېپېنز  او ځېننې ينې دوه او وند تأ د ې ېپېنزې وي، 

لکه: پو ،  و، بني، پوش، بر، باف... يو ېپېنز؛ شننو، ونويس، ګشنای، ينای،... دوه 

 ېپېزه؛ او يواځې پراګ  د ې ېپېز دی.

و طبېعنت پنه  اوس که موږ م د   يښه وګڼنو د د ي  ببنې د تنا يېو تحوالتنو ا

 ا تباغ پرېو عوامېو باودې دا وا س ه فرضېه ده :

: دببپوهنیزو مطالعاتو له مېې  يښه باڅد د  غاووې تر ټولنو کنوچنړ تنو  ۱     

وي اويا له مشتقاتو ېېه کوچنس وي. دونو و مو فې وونو دجوړولنو پنه وپنت کنې  و  

ان(  وسنتاړی   ه وو  توکوونه زينات يش، کنه منوږ لنه م ند  ېېنه فعنچ جنوړکتود)

پنه م ند کې ک ښنت  امنننځ تنه کېنږي، لکنه: ووشننت ن ووشننت،  و ېېنه لنويږي او

 يا پواودن نن پواود، پواودی ، پواوديد... ووشتند، ووشتو... او

: له ت رميال فعچ ېېه د اوس يال فعچ د جوړولو لپا ه مېبنو  ينو پنه م ند  ۲

 کې بېا هم ک ښت  او وو  تغېريات  امنځ ته کتو
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په ا وپايو ببوکې م د  له فعنچ ېېنه مشنتق کېنږي او لنه فعنچ  ه د  :۳     

وو و توکووو د زياتولو په واسطه جوړيږي، مثالف په اوګريزي ببه کې داوس يال فعچ لنه 

 toيعننې تېنچ،  togo_go اځنو او م ند جوړيږی، لکنه:  toامر ا غې ېېه مېکې 

write_write  ،يعنې لېکنچtosee_see  يعننې لېندل... ووپنه د ي ببنه کنې چنې لنه

 اودوا وپايو ببو ېېه ده م د له فعچ

 مخ( ۸۱: ۹ت رميال بنست يا  يښې ېېه  په الودې  ول جوړيږي) 

: د/اش/ او/هننن/  وسننتاړي تننتل پننه اوسنن يال  څښننې پننو ې، لکننه:  وش، ۱     

 داوش، پو ش، پنده، ګريه، واله... 

 : د/آ /  وستاړی تتل په مايض  يښې پو ې،لکه:  فتا ، ديدا ، ګفتا ...۲     

: داوس يال د دوو  څښو  له ترکېل ېېه او يا د ت ر مينال د دوو  يښنو لنه ۳     

 ترکېل ېېه په عطفو  ول، لکه: سوزوګداز، ګريودا ، دادوګرفت، آمدو فت...

ل ېېنه پنه عطفنو  ول، لکنه: : د اوس يال او ت رميال د  يښنو لنه ترکېن۴     

 ګفتګو، جستېو...

 : د ويو له فعچ  ه د اوس يال د  يښې له ترکیل ېېه ، لکه: کش کش، دا مدا ...۵     

 : د ووم او  يښې له ترکېل ېېه، لکه: دسرتس، پااال...۶     

 : د ووم او قېد  ترکېل د ت ر ميال له  يښې  ه، لکه: ګېګشت، پیرشفت...۷     

: لننه وومووننو  ه) ن ی(  وسننتاړي او دهغننې الومو فووننو) ن ګننړ( او) يننړ( ۸     

 يوځای ک دل، لکه: مردی، پادشاهړ، وېا ی، بنده ګړ، پا سايړ، داوايړ...

: د ووم په اپرکې چې د /ينت/  وسنتاړی  ايش هنم فعنچ ونوم جنوړوي، لکنه: ۹

 مخ(  ۹۹ن ۹۸: ۱۰آدمېت، اوساوېت...) 

 کنې دقنت وکنتو انیغو ې که ديوه فعچ په مېتېفنوپروڅز واتچ پاوېري لیکو چ

چې په ټولو ایغو کې يوه برپه شته چې ه څ تغېري ونه کنوي او ينوه بېنه برپنه  ګو و

شته چې تغېري مومو او په هره اېغه کې يوه ځاوګتې بڼه پپېوي ، لکه دوشسنت په 

 الودې شپږو اېغو کې:

 وشستم          ن          وشستېم

 وشستېد         وشستړ          ن

 وشست          ن         وشستند
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په پو تنیو شپږو شکېووو کې د وشست برپه  ابتنه ده چنې د فعنچ  څښنه ده      

چې ماده هم و ته وايو  مګر  بېه برپه يې  شپږې مېتېفې بڼې پپېوي چې ) م، ی، 

يم، يد ، ود( دي او په د  م مفرد شېص کې  يښې  ه کوم بچ تنو  ونه دی  اغېنړ 

 مخ(۳۶:۴دې برپې ته شېص او عدد څا شناسه وڅچ کیږي. )

د د ي ببې په   رو ګرامروونو کنې د فعېوونو  يښنه دوه ښنودل شنوې ده چنې    

لومتۍ د امر فعچ بې له )ب( مېتاړي ېېه، لکه: پو ، ووڅس، پوش،  و، ګنوی چنې 

د اوس يال څنا لنومتۍ د جنه  څښنه و تنه وڅنچ کینږي چنې ځیننې ووموونه هنم تنرې 

او وننو ، بېننه  يښننه  د  جننوړڅږي، لکننه:  وان، کنننش،  وش، واکنننش، وويسنننده شنننوا

مطېقې مايض د د څم شېص مفرد لپا ه فعېووه دي، لکه: ګفت، پو د، ووشنت، دڅند 

او وو  چې و ته د ت رميال دوه ه د جه  يښه وڅچ کینږي او ځیننې ووموونه هنم تنرې 

 مخ(  ۹۷:۱۰)جوړڅږي، لکه: پرڅدا ، پرودګا ، د پواست، پرستا  او وو   

کې و ته ځیر شو ګو و چې فعچ په د ي ببه کنې اساسناف که د تا څېو ببپوهنې په  ڼا 

څوه  يښه لري څعنې ه دا يښه ده چې په اوله مرحېه کې له تغري ېېه پرته تاړي  ه يوځای 

کېږي او داوس يال فعېووه جوړوي يعنې د اوس يال  يښه يې جوړوي او پنه دوه نه مرحېنه 

اړي پنه يوځنای ک ندو او دځېننو کې داوس يال  يښه له ت رميال جوړووکو ) مايض ساز( تن

ه  فووې ووو په  تغېري  ه دت ر ميال  يښه جوړوي. په بېه معنا په د ي  ببه کې دت رميال   يښ

 د اوس يال له  يښې ېېه جوړيږي پو ترپااو قواعدو او ضوابطو الودې:

د د ي ببې د فعېووو په اوس يال او ت ر ميال  يښو کې د پیچ غنږ څنو دی  (الف

غږووه له اوس يا   يښو ېېه ت ر ميا   يښو ته ل ږدول شوي بې لنه بنني څعنې دا 

او ديد له  يښو ېېه او عېت يې هنم ه ندا دی چنې د دغنو دواړو  څښنې  ه ب ېنې 

دي، بني له جال يښنې ېېنه ده او پنه پيېنوي کنې د)وين ( پنه بڼنه ده، مګنر) ديند( 

 دپيېوي له ) دی(  يښې ېېه دی. 

 د ت رميال  يښه                د اوس يال  يښه      

 xwᾱndپواود                     xwᾱnپوان       

   dᾱd داد                    d∫hده               

  naw∫št ووشت                    nwisوويس         

  raft  فت        raw                 و           
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دت رميال ټولې  يښې  د اوس يال له  يښې ېېه د) ت او د( تاړي پنه  (ب      

يوځای ک دو  ه جوړيږی ،) ت او د( له يو بچ جنوړې دي يعننې دواړه ينې مښنيل او 

 غاښېز دي  په دې توپیر چې ) ت( واغږن او)د( غږن دی.

هره هغه کې ه  چې  په واغږن کاوسووېنت پای تنه  سن دلې وي و  ه ) ت(      

اتېږي او هنره هغنه کې نه چنې پنه واول اوغنږن کاوسنوو نت پنای تنه  سن دلې وي زي

دت رميال د  يښې د جوړولو لپا ه و  ه ) د( زياتېږي، لکه:  وشسنت، ووشنت،  فنت، 

 يېننت، دلتننه دکې ننې پننه آپرکننې د ) ت( لننه تنناړي ېېننه مېکننې د س، ش، ف، خ  

د، ينود، زد، فرسنتاد،په واغږن کاوسووېن ووه  اغنيل دي او ينا پنه پنو د، پواوند، دين

مثالووو کې د )د( ېېه مېکې د)  ،ن( غږن کاوسوو ن ووه اود) ی، و، زو ، آ( واولوونه 

  اغيل دي.

لننه ) ت(  وسننتاړي ېېننه د مېننه تننچ د ) س،ش،ف، خ( کاوسننوو ن ووه  (ج     

( a, a, u,i اځننو او د) د(  وسننتاړي ېېننه د مېننه تننچ د )  ،ن( کاوسننوو ن ووه او د)

  اځو .واولووه 

دې پايېې ته  سېږو چې په د ي  ببه کې دت رميال  يښه له اوس يال ېېه      

 جوړيږی اوفعچ يوه  يښه لري.

 کې تر ې توې الودې ویسو: اوس مايض جوړووکو  وستاړي په الودې  ديف بنديو     

: د)ت( ت رميال جوړووکړ  وستاړی مستقېامف له هغه  يښې  ه  اځنو چنې ۱ 

 له )ش، ف( واغږن مښيل کاوسوو ن ووو  ه پای ته  س دلې وي، لکه:

 ت رميال  يښه       اوس يال  يښه    

  košt کشت               košکش       

  š∫gᾱft شګافت            gᾱf∫šشګاف   

ې پنه ) ب( مېتنوم وي؛ ونو) ب( پنه غه  يښنې  ه  ايش چن: د) ت( که ه۲     

 ف( اوړي، لکه:)

 ت رميال  يښه      اوس يال  يښه      

 tᾱft∫šشتافت               tᾱb∫šشتاب   

 :د) ت(  وستاړي او د وې ه واول ) و( او  يفتاوګ )و( بدل دل په ف، لکه:۳     

 اوس يال  يښه           ت رميال  يښه
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                                               kᾱftکافت                (kᾱw)کاو    

  raft  فت                      (raw) و

: د) ت(  وستاړي او د وې ه واولووو بدلون په غ،ګغږوونو، او د) هنن، ل، ن( ۴     

 بدلون په )س(، لکه:

 اوس يال  يښه        ت رميال  يښه

   ᾱrᾱst آ است          rᾱyᾱآ ای         

  xwᾱst پواست                 xwᾱپواه   

  gosast ګسست                gosalګسچ  

 kast∫šشکست                kan∫šشک    

 : د) ت(  وستاړی او د) س، يا ايس( زيات دل د وقايوي جز په توګه، لکه:۵     

  dᾱn∫st داوست             dᾱnدان   

  n∫garist وګريست              n∫garوګر  

: د) ت(  وستاړی او) ل، س،  (  ه پای ته  س دلې  يښنې چنې پنه ش ۶      

 اوړي، لکه:

 د ت رميال  يښه      د اوس يال  يښه

  hast هشت                      halهچ 

  last  لشت                 lesلېس

  rašt  شت              es r يس   

  dᾱšt داشت               dᾱrدا  

په پو تنو مو دکې ماقبچ آپر)  ( هم په ش اوړي او )د( هم په پپېه واغږونه      

 جوړه) ت( اوړي چې له ) ش(  ه تېفظو مناسبت ولري، لکه:

  gašt ګشت           gardګرد

ېنه و وسنته ې (i)پو د) پاير( او ګري په  يښو کنې چنې )  ( د پنو تنو واول     

واقع شوې ده په پپچ حال پاتې کېږی. او په دغه ځای کنې د)  ( او) ت( تنرمنځ د) 

 اف( غږ زياتېږي، لکه:

  paziroft پايرفت               pazirپاير  



 د پښتو او د دري ژبو ...    

173 

 

ه داسې د شناس په کې ه کې  چې په ) س( مېتوم دی او له ) س( ېېه      

 اغېړ او هم فعچ په ) ش( پیچ شوی؛ ونو پنه دې منو دکې )  (a)د مېه ښکتنس واول

 س ( په )  خ ( اوړي او د ت رميال  يښه ) شناپت( جوړوي.

: د) ت(  وستاړي او د )ش ( او)ز( بدل دل پنه )خ( چنې لنه واولوونو ېېنه ۷     

 و وسته  اغيل دي:

 اوس يال  يښه       ت رميال  يښه

 frox فروپت               foroš فروش 

  saxt ساپت         zᾱsساز        

 برخه (ب

: د) د(  وستاړي، له هغو  څښو  ه مستقېامف  اځنو چنې د)  ( او) ن( پنه ۸     

 کاوسوو ن ووو چې مېکې ترې واول وي مېتوم وی، لکه:

 pažmūrd پنمرد             pažmūrپنمر 

  takᾱnd تکاود             takᾱnتکان  

 :(u)مايض جوړووکو  وستاړی او د) ای، او( غ،ګغږووو بدلون په لنډ واو : د) د(۹     

 ت رميال  يښه          اوس يال  يښه    

  gūšud ګشود         gūšᾱy      ګشای

 šūnud شنود                 naw∫šشنو  

 : د) د(  وستاړی او د)آ( پپېواکوو  پرض ه باودې، لکه:۱۰     

 ت رميال  يښه      اوس يال  يښه     

  f∫šord فرشد                f∫šᾱrفشا 

  s∫pord سپرد                s∫pᾱrسپا  

 : د) د(  وستاړی او د)آ( پپېوا  غږ زيات دل:۱۱     

 اوس يال  يښه          ت ر ميال  يښه

  istᾱd ايستاد                istايست    

 : د) د(  وستاړی او د و وستو ) ن( غو ځ دل، لکه:۱۲     

 اوس يال  يښه         ت رميال  يښه

  ᾱfarid آفريد        farinᾱآفري    
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 : د) د(  وستاړی او دمعروفه )ی( زيات دل، لکه:۱۳     

 اوس يال  يښه          ت رميال  يښه

  baxšid بېشېد                  baxšبېش 

ه داسې په د ي ببه کې د اوس يال او ت ر ميال اجبا ي  يښې هم شنته        

چې د ځ نو  وستاړو له يوځای ک ندلو  ه د اوسن يال او ت رمينال  يښنې جنوړوي، 

يعنې د ) ان( په واسطه د اوس يال اجبا ي  يښه جوړوي او د )اود او وېد( په واسطه 

 و ېېه د ت رميال فعېووه جوړيږی،لکه:

 د اوس يال اجبا ي  يښه      د ت رميال اجبا ي  يښه           يښه      

                                  pošᾱnd/ pošᾱnidپوشاود/ پوشاوېد              pošᾱnپوشان          pošپوش  

 dawᾱnd/ dawᾱnid دواود/ دواوېد           dawᾱndدوان          dawدو    

  مخ(۷۹:۹) 

) ت( مننايض جنوړووکړ منو فېم د ت رميننال  پنه پايېنه کنې ويننالی شنو چنې د   

  يښې دالودڅنیو  وستاړي د لودووکو دي:

 ) ست، شست، فت، پت، ود، آد،  د، اود، ايد(

 و غږووو ېېنه و وسنته  اځنو ، او دد) ت( ماضړ جوړووکړ مو فېم له وا غږو     

کاوسننوو نتووو او واولووننو( ېېننه و وسننته  د( مننايض جننوړووکړ مننو فېم ترغږوننو) )

 اځو.استاد  څ ی  په دستو  معناو زبنان د ي کتناب کنې د جوړښنت لنه مېنې د 

 فعېووو  څښې د ې  وله ښود  دي، پو که و ته ځري شو دا الودې دوه  ولووه لري:

: هغه  يښې چې اساساف له يوې مادې)  يښې( ېېه جوړ شوي اوسن يال ۱     

 دواړه ساده او له څو بچ  ه توپیر لري، لکه:  او ت رميال يې

 اوس يال  يښه              ت رميال  يښه

 sᾱxt ساپت                             sᾱzساز    

: هغه  يښې چې اوس يال او ت رمينال کنې مرکبنه  يښنه ولنري البتنه دوهنم ۲

 ن ګرديد...جزيې يوه ساده  يښه وي، لکه: ده ن داد، ک  ن کرد، شون شد، ګرد

 ت رميال  يښه               اوس يال  يښه         

 sar dᾱd    داد                    sar d∫h ده  

 مخ(۹۷ :۱) 



 د پښتو او د دري ژبو ...    

175 

 

 پايله

 يښه د پښتو او د ي ببو تر منځ يوه مشرتکه کې ه ده  يښه هغه کې نه ده چنې 

ونه، بېکنې پنه تاړې په هغې پو ې وښيل او ووې کې ې جوړوي،   يښه يوازې په فعنچ 

 وومووو کې هم د مالحظې وړ ده .

و ټول ترکېبو وومووه  يښه او تاړي وه لري، لکه : پوهنوال ، بڼنوال ، واکنام، ه نراز، ا

 داسې وو  چې دلته پوهنه، بم، وا، هم،  يښې دي او وال ، کام،  از، تاړي دي .

چې يوه د  تر اوسه په کتابووو کې د پښتو فعېووو  يښه دوه  وله ښودل شوې ده

 وا ت رې او بېه د  ت رې زماوې  څښه ده ،  لکه : )پو  او اغوود( د وات رې زماوې  يښنې

دي او ) پوړ، اغوست، لوست او کښېناسنت( د ت نرې زمناوې.  مسنتقبچ فعنچ کومنه 

جال  يښه وه لري بېکې د ونات رې زمناوې )حنال(  يښنه  و  ه ايکنه ده  ينا پنه بنچ 

ال(  او مسنتقبچ  يښنه ينوه ده،  پنو ينواځې د مسنتقبچ عبا ت د وات رې زمناوې ) حن

 فنننعچ و   ه د يو جز يعنې /به/ د معاون په حېث زيات ږي، لکه : زه به وپو م، زه بنه

واغوودم، زه به کښ نم، زه به لومل ...  پو که دې مسلېې تنه ځینر شنو ګنو و چنې پنه 

وو پنر دې اسناس  پښتو ببه کې  ځېنې داسې فعېووه هم شته چې د ې  څښې لري؛ 

وڅالی شو چې د  څښې له وظره پنه پښنتو ببنه کنې د ې  ولنه فعېوونه شنته چنې پنه 

 الودې  ول دي:

ن هغه  له فعېووه چې په اوسن يال او ت نر مينال کنې څنوه  يښنه لنري ، لکنه: ۱

.... پنه دې γwaṛedəl، غوړ ندل ĵaṛedəl، ځت ندلtaṛәl ، تنتل laṛzedəl لتز ندل

 او ټول حک و متعدي فعېووه شامچ دي.برپه کې متعدي ، الزمو 

ننن هغننه فعېووننه چننې پننه اوسنن يال او ت رميننال کننې دوې  څښننې لننري، لکننه:  ۲

...، په دې برپه کې ځینې الزمنو  xatəl، پتچwatəl، وتچwatəl، وتچalotəlالوتچ

فعېووه شامچ دي د څادووې وړ بومل چنې پنه پښنتو ګرامروونو کنې پنه دوو  يښنه څینزو 

تعدي فعېوونه هنم  اغنيل دي او وڅنچ شنوی چنې دا فعېوونه دوې فعېووو کې ځینې م

 څښې لر  پو که موږ هغه فعېووو ته ځیر شو ګو و چې هغه فعېوونه دوې  څښنې ونه 

 بېکې دوې تنې څا س ې لري، لکه:

 awredəl ، او  دلmondəl، موودلniwəlویول 

  څښې لري، لکه: ن هغه  له فعېووه دي چې په اوس يال، ت ر ميال او است را  کې د ې۳
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 ت ره زماوه است را ي وات ره زماوه

  wlᾱṛəm والړم  tləm تېم، تېېم  ĵəm ځم

 rᾱγləm  اغېم  rᾱtləm  اتېم  rᾱĵəm/ rᾱšəm  اځم،  اشم

 /byᾱyəm بېايم/ بوزم

bozəm  
  botləm/ botə بوتېم/ بوته  bowəlam بو ومل

 مخ ( ۲۳۱:  ۱) 

 يښه لري څعننې ه ندا  يښنه ده چنې پنه اولنه فعچ په د ي ببه کې اساساف څوه 

مرحېه کې له تغېري ېېه پرته له تاړو  ه يوځای کېږي او داوس يال فعېووه جنوړوي 

يعنې د اوس يال  يښنه ينې جنوړوي او پنه دوه نه مرحېنه کنې د اوسن يال  يښنه د 

ه په بدلون د ت ر مينال  يښن فووې ووو ځېنو ت رميال له جوړوووکو تاړو ) ت، د(  ه د

ميال   يښه  د اوس يال له  يښې ېېه تنر  کې دت ر ببه جوړوي. په بېه معنا په د ي

 ځاوګتو قواعدو اوضوابطو الودې جوړيږي، لکه:  

 دا     داشت،   ساز     ساپت، ...

 وړاندیزونه

د افغاوسنتان د عېومنو اکنا مو د پښنتو ې تونو وتڅنوال مرکنز تنه وړاوندڅز کنوم چنې  د 

 موضوعاتو ته ځای و کتي: وپه پپچ سرتاتینڅڅ پالن کې الودڅنېکې امکان په او ت 

 ن د پښتو فعېووو د تا څېو بيیر منظ ه ې توه۱

 او  لبندي (فيرستلیکېت)فعېووو  بشپت   ن د پښتو ۲
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 پښتو منظوم حاميس ادبيات او 

 د هغو د خوندي کولو اړتيا

Epic poems literature of Pashto 
and Save ways of its 

 

Research Assistant Fazal Rahman Alizai 
 

Abstract 
 

Every nation has its particular epic literature, which 
created on the base of their economic, social and 
subjective structure. Epic is regarded as the most 
important genre among literary genres. It states fables 
abouta nation or residents of a country’s champions and 
courage. Epic poems have diversity of forms, which will 
be discussing in this written. Afghanistan is the field of 
such epic literature and every time, it stated to raise 
people’s sentiments against occupiers and encouraged 
warriors, who fighting against infidels. This research is 
allocated about such literary epic and it researches the 
epic and its varieties. 

