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ارزونکی نظر
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اطالعاتو او عامه اړيکو محرتم رياست ته!
د پښتونخوا د پياوړي ليکوال او شاعر ښاغيل پروفيرس اباسني یوسفزي د پي ايچ ډي
( )Ph.Dډيزرټېشن ((پښتون حمزه)) (د حمزه شينواري په شاعرۍ کې د قوميت تصوير -یوه
تجزيايت مطالعه) چې  ۹۳۱۸ /۰ /۹نېټې (

) ګڼه ليک په ملتيا مو دکتنې ،اصالح ،سمون او

ارزونکي نظر د څرګندونې له پاره راستولی و ،دا دی له کتنې او الزم سمون وروسته يې په اړه
خپل ليکلی ارزونکي نظر (تقريظ) د وروستيو اجرأتو له پاره وړاندې کوم:
امري حمزه شينواری (۹۱۱۵ -۹۱۵۱م) زموږ د معارص ادب له ډېرو نوماندو ،مخکښو
شخصيتونو او ځلندو اديب څېرو څخه دی .نوموړی نه یوازې دا چې د پښتو پياوړی شاعر
دی ،چې ((د پښتو غزل بابا)) په وياړيل لقب منانځل شوی او منل شوی ،تر څنګ يې ښه
نرث ليکونکی ،څېړونکی ،ژباړونکی ،د داستاين ادبياتو (لنډې کيسې ،ناول ،ډرامې ،طنز،
تکل او  )...نوښتنګر ليکوال او پنځونکی او پر دې ټولو رسبېره یو وتلی فلسفي ،عرفاين،
ښکالپېژندونکی او پښتون پېژندونکي شخصيت هم و.
د بابا د علمي -اديب شخصيت ،ژوند او فن په بېالبېلو اړخونو تر دم ګړۍ په پښتونخوا او
افغانستان کې پر خورو -ورو ليکنو رسبېره علمي اديب څېړنغونډو ته د ليکوالو او څېړونکو پر
ليکلو ،اورولو مقالو پرته په علمي -اکاډميکو ادارو کې سکالرانو او زدهکړياالنو د ماسټرۍ،
ايم فل او پي ايچ ډي په کچه د لوړو تعليمي ډګريو د ترالسه کولو له پاره تيزسونه او
ډيزرټېشنونه هم ليکيل ،چې دا ستاسې په الس کې اثر هم د هامغه لړۍ یوه زرينه کړۍ ده.
د دې اثر د موضوع د څېړنې اهميت ،مربميت او اړتيا څرګنده او هغه دا ده چې د حمزه
بابا په شاعرۍ کې د پښتو او پښتونولۍ مسئلې په اړه ،چې زما په اند په ټولو اړخونو کې يې
ممتاز او جوت دی ،تر اوسه پرې دغسې جامع او هر اړخيزه څېړنه ،نه وه تر رسه شوې او
یوه اکاډميکه څېړنه يې غوښته ،له ښه مرغه چې د پېښور پوهنتون پښتو څانګې د هغې د
تررسه کولو له پاره د پښتونخوا پياوړي شاعر ،ليکوال او څېړونکي ښاغيل پروفيرس اباسني
یوسفزی صاحب وړ او مناسب ګڼلی او نوموړي د خپل پياوړي اديب استعداد ،لوړ اديب

پښتون حمزه
ذوق ،پښتني جذبې ،ميل احساس او پر دې ټولو رسبېره له حمزه بابا رسه د پښتو ،پښتونولۍ
د فکري پيوستون ا و تړون له مخې دا څېړنه او سپړنه په ښه شان تررسه کړې ،له دې امله د
پېښور پوهنتون پښتو څانګې دا کړنه او د ښاغيل یوسفزي هاند او هڅې چې په دې الر کې
يې کړي او د موضوع د څېړنې حق يې پر ځای کړی ،د مننې او ستاینې وړ دي.
