
د مولوي احمد په ګنج پښتو کې یو حکایت 
داسې دی: بوډۍ ښځه د بام په رس په څه کار 
بوخته وه، په همدې وخت کې یو وزر ماتی شاهین 
راغی او د بام بوټۍ پر څنډه کېناست، ستړی و، د 
الوت توان یې نه درلود. په همدې وخت کې بوډۍ 
غلې ورځي، د پاسنۍ راتاو مښوکې او اوږدو نوکانو 
په لیدو یې حیرانېږي، له ځان رسه وايي: ځار ځار، 
ته دې مښوکې او نوکانو ته وګوره څومره لوی شوي، 
له دې رسه به څنګه خواړه خورې او څنګه به تګ 
کوې.! همغه شېبه یو څه راوړي او د شاهین نوکان 
او د پاسنۍ مښوکې تېره څوکه ورباندې پرې کوي. 
بوډۍ خپل دې کار ته د خیر ښېګڼې او مرستې په 
سرتګه ګوري، فکر کوي چې له شاهین رسه یې 
مرسته کړې، خو له دې ناخربه وي چې اصال همدا 
دوه شیان ) تېره مښوکه او تېرې پنجې( د هغې د 

ښکار یا روزي پیدا کولو وسیلې دي او هغه د مات 
 وزر درملنې ته اړتیا لري.

زه چې کله د اديب کره کتنې رسه د نا مسلکي 
کتونکو چلند ته ګورم، تل مې همدا مثال سرتګو  کره

کتنه د اديب او هرني آثارو د  ته درېږي. اديب کره
ارزونې وسیله ده او کره کتونکی دا مسؤلیت لري 
چې د خپلې پوهې او مسلک په رڼا کې د آثارو ښې 
او بدې  یا کره او ناکره خواوې لوستونکي ته 
څرګندې کړې، ځکه چې د اثر د پنځونکي او 
مخاطب پوهه تل یو ډول نه وي، لیدلوري او زاویې 
یې هم یو له بل رسه توپري لري، د دې توپیرونو پیدا 

کتونکي د کار یو مهم اړخ  کول او سپړل د کره
 جوړوي.

کتونکی خپل مقام لري،  په نورو ټولنو کې کره
نظریاتو او پوهې ته یې یوازې درناوی نه کېږي، 
بلکې په راتلونکو آثارو کې عميل بڼه هم ورکوي او د 
اثر مثبتې خواوې ورباندې پیاوړې کېږي، د دې تر 
څنګ تر ټولو وړاندې د اثر پنځونکی د هغه منندوی 
وي چې اثر ته یې د ارزونې او کتنې لپاره وخت 
ورکړ او لوستونکو ته یې د اثر ارزښت او الرښود ور په 
ګوته کړ. ښايي همدا المل هم وي چې عام 

کتنې ته د حکم تر کچې  درناوی  لوستونکي کره
لري، د پنځګرو له ډلې هم تر ټولو بختور هغه وي 

کتونکو د پاملرنې او نقد وړ  چې آثار یې د کره
  مخ۳ وګرځي. 

 

 پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زېور
 

 د پړوين مېرمن  
 )مستوره شال(

 د شعر او ادب زانګو
 همېشه بهاره
 د ګلو هاره 
 ننګرهاره

 تل تر تله اوسې آباده
 ټاټوبی مې د پالره

 فخر کوو په رښتني، خادم، الفت
 نازېږو په بابا مومند

 يادوو پژواک، بختانی، قتيل
 حافظ وررسه بينا، سيالب

 هم شفيق، مجروح نه دي د هېرولو
 دغه ستوري د اسامن 

 خاموشۍ کې -د ناګار د غزل په خاموشه 
 وايو خوږې نغمې د ملنګ جان

 زه به یې کوم کوم يادوم
 دغه ستوري د اسامن 
 راځئ! لږ چې ورتېر شو

 د طبيعت د ښکالګانو او ښايستونو
 نندارو ته ځري ځري په کاته شو
 د هسکو غرونو شنو ملنو
 د نښرتو قامتونو ته

 د قدرت د انځورګرۍ په متاشه ګوته په غاښ
 د ابشارونو د زېر بم د ترانو رسه

 د کنړونو د لوی څپاند سيند له سينې وپوښتو

 ويرجنې –د هغې نيمه خوا، ځورېدلې 
 د غريتې پښتنې، شاعرې، ليکوالې مېرمنې
 د زړه له داغونو او پرهرونو ځان خرب کړو

 د وطن د بې رسو سامانۍ
 غمرازي وررسه رشيکه کړو

 د هوا په څپو کې 
د راز او نياز څو شيبې د شاال پاه کايل 

 کې دمه وکړو
 د هغې قدرمنې ښوونکي ياد لږ تازه کړو
د هغې د خواږه، زړه راکښونکي غږ تاېرو 

 يادونو رسه غوږونه اشنا کړو
هغااې ليکوالااې، هغااې شاااعرې، هغااې 
 ښوونکې، هغې وياندې، وياړونه به يادوو

 رضور به یې يادوو
 چې د خپلو خلکو له پاره 

 لکه شمع بله شوه او ويلې شوه
 د هجرت او هجران په ملبو ملبه 
 ځورولې ډېره د ژوند ناخوالو 
 وروستيو جنګ جګړو وحشتونو

 د هيواد پرېښودلو ته مجبوره مستوره
 په ناهيلۍ د سفر موزې په پښو کړې
 د ناخوښۍ په ګرداب ډوبه روانه
 رسګردانه په زړه سورۍ سورۍ
 له خواږه وطنه لرې لرې

 په اندېښنو کې
 نور يې د غمونو، دردونو، پېټی له اوږو کښته کړ

 له دې نيمګړې، دنياګۍ، نه مستوره
 مخ۲دا څوک ده؟    

 لبوډا ليكوا
 

ليكوال يو عيب او یوه ښېګڼه لري...عيب  يې دا 
دى چې هغه هيڅکله خپل رښتينی او حقيقي عمر 
له خلكو  نه يش پټولی او ښېګڼه يې بيا دا ده؛ ټول 
پوهېږي، دا ممكنه نه ده چې يو ليكوال دې، كه 
هغه هر څومره د نوم او شهرت خاوند هم وي، 

 .شتمن يش
په ځانګړې توګه د ولس او ملت په درد دردمن 

ليكوال او هغه چې د ټولنې د سمون او اصالح لپاره 
ليكنې كوي. ژر ستړی كېږي، له پښو غورځېږي او 
چوپ كېږي؛ نو له همدې امله زيان او سپام ته اړتيا 

 .نه لري
هغه لباس چې مشهور ليكواالن يې اغوندي له 

ګنډلو څخه يې پنځه شپږ كاله تېرېږي، خو دا چې 
ليكواالن د پيسو لګولو الرې پېژين، له لومړيو څخه 

يې قناعت خوي ګرځيدىل او ډېر لږ كسان یې له 
 .مفلسۍ څخه خربېږي

زموږ يو مشهور ليكوال چې كلونه كلونه يي د 
خپلې ليكوالۍ له الرې ژوند كاوه او له دې پرته له 
بل كار كسب رسه نه و بلد، په ډېر هغه لږ عايد چې 

د خپلو مقالو او كتابونو له پلورنې یې ترالسه كاوه، 
ژوند تېراوه... خو د ليكوالۍ كار هم د نورو ډېرو 

شيانو په څېر د وخت په تېرېدو رسه توپري كوي، نو 
ځكه د ده ليكنې هم زړې شوې او له موډه ولوېدې. 
اوس نو مجلو د چاپ او نرش لپاره د ده ليكنې نه 

منلې او دغسې كتاب خپروونكو هم د ده د كتابونو 
 ... له چاپه اوږه خايل كوله

هغه فكر كاوه چې د نوم او شهرت ستورى به یې 
همداسې د عمر ترپايه ځلېږي، خو افسوس چې 

 .ډېر ژر يې ځال له السه وركړه او تت شو

يواځيني څه چې له دغه كار، هلو ځلو نوم او 

شهرت څخه ورته پاتې شول، هغه درناوى او 

عالقمندي وه چې ځينو وفادارو لوستونكو د ده په 
وړاندې لرله، كله چې به هغه له الرو كوڅو او واټونو 

څخه تېرېده، ځينو به هغه يو بل ته ورښوده او د ده 

 .د كار په هكله به يې خربې كولې
اوسمهال د هغه ټول ليكوال دوستان او 

همكاران له صحنې ګوښه شوي او د هغوى ځاى 
ځینو داسې ځوانانو نيوىل و چې دغه مشهور 

ليكوال له هغوى څخه يو هم نه پېژانده، خو نويو 

په نوم به يې  »استاد«ليكوالو بيا دى پېژانده او د 
باله. مشهور ليكوال هوډ وكړ چې يو ځل د هغې 
پخوانۍ مجيل دفرت ته وريش چې ده يو وخت هلته 
كار كاوه، له ځان رسه يې وويل: يو ځل خپل ځان 

هغوی ته ورښكاره كوم، امكان لري په ليدلو مې د 
نوم او شهرت ورځو ته پام وكړي او مطالب مې چاپ 
كړي... خپل ښه كايل يي واغوستل او د همغې 
مجلې د دفرت په لوري والړ. پخوا چې به كله دى د 
دفرت له لويې دروازې څخه ور دننه شو، دروازه وان 

به يې مخې ته په درناوي راپورته شو او دروازه به يې 
ورته خالصه كړه، خو نن هغه د ده مخه نيوله او ويې 

 پوښتل: ښاغليه! له چارسه دې كار دى؟

دا چې له چارسه كار لري؟ د چا نوم واخيل؟  
دروازه وان ته يې  وويل، له مسؤل مدير رسه مې كار 

دروازه وان پوښتنه وكړه: څه ورته ووايم چې  ...دی
څوک له هغوی رسه كار لري؟! بوډا ليكوال هغه ته 

خپل نوم ووايه، دغه نوم د دروازه وان غوږ ته آشنا 

ورغى. په درناوي له ځايه پورته شو او ويې ويل: په 

 !سرتګو قربان

دروازه وان مسؤل مدير ته تليفون وكړ، هغه 
 .وويل: پورته دې ترشيف راوړي

بوډا ليكوال د مسؤل مدير خونې ته ورننوت... 
تراوسه دوى يو بل نه و ليديل، خو يو د بل له نامه 

مسؤل مدير په ډېر درناوي پخواين   .رسه پوره آشنا وو

 مخ۲ ليكوال ته هركلی ووايه، 

 زموږ د پنځګر او کره کتونکي اړیکې ولې خرابې دي؟ 
 ګل رحمن رحامين

 څېړنپوه دوکتور سیدمحي الدین هاشمي ژباړن:  

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

 
 حرکتتته کتتتل کتتته  اتتتل    تتتل    تتتل

 اتتل هتت ده کړه کتتهه د تته   ړ   تتل

 کتتل  تتل کتتيش هتت   ا دتت        کتتل

 تتل نتتڅکل ي تت دس  تتيش ړنتته       تتل

کاظم خان شیدا   

 

۱ 

 څېړنیار حرضت آغا همدرد

 د نواب محبت خان پښتو دیوان
پښتني سیمې نواب او د   د هند د روهیلکهنډ د

محبت   ریاض املحبت د پښتو قاموس لیکوال نواب
په  ، چېخان بړیڅ د نواب حافظ رحمت خان زوی و

و او  ېږېدلیزیږدیز کال په روهیلکهنډ کې ز ۱۵۷۱
د پالر تر مړینې وروسته لکهنو ته الړ او هلته 

په پښتو او پښتنواله   اوسېده. دی زړور، غیريت او
نوموړی په پښتو، فارسی، اردو،   ټینګ پښتون و.

هندي، عريب او سانسکریت ژبو پوهېده او په پښتو، 
فاريس، اردو، هندي او عريب ژبو کې یې شاعري 

د شعر یې په پښتو، فاريس او اردو کې . هم کړې ده
 او د ریاض املحبت مشهورکړي دیوانونه تدوین 

ریاض   د نوموړي  یې تالیف کړی دی. قاموس

پښتو ادب   رسه د  املحبت د پښتو قاموس په لیکلو

ژبدود )ګرامر( او وییښود )لغت ښودنې( بنسټ د 
 .کېښود
زملی هېوادمل چې د محبت  د څېړنپوهاستا

خان پښتو ديوان یې د چاپ جوگه کړی دی، په 
داسې ))دیوان باندې په خپله رسیزه کې لیکي: 

ښکاري چې نواب محبت خان په لکنهو کې له 

استوگن کېدو وروسته ټول ژوند د کتابونو په 
مطالعه، لیکلو، لوستلو او شعر ویلو تېراوه؛ له 

شاعرانو، ادیبانو او علاموو رسه یې ناسته والړه او 
مراوده وه او د لکنهو په علمي او اديب محافلو کې 

 : رسیزه(۱) ((محشور و.