 لنډيز

 

هر مېت او ولس ځاوګتي حاميس ادبېات لري چې د دوی اقت ادي، ټولنېز او 

وي. حامسه ينا حامسنې د اد  باونرو ي کتېو  ه  ا منۍته شو فکري جوړښت ته په 

چنې پنه کنې د ينوه مېنت او ه نواد د اوسن دووکو د  ګڼچ ک ږيېېه له مي و باورووو 
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دي. حامسنې او حناميس شنعرووه  يشو  و توب  داستاوووه بېانړ اتېولېو، م تاوې او ز

. دي ېپن،ې شنو باودې په پپچ منځ کې توپري لري چې په دې لېکنه يې په توپري 

دغسې ادبېاتو  ګر دی او په ب ال ب ېو وپتووو کې د زموږ ګران ه واد افغاوستان چې 

د يرغېګرو پر وړاودې د ولس د احساساتو د  ا پا ولو په موپه ويچ شنوي او د غازيناوو 

وينې يې په جوش  ا وستېې دي. دا لېکنه ه دې موضوع ته ځاوګتې شنوې ده او د 

 مک ېو  ولووو په اړه په کې ې توه  تر  ه شوې ده. د  یاو د هغو  ېحامس

 رسیزه

پښنتو ادبېنناتو د تنا يخ پنه وده، لنوړو او بو و باوندې پنن،ې  کنې د کنه پنه ټولنه

پام  ه يې تر لوړو بو ې   رې دي. په سې ه کنې په تا يېو السوودووو ته  ک ږي، وو

دي، د پښنتنو سنې ې د  ېپېنچ شنو  ښنسجنګېالېو لښکرک چې د يرغېګرو ځواکووو د

ه دې لښکرکښېو او يرغچ په   کې ځای لري او پر دې سې ه يې يوځېې پپچ زو  

 دی. ازمايېړ او اوبه کتی

پ تۍ کې د امريکنا  واوهله مقدوين سکند ه، مغولو، اوګريزاوو،  وساوو او آن په   

دغنه  و دځواکووو پوځو تېت و تاز پو ې ټولنو زمنوږ د ګنران ه نواد ا مرشۍ د واټو پر

لرغوين مېت  ووه وهېې او شت نس يې له پاو و  ه و  پناو ې کنتې دي چنې پنه 

منادي شنت نس لنه منۍنه وړې دي، بېکنې د دې مېنت  ېېدې ترڅ ينې کنې ونه ينوا

کېتو ي، مناهبو او  معنوي ش تنس يې هم و  و کې کتې دي او زموږ ټول فرهنګو،

چنې  یوی يې وه ده و باودې کنت داسې وو  ا زښتووه يې تاال کتي او هېڅ  ول زړه س

 بوت او د اسنادو  وړاودې کولو ته يې اړتېا ځکه وه شته چې دا هر ېنه منوږ ټنول پنه 

 پپېو سرتګو ولېدل او يا يو هم وينو. 

د يرغېګرو په وړاودې زموږ م توېنو پېکنو او غېنو و ولسنووو پنه هنر وپنت کنې د 

ښندې کتې او په هر وپنت ګران ه واد او پپچ واموس د ساتنې لپا ه پو ا   رې   

او زمان کې يې ه دې متېاوزينو ته تا يېو د سووه هم و کتي دي چې د تا يخ پنه 

حافظو کې په ز ينو کرښنو لېکنچ شنوي او زمنوږ د ه نواد او ونتۍ   نر تا يېوونه ينې 

 شاهدي و کوي او د تا يخ ز ي  بابووه دي.

د جګنتې  ګنر  هپا  لزموږ غېو  او م توړ ولس چې کېه هم د يرغېګرو د مېنوي 

، وو بېا يې د الېه تعالړ په مرسته او د پپېو بې د يغه  ښنندوو او قربناوېو ه  ا وتېړت
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په پايېه کې دښ   ټکولړ او وه ه ر دووکو د سنووه ينې و کنتې دي. زمنوږ ولنس د 

 ال د لوړولنو و پپېې هرې مبا زې او  ښندوې پنه وپنت کنې د پپېنو مبنا زينو د من

ان له غوښتنو  ه سم ادبېات هم ايېاد کتې او د هغنو پنه مرسنته لپا ه د وپت او زم

 او و ته ويېې دي چې:  يې د پپېو جنګېالېو وينې په جوش او پروش  ا وستيل

 که په م وود کې شيېد وه شوې

 پداڅږو اللېه بې ونګس ته دې ساتېنه! 

دې ولننس د پپېننو جنګووننو  او حامسننو پننه تننرڅ کننې   ننر حنناميس ادبېننات او 

 شعرووه ويېې او زمزمه کتې دي، پنو دا چنې لنه دې حناميس ادبېناتو او ينا حاميس

، ځناوګتی بحنث ديشعرووه ېېه يې ېومره د تا يخ په حافظو کې پوودي  حاميس

 او ې توه غواړي، چې په دې لېکنه کې و ته ېه واېه وغوته شوې او ې تل شوي دي. 

 د څېړنې اهمیت او مربمیت

 ول حساسننو اايطننو کننې د پپېننواکس د فکننر د د دې لپننا ه چننې مننوږ پننه دا 

وي، ونو د ه ندې  يساتنې لپا ه پپچ منظوم حاميس ادبېات ېه واېه پووندې کنت 

تنر د پښتو منظوم حناميس ادبېنات او د هغنو د پووندي کولنو اړتېنا هدف لپا ه مې  

لېڅ الودې عې و ن ې توېزه مقاله لېکېې او بحنث منې و باوندې کنتی دی. د دې   

ېت په دې کې دی چنې د ادبېناتو د ينوه مينم باونر) حناميس اشنعا و ( موضوع م،م

 ې توې او پوودې کولو ته د پوهاوو او لېکواالوو پام  ا اړول دي.

  د څېړنې موخه

په دې ې توه کې زموږ موپه دا ده، چنې د حناميس اشنعا و پنه اړه ېنه ونا ېنه 

او له و کې ېېه ينې د  کتوهم په ګوته يې  د پوودي کولو ال ې  اوکتو ې توه تر  ه 

 واړوو.و   مبغو لو پواته د پوهاوو پا

 د څېړنې پوښتنې

 په دې ې توه کې الودې پوښتنو ته ځوابووه ويچ شوي:

 حامسې ېه شړ دي؟ ن۱

 ن حاميس شعرووه او ادبېات کومې ځاوګتوې لري؟۲

  ا هسې ويچ ک ږي؟ ېېه په پښتو ادبېاتو کې حاميس اشعا  له کوم وپت ن ۴
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 د حامسې او حاميس شعر توپريېه دی؟  ن ۵

مرصن د  کنه چ رتنه منوږ پنه ادبېناتو کنې د لرغنوين دا هم بايند ووينچ يش چنې

هنند د مينا  بني النيري  د ګېک نېش حامسنه، د لرغنوين پ نتاو  حامسه، د لرغوين

بيا اتا، او  ا ماياوا، د لرغوين يووان د ړاوده شناعر هنومر، الېنا او او يسنه حامسنې د 

( حاميس منظومې او داسې وو ې حامسې لولو، وو آيا ښنه Eddasد ايداس) جرمنو 

 پوودې کتو؟  شعرووهووي پنۍ دووکې حاميسپېواين به وه وي چې موږ هم پپچ 

 د څېړنې میتود

تنود ېريحو او تحېنېيل م تنود ترېننګ لنه مقايسنوي منپه دې لېکنه کې د تشن

 ېېه هم استفاده شوې او موضوع ې تل شوې ده.

 موضوعاصيل 

ح س او حامسه په عر  ببه کې )پنه کنا  کنې شندت او سنېتوا ( تنه وينچ 

دي، لکنه اح نس  يلک ږي او له ه دغې   ښې ېېه ځېنې ونو ې کې نې هنم  اوتن

چې د سېت ځای او د زيږه او زړو  ستي معنا و کنوي. د عربنو ځېننې قبېېنې، لکنه: 

قريش او بنړ عامر د زيږه طبېعت او پشنووت د د لودلنو لنه امېنه د ح نس پنه وامنه 

 ريدو  ه د حامسې د لغت په معنا کنې و و و و تغېن ر  و وسته د زماوې په ت. ياديدې

 (۱).هب او شېاعت په معنا استعامل شو  اغړ او )حامسة( د زړو تو 

 ه.ا دنعزړو تېا په م او حامسه عر  کې ه ده ، دشېاعت

حامسه په عر  فرهنګووو او قاموسووو کې د شېاعت په مفيوم هم  اغېنې ده. 

 کتې ده. اوو و فرهنګووو بیا په دالو ۍ، زړه و توب او شېاعت  ه معن

 د حامسې اصطالحي پېژندنه

و تنوب معننا لنري او لنه   نرو زړو  اد   ړپه زو ( د شېاعت او زحامسه د ) ح، 

اوواعو ېېه ګڼچ ک ږي. حامسه لنه هغنه  ول شنعر او وظنم ېېنه عبنا ت ده چنې د 

وي. پنه عنام مفينوم وننادي، قنومو او منيل  يزړو و پيېواواوو په ستاينه کې ويچ شنو 

 ک ږي. ېزو داستاوووو ته هم حامسه ويچيافتېا اتو، زړو تېا وو او جګت

حامسه د ادبېاتو په موضوعو يا معنوي  ولووو کې يو  ول دی چې د يوه مېت، قنوم، 

قبېېې او يا شېص د م تاوې، تو ې کېسې او جنګو کا وامې په حکايتو او داستاوې 
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، کنه ېنه هنم ړ ول بېاووي. هر  ول جنګو او حاميس اشعا  حامسه وه يش جوړول

جنوړ ږي، پنو هنر حناميس او ينا جنګنو حامسه له حامسې او جنګو اشعا و ېېنه 

 (۲) شعر يا وياړوه حامسه وه ده.

کې سېتوا ، شندت او زړو تېنا تنه  حامسه په لغت چې په لنډ  ول ويالی شو

ويچ ک ږي او په شعري ااطالح کې حامسې هغو شعرووو او وظ وونو تنه وينچ ک نږي 

او وياړونه وي.  چې موضوع يې جګته، م تاوه،  ښندوه، زړو تېنا، وننګ، غنريت، تنو ه

وياړونه( کنې ينواځو » وياړوه د حاميس شعر يوه برپه ده او توپري ينې دا دی چنې پنه 

 وووافتېا ي اړپووه وي، يعنو هره وياړوه حامسه ده او هره حامسه وياړوه ونه ده. ويناړ 

 د حاميس شعرووو په فروعاتو کې  اځو.

او په ااطالح کنې  او څا هم حامسه په لغت کې زړو تېا او سېتېا ته ويچ ک ږي

د شعرووو هغه  ول دی چې د يوه قوم يا قبېېې او يا هم وګنتو د زړوتېناوو، م تاونې او 

 وړياوو کېسې په کې  ا غېې او بېان شوې وي.

 د حامسې موضوع

په حامسه کې يوه مي ه او د ياودووې وړ اسايس موضوع د اتنچ ده؛ يعننې هنره 

په حامسنه کنې اتنچ ينو شنېص، ينوه  حامسه يا حاميس داستان يو اتچ لري. ښايو

قب ېه، يو قوم او يا يو مېت وي، پو  اغ په کې دا دی چې د شېص، قب ېې، قوم او 

 مېت کا وامې، تو ې او د م تاوې کېسې په داستاين شکچ په کې بېان شوې وي.

: حامسې ته منسوب هغه شعر ته ويچ ک ږي چو په جګتو کنو د شعر حاميس

 وي. يګېالېو په ستاينه کې ويچ شو ، تو يالېو او ونوزړو  

لکنه: پنه  وي، ېشنو  يا وظم پنه بڼنه وينچشعر او  د منظومه حامسه هغه ده چې

فنردويس د ح دشاهو شاهنامه، او په د ي کنې ا  پښتو کې هوتکنامه، مح ودوامه،

 شاهنامه .

 شاليد د حامسې تاريخي

ادبپوهان په دې عقېده دي، چې د ادبېاتو په   رو لرغووو  ولووو کنې تنر ټولنو  

د  ېېنه لرغووړ  ول يې حامسنه ده، ځکنه چنې پنه حامسنه کنې لنه تنا يېو دو ې
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وړاودې زماوو پېښې او واقعات  ا غيل دي چې پنه دې حسناب منوږ وينالی شنو چنې 

 پو  دی.حامسه د لرغووو او لومتوېو زماوو د پېښو او واقعاتو  ا

که چ رته موږ د وتۍ د ادبېاتو تا يخ تر وظر ت ر کتو، وو وينو چې په ادبېاتو کې 

يې تر ټولو لرغووړ  ول ه دا حامسه يا حامسې دي او دا ځکه چنې پوهنان پنه دې 

عقېده دي، چې مېکنې لنه دې چنې اوسناوان د مندين عواطفنو د بېنان مرحېنې تنه 

ک ننږي. يعنننې  هبنندلووووو تننه متوجننو سنن ږي، لننومتی د پپننچ چاپ ريننال پېښننو او 

جيان پنر  Subjectvieجيان له بېان و وسته د ههنو  Objectiveاوسان د عېنو »...

ځکنه اوسنان پنه لومتوېنو مراحېنو کنې د پيېواوناوو د کا ونامو او د  لو  قدموونه اپنيل.

ښننو شنناهد او ونناظر دی او حامسننه د ه نندې مشنناهدې او وظننا ې  مننا وا الطبېعو پ

و ته لرغوين يووان کې لومتوړ پېدا شنوې اد  ونوع حامسنه ده او ا سنتعريف دی . پ

په پپچ ت نېف کنې حامسنې تنه لنه ترابيندۍ و وسنته ځنای و کنتی دی.د ونتۍ د 

 (۳) «زياترو ببو په لرغنو ادبېاتو کې حامسه لومتوړ مقام لري...

بېنا که موږ د حامسې د تا يخ او لرغووتېا په اړه هر ېومره بحث او ې توه وکنتو، 

 وپناطر د به هم ه دې پايېې ته  س ږو چې حامسې په حقېقت کې د لرغوونو زمناوو 

ښو بېان دی، چې زياتره يې لکه د شفاهو ادبېاتو په ې ر سېنه په سېنه تر موږ  او  پ

کې چنا لېکېنې او پووندې کنتې  وټاکېې زماو ېالپره په يو اپو ې  ا  س دلې دي او ب

دي. يعنې حامسې د هغو مېتووو په ادبېناتو کنې چنې ه ندا حامسنې لنري تنر ټولنو 

 لرغووړ  ول دی. 

 د حامسې ځانګړنې

اد  کره کتووکو او ادبپوهاوو د حامسې لپا ه ينو شن  ر ځناوګتوې ټناکېې دي، 

زملنو  ې توپنوهچې بايد په يوه حناميس ا نر کنې هغنه ځناوګتوې شنتون ولنري؛ پنو 

ه ودمچ بېا دا پ،ه کوي، چې که چ رته د پښتو حامسې پر ځناوګتوو بحنث ک نږي، 

 وو بايد په دوو برپو کې دا ځاوګتوې مطالعه يش:

 .دحامسو د عامو ځاوګتوو له وظره د پښتو حامسو مطالعه (الف 

 د پښتو حامسو پااې ځاوګتوې. (ب 
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توووکو ينا ادبپوهناوو پنه په عامو ځاوګتوو کې يې هغه ځاوګتوې  اځو چې کره ک

 عام  ول د حامسو لپا ه ټاکيل دي چې په الودې  ول دي.

ا ر کې بايد د جنګ، زړو تنوب، اتېنولس او م تاونې کېسنې  ا  په هر حاميسن ۱

 غېې وي.

لنوړ  ېېنه او عنادي سنبکووو ود حاميس ا ر د بېان سبڅ بايد لنه ځناوګت »   ن۲

ټننول ا ننر کننې د سننبڅ دغننه  وي، چننې حنناميس لحنن  يننې د تشننېېص وړ وي او پننه

 ځاوګتوه وساتچ يش.

شاعر يا لېکوال يې د پپچ ا ر په ټول پرمېتېايو بيري حاکم  او حناوي وي،  ن ۳

 په دې به پوه ږي چې کېسه د کوم هدف پواته ځو.

پو ته يا بير( موجوداتنو ينا د هغنوی د ځنوا   تد ما وا  الطبېعو) تر طبېع  ن۴

 (۴) «موجوديت...

د عادي برش تر تواوه پو ته بريالېتوب تر السه کول چنې بشنپتول ينې د ونو و  ن۵

 په توان کې وه وي.

د حامسو اتالن ت  په ت  جنګووو کې لنه ب الب ېنو وسنېو ېېنه کنا  اپنيل، ن ۶ 

 نده.ېلکه: وېزه، پنېر، تو ه، غېيش او ل

او د حامسو قيرماوان تر   ره داسې سرتې کا وامې  ته  سنوي چنې منيل  ن۷

 معنوي ا زښتووه لري.

له پو ته ځاوګتوو ېېه و وسته چې په ع ومو  ول د ادبپوهاوو له پوا حامسنې 

ته ټاکچ شوي، بايد د پښتو حاميس آ ا و ځاوګتوو ته هم وغوته ويش، ځکه چې پښتو 

فرهنګنو او کېتنو ي  دمشې ات هم لري چنې د پښنتنو  يحامسې يو ش  ر ځاوګت 

د پښنتو شنفاهو، وې نه شنفاهو لنه »... ه پناتې دي. جوړښتووو له منرياث ېېنه و تن

فولکېو  ېېه اپېستچ شوو او يا هم د پښتو د لېکېو حامسنو پنو ه شنننه کنه ويش د 

و د قبېېه يو بوود د ب الب ېو اړپووو مېتېف ت ويرووه پنه ځنان کنې  ا وغناړي... نپښت

و  دي، دغو هغه حامسې چې پښتنو شاعراوو له د ي او وو و ببو ېېه په پښتو  ا اړ 

ترج و ته هم زموږ ځېنو شاعراوو پښتنو  ونګ و کنتی دی، اانطالحات ينې و  بندل 

دي يا لېکچ شوې منثو ې او يا هنم منظنومې،  يکتي دي. زموږ حامسې که فولکېو  
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د ونواتو، ونګې، پو ، ام، پتې، سا ي، هډ او هډماتې کودووه د حامسې د واقعاتو د 

ی په داسې  ول په کې اسنتعامل ږي چنې زمنوږ د بېان په ترڅ کې په پپچ پپچ ځا

 (۵)« ټولنې د عنعنو وظام ې ره په کې له و ايه ښکا ي.

د پښتو د منظومو حامسو  چې يوه پ،ه بايد له ياده ووه ايستچ يش، هغه دا ده

په اړه   ر ېه وه دي ويچ شوي او د دوی په ځاوګتوو باودې ې تونه او ځناوګتی بحنث 

 وه دی شوی. هغسې چې الزمه ده  وایچې بايد تر  ه شوی 

 د پښتو حاميس شعرووو پېچ او جريان

 د تر السه شوو سندووو له مېې د پښتو د لېکېو ادبېاتو پېنچ پنه ينوه اوېنا ه وياړونه او د

 هنن، ې( ۱۳۹ځېنو په وينا حامسه پېچ ک ږي چنې د جينان پيېنوان امنري کنروړ ده او  پنه ) 

هنن،ې( کنال د ۱۵۴کې يې چې د غو  په منديش کنې امنري و، ويېنې ده. کنروړ پنه ) 

 پوشن  په جګته کې وبل شوی دی.

په پښتو لېکېو ادبېاتو کې دا وياړوه دومره شيرت لري چې د   رو لوستو کسناوو 

 ېه واېه په ياده ده. د دې وياړوې د پېچ بېتووه دا دي:

 تهزه يم زمری پر دې وتۍ له ما اتچ وس

 په هند و سند و پر تېا و پر کابچ  وسته

 له ما اتچ وسته بچ په زابچ وسته

حامسه د مط ون او جوړښت له پېوه ب الب ېې بڼې لري چې و وسته بنه پن،ې 

و باونندې ويش، پننو دلتننه يننو ټکننړ د يننادووې وړ ده او هغننه دا چننې حامسننه زينناتره 

و پيېنواوس موضنوعاتو تنه داستاوې او کېسه ينو بڼنه لنري چنې د زړو تنوب، م تاونې ا

د کنروړ ونامتو حامسنه کومنه پاانه حناميس کېسنه ونه ده، »... ځاوګتې شوې دي.

بېکې د جنګ د مېدان او د ونګ د ش بو يوه حامسنې سنند ه ده او دا ينوه حناميس 

وياړوه ده. په لومتي وظر ښايو د کروړ شعر ينوه فنردي حامسنه معېومنه يش، پنو لنه 

يش چې دا حامسه يوه اجتامعو حامسنه ده. پنه  دقت ېېه و وسته ستی پوه دای

دې معنا چې کروړ تشه د ځان ستاينه وه کوي. هغه غواړي پپچ ټ، او پېڅ په ينوه 

پااه تنا يېو مقطنع کنې تثبېنت کنتي او د ينوه بناتو  او م نتين قنوم پنه توګنه ينې 

 (۶) «وځېوي...
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ب لنه ېنه د امري کروړ سو ي د حاميس وياړوې د اد  ا زښت او اه ېت پنه بنا

ويېننو ېېننه ت ر ننږو ، پننو دومننره باينند وويننچ يش، چننې دا وياړوننه د لننوړ اد  ا زښننت 

ترېنګ د پښتو  ببې او ادب لپا ه تا يېو ا زښت هم لري او دا ځکه چې دا د پښنتو 

 په ادب کې لومتوړ الس ته  اغېړ لېکېړ سند دی.

چ تنه ينې که موږ چ رته  د شېخ  يض لودي او ورص لودي هغه شعرووو چې يو بن

د ځواب په بڼه ويېې دي تر وظر ت ر کتو، هم ينو  ول حناميس منۍپاوګنه لنري او لنه 

د شېخ اسعد سو ي په بولنېه کنې »... و ايه و ېېه حاميس  وح ښکا ي. ه دا وګه  

چې د مح د سو ي په وير کنې ينې ويېنې ده حناميس ېرکوونه لګنول ک ندای يش، 

ه  وګنه حناميس عنننه  اغېنې ده. پنه ه دا  از د ښکا وودوی په ق ېده کې هنم دغن

 دومره توپري چې شاعر دا پ،ې د شياب الدڅ  په باب کوي:

 يو پاوود شياب الدي  و چې يې وکا

 په هر لو ي هر ايواد ته يرغېووه

 په جوپو جوپو جګتن يې هند ته يون کا

 چې د غو  بادا  ه ت وکا ځغېووه

 و  په سېند باودې ت ريږي يرغچ کاودې

 يې زمري   ږدي په ځنګېوووپه پرتم 

 ېپاود سېند يې هم له  ا ه اياليو کا

 په اوږو وړي د غو ياوو ښه ا تووه

 په هر کال اټڅ د ده ښه  اغېړ کاودي

 غوړوي په ېنډو پپچ پاسته سالووه

 پښتووېوا ښکيل زمري چې ځغيل هند ته

 وو اغېې پېغېې کاودې اتڼووه

 ز غووې پتې اغوستو وي دې غرووو

 هم پسوليل وي ځاوووه بت بېديا

 هر ګيېځ چې ملر  ا پ ږې له پتېۍه

 ېو چې يون کا د لويديۍه په ېنډووه

 که بريۍر وي که غرمه او که لرمچ وي
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 که لرمچ که ملر لو ده که ترمېووه

 د شياب جګتن به وه کښ نو له زغېو

 (۷) «وه به پر ږي دا زملو پپچ بيريووه...

هنن، حندود( چنې لنه سنېطان ۵۸۰ني)په شپږمه هېري پ تۍ کې مېکېا  غرشن

هنن، ې ( مېګنری و، د ۵۸۱معزالدي  غو ي  ه پر مېتان باوندې د ح ېنې پنر مينال)

اسالمو لښکرو په مېکې يوه حامسه چنې د فنو م پنه لحناد سنند ه ده د ځواوناوو د 

 پا ولو لپا ه ويېې ده:

 سندره

 ه واد د بچ دی اوس مو ير غچ دی  ېښنت مومچ دی

 نت مومچ دیېښ غازياوو ګو ئ 

 دښ  مو پرې کتئ     منګولې  ې کتئ تو ې ت رې کتئ

 ېښنت مومچ دی   ېه له به تښتو   

 چې زمري يووه  په بري يووه     که ټنېګ کتو زړووه 

 ېښنت مومچ دی    اسالم  ا ېېه دی

 د شياب په مال سئ         ټول شاوپوا سئ              غازياوو  اسئ

 (۸)  ېښنت مو مچ دی...        دښ  مو غوڅ کتئ

لننه غرشننني وننه و وسننته پننه پښننتو الس تننه  اغېننو لېکېننو ادبېنناتو کننې د بابننا 

ا و زوی، چې په اتغر کنې ز ږ ندلړ و هنم د مغولنو پنه بهن.س( د ۷۴۰ -۶۶۱هوتڅ)

لنه پ نې  ملرينز (۱۳۶۳ -۱۲۸۹ضد يوه حاميس سند ه ويېې وه چې استاد حبېبو )

 پزاوې ېېه  ا وقچ کتې ده.