د اثر څېړنيز ترتيب او تنظيم په اکاډميکو اصولو او معيارونو برابر ،داسې چې څېړونکي
موضوع د پايلې ،نتيجې او محاکمې په ګډون په شپږو لويو برخو (بابونو) کې تر بېالبېلو
لويو ،منځنیو او وړو څنګزنو رسليکو الندې په دې ترتيب اوډلې او څېړلې ده :لومړی باب:
د حمزه شينواري د ژوند حاالت ،دويم باب :د قوم او قومیت پېژندنې عمومي تصورات،
درېیم باب :د حمزه بابا نه مخکې د قومي تصور نښې نښانې (یو لنډ جاج) ،څلورم باب :د
حمزه په شاعرۍ کې پښتانه قدرونه ،پنځم باب :د حمزه بابا د قومي تصور امتيازات او په
وروستي یا شپږ باب کې تر پايلې او عمومي نتيجې (محاکمې) وروسته ټولې حوالې او
حاشيې او بيا د اخځليکونو او معلومايت رسچينو ليکلړونه راغيل دي.
ليکوال د خپلې څېړنې له پاره د بابا منظوم آثار په پوره غور کتيل او په کې يې د پښتو،
پښتانه او پښتونولۍ په باب د شاعر د فکر او نظر مرغلرې پلټيل ،نو چې کله په شعرونو کې
له دې بيتونو رسه مخامخ شوی:
حمــــزه ســــفر کــــه د حجــــاز وي نــــو هــــم
زه د پښـــــــــتون لـــــــــه قـــــــــافلو رسه ځـــــــــم

چې بې تا چا ته ټيټ نه يش ننګيالی زما ژوندون کـړه
زړه زمــا دې مســلامن وي تفکــر مــې د پښــتون کــړه

مـــا کـــوز ورتـــه ليمـــه کـــړه زمـــا رس نـــه ټيټېـــده
شــاید چــې محبــت کــې هــم افغــان پــاتې کېــدم

کــــــــه اغيــــــــار وايــــــــي د دوز ژبــــــــه ده
زه بـــــه جنــــــت تــــــه لــــــه پښــــــتو رسه ځــــــم
او ....
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ارزونکی نظر
نو ورته څرګنده شوې چې حمزه بابا د خدای(ج) تر کوره هم د پښتنو له قافلو رسه په
ملتيا تلل غواړي ،له څښنت تعالی څخه ځانته لومړی د مؤمن مسلامن په څېر پاک سپېڅلی
او پر ایامن روښانه زړه او بيا د پښتون فکر ،عزم او هوډيالیتوب غوښتنه او دعا کوي ،په مينه
کې خپلې مئینې ته د درناوي له پاره دواړه لېمه ښکته کوي ،خو بیا هم خپل افغانیت ورته
هيڅکله د رس ټيټولو اجازه نه ورکوي .که پښتون دوښمنه وګړي يې د کينې ،حسد او د
تعصب د ناوړه مرض او غرض له مخې پر ژبه (پښتو) د دوزخي ژبې تور پورې کوي ،خو
دی په ځغرده ،خپل پښتني ننګ ،غريت چې بې له شکه د کلک ایامن نښې دي ،جنت په
تللو باندې کلک باور لري او یا داسې نورې بې شمېره شعري بېلګې چې د دې اثر ليکوال
يې د سلګونو بېلګو له منځه ډېرې غوره او په زړه پورې بېلګې را اخيستي او بيا يې د خپلې
پوهې ،لوړ اديب ذوق او پياوړي ميل پښتني احساس په رڼا کې په خوږه ،رنګينه اديب ژبه په
لنډو خوږو عباراتو او جملو کې د هغو داسې توضیح او ترشيح کوي ،چې لوستونکي او
اورېدونکي يې له هر ټکي نه ډېر خوند او پوره پند اخيستی او خپله اديب تنده هم پرې
خړوبولی يش .ليکوال ليکنه له لفظي او معنوي پيچلتيا نه ژغوري ،ليک نخښې يې ښې پر
ځای کارويل ،د موضوع په اړه له باوري معلومايت رسچینو څخه يې د مأخذ ښودنې له
اکاډميکو معیارونو رسه سمه استفاده کړې او د ټولې ليکنې په پای کې يې د هغو مجموعي
ليکلړونه راوړي دي.