استاد هېوادمل )په هند کې د پښتو ژبې او  
د محبت اثر کې ادبیاتو د ایجاد او ودې پړاوونه( 

 مخ۲خان په باره کې کښيل دي  

 رحمت الله حکیمي پوهنیار
 

 د کاکړیو )غاړو( هرنیت 
فولکلور د ټولنېزو حاالتو او پدیدو په وړاندې د 
نالوستو کسانو اديب، ذوقي او ذهني نبوغ دی چې 
په ګړين ډول له یوه نسله بل ته انتقالېږي، ګورکي 
د شوروي لیکوالو د لومړي کانګریس په ناسته کې 
وویل: ))زه بیا ستاسو پام دغه ټکي ته راګرځوم، 
چې فولکلور د خلکو د ژبې محصول دی او دوی له 
دغې الرې ډېر پیاوړي قهرمانان چې په هرني 
لحاظ ډېر کامل ټیپونه بلل کیږي، خلق کړي 

 مخ(۱۱:  ۱دي.(( )
همدې ته په پام پښتو فولکلوري ادبیات په 
منظومو او منثورو خواوو کې خورا بډایې زېرمې لري 
دلته غواړو د هغو له جملې څخه دکاکړیو په هرني 

 اړخ خربې وکړو.
 

 کاکړۍ
کاکړۍ )غاړې( د پښتو شفاهي ادبیاتو منظوم 
ژانر دی چې خوله په خوله یې د انتقال لړۍ تر ننه 
روانه او الپسې  دوام لري، مشخص ویونکی نه لري، 
خود راټوکیدو او ویلو سیمه یې معلومه ده. 
پروفیسور سیال کاکړ د کاکړیو د ځای ځایګي په 
باب لیکي: ))دا یوځالنده حقیقت دی، چې غاړې 

لومړی وار په کاکړستان کې رشوع شوې دي او 
رښتیا د کاکړستان اصيل زړه هم )ږوب( دی، نو 
څرګنده ده، چې په ابتدا کې د غاړو ازانګې د ږوب 
د افتخاري ناوې پورته سوې دي او بیا وروسته دغه 
په زړه پورې شعري ډول دپښتنو په نورو سیمو کې 
معريف سوی دی. رښتیا خربه هم داده، چې غاړې 
د کاکړو پښتنو یوه قېمتي او ازرښتانکه پانګه ده.(( 

 مخ( ۱۱: ۱)
د کاکړ خربو ته په پام په زیاتو غاړو کې د ژوب او 
هغه سیمو نوم زیات اورېدل کېږي، چې د کاکړو 

 سیمې دي، د بېلګې په ډول: 
 زه پر ژوب نازک پر کوټه 
 رسه دې يس د دنیا ګټه  

 (۷  :۰۱) 
 مخ۱

 مه.۲۳ز.کال، د فربورۍ ۲۳۲۳مه او د ۲۴الثاين د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۲۴۴۲مه، د ۳۳ل.کال د دلوې )سلواغې( د میاشتې ۲۳۳۱مه( ګڼه، د ۳۴۲ -۳۴۲پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۲۲ -۲۲چهارشنبه، )

  شميسهجري  ۲۳۲۱د تاسيس كال 



په پخوا وختونو کې به د ژمې اوږدې شپې د شعر، 

کیسو او نورو کتابونو په لوستو خلکو را لنډولې، خو اوس 

ورځ تر بلې په نړۍ کې د کتاب لوستو دود مخ په کمېدو 

دی. اوسنیو ساینيس پرمختګونو که څه هم نړۍ نه کلی 

جوړ کړی، خو زموږ ځینې پخواين ښه دودونه يې هم 

 وننګول. 

زموږ د خلکو په ټول کال کې لویه بوختیا د رسیالونو 

کتل وي، دا رسیالونه چې زیاتره يې ترکي او لږ څه يې 

څو  -هندي دي، هره شپه له هرې رسنۍ څخه څو

رسیاله خپرېږي، د زیاترو کیسې د جنګ جګړې او یا 

داسې کیسې وي چې زموږ له ټولنیزو ارزښتونو رسه يې 

کیسې، کرکټرونه، کايل ... یو هم رس نه خوري چې له 

یوې خوا يې زموږ پر فرهنګ یرغل کړی او له بلې خوا يې 

د سینام کورنی تولید ټکنی کړی دی. تر هغې چې 

دولت پر ټلوېزیونونو د پردیو رسیالونو په شمېر او هم د 

هغو کیسو باندې محدودیتونه او بندېزونه ونه لګوي نه به 

يې موږ د فرهنګي یرغل مخه و نیولی شو او نه به څوک 

 په افغانستان کې د رسیال او فلم تولید ته زړه ښه کړي. 

پر پورتنیو ستونزو رسبېره بله بده اغېزه پر کتاب 

لوستنې )مطالعې( باندې ده. انسان د ذايت ځانګړتیاوو 

له مخې مجبوره دی، چې د خپلو بېالبېلو وختونو لپاره 

مناسبه بوختیا ومومي. شعر او شاعرۍ، کیسې او 

داستانونه او د نورو کتابونو لوستل هم د انسان د دفرتي 

او پولې پټي له کارونو وروسته د هغوی د ذهني بوختیا او 

هم د اديب تندې د خړوبولو یوه ښه الره ده. د دې 

کتابونو لوستو یوه ګټه دا ده، چې د خلکو د معلوماتو 

 دایره پراخوي او له ډېرو زړو او نویو خربو څخه خربېږي.

د ساینس په ډګر کې د انسان وروستیو بریاوو زموږ 

زیاتره خلک د مطالعې له فرهنګ څخه لرې کړل. که څه 

هم ځینې الرې يې ډېرې اسانه کړې، اوس د ښار د یو 

لوی کتابتون کتابونه موږ رسه په جېب کې پراته دي، خو 

د مطالعې لپاره بیا ورته وخت نه شو پیدا کولی، ځکه نور 

رنګني څیزونه یې زموږ ذهن د کتاب خوا ته نه پرېږدي. 

دا ستونزه یوازې زموږ په هېواد کې نه؛ بلکې ټوله نړۍ 

وررسه الس و ګرېوان ده. د انګلستان یوه کتابتون چې 

څو لسیزې يې خلکو ته چوپړ کړی و، سږ کال داسې ورځ 

هم په خپل تاریخ کې ثبت کړه، چې په ټوله ورځ کې يې 

یو کتاب هم ونه شو پلورلی. خو هغه ټولنې بیا ډېر ښه 

دودونه لري، څوک چې کوم کتاب مطالعه کړي او نور يې 

ورته اړتیا نه وي، د نورو خلکو لپاره يې د واټ په یوه برخه 

کې ږدي چې هغوی هم ترې ګټه واخيل، خو زموږ هېواد 

کې بیا کتاب موندل لږ څه ستونزمن وي؛ خو د خلکو 

 لېوالتیا هم ډېره کمه ده. 

که څه هم معلوماتو ته الس رسی تر پخوا څو چنده 

اسانه دی، خو زموږ ذهن د معلوماتو منظمې لړۍ ته اړتیا 

لري د پېښوریانو په اصطالح )چې مايض، حال او 

مستقبل( رسه وتړي. داسې معلوماتو په برخه کې مواد 

 شته؛ خو زموږ رسه د لوستو وسه نه شته. 

بله لویه ستونزه چې په دې برخه کې رامنځ ته شوې، 

اوس هر څوک په ډېرې اسانۍ لیکنې او معلومات 

خپرولی يش چې د موثقو، مستندو او باوري رسچینو 

موندل ال سخت شوي دي. د انټرنیټ په ویړ جال باندې 

که معلومات وکتل يش له سمو به يې نا سم څو برابره ډېر 

وي، ځکه کوم لګښت نه لري چې لیکوال يې پرې ورکړي 

او نه هم د لیکوال سم معلومات له ځان رسه اخیستلی 

يش. دا ستونزه په خواله رسنیو بیا فیسبوک کې څو 

برابره زیاته ده. هر کس کولی شی په یوه وخت کې په 

څو نومونو څو حسابونه پرانیزي چې په دې برخه کې 

 مسؤلې ادارې هیڅ د مسؤلیت احساس نه لري. 

پورتنۍ ستونزې تر ډېره داسې شوي چې نه يې 

ورکېدو ته په مته کښېناستی شو او نه ورکېږي، ښه الره 

يې دا ده چې پر وړاندې داسې تکتیکونه وکارول يش 

چې سامله ګټه ترې واخلو او هم د مطالعې دود د 

 همدې وسایلو او کتاب په وسیله بیرته را ژوندی کړو. 

اوس ال رس وخت دی، چې الس په کار شو او د 

مطالعې فرهنګ بیرته را ژوندی کړو. تر ټولو ښه الره يې 

دا ده، چې موږ د نویو ځوانانو تر منځ د کتاب لوستنې 

سیالۍ جوړې کړو، تر څو هغوی اړ يش کتابونه ولويل او 

 نوي معلومات تر السه کړي. 

بله ښه الره يې پر ځینو هغو څیزونو، چې د مطالعې پر 

وړاندې خنډ دي محدودیتونه ولګوو، تر څو خپل نوی 

 نسل له دې بېالرۍ څخه خالص کړو. 

بله ښه الره به يې دا وي، چې کورنۍ په کورونو کې 

کتابتونونه جوړ کړي د یوه ځیرک مبایل پر لګښت موږ 

 کور کې یو برابر کتابتون جوړولی شو. 

دا او داسې نورې الرې مو بیرته د کتاب لوستو دود ته 

 ورګرځولی يش.

 رسمقاله   

ولې ورځ تر بلې د مطالعې فرهنګ مخ په 

  کمېدو دی؟

۲ 

 د پړوين مېرمن...
 

 يې؟ –پېژنو 
 هو!
 ولې نه

روحاين  -مفکر -د کيل عامل»  شال«د کونړ د 
 شخصيت په کورنۍ کې

 يوه برېښنا وه را ښکاره شوې
چې د پښتو ادب په لويې ملنې کې موندلی 

 ځای  و
هغه وه مستوره يب يب؛ د عبدالرازق پاچا لور او د 

 حرضت شاه پاچا ملسۍ
 ها کال کې پيدا ۱۱۱۰ -ع ۱۰۱۱په 
 ها کال فنا شوه. ۱۱۵۵ –ع  ۱۰۰۱او  

هغې د چاپېرچل په داسې حاالتو او رشايطو کې 
نړۍ ته سرتګې غړولې وې چې خلک د عام سواد نه 
بې برخې او نا اشنا وو. د نجونو له پاره؛ خو 
ښوونځي او مکتبونه په هغه کيل کې د خوب ليدل 
وو. ولې د هغه په دغسې روحاين کورنيو کې 

 خصويص زده کړې دود شوې وې.
همدا وجه وه چې يب يب مستورې په خصويص 
توګه زده کړې کړې وې. يب يب خپل پالر د ځان 

 معشوق بويل، ولې بدقسمتۍ مخه وکړه. 
د پالر سيوری ډېر ژر له رسه لرې شو، د يتيمۍ 

 رسو غارمو ته پاتې شوه.
د مور له مهربانۍ او خوږې مينې، خو ال له پخوا 

 بې برخې وه
 د قدرت کارونه دي 

 دا به الله ته وه منظوره
 احسان د الله تعالی و پرې بې شانه

 چې ورکړی ورته ذهني دماغ
له دې برکته په ګلبڼ د علم او ادب کې يې مينه 

 شوه څرګنده
 بې کچې

احساسات او عواطف يې د پښتو د شعر او 
 شاعرۍ بڼ ته

 ښکال او رنګيني وبخښله
دغې فطري او طبعي مينې، د دې احساساتو او 

 جذباتو انځورګري وکړه
 ذوق او سليقه يې په ځلېدو شوه

د کالسيکو او معارصو شاعرانو د آثارو مطالعې په 
 زړه بېداره کړه

 په دې ميدان کې يې نييل ځغاسته وکړه
مګر افسوس! په دې توپاين نړۍ کې د ژوند 

 کښتۍ تل رسګردانه په سمندر کې روانه وه
مودې تېرې شوې، خو د مېرمنو مخې ته ستونزو 

 وخت په وخت ديوالونه جوړول.
 د قضا و قدر الس دی.