د مغولو په يوه شېته کې پښتاوه لنږ او بنې » ه پزاوه کې  ا غيل دي، چې:په پ 

قوته و چې د  و مغولو پ ښه  ا غېه د بابا هوتڅ يو ېو پپېوان ومتل، ده پنه لنوړ ږغ 

دا حاميس سند ه وويېه او پپنچ زملنو ينې پنه جګنته کنې تناوده کنتل ېنو دوی پنه 

 دښ ناوو باودې بری وموود، هغه سند ه دا ده:

 وګتيه جوړ  اته پېغو  دی     بچ  اته و  او  دی   په سو  غر          

 هم په غزين هم په کابچ  اغړ               پر کيل کو  باودې مغچ  اغړ   
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 مغچ  ا غېړ په تېوا  دی      غښتېېو ونګ کتئ دا مو وا  دی       

 مغچ  اغېړپر کيل کو  باودې            په پښتنووېوا کې يې واتا  دی

 پر ونګ والړ د پښتووېوا سئ        آ د مرغس غښتېېو  اسئ

 پر کيل کو  باودې مغچ  ا غړ      تو ې ت رې غيش تر مالسئ  

 د ت رو تو و ګوزا ووه  زملو په غشېو کتئ وا ووه           

 پر کيل کو  باودې مغچ  اغړ             و وړاودې کتئ پپچ ټ رووه   

 مۍکه او غرووه په  ه ک ږي             و وينې بي ږيزما د مل     

 پر کيل کو  باودې مغچ  اغړ          مريېو زغيل او تر ه ږي  

 سو  غر په وينو د دوی  وګ دی         پښتنو هېئ پر غره جنګ دی 

 پر کيل کو  باودې مغچ  اغړ            ميال د تو ې دی د ونګ دی  

 دښ  په غشېو مو پ ېه کتئ           کتئ زملو پر ونګ ځاوووه مته

 (۹) پر کيل کو  باودې مغچ  اغړ         د پښتووېوا زمۍکې ساته کتئ

 هن( يو الس ته  اغېړ بېت:۷۸۰له دې و وسته د اک، زمېندا و ي)

 د مغېو هر هسې په او  وسوم

 چې به ه ر په دې ماتم زمېنداو  کتم

هن( د ) تاکره غرښنت وامې( ينو ۹۲۰کاکت زوی)او د دوست مح د کاکت د بابت پان 

 حکايت او ځېنې وو ې وړې يووې د ه دغسې حاميس بڼو ېرګندووه کوي.

له بده مرغه د  وښاين ويطت بشپت آ ا  تر دې وپته ونه دي  ا پناتې شنوې »... 

چې د هغنوی د مېندان د حامسنو ونندا ه منو پنه شنعري حامسنو کنې کنتې وای.لنه 

 ا  و وسنته د منال مسنت زمنند پنه وامنه ينو شناعر) سنېو   وښاين ويطنت ېېنه لنږ 

 (۱۰) الغزات( لېکيل چې هېته هم حامسې په کې ويچ شوي دي.

هننن،ش( پننه اشننعا و کننې حنناميس ۱۱۰۰ – ۱۰۲۲د پوشننحال پننان پ ننڅ) 

شعرووه پر اموه دي او د هغه د وپت سېايس اايط هم داسې و چنې لنه پوشنحال 

وښنتنه حت نې وه. بنچ داچنې پوشنحال پان پ څ غوودې شاعر ېېه د حامسنو غ

پ څ هم د مغېو، ګو ګېاوېاوو او وو و پرديو پر وړاودې په م تاوه جنګ دلړ او د پښتنو 

 د آزادۍ او پپېواکس لپا ه يې مال تتلې او د افغان په ونګ يې تو ه تر مال تتلې ده:
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 په پپچ وام و ونګ چې  اشم ل ووړ شم

 پ،دا  کېه په سود و زيان د لڅ يم

 لکه باز په لوی لوی ښکا  زما وظر دی

 وه چې ګرځو ګووګت وېيس باد پو   يم

 چې په غوښو يې  وز ګا  هغه مز ی يم

 وه چې ولې د وښو پو ې هغه من  يم

 چې وېولړ مې دا هو  د ونګ و وام دی

 که له پپېه هو ه وا وړم کنېز  يم

 sد افغان په ونګ مې وتتله تو ه 

  څ يمونګېالړ د زماوې پوشحال پ

 يا

 چې ېرګنده  بازي کاودې د تو و

 زه پوشحال پ څ تر هسې هرن جا  شم

 يا

 د تو و په مېدان کې چې سودا وي د  ووو

 هغه زمان کې ګو ه تچ به سو  وي زما آس

 يا 

 پښتاوه چې وو  ېه فکر کا وا پوه دي

 بې له تو ې پالاړ وه شته په بچ کا 

 يا 

 ک هال په پوب کې په لتزه پر وېو له 

 چې د چا تر غوږ زما د تو ې اوګ يش

 يا 

 ونګېا  چې د اپالص تو ه په الس کا

   ر لښکر يې تر ه ت پو ې کا وان دی

 د موضوع د ال  وښاوتېا لپا ه دلته د پوشحال بابا ق  دې ېو بېتووه  اوړو: 
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 ېو واوه پيل له غېې ه اوتقام

 مرد وه پوب کا وه پو ا  کا وه ا ام

 واموس اودوه يو وه وي چې د ونګ او د

 د هغه ستي به وه وي احرتام

 د مردۍ د وامردۍ تر منځ مېچ وه دی

 تفاوت يې په ه ه وي يا په ګام

 د ګنبت غ ه مې ووته له دله

 پدای چې  ا کت په  و ه د فتحې کام

 ښه چې مخ د هغې سو بې  ا ښکا ه شو

 چې لېدله مې په پوب او په اليام

 پښتاوه ود ګنبت جنګ مې په ونګ د 

 بچ غرض مې په منځ وه و، وه مرام

 د دې جنګ وا ې به د ومو په مېکووو

 پرې پوښ ږي به ه ه پښتون په وام

 په غېېم باودې دې هسې فتح تچ وي

 (۱۱) لکه دا فتح چې وشوه والسالم...

اح دشاه بابا هم د جنګ د مېدان تو ي وهووکړ او شاعر و او د ده پنه اشنعا و 

اشعا  شته، پو دا چې اح دشاه بابا د ع چ په  ګر کې يو حاميس کې هم حاميس 

شېص ت ر شوی دی او په پپنچ بووند کنې ينې   نرې حامسنې کتونې تنر  ه کنتې 

دي،مګر په شعرووو کې يې لکه ېومره چې ښايو هغومره ېه وه شته، ولې بېا هم پنه 

 پپېو شعرووو کې حاميس اشعا  لري، چې وپت پر وپت يې ويېې دي:

 يو دی بحر و بر  اته

 که ېه س ه ده که غر

 په ه ت به يې تسېري کتم

 شاهاوه په شان وفر

 و وسته په يوه حاميس شعر کې وايو: واح دشاه بابا د هند تر مي و برياو 
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 چې  قېل د  قېباوو پدای فنا کت

 په ټولس د ښو يا اوو ه وا ه ځم

 چې برکتی مې پدای الس په  قېباوو

 لو  په هاشه ځمترو به زه د هند په 

 چې د هند د مېکو فتح مې  وزې شوه

 وو  ايران لره په توغ په وغا ه ځم

 په  ا کتي داد دې پدا وه يش پ ښاموه

 تر وګني مې ايران الودې شاهاوه ځم

 چې زما د واليت فتح  وزي شوه

 (۱۲) ترو به ېه د يا  له وازه کنا ه ځم

 يا

 اح د شاه که د ه ت تو ه و  واپيل

 (۱۳) وکتي په  قېل باودې ماتم بېا به

 په بر ښنا د تو ې بوود کوه اح ده!

 (۱۴) د بري جوالن په لو  د هر ديا  که

يوه بېه پ،ه چې بايد له ياده ووه ايستچ يش، هغه دا چې زموږ په پښتو وليس  

شاعرۍ کې هم زيات حاميس اشعا  شته. د پښتو په وليس شناعرۍ کنې د دغسنې 

پښتو ځېنو وليس شعرووه او پنه پاانه » ... حامسو په اړه مح د ز ي  اوۍو  کاږي:

ه پپېه ځولس کې   نر جالنل توګه ځېنې چا بېتې د جنګ د مېدان ز ږوده دي او پ

مواد ځايوي. فراوسوي  ا مسترت د پپچ مشيو  ا ر ) د پښتنووېوا د شعر ها  و بيا ( 

په  يزه کې يوه جالبه پ،ه کوي. هغه د افغان او اوګېېس په لنومتۍ جګنته کنې د 

افغاواوو د ميل غو ځننګ ينو عېنت د شناعراوو شنعرووه ګڼنو او د هغنه پنه وظنر د دې 

په دې کې دی چې لنه پ ښنو  ه پنه ينو وپنت کنې دي او لنه پ ښنو  سند و اه ېت

 (۱۵) «ېېه  ا ز ږي.

د پښتو د وليس شاعرۍ د شنعرووو پنه اړه د پښنتو  پېناوړي ې تووکنړ عبدالېنه 

د افغاواوو د ميل مبا زې اوعکاس پنه پراپنه پېامونه » بېتاين پدمتګا  داسې لېکيل:

تنه  اوړې ده، چنې ينوازې د ببنې او  د پښتو ادب يوه داسې ا زښتناکه هپنريه مېننځ



     کابل مجله

192 

 

اد  فو م له مېې وه، بېکې د عادالوه مبا زو د مفيوم او محتوا د ا زښنت او د وښنت 

له مېې هم د پښتو ادب د ټولنو دو و پنه وسنبت او هنم د وولسن ې پ نتۍ د جيناين 

 (۱۶) «ادبېاتو په مقايسه په پپېه ووعه کې ېرګند د قد  وړ مقام لري

ته په پنام  ه غنواړو چنې د پپېنو پن،و د  بنوت لپنا ه الوندې  پو ته ېرګندووو

 وليس چا بېته، چې د افغان او اوګېېس د جګتې پر ميال ويچ شوې دلته  ا وړو:

  اغيل غازيان د فروګو په دغه ګت باودې

 اوړي قتچ ګت باودې

  اغيل غازيان غزاله واړه لو  په لو  عامله

 ګډ يې کړ شو  عامله

 ای و کتې دي په کو  عاملهدا شاد و مېو پد

 اپيل به ترې پو  عامله

 تو ه يې وه وه،  ز يې و کت په لوړ باودې

 اوړي قتچ ګت باودې

 زه اک،شاه مال و ځم په مالتت باودې

 (۱۷اوړي قتچ ګت باودې)

دغه  از د مېوود په  ګر باودې له اشنغالګرو اوګريزاونو  ه د جګنتې پنه مېندان 

 کت مت په ياد پاتې ده: کې د ماللس ټپه ال اوس هم

 که په مېوود کې شيېد وه شوې

 پدايږو اللېه بې ونګس ته دې ساتېنه

ملريز کنال د  نو  تنر کودتنا و وسنته هنم چنې ځېننو کسناوو پنه اد   ۱۳۵۷د 

پنۍووو کې لنوی الس د لنود او حناميس اشنعا  ينې ويېنې دي، چنې بايند  ا ټنول او 

 پوودي يش.

حاميس شنعرووه وينچ شنوي دي، پنو باڅند د  د  وساوو د ير غچ په ضد هم   ر

چنې کنوم حامسنې شنعرووه وينچ شنوي دې پ،ې يادووه وکتو چې په دې دو ه کې 

، په   ره ک ه اودازه  بت شوي او وو  يا پو و   دي او يا هم د و ک دو په د شنچ دي

 کې دي، چې  ا ټولول او پوودې کول يې کا  او زيا  غواړي.
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شنعر ويېنو د موسنېقس ځنای ووېنو، چنې اکنوو ينې  له دې ونه و وسنته تراونو او

او هنم بنه ينې پنه  وو به هم پپېنه حناميس شنعرووه لېکنچحاميس  وګ د لود؛ طالبا

طالباوو د تشويق او ه ووې چې مشاعرو او غووډو کې په تروم  ه ويچ؛ حتړ تر دې 

لپا ه په کېس و کې  بت شوې حاميس اشعا  او  دل چنې مشنيو  تراونه او حناميس 

د حاميس تراونو ينوه ب ېګنه  د دې وپت وکړ شاعر يې مال فقري مح د د و ش و. ويو 

 په الودې  ول ده:

 دا ټاټوبړ د زمرو دی دا سنګر د مسېامن دی

 افغاواوو ته جنت دی پو پرديو ته زودان دی

 دا وط  په شان د باغ دی ولسووه يې ګېووه

   غوښې هډووهتيو  د په کې اوسې چې هرېو  دي

 واحد مېت ده دلته وه شته توپريووه دا ټول يو

 دا ده پاو ه د ونګووو، ښه غېو  لري قومووه

 تا يېووه يله ونګووو او وياړووو وه يې    د

   رو امېدووه د و له پا و  ه دلته پاو ې شو 

 هغه اوس ال په ګريان دی هچا چې کتې پرې تعدا د

 دا ټاټوبړ د زمرو دی دا سنګر د مسېامن دی

 جنت دی پو پرديو ته زودان دی افغاواوو ته

 بس دی پاېئ مسېاموو وو  غفېت د ته حرام دی

 ګو ئ ايښړ و  کفا و ګام په ګام  اته پوخ دام دی

 د دحشت او برشيت په ووم يې ګو ئ هر اقدام دی

 ادا ې ته د مېګرو مېتووو ستاسو پام دی

 د جابر ظامل حامو وي، په مظېومو يې الزام دی

 دی دا سنګر د مسېامن دیدا ټاټوبړ د زمرو 

 افغاواوو ته جنت دی پو پرديو ته زودان دی

 دا د غرب په مېو مست به زموږ په د د ېنګه د د ږي

 وه يې پپېو  ه مېنه، وه يې زړووه پرې پوږ ږي

 چې د و وڼو ونګ واموس ته يې په سپکه کتچ ک ږي
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 دوی پرې غوږ کوڼ اچولړ هېڅ په حال يې وه پ، ږي

 او پپچ کېتو  يې د پردو کېتو  پوښ ږيتر پپچ دود 

 د وط  تراوې وه او ې د بچ  ول ته ګډ ږي

 تچ د داسې ګو ا ګېاوو زموږ وط  کې بوودون ګران دی

 دا ټاټوبړ د زمرو دی دا سنګر د مسېامن دی

 افغاواوو ته جنت دی پو پرديو ته زودان دی

 و ښودلړ موږ اوګر ز،  وس او ګو ګني ته پپچ غريت و

 م زموږ په پاو ه ازمويېړ زو  طاقت وهغوی ه

 شت ود هغو شعا  بدل و، وه برش وه د ده

 لنډه داچې دلته افر د هغو سوپر طاقت و

 هر ساعت هره ش به و باودې جوړ تېا  قېامت و

 هېته هم په ونګ والړ و، مېاهد غازي مېت و

 اوس هم ښکا ي عبدالېه چې بريالړ يې امتحان دی

 ا سنګر د مسېامن دیدا ټاټوبړ د زمرو دی د

 افغاواوو ته جنت دی پو پرديو ته زودان دی

ته چې ک دای يش، د يو چا په هه  کې  که له پو ته يادووې و وسته  ا شو دې

داسې يوه پوښتنه پېدا يش، چې دا پو يو شن  ر شنعرووه دي، دا ېنګنه د حناميس 

 شعرووو په اف کې د ولړ شو، ځکه چې حامسې پو اوږدې وي؟

ښتنو په ځواب کې بايد وويچ يش، چې ځېنې ادبپوهان په دې عقېده د دې پو 

دي چې حامسه اوږده وي، پو د ځېنو ادبپوهاوو په وظر س ه وه بر ښنو او سن ه پنه 

دې وه ده چې ک دای يش يوه کس د تو ې، م تاوې، اتېولېو او جننګ کنا  ونامې پنه 

ن کننتې وي، پننو د يننوه وړه داسننتاين منظومننه او يننا هننم وړه منثننو ه کېسننه کننې بېننا

حامسې اايط يې پو ه کنتې وي، ونو منوږ ينې پنه دې د حامسنې لنه کالبنه ونه شنو 

ايستالی، چې ګنواکې دا پنو ينوه وړه منظومنه ټوټنه ده او بنس.د دغسنې پوښنتنو د 

 ويس يا د اقو ا وپا ځېنو ادبپوهنان » ... ځواب لپا ه زملو ه وادمچ لېکيل دي: 

د د اوعکاس د تېنپ لنه مېنې ک ندای يش پنه په دې عقېده دي، چې حامسې د بوو

د ې  ولووو وويشو: وړه، منۍنس او لويه. دا په دې معننا چنې وړه ينې د بووند پنه ينوه 
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لنډه مقطع کې د اوسان کا ونامې ښنېو، پنه منۍننس کنې ينې د زمناوې ينوه پاانه 

مرحېه شامېه وي او لويه يې يوه اوږده زماوه  ا وغاړي. بېه دا پ،ه چنې دحامسنې لنه 

عريف  ه په دې ځای کې بې  ابطې وه ښکا ې هغه دا ده چې حامسه له يوه قروه ت

 تر بچ قروه له يوې زماوې تر بېې زماوې او له يوې قبېېې تر بېې توپري مومو.

حامسه پوهان په دې عقېده دي چې د وتۍ اکو قداو اقوام حامسې، ق ې 

ن پېندا شنوي دي، چنې د او افساوې لري، پو په ځېنو دغو اقوامنو کنې سنرت شناعرا

پپچ قوم يا مېت حامسې، ق ې او افساوې يې پنه پنو ا متاونت، قنوت او د حناميس 

شعر له پ واوياتو  ه برابر وظم کتي، لوست يې لوسنتووکو هېېناين کنوي او لنه 

 (۱۸« )متېنو، د وو او له االبته  کو الفاظو يې ستی پوود اپيل....

او هغه دا چې حامسه لنه حناميس شنعر  ه دلته يو بچ ټکړ هم د څادووې وړ دی 

په پپچ مفيوم کې يو ېه توپري لري. دا سن ه ده چنې هنره حامسنه پنه مې نوع کنې لنه 

ږي، پو ځېنې حاميس شعرووه حامسنه ونه جنوړوي د مثنال  حاميس شعرووو ېېه جوړ 

په توګه د امري کروړ شعر حاميس دی، پو حامسنه ونه شنو و تنه وينالی. حامسنه د ينوې 

 او کېسې دي.تاوې او وياړووو داستان  زړو توب، مد اتالوو ټولنې د 

 ايا د پښتو اوسنس) د ترو لسېزو( حاميس شعرووه بايد پوودي يش او که وه؟

د دې پوښتنې په ځواب کې بايد وواڅو چې کنه چ رتنه منوږ د ونتۍ ادبېنات تنر 

ټنولنېزو زمناين او وظر ت ر کتو، وو  وبه وينو چې د وتۍ د هرې ببې ادبېات په ځاوګتو 

مکاين اايطو کې  ا منۍته ک ږي او ب الب چ پتاووه وهو. که ېو  د يوې ببې هغنه 

قواوني چې د پااو اايطو تر اغ ز الودې وضع شوې وي د بېې ببې پر ادبېاتو کنت 

مت تطبېق کوي دا يوه وه ک دووکې چا ه ده او دا ځکه چې د هرې ببې د ادبېناتو  ا 

په پااو ټولنېزو، جغرافېايو، اقت ادي اايطنو پنو ې اړه لنري، ټوک دل او پنۍ دل 

پو که  ا شنو دې پن،ې تنه چنې د هنرې ببنې پنه ادبېناتو کنې ينو شن  ر مشنرتکې 

ځاوګتوې لېدل ک ږي، چې د وتۍ په   ری ببو کې لنږو   نر و تنه والنړ لنري او منوږ 

 ه پپنچ ادبېنات  و ته عام قواوني ويالی شو او کېه کېه بايد د هغو په وظر کې وېولو

وې تو او معېومه کتو چې د عامو قواوېنو پنه وظنر کنې وېولنو  ه زمنوږ د تنريو لسنېزو 

 حاميس شعرووه ېومره له عامو قواوېنو  ه س ون پو ي؟
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کوم عام قواوني چې د وتۍ د حاميس ادبېاتو لپا ه ټاکچ شوي په هغو کې ينې 

وب، اتېنولس او م تاونې د کېسنو يو دا دی، چې د يو چا او ينا ينو قنوم د جننګ، زړو تن

يادووه په کې شوې وي او يا د م تاونې کېسنې پنه کنې  ا غېنې وي. دوهنم دا چنې د 

حاميس ا ر د بېان سبڅ بايد ځاوګتی او لنه عنادي سنبکووو لنوړ وي چنې حامسنې 

لح   يې د تشېېص وړ وي او په ټول ا ر کې د سبڅ دغه ځاوګتوه ساتچ شوې وي. 

ې د پپچ ا نر پنه ټنول پرمېتېنايو بينري حناکم او حناوي وي، د يم شاعر يا لېکوال ي

يعنې په دې پوه ږي چې کېسه د کوم هدف پواتنه ځنو؟ ېېنو م د عنادي برشن تنر 

تواوه پو ته بريالېتوب تر السه کول چې بشپتول يې د وو و په توان کې ونه وي. پننۍم 

معننوي  د حامسو قيرماوان تر   ره داسې سرتې کا وامې  تنه  سنوي چنې منيل او

زه غواړم دلته د ت رو لسېزو د حاميس شعرووو ېېنه ينو  ا زښتووه لري او داسې وو ...

و ايې د ب ېګې په  ول  ا وړم او له پو ته ټاکچ شوو عامو قواوېووو  ه يو ا تباغ و کوم 

 وبه ګو و چې تر کومه بريده له عامو قواوېنو  ه په ا تباغ کې ويچ شوي دي؟

 ېه پام ې حامسې دي

 ېه پام ې حامسې دي هر  ګر مو مېاهد دی

 له  قېل وه ال ې و کې دي دل، مو مېاهد دی

 موږ د وو  په لښکرووو تچ ب ګاوې ماتوو

 په ملريزو سپېنو تو و يې ا واوې ماتوو

 موږ سکوت د غرووو مات کت اوس بېديا وي ماتوو

 زماوې مو ټکو  اليې مالوې ماتوو

 ې ماتووپه جالل د تکبريووو يې چوپتېاو 

 هره پرښه سند ما ه هر ک ر مو مېاهد دی

 له  قېل وه ال ې و کې دي دل، مو مېاهد دی

 له سېنو مو وينې واپېستېې ځ کې مو پرې  وګ کتې

 ېومره غو  مو ګېګون کتل او ګچ چکې مو پرې  وګ کتې

 لرې لرې جزيرو ته الوتکې مو پرې  وګ کتې

  وګ کتې موږ بازاوو ټې ې هسکې اسامن ېکې مو پرې

 ېه وز ې مو پرې  وګ کتې ېه بڼکې مو پرې  وګ کتې
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 دا په دې چې پوږ او ښکېړ پېغ ، مو مېاهد دی

 له  قېل وه ال ې و کې دي دل، مو مېاهد دی

 تچ پاموشه تو هوته د غااب ستو ي لرو

 د تا يخ په هر يو ف چ او هر باب ستو ي لرو

 کيکشان غوودې وط  کې بې حساب ستو ي لرو

 و غوي کې   ر   ر د اوقالب ستو ي لرو په

 پرووېو ا ادو کې د شياب ستو ي لرو

 ددې س ې هر وګتی هر ټ، مو مېاهد دی

 له  قېل وه ال ې و کې دي دل، مو مېاهد دي

 په طاغوت باودې با کتی مو دی وير د ه تووو

 کېه ک ږي د زملېو مو تعبري د ه تووو

 ه تووود  وح پاڼو مو وېولړ دی ت وير د 

 له وتۍ مو  ا تاوشوی دی زوۍري د ه تووو

 موږ ساتېړ په سکروټو کې ض ري د ه تووو

 د ) تکچ( د قېم ځوا  او د زړه   مو مېاهد دی

 له  قېل وه ال ې و کې دي دل، مو مېاهد دی

که چ رته موږ پو ته ويچ شوی حاميس شعر ښه په غو   ه تر وظر ت ر کتو، ونو  

ه مېنت د اتېنولس، م تاونې او زړه و تنوب پن،ې شنوې دي او بنچ وينو چې د لته د يو 

داچې دا پ،ې په ينوه ځناوګتې لحن  شنوې دي چنې لنه و اينه و ېېنه د حناميس 

سبڅ ېر  معېوم ږي پنه پو تنه شنعر کنې  د پپنچ مېنت او پېکنو د ويناړ او افتېنا  

 پ،ې هم  ا غيل دي او د پپچ مېنت او پېکنو لنه ونه مات ندووکو ا ادو ېېنه پن،ې

 شوې دي.