په پای کې د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کاليزې په وياړ د دې ارزښتناک اثر د چاپ او
خپراوي له پاره د علومو اکاډمۍ د مرشتابه له ځانګړې پاملرنې څخه په مننې ستاینه کوم،
ليکوال ته يې د ال غوره فرهنګي خدمتونو په الره کې نورو ډېرو برياليتوبونو او د حرضت
حمزه بابا(رح) سپېڅلې اروا ته د څښنت تعالی له درباره د بخښنې له پاره د دعا السونه لپه
کوم ،ټول افغان اولس ته د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کاليزې مبارکي وایم او ورته د
رسارسي سولې ،سوکالۍ ،هر اړخيزو علمي -فرهنګي پرمختياوو هيله کوم.
په درنښت
څېړنپوه دکتور سيد محي الدین هاشمي
د علومو اکاډمي -دايرة املعارف مرکز
د زمري پنځمه۹۳۱۸ ،ل /د جوالی ۷۱مه ۷۵۹۱م
1

پښتون حمزه

2

رسيزه
پښتون يو ډېر زوړ ويښ او بېدار قوم دی .د دوی تاريخ په زرګونو کالو خور دی.
په دغه سپېڅيل تاريخ کې داسې تاريخي واقعا ت او سانحې راغلې دي چې د پښتون
اعٰل اقدارو ،رواياتو او هوډ لپاره يې لکه د محک (زرکاڼی) کار کړی دی او
قام د ى
پښتانه يې په اصل شکل کې دنيا ته څرګند کړي دي .دې پياوړي قام چېرته هم د چا
رسه د زيايت يا د ظلم سوچ يا عمل نه دی کړی خو چې کله هم چا د دوی په خاوره
بلوسه کړې ده يا د دوی د آزادۍ تروړلو هڅه يې کړې ده نو بيا چېرې هم غيل نه دي
پاتې شوي .د دغه قوتونو رسه نېغ په نېغه جنګېديل او د خپلې خاورې تهذيب ،ثقافت
او مذهبي اقدارو د حفاظت لپاره يې د خپل ځان او مال د قربانۍ نه ډډه نه ده کړې .د
دې قوم د سيمې جغرافيا يي حيثيت داسې دی چې د تاريخ په هر دور کې دې خاورې
ته د غاصب سرتګې رسې پاتې شوې دي خو پښتون ولس ته دا فخر حاصل دی چې
هيڅ يو غاصب يې په خپله خاوره بلوسېدلو ته په اسانه نه دی پرېښی .پښتانه په خپله
خاوره تهذيب ،متدن ،ثقافت ،تاريخ او جغرافيه د زړه نه مني دي .څوک چې هم د
دوی د چېړلو هڅه وکړي يا ورته په خرينه سرتګه وګوري نو د پښتون د انتقام د اور نه
ځان نه يش بچ کولی.
د دې سپېڅيل قام ژبه ،لباس ،دود دستور او نورې ډېرې خربې د ټولې نړۍ نه ځانګړې
او بدلې دي .د دوی د ژوند ژواک رنګ روغن بې شانه فطري او سوچه دی .د دې عظيم
ولس د ژوند ضابطه (پښتونويل) يو داسې پياوړې او نوموړې الره ده چې د نړۍ هغه ټولو
قامونو چې د دوی رسه يې معامالت راغيل دي ،د دوی د خپلې خاورې ،وطن ،دين او
ناموس رسه مينه منلې ده او بيا ټول عمر يې د دوی د عظمتونو سندرې ويلې دي.