نو! مستورې هم نه شوای کوالی خپل قلم  په 
خالص مټ وچلوي او په خپلو رنګينو او مرغلينو 

 اشعارو او آثارو د ادب ګلبڼ رنګني کړی وای.
 ولې بنديزونه ماتېدای يش.

د دې مېرمنې احساسات او جذبات منع نه کړای 
لس کلنۍ کې د مستورې يب يب د  شول، په اوه

شاعرۍ پيل دی، چې انګيزه يې د چاپېريال او د 

زمانې ناخوالې د ژوندانه بد رشايط، ستونزې، 
زياتی، بې -اجتامعي ژوند نادودې، نابرابرۍ، ظلم

 عدالتي، يب انصايف ګڼل کېږي.
مستوره شال؛ د پښتو ادب په اوسنۍ دوره کې د 
يوې ښې، نازکخيالې شاعرې، ليکوالې، ښوونکې او 
 نطاقې)وياندې( په حیث پېژندل شوې څېره ده.

دا په اجتامعي ادابو، رموزو پوهه درنه مېرمن وه. 
د پښتو ژبې او ادب ځالنده ستورو رسه له نژدې 
پېژندګلوي درلوده. مېرمن مستورې ته دا وياړ هم ور 
په برخه و چې هغه د افغانستان کابل راډيو د پښتو 
ژبې  لومړنۍ نطاقه وه او ډېره موده يې نطاقي هم 

 کړې ده.
او بيا يوه ښه تکړه ښوونکې چې د رابعه بلخۍ، 
عايشه ُدرانۍ په لېسو کې يې د پښتو ميل ژبې 

 تدريس ښه په مينه کاوه.
 شعر او شاعري خو يې ذايت مشغوال وه.

په شعرونو کې يې د ولس او خلکو دردونه 
سرتګکونه وهي. ميل او رزمي بڅرکي له ورايه ځال 

 کوي.
په نامه د »  پړوين«ها کال يې د »  ۱۱۱۱«په 

شعرونو يوه مجموعه خپره شوه، بيا هم اشعار يې د 
واره خپاره  -هيواد په مجلو او ورځپاڼو کې خواره

 شوي دي.
ولې له بده مرغه تر اوسه يې د اشعارو بل کتاب 
خپور نه شو چې د نه چاپ کېدلو يې ډېرې وجهې 

 دي:
اول: خو د دې مېرمنې د شخيص ژوند ستونزې 

 او کړاوونه.
دویم: د هيواد وروستۍ خونړۍ پېښې هم موقع 
په الس ورنه کړه. چې خپل آثار  یې چاپ کړي وای 

 او نه یې د چا د خپرولو هڅه وکړه.
 –ما چې له نژدې وررسه پېژندل او د کورنۍ راشه 
درشه مو هم وه، نو په وروستيو وختونو کې هم د يو 
کتاب په ليکلو بوخته وه چې د اوسنيو ځوانانو، 

 شاعرانو، په هکله ليکنه وه.
څومره چې زه معلومات لرم د دې مېرمنې د 
اشعارو مجموعې اوسمهال د محرتمې خور صفيه 
صديقي الس ته ورغيل او د چاپ ژمنه يې کړې ده، 

 هيله ده چې دا کار ژر تر ژره رس ته ورسېږي.
د ارواښادې مستورې د کار خدمت پيل له 

ها څخه دی. او دا الندې دندې تررسه کړي ۱۱۱۰
 دي:
 په اطالعات او کلتور وزارت کې.  -۱
کاله يې د عايشه ُدرانۍ او  ۱۱  -۱۵نژدې  -۲

 رابعه بلخي لېسو کې د پښتو ژبې ښوونکې.
ها کال په راډيو تلوېزيون کې د هرن  ۱۱۳۱په  -۱

 او ادبياتو څانګې کې کار ته دوام ورکړ.
ها کال د ۱۱۳۷د ځينو مشکالتو له امله يې د  

ثور په اومه یاده دنده پرېښوده او تقاعد يې 
واخیست؛ خو څه وخت وروسته يې بیرته په همدې 
څانګه کې د اجیرې په توګه کار پیل کړل. په اديب 
غونډو کې فعاله ونډه لرل او د هېواد د ننه او بهر 

 هم سفرونه کړي وو. 
 روح یې ښاد او ځای یې جنت

 د نواب محبت خان ...
هجري پېړۍ د چې په هند کې د دولسمې 

وروستیو کلونو او د دیارلسمې پېړۍ په اکرثو اديب 
تذکرو کې د نواب محبت خان ذکر راغلی دی او 

فضل او  ،گردو تذکره لیکونکو یې د ښو اخالقو
 دانش یادونه کړې ده.

پښتو ژبې ښه شاعر و.   نواب محبت خان بړیڅ د
 .هندي سبک پیرو و دی په پښتو اشعارو کې د

د نواب محبت خان بړیڅ د پښتو دیوان چې 
د هند   )دیوان محبت( نومیږي خطي نسخې یې

بودلیان په کتابتونونو کې   برتانیی د  درامپور او د
 .خوندي دي

دیوان نه ځینې   هغه د  دلته لومړی تاسو ته د
 م.پښتو شعرونه وړاندې کو

 الهي آه او ناله د محبت را
 اور د مينې پر کاله د محبت را

 لکه ګل په غم د عشق مې ځيګر خون کړه
 داغ په زړه لکه الله د محبت را

 تشنه لب د مى د مينې هر نفس يم
 محبت را په کرم يوه پياله د

 مخ(۷۱۵: ۱)

 : یې هم یوه بله بېلګه دا او
 امتياز ظاهر د پاک وي له ناپاکه

 نه يش څپياکه ئینهپه هیڅ شان به آ
 ته ناحق په ما کينه کړې کينه ناکه

 نه کړې ته پاکه ئینهپه کينه به آ

 کال کې ېږدیزز ۱۱۱۰نواب محبت خان بړیڅ په 
هند اتهر پردیش په پالزمېنې   کلونو په عمر د  ۷۰  د

لکهنو کې وفات شو او وزیر باغ ته نږدې په کشور 
  (۲). ته وسپارل شو ګنج هدیره کې خاورو

 

 د نواب محبت خان پښتو دیوان
د نواب محبت خان د دیوان قلمي نسخه د 
بريتانيا په بودليان نومي کتابتون کې خوندي ده، 

سانتي  ٣٨×٧٢پاڼې لري او کچه يې   ١٨٣چې   
کرښې راغيل، په  ٣٧مرته ده . په يوه مخ کې يې 
زېږديز کال په ٣٨١١ښکيل نستعليق خط د 
په دېوان کې يې غزلې  .شاوخوا کې ليکل شوې ده

او څلوريزې راغيل چې په دې بیتونو پیل شوی 
 دی. 

 الهي اه او ناله د محبت را
 اور د مينې پر کاله د محبت را

د نواب محبت خان پښتو دیاوان د ده د دوه ساوم  
ها ق( پاه مناسابت د مارش  ۱۲۲۱  –  ۱۲۲۱تلین )

استاد څېړنپوه زملي هېوادمل په رسیازه، سامون او 
لغاتنامااه د افغانااستان د علومااو اکاااډمي د ژبااو او 
ادبیاتو مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت له خوا 

مخوناو کاې لاه اتاه اتیاا  ۲۱۱ل کال په  ۱۱۱۲په 
 ۱۱۱۱مخونو رسیازې، حواشای او فهرسات رسه د 

ټوکو په شمېر د کابل په پوهنې مطبعاه کاې چااپ 
 شوی دی.

رسلیاک د دېوان په رس کې د )مننه او کور ودانی( تر

الندې څېړنپوه نرصالله نارص د مدون ناه منناه او د چااپ 
او ورپاسې د څاېړنپوه زملاي په اړه لنډه لیکناه کاړې ده 

 مخ ۳  مخونو کې راغلې ده.  ۷۰هېوادمل رسیزه په 

 بوډا لیکوال ...
يو بل ته یې الس وركړ او بيا مخامخ رسه 
 كېناستل. مسؤل مدير وپوښتل، قربان څه خورئ؟
 .مننه كوم، يوه قهوه، خو چې خوږه يي لږه  وي

هغوى يوه شېبه چوپ وو. ليكوال دې ته سرتګې 
پر الر و چې مسؤل مدير ترې پوښتنه وكړي، خو 
مسؤل مدير چې ځوان و، په ادب يې دې ته انتظار 
يوست چې پخوانی ليكوال څه ووايي. ليكوال چوپتيا 

  :ماته كړه
ستاسو مجله پرله پسې لومل... ډېر ښه مطالب   - 

 !لري... ستاسې كار ستايم
  استاده! یحسن نظر مو د  -
 .جدي وايم،كار مو ډېر ښه دي  -
 .لطف مو دی -
مې ويل له تاسې  له دې خوا وو نه تېرېدم، و -

 رسه وګورم. 
 ...ډېر مرحمت مو وكړ استاده -
 !چې ستاسې وخت مې نه وي نيوىل؟ -
 .....موږ مو رس لوړي كړو استاده -

قهوه يې وڅښله..... د يو بل)دواړو( پېژندنې پای 
ته ورسېدې، نور نو څه؟ مشهور ليكوال نشو كوىل 
ووايي، كه موافق ياست، حارض يم تاسې ته مطلب 
وليكم، مسؤل مدير بايد له ځان رسه حدس ووهي 
چې دا پخواىن لیکوال د څه لپاره دفرت ته راغىل دى 
او له هغوى څخه وپوښتي: استاده نوې كيسه نه 

 ....لرئ چې موږ ته يې راكړئ؟
خو داسې هيڅ خربې اترې ونه شوې... مسؤل 
مدير يواځې د هغوى د حال احوال پوښتنه كوله دا 
خربې چې هم پاى ته ورسېدې، ليكوال له خپله 

 :ځايه پورته شو او وې ويل
 .دا چې ستاسې وخت مې ونيو، بخښنه غواړم -
دا څه وايې استاده، هيله كوم چې بيا هم   -

 .ترشيف راوړئ

كله چې پخواىن ليكوال د زينې له پاټكو راښكته 
كېده په دې فكر كې شو: زما له دې بيا رابلنې څخه 
هدف څه و؟ خامخا به بل ځل زما مطلب قبول 

 ....كړي
دوه اونۍ په همدې مته تېرې شوې، خو د مسؤل 

 ...مدير څه پته ونه لګېده
بوډا ليكوال ټولو مجلو او آن دا چې ورځپاڼو ته 
هم ورغى. له ځينو رسه يي د فكاهي مطالبو په هكله 
هم خربې اترې وكړې...له څو تنو رسه يې د 
اجتامعي او انتقادي رومان په هكله  بحث وكړ...خو 
هغو ټولو يواځې د ده په وړاندې د غوړه مالۍ يو څو 
 :كلمې استعامل كړې، ټولو له ده څخه دا هيله وكړه

 !استاده بيا هم ترشيف راوړئ
هيچا له هغه څخه مطلب وانخيست او آن دا چې 
كه هغوى ده ته په ورځپاڼه يا مجله كې ډېر كوچنی 

 ...كار هم وركړی واى ژوند يې پرې تېرېده
هغه بيا هم د مجلو او ورځپاڼو دفرتونو ته څو څو 

 ....ځله ورغى، خو کومه ګټه يې ونه کړه
ډېر خواشينونىك او كمزورى مايل حالت يې 
درلود... نور یې زړه نه كېده چې له چا رسه خربې 