که د ت رو لسېزو حامسې مطالعه يش، وو وبه لېدل يش چنې دلتنه د جنګوونو، 

زړو توب، م تاوې او اتېولېو يادووه شوې او تر   ره د پپچ ه واد د آزادۍ جابې بېان 

شوې دي او د پپېو پېکو د اف او حېثېت د پرځای کولو   نري کېسنې او مسنايچ 

بايد له ياده ووه ايستچ يش چې ټول هغه عنام   ا وړل شوې دي. پو يوه پ،ه بېا هم

قواوني چې په دې برپه کې ټا کچ شوي دي، د پو ه او بشپت تطبېق امکان ځکنه ونه 
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لري چې هم پو ته و تنه اشنا ه شنوې ده. پنه عنامو قواوېننو کنې دوه د ې منادې ينې 

داسې دي، چې په اوس وپت کې چنې عېنم او ټکننالوبي پپنچ اوج تنه  سن د   ا 

تطبېق کول يې له  ه د وه منېو دي. د ب ېګې په توګه: په عامو قواوېننو کنې  وړل او

يوه پ،ه دا ده چې د ماو ا  الطبېعو) تر طبېعت پو ته يا بير( موجوداتو ينا د هغنوی 

د ځوا  موجوديت او بچ داچې د حامسو اتالن ت  په تن  جنګوونو کنې لنه ب الب ېنو 

 تو ه، غيش او ل نده.وسېو ېېه کا  اپيل، لکه: وېزه، پنېر، 

که پو تنه دوو قواوېننو تنه لنږ ېنه ځ نر شنو، ونو آينا د عېنم او ټکننالوبي پنه دې 

پرمېتېېې زماوه کې ېنګه امکان لري، چې هغه ېه موږ په پېکو باودې ومنو چې له 

 ه وجود وه لري؟ او بچ داچې په حامسو کې د جنګ د افنزا و پن،ه هنم ينو ېنه د 

ې په اوس وپت يا پ تۍ کې چې د اټوم مبنل زماونه ده، تأمچ وړ په دې پاطر ده چ

د يوې لويې وچې اوس دووکو کوالی يش، چې د پپېو عرصي جنګو وسايېو په منت 

په بېه لويه وچه کې پېڅ په وښه کتي او ويې و ، وو بېا ت  په ت  جننګ او ينا هنم 

چ او له و زې، پنېر، تو ې غشې او ل ندې ېېه د جګتې په مېدان کې کنا  اپېسنت

هغه په پپېو حامسو کې  اوړل د اوس زماوې له غوښتنو  ه هېڅ اړخ ونه لګنوي، ونو  

په دې حساب موږ بايد د ټولو هغو عامو قواوېنو د کت منت تطبېنق ه نه او کوښنا 

ووه کتو او که دا کا  ويش هم د منېو وړ وه ده. پو تنه ينادووو او ېرګنندووو تنه پنه پنام 

کوم حاميس شنعرووه چنې وينچ شنوي د شنو وي پنر  ه بايد وويچ يش چې د پښتو 

ضد حاميس شعرووو او ه دا وګه اوسنو حاميس شعرووه بايند پووندي او لنه و کنې 

 ېېه وبغو ل يش.

 د حاميس شعرونو د راټولولو الرې چارې

د حاميس شعرووو  ا ټولول او پوودې کول کومه ستووزمنه چا ه وه ده او وه هنم 

کوم ځاوګتی لګښت او مرصف غواړي؛ په دې برپنه کنې چنې ېنه مينم دي هغنه دا 

دي چې په دې شعرووو کې ټول هم حامسې وه دي او ونه هنم لنه  ه ټنول شنعرووه 

لننو او پوونندې کولننو حنناميس شننعرووه ک نندای يش، وننو باينند د دې شننعرووو د  ا ټولو 

ترېنګ داسې يو چا ته دا دوده وسپا ل يش چې د حامسې اشعا و لنه ځناوګتوو  ه 
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ېه واېه بېد او اشنايو ولري. د دې شعرووه د  ا ټولولو په برپه کې بايد الودې ال ې 

 په پام کې ووېول يش:

 ن دا شعرووه په مبايېووو، م  و ي ګناوو او د طالبناوو پنه ونوم چنې کنوم پن،ي۱

 ساي ووه دي پېدا ک ږي چې له هغو ېېه دې  ا ټول او ولېکچ يش.

ننن   ا ټننول شننوی شننعرووه باينند  لبننندي يش، وينناړوې يننې ب ېننې  ا غووننډې او ۲

ه دا وګه حاميس شعرووه يې ځاوته  ا غووډ او ښه تف نېيل بحنث و باوندې ويش او 

 ې دي.له هغو ااولو  ه يې پرتېه کتي چې د حاميس شعرووو لپا ه ټاکچ شو 

ن د امکان په انو ت کنې دې د حناميس شنعرووو لېکووکنو بشنپته پ نودونه او ۳

په وامه دې يوه تناکره « حاميس اشعا و ويووکو شاعران» معر  هم  ا وړل شړ او د 

 ولېکچ يش.

ن دا شعرووه دي د بديع او بېان په تېنه کنې هنم وتېنچ يش او دا دې پنه ګوتنه ۴

 په کوم فو م کې ويېې دي.يش چې د دې فنووو له  لې ېېه يې 

  پایله
 يننو، چننې پننه هغننه کننې د متنووننه دي  منظننوم او منثننو هغننه  حناميس ادبېننات 

حناميس و توب بېاوووه  ا غيل وي او ينا  او زړه م تاوې ، شېص، قوم او مېت د اتېولېو

چنې پنه هغنه کنې د ينوه شنېص، قنوم او مېنت د  ،هغو وظ وونو تنه وينچ ک نږيشعر 

ک دای يش چنې د حامسنې اتنچ اتېولس، م تاوې او زړو توب کېسې بېان شوې وي. 

يو ځاوګتی شېص يا کوم قنوم او قبېېنه وي پنه حامسنه کنې ځنای پنه ځنای ښنکيل 

حامسه له يوه عرص وه تنر . غنايو شعرووه هم  اځو او هغې ته پااه ښکال و بېښو

 لنهتر بېې قبېېې پو ې توپري پېدا کوي، لنېک  ېېه او له يوې قبېېې بچ عرصه پو ې 

دې توپريووننو  ه سننم هننره حامسننه دوه اسننايس پااننېتووه لننري: لننومتۍ دا چننې 

 ې اغېن کېسنېحامسه اوږده وي او دوهم دا چې په حامسه کنې د تنو ې او مېتاونې 

ي؛ پنو هغنه   ر حاميس شعرووه ويچ شوي دي او ال هم ويچ ک نږ وي. په پښتو کې 

شته چې د پښتو حامسې بني املېيل ه په دې کې شڅ و»...د استاد  وهو په پ،ه 

چې بايد دې برپنې « ...پو د حامسو په  له کې  اځو ،س ېنډ   ته وه دي  سېد 

ته هم   ره پامېروه ويش او له ياده ووه ايستچ يش. زموږ ګران ه نواد چنې د ب الب ېنو 
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ټاټوبړ دی او د تا يخ پنه بېالب ېنو دو و کنې ينې داسنې زبرځواکووو د ماتې سنګر او 

طاغويت ځواکووو ته يې د پپچ ټېنګ ااان، عقدې او پوالدي غريت او  ښندوې په 

پايېه کې يې په هر  ګر کې ماتې و کتې ده. د دې مبا زو پنه تنرڅ کنې ينې د پپېنو 

دښن   پننر سننګرووو د تناوده سنناتېو لپنا ه   نر حنناميس شنعرووه لنېکيل، ويننيل او د 

وړاودې يې پپچ د جياد او مقاومت سنګرووه تاوده ساتيل او ال هم دا جريان ادامه لنري، 

 چې په دا ټوله موده کې پو ا   ر حاميس شعرووه ويچ شوي او ال هم ويچ ک ږي.

م کال ېېه  ا په د ېوا حاميس شنعرووه  ۲۰۰۱که له تا يېو يادووو  ا تري شو او له   

په وظر کې ووېسو، وو دې پايېې ته  س ږو، چې له کوم وپت چې د امريکاياوو په مرشۍ واټو 

 دځواکووه افغاوستان ته  ا غېچ او د طالباوو اسالمو اما ت ماتې وپوړه، پو دوه کاله و وسته 

په ت ر دو  ه بېا  اپو ته شول او په واټو ځواکووو يې چريکو جګتې له پېچ  ه هرې و ځې 

سم بېا د امريکا او متحدينو پر ضد حاميس اشعا  ويچ هم پېچ کتل، چې وندې دوه لسېزې 

يې ه دا شعرووه يې ايېاد او زمزمه کتل. دا  بت شوې حاميس شعرووه د ووې تکنالوبۍ په 

ړ د هر کس ج ل ته و س دل، چې اوس په اولس کې پنه پ ېنر مرسته هر کېړ، کو  او حت

پېدا ک ږي. ېروګه چې دا حاميس اشعا  د يرغچ پر ضد  ا منۍته شوي، وو لرې وه ده، چې 

د ينر غنچ لنه پنای تنه  سن دو  ه بنه ينناد شنوي حناميس اشنعا  هنم د پېکنو لنه ههنووننو، 

  ده ر و   او له ياده ووځو؛ وو په کنامې و يګاوو، ټېېېفووووو او وو و وسايېو ېېه د وو و په ې 

چې تر م کنه بريده پو ې د دې دو ان ټول حاميس شعرووه  بت او له و ک دو ېېه وبغو ل 

 يش.

 زونهوړاندی

د دې لېکنننې پننه پننای کننې غننواړم چننې د افغاوسننتان عېومننو اکننا مو تننه دوه 

 ځاوګتې وړاود زووه وکتم:

حناميس شنعرووو د ې تونې پنه اړه ن د افغاوستان عېومو اکنا مو دې د پښنتو ۱

پراپه سې ېنا  جوړ کتي او د دې موضنوع د ال ښنه ې تلنو لپنا ه د پوهناوو وظروونه  ا 

 غووډ او په کتا  بڼه چاپ کتي.

ن د ببننو او ادبېنناتو مرکننز د پښننتو اوسننتېتوت تننه مننې وړاونند ز دا دی چننې دا  ۲

لېکچ شنوو حناميس  موضوع د يوې عې و پروبې په  ول يو چاته و کتي او د پښتو د

 شعرووو د  ا ټولولو او پوودي کولو لپا ه دې الس په کا  يش.
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Abstract 
Language is a very important and valuable 

phenomenon in human social life, because it is a 
language that is a tool of understanding among human 
beings and through this language, humans express their 
feelings and thoughts. Human society and civilization 
cannot progress without language. 

Every language is important and valuable, because 
every language is the mother tongue of a particular tribe. 
mother tongue of a particular ethnic. Mother tangue, if 
from the one side, is a tool of understanding, from the 
other side it reflects the identity and culture of our 
people and ethnic. The protection and promotion of the 
mother tongue is, in fact, the preservation and 
development of own identity, culture and ethnicity. Every 
language is a valuable part of our country's national 
culture and a special treasure, so all rights and 
responsibilities must be given to nurture and promote 
this great values of country. 

The importance and value of language and mother 
tongue are discussed in this research article. 
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 لنډیز

ببننه د اوسننان پننه ټننولنیز بوونند کننې   ننره مي ننه او ا زښننتناکه پدڅننده ده، ځکننه 

ه دغه ببه ده چې داوساواوو ترمنځ د افيام او تفيیم وسیېه ده او د ه ندې ببنې پنه 

وسیېه اوساوان پپچ احساسات، پیاالت او افکا  ېرګندوي. اوساين ټولننه او هندن 

 کوالی. له ببې پرته پرمېتګ وه يش

هره ببه د اه یت او ا زښت وړ ده، ځکه هره ببه د څوه ځناوګتي قنوم د وګنتو منو وس 

م ببه ده. مو وس ببه که له څوې پوا د پوهولو او  اپوهولو وسیېه ده، له بېې پوا د پپنچ قنو 

او ولس د هوڅت او فرهنګ ښکا ودوي ده. د مو وس ببنې سناتنه او پرمېتنګ پنه حقیقنت 

هنګ او قوم ساتنه او پرمېتګ دی. هره ببنه د پپنچ ه نواد د منيل کې د پپچ هوڅت، فر 

فرهنننګ ا زښننتناکه برپننه او څننوه ځنناوګتې قی تننو پزاوننه ده، وننو د ه ننواد د دې سننرتو 

 ا زښتووو د پالنې او ودې لپا ه څې باڅد ټول حق او مسوولیت ادا يش.     

 باوندې ا زښنتپه دې ې تویزه مقاله کې په ببه او د مو وس ببنې پنه اه ینت او 

         بحث شوی دی.

 رسیزه

مشنرت   د ب ال ب ېو قومووو ګران ه واد افغاوستان د ب ال ب ېو ببو ټاټوبړ او زموږ

زموږ په ګران او تا څېو ه واد کنې د څنو واحند مېنت پنه توګنه د هغوی کو  دی چې 

په فطا کې بوود کوي. دغه ب ال ب ېې ببې د څوه ښنکيل بنم د  و و ۍو وڼو په ې ر د 

ب ال ب ېو ګېووو په ې ر د دې تا څېو مېت د ب ال ب ېنو قوموونو او ولسنووو منو وس ببنې 

دي چې د دې قومووو او ولسووو د هوڅنت او فرهننګ ېرګنندووکو دي چنې د پپېنو 

  او لنوړ فرهنګنو فرهنګو ا زښتووو او مقدسناتو  ه د څنوه ښنکيل،  وګنی -ګډو ميل

 مېت په توګه بوود کوي.

ولس مو وس ببه هم  قوم او په ټولنیز بوود کې هره ببه چې په حقیقت کې د څو 

ده، د   ر اه یت او ا زښت وړ ده، ځکنه منو وس ببنه د پپېنې ببننس ټنولنې د وګنتو 

ترمنځ د پوهولو او  اپوهولو لومتوس وسیېه ده او د ه ندې مي نې او اسنايس وسنیېې 

بنست څنو قنوم او ولنس د پرمېتنګ پتاووونه وهنو او د هغنه قنوم منادي او معننوي پر 

 ا زښتووه و پو ې تت  وي.
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چې ه دغه ببې بیا په ب ال ب ېنو ه وادوونو  شتهپه ټوله وتۍ کې په ز ګووو ببې 

ې د پپچ ه واد سرته پاوګه او پزاوه ګڼچ ک ږي. دغنه ببنې د ځېننو چپو ې اړه لري 

چنې د ځېننو څنې پنه الوندې  ول   ال ب ېو  ولووو و شنچ ک نږيځاوګتوو له مېې په ب

 :څادووه کوو

: مو وس ببه لومتوس او ينا اانيل ببنه ده چنې (Mother Tongue)مو وس ببه  - 

ماشوم يې د لومتي ځچ لپا ه کا وي او د هغې په وسېېه يې هويت ټاکنچ ک نږي او د 

 ماشوم لپا ه تر   رې د استفادې وړ وي.

: هغه ببه ده چې په يوه ه نواد کنې   نره (National Language)ميل ببه  -   

 دې ترېنګ  س و هم وي. زياته کا ول ک ږي او د

څنو ه نواد   نری : هغه ببه ده چې د (Majority Language)د اکويتو ببه  -   

 اکويت وګتي پرې پ،ي کوي. او

ې)ګروپوونه( چې اقېېنت  ل : هغه ببه دهMinority Languageد اقېېتو ببه  -   

  ول  ه پ،ي کوي. جال -اليو په ج پرې هر

: هغه ببه ده چې د تعېې نو و ناب (Teaching Language)د تد يس ببه  -   

 کې د استفادې په موپه ترې کا  اپستچ ک ږي. اوو  وزوه ښوووه ،په تد يس

: هغه ببه ده چې د يوه ه نواد لنه لنو ې (Official Language ) س و ببه  -   

 (۱)و لپا ه کا ول ک ږي.موپع ومو  ول د ادا ي، تعېې و او تح ېيل  په

 په دې مقاله کې له  لیڅ) ببه او د مو وس ببې اه ینت او ا زښنت(  ه سنم

. شنوې او د منو وس ببنې اه ینت او ا زښنت څنې پنه  اګنه شنوی دیبحث او پن،ې 

پپنچ وا   ه  و پسې د مقالې لنه اانولو  ه سنم پاڅېنه، وړاودڅزوونه او ماپاوونه پنه

  اوړل شوې دي.

 د څېړنې اهمیت او مربمیت

په ټولنیز بوود کې ببه، څعنې مو وس ببه   ره د اه یت او ا زښت وړ ده چې سناتنه او 

پالنه څې د هر قوم او ولس مي ه او اسايس دوده ده، وو په دې برپه کنې داسنې ې تونو تنه 

او اه یت څې دا دی چې د دې ې تونې   ره اړتیا لیدل ک ږي چې دا څې سرت م،میت دی 
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ببې او په ځاوګتې  ول د مو وس ببې اه یت او ا زښنت الپسنې  وښناوه او  د په ترڅ کې به

 ېرګند يش.

 د څېړنې موخه

له څوې پوا پېڅ د منو وس ببنې لنه اسنايس ا زښنتووو د دې ې توې موپه داده چې 

ه دې ا زښتووو ته ېې پوا ېرګندوي او له ب او فرهنګ د څوه قوم هوڅت چېېېه پ، يش 

په کتو د پپېې مو وس ببې د ساتېو، عامولو، ودې او پرمېتګ په برپه کې ګ نو  او اغ نزم  

کا ووه او فعالیتووه تر ه کتي او د تچ لپا ه د پپېې منو وس ببنې د سناتنې او پنالنې لپنا ه 

 ه ې جا ي وسايت.

  د څېړنې پوښتنې

 ؟ببه ېه ته وايو -۱

 ؟ته وايومو وس ببه ېه  -۲

د اوسان په ټولنیز بوود کې مو وس ببه ېنه اه ینت او ا زښنت لنري او مينم  -۳

 ؟ا زښتووه څې ېه دي

 ؟په مو وس ببه زده کتې ېومره اه یت او ا زښت لري -۴

 د څوه ه واد په قې رو کې هره ببه ېه اه یت لري او د ه واد د ميل فرهنګ -۵

 ؟په بډاڅنه او پیاوړتیا کې څې  ول ېه دی

د پپېو ببو د ساتنې، پیاوړتیا او پرمېتګ پنه برپنه کنې، د ببنې وڅنووکو او  -۶

 ؟دولت ېه دوده او مسوولیت لري

 میتودد څېړنې 

په دې ې توه کې له ترشڅحو او تحېیيل میتود ېېه کا  اپیستچ شوی دی او 

 د ې توې  ول څې کتابتوين دی.

 اصيل موضوع

ببه د اوساين بوود لومتوړ ا زښتنا  او حیايت بنست دی چنې د ونتۍ د هنرې    

ټولنې او ه واد د بووداوه ټول وظنام، هنر اړپینز تحنول او پرمېتنګ پنرې والړ دی. د 

ببې ا زښت او اه یت  په هره ټولنه کنې  ابنت او معېنوم دی او هنره ببنه د ځناوګتې 
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 ېو ټولنو وګتي په بن ال ب ېنو مو وینو ببنو اه یت او ا زښت وړ ده، ځکه د وتۍ د ب ال ب

پ،ې کوي چې د ب ال ب ېو قومووو او پېکو هوڅت، فرهننګ او ټنولنیز بووند اوۍنو  او 

ېرګندوي. زموږ ه واد هم په وتۍ کې څو له هغو ه وادووو ېېه دی چنې وګنتي څنې 

 په ېه باودې په د رشو ببو پ،ې کوي او ه ندې ببنو او قوموونو زمنوږ د ه نواد منيل

فرهنګ ته د بم د  وګا وګه ګېووو په ې ر ښکال او بډاڅنه و بېښيل ده چې دغنه هنره 

څوه ببه د ځاوګتو ټولنېزو، اقت ادي او فرهنګو ا زښتووو لرووکو او زموږ د ه واد څنوه 

 سرته فرهنګو پزاوه او شت نو ده.

مېکې له دې چنې د منو وس ببنې پنر اه ینت او ا زښنت بحنث او پن،ې وکنتم، 

باڅد پر ببه لنډ بحنث وکنتم او و وسنته بنه د منو وس ببنې د اه ینت، ا زښنت، لومتی 

 پالنې او ساتنې د موضوع ترشڅح او توضیح ته و شم.

 ژبه

ببه اوساواوو ته د الېه تعالړ څوه سرته، بې سنا ې او بنې مثېنه  النس ده چنې د    

ه ه دې سرتې اليو  النس او وع نت پنر بنسنت اوسنان پنه ټولنو مېېوقناتو کنې غنو  

مېېوې بېچ شوی او اوسان ته څې لوړ مقام، منزلنت او کرامنت و پنه برپنه کنتی دی، 

ځکه چې د اوساين ټولنې او هدن هر اړپیز پرمېتګ پنه ببنې پنو ې تتلنړ دی او د 

ببې له کا ووې پرته پنه ټنولنیز بووند کنې پرمېتنګ واشنووړ دی. پنر ه ندې بنسنت 

رمېتګ د زوۍري هغه لومتوس کتۍ ده ببپوهان وايو: ببه د بشنري هدن او کېتو  د پ

چې وو ې کتۍ يې په ځان پو ې وښېولې دي، وو دا څوه ېرګنده پن،ه ده چنې  ببنه 

د برشيت په هره ټولنه او ه واد کې د پوهولو او  اپوه دلو، اوساين افکنا و، پیناالتو، 

 سېېه ده.عېومو، تېربو او کېتو ي مريا ووو د ل ږد او د ټولنیز بوود د پرمېتګ لومتوس و 

ببه په لغت کې د پولې دونه د غوښې څوه ټوټه ده چې د پو ا  ېښا  د مزې 

کتننو لننه کبېننه د  هاڅقننې پااننه بېننچ ک ننږي، امننا پننه ااننطالح کننې د پښننتو)ببه(، د 

( او د عر )لغنت( هغنه سنم language(، د اوګې يسن)لنګو چ logosڅوواين)لوګوس

ېنا جو ونه پنه ځاوتنه ځاوتنه بڼنو  ا شوې اوازووه دي چې د غږڅز جيناز د ب ېنو ب ېنو م

اڅستچ ک ږي او د اوساواوو ترمنځ د څو بنچ د پوهولنو او  اپوهولنو څنا مطنالبو، افکنا و، 
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پیاالتو او احساساتو د ښکا ه کولو لپا ه استعامل ږي، مګر ېروګنه چنې پنه پن،و او 

التو، ګت دا کې د ببې برپه   ره ده، وو له دې کبېه دغه آله چې منوږ د افکنا و، پینا

مطالبو او احساسناتو د ښنکا ه کولنو څنا د څنو بنچ د پوهولنو او  اپوهولنو وسنیېه وبېېنه 

 (۲د)ببې( په وامه څاده شوه.)