د قوم د نورو غړو په شان د دې قوم شاعرانو هم د خپلې خاورې د خپل قوميت
خوندي ساتلو لپاره کله په شعوري او کله په الشعوري توګه زيار کړی دی .د دوی دغه
زيار د چا نه پټ نه دی بلکې په کتابونو کې خوندي دی .مغلو نه راواخله تر فرينګيانو ،تر
روسيانو او تر امريکنيانو پورې د هر غاصب خالف د دوی په شعر کې د بغاوت نخښې
ځليږي او دغه بغاوت د قوميت او مقاميت په بنياد دی.

پښتون حمزه
زما د يو نظم "حمزه بابا ته چيټۍ" يو دوه بندونه وړاندې کوم ،کوم چې د حمزه بابا د
وفات په څلوېښتمه په جمرود ټېډي بازار کې اورولی شوی و:
د پښــــتو ژبــــې او ادب پــــه مــــخ کــــې څــــري حمــــزه
زمـــــا د قـــــام د مســـــتقبل د خـــــوب تعبـــــري حمـــــزه
تـــا د شـــلمې صـــدۍ ګونـــګ پښـــتون لـــه ژبـــه ورکـــړه
د دې پېــــــړۍ پــــــه باباګــــــانو کــــــې امــــــري حمــــــزه
***
پـــه ټيټـــو ســـرتګو غـــيل غـــيل ســـتا انځـــور تـــه ګـــورم
زړه مې را ډک يش چې دې خپل لوټ شوي کور تـه ګـورم
***
جګـــــه شـــــمله دنګـــــه غـــــړۍ پـــــه زړه فقـــــري بابـــــا
ســــتا د شــــعرونو نــــه جــــوړ شــــوی ســــتا تصــــوير بابــــا
زه دې د فکـــــــر د الـــــــوت پـــــــه انـــــــدازه پـــــــوهېږم
دا بـــــه راويښ کـــــړي د اوده پښـــــتون ضـــــمري بابـــــا
***
خــو چــې پښــتون د بــې حســۍ پــه اوږو ســور تــه ګــورم
زړه مې راډک يش چې دې خپل لوټ شـوي کـور تـه ګـورم
امري حمزه خان شينواري (1442 -1448ء) په پښتو شاعرۍ کې د قوميت ډېره لويه او
معتربه حواله ده .دا هم يو عجيبه اتفاق دی چې حمزه صاحب په يو وخت يو منلی شوی
صويف هم دی او د قوميت يو سرت علمربدار هم .د دوی د قوميت او مقاميت دغه خوبۍ نه
رصف دوی د پښتو غزل د بابا په چوکۍ کېنويل دي بلکې د پښتو غزل خصوصاً او نورې
شاعرۍ عموماً ټولې الرې چارې او اصطالحات يې پښتانه کړي دي .دغه انقالب زه په
دې مجبور کړی يم چې د حمزه بابا د قوميت د تصور جاج واخلم او د دوي نه پس په
پښتو شاعرۍ د دوي د قوميت د تصور او تخيل اثرات وسنجووم .د تحقيق داصولو تر مخه
د دوی نه وړاندې د پښتو شاعرانو په کالم کې د دغه اثراتو جاج اخستل هم رضوري وو،
ځکه د دغه بحث نه بغري يوې کوټلې نتيجې ته رسېدل ګران وو.
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رسیزه
د حمزه بابا په شاعرۍ کې چېرته داسالمي قوميت ،چېرته د پاکستاين قوميت او
چېرته د پښتون قوميت ذکر شوی دی .د داخيل شهادتونو نه دا ثابتېږي چې حمزه بابا
په بنيادي توګه د پښتون قوميت علمربدار دی او هغه دا ګڼي چې پښتو او اسالم د يو بل
رسه جخت تړيل دي .زما کوشش دغه و چې د دغه قوميت د تصور څېړنه وکړم او
تنقيدي جاج يې واخلم.