 .وكړي
خو څرنګه چې په كور كې په ناسته ستومانه 
کېده او له بلې خوا ورته ځان هم هومره بوډا او له 
كاره لوېدىل نه ښكارېده، نو بيا يې تصميم ونيو چې 
د درېیم او څلورم ځل لپاره مجلو، جريدو او ورځپاڼو 
ته وريش او له مسؤلو مديرانو  يې وغواړي چې كه 
ډېر كوچنى كار هم وي، ده ته يې وركړي! لومړى 
ځل چې هغه يو مسؤل مدير ته خپله دغه هيله 
څرګنده كړه، هغه مسؤل مدير داسې، لكه څوك چې 
یې تېره ستنه پر وجود ورچوخ كړي، پر چوكۍ رانېغ 
شو او وې ويل: استغفرالله دا څه وايي استاده! خو زه 
رشمېږم چې ووايم په دې ورځپاڼه كې داسې كار 
چې ستاسې له شان رسه مناسب وي، نشته ... او كه 

پيدا شو خامخا به تاسو خربكړو. كله چې بوډا 
ليكوال د ورځپاڼې له ادارې څخه راووت، مسؤل 
مدير د پخوا په شان وويل: بيا هم ترشيف راوړئ 

 !استاده
ليكوال يوې بلې ادارې ته والړ. هلته يې خپل 
نظر او غوښتنه نوره هم په ډاګه وويله... دا درې 
مياشتې كېږي چې د كور كرايه يې نه ده وركړې... 
تر مرۍ په پورونو كې ډوب دى او دې ته حارض دى 
چې هر كار، كه هغه ډېر وړوىك هم وي، رسته 

  .ورسوي
مسؤل مدير چې د ليكوال دا خربې واورېدې 
ويې ويل: دا نه يش كېداى استاده... دا تاسو زموږ 
سپكاوى كوئ، دا ناشونې ده! چې ستاسې په شان 
يو لوړ شخصيت واړه كارونه وكړي. استغفرالله! بوډا 
ليكوال بلې ورځپاڼې ته ورغى، هلته يې په ډېره 

 ....ساده بڼه د كار غوښتنه وكړه
دا چې اقتصادي ستونزو ډېر کړولی و، د ډېرې 
تنګ السۍ له وجې یې خپل زاړه كايل هم پلوريل 
وو او همدا يوه جوړه جامې يې درلودې، هيله يې له 
هر ځايه پرې شوې وه، د ورځپاڼې مسؤل ته يې 
وويل: خرب شوى يم تاسې د شپې له خوا يو مصحح 
ته اړتيا لرئ. زه حارض يم د شپې له خوا ستاسې په 
ورځپاڼه كې پاتې شم او د ورځپاڼې ټول مخونه 
اصالح كړم. دا څه وايې استاده! داسې نه يش 
كېداى، وروسته پوه شو، د دې لپاره چې دى له 
خپله مخې لرې كړي د استاد كلمه ورته وايي! اوس 
نو خربه دې ته ورسېده چې د استاد د كلمې په 
اورېدلو رسه به يې حالت ډېر ګډ وډېده او چې چا به 
ورته ويل استاده! غوښتل يې چې له ستوين څخه 
يې راونييس؛ خو افسوس چې زور او ځوانې مټې يې 

 !نه درلودې

 مه.۲۳ز.کال، د فربورۍ ۲۳۲۳مه او د ۲۴الثاين د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۲۴۴۲مه، د ۳۳ل.کال د دلوې )سلواغې( د میاشتې ۲۳۳۱مه( ګڼه، د ۳۴۲ -۳۴۲پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۲۲ -۲۲چهارشنبه، )



 زموږ د پنځګر او کره کتونکي... 
 

د کره کتونکي مثبت او علمي نظر ډېر ځله د کتاب 
ارزښت هم څو چنده زیات کړی، ښايي همدا المل به وي 
چې پنځګر پر کره کتونکي باور لري، خو دا موضوع ولې زموږ 
په ټولنه کې تر ډېره برعکس ده؟ ولې پنځګر او کره کتونکی 
 یو بل ته په کمین کې ناست دي او یو پر بل باور نه لري؟

زموږ په اديب چاپېریال کې به د دې ستونزې الملونه ډېر 
 وي چې زه یې دلته څو مهمو ته لنډه اشاره کوم:

ا کره کتونکی داسې یو شخص دی چې باید پوهه یې ۱
له پنځګر څخه اوچته او د ادبیاتو په اړه د پوره پوهې او 
علمي صالحیت خاوند وي، خو له بده مرغه چې زموږ یو 
شمېر کره کتونکي د کره کتنې لپاره کايف او مسلکي پوهه 
نه لري، ثابت نظر وررسه نه وي او یوازې د تیوري او انتقاد په 

 تولید کې تکړه دي.
ا کره کتونکی د اديب اثر محتوا ته په بشپړ ډول نه ۲

ورننوځي، اثر د نورو له سرتګو ګوري او بیا وررسه له اثر نه 
خپله ابتدايي یا رسرسي اخیستنه یو ځای کوي، په داسې 
حال کې چې د کره کتونکي سرت مسؤلیت دا دی چې اثر په 
 بشپړ ډول پاڼه پر پاڼه وګوري او د پټو سرتګو ارزونه ونه کړي.

ا زموږ اکرثه کتابونه له چاپ وړاندې کره کتنې ته نه ۱
وړاندې کېږي، هغه مقدمې یا تقریظونه چې لیکوال یې 
ورباندې راوړي، هم تر ډېره فرمایيش او د لیکوال له ستاینو 
ډک دي. کله چې کتاب له چاپ وروسته نقد يش، نو 
طبیعي ده چې نه اثر ته ګټه لري او نه یې د پنځګر رسه د 

 منلو حوصله او زغم وي.
ا کره کتونکی تر ډېره پورې د علمي معیارونو په اساس ۲

پرېکړه نه کوي، له تبعیض او تعصب نه کار اخيل، د لیکوال 
له فکر، شخصیت او نورو ځانګړنو رسه اثر ته تړاو ورکوي او 
بې پرې ارزونه ترې پاتې وي، همدا المل دی چې کره 
کتونکی اعتبار او معیار بایيل، د یوه بې پرې او عامل حیثیت 

 نه يش خپلولی.
ا زموږ په اديب بهیرونو کې ال هم د نقد او انتقاد تر منځ ۷

توپري نه دی شوی، کله چې نقد وایو نو معنا یې په ټوله معنا 
د اصولو او معیارونو له مخې د اثر ارزونه ده چې خامیو ته د 
پخېدو بدیلونه هم وړاندې کېږي، یوه ذوقي موضوع نه ده، 
هر څوک یې نه يش کوالی، خو انتقاد د عوامو ځانګړنه ده، 
هر څوک کوالی يش انتقاد وکړي، په انتقاد کې د سمون 
بدیل نه وړاندې کېږي. لنډه دا چې انتقاد هر څوک کوالی 

 يش، خو نقد هر څوک نه يش کوالی.
ا د اديب ژانرونو یا په ټوله کې د ادبیاتو په بېالبېلو برخو ۳

کې تخصص ته هم سخته اړتیا ده، خو له بده مرغه چې زموږ 
کره کتونکي په نږدې ټولو نظمي او نرثي ژانرونو، د کره 
کتنې په بېالبېلو مکتبونو او اصولو کې ځان ته استاد وايي او 

 خپل نظر ورته د کاڼي کرښه ښکاري.
ا زموږ د کره کتنې اوسنی بهیر تر ډېره منفي پال او ۵

عیب لټوونکی دی، یو اثر که چېرته اتیا سلنه ښېګڼې ولري 
او شل یې بدۍ وي، نو له ښېګڼو یې تېر دی او پر منفي 
خواوو یې ژور بحثونه کوي، د مثبتو خواوو یا ښېګڼو ترشېح او 
په کې د پنځګر مهارت یې هېر وي، نو طبیعي ده چې د 

 لیکوال زړه ماتېږي.
ا لکه څنګه چې موږ په ټولنیز لحاظ رسه وېشيل یو، په ۱

ډلو او مفکورو پسې ځو، کره کتونکي مو هم ډېر ځله، د اديب 
اثر پر ځای د کره کتونکي د فکر، شخصیت، دریځ او حتی په 
بېالبېلو اديب بهیرونو او ټولنو کې د غړیتوب، د کره کتونکي 
له مخالفو ادیبانو رسه ناسته پاسته یا اړیکې او یا ورته نورې 

 عقدې پايل، د علمي پر ځای انتقامي کره کتنه کوي.
ا دا هم باید هېره نه کړو چې ستونزه یواځې په کره ۰

کتونکي کې نه ده، پنځګر هم په دې برخه کې ځينې 
مالمتۍ لري چې یوه تر ټولو معمويل یې د خپلو خامیو او 
ماتو نه منل یا خپل اثر ته د بشپړ او نهايي اثر په سرتګه کتل 
دي. په داسې حال کې چې کامل او شامل یوازې قرانکریم 

 دی.
ا پنځګر زغم او حوصله نه لري، ال هم په بشپړ ډول ۱۱

دې ته تیار نه وي چې د خپل اثر عیبونه ورته په ګوته يش، 
ځکه خو ځينې ادیبان کله کله وايي چې آثار یې د اوالدونو 
په څېر دي، د بدرنګ او ښایسته یا ښه او بد د بېلتون کرښه 

 په کې نه يش را کاږلی.
ا د دې کړکېچ بل المل دا دی چې پنځګر په خپل اثر ۱۱

ډېر باوري نه وي، ځينې شته تشې یې نه وي ډکې کړې او 
دا وېره وررسه وي چې که د کره کتونکي پام ور واوړي، نو 
دده د رسوايۍ امکان زیات دی، ښايي د ځواب لپاره څه ونه 

 لري.
ا یو مهال داسې هم وي چې ځینې ادبپوهان یوه ۱۲

پنځګر ته په ډېرو ستاینو او مثبتونو نظرونو کاذب شخصیت 
ورکړي، خو کله چې له یوه مسلکي او رښتیني کره کتونکي 
رسه مخامخ يش، نو بیا خپلې پخوانۍ ستاینې د تاییدې 
وسیلې په توګه وړاندې کوي، کره کتونکی غندي او په 

 بېالبېلو ملحوظاتو یې تورنوي.
له نېکه مرغه چې په اوس وخت کې خواله شبکو او د 
اديب بهیرونو په ځانګړي ډول افغان اديب بهیر شتون د کره 
کتونکي او پنځګر تر منځ د پخالینې او متقابل درناوي 
موضوع ته تر ډېره زمینه مساعده کړې ده او تر یوه حده دواړه 
ځانونه د یو بل بشپړونکي بويل، خو ال ډېر کار ته اړتیا شته 

 چې دغه فضا صمیمي او علمي يش.
د دې النجې ګڼ مثالونه زموږ د ګاونډیو او د نړۍ د نورو 
سرتو هېوادونو په ادبیاتو کې هم شته دي. زموږ په کالسیکه 
دوره کې هم د پنځګرو او کره کتونکو تر منځ ځینې ګیلې او 
ګوزارونه شته دي. د همېشه بهار تذکرې ليکوال کاږي چې 
يوه ورځ شاه عباس صفوي له خپل خلوت نشني مريزا قاسم 
نه د مريزا صايب د شاعرۍ د جامعيت په اړه پوښتنه وکړه. 
قاسم ورته وويل چې صايب د دوو بيتونو څښنت دى او هغه 

 دوه بيتونه دا دي:
 تيغ از گلوى سوختگان تند نه گذرد
 اب از زمني تفته به لنگر گذر

¯¯¯ 

 بوى گل و باد سحرى چشم به راه اند
 گر مريوى از خود به ز اين قافلۀ نيست

وايي مريزا خرب شو، له قاسم يې ګيله وکړه، قاسم ځواب 
ورکړ: پېژندې مې چې د دوو بيتونو خربه مې وکړه، که نه نو 
يوازې لومړى بيت دې خپل دى او ستا ټول مضامني له نورو 

 اخيستل شوي دي.
د مسلکي کره کتونکي لومړۍ دنده او مسؤلیت دا دی 
چې د اديب آثارو ارزونه وکړي، ښه او بد یا د اديب ښېګڼې او 
بد ګڼې رسه جال کړي. په ټوله کې دی د لوستونکي پر 

 وړاندې الندې مسؤلیتونه لري:
ا اديب کره کتنه باید د ادبی آثارو د بدیعي ښکالوو او ۱

ښېګڼو د درک امکانات برابر کړي او په پایله کې یې 
لوستونکی وکوالی يش چې د اديب آثارو له مطالعې څخه 

 خوند واخيل.
ا اديب کره کتونکی مسؤلیت لري چې د اديب آثارو ۲

رښتینی ارزښت په ګوته کړي او وښيي چې د کومو اصولو او 
قواعدو د رعایت په سبب یو اثر محبوبیت پیدا کوي او کوم 
الملونه دي چې اثر د لوستونکو له پامه غورځوي او په اديب 

 نړۍ کې نه پايي.
ا اديب کره کتنه د دې المل ګرځي چې جعيل او ۱

دروغجن ادیبان ونه يش کوالی چې لوستونکو ته د آثارو د 
 وړاندې کولو بې ځایه جرئت وکړي.