ببه د څو قوم د فرهنګ پزاوه او د اوساواوو د افکا و، پیناالتو او پنوهې وسنیېه ده. 

 ږدووکنو ببه وه څواځې داچې د اوساواوو د ټولنیز بوود د مادي او معننوي ا زښنتووو ل

او ساتووکو ده، بېکې د اوساواوو ترمنځ د اړڅکو د ټینګولو او اوساين ټنولنې او هندن 

ته ښکال و کوووکو بنس ېزه وسیېه ده، ځکه ه دغه ببه ده چې لومتی څې اوسان تنه 

 د وو و حیواواتو په پرتېه غو ه والړ، کرامت او لوړ مقام  و بېښېړ او بیا څنې د اوسنان

 اواتو په پرتېه غو ه، له پوودووو    او ښکېړ ګرځولړ دی. بوود د وو و حیو 

په وتي کې هره څوه ببه د ځاوګتې ا زښت او قد  وړ ده او هره يوه ببه د برشنيت ينوه    

ګډه پاوګه ده چې ساتنه، پالنه او  وزوه يې په کا  ده. د يوې ببې متينه په حقیقت کنې د 

 ه وبين او له منۍه يې وړي. برشيت د ګډ تفکر او  وګی  فرهنګ يوه پاوګ

د وتۍ د ب ال ب ېو عېومو په  ګر کې هنره برپنه پپنچ ځناوګتی عېنم لنري چنې د 

ه دې ب ال ب ېو عېومو ترېنګ څو هم د ببپوهنې عېم دی چې ببه د عې و اانولو او 

معیا ووو پر بنست په هراړپیز  ول مطالعه او ې تي، وو د ببپوهنې د پوهاوو له وظنره 

 نودل ک ږي:ببه داسې پ 

ببه د غږيزو س بولووو داسې يو اکتسا  او مېثاقو سېسنتم دی چنې د ټنولنې    

 (۳وګتي يې له يو بچ  ه د مفاه ې لپا ه کا وي.)

ببه هغه آوازووه دي چې اوسناوان څنې د پپېنو افکنا و او پیناالتو د ېرګنندولو پنه 

پنولې ېېنه موپه تر څو پاص وظم او سیسنتم الوندې د انويت غنتو پنه واسنطه لنه 

 ابايس او په دې توګه په پپېو منۍووو کې څو له بچ  ه د پوهولو او  اپوهولنو اړڅکنه 

 (۴پیدا کوي.)

اما په عام  ول  ه ببه د پوهولو او  اپوهولو څا د افيام او تفيیم څوه مي ه وسنیېه 

چ ده او په ع ومو توګه د ټولو وګتو ترمنځ د مفاهی ې هر  ول وسیېه او اړڅکه ببه بېن
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ک ږي، که دغه اړڅکې د اشا ې په توګه وي او که د وښو او وښاوو او داسنې ونو و ال و 

چا و په واسطه وي، پو ببه په پاص مفيوم  ه د څو لت اپتیا ي وڅیزو س بولووو څوه 

داسې مې وعه او څو داسې اکتسا  او اتفاقو سیستم دی چې هر څنو سن بول څنې 

کوي، دا اوۍو وونه د اوسناين چاپ رڅنال او مينال زموږ د څوه ههنو اوۍو  ښکا ودويو 

ېېزووه، پ ښې او کته وړه  ا اپيل او په دې توګنه ببنه د اوسناواوو تنرمنځ د پوهولنو او 

 (۵ اپوهولو څوه آله او وسیېه ده.)

ېروګه چې د هرې ببې اسايس دوده وڅنا او پ،ې کول دي، وو ځکه د مفاه ې 

 ببه او د س بولووو ببه د عې و ترشڅح له پېوه پنه د وساڅېو وو   ولووه، لکه: اشا ه څو

پنناص مفيننوم  ه ببننه وننه بېننچ ک ننږي. د ببپوهنناوو پننه عقیننده د ببننې ځېنننې ميننم 

 پ وایات دا دي:

عنې څوه س بولیکه پدڅده ده چې په ع ومو  ول د پپنچ مندلول ببه  مزي، څ -۱

ووموړي  مزوونه  ه کومې منطقو او رضو ي اړڅکې وه لري او د وپت په ت ر دو  ه 

 تغییر کوي.

نظم جوړښت لري چې په ه ندې دلینچ د ښنودلو او زده کولنو وړ ببه ځاوته م -۲

ده. که ېه هم د څوې ببې قاعدې د بېې ببې له قاعدو  ه ټکو په ټکو څو شنان ونه 

 وي، پو بیا هم په ع ومو  ول ځاوته ټاکيل ااول او قاعدې لري.

 و له ببې  ه بو  توپیر لري.ایت دی چې د حیواواتببه برشي پا -۳

بننه څننوه ټننولنیزه پدڅننده ده چننې د ټننولنې د وګننتو تننرمنخ ټننولنیز مناسننبات ب  -۴

 ټېنګوي.

رڅنزه ونه ده، بېکنې لنه ټنولنې ېېنه زده ک نږي. کنه چینرې ببنه ببه طبیعو غ -۵

طبیعو غرڅزه وای، وو په ټوله برشي ټولنه کې به څوه ببه موجوده وای او زده کتې تنه 

 رضو ت وه وای او ټولو اوساواوو به په څوې ببې باودې پ،ې کولې. به څې ه څ

اوتقال وسیېه ده، پو په عی  زمان کې څوه وسبو پپېنواکو هنم  دببه د تفکر  -۶

 (۶لري.)
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ببه يوه ټولنېزه او اکتسا  پديده ده چې د ټولنې او وګتو ترمنځ د اړ کو ټېنګولنو 

ببنه د ينوې ا تبناطو وسنېېې پنه توګنه  لپا ه په کا وړل ک ږي. پنه برشني ټولننو کنې

ه  شه  ابته وه وي او په يو شکچ وه پاتې ک ږي، بېکې له ټولنې  ه د پپېو اړ کنو، 

 ا تباطاتو او وو و ځاوګتوو له مېې بدلون او تحول کوي.

ببه څوه اوساين او ټولنیزه پدڅده ده چې د اوسان او ټولنې له پیدايښنت  ه سنم 

که څې اړڅکې له اوسان او ټنولنې  ه تتلنې او ونه شنې دووکې منځ ته  اغېې ده، وو ځ

و، دي. ببه په ټولنیز بوود کې داوسان د اړتیاوو، غوښتنو، پیاالتو او افکا و د پو ه کول

اڅکولو او د بووداوه د هدف د پ نودوې لپنا ه  ا مننځ تنه شنوې ده، ونو پنه لننډ  ول 

د پپېو اړتیاوو پو ه کول دي چې  وڅالی شو چې د ببې ع ده موپه د اوساواوو ترمنځ

 د ټولنیز بوود او جوړښت بنست ګڼچ ک ږي.

 د مورنۍ ژبې اهمیت او ارزښت

ببه داوسان په ټولنیز بوود کې څوه ا زښتناکه او اسايس پدڅده ده چې اه ینت    

او ا زښت څې د وتۍ په هره ببنس ټولنه کې ېرګند دی، وو ه دې اه یت او ا زښت 

هرې ببنس ټولنې وګتي د پپېې ببنې د پرمېتنګ، ودې، سناتنې او  ته په کتو  ه د

پالنې لپا ه زڅا  او کا  کوي چې د وتۍ د پرمېتېېنو ټولننو او ه وادوونو ببنې څنې ښنه 

مثالووه دي، ځکه هر ېومره چې د څوې ټولنې او ه واد وګتي پرمېتېيل وي، هغومره 

 نواد وګنتي پنرمېتېيل ونه څې ببه هم پرمېتېېې وي او که برعکس د څوې ټنولنې او ه

وي، وو طبعو پ،ه ده چې ببه څې هم و وسته پاتې وي. پنر ه ندې بنسنت د هنرې 

ببې د پیاوړتیا او پرمېتګ لپا ه کا  او هېې ځېې د ببې حق دی او هنره ببنه ځکنه د 

ځاوګتې اه یت او ا زښت وړ ده چې له څوې پوا د پپچ ه واد سرته فرهنګو پزاونه 

ېې پوا ه دغه هره څنوه ببنه پنه حقیقنت کنې د څنوه ځناوګتې قنوم او پاوګه ده او له ب

 مو وس ببه ده چې د هغه قوم د هوڅت او فرهنګ ښکا ودويو کوي.

په ټوله وتۍ کې شاوپوا اووه ز ه ببې موجودې دي چې په ب ال ب ېو ببنینو ټولننو  

 .کې د افيام او تفيیم لپا ه کا ول ک ږي او د ب ال ب ېو قومووو مو وس ببې دي

ببې د پپېو کېېدي ځاوګتوو له مېې په ب ال ب ېو  ولووو ويشچ ک ږي چې مېکې 

مو و ته څادووه وکته، دلته څواځې د مو وس ببې پر اه یت او ا زښنت بحنث کنوو، پنو 

 لومتی باڅد مو وس ببه وپ نوو:
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: مو وس ببه لومتوس او يا اايل ببه ده چنې ماشنوم Mother Tongueمو وس ببه 

چ لپا ه کا وي او د هغې په وسېېه يې هويت ټاکچ ک نږي او د ماشنوم يې د لومتي ځ

 لپا ه تر   رې د استفادې وړ وي.

س ببې لنه پ نوندوې ېېنه داسنې وي پېکو هدف او تحېیچ ښايو د مو و ځینود 

، البتنه کنه د منو  ببنه پ،ې کوي پرې ببه هغه ببه ده  چې د اوسان مو وس مو   چې

ېېه جال بېه ببه وي، وو بیا دغه تعرڅف او تحېینچ څنې دلتنه څې د پال  او قوم له ببې 

منو ( لنه  د ) کنې د) منو وس ببنې ( اانطالح پنه حقیقنت زما په اوند ځکه واسم دی،

اايل) د پېنرين وسنل  څې د اوسان ا او هدفمعن کې ې  ا اپیستچ شوي چې اايل

ان د منو  او قوم( ببه ده چې د هغه په سبل څې هوڅت ېرګند ږي. ځکه که د څو اوس

ببه جال وی، وو د پال ، کو وس او ټولنې ببنه څنې ه غنه اانيل ببنه ده چنې د ټنولنیز 

بوود ټولې اړڅکې پرې ټېنګوي، ه دې ببې ته څې مو وس ببنه واينو. بېنه دا چنې پنه 

څوه ببنس ټولنه کې داسې   ر کم پ ښ ږي چنې د څنو کنس د پنال  او منو  ببنې  ه 

سنېنه پنو ې د  ۹۵تنر  ۹۰لنه کې ک ندای يش لنهب ېې ب ېې وي، ان په هره ببنس ټو 

سنېنه داسنې وي چنې د  ۱۰څنا  ۵پېکو د مو  او پال  ببه  ه څوه وي او ک دای يش 

مو  او پال  ببې څې  ه ب ېې ب ېې وي، وو که د مو وس ببې ېېه هدف هغنه ببنه وي 

چې مو  څې پرې پ،ې کوي، وو بیا دلته دا هم س ه ده چې د هرې ببننس ټنولنې د 

سېنه مو وس او پېروس ببنه  ه  ۱۰۰سېنه او حتړ په ځېنو ټولنو کې  ۹۵څا  ۹۰وګتو 

څوه وي چې ه دا څې هوڅت ټاکووکو او اايل ببه وي، ځکه پر ه دې ببنه لنه څنوې 

پوا ښه پوه ږي او  واوې پ،ې اترې کوي او له بېې پوا پرې د ټنولنیز بووند اړڅکنې 

زڅات سېنه وګتي چې څواځو د منو  ببنه څنې  او ا تباطات ټېنګوي. هغه پنۍه څا کم و

جننال وي، کننه ېننه هننم د مننو  پننه ببننه بننه هننم څننو ېننه پننوه ږي، پننو اوالدووننه څننې د 

کو وس)پال (، سی ې او ټولنې په ببه پ،ي کوي او پر ه دې ببه ښه حاکم وي چې 

مو وې ببه ګڼچ ک ږي. ځکه چې اوسان له کو ، کو وس او ټنولنې  ه اړڅکنې لنري او 

 اړڅکو پر بنست څې ټولنیز بوود دوام مومو. د ه دې

د مو وس ببې له پو تنو تعرڅف ېېه ېرګند ږي چې په ټولنیز بووند کنې منو وس 

ببه   ره د ا زښت او اه یت وړ ده، ځکه مو وس ببه هغه لومتوس ببنه ده چنې اوسنان 

څې د پپچ تربیت او  وزوې په لومتين ښوووۍو)د منو  پنه غ نږ( کنې زده کنوي او پنر 
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 نندې ببننه د لننومتي ځننچ لپننا ه د ټننولنیز بوونند اړڅکننو ټینګننوي او پپننچ پینناالت، ه

احساسات، افکا  او هوڅت پرې ېرګندوي. پر ه دې بنست په مو وس ببنه ښنوووه او 

 وزوه هم   ره ګ و ه او اغ زمنه وي، ځکه د ماشوم لومتوس  وزوه او تربیت پنه ه ندې 

د ماشوم دمناغ او ههن  و تنه پنه ټولنه ببه پ چ شوی وي او هم د ساڅکالوبي له وظره 

 معنا تیا  او چ تو وي.

پر ه دې بنست د مو وس ببې اه یت او ا زښت ته پنه کتنو  ه د مېګنرو مېتوونو 

ووومولنه د مو وس ببې د وتيوالې و ځې په وامه  ۲۱وتڅوال سازمان)څووسکو( د ف،و ي 

و سناتنه ده او د ببنې د چې دلېچ يې د ببې او فرهنګ لنه  وګنا وګس  ه مرسنته او د ببن

 م کال د وتۍ د ببو کال اعالن کت.۲۰۰۷زيات اه ېت او ا زښت په اساس يې 

م. کنال ۱۹۵۲د مو  د وتيوالې و ځې ووم ايښودوه هغه و ځ پ چ شنوه چنې پنه    

کې د بنګېه دينش د  اکنې پوهنتنون مح نېېېنو چنې پنه هغنه وپنت کنې د پتنېځ 

يې پپېواکو ونه وه ترالسنه کنتي، د ا دو ببنې  پاکستان په وامه ياديدو او تردې وپته

ترېنګ څې د پاکستان د دوه ې ببې په ې ر د بنګا  ببې د ميل کولنو پنه اسناس 

سوله يېز ال يووووه په ښا  کې پ چ کتل چې د پولېسو له پوا له سنېت غ،ګنون  ه 

مېامخ شول او يو ش  ر ال څون کوووکو څنې منته کنتل. لنه پاکسنتان ېېنه د بنګېنه 

 ش د پپېواکس له اپیستېو و وسته، دغه و ځ بنګالیاوو هر کال ياوۍېنه او مېګنرو د

مېتووو ته څې د لومتي ځچ لپا ه وړاود زووه وکتل چې دغنه و ځ دې د منو وس ببنې د 

وتڅوالې و ځې په ووم څناده يش. ونو هغنه و چنې د يووسنکو سنازمان د دې ه نواد پنه 

 نه پنه پپېنه څنوه سنرته غوونډه کنې د منه و ۱۷م.کنال د ونوم، پنه ۱۹۹۹غوښتنه د 

م.کننال ۲۰۰۰مننه و ځ د مننو  د وتيننوالې و ځننې پننه وامننه ووومولننه چننې د ۲۱فنن،و ي

 اهېسې دغه و ځ په   رو ه وادووو کنې پنه ځناوګتو مراسن و  ه ملاوۍنچ ک نږي او 

 (۷ددغې و ځې په مناسبت په کې وڅناوې او پروګرامووه وړاودې ک ږي.)

(  UNESCOال سنازمان عې نو فرهنګنو ادا ه )يووسنکود مېګرو مېتوونو د وتڅنو    

ټېنکا  کوي، هغه ببې چې   ر پراپوالړ وه لري، بايد د وو و ببنو ترېننګ ه نرې ونه 

يش، بېکې فعاله او بوودۍ وساتچ يش. دغه ادا ه کوښا او ه ه کوي چنې د ببنې 

وقش ته پامېروه وکتي،  ترېو د ببې په ويووکو کې بوودۍ پايت يش او د هغنه قنوم او 

اقېېتنو ببنو د حقوقنو د پووندي سناتېو لپنا ه مېېت د فرهنګو هويت د پ نوندوې او د 
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م. کنال کنې د ېنو ببنو د ښنوووې او  وزونې ۱۹۹۹بوودۍ پناتې يش. دې ادا ې پنه 

ااطالح چې مو وس ببه، ميل ببه او وتيواله ببه په کې شنامېې وې ت نويل کنته او د 

 (۸ښوووې او  وزوې په وظام کې يې د هغوی د کا ووې اه ېت پېشنياد کت.)

د څوه قوم اسايس او بنس ېزه ببه ده چې وڅووکو څې د هغې په وسنیېه مو وس ببه 

په بشپت واحت او ف احت  ه پپچ احساسنات، پیناالت او د زړه پن،ې بیناوولړ 

يش. د مو وس ببې ساتچ، پالچ او د ودې او پرمېتګ په برپه کنې څنې کنا  کنول پنر 

ېو له منۍه الړه ونه يش، هر قوم، مېیت او اړووده دولت باودې الزم او رضو ي دي، تر 

ځکه مو وس ببه هغه وسیېه ده چې موږ پنرې د پپنچ قنوم فرهننګ او هوڅنت سناتېړ 

شو. مو وس ببه له څنو وسنچ ېېنه بنچ وسنچ تنه د ټنولنیز بووند د عنعنناتو او فرهننګ 

اوتقالووکې ده. مو وس ببه د اوسان د طبیعو حقوقو او هوڅت څوه برپه ده چې هن څ 

 ه يش محروم دلړ.اوسان له دې حق ېېه و

د پوهاوو له وظره د مو وس ببې ېېه د يوه اوسان بې برپنې کنول، پنه حقېقنت    

کې د حقوقو، اپالقو او ښکال پ نودوې ا زښتووو او افکا و ېېه د هغنې بنې برپنې 

کول دي او دا کا  پرځای ع چ وه دی. د حقوقو ا زښتووو له مېې که موږ د منو وس 

پېو، په حقېقت کې لنه ينوې سنرتې ت روتننې  ه منخ ببې حق له يوه اوسان ېېه ا

ک ږو، ځکه چې د هغې د پپېواکس حق منو محندود کنت، پنه داسنې حنال کنې چنې 

اوسان پپېواکه پېدا شوی دی او حق لري چې پنه پپېنه منو وس ببنه پن،ې وکنتي، 

ويننو لېکننو، ښننوووه او  وزوننه پننرې وکننتي او کننه ېننو  پننه دې برپننه کننې هغننې تننه 

لنه شنکه لنه ت روتننې او پطنا  ه مېنامخ ک نږي. د اپالقنو  محدوديت ټاکو، بنې

ا زښتووو په وظر کې وېولو  ه که اوساوان له مو وس ببې ېېه محروم يش   ر زينات 

د د او تکېېف و ته  س ږي، په داسې حال کې چې د اپالقنو لنه وظنره بايند لنه ونو و 

ره هنم هغنه  ه داسې چېند ووه يش چې وه يې پوښنوي. د ښنکال پ نوندوې لنه وظن

وتۍ چې په هغې کې شپ ته ببنې وجنود ولنري پنه مراتبنو  ه لنه هغنې ونتۍ ېېنه 

ښکيل ده چې په هغه کې شپږ ببې وجود ولنري. ځکنه ه دغنه  وګنا وګس دي چنې 

 (۹اوساين چاپرييال ته يې ښکال و بېښيل ده.)

کنه چ نرې منوږ د ببنې پننه اه ینت وپنوه ږو چنې ېروګننه د څنوه قنوم او مېنت پننه 

پاڅښت کې  ول لري، وو پامېا به له ټولو کا ووو ېېه لومتی دې پن،ې جوړښت او 
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ته متوجه شو چې موږ باڅد پپېه ببه مخ په وړاودې بوځو، ترېو د څوه پنرمېتېيل قنوم 

او مېت په توګه تبا ز وکتو. کوم قومووه او مېتووه چنې د ببنې پنه اه ینت باوندې پنوه 

پپېې ببې د پرمېتګ لپا ه کا  کتی شوي دي او دا کا  و ته ميم ښکا ي، تچ څې د 

دی. د ببې اه یت تاسې له دې وه هم معېوموالی شئ، کېه چې د کوم قنوم ببنه لنه 

منۍه الړه يش، وو هغه قوم رضو  له منۍه ځو او ووم څې هم بوودی وه پناتې ک نږي، 

دا ځکه چې د هر قوم هوڅت او بوود په پپېه ببه کې دی. په وتۍ کې   نر قوموونه د 

ه امېه له منۍه تېيل دي او پنه ونو و قوموونو کنې و مندغم شنوي دي چنې اوس ببې ل

ميال څې چاته ووم او وښان هم وه دی معېوم. په دوینا کنې چنې اوس مينال دا لنوی 

لوی قومووه وڅنو، دوی د تا څخ په اوږدو کې   ر واړه واړه قومووه پنه پپنچ ځنان کنې 

ې و مندغم ونه يش او د پپنچ ځای کتي دي. که ېو  غواړي چې په وو و قومووو کن

موجودڅت او هوڅت ېښتنان يش، هغوی باڅد له ټولو لومتی پپېه ببه په سن ه توګنه 

و وزي او دغه کا  او ه ه مخ په وړاودې بوځو، که چ رې ببه څې مخ په وړاوندې الړه 

 (۱۰يش، وو هغه قوم و  ه پامېا مخ په وړاودې ځو او و وسته وه پاتې ک ږي.)

ې پ،ه ده چې ببه د څو قوم په پرمېتیا او لوړتیا کې   ر ميم  ول دا څوه منچ شو 

لوبوي، ېومره چې د څوه قوم ببه شيرت، پراپتیا او تروڅ  ومنومو، پنه هامغنه اوندازه 

په ووموړي قوم کنې تحنول او پرمېتنګ هنم لیندل ک نږي او کنه ببنه څنې د تنروڅ  او 

و و سنیاالوو لنه سنیالس ونه شيرت وه ولو ږي، وو قوم څې له شنيرت ونه لنو ږي او د ون

و وسته پاتې ک ږي. و  و ځ هغه قومووه د وتۍ پرمخ ودان او د پو ه ځوا  پاووندان 

دي، کومو چې د پپېې ببې په برپه کې ښه کا  کنتی دی، ببنه چنې مشنيو ه يش، 

وو قوم څې هم و  ه شيرت پیدا کوي، دا ځکه چې دا دواړه ښکا ودې څنو تربېنه الزم 

 ي.او مېزوم حکم لر 

که ستی د وتۍ ببو ته وظر واچوي، دا بنه و تنه ېرګننده يش چنې ټنولې طبیعنو 

ببې په واقعیت کې څوه قوم ته منسنوب ږي. کنه چ نرې څنوه طبیعنو ببنه پنه څنوه قنوم 

پو ې تت  وه وي، څا داچې د څوه قوم او ولس له پوا د څوې مو وس ببې په توګنه وونه 

، بېکې څوه جوړه شوې څا م نوعو ببه وي، کا ول يش، وو دا به بیا څوه طبیعو ببه وه

د وتۍ   رې زڅاتې طبیعو ببې د قومووو په وومووو پو ې اړه لري، څعنې د   رو زڅناتو 



     کابل مجله

214 

 

( د ب ېګنې پنه ۱۱ببو وومووه د هغو ببو لنه وڅووکنو  ه ونه ب ې ندووکو اړڅکنو لنري.)

