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Pashto Ghazal after September 11th 

(Kabul, Peshawar) 
 

Research Fellow Ph.D. Abdul Zahir Shakib 
 

Abstract  

The September 11 attacks on the World Trade 

Center in New York influenced the situation in our 

region. Pashtun culture, especially Pashto literature also 

underwent changes in the post 9/11 era. Pashtun writers 

and poets projected the changes in all genera of Pashto 

poetry and prose. More specifically, this change is 

greatly felt in Pashto Nazam and ghazal. The era saw 

changes in the intellectual as well as technical 

dimensions of Pashto Nazam and ghazal.  

Pashto ghazal widen its scope and started covering 

different topics social and politics topics. This situation 

led to the replacement of new synthesis, words, names, 

terms and the Metaphor. 
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 لنډیز
م کال د یوولسم سپتمرب له پېښې  ېې  پېه نېایی الیېو  ۱۰۰۲پښتانه لیکوال د 

ښ شول . دوی په یراورسه هم مشهوره ده ، وروسته د نړۍ له  بدلېدونکو حاالتو رسه 
نظم او نرث ک  دغه حاالت انځورول ې  له امله ی  پېه پښېتو ادبیېاتو کې  لېه دغې  

سته حاالتو اغېز څرګند شو. په دې مقاله ک  نه دغه پېښه څېړل کېېي  و پېښ  راور 
او نه ی  په ټوله ک  پر پښتو ادب اغېزې، بلک  هغه فکر  او تکنیکي بدلونونه ېې  

کې  لیېدل پښېتو غېزل  پېهبرې او کوزې پښېتونووا کې   په  له دغ  پېښ  راوروسته
 کېي ، څېړل کېي .

 رسیزه
م کېېال د یوولسېېم سېېپتمرب پېښېې  د سېېیم  پېېه حېېاالتو کېې    ېېر بدلونونېېه ۱۰۰۲د 

راوستل، فرهنګي او کلتور  حاالت هم له دغ  پېښ  څوېه اغېېزمی شېول، دا اغېېز پېه 
لېو اانرونېو کې  لېه دغې  پېښې  څوېه د پښتو ادبیاتو باندې هم وشو. د نظم او نرث پېه ټو 

راز ي دلو حاالتو انځور د پښتنو لیکوالو او شاعرانو له خوا وكښل شو؛ خېو پېه   ېره انېدازه 
دا انځور د پښتو په نظم او په ځانګړ   ول په غزل ک  تر سرتګو کېي  ې  لېه املېه یې  

تو غېزل خپلېه د پښتو غزل په فکر  او تکنیکي برخه کې  بدلونونېه رامېنه تېه شېول. پښې
ملنه رنګا رنګ موضوعاتو ته پر ښوده ې  تر   ره یې  سېیاا او ټېولنیز حېاالت رانغېا ل 

 ې  له امله ی  نویو اصطالحات، ترکیبونو، استعارو، نوو کلمو او نومونو ځای ونیو.
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

و م کال د سېپتمرب لېه پېښې  راوروسېته حېاالتو پېه پښېتو ادبیېات۱۰۰۲دا ې  د 
باندې   ره اغېزه کړې او دا اغېزه په ځانګړ   ول د پښتو په غزل ک  لېدل کېېي ، 
نو په کار وه ې  د پښتو غزل دغه فکر  او تکنیکي بدلو  ې  له دې حېاالتو څوېه 
 راغلی او ترې اغېزمی شوی دی، وڅېړل يش ې  په دې مقاله ک  څېړل شو  د .

 د څېړنې موخه
پېښې  څوېه د راوروسېته  ۲۲کېال د سېپتمرب د م ۱۰۰۲په دې مقاله کې  بېه د 

 پېه روښېانه يش او دا بېه ا په پښتو غېزل بانېدېنوو پېښو اغېزې د برې او کوزې پښتو 
 غزل ک  راغيل د . په پښتو اګه يش ې  کوم فکر  او تکنیکي بدلونونه 
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 د څېړنې پوښتنې
م کال د سېپتمرب لېه پېښې  راوروسېته پېه پښېتو غېزل کې  څېه  ول ۱۰۰۲د . ۲
 لونونه راغيل د ؟بد 

 پښتو غزل په دغه خاصه زماين مقطع ك   په څه  ول بدلو  موندىل دى؟ .۱
بدلو  د غزل په جو ښت یېا سکښېت کې  راغلېی او  اوسنیپه پښتو غزل ک   .۴

 که په موضوعي برخه ک ؟
 د څېړنې میتود

 په دې مقاله ک  له ترشیحي ې توضیحي میتود څوه کار اخیستل شوی دی.
 عموضو  اصيل

را وروسېته د پښېتو غېزل پېه ارتقېا ي څوېه کېال   م١٠٠٢موک  له دې ې   له 
 هالزمه بومل ې  د غزل په باب هم څو لنډې خربې وکړم او د هغې  ،سفر خربې  وکړو

 په تناظر ک  بيا خپل  موضوع ته الر پيدا کړو : 
غزل ې  د رشقي شاعرۍ تر ټولو مقبول او منىل شېعر  صېند دى د پېارا او 

ابو په څېر له عريب اب  څوه پښتو اب  ته راغىل او په پښتو ادب ک   ې  اکېرب  اردو
 زمينداور   لومړىن معلوم شاعر پېژندل شوى دى . 