ا د کره کتونکی نظر هغه مهال د ډېر درنښت وړ وي ۲
چې بې غرضه او پرته له دې چې د لیکوال خپګان یا خوښي 

 په نظر کې ونیيس، وړاندې یې کړي.
ا د اديب کره کتونکي نظر باید پر استدالل والړ وي او ۷

خپله هم د یوه علمي او هرني اثر مقام خپل کړي چې نورو 
 ته د الرښود حیثیت ولري.

ا د کره کتونکی نظر باید وچ کلک نقد هم نه وي، په ۳
منځ منځ کې باید مطلوب پنځګر او نورو ته مشورې او 
معلومايت پیغامونه هم وړاندې کړي او تر ډېره پورې ښوونیز 

 اړخ ولري.
ا کره کتونکی باید له مال ماتوونکې کره کتنې چې وار له ۵

واره په کيل حکمونو والړه وه او پنځګر د دې وړ نه بويل چې 
په اديب نړۍ کې پاتې يش، ډډه وکړي؛ پنځګر باید وروزي او 
د شړلو یا زړه تورولو پر ځای یې په یوه مثبت او ګټور غړي 

 بدل کړي.
 objectiveد دې النجې بل اړخ له عیني کره کتنې یا 

criticism  رسه هم تړلی دی، ځکه چې زموږ د کره کتنې په
چاپېریال کې دا ډول کره کتنه نه ده عامه شوې. په عیني 
کره کتنه کې یو اديب اثر له لیکوال، لوستونکي او واقعي 
نړۍ څخه جال ارزول کېږي، یعني اديب اثر ته د یوې پر ځان 
بسیا او خپلواکې ښکارندې په سرتګه ګوري، په خپل دروين 
او ذايت محک تلل کېږي او د سنتي یا دودیزې کره کتنې 
 خالف د لیکوال له افکارو او ټولنیز وضعیت رسه کار نه لري.

 بوى گل و باد سحرى چشم به راه اند
 گر مريوى از خود به از اين قافلۀ نيست

 ژباړه:
 د ګل وږم او نسيم سرتګې په الر دي
 که له ځانه ځې ترې ښه قافله نه شته

 

 د نواب محبت خان ...

په دې رسیزه کې استاد هېوادمل د دې اثار د چااپ جریاان  
بیان کړی دی چې دا اثر څنګاه چااپ شاو. د ناواب محبات 
خان د دې دیوان د قلمي نسخې په باب بحث هم لاري او دا 
چې څنګه د نوموړي السته ورغلې ده؟ بیا اساتاد پار محبات 
خان د شوي کار جاج او د مأخذو ارزیاايب راوړې ده چاې دا 
کار یې له څېړونکو رسه د محبت خان په اړه ښاه مرساتندویه 
واقع کېدلی يش. په رسیزه کې د نواب محبت خان د کورنۍ 
او نسب، هندوستان ته د نواب محبات خاان د کورناۍ تاګ، 
زوکړه او نوم، د روزنې چاپیریال، زده کړې او مهارتونه، سایرت 
او عادات، د محبت خان د ژوند بحراين حاالت، په لکهنو کې 
د محباات خااان مااشاغل، د نومااوړي عااريب، اردو، فاااريس او 
پښتو آثار، ځینې غزلې او شعرونه چې د رحامن، خوشحال او 
میرزا له فکره په کې متااثره ښاکاري، راوړي دي. د دیاوان د 
ترتیب په باب څو خربې، د شاعر مړینه، مازار او شااګردان د 

 دې رسیزې نورې برخې دي.
د دیوان له رسیزې څخه وروسته حواشی او مأخذوناه لاري 

ته رسېږي. وروسته فهرست راغلای دی او  ۷۳چې شمېر یې 
بیا د همدې فهرست مطابق د محبت خان غزلې او څلوریزې 

مخونو کې راغلې دي او په پای کې یاوه  ۱۱۱او چاربیتې په 
 ښکلې لغتنامه هم لري.

دیوان د پخوانیو رشقي دیوانونو له دود څخه په معارص 
لیکدود اوډل شوی دی؛ په دې باب هېوادمل صاحب په 
رسیزه کې لیکيل دي چې: ))دا دیوان هم د رشقي دیوانونو 
په دود اوډول شوی و، چې د ډېرو ردیفونو غزلې یې له 
معارص دود رسه سم د یاګانو ردیفو ته تللې؛ نو زه مجبور وم 
چې لومړی ټوله نسخه په معارص ډول ردیف بندي کړم، د 
دې کار لپاره مې د فوټوسټیټ نسخې ډېر مخونه غچې کړل 
او د هر ردیف اشعار خپل ردیف ته یووړل شول او پدې ډول 

 مخ( ۷۷: رسیزه ۱نسخه لوست او سمون ته برابره شوه.(( )
استاد رسمحقق زملي هېوادمل د ژمن څېړونکي په څېر 
په دې دیوان کې خپله تېروتنه هم د دیوان په رسیزه کې 
یاده کړې ده چې دا کار یې موږ ته د څېړنې اصول هم 
راښيي؛ نوموړی خپله تېروتنه داسې په ګوته کوي: ))ما په 
ردیف بندۍ کې زیار و اېست چې د هر ردیف غزلې په خپل 
منځ کې د ردیف تر قاعدې الندې رايش؛ خو یو ځای رانه 

مه غزله پر خپل ځای  ۱۱۵تېروتنه شوې ده؛ د حارض منت 
مې پر ځای راغلی وای او  ۱۱۵مه باید د  ۱۱۰نه ده راغلې؛ 

مې پر ځای، ښایي یو ځای نیم بله هم  ۱۱۰مه غزله د ۱۱۵
 مخ( ۷۷: رسیزه، ۱داسې تېروتنه راڅخه شوې وي.(( )

په دې دیوان کې د اصيل نسخې ځینې امالیي ګډوډۍ 
او د شاعر عامه ګړدود په منت کې مدون په خپله بڼه راوړي 
 دي او مروجه کتايب بڼه یې په ملن لیکنو کې راوړې ده.

 پایله
په پای کې ویلی شم چې د پښتو ژبې د تکړه شاعر نواب 
محبت خان دا دیوان چې د تکړه څېړونکي او مدون څېړنپوه 
زملي هېوادمل له خوا په پوره مسلکي بڼه تدوین شوی دی 
چې ادب مینه والو ته د دیوان له محتوا رسه چې غزلې، 
څلوریځي او چاربیتې دي، د شاعر په اړه ښه معلومات لري 
چې له همدې امله څېړونکو ته د نواب محبت خان په اړه 

 معترب مأخذ هم کېدای يش.
 مأخذونه
بریڅ، محبت خان. د نواب محبت خان بریڅ پښتو دیوان، .  ۱

 ل کال. ۱۱۱۲مدون: څېړنپوه زملی هېوادمل. کابل: د پوهنې مطبعه، 

، یبپاڼهیاد، ډاکټر لطیف. ]محبت خان بړیڅ[، نن ټکی اسیا و.  ۲
 (3102, 32)دسمرب 
ا هېوادمل، زملی. په هند کې د پښتو ژبې او ادبياتو د ایجاد او ۱

ودې پړاوونه. کابل: د افغانستان د علومو اکاډمي: کابل، شمشاد 
 ل.۱۱۰۳هاشمي مطبعه، 

 

 دکاکړیو)غاړو(... 
 

 کاکړۍ غاړې کومه
 د یار غم غلطاوماااه  

 مخ(۱۱:  ۷)  

 سپینه خوله سرتګې یې رسې
 ناااارۍ دژوب د عااااااااالقااااې 

 مخ( ۵۱:  ۷)

معلومه شوه، چې کاکړۍ په جنوب غريب حوزه )ژوب، 
پښني، کوټه، کندهار، هلمند( او دې ته ورڅېرمه سیمو کې 
ویل شوي، همدا علت دی، چې ښاغيل استاد داکرت لعل 
پاچا ازمون د )نظم پوهنې( په اثر کې د خاصو وليس 
نظمونوپه ډله کې راوړي په اړه یې لیکي: ))غاړې د کاکړیو 
غاړو په نوم هم ثبت شوي دي، دغه سندرې او یا نظمونه د 
پښتنې لویې قبيلې کاکړو د سیمې زېږنده ده، ځکه موږ هم 

 مخ( ۲۷۱: ۱)په خاصه برخه کې وګڼلې.(( 
ښاغلی ازمون د کاکړیو د جوړښت غوره ځانګړنې د )پښتو 

( مخونو کې داسې په ګوته ۲۷۲اا ۲۷۱نظم پوهنې( اثر په )
 کوي: 

  .د جوړښت له مخې د مقیدو رسوکیو په څېر دي 

  غاړې د څپيز جوړښت له مخې مقیدې شوي، د مثنوي په
 څېر دي. 

  غاړې په ترنم او موسیقۍ کې رامنځ ته شوي، د مرسیز
جوړښت له مخې زیاتره دوه مرسییزې دي، اوه او اته، اته 

 او اته سېالبه لري.

  ا ازادې غاړې، ۱د ردیف او قافیوي اړخه څلور ډولونه لري
ا ۲اا قافیه والې او ردیف والې، ۱ا قافیه والې غاړې، ۲

 ردیفوالې غاړې. 
کاکړۍ په بېالبېلو نومونو نومول شوي میراحمد ګوربز یې 
په اړه لیکيل دي: ))کاکړۍ په بېالبېلو سیمو کې ډول ډول 
نومونه لري؛ لکه کاکړۍ غاړې، کاکړۍ لنډۍ، غاړې او د 
شین خالو نعرې؛ خو په خپله د ږوب خلک غاړې او کاکړۍ 

 ورته وایي اوپه یوه غاړه کې یادونه داسې راغلې: 
 پرېږدئ پرېږدئ کاکړۍ
 اواز مې ټپ ودریدئ  

 مخ(۱۱۷: ۲)

کاکړۍ غاړې د مضمون او منځپانګې له اړخه بېالبېل 
ډولونه لري لکه )عشقي، دیني، حاميس، ټولنیز، سیايس، 
تاریخي او د ټوکو ټکالو غاړې( دلته غواړم یوازې دهغو 
 کاکړیو په هرني خوا بحث وکړم ، چې د مینو له خولو راويت. 

 راخرب نه سااي بېلااااتون
 په بسم الله اخلم ستا نوم

 مخ(۷۲: ۷) 
په پورته کاکړۍ کې کومه مصنوعي ښکال نه ده موجوده، 
یواځې د هغه حالت ښه انځور په کې اېستل شوی، چې 
جانان په کې یادېږي، زموږ له دیني ارزښتونو له مخې په 
بسم الله رسه د یوه کار پیل د تربک او ګټې خايل نه وي، 
دلته ویونکی د بېلتون له ویرې د خپل محبوب نوم په بسم 
الله اخيل او یو قسم ایهام هم په کې پروت دی، چې په 
لومړي ځل د ویونکي ذهن د بېلتون په نوم کس ته ور اوړي 
وروسته له څه فکره بېلتون د جدایۍ په مفهوم اخيل د 
بېلتون نه راخربیدل د ځان ګټه بويل، دیني ارزښتونو رسه یو 
ځای د محبوب یاد د کاکړیو  خوند  ال پسې زیات کړی، 
ځکه له یوه اړخه د دیني او مذهبي مسایلو درناوی په کې 
پروت دی، له بل اړخه په محتاطانه ډول خپلو ارزښتونو ته په 
پام رسه مینه پالل شوې، یو څو بېلګې یې په الندې ډول 

 دي:
 ګران ته نه ورځم نژدې
 ساتا احرتام کوم روژې

 مخ( ۰۲: ۷)

 بیا بې ورکاااړو صاادقاااااه
 په دېد به یې ماته کړو روژه

 مخ(۳: ۷)

 دشب قدر په شان سوې 
 په کال کې یاو وارې راځې

 مخ(۲۷: ۷)

 خوله به درکړم رسسایه 
 ګراناه که تیره ساوه روژه

 تشخیص )شخصیت ورکونه(  
 د سړک ډبرې خاندي
 د نرۍ تر قدم الندي

 مخ(۲۱: ۷)

پورته کاکړۍ کې د مینې د شدت له اړخه تیږو خنديل، 
شخصیت ورکړ شوی عاشق وایي چې تيږې د محبوبې د 
پښو الندې دومره د خوښۍ اظهار کوي، پرما به څه حال 
وي، دلته د محبوبې رسه د مینې د شدت اندازه په غیرعادي 
 وايل او تشخیص رسه کچ مېچ شوې او هرنیت یې زېږولی.