 ي)ببه(، ګوَ  -تاجیکو)ببه(، ګَو )قوم( -پښتو)ببه(، تاجیڅ)قوم( - ول: پښتون)قوم(

بېوچو)ببه( او  -ترک نو)ببه(، بېوچ)قوم( -اوزبیکو)ببه(، ترک  )قوم( -اوزبیڅ)قوم(

 داسې وو  قومووه او ببې.

په وتۍ کې هره ببه له پپچ فرهنګ، احساساتو او د ټولنیز بوود له عنعناتو ېېه 

  که وي، ځکه وو د وتۍ ب ال ب چ قومووه په پپچ هوڅت او فرهننګ پ نوندل ک نږي او

ببه د ه دې هوڅت او فرهنګ ېرګندووکې ده. د هرې ببننس ټنولنې د وګنتو منو وس 

ببه   ره د اه یت او ا زښت وړه ده او د ه دې اه یت او ا زښت لنه مېنې دا د هنر 

قوم او هرې ببنې د وڅووکنو مي نه او بنسن یزه دونده او مسنوولیت دی چنې د پپېنې 

برپه کې بنس ېز کا  او هېنې ځېنې مو وس ببې د ساتنې، پالنې، ودې او پرمېتیا په 

تر ه کتي او پپېه ببه د ټولنیز بوود په هره برپه کنې وځېنوي. ځکنه ببنه د څنو قنوم 

لپا ه د  وح مثال لري او کېه چې له چا ېېه  وح واپیستچ يش، وو بې له شکه چې 

بوود څې پای ته  س ږي. په ه دې  ول کنه د څنو قنوم ببنه بووندۍ او د پرمېتنګ پنه 

وي، وو له څوې پوا به څې هوڅت او فرهنګ بووندی وي او لنه بېنې پنوا بنه  حالت کې

څې قوم او فرهنګ هم د پرمېتګ او ودې په حالت کې وي، ځکه څوه ببه بې له پپچ 

قوم او قوم بې له پپېې ببې په ټولنیز بووند کنې پرمېتنګ ونه يش کنوالی او پنه دې 

ه وه شې دووکو اغ زواکې اړڅکنې برپه کې د څو بچ الزم او مېزوم دي چې له څو بچ   

لري. د ه دې ا زښتووو پر بنست د هرې مو وس ببې ساتنې، بډاڅنې او پرمېتګ تنه 

باڅد د پپېې ببې د وڅووکو، فرهنګو او اجتامعو ټولنو او اړوودو ادا و له لنو ي   نره 

 پامېروه ويش.

و قوموونو په دې اړوود د افغاوستان د اسايس قاوون په شپاړس ه ماده کنې د و وڼن

دولنت د  "د ببو د پېاوړتېا او پراپتېا په برپه کنې پنه واحنت  ه  اغنيل دي چنې:

ي. افغاوستان د ټولو ببو د پېاوړتېا او پراپتېا لپا ه اغ زم  پروګرامووه طرح او تطبېقنو 

په ه واد کې د مطبوعناتو،  ا ينو او تېويزينون پپروونې د ه نواد پنه ټولنو مروجنو ببنو 

 "آزادې دي.

ه هم دولت د دې ببو د پیاوړتیا او پرمېتیا په برپه کې څو ېه ه نې کنتې که ې 

دي، پو متاسفاوه په هغه کچه چې الزمه ده او اړتیا و تنه لیندل ک نږي، کنا  ونه دی 
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تر ه شوی او ان ځېنې ببې په دې برپه کې ب ېو محرومې دي. هیېه م  څو چنې 

ال ې چنا ې او پروګراموونه په دې برپه کنې د دولنت ټنولې اړووندې ادا ې اغ زمننې 

تطبیق او پېې کتي، ځکه د ه واد هره ببه زموږ د ه واد د ميل فرهننګ سنرته پاوګنه 

 او پزاوه ده چې د ه واد فرهنګ ته څې ښکال او بډاڅنه و  بېښيل ده.

د مو وس ببې په اړه   ر ټېنګا  او تاکید په دې معنا وه دی چې ستی دې بېه ببه 

 ره ښه پ،ه ده چې ستی باڅد ب ال ب ېې ببې زده کتي، ځکه وه زده کوي، بېکې دا  

دا د وو و قومووو، سنی و او ه وادوونو لنه پېکنو  ه د اړڅکنو سناتېو او ټېنګولنو لپنا ه 

مي ه ده او بېه داچې که د چا څنوه ببنه زده وي، څنو وفنر دی او کنه دوه ببنې څنې زده 

او ه داسې پسنې  اواپېنه،  وي، دوه وفره دی او که د ې ببې څې زده وي، د ې وفره

ولې مي ه او اسايس پ،ه داده چې سنتی د پپنچ هوڅنت او پ نوندوې مينم بنسنت، 

څعنې مو وس ببه ه ره وه کتي. ځکه مو وس ببه د ونو و ببنو د زده کولنو لپنا ه بنسن یز 

حیثیت لري او له کومې ببې  ه چې موږ د مو  په وس کې ساه اپیستې او و  ه اشننا 

 د شې یت په مادي او معنوي وده او پرمېتګ کې   ره اغ زه لري. څو، هغه زموږ

 په مورنۍ ژبه د زده کړو اهمیت او ارزښت

د مو وس ببې د ساتېو، پالېو، ودې او پرمېتګ له مي و او اسايس موا دو ېېه څو 

هم په مو وس ببه زده کتې دي چې د وتۍ د ښوووې او  وزونې او سناڅکالوبۍ پوهنان 

کوي او دا د هرې مو وس ببې د وڅووکنو حنق دی چنې پنر پپېنه ببنه  پرې   ر ټېنګا 

زده کتې وکتي او دا حق د ټولو مرشوع قواوینو له مېې ه څ ېو  لنه چنا ېېنه ونه 

بېکنې دا د هنر وګنتي  ،ينو شنعا  ونه ېزده کنت  هپنه منو وس ببنځکنه  يش اپیستالی.

کتي. په منو وس ببنه زده کنتې لنه څنوې  السه طبېعو حق د  چې اوسان يې باڅد تر

پوا د ببې د ودې، پرمېتیا او عامولو سبل ګرځو او له بېې پنوا د ببنې پنه وڅووکنو، 

زده کوووکو او ماشوماوو کې د پپېې ببې او فرهنګ  ه ل واتیا زڅناتوي او پنه عې نو 

د زده   ګر کې د ببې د پرمېتګ او زده کتو لپا ه ال ې چا ې او زمینه برابروي او هنم

 کتې په پروسه کې د پپېې ببې د وڅووکو لپا ه ګ و  او مو ر هام ږي.

هغننه ماشننومان چننې پننه څننوه بېننه سننی ه څننا ه ننواد کننې زده کننته کننوي او هېتننه د 

ښوووۍو د زده کتې او تد څس له ببې  ه د پپېې مو وس ببنې پنه ې نر پنوه او ښنه 

ېنو او عبنا تووو پنه معننا او بېد وه وي، وه يش کوالی چې په دوه نه ببنه د کې نو، ج 
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مفيوم ښه پوهه يش، هغوی مېبو  ږي چې عبا تووه، ج ېنې او حتنا ټنول د س بنې 

له دې چې د   او تحېیچ څې کتي په حفظ  ه څناد کنتي. دغنه  ول ښنوووه او زده 

کته وه څواځې داچې زده کنوووکو د د س پنه پوه دونه کنې لنه سنتووزو  ه مېنامخ 

قوه ک زو ي کنوي او پنه زده کنتو کنې د و وسنته پناتې  کوي، بېکې د هغوی تحېیيل

 ک دو سبل ګرځو.

 دا موقنع پنه الس و کنويد پپېې ببې وڅووکنو تنه په مو وس ببه لومتوس زده کتې 

فرهنګ ېېه پ، يش او له دې ال ې پپېې ببې تنه  چې د پپېې ببې له ځاوګتوو او

. پنه منو وړ ببنه زده عې و موضوعات، مساڅچ او بشنري افکا  اوتقال او اڅڅ کنتي

د پپېننې ببننې پننه وڅووکننو کننې د تېېیقننو او تحقیقننو ادب د  امنننځ تننه کولننو د  کننته

پیناوړې  و  هتحقیقنو برپنه  اوتېېیقنو  ل والتیا او اوګ زې سبل ګرځنو او د ببنې

په ه دې سبل د ببې لیڅ لوست او زده کته عام ږي او په عې نو  ګنر کنې .  ږيک

پیدا کوي او دا زمینه و تنه برابر نږي چنې لنه ونو و ببنو په پپېه مو وس ببه بشپت وا  

ېېه د پپېې مو وس ببنې د پیاوړتینا پنه موپنه بن ال ب نچ عې نو، اد ، فرهنګنو او 

 ټولنیز آ ا   ا وبباړي.

په مو وس ببه زده کتې   ر اه یت لري چې هم د ماشوماوو د پوهې او د   قنوه 

و لپنا ه زمیننه برابنروي. ځکنه و ېسن  پیاوړې کوي او هم د ګ و ې او ابتکا ي زده کت 

که له څو چا  ه په داسې ببه پ،ې ويش چې هغه پرې پوه يش، ونو " منډ ال وايو: 

دا پ،ه به د هغه مغزو ته ولو ږي، پو که له هغنه  ه د هغنه پنه منو وس ببنه پن،ې 

بېه داچې په هغه ه وادووو کنې چنې وګنتو تنه  "ويش، وو دا به د هغه زړه ته ولو ږي.

او د  څې په پپېه مو وس ببه د زده کتو زمینه برابر وي، هېته د تبعیض کچه  اټی  نږي

له منۍه ځو. په مو وس ببه زده کتې د پپچ قوم، فرهننګ او  محرومیت احساس څو

 ببې د  ښتینې پرمېتګ او پدمت لپا ه بنس ېز ګام او سرته مبا زه ده.

مه ماده کې داسې  اغنيل دي: ۴۳په دې اړوود زموږ د ه واد د اسايس قاوون په 

زده کته د افغاوستان د ټولو اتباعو حق د  چې د لیساوس تر د جنې پنو ې وړينا د " 

مېنېږي. دولنت مکېنف د  چنې پنه ټنول افغاوسنتان کنې د متنوازن أ دولت له پوا تن

معا ف د عامولو او د منۍنیو اجبا ي زده کتو د تامني لپا ه اغېنزم  پروګنرام طنرح او 
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ږي  نو د مو وېو ببو د تد يس لپا ه په هغو سې و کې چې پرې پ،ې کا تطبېق کتي

 ".ال ه هوا ه کتي

که ېه هم د ه واد د اسايس قناوون لنه مېنې پنه مو وینو ببنو د زده کنتې زمیننه 

برابرول د دولت له دودو ېېه ده، پو د افسوس پ،ه ده چې په دې برپنه کنې الزم 

به ال تنر اوسنه د اړووندو ښنوووۍیو لپنا ه د اقدامات وه دې تر ه شوي او حتا ګَو ي ب 

څوه ځاوګتې مط ون پنه توګنه، ونه پنه تعېی نو و ناب کنې شنامېه شنوې او ونه و تنه 

کتابووه لیکچ شوې دي او کومو ببو ته چې د تعېی نو و ناب کتابوونه برابنر او چناپ 

شوې دي، هغه ال تر اوسه په اړوودو ښوووۍیو کې وه تد څس ږي او وګتي څې ترې بې 

 پې دي.      بر 

د ګنَو ی ببنې  (په دې برپه کې لومتی باڅد د پوهنې وزا ت د و وڼو قومووو ببنې 

په ګډون( په تعېی و و اب کې شنامچ او پنه ع نيل توګنه څنې د زده کنتې بيینر پنه 

اړوودو ښوووۍیو کې پ چ کتي، ترېو له څوې پنوا د ببنې د بنډاڅنې او سناتنې سنبل 

وګرځو او له بېنې پنوا ماشنومان پنر پپېنې منو وس ببنې باوندې د زده کنتې برابنر او 

او  وزوې پوهان ټېنګنا  کنوي چنې د اقېیتنو مساعد فرات پېداکتي. ځکه د ښوووې 

ببو ماشومان باڅد په لومتۍ مرحېه کې لومتی د مو وس ببې قواعد زده کنتي او بینا د 

دوه ې او د  ی ې ببې د زده کتې کوښا وکتي، ځکه د وو و ببو د زده کنتې لپنا ه 

کنتې  لومتی باڅد په پپېه مو وس ببه او قواعدو څې ښه پوه وي چې د بېې ببنې د زده

 لپا ه اساس ګڼچ ک ږي.

 لهپای

ببه د اوساواوو په ټولنیز بوود کې هغه مي ه او ا ز ښتناکه پدڅده ده چې    

په وسیېه څې اوساوان پپنچ افکنا ، پیناالت، غوښنتنې او احساسنات ونو و تنه 

ېرګندوي او د برشڅت ترمنځ د افيام او تفيیم لومتوس او ينواځېنس وسنیېه ده 

ته يې لوړ مقنام او ښنکال و بېښنيل ده. ببنه د اوسناواوو د چې د اوساواوو بوود 

ټولنیز بوود بنست دی، ځکه ببنه د اوسنان لنه پیداڅښنت  ه سنم  ا مننځ تنه 

شوې چې اوساوان پرې د ټولنیز بووند اړڅکنې ټېنګنوي او لنه اوسنان او ټنولنې 

  ه وه شې دووکو اړڅکې لري. 
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ګند دی او داسې وه ده د ببې اه یت او ا زښت په هره ببنس ټولنه کې ېر 

چننې څننواځې ځېنننې ببننې دې د ا زښننت او اه یننت وړ وي، بېکننې هننره ببننه د 

ځاوګتي اه یت او ا زښت وړ ده، ځکنه هنره ببنه د څنو ځناوګتي قنوم او مېینت 

مو وس ببه ده چې د ټولنیز بوود اړڅکې پرې ټینګوي او د هغې قوم د هوڅت او 

 فرهنګ ښکا ودوي کوي.

کو څوه ځاوګتې ببنس ټولنه جوړوي چې د ځاوګتو د هرې مو وس ببې وڅوو

اتنېکو مشې اتو د لودووکو وي. اوس ميال چې په وتۍ کې هر وګتی بوود 

کوي د يوې ببنس ټولنې غتی دی. د هرې ببنس ټولنې غتي د پپېنې منو وس 

ببې پر اساس د پاص فرهنګ، ادب، عقايدو او افکا و د لودووکو دي چنې د 

ېتګ پېدا کوي. هره ببه د پپچ قوم هويت دی چې ه دې ببې په وسېېه پرم

هم د پپچ قوم فرهنګ او عنعنات ېرګندوي او هم د څو قوم د بوودي ساتېو او 

 بقا لپا ه د  وح حیثیت لري.

وو د هرې مو وس ببې ساتنه او پالننه د ببنې حنق دی او د ه ندې ببنې د  

 وودو ادا و مسوولیت اوپالنې او پرمېتګ لپا ه کا  او زڅا  د ببې د وڅووکو او اړ 

دوده ده. ځکه ه دغه ببه که له څوې پوا د څو قوم هوڅنت او فرهننګ دی، لنه 

بېې پوا د پپچ ه واد د منيل فرهننګ مي نه برپنه او سنرته پزاونه ده چنې د 

 ه واد فرهنګ ته څې ښکال و بېښيل ده.

د ه دې منو وس ببنې د سناتنې، ودې او پرمېتنګ لپنا ه مينم او اسنايس 

مو وس ببه زده کتې دي او دا د هرې مو وس ببې د وڅووکنو قناووين او اقدام په 

حقوقو حق هم دی او دې برپې ته باڅد   ره پامېرونه ويش او حند اقنچ باڅند 

زموږ د ه واد د مو ویو ببو د زده کتې لپا ه د څوه مط ون په توګه په ښنوووۍیو 

 کې د زده کتې زمینه برابره يش.

ې منو وس ببنه د اوسنان د شې نېت او هوينت په پای کې باڅد وواڅنم چن   

جوړووکې ده چې د مو وس ببې په وسنېېه ينې د ټنولنېز بووند افکنا ، عقايند او 

ځاوګتتېاوې ېرکند ږي، ونو پنه دې اسناس د منو وس ببنې د سناتنې، ودې او 
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پرمېتننګ لپننا ه د الزمننو او مسنناعدو ال و چننا و او پروګرامووننو برابننرول اړينن  او 

 بنس ېز دي.

 وړاندیزونه

روګه چې مو وس ببه د پپېو وڅووکو د هوڅت او فرهنګ ښکا ودوي ده، ې -۱

وو د هرې مو وس ببې وڅووکو باڅد د پپېې ببې د ساتېو، عنامولو، ودې، لینڅ 

لوست او پرمېتګ په برپه کې د پپچ مسوولیت،  سالت او وجیبې لنه مېنې 

م څنې هوڅنت  ابنت ع يل او اسايس فعالیتووه او اقدامات تر ه کتي چنې هن

پاتې يش او هم څې فرهنګ او ببه د پرمېتګ په لو  حرکت وکتي، ځکه د څوې 

 ببې اايل پالووکړ او د پرمېتګ عامچ په پپېه قوم او د ببې وڅووکو دي.

ولو مروجو ببو د پیاوړتینا، پرمېتنګ او د منو وس ببنې د زده د ه واد د ټ -۲

منې منادې پنر بنسنت، ۴۳و منې ا۱۶کتې لپا ه دې دولت د اسايس قناوون د 

اغ زم  پروګرامووه او ال ې چا ې برابرې او تطبیق کتي او د مو وینو ببنو د زده 

 کتې لپا ه دې په اړوودو ښوووۍیو کې د ټولو ببو لپا ه زمینه برابره کتي.

 مأخذونه

 محقق فطچ اح د غروب. اه ېت زبان ماد ی و بروامه چند زباوه د  تد يس،  -۱
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 څېړنیار حرضت آغا همدرد

 ،خان د دورې سیايس، فرهنګيالله غازي امان  د

 اقتصادي او ټولنیزو حاالتو ته لنډه کتنه

A brief look at the political, cultural, 
economic and social conditions of 

Ghazi Amanullah Khan period 

 
Research Assistant Hazrat Agha Hamdard 

 
Abstract: 
 
Amir Amanullah Khan was the king of Afghanistan 

from 1919 to 1929. He expelled the British from the 
country in support of his nation on 1919, and formed a 
sovereign and honorable state, thus becoming the 
symbol of Afghanistan's independence. When his father, 
Habibullah Khan, was martyred in Laghman's Kalagush 
on February 20th, 1919, Amanullah Khan was the 
governor of Kabul, and he had control of the Kabul army 
and treasury. At this time Amanullah Khan became king 
in Kabul, and with the declaration of his sovereignty, He 
regained the independence of Afghanistan from the 
British. He soon gained the support of the people and 
tribes of Afghanistan, and thus remained the king of 
Afghanistan for ten years. Ali Hazrat Amanullah Khan 
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was very inclined to develop his country and be 
counterpart with the promoted countries of the world. So 
he has created deep changes and reforms in the 
political, cultural, economic and social conditions of the 
country; But Amir Amanullah Khan's wishes did not 
materialize. When he traveled to Europe in late of 1927, 
in hopes of improving the country's prosperity. The 
barriers against to reform work had increased since he 
returned. Amir Alamullah Khan did not want blood to be 
shed in his country; so he resigned in the first week of 
January 1919, Amir Amanullah Khan did not want his 
blood to be shed in the country; he was the one who 
resigned in the first week of January 1919 and selected 
his brother Inayatullah as king, but the imagine of 
kingship was drugged in Habibullah Kalakani’s mind, he 
surrounded the royal palace, and Enayatullah Khan also 
leave off monarchy. Meanwhile, Ali Hazrat Amanullah 
Khan, traveled through Kandahar to India and from there 
to Italy, prefer to live far from the country over there and 
passed away from this world on April 26, 1960. 

 لنډیز

کال پو ې د افغاوستان  م 1929کال وه تر م 1919امان الېه پان له  امیر  

 ال د پپچ مېت په مالتت اوگر زان له ه واد ېېه وشتل  م1919په  ووموړيپاچا و. 

په ه دې توگه د افغاوستان د  چېيې جوړ  ت  دولتلوړ   او يو پپېواك او  

کال کې دده  م 1919د ف،و ي،  20. کېه چې په کڼچ ک ږي  س بولپپېواکس 

امان الېه پان د کابچ ، د لغامن په  ېه گوش کې شيېد شو حبیل الېه پانپال  

کې ده په الس کې و. په دې وپت  وا  وو او د کابچ د پوځ او پزاوې ټول وا  د

امان الېه پان په  ابچ  ې پاچا شو او د پپېې پاچاهس له اعالن  ه سم يې له 

ووموړي   ر ب  د افغاوستان ب رته تر السه کته. اوگر زاوو ېېه د افغاوستان پپېوايك 

د پېکو او قبايېو مالتت ترالسه کت او په ه دې توگه لس کاله د افغاوستان پاچا پاتې 

چې ه واد يې پرمېتگ و تي او  پان دې ته   ر ل واله وشو. اعېېحرضت امان الېه 

. هغه په ه دې موپه د ه واد په د وتۍ له پرمېتېېېو ه وادووو  ه سېال يش
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سیايس، فرهنګو، اقت ادي او ټولنیزو حاالتو کې بو  بدلووووه او ااالحات 

 ه واد د د ووموړی ېه چې  پو د امیر امان الېه پان ا ماوووه پو ه وه شول، ، اوستچ

 ال په و وستېو  ې د ا وپا په سفر  م 1927په هېېه د  پرمېتګ او بساڅنې

ااالحو  ا ووو په وړاودې پنډووه د  د دهووت او چې ب رته له سفره  استون شو، 

؛ وو وه غوښتچ چې په ه واد  ې يې وينه تويه يشامیر امان الېه پان .شوي ووزيات 

 ال د جنو ي په لومتۍ اوووس  ې يې استعفا و  ته او پر  م 1929د  هغه و چې

ځا  يې پپچ و و  عنايت الېه په پاچاهس وټا ه. پو د حبېل الېه کېکاين په   

هم له پاچاهس الس پان يت الېه عنا ې د پاچاهس وشه وه، ا گ يې محاوه  ت او 

ې هند او له هغه په   شو. ه دا ميال اعېېحرضت امان الېه پان د  ندها ، له ال  

 د ال  م 19٦0ځايه بېا اي الېا ته الړ، ه ېته يې له ه واده لرې بوود غو ه  ت او د 

 .مه يې له دې وتۍ سرتگې پ ې  تې2٦اپر چ پر 

 رسیزه

چې ه واد يې پرمېتگ   امان الېه پان دې ته   ر ل واله و غازي اعېېحرضت

و تي او د وتۍ له پرمېتېېېو ه وادووو  ه سېال يش او په ه دې موپه څې د 

بنس یز کا ووه تر ه کتل. ووموړي د پپېې واک نس پر ميال ش  ر ه واد لپا ه ګم 

په ه واد کې د ااالحاتو  امنۍته کولو ترېنګ په سیايس، اقت ادي، پوهنیزې، 

کې ګم ش  ر اقدامات وکتل، د سی ې او وتۍ له ه وادووو پراپتیاڅو او وو و برپو 

. د ده په دو ه کې کېتو  او د   پېوماتیکې او اقت ادي اړڅکې پراپې کتې ، ه څې

ښوووې او  وزوې حاالت   ر ښه شول. د ه واد د پېکو په ټولنیز بوود کې مثبت 

؛ ځینې پېکو ته د بدلون  اغېړ و؛ پو دا س ووې او ااالحات   ر په چ کتیا  وان وو

منېو وړ وه او دا ال ېه چې ځېنو بيرویو ه وادو هم وه غوښتچ چې افغاوستان په 

ه دې  ول د ترقس پر لو  ګامووه واپيل؛ هغه و چې په ه واد کې دونه مېالفو 

کتڅو  ه الس څو کت او د امان الېه پان په هېېو څې پاو ې واړولې او کومې السته 

په سیايس، فرهنګو، اقت ادي او ټولنیزو برپو کې تر السه   اوړوې څې چې د ه واد
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کتې وې، له منۍه الړلې. زموږ د بحث موضوع هم د ووموړي د واک نس سیايس، 

فرهنګو، اقت ادي او ټولنیزو حاالتو ې تل دي. په دې مقاله کې به د وو لوستووکو 

اړه پوښتنو  ته د دې دو ې د سیايس، اقت ادي، فرهنګو او ټولنیزو حاالتو په

 ته تر څو ېه حده پو ې ځواب وايو.