په دې مقاله کې دې حقيقت ته پاملرنه شوې ده چې د مستندو وسيلو نه د مقالې لپاره
بنيادي حوالې ولټول يش .د دې مقصد لپاره د پښتو نه عالوه داردو او انګرېزۍ کتابونو نه
هم د موضوع په هکله ګټه اخستل شوې ده .وررسه د ثانوي حوالو د رضورت له مخې له
اهمو اليربېرو ،شخصيتونو او انټرنېټ نه هم استفاده شوې ده او د هغه ټولو موادو راغونډونه
او مطالعه شوې ده کوم چې وخت په وخت په تحقيقي رسالو ،مجلو او اخبارونو کې په
دغه موضوع خپاره شوي دي.
د حمزه بابا په ژوند ،کار او زيار تر ننه زما د علم مطابق د اېم فل او پي اېچ ډي په سطح
څلورو سکالرانو تحقيق کړی دی او ال دغه لړۍ دوام لري ،خو تر اوسه د بابا د قوميت
غوندې په اهمه او ارزښتناکه موضوع څه کوټلی کار نه دی شوی .ما تر خپله وسه د حمزه
صاحب د دغه اړ په هکله د ګڼو معلوماتو راغونډولو هڅه کړې ده .دغه زيار په ليکيل
شکل کې په دې مقاله کې موجود دی .هيله ده چې د دې موضوع څېړنکاران به دا د ځان
لپاره د وړاندې تلو يو پړاو وګڼي .د دې مقصد لپاره ما د خپل نګران ،د پښتو څانګې پېښور
پوهنتون د رئيس پروفېرس ډاکټر عبدالوحيد رسه څو څو ځله صالح مشوره وکړه .ما ته اول
دا ډېر اسان کار ښکارېدو خو چې څومره زه دغه سمندر ته ورکوزېدم نو غاړې لرې وتې
خو د حمزه رسه روحاين او علمي تعلق زه د خپل ټاکيل مرام لوري ته روان ساتلی يم .نه
يم پوه چې هغه کومه جذبه وه ،کوم توان و ،کوم تاثري و چې زه يې خپل کار ته په يو مخ
داسې چمتو کړی وم چې هاله مې رس وچت کړو چې کله مې کار پای ته ورسوو.
په وړومبي باب کې د حمزه شينواري د ژوند ژواک ،تعليم ،مشغلو ،د شاعرۍ ميدان ته
د راتللو ،د مرشدنه الس نيوی ،د سيد عبدالستار شاه (بادشاه جان) له اړخه د دوی د فکري
او روحاين روزنې او د اردو شاعرۍ نه د پښتو شاعرۍ لوري ته د راتللو لنډه شان قيصه بيان
شوې ده.
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پښتون حمزه
په دويم باب کې د قوم او قوميت د عمومي تصوراتو په هکله د نړۍ د مفکرانو نظريې
او د لغت او انسايکلوپيډياوو د شوو تعريفونو خاکه او د دغو ټولو رسه رسه د قرآن او
حديث په رڼا کې د قوميت د عمومي تصوراتو جاج اخستلی شوی دی.
په درېيم باب کې د حمزه بابا نه مخکې په پښتو شاعرۍ کې د قومي تصور د نخښو
نښانو يو مخترص جاج اخستی شوی دی چې د ابتداء نه واخله تر روښانيانو ،د خان بابا
خوشحال خان خټک او بيا پړاو پر پړاو تر شلمې پيړۍ د هر دور د خاص خاص يو څو
شاعرانو په کالم کې دغه رنګ لټولی شوی دی او د دې رسه رسه په وليس شاعرۍ کې هم
د قوميت او مقاميت سنجونه او کره کتنه شوې ده.