 معنوي تناسب
 لږ خو وخااااااانده میده
 زړګی مې غم نیولی ده

 مخ(۱۱: ۷)

پورته وینو چې د کلمو ترمنځ ټینګ معنوي تناسب 
موجود دی، غم په خوښۍ لرې کېږي د غم او خندا ترمنځ 
که څه هم تضاد موجود دی، خو دلته مخاطب ته ویل شوي، 
چې زما د غم د لرې کولو لپاره وخانده، بل داچې د )غم( د 
کلمې رسه د )میده( کلمه ښه پیوند شوې، د غم په حالت 
کې په زوره خندل ښه نه لګي، میده خندل په هیڅ وخت 
کې د سړي بد نه ایيس؛ نو متکلم د خپل غم د لرې کولو د 
پاره د مخاطب نه یوه میده خوله خندا غوښتې چې وینا یې 

 خوږه کړې.
 یا: 

 ډېر به نه رسه کښېاانو
 دواړه د زړه  رنځوران یو

 مخ(۷۱: ۷)

پورته وینو چې په دواړو مرسو کې معنوي تناسب موجود 
دی، دوه رنځوران یوبل ته په ښمر نه ورځي، دا حالت نور هم 
د رنځورانو درد ډېروي، خو په باطن کې دواړه مینان له دې 

 حالت څخه خوند وړي او دا غاړه یې له خولې وځي.
 په محسوساتو باندې د معنویاتو تفسیرول
 دلته رايس ټول کړي زړونه
 د رنجو کښېږدي خالونه

 مخ(۲۳: ۷)

 یا : 
 سپینه خوله ګومتۍ د رسو
 لیونۍ لو کوي د زړو

 مخ(۵۱: ۷)

پورته کاکړیو کې وینو چې له محسوساتو څخه معنویاتو ته 
کوچ شوی، د ظاهر او باطن ترمنځ یو ښه امتزاج وینو 
)ټولول( او )لوکول( د السونو په وسیله کیږي چې یوه حيس 
کړنه ده خو دلته مراد ترې د زړونو وړل دي چې دا معنوي او 
قلبي متایالت دي، د ظاهر او باطني تړاو د پاره یې د خالونو 
اېښولو، طالیي ګوتې او سپینې خولې لرلو ښه فرضیه 

 وړاندې کړې. 
 عاطفه

 غاااېږه ورکړماااه وچاته
 مور په ژوند سوه له ماپاته 

 مخ(۱۵: ۷)

پورته کاکړۍ ځکه خوند کوي، چې عاطفي خواږه لري، د 
مور او زوی ترمنځ مینه تفسیروي، ځکه د یوې فرضیې له 
وړاندې کولو وروسته چې مور یې له السه ورکړې دا خرب پرچا 
بده نه لګي، چې )غېږه ورکړمه وچاته(، ځینې نورې بېلګې 

 یې په الندې ډول دي:
 سرتګې مه ورتوروئ 
 پردي زامن پرې ژوبلوئ

 مخ(۵۵: ۷)

 ستا ملبې تر اور تودې
 په اوښکو هم نه سړېدې

 مخ(۵۲:  ۷)

 سرتګې تورې کړي بیا رايس
 موږ خواران له کاره باسااااي

 مخ(۳ ۳: ۷)

 تشبیه او استعاره 
 د ماخۍ تر ګل ښایسته
 نن یاااې لحدته کړه شېوه

 مخ(۲۳: ۷)

 سپینه خوله په اوږو پلنه
 چېرې ځي د چنار ونااااه

 مخ( ۳۷: ۷)

په پورته لومړۍ کاکړۍ کې تفضیيل تشبیه موجوده ده، 
چې محبوبه )مشبه( د ماخۍ ګل )مشبه به(، ښایست یې 
وجه شبه ده. عاشق د خپلې محبوبا په ویر او جامل کې دا 
نارې له خولې اېستيل یوازې د تشبه یوه خوا ذکر شوې، چې 
مراد ترې خپله محبوبه ده. په دویمه کې استعاره موجوده ده 
چې د چنار ونه د محبوبې دپاره استعاره شوې او لوړوالی یې 

 قرینه ده.
 د تفضیيل تشبیه بله بېګه: 

 را ویران دې کړئ زما زړه
 تر واوره سپینه ده ستا خوله 

 مخ(۷۲: ۷)

 نورې بېلګې: 
 ستا چارګل پرې پرې
 نرۍ ځوانان په پرې کوې

 مخ(۳۷: ۷)

پورته وینو چې  چارګل ښکال ته اشاره ده، چې پرې یې له 
چړو رسه تشبيه کړي. )پرې( مشبه او )چړې( مشبه به، مشبه 
ذکر شوي او مشبه به نه ده ذکر شوې استعاره یې زېږولې 
پرې کول د دواړو ترمنځ  قرینه ده. دا ټول حالتونه د زړه 

 بایللو لپاره په کار وړل شوي او ښکال یې زېږولې. 
 په چړو مااااااې زړه وهااااااي
 پیکی چې خور کړي پر تندي

 مخ(۰: ۷)

پورته غاړه کې بې له اداتو عايل تشبه جوړه شوې چې د 
پيکي او د هغې څوکې مشبه چړې مشبه به، اوږدوالی او 

 نرۍ والی د دواړو ترمنځ وجه شبه ده. 
 زما او ستا ترمنځ پټو دی 
 ژړو غااار دتااااکتااااو دی 

 مخ(۷۷: ۷)

د دودیزې آرپوهې له انده تکتو په سویيل پښتونخوا کې د 
کوټې ښار شاوخوا د یوه غره نوم دی، ویل کېږي چې دغه 
غره یا دره کې کور ؤ، یوه ناوې ورته را واده شوې وه، دغه غره 
زیات سیوری کړی ؤ، د ملر وړانګې دغه کور ته نه راټيټېدې، 
ناوکۍ له زیاتې یخنۍ غره ته وویل چې )تیکه تو( یعنې 
بېهوده والړه غره په تا دې لعنت وي، له دې وروسته په دې 
نوم ونومول شو، نو له پورته کاکړۍ ښکاري، چې د محبوبې 
او محبوب ترمنځ د تکتو غر واقع دی، چې د دوی ترمنځ 
دیدن ګران شوی. دتکتو غر یې له پټو رسه تشبیه کړی، نه 

 لیدل یې وجه شبه ده.
 د زړه والونه پرې کوې 
 په تور اطلس پټې کعبې

 مخ(۲۲: ۷)

 د خاټاااااااول تر ګل پستې
 ته بااااه د چا په نصیب سې

 مخ(۱۰: ۷)

 پایله
شفاهي او وليس ادبیات د یوه قوم لوړې او ژورې په 
مستقیم او غیر مستقیم ډول انځوروي، د هغو له ډلې څخه 
یوه هم په پښتو منظومو فلکلوري ادبیاتو کې کاکړۍ دي، 
چې د کاکړو پښتنو ټولنیز حالتونه یې له هرني کیف رسه 
وړاندې کړي دي. دلته موږ یوازې په عشقي کاکړیو او د 
هغې په هرني خواوو بحث وکړو، په ټوله کې ویالی شو، چې 
د وليس ادبیاتو دغه فورم د خوند او پند خواږه لري، 

 موزیکالتوب او آهنګوايل ال پسې هرني کړي.
 

 مأخذونه
اا ازمون، لعل پاچا. پښتو نظم پوهنه، د افغانستان د علومو اکاډمي او د ۱

 ل.۱۱۰۵کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی: جالل اباد، ختیځ خپرندویه ټولنه، 
اا رفیع، حبیب الله. فلکلور دعلم مور امان کتاب خپرولو مؤسسه: کابل،  ۲
 ل.۱۱۰۳
 ل.   ۱۱۳۰اا سیال کاکړ، ويل محمد. غاړې کاکړۍ، لنډۍ، دکویټې چاپ. ۱
اا ګوربز، میراحمد. په پښتني فلکور کې ټولنیز ارزښتونه، دافغانستان ۲

 ل.۱۱۰۱دعلومو اکاډمي: کابل، 
اا محمد امین. کاکړۍ غاړې )انتخاب او ټولونه(، عمر عاصم نرشايت مرکز: ۷
 ل.  ۱۱۰۲کندهار، 

۱ 

 مه.۲۳ز.کال، د فربورۍ ۲۳۲۳مه او د ۲۴الثاين د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۲۴۴۲مه، د ۳۳ل.کال د دلوې )سلواغې( د میاشتې ۲۳۳۱مه( ګڼه، د ۳۴۲ -۳۴۲پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۲۲ -۲۲چهارشنبه، )
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 ۳۴۴۴۴۱۴۳۳۰د اړیکو شمېرې: 

      ۳۴۳۴۳۱۱۳۳۳ 
 zerai1316@gmail.comبرېښنالیک: 

پته: د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 

 مرکز، زنبق څلور الرې، نوی ښار

 افغانستان —کابل

 د افغانستان د علومو اکاډمي

 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

  په زېري جریده کې له رسلیکنې

پرته، د نورو لیکنو سپیناوی په 

 خپله د لیکوالو په غاړه دی.

 د کتونکې ډلې تر نظر الندې

 مسؤل مدیر: څېړنیار احسان الحق

 مهتمم: څېړنیار یارسپاچا

 د يوې ګڼې بیه: پنځه افغانۍ

دا د هغااې خپرونااې نااوم دى چااې هااره اونااۍ د شاانبې 
ماخوساانت نهااه بجااې او تکاارار يااې 
يکشنبه ماسپاښني ياوه نيماه بجاه د 
ميل ټلويزياون پار پارده خپرېاږي. پاه 
دې پااه زړه پااورې اديب خپرونااه کااې 

ها. ش کال له مرغومي مياشتې راپادېخوا پيال ٣١٣٨چې د 
شوې، په کې د هېواد او نړۍ فرهنګي، هارني او اديب پېاښو 
خربونه  او د همدغو موضاوعاتو پاه تاړاو توليادي راپوروناه او 

 مرکې خپرېږي.
مر رسچينه:  خپرونو آ ګي  يون د اديب او فرهن يو تلويز د ميل راډ

 دوست محمد دوست
 

د شاعر او ليکوال اکاډميسني سليامن اليق دولس شعري 
 او نرثي ټولګې په يو ځل چاپ شوې.

په دې شعري ټولګو کاې 
پااه دري  ٧پااه پااښتو او  ٣١

ژبه دي چې په کابل کاې د 
 عازم انتشاراتو له خوا خپرې شوې دي.

"ساحل )څلوريزې( "، "کياسې او زماانې"، "کاېږدۍ"، "د 
غالمااانو رسود"، "چونغاار"، "سااندري پااه سااويو واټونااو کااې"، 
"سااپرغکې )څلورياازې( "، "يادونااه او درمندونااه" يااې پااښتو 
منظوم او "د اباسني سپېدې )کيسې( "، "غروناه او کاساتونه 

 )رومان( " يې پښتو نرثي مجموعې دي.
دغااه راز "عقاااب گمااشده "او "بادبااان" يااې دري شااعري 
ټولګې دي. پاه دغاو کتاابونو کاې يواځاې "عقااب گماشده" 

 تردې مخکې نه و چاپ.
 