 د څېړنې اهمیت او مربمیت

امان الېه پان د دو ې د سیايس، فرهنګو، اقت ادي او ټولنیزو غازي د 

اړڅنه موضوع ده چې ال   رو ې توو ته اړتیا لري؛ په دې اساس په  هحاالتو ې تل څو 

 نس د سقوغ المېووو ته څوه ه دې مقاله کې دغې دو ې حاالتو او د امان الېه واک

د دو ې د موضوعاتو په پان نه شوې ده چې لوستووکو ته د امیر امان الېه لنډه کت

 ې تلو کې به څو ښه مرستندوی مأپا واقع يش.

 د څېړنې موخه

په دې مقاله کې د امیر امان پان د وپت سیايس، فرهنګو، اقت ادي او 

دې دو ه کې د مي و السته  اوړووو  ټولنیزو پواو باودې لنډ بحث شوی دی او په

 څادووه هم شوې ده.

 د څېړنې پوښتنې

 د وپت سیايس حاالت ېنګه و؟ پان  امان الېه غازي د ن ۱

 د ووموړې دو ې فرهنګو حاالت ېنګه وه؟ن ۲

په دې دو ه کې د ه واد په اقت ادي برپه کې کومې السته  اوړوې  امنځ ن ۳

 ته شوې وې؟

 پېکو ټولنیز بوود ېنګه و؟په دې دو ه کې د ن ۴

 وو؟ امیر امان پان ولې په پپېو پروګرامووه پاتې  اغېو او د ماتې المېووه څې ېهن ۵

 د څېړنې میتود

په بشپتولو کې له ترشڅحو ن تحېیيل م تود ېېه  مقالېد دې عې و ن ې تویزې 

 کا  اپیستچ شوی دی.
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 د غازي امان الله خان دورې ته لنډه کتنه

 سیايس حالت )الف

ل د دلوې ۱۲۹۷کېه چې امیر حبیل الېه پان د لغامن په کېه ګوش کې په 

م کال د ف،و ۍ په شې ه( په پپېه پ  ه کې د څوه وامعېوم ستي له ۱۹۱۹مه )د ۳۰

امان الېه پان غازي پوا په توماوچې ووڅشتچ شو، په سبا چې د امیر قتچ عېنو شو؛ وو 

سیايس واګې په پپچ الس کې  ستان ی، د افغاوچې د امیر حبیل الېه پان زوی د

د امیر حبل الېه پان د قتچ په اړه ې توپوه   واپیستې او پاچاهو يې اعالن کته.

 ورصالېه واو په پپچ څو ا ر کې داسې لیکو: ))امیر حبیل الېه پان له جالل آباد ېېه

م کال د فرو ۍ په  ۱۹۱۹د کباوو د ښکا  په ویت د لغامن کېه ګوش ته الړ او هېته د 

داسې ووڅشتچ شو  شې ه شپه په پپېه پ  ه کې د څو وامعېوم ستی له پوا په تفنګچه

چې چا څې چندان اواز هم واوه و  د او امیر چې په مرمس وڅشتچ شوی و، داسې ځای 

 مخ( ۵۹:  ۱۲و  څې ال وه و پوړلړ. (( )شپر ځای مت و چې 

او ورصالېه پان غوښتچ  پاند ده له پاچاهس ېېه مېکې  دا  عنننناڅت الېه  

پو له امیر امان الېه پان  ه د چې د ه واد سیايس واګې په پپچ الس کې واپيل؛ 

ا دو او پزاوې شتون له کبېه دوی له پپېې پ،ې ېېه وګرځ دل او بیعت يې هم و ته 

 اعالن او ځاوووه څې تسېیم کتل.

مه ۷ل کال د کل په ۱۲۹۷کېه چې امیر امان الېه پان واک نس ته و س د؛ وو د 

و د ه کته او د ه واد د آزادۍ امه( و  ه څوه اعالمیه اا۲۸م کال د ف،و ۍ په ۱۹۱۹)د 

 پپېې مفکو ې او موپو ځېنې ټکو څې په کې  اوغاړ  و؛ دا ټکو په الودې  ول دي:

ن افغاوستان باڅد آزاد او پپېوا  دولت يش او باڅد له ټولو هغو حقوقو ېېه ۱

 برپ   يش چې وو  پپېوا  دولتووه څې لري.

تر ظېم او استبداد الودې ن مېت باڅد آزاد واويس؛ وه ښايو چې څو فرد ۲

 مخ( ۶۱: ۱۲ ايش.)

له پو ته اعالمیې ېېه په  اګه معېوم ږي چې امان الېه پان د پپچ ه واد آزادي 

دی، د دې  ړاعالن کته او اوګرڅزاوو ته څې پ، و کت چې وو  افغاوستان څو پپېوا  ټاټوب

اوګر زاوو په افغاوستان باودې برڅد  ،اعالمیې له پپرولو و وسته چې د پپېواکس اعالن و
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اهووو کې جګته پیچ شوه. افغاوستان د پپېې آزادۍ په پا  له سیايس حو م وکت او په د  

د وتۍ آزادو ه وادووو ته  پالویاقدام ېېه کا  واپ ست او د پ، لپا ه څې څو سیايس 

ه اته وڅشت ه ل کال د اسد پ۱۲۹۸له دې اعالمیې له ااد ولو ېېه و وسته د  ،واستاوه

و ځ د افغان او اوګېیس د د  ی ې جګتې په ترڅ کې  د پپچ ه واد بشپته پپېواکو 

اعالن کته او افغاوستان څو آزاد ه واد شو چې له دې و وسته امان الېه پان د ه واد د 

پرمېتیا او آبادۍ په پاطر پپېې موپې اعالن او په پيل کولو کې څې له هر  از کوښا 

 ه.وه   ه وه کول

 په دې اړه ې توپوه ورص الېه واو داسې لیکو: ))امان الېه پان ال له لومتي  ه

د ه واد د پپېواکس له تر السه کولو  ه سم پپېې موپې اعالن کتې چې ټولې د 

 ه واد په پرمېتیا او آبادۍ چو ل دې. په دې برپه کې د ده تر ټولو سرت سالکا  عالمه

 مخ( ۶۲: ۱۲ه ده  ه مېګری و.(( )مح ود طرزي و چې ګام پر ګام ل

د ه واد د سیايس، اقت ادي او  ،امیر امان الېه پان چې کېه پپېواکو واپ سته

غو ولو هټد س ون لپا ه څې په څو لت ااالحاتو او  څفو مووو کا  پیچ کت او د  وحاالت وټولنیز 

 ه وعده  کا ووو د تر ه کولو هو  څې وکت چې په پپېه لومتوس وڅنا کې څې له مېت

کتې وه، چې دا چا ه د امان الېه پان مشاو  او ه کا  مح ود طرزي په   ر ب یرت او 

څو فو مول کې څې  اوړل او بیا په ترتیل  ه پاچا د وپت د  په  ه وکتل او سکځیر 

 غوښتنې  ه سم کا  پر  وان کت.

ښتنه هم دا چې د  څفو    ر ميم اړخ د قواوینو طرح او تطبیق دی او د وپت غو 

چې د څو قاوون تر حاک یت الودې څو قاوويند دولت  امنځ ته يش؛ هامغه و  هه دا و 

مه( و  ه په جالل ۲۸م کال د ف،و ۍ په ۱۹۲۳ل کال د کل په اهه )د ۱۳۰۲چې د 

استازو په ګډون د افغاوستان لومتی اسايس قاوون په لوڅه جرګه  ۸۷۲اباد کې د مېت د 

 ن په لوڅه جرګه کې تاڅید شو.کې ت وڅل او بیا د پغام

ل  ۱۳۰۷امان الېه پان د ځینو سیايس او اقت ادي مساڅېو په موپه په  

لکه: هند، مرص، اي الیې، بېېیم،  ،م( کال ځینو آسیايو او ا وپايو ه وادووو۱۹۲۷)

، ترکیې او اڅران  ته سفرووه وکتل. د امان الېه اتحادشو وي پېواين املان، اوګېستان، 

پان د دغو سفرووو په اوږده موده کې د ه واد سیايس حاالت بدې پواته  وان و. مېت 
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م( کال په پغامن کې لوڅه ۱۹۲۸ل )۱۳۰۷ته د دې سفرووو د  اپو  و کولو په پاطر په 

 جرګه جوړه شوه.

 لونهد امیر امان الله خان د واکمنۍ د ړنګیدلو الم

کال ېېه و وسته بیېو پراب شول او په کې م ۱۹۲۴د ه واد سیايس حاالت له 

پپچ  ي او د بيرویو ه وادووو السوهنې پیچ شوی چې په پاڅېه کې د امان الېه پان 

واک نو له ستووزو  ه مېامخ او سقوغ شوه؛ په دې اړه ې توپوه ورصالېه واو داسې 

ه دې  ه  ه چې د ه واد پرمېتیا څې سبل شوه لیکو: ))اعېیحرضت امان الېه پان ل

 مخ( ۶۳:  ۱۲چې ووموړی له ستووزو  ه مېامخ او باالپره د سقوغ المچ څې وګرځو(( )

ه امیر امان الېه پان د ه واد د آبادۍ او له سیالو  ه د سیال کولو لپا ه   ر ښ

 د ځینو پروګرامووو په څېپروګرامووه لرل، چې څو ش  ر څې ع يل شول؛ پو د بچ اړخ وه 

وکتله، ه دا وګه په ځینو ادا و کې د بې تېربه کساوو ټاکنه هم  ب تهع يل کولو کې 

ل مکا  دښ   چې د سی ې ه وادووو او بيرویو ه وادووو و بيرين  اړخ وه د چوشوه او له ب

 د داپيل کتڅو  ه الس څو کت او د امان الېه پان هغه پروګرامووه څې له واکامس  ه

 مېامخ کتل چې په ع يل کولو کې څې افغاوستان د پرمېتګ په لو  ګامووه وهېړ شول.

 ې تووال حبیل الېه  فیع د امان الېه پان د پروګرامووو د وه ع يل ک دلو عېتووه

ې داسې بیاووي: ))په دغو پروګرامووو کې تادي، توودي او بې پروګرامو وه، وو ه غه و چ

پوړ  دښ   بیا دسیسو او وسوسو ته الس وغۍاوه او  په وسېه واله جکته کې ماتې

 داسې حاالت څې منۍته  اوستچ چې په ه واد کې څو پووتی او تو  اړو دوړ پ ا يش.

په   ه د اوګر زاوو په پ و او ښکا ه دسیسو او شیطاين وسوسو ؛ه داسې وشول

 ه چې د ه واد کې پووتی اړو دوړ پ ا شو. د وپت پاچا امان الېه پان د دې لپا

له قد ته الس په   شو؛ پو اوګر زاوو د پپېو بتڅ و په  ،ه وادولو وڅنې توڅې وه يش

وسیېه له افغاوستان وه د پپېواکس ګ ېو غچ واپیست، ه واد د کو وس جګتې په او  کې 

و څت، و څت او پاو ې اڅرې شو، د هدن او پرمېتګ ټول پروګرامووه تس وس شول او 

 مخ( ۵۵: ۷ړې.(( )وڅو  ټولې شوې پوا ۍ اوبو

د امان الېه پان د واک نس د ړوګیدلو څو عېت دا هم و چې ووموړي له تادې 

احیتاغ ووه کت، په دې اړه ې توپوه ورص  څې ېېه کا  واپیست او په پپېو کا ووو کې
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الېه واو داسې لیکيل دي: ))زما په اود که امان الېه پان په پیچ کې د تادي پر 

کا  اپیستړ وای او و وسته څې د استعفا پر ځای مقاومت کتی ځای له احتیاطه 

وای، ه وادوال به له داسې واوړه حاالتو  ه وه مېامخ ک دل او د متزاوو او چرګاوو د 

جنګولو پر ځای به د ه واد آبادۍ ته زڅاته توجه شوې وای او پېڅ به د ه واد 

 مخ( ۶۵: ۱۲آبادۍ ته ه ول شوي وو...(( )

ېه پان د افغاوستان د بو والیزم د پال  مح ود طرزي په افکا و او امیر امان ال

مشو و کې د ټولنې په سیايس او ټولنیزو برپو کې جدي او بیتين تغییرات  اوستچ چې 

 ه دې له احتیاطه پرته بیته څې د سقوغ المچ ګڼېړ شو.

يش ه دا وګه د امیر امان پان له پوا د ښۍو د حېاب څا پردې لیرې کول، د د څ

اغوستچ، د ج عې د و ځې د  پ تو بدلول، بيروېو ه وادو ته د زده کتې لپا ه د وېووو 

استول او دې ته و ته وو  ااالحات د ځینو کتڅو مېالفت په هغه وپت کې جدي کت او 

 د امان الېه پان په پالف څې مقاومتووه پیچ کتل.

د برتاویا ه واد له داپيل کش کشووو  ه د بيرویو ه وادووو په ځاوګتي  ول 

په دې اړه ې تووال حبیل . السوهنې د امان الېه پان د واک نس د سقوغ سرت المچ و 

الېه  فیع داسې وايو: ))اوګېیس د افغاوستان په ب الب ېو برپو کې د امان الېه پان 

السته  اوړوې زغ ېې وه شوې چې په دې  ه څې د داپيل مېالفو کتڅو  ه چې د 

 : د آزادۍ  ا څو و بپاڼه(۱۱وې، تحرڅڅ ته الس و کت.(( ) امان الېه په ضد

 مه۱۴ز کال د جنو ي په  ۱۹۲۹د ه واد د اړو دوړو له امېه امیر امان الېه پان د 

 یې تهاستعفړ وکته او کندها  ته الړ، بیا له هغه ځاڅه اټڅ ته و س د او له دې ځاڅه اي ال

مه و  ه د ۴ل کال د لتم په  ۱۳۲۷په  الړ او د بوود تر پاڅه په اڅ الیه کې پاتې او

او د  ولوستا افغاوستان د وپت پاچا مح د ظاهر شاه ته څې د ب عت پاڼې په  ا

افغاوستان د تاکرې په اپیستېو  ه پپچ افغاين هوڅت وساته او په معنوي توګه څې 

 مخ( ۵۹۵: ۲پپچ ځان له ه واد  ه وتاړه. )

 پپچ موپې او ااالحات بشپت کتي؟ولې، غازي امان الېه ووه تواوید چې 

وږدې سچ کاله پو ه شول چې امان الېه پان واک نس ته  س دلړ دی او 

افغاوستان پپېواکو پپېه کتې ده؛ پو پوښتنه ه دا ده چې ولې امان الېه پان د 
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ااالحاتو او څو معاو څا مډ ن دولت په جوړولو کې واکام شو او ولې تر اوسه پو ې د 

 ع يل شوي وه دي؟ووموړي کا ووه 

د دې پوښتنې ځواب چې ولې امان الېه پان د ااالحاتو د پروبې په بشپتتیا کې 

ووه تواوید؟ په اړه  مح ود طرزي چې د ووموړي پ  او بيرویو چا و وزڅر څې وو داسې 

ه اشا ه کتې ده: ))امان الېه پان څوه لوڅه او ښکېې ماڼس بغییر له تيداب او بنست جوړ 

 څوې پښتې په لرې کولو  ه ټولې پښتې  اپرځ دلې.(( کتې وه چې د

په دې واړه غووډله کې ميم ټکو  اوغاړل شوي چې کوالی يش پو تنس پوښتنه په 

ښه  ول ځواب کتي؟ امان الېه پان پپچ ټول ااالحات او س ووې په څو سطحو څا تت 

د ې ه کې پېچ کتې چوظر په   ره تیزې پرته د زمینې د برابرولو په ټولنیز او کېتو ي برپ

ې ټولنې له مادي او معنوي سوڅې  ه برابرې وه وې؛ د ب ېګې په  ول. ښوووه او  وزوه چ

ې د امان الېه د ااالحاتو او س ووې د پروګرام تر ټولو سرته برپه وه؛ پو په دې اړه څ

ع يل کتوې له امکاوو او حاالتو  ه برابرې وه وې، لکه په سېګووه عرصي او ووي 

ۍو جوړ شول؛ ولې له مسېکو او تېربه لرووکو ښوووکو ېېه پ، وه و، د اړتیا وړ ښووو

 کتابووه وه ول او د ښوووۍیو د جوړولو لپا ه مناسل ځای هم وه و. 

 فرهنګي حالت )ب

امیر امان الېه پان د پپېواکس له تر السه کولو و وسته د ه واد کېتو  او په دې 

پامېروه او وړ ګامووه څې پو ته کتل. د  هرمېتګ لپا ه کېکبرپه کې د وو و چا و د اجرا او پ

ښوووې او  وزوې د وې. شو و مخ په پراپ دو ن افغاوستان اړڅکې له وو و ه وادووو  ه و و 

په وو و  ،پالزمینې کابچ  ب رهپه د پرمېتګ په اړه جدي ګامووه واپیستچ شول او 

او ټول ه وادوال د سواد له وع ته  والڅتووو کې هم وغۍ دله چې په دې  ه ګ ه عامه

برپ   ک دل؛ په دې اساس په مرکز او والڅتووو کې   ر ښوووۍو جوړ شول او له 

په ه واد کې د ووې او عرصي ښوووې ، دوستو ه وادووو  ه کېتو ي اړڅکې ټینګې شوې

ا او  وزوې بنست ک ښودل شو او د افغاوستان په تا څخ کې د لومتي ځچ لپا ه د پوهنې څ

 ۲۲ل کالووو کې په پالزمینه کابچ کې  ۱۳۰۰ - ۱۲۹۹معا ف وزا ت تأسیس شو او په 

مې مادې په بنست تر ابتداڅیه ۲۸ښوووۍو پراویستچ شول او د اسايس وظامنامې د 

پو ې زده کته ج،ي شوه. په دې ماده کې  اغيل و: ))په ه واد کې ج،ي لومتين 
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م کال په لومتي اسايس قاوون  ۱۹۲۳ستان د تح یالت قاووين شول. دا اقدام د افغاو

 مخ( ۲۴۶: ۴کې  بت او تسېیچ شو.(( )

ګوم کې د ښوووې او  وزوې د پرمېتیا او پیاوړتیا سیستم کې ن د ه واد په ګوم 

 دبدلون  اغړ او په دې برپه کې    ر کا ووه وشول. د استقالل، اماين، د وېووو لپا ه 

 سه شوه، غازي ل سه او ېو ښوووۍو، لکه د قطا  مستو ات چې بیا و وسته د ماللس ل

او س ینت جوړووې ښوووۍو جوړ شول. د ځینو  ېشیشد د ااولو ، د اوۍو ګرۍ، 

 مخ( ۴۵: ۳ښوووۍو تأسیس شوي وو. ) ۳۲۳منابعو او آ ا و له مېې، په دې وپت کې 

،  سامړ، وېا ی، ټیېیګراف،  شدڅه استقالل، ښوووۍړ يغاز  څه شد ه دا شان د 

ړ، تدبیر منزل زواوه، مکتل طبیبیه، فمعام ي، السنه، ز اعت، موزڅڅ، قالی  با

مستو ات، دا لعېوم عر ،  شدڅه مستو ات،  شدڅه جالل آباد،  شدڅه قندها ،  شدڅه 

 ئیهوه زڅات ابتدا ۳۲۲هرات،  شدڅه مزا اڅف،  شدڅه قطغ ، مکتل پولیس او تر 

 ۵۱۰۰۰کال پو ې د شاګرداوو ش  ر تر  ۱۹۲۷ښوووۍو په والڅاتو کې فعال شول. تر 

و وړاودڅز جوړ اپه  پان واوښت. د افغاوستان ښکېړ د ی  وګه بیرغ هم د پاچا امان الېه

 .د پغامن لوڅې جرګې ت وڅل کت

وېو په دې دو ه کې وېووې د هېکاوو په ې ر د لوړو زده کتو لپا ه ترکیې او وو و بير 

)لوړ س  لرووکو( لپا ه د زده کتې کو سووه جوړ ه وادووو ته واستول شوې. د اکابرو 

شول. د معا ف مطبعه، د امان مطبعه، د  فیق اکت، د اویس ادا ه، کاظ و اکت او 

وو ې مطبعې جوړې او د کتابووو چاپ ته هم ځاوګتې پامېروه وشوه. د ښوووې او  وزوې 

 ېېه بباړې هم وشوې.او وو و موضوعاتو اړوود زڅات ش  ر کتابووه چاپ او له وو و ببو 

 ل کال۱۲۹۹په دې دو ه کې د کتابتووووو جوړولو ته هم پامېروه وشوه او په  ،ه دا وګه

 د عامه کتابتووووو بنست ک ښودل شو.

د پپېواکس له تر السه کولو  ه د ه واد په مطبوعاتو کې ووې ساه  اغېه، د 

ان د مرکزي او ع ومو مطبوع تعداد   ر شو؛ لکه د دا لسېطنة مطبعه چې د افغاوست

څتو مطبعې حیثیت څې د لود. په شاهو دا التحرڅر کې د ابالغ مطبعه، د وزا تووو او د وال

مخ( چې په دې ترتیل د چاپ او پپرولو لپا ه ښه زمینه برابره  ۱۱۸: ۱۲مطبعې ...)