څلورم باب د حمزه په شاعرۍ کې د پښتنو قدرونو لټون او وضاحت کوي .د پښتون
ثقافت د پراخه توکو په هکله د حمزه د شاعرۍ نه ملغلرې راټولې شوې دي او د پښتونولۍ
د روزنې او پالنې لپاره د حمزه بابا د جذبو او فکرونو د جاج اخستلو پوره هڅه شوې ده.
هسې خو د قوميت رنګ تقريباً د هر پښتون شاعر په شاعرۍ کې په نظر راځي ،خو د
ح مزه بابا قومي تصور ډېر امتيازات لري د دغه امتيازاتو ننداره په پنځهم باب کې د ښودلو
کوشش شوی دی .د پښتو او اسالم په خپلو کې نزديکت او د حمزه بابا په دغه هکله ډېره
سپېځلې وينا د دغه باب توکي دي.
شپږم باب د مجموعي نتيجې په توګه ليکلی شوی دی .په ټوله مقاله کې چې کوم
سوالونه را اوچت شوي دي ،په دغه باب کې د هغو سوالونو د ځوابونو لټولو او د مقالې نه
د تر السه شوو مقصدونو تذکره شوې ده.
په مجموعي توګه د حمزه بابا د قوميت او مقاميت په هکله شوی دغه کار په دغه
موضوع يو وړوکی قدم دی چې په راتلونکي وخت کې د څېړنکارانو لپاره د يوې حوالې
په توګه پکارېدی يش .په دې موضوع د کار کولو نور هم ډېر ګنجايش موجود دی خو
ځنګل د زمرو نه نه خايل کيږي .په حمزه بابا مني هم ډېر دي او د پښتو پښتونولۍ عاشقان
هم په درنګړو دي.
د دې ستړي خو خوندور کار په خري رسه رسته په رسولو زه د خپل پاک رب ډېر شکر
ګزار يم چې زما د قلم نه يې د دغه عظيم کار اخستلو توان راکړو او دومره مهلت يې
راکړو چې زه دغه خپل کار ولس ته هم ورسولی شم.
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رسیزه
د مقالې د نګران خپل خوږ استاد پروفېرس ډاکټر عبدالوحيد نه عالوه د خپل خوږ مرش
او مهربان پروفېرس ډاکټر يار محمد مغموم خټک ،د کابل پوهنتون د پروفېرس ډاکټر
محمداجان حقپال ،د جالل آباد پوهنتون پروفېرس ډاکټر زرغونه ريښتني ،د خپلو خوږو
کرشانو ملګرو پروفېرس فقري محمد فقري ،پروفېرس شهاب عزيز ارمان او د پښتو اکېډمۍ د
اليربيرين ښاغيل شاهد عيل شاه ،د اسالميه کالج پوهنتون پېښور د اليربېرين ښاغيل
تحسني هللا او وېب اېډمنسټرېټر ښاغيل ثناء الرحامن د مرستې او ملګرتيا نه بغري دغه ګران
کار رسته رسېدل اسان نه وو .د خپل جانان ملګري او د سبقي پروفېرس ډاکټر اسلم تاثري
افريدي د کتايب مرستې ذکر نه کول به ډېره ناروا وي او په تېره تېره د خپل خوږ کرش عابد
خان خليل بې شانه مننه کوم چې زما د قلم نه وتيل لفظونه يې سمدستي په کمپيوټر ډېر په
مينه او توجه خوندي کړي دي.
په نورو محرتمو کې د خپلو عزيزانو ډاکټر فضل نارص قايض ،ډاکټر احسان معبود
قايض ،انجنري ازهر قايض ،ډاکټر فرحانه قايض ،د خپلې درنې کور ودانې او خپلو بچو ډېر
شکرګزار يم چې د دوی د مرستې نه بغري دا کار بيخي ممکن نه و.
هللا دې زمونږ نه د قام ،امت او انسانيت د رسلوړۍ کار واخيل( .آمني)
په درناوي
ډاکټر اباسني يوسفزی
رئيس رحامن باباچري پښتو څانګه
اسالميه کالج پوهنتون پېښور
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