د افغانستان د علومو اکاډمي د اسالمي علومو د معاونيات 
پاه ناوم  »د افغاين ټولنې د دودونو پېژندناه او ارزوناه«له خوا 
ها. ش کال د مرغوماي پاه ۱۱۰۱څېړنيز سيمينار د   –علمي
 مه د عالمه احمد عيل کهزاد په تاالر کې جوړ شو. ۱۱

د علومااو اکاااډمي رسپرساات رئيااس څااېړنوال دوکتااور 
عبدالظاهر شکېب په افتتاحيه کې وويل، په برشي نړۍ کاې 
هر قوم، قبیله او ملت ځانته ځانګړي دودونه او رواجونه لري، 

چې د هغو په پاام 
کااې نیولااو رسه د 
خپلااې ټولاانې او 
هېواد د پرمختاګ 
او هوساینې لپااره 
زیااار بااايس. پااه 
ماااااااذهبي ډول 

دودونه دیني ارزښتونه او اوامر هم دي چې د دې اوامرو پايل 
کول د وخت په تېرېدو رسه په دودونو اوښتي دي. هره برشي 
ټولنه مثبت او منفي دودونه لري، نه ټول مثبت وي او نه ټول 
ناسم او منفي وي؛ خو موږ په زغرده ویالی شاو چاې زماوږ د 
ټولنې زیاتره دودوناه مثبات دي او د دې ارزښات لاري چاې 
عميل او په ټولنه کې پيل يش او دا ځکه چې زماوږ د ټولناې 
زیاتره دودونه له اساالمي رشیعات رسه موافاق او یاا ورڅخاه 

 راټوکېديل دي.
ورپسې د جمهور رئيس محمد ارشف غني پیغاام د علوماو 
اکاډمي د اسالمي علومو د برخې مرساتيال څاېړنوال برهاان 
الله نيازي ولوست چې په کې راغايل و: "د افغااين ټولانې د 
دودونو او عنعنو د پېژندنې او څېړنې په موضوع باندې بحاث 
به له موږ رسه مرساته وکاړي چاې د خپلاو دودوناو مثبتاو او 
منفي ټکو ته ال زيات متوجه شو او د خپل عنعناو اصاالح تاه 
پام واړوو. کامیابه ټولنه هغه ده چې خپلو دودوناو او رسامونو 
ته په انتقادي نظر ګوري او د وخت له غوښتنو او اړتيااوو رسه 

 سمه اصالح په کې راويل."
د جمهوري رياست د چارو ادارې د مطالعااتو او پالياسۍ 
رياست د تحقيق متخصص مبارز محماد ځادراپ پاه دې اړه 
چې څه باید ويش چې د قومي دودونو په چوکاټ کاې خپلاو 
موخو ته ورسېږو؟ وويل، په هغو والیتونو کې چاې ال هام نارخ 
او تړونونه شته، باید له مرشانو رسه یې ځانګړې ناستې ويش، 
ترڅو په دغاه برخاه کاې د هغاوی کړناې، فعالیتوناه، الساته 
راوړنې او تجربې د هېاواد هغاو سایمو تاه انتقاال يش چاې 
قومي تړونونه د بېالبېلو عواملاو پاه اسااس پاه کاې کمازوري 

 شوي دي.
د عدليې وزارت مسلکي معني محمد قاسم حليمي وويل، 
افغانان داسې رواجونه او تقاليد لري چې په اساالم کاې هام 
شته؛ که افغاين دودونه په سم ډول عميل يش او مثبتاه ګټاه 

 ورڅخه ويش، موږ آن ُمدون قانون ته هم اړتيا نه لرو.
ده زیاته کړه په افغاين ټولنه کې د جرګو او پرېکړو پرمهال 
چې ښځې کومې رول لري، که په سلګونه کاله ډميوکراساۍ 
وچلېږي، بيا هم همدغه نقش ته نه يش رسېدلی. همدارنګاه 

افغاان ماېرمن پاه «علومو اکاډمي ته يې وړانديز وکاړ چاې د 
 په نوم هم سیمینار جوړ کړي. »افغاين فرهنګ کې

د ارشااد، حاج او اوقاافو وزارت ماعني دوکتاور اماني اللاه 
مظفري له رشعي اړخه پر عرف او رواجونو بحاث وکاړ او وياې 
ويل، د خوښو او ناخوښو عرفونو توپري بايد ويش او معياار ياې 

 اسالم دى.
د افغانستان د علاموو شورا غړي مولوي شاهزاده شااهد د 
دې ترڅنګ چې د افغاين ټولنې مثبت دودونه ياې وساتايل، 

خو پيشنهاد يې وکړ چې که په همدې سيمينار کې پر نااوړو 
او منفاي دودونااو ترکاايز ويش، غااوره بااه وي. د ساايمينار پااه 
مناسبت د اطالعاتو او فرهنګ وزارت پيغاام د بااخرت آژاناس 
مرش نجيب الله شينواري او د رسحدونو او قبايلو چاارو وزارت 
پيغااام د دې وزارت د مطالعاااتو رئيااس جاویااد احمااد وفااا 

 ولوست.
د سيمينار دوهمه برخه د علمي مقالو لوستلو ته ځاانګړې 
شوې وه چې څېړنوال سايد عمار اعزاماي، څاېړنپوه دوکتاور 
محمد رشيف ځدراپ، څېړنوال برهاان اللاه نياازي، څاېړنپوه 
سيد حبيب شااکر، قااري ساميع اللاه صااحبزاده، څاېړنوال 
محمد اصف احمدزي، څېړنوال عبدالرحمن حامد، څاېړنپوه 
عبدالکريم فضيل، څېړنوال محمد يوسف حاازمي، څېړنادوی 
محمد اماان رساويل، څاېړنپوه نورالحاق عزيازي او څاېړنوال 
فريد الله ناوري د دودوناو پاه بېالبېلاو اړخاو او برخاو مقالاې 

 ولوستې.
 

تاار پورتااه رسليااک الناادې 
سيمينار د بهرنیو چارو وزارت د 
سارتاتيژيکو مطالعاااتو مرکااز لااه 
خااوا د ساالواغې میاشااتې پااه 
 لومړۍ او دوهمه نېټه جوړ شو.
دا سیمينار د دوه ورځو لپاره 

)سه شانبه او چهارشانبه( د پوهاانو، څاېړونکو، ډيپلوماتاانو، 
ساایايس رهربانااو او د وزارتونااو او دولااتي بنااسټونو ساایايس 
شخصیتونو، د علومو اکاډمي، د کابل پوهنتون، د ولسمرشي 
ماڼۍ سالکارانو، د مرشانو جرګې مرستیال او یو شامېر غاړو، 
په کابل کاې د تاجکاستان سافیر او د هېاواد پېژنادل شاوو 
فرهنګي شخصیتونو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د ساتوري 

 په قرص کې تررسه شو.
لومړى د وينااوالو لاه خاوا د مرحاوم عبادالهادي داوي د 
کارنامو اړوند خربې وشوې او ورپسې په درېياو پنلوناو کاې د 
ليکوالاو او څااېړونکو لااه خااوا د داوي د ژونااد او آثااارو پاه اړه 
مقالې وړاندې شوې. د لومړين پنل مرش اساتاد حبياب اللاه 
رفيع او مرستيال يې دوکتور عبدالرؤف رفيقي و، د دوهم پنل 
مرش دوکتور حميدالله فاروقي او مرستيال يې د بهرنيو چاارو 
وزارت د فرهنګي اړيکو رئياس تورياايل غياا  و او د درېيام 

 پنل مرشي شکريې بارکزي کوله.
پااه دې ساايمينار کااې د داوي د بهرنيااو چااارو وزارت د 
ډیپلوماټیااک آرشاایف رئیااس دوکتااور عباادالغفور ارزو تألیااف 

اثار مخکتناه »  نقش عبدالهادی داوی در دو بزنگاه تااریخی« 
هم وشوه او هام د همادې وزارت د ډیپلوماايس اناسټیټیوټ 

په نوم ونومول شاو او  »عبدالهادي داوي کتابتون«کتابتون د 
 هم د انځورونو نندارتون تررسه شو.

د دې سيمينار په وياړ د داوي د شخصيت، آثاارو او ژوناد پاه 
تحقيقي آثار چاپ شوي وو چاې پار ګډونوالاو  -علمي ٣٧اړه 

 ووېشل شول.
 

۹

ل کاال د سالواغې پاه  ۱۱۰۱د ختيځ اديب بهري ملګرو د 
مه نېټه )د جمعې په ورځ( د نهاه  ۱۱

ماه ۲۱۱کلن مزل په ترڅ کاې خپلاه 
اونيزه غونډه د ياوې سارتې ماشاعرې 
په لرلو تررسه کاړه. دا غوناډه د بهیار 

 نهمې کاليزې منانځنې ته ځانګړې شوې وه.
 

 

ليکااااوال، شاااااعر او سياسااااتوال 
عبدالحميد يقني يوسفزى د ورپېاښې 

ها. ش کال د ٣١٣٨ناروغۍ له امله د 
م ٧١٧١مااه نېټااه )د ٣١ساالواغې پااه 
 مه( وفات شو.٤کال د فربوري 

ماه د ساه شانبې ٣١د هغه د جنازې مراسم د سلواغې په 
په ورځ د ماسپښني په درې بجو د ننګرهار په کامې ولسوالۍ 

 کې تررسه او هملته خاورو ته وسپارل شو.
د حکوماات اجرائيااه رئيااس ډاکااټر عبداللااه پااه دې اړه د 
خواشينۍ پيغام خپور کړى چې پاه کاې ياې ويايل: "اساتاد 
عبدالحمید یقین یوسفزی د هېواد په علام او پرمختاګ میان 
شخص و، چې تل یې د هېواد د ښاېرازۍ او ساوکالۍ هیلاه 

 ".درلوده او کلونه کلونه یې سیايس مبارزه وکړه
هااا. ش کااال د کااامې پااه بروسااوزادګانو۱۱۱۷دى پااه 

ها. ش کاال یاې لاه  ۱۱۲۲په  )صاحبزاده ګانو( کې وزېږېد.
ملګرو رسه په ګډه د افغان ملات ګوناد بناسټ کېاښود او لاه 

ها. ش کال پورې څو ځلاه د وخات د ٣١٣٢څخه تر  ٣١١٨
 نظامونو له خوا بندي شوى هم و.

  

 

د هناد پاه ناوي ډيايل کاې د افغاناستان سافارت کاې د 
مااه د فخاار افغااان خااان عباادالغفار خااان ۱۵ساالواغې پااه 

مه کالیزه د سافارت پاه تااالر کاې ۱۱۱)باچاخان( د زوکړې 
 ومنانځل شوه.

پااه دغااې غونااډه کااې د مهامتااا 
ګاندي ملسۍ تارا ګاندي افتخاري 
مېلمنااه، د هنااد د کلتااوري اړیکااو 
پخاواىن ماارش امرناادرا کتااوا خاااص 

مېلمه، پاه افغاناستان کاې د هناد پخاواىن سافیر امرسانها، 
ځینې لیکواالن او څېړونکي، هندي ډله يیزې رسنۍ، ځیناې 
 محصلین او په هند کې د فخر افغان الرویانو حضور درلود.

 Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan - New Delhiرسچينه: 
 .www.pajhwok.com/ps/3131/13/18، /جاويد هميم کاکړفېسبوک پاڼه، 

تلیان  ۱۷د عالمه اکاډمیسن پوهاند عبدالاشکور رشااد د 
څېړنيز  -په مناسبت "د عالمه رشاد آثار او افکار" په نوم علمي

سيمينار د اطالعاتو او فرهنګ وزارت لاه خاوا د سالواغې پاه 
مه د کابل د چهلستون بڼ په قرص کې جوړ شاو چاې پاه ٧١

کې د حکومت لوړپوړو چارواکو، پوهانو، څېړونکو، لیکوالاو او 
 کلتورپالو ګډون کړی وو.

د اطالعااااتو او فرهنااااګ  
وزارت رسپرسااااات وزیااااارې 
حسینې ساپۍ د سایمینار پاه 
پرانيااستې وينااا کااې وویاال، د 
افغانستان د علمي شخاصیت 
پوهاند عبدالشکور رشاد په اړه 

څېړنایز سایمینار ځکاه رابللای چاې د هغاه  -یې دغه علمي
 کوچنی حق ادا يش، نوی نسل یې وپېژين او آثار يې ولويل.

کلوناو ډېار پاه ټولنایزو،  ۵۱هغه وايي: "عالماه رشااد لاه 
روزناایزو، اديب او ساایايس برخااو کااې د خپلااو خلکااو لپاااره 
 ۲۵خدمتونه کړي، هغه یو سایايس شخاصیت دی چاې پاه 

کلنۍ کې د ويښ ځلمیانو له نهضت رسه یو ځای او تر مرګاه 
 یې مبارزه وکړه."