 دب پهاشوه او د ښوووۍیو د اړتیا وړ کتابووو او وظامنامو  ب ره په ب الب ېو عېومو او د 

 برپه کې څو ش  ر آ ا  چاپ شول.
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ل کال د مطبوعاتو لومتوړ قاوون جوړ او په اساس څې بیا د مطبوعاتو ۱۳۰۳په  

پپرووې  امنۍته  ېمستقچ  څاست په کابچ کې جوړ شو. د ه واد په مطبوعاتو کې   ر 

د هغه وپت د دولتو پپرووو  . شوې چې دولتو او وادولتو پپرووې په کې شامېې وې

 ش  ر په اړه څو لیکوال لیکيل دي: ))هغه دولتو پپرووې چې په مرکز او والڅتووو کېد 

( و ځپاڼې، اوویزې او مېېې دي چې د دولت په لګښت په ۲۰تر اوسه ېرګندې دي؛ )

 مخ( ۱۱۸: ۱۲مرکز او والڅتووو کې پپر ږي.(( )

عا ف مېېه. د امان افغان اوویزه، ا شادالنسوان، اتحاد مرشقو، افغان و ځپاڼه. م

 مې وعه عسکرڅه،

ل(، اتفاې االسالم جرڅده، بیدا ، ۱۲۹۹ل(، امان افغان )۱۲۹۸دالغازي جرڅده )

ل(، اتحاد، ۱۳۰۸ل(، اتحاد مرشقو )۱۳۰۰ل(، طېوع افغان جرڅده )۱۲۹۹حقیقت، )

ااالح،  روت جرڅدې، آئینه عرفان مېېه. مې وعه احیه، پښتون ږغ، جرڅده مکتل. 

اویس، وسیم سحر، وو وز، ځینې وو ې جرڅدې  :غیر دولتو پپرووې، لکهابالغ او  ځینې 

پر دې، په دې نن الب ېو اشېااو له پوا پننې چې د بڼاو  س و او  غیر  س و و ځپا

 مخ( ۲۲۲: ۱۰پر دلې. )نننوپت کې پ

ل کال د لتم په میاشت کې د پښتو مرکه د مولوي عبدالواسع په  څاست ۱۳۰۱په 

ل کال د افغاوستان د اسايس تشکیالتو د ۱۳۰۲چ شوه، چې بیا په ا   کې پراویست

چې  مه ماده کې د پوهنې وزا ت د د  یم  څاست په توګه وپ نودل شو۴۷وظامنامې په 

 ااولو او قواعدو د ضبط، تدوڅ ، د د يس کتابووو له بباړې  ه  ه څې د ،د پښتو ببې

 ل کال د افغاوستان  ا څو په۱۳۰۵ پښتو پښوڅه او څواځنس پښتو کتابووه پپا ه کتل. په

 مخ( ۸۳: ۹پپچ فعالیت پیچ وکت او امواج څې تر املان پو ې پپا ه شول. )

 غو هڅې او ميل بڼه  لد پېوا په ې ر د پېکو په اوح ا  کې پاتې وه شو  وهکتابتووو 

ميل کتابېاوه، د معا ف کتابېاوه، ع ومو کتابېاوه، د کابچ د اد  اوې    :کته؛ لکه

بېاوه، د ج يو ي  څاست د ا   کتابېاوه، د حقوقو پوهنۍو کتابتون او داسې کتا

 مخ( ۵۵: ۱۳وو ... )

ل( کې د فرهنګ ۱۳۰۸میزان/  – ۱۳۰۷د حبیل الېه کېکاين په وپت )جدي/ 

کتې وې، له منۍه څوړل شوې.  اک ر زڅو  پان په اړه هغه ه ې چې امیر امان الېه 

الدڅ  زڅو  د پښتو ادبیناتو په تا څخ کې د دې دو ې د اړو دوړ له امېه  فرهنګ او د بوود 
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 قافت او فرهنګ داسې زڅان او   ̎وو و برپو ته د  س دلو زڅاوووو څادووه داسې کتې ده: 

ميل  ماڅه چو  چپاو  ادمه ولیدله چې د ميل اوساواوو زړووه پرې ټوټې ټوټې شول،

شوه، د مکتبووو و ووه وتتل شول او کتابېاوو ته او  واچول شو. جرڅدې له  ووق ېېه 

 مخ( ۹۲: ۸)̎ وغو ځ دې او منو څ  او لیکواالن په توپووو کې والوځول شول.

په لنډه توګه د دې وپت د فرهنګو حاالتو په اړه د سید محړ الدڅ  هاش و د  

لنډې  د څوې̎له ا ر وه دا وظر  ااپېو، دی وايو: ̎ وه ها د  افغاوستانتا څخ مېترص کتابېا̎

 و، مودې لپا ه څوه تو ه دو ه منځ ته  اغېه، د بووداوه پرمېتیايو، ټولنیز، عې و، تعېی

فرهنګو، بنس ووه او وو ې مادي او معنوي پرمېتیاوې له منۍه الړې. دا ېرګنده ده 

او ځاوګتي کتابتووووه هم د طوفان له ېپو او  چې د وو و فرهنګو مؤسسو تر ېنګ عام

 مخ( ۵۶: ۱۳)̎ د او  له شغېو په امان کې پاتې وه شول او زڅات زڅاوووه څې ولیدل.

 اد  حالت: د پپېواکس له تر السه کولو  ه وه څواځې دا چې په کېتو ي اړڅکو او

ې هم بو  بدلون د پېکو په ټولنیز بوود کې بدلون  اغړ؛ بېکې له دې  ه پښتو ادب ک

ق برپه کې که ېه هم لږ بدلووووو  امنۍته شول؛ پو د ی امنۍته شو. پښتو ادب د تحق

ه تېېیق د برپې منثو  او منظومو ځیېووو او فو مووو پپچ پېواين کالبووه مات کتل او پ

والړ  امنۍته شو؛ پو دې ووڅتوب او ووو ه و شعر د لوړتیا پر  سکالو کې څې هم ووی

داسې ړتیا  ه مېامخ کت. په دې اړه ې توپوه ورصالېه واو په پپچ ا ر کې ځای له ځو

: )) په اماين عرص کې د پښتو معاو ادب د اوتظا  په پالف مخ په ځوړ لیکيل دي

 وان شو. د دغې دو ې   ر شعرووه په الس کې وه شته او څوه دوې ب ېګې څې چې الس 

  ږي... دي د عادي وظم سطحې ته هم وه  س ېته  اغې

په اماين عرص کې د معاو ادب د پیالمې لپا ه، لکه ځینو چې ادعا کتې ده، 

قناعت بښوووکو دلیچ وه شته او دغه عرص له  اجو عرص ېېه په اد  لحاد و وسته 

 مخ( ۱۵۴: ۱۲پاتې ک ږي.(( )

لیکوال بیا وو ه ترشڅح هم کتې ده چې دلته څې ټول  اوړل د مقالې له وسه 

 ده.بير پ،ه 

په دې دو ه کې شعر ووي چوکاټووه پپچ کته او ووي ال ې او لو ي څې ځاوته 

ل کال کندها  ته سفر په ترڅ کې د جوزا په  ۱۳۰۳پیدا کتل. امان الېه پان په 

 ه امر وکت چې په طېوع افغان کې دی پښتو مطالل ځای يش؛ هامغه و چې ید څ
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ل کال د حوت له  ۱۳۱۰د طېوع افغان د پوهاود عبدالحړ حبیبو په مدڅرڅت 

مې ېېه و و و و ټول په پښتو واوښت او په دې  ه پښتو شعر پپچ ووی ۱۶

 مخ( ۱۵۶:  ۱۲چوکاټووه هم پپچ کتل. )

 ېد امان الېه پان د واک نس کالووه پښتو ادب او شعر ته وو  ،په هر حال

ضوعو پیالمه وه چې وه څواځې څې د وو او وظم بڼې تغییر وپوړ، و  ه څې په مو 

 لحاد ګڼې ټولنیزې، سیايس او کېتو ي موضوعګاوې څې هم پپېې کتې.

 اقتصادي حالت )ج 

امان الېه پان د افغاوستان د اقت ادي وضعې د ښه کولو لپا ه له هر  ول 

امکاواتو ېېه کا  اپیست. د دولتو بودڅېې د پیدا کولو او ساتېو لپا ه يې   ر 

کوښښووه وکتل. په اقت ادي برپه کې د مالیاتو ټولول، د لګښتووو ک ول او د 

لنامه وو. د مالیاتو د ترتیل لپا ه  ااو باقیاتو ج ع کول د امان الېه پان لومتين کا ووه 

له دې وه بعد به مالیه په ̎م کال ترتیل او ورش شوه چې په کې لیکچ شوي وو: ۱۹۲۱په 

 مخ( ۱۲۵: ۶)̎ وغدو پیسو و کول ک ږي او د دولت پزاوې ته به سپا ل ک ږي.

ز اعت چې په اقت اد کې ميم  ول لري، په دې دو ه کې و ته پو ه توجه شوې 

م(کال د ز اعت مکتل جوړ شو چې د کروې په اړه ځاوګتي ۱۹۲۴ل )۱۳۰۳په وه. 

    تعېیامت او زده کتې په کې ک دلې.

د ه واد د آبادۍ په منظو  امان الېه پان ا وپايو ه وادووو ته د سفرووو په 

ميال ځینې فابرڅکې، ماشی  االت او وو  اړوود ې زووه وپ رل او قرا دادووه څې هم 

او د آملان له حکومت ېېه  شپږ میېیووه ما   پو  باودې يې ېو  السېیڅ کتل

 فابرڅکې او انعتو ماشینووه څې وپ رودلې:

 .ن د وړڅو و  شېو فابرڅکه۱

 .ن د کش یرې اوبدلو او سپڼيس تاوولو فابرڅکه۲

 .ن د کو ه سان د اوبدلو فابرڅکه۳

 .ن د کو ه جیم د اوبدلو فابرڅکه۴

 .ماشی ن د تڼس د جوړولو کوچنړ ۵

 .ن د م وې د ساتېو ماشی ۶

 .ن د شودو د ساتېو ماشی ۷
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 .ن د کوچو د ساتېو ماشی ۸

 .ن د کروس ماشی ۹

 .ن د فوالدو د کا  ماشی ۱۰

 .تسالس –ن د اوبو  ااڅستېو مببه ۱۱

 .ن د جراحس االت او د مچ۱۲

 .ن د قند جوړولو ماشی ۱۳

 .ن د چرګوړو د اڅستېو ماشی ۱۴

 .ماشینووهن د چاپ افیست ۱۵

 .ن د ووټووو د چاپ لپا ه د زڅنګو ګرا  ځاوګتې ک رې۱۶

 .ن د ونګرها  لپا ه د قند جو.ولو بشپته فابرڅکه۱۷

 مخ( ۲۶۰: ۱) ن د جبچ ال اج د سپڼيس تاوولو فابرڅکه ... او وو ۱۸

 موټرووه، د  ا څو داستګاه له اتو لو سپیکرووو ۱۲موټرووه، د اطفاڅې  ۴۱ه د اوګه 

 د څو کال د لګښت لپا ه د مچ، د بر ښنا سامان او لوازم...  وغتووووو  ه، د

 .د اک څز ماشینووه، د حساب ماشی ، د پنیر او کوچو ماشینووه او وو  .. ،ه دا وګه

ل کال، د  ۱۳۰۲و په دې دو ه کې د پغامن په باغ باال کې د اماویه قرص په  دا

العام ت، د ونګرها  د والڅت مرکز او داسې ستو ي ماڼس، د دا المان ماڼس،  اج 

 مېووه( ۶۴، ۶۳: ۱۲وو ې ماڼس. )

 دورې اقتصادي السته راوړنې دغې ه دپه لنډه توګ

 ه وغدي بڼه د ځ کو د مالیاتو  اټولول.پ  -۱

ن د ه واد د حساب چا ې په ووي عرصي سیس م چې ښا ي بڼه څې د لوده، ۲

 مخ(۹۴۹: ۱) واړول شوه.

ل کال د ګ ر  د  ۱۳۰۰د مالیې لومتۍ وظامنامه پپره شوه او  ل کال ۱۲۹۹ن ۳

مه د افغاوستان  ۱۹ل کال د سنبېې د میاشتې په  ۱۳۰۱مح ول اپیستېو وظامنامه او د 

 مېووه( ۲۴۲ -۲۳۹، ۲۳۳: ۱) د پرمېتګ په اړه د افغاوستان لومتوس بودڅېه ترتیت شوه.

پرمېتېا په موپه په  ه واد دښې او منظ ې اقت ادي ودې او ه دا  ول. د

کې د لې ې کروې وظامنامه، د ېا ويو د مح ول وظامنامه، د دولت د  ل کال۱۳۰۱

پزاوو وظامنامه، د تېا يت تقاويو وظامنامه، د تېا يت شېتو د اعو محک ې 
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وظامنامه، د ع ومو بودجې وظامنامه او د افغاوستان د م نوعاتو د استعامل په اړه 

 مخ( ۲۴۳: ۱فرمان پپو  شو. )

ز کال د جنو ي په میاشت کې له اوګېیس څا برتاویا  ه تتون  ۱۹۲۱ن د ۴

وشو چې په دې اساس افغاوستان د دې تتون د شپږمې او اومې مادې له مېې د 

 مېووه( ۹۳۷ -۹۳۶: ۵) برتاووي هند له ال ې د سوداګرۍ حق تر السه کت.

د په برپه کې دي چې د دا او دې ته و ته وو ې السته  اوړوې د ه واد د اقت ا

 ټولو څادول به د مقالې له حواېې د باودې وي.

 اجتامعي حالت )د 

د څوه ه واد فرهنګو، سیايس او اقت ادي حالت د ه واد د ګتو په ټولنیز بوود 

ز په ښه حالت کې وي، ټولنی پېوهسیايس له باودې مستقیامف اغ ز لري. که چ رته  ه واد 

بوود به هم ښه وي؛ پو که سیايس حالت د اړو دوړ په ګردووو کې پت پت وي، ټولنیز 

 ښکال او  وګ تتوي او د ک زو ي اقت اد له وجيې به ب وسه وي.  هبوود هم پپې

د دې پر ځای چې د ټولنې اسايس بنیادي پرمېتیا، لکه پان امیر امان الېه 

مادي امکاوات، ز اعت او تولیدات په وظر کې وویيس، غوښتچ څې د وګتو د بوود 

چې افغاين ټولنه په بی  املېيل سطحه د څوې ځواک نس ټولنې په ې ر ا تقا  او 

پرمېتګ وکتي؛ پو په ټولنه کې د ا وپايو لباس  واجول، د حېاب لیرې کول، 

چ کې يې ښوووۍیو ته د وېووو تېچ او وو  داسې موضوع ګاوې وې، چې په داپ

 مېالفتووه  اپیدا کتل.

که ېه هم په دې وپت کې داپيل او کو ين شو شووه او اپتالفات اوج ته 

  س د  و، په ماهبو لحاد د شیعه او سنو تر منځ څو ښه اتفاې او څووالړ موجود و.

د کو ویو جګتو، د حکومت پر ضد پاېووووو، عامه وفرتووو، ادا ي فساد او د دولت د 

واکامو طرحو له امېه د امان الېه پان هغه پوبووه چې غوښتچ څې افغاين ټولنه له فقر او 

ب وزلس وبايس، د ا وپايو ه وادووو په ې ر له ساڅنس او تېنیڅ  ه بېد، ترقو او 

له امېه چې  ومېالفتوو ددل وه شول او د څوې داسې ټولنې پرمېتګ وکتي، په حقیقت ب
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وه څې غوښتچ په ه واد کې دې بيروړ فرهنګ او کېتو   واج او ټولنه دې د ټکنالوجس 

 حکومت سقوغ وکت. پان  پر مت پرمېتګ وکتي، د امان الېه

 په اړه څه وايي؟خان امان الله غازي تاریخ لیکونکي او څېړونکي د 

ینې تا څخ لیکووکو او ځ تووکو وايو چې امیر امان پان د د افغاوستان ځ

پپېې واک نس په بيیر کې په مېتېفو ځاڅووو کې اقت ادي، سیايس او کېتو ي 

ااالحات منۍته  اوستو وو. ووموړي په دې السته  اوړوو کې چې په ځاوګتې  ول 

 لود.د افغاوستان د وګتو د اسايس حقوقو تأمی  لرلې، د پېکو قوي مالتت د  

ځینې بیا وايو چې امیر امان الېه پان هغه کا ووه چې د پېکو د پوښس 

المچ وو، د افغاوستان په تا څخ کې  د دې ه واد د  وښاوفکره او پرمېتګ غوښتووکو 

 پامېروه څې پپېه کته. 

 امان الله خان السته راوړنېغازي د 

ه وادو   ه ميم د مېکو او وظامو ښوووۍیو او مد سو جوړول، له بی  املېيل 

تو قرادادووو او تتووووه السېیڅ کول، د ميل آ شیف، سینام او تیاتر اڅېاد، د مطبوعا

پراپتیا، د مېېو او جرڅدو پپرول چې د عې و او کېتو ي السته  اوړووو   ر منعکس 

کوووکو و، په ووې م تود  ه د تا څخ لیکچ او د افغاوستان د اسايس قاوون جوړول 

څې د ه واد ټولو میشته پېکو له مېیت، وناد او ټولنیز قرش په وظر کې چې پر اساس 

 وه ویولو  ه د قاوون په وړاودې آزاد او برابر وو، د غازي امان الېه پان د دو ې

 مي ې السته  اوړوې ګڼچ ک ږي.

 پایله

دا چې امیر امان الېه پان په پپېه واک نس کې د ه واد سیايس، فرهنګو، 

نیز ااالحات او س ووې کتې وې او په ځینو کې تر   ره پرمېتېېړ اقت ادي او ټول

و؛ پو په څو ش  ر وو و کې له پنډ او ځنډ  ه مېامخ شو، څو تا څخ و چې زموږ د 

ه واد لپا ه څو ښه ال ښود ک دای يش. باڅد ه دا ااالحات او س ووو باودې غو  

بشپت اپالص ګامووه پو ته ويش او په ع يل کولو کې څې باڅد په  ښتینو  ول او په 

 يش.
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 وړاندیزونه

ن د امیر امان پان په اړه دې ټولې مقالې  اټولې او په څوه ټولګه کې دې ۱

 چاپ يش.

ن د امیر امان پان په اړه کتابووه دې بیا چاپ يش، تر ېو د ووموړي له ۲

 کا وامو او کتوو ېېه د ه واد لوستړ قرش پ، يش.

 ه او د ووموړي هغه کا ووه چې د ه واد په پرمېتګن د امیر امان پان  ا ماووو۳

 کې ميم  ول لري، د پيل کولو لپا ه باڅد د څو منظم پالن له مېې کا  ويش.

 

 خذونهأ م

 .۱۳۴۷افغاوستان د  پنېاه سال اپري، ض ی ه، کابچ: مؤسسه طبع کتل، ن ۱

د  د افغاوستان کابچ: آ څاوا داڅرة املعا ف، لومتی ټو ، )آ ن ا(، دوهم پتاو،ن ۲

 .ل کال ۱۳۸۶عېومو اکا مو، د داڅرة املعا ف  څاست، د و،اسکا مطبعه، 

 ل کال.۱۳۸۳بېتاوړ، د آ څڅ د ګرځنده کتابتون ادا ه: کابچ، ) ن ن ن(، ن ۳

پتنګ، اایچ. افغاوستان د شې ې پ تۍ په د څو لسیزو کې، مسکو: د فغان ن ۴

 .ل کال ۱۳۷۹ټولنې فرهنګو مرکز، 

کابچ، ) ن ن ن(،  جنبش مرشوطېت د  افغاوستان، .و، پوهاود عبدالحړحبېبن ۵

  .ل کال ۱۳۶۴

د څځ، امی  الېه. افغاوستان د  قرن بیسننننتم، دوهم چاپ، اوېنننن   ن ۶

  ل کال.۱۳۷۹ورشايت داوش: پ ننننښو ، داوش کتابېاوه، 

بووو  فیع، حبیل الېه. د افغاوستان لنډکړ تا څخ، ا څڅ د ګرځنده کتان ۷

 ل کال.۱۳۷۸ادا ه: پ ښو ، 

و زڅو ، زڅو  الدڅ . د پښتو ادبیاتو تا څخ )اوسنس دو ه(، ساپړ د پښتو ې تون ۸

  ل کال.۱۳۸۵او پراپتیا مرکز: جالل آباد، ساپړ د پښتو ې توو او پراپتیا مرکز،  

 عطايو، مح د ابراهیم. د افغاوستان پر مننننننعاو تا څخ څوه لنډه کتنه،ن ۹ 

 ل کال.۱۳۸۹میوود پپروودوڅه ټولنه: کابچ، د میوود پپروودوڅې ټولنې مطبعه، 

غبا ، میر غالم مح د. افغاوستان د  مسیر تا څخ، اوتشا ات میوود: کابچ، ن ۱۰

 ل کال.۱۳۸۴
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 الېنه پنان چنړگران د  منو د شناه امانغیا ، آ زو. ))منؤ پی  و تحېینچ ن۱۱

، د [https://da.azadiradio.com/a/27930243.html گوڅند؟((، آزادۍ  ا څو وڅبپاڼه، مړ

 ل کال. ۱۳۹۵مه، ۲۵اسد 

الېه. د شې ې پ تۍ په فرهنګو ن اد  بيیر کې د عالمه  واو، ورص ن۱۲

 ل کال.۱۳۹۲حبیبو د څځ، د اطالعاتو او عامه اړڅکو  څاست: کابچ، بيیر مطبعه، 

هاش و، سنننننید محړ الدڅ . تا څخ مېننننترص کتابېاوه ها د  ن ۱۳

بتووووو بېتاوړ، د ا څڅ د ګرځنده کتا افغاوستان، په د ي ببه بباړووکړ: عبدالرحیم

 ل کال. ۱۳۸۳ادا ه، 

 

 

https://da.azadiradio.com/a/27930243.html


 یادښت

د کابل  مجله  د افغانستان  د علومو اکاامم   د  بباو اا ادبتاا و  م کار   ا    

کلونو اا کلونو راهتسې د  درناو لوتاتون و پاه  اکم  کاې د   اا  ارګان  په   وګه، له  

په  دغه  ت ېڅلې اديب اا علم  الر  کې  یې د ګڼ  شمې   پوهانو اا څېړان و علم  

څېړنې  په    لو زرینو پااوو کاې  وناکا تاا لې دا. پاه ده  وګاه یاې، پاه علما  

ا په افغا   مطبوعا و څېړنو کې د یو  معترب  مأ ذ اا ریف نس ځای   ل کړی دی ا

له  لوړ علم  اا اديب پ تتتژ نه  ب  منه د  .  دا مجله     ده ا ته  پوره کلاه   ،کې

په متاش  اا کله  هم  په  درېو متاشتو کاې  یاو ځال   ا   شاوه د . د کابال د ده 

نوه ګڼې چاپ ، زما په مکی ی   لومړۍ ګڼه  د   چې    ېږا اا دا ګڼه، د   اریخ  

ان  د   لواک   د بې  ه    الته کولو د تلمې  کالتره له جشا   ه   ب ابا   افغانست

د .  له ده امله،  په  ده اړ    یاو څاو ملاالې  هام رااړې شاوه  دا اا ار ه  ناوره   

ملالې هم،  پاه ممماو اديب اا علما  موااوعا و باناکه  را څ  ا .  د کابال مجلاې  

مېا  درنتا  ه    د ده څېړنتاره مجلاې د   نوه  ادار ،  له درناو لوتاتون و ناه  پاه

   انو د ال  بار تا اا درانکاايل  په  ب  ه کې د ه اړ تره م تتې غوښاتنه کاوا اا 

هتله څ ګنکاا چې له ده    اریخ  مجلې ه   هم ارا، د   ال ځاان  علما   اا 

 ا اا نوښات  ابويل.  څوم   به  ښه اا چې دراناه لوتاتون   پاه  نویاو مسئولت اديب 

څېړنو بانکه  الس پوره کړا، د مجلاې ادار   یاې  پاه اریا   ناکا  باناکه منا  اا 

    اا.  

 درنت 

 څېړنواې محمک نب  صالح 

 د کابل مجلې مسئوې مکی 
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