دې ناستې ته د ولسمرش محمد ارشف غني لیکلی پیغاام 
د ولسماارشۍ ماااڼۍ د ویانااد مرسااتیال دواخااان مینااه پااال 
ولوست. په پیغام کې راغيل و چې د هېواد د علماي او اديب 
شخصیتونو د ژوند او افکارو په اړه علمي سیمینارونه د هغوی 
حق ادا کولو لپاره مهم دي، ځکه نوی نسل دغه شخاصیتونه 

 پېژين او د هغوی له فکر او ژونده الهام اخيل.
دغه علمي سیمینار تاه د لاوړو زده کاړو وزارت رسپرسات 
وزیر عبادالتواب بااالکرزي د عبدالاشکور رشااد یاوه خااطره 
رشیکاه کاړه، وياې ويال: "یاو وار د کنادهار د یاوه علماي او 
څېړنیز کنفارانس پاه تارڅ کاې چاې رشااد د هغاه سایمینار 
رياست چارې په غاړې لرلې، وويل: هېڅکله له احمدشاه بابا 
رسه د دراين او له میرویس خان نیکه رسه د هوتک کلمې مه 
کاااروئ، ځکااه هغااوی د افغانااستان او ساایمې ویاړونااه دي، 

 تاسې یې په لوی الس مه کوچني کوئ."
د استاد رشاد په اړه جوړ شوي دغه کنفارانس تاه د کابال 
پوهنتااون پیغااام پوهانااد رفیااق او د علومااو اکاااډمي پیغااام 
څېړنوال وجیه الله شپون ولوست چې په کې راغيل و: اساتاد 
رشاد د پوهې او لیاقت یوه هاستۍ وه، هغاه پاه کوچنياوايل 

کلنۍ راهیسې یې د پاښتو  ۱۲کې قران کریم زده کړی او له 
 ژبې خدمت ته مټې را بډ وهلې دي.

دغې علمي غونډې ته د عالمه رشاد زوی او د اطالعااتو او 
فرهنااګ وزارت د بهرنیااو اړیکااو سااالکار طااارق رشاااد وویاال، 

عنوانااه  ٣٣کتابونااه چاااپ شااوي، خااو  ٢١تراوسااه د اسااتاد 
د فرهنګونو،  ٤د اديب فنونو،  ٣٣د اديب تذکرو،  ٣٣کتابونه )

د قومونو او قباايلو،  ٤سفرنامې،  ١د شجرو،  ٧د ژبپوهنې،  ٣
د فولکلور او څو نور د ناورو علوماو پاه اړه  ٤د شعر او نظم،  ٤

 دي( ال ناچاپ دي.
په دغه سیمینار کې پوهنمال شاېر شااه رشااد، پوهناوال 
بریايل باجوړي، څېړندوى نازو کامل، پوهاناد محماد رساول 
باوري، حيات الله رفيقي، څېړندوى فاضیلې احمادي، دالور 
نذيرزوى، پوهنيار خليل رسوري، اساتاد مرهاون او محبوباې 
بابکرخېل د رشاد پر شاعرۍ، د هغه پر لیکنیز نارث، تااریخ او 
 قاموس لیکنې او نورو برخو څېړنیزې مقالې وړاندې کړې.

پوهاند عبدالشکور رشاد چاې د کنادهار ښاار د باابړو پاه 
هااا. ش كااال پااه لااړم مياشاات کااې  ٣١١١ساایمه کااې د 
 ها. ش کال له موږ جال شو. ۱۱۱۱زېږېدلی، په 

 

د لغامن واليت په مقام کې د حاميس شااعر ملناګ جاان 
ماې( کااليزې ۱۱۷په نوم نومول شوې جونګړه د نوماوړي د )

مااه د ٧١پااه وياااړ د ساالواغې پااه 
اطالعاااااتو او فرهنااااګ وزارت د 
فرهنااګ او هاارن مااعني پوهانااد 
محمااد رسااول باااوري تاار ماارشۍ 
الناادې راغاايل پااالوي، د لغااامن 

وايل محمد اصف ننګ، د وليس جرګې يو شمېر غاړو او څاو 
 نورو چارواکو له خوا د پټۍ په پرېکولو رسه پرانيستل شوه.

".رسچينه:  ڼه "لغامن والیت د اطالعاتو او فرهنګ رياست فېسبوک پا  د 
 

۵۰۱

 

په ننګرهار کې د اطالعااتو او فرهناګ وزارت لاه لاوري د 
نوميااايل حاااميس شاااعر محمااد 
اماااني ملناااګ جاااان د زوکاااړې 

څېړنياز  -مه کاليزه د علماي۱۱۷
سيمينار په تارڅ کاې د سالواغې 

 مه ومنانځل شوه.٧٤په 
دغه سايمينار تاه د هېاواد لاه ګاڼ شامېر واليتوناو څخاه 
ليکوال او فرهنګيان او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګاي 
مرستيال راغيل وو چې د ملنګ جان پر ژوند، فن، شاعرۍ او 

 هېوادپالنې يې خپلې علمي مقالې ولوستلې.

د اطالعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي مرستيال رساول بااوري 
وويل، دوی د هېواد د وياړونو په اړه په دې موخه سايمينارونه 
وړاندې کوي، ترڅو د هغوی ياد تازه وسااتل يش او فکار ياې 

 .وپالل يش
هغه ملنګ جان د خاوږو نغماو شااعر، د هېاواد د ياووايل 
پالونکی او د ملت شاعر ياد کړ چاې يااد او فکار باه ياې تال 

 .ژوندی وي
د سيمينار ګډونوالو ته د ولسمرش پيغام د هغه د فرهنګاي 
او ټولنيزو چارو سالکار پوهاند ډاکټر لعل پاچا ازمون ولوسات 
چې په کې ارواښاد ملنګ جان د هېواد جوړونې او د لر او بار 

 .افغانانو د يووايل شاعر بلل شوی و
د ننګرهار وايل شاه محمد مياخېل وويل، په تاېر ياو کاال 
کې د هېواد په کچه په دې واليت کې په بېالبېلاو برخاو کاې 
سيمينارونه او لکچرونه وړاندې شوي او د خوښۍ ځاای دی، 
چااې ناان د هېوادپااال شاااعر د زوکااړې پااه مناساابت علمااي 

 .سيمينار جوړ شوی دى
د سيمينار دوميه برخه د ملنګ جان پار ژوناد او شااعرۍ 
علمي مقاالو تاه ځاانګړې شاوې وه چاې پوهاناد لعال پاچاا 
ازمون، پوهنوال بربک مياخېل، څاارنوالې فاريوزې مجيادي، 
طالب جان کوټوال او څو نورو فرهنګيانو خپلې ليکلې مقالې 

 .او شعرونه ولوستل
"رسچينه:  ڼه.ننګرهار واليت رسنيو دفرتد   " فېسبوک پا

هااا. ش کااال د ننګرهااار بهااسودو ٣٧٣١ملنااګ جااان پااه
ولسوالۍ په چميار کيل کې وزېږېد، په درې کلنۍ کې يتيام 
شو، په پنځلس کلنۍ کې يې د خوارۍ او مازدورۍ لپااره لاه 
خپلې کورنۍ رسه د کامې داربنګ ته کډه وکړه او هملته ياې 
د شعر ژبه ويانده شوه او د ملنګ جان په ناماه ياې پاه خاوږو 
نغمو پيل وکړ. په شل کلنۍ کې يې لوماړۍ تراناه پاه اتحااد 
مرشقي ورځپاڼه کې خپره شوه، دا هغه مهال و چاې شاعرونه 
او نغمې يې د سندرغاړو خولو ته رساېدلې وې او پاوره د ناوم 

جاالل   –کال د لړم په لسمه د کابال ٣١١٣خاوند شوی و. د 
پاه کږلېچوناو کاې د ترافيکاي  »لتاه بناد«اباد لوياې الرې د 

پېښې له امله له خپل يواځيني درې کلان زوی دواجاان رسه 
 شهيد شو.

 

هاا. ش ۱۱۰۱/  ۱۱/  ۱۲د افغانستان د علومو اکااډمي د 
نېټې د لومړۍ ګڼه وړانديز او د جمهاور 

ها. ش نېټې د ۱۱۰۱/  ۱۱/  ۲۲رئيس د 
( ګڼه حکم پر اسااس، څاېړنوال ۲۵۱۱) 

رفيااع اللااه نيااازی د علومااو اکاااډمي د 
 علمي منيش په توګه وټاکل شو.

هاا. ش ۱۱۰۱/  ۱۱/  ۱۱نوموړی د چهارشنبې په ورځ پاه 
نېټه د اکاډمي د رهربي مرشتابه له خوا معاريف او رساامي ياې 

 خپله دنده پيل کړه.
ښاغىل نيازى تردې مخکې د علومو اکاډمي د سيمه يايزو 

 مطالعاتو د مرکز رئيس و.
 

په ايران کې افغانستان د لوی سافیر او ځاانګړي اساتازي 
څېړنوال عبدالغفور لېوال له خوا د دې هېواد په يوه پوهنتون 

 کې د پښتو ژبې د تدريس لړۍ پيل شوه.
ل کااال د ساالواغې مياشااتې لااه ٣١٣٨دغااه درسااونه د 

مااې نېااټې راهيااسې پياال او هااره چهارشاانبه بااه د دوو ١١
 ساعتونو لپاره په لسو جلسو کې دوام ومومي.

د لېوال سکرتر فضل الدين شهاب واياي، د پاښتو ژباې د 
زده کړې د درسونو دغاه سلاسله د 
عالماااه طباطباااايي پوهنتاااون د 
فااريس او بهرنياو ژباو د ادبيااتو د 
پوهنځي له خوا پيل شاوې ده. پاه 

ایراين او افغااين محاصلينو برخاه لرلاه چاې  ٧٨لومړۍ ورځ 
 دغه لړۍ د ټولو د خوښۍ وړ وګرځېده.

 

د شاااعر او ليکااوال عباادالباري   
جهاين ژوندليک )آتوبيوګرايف( دى چې ده په 

پاڼو کاې لاه کنادهاره  ۱۱۰خپله ليکىل او په 
صداقت خپرندويې ټولنې خپور کاړی دی. پاه 
دغه اثر کې جهاين د خپل شخايص، علماي، 

اديب او سیايس ژوناد ترڅناګ د افغاناستان د تاېرې نیماې 
پېړۍ پر مهمو چارو مترکز کړی دی او د نږدې څلاورو لاسیزو 
مطبوعااايت او وروسااته د کااابینې تاار کچااې ساایايس چااارو 

 پرمهال مهمو پېښو ناویيل اړخونه یې واضح کړي دي. 
 

 http://www.taand.com/archives/042194رسچينه: 
 

 ۱۲۲نااصیراحمد احماادي لیکلاای دی، 

مخااه لااري او پااه ننګرهااار کااې مومنااد خپرندويااې 
 ۱۱ټولنې چاپ کړى دى. احمدي تار دې مخکاې 

 نور ناولونه هم ليکيل دي.
 

 https://www.taand.com/archives/042807رسچينه: 

 د فرهنګي او اديب خربونو پېښلیک
 

 څېړنوال محمد اصف احمدزی
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https://www.facebook.com/AfghanistanInIN/?__tn__=kCH-R&eid=ARD9--LYaGiJbDmhC6K_0KIwiP7vDeI99pRx2r96bN-QLkxgbz-6XDOi3OnMcFHNKWAHwiu_js47uKZp&hc_ref=ARQEbslbuHexrvpGvb7Ehj2-AJHBqK7o6RsD_Z9aKOagv-87Ce0bzmL26No_muy-gOY&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDBG2ghAixD
https://www.pajhwok.com/ps/journalist/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%85-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DA%93
https://www.facebook.com/nmic8/?__tn__=kC-R&eid=ARCqExs00tFHXGBs4dOLr4KFdmXj2dUgvLkVjIocHy1w9udRKKMFFi0z6jjov_aUA9dx5iQr8htj9ixu&hc_ref=ARSXG49UI43jAMW_A-IwW-Wg-ec80LG4z84ZK7TpiPhZ5btawDR1HMRmUO2Dq1dWTzc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB1SkbZCgjY2qzIJzoyLXrpPCwRL
http://www.taand.com/archives/143094
https://www.taand.com/archives/143817