رم  دی ې   له مقبوليتېه   ې  انکېار دنيا  ک  غزل هغه منظوم شعر  فو  په اديب
او ناشوىن دى ، غېزل د ادب پېه لېوى در ېاب کې  تېر ټولېو عېام او مقبېول فېورم دى 

هر شاعر په دغه فورم ک  خپله طبعه آزما ي کړې ده او د غزل پېه ليکلېو کې   یبآتقر
   خپل ځانګړى شناخت پيدا کړى . پښتو  غزل ې  په شپيمه هجېر  پېېړۍ کې   

هېم پېه بېه لېه ده و انېدې   ،ښېکاره کېړى او کېېداى يشرا    په پښتو ادب ک  رس 
نېه    اکېرب زمينېداور  لېهې   نه لرو په واك ك ، خو موږ    بېلګ   ك  وپښتو غزل 
 خېو ل دغه فورم   رې لو ې اورې ليد  ،حمزه بابا پورې او بيا تر دې وخته تر راواخله

 خپل مقام     د ادب  په لو ه کورنۍ ک  ساتىل دى .  
غزل په شاعرۍ ک  د نازک مزاج خاوند دى  او په   رو بې  ځا ېه پسېولونو  ې  د 

ې  د دغېو معيېارونو او  او خپل  ګاڼ  لر  پل  ځانګړن خښکال بار درنېي  ، نو تل 
ِمحکونو د معلومولو لپاره هم ادبپوها  په  وه خولېه نېه د  او د غېزل پېه ا ال بېالبېېل 

 نظر ات و اندې شو  د  . 
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د غزل په ا ال که موږ بحث کوو ، نو د بحث الرې مېو با ېد معلېوم  و  ، ېې   ېوه 
يک دى او بل    موضېوعي جو ښېت او د    د غزل شکيل سکښت، جو ښت او تکن

  مفاهيمو ادا نه ده. 
شېکل راغېىل او دومېره  هله پيله تېر دې دمېه پېه  ېو  یبا  د غزل شکيل جو ښت تقر
عېريب كلمېه ده او قاموسېونو  ې   اصېال غېزل ېې   . خاص بدلو     نه دى موندىل

ځېوانۍ پېه کې  د ېې  ، رااخيسېت  و په مفهېوم کول وخرب د له ښځو رسه  لغو  معنا
ذکر کول، د عشق او مين  خربې اورولو ته هم و ل شوى دى  او په اصېطال  کې  د 

ېې  پېه هغېه کې  د ښېکال،   وه وز  او  وې قافي  د شعرونو هغې  ټېولګ  تېه وا ېي
عشق، د معشوق  ستا نه، د طالب او مطلوب خربې اترې، اخالق، فلسفه، تصوف او 

   د قلبي وارداتو بيا  و .
 حتېیاظ د غزل بيتونېه لېه پېنځېو څوېه نيېول ، تېر پنځلسېو او د جو ښت په لح

ې  د ټولو مرسو وز  بېه رسه برابېر  پوها  وا ي ې  تر درو شت پورې رسېي  ځیني
و ؛ لومړنۍ دوې مرسې به    په خپلو منځونو ک  همقافيه و  او تېر هغېو وروسېته 

 پېرو  کو  .به د ټولو بيتونو دومي  مرسې د لومړ  بيت  ا د مطلع  د قافي  
او مضمو  له مو   و له بل رسه توپري لر ،  عنې  پېه هېر بيېت کې   معناغزل د 

   ځانګړې موضوع بيانېي  او د  وه بيت  مضمو     له بل رسه توپري لر ؛ ځينې  
وختونه موتلد او متضاد کيفيتونه هم د غزل په  وه بيت ک  راځي. له دې رسه رسه 

الف رضور  نه دى؛ داس  هم کېي  ې   ېو غېزل دې د غزل د بيتونو د معناوو  اخت
له رسه تر پا ه  وه موضوع تعقيب کړ  ې  په اديب لحاظ دې  ول غزل ته مسلسېل 
غزل وا ي او که ېېرې د هربيت ځانګړې موضوع و ، نو بيېا ورتېه غريمسلسېل غېزل 
ه وا ي. په لومړ  رس ک  غزل د عشقي مضامينو لپاره  و ځانګړى فورم و، خو وروسېت
د غزل په جامه ک  شاعرانو هر  ول مضامني او مفاهيم راونغښېتل، خېو لېه دې رسه 

  رسه    تر اوسه خپل اهميت او ارزښت پرځاى ساتىل دى.
ې  تر ټولو شعر  فورمونو ز ېات مقبوليېت  په رشقي ادب ک  غزل هغه فورم دى

زل پېېه لېېر  او د رشقېېي ادب او پېېه ځېېانګړ   ول د پښېېتو ادب اکېېرثو شېېاعرانو د غېې
ېوکاټ ک  خپل   ر شعرونه و يل د ، په همېدې وجېه پېه پښېتو ادب کې  غېزل د 
نورو شعر  فورمونو په تناسب   ر ز ات ظرافېت او لطافېت تېه رسېېدىل دى. د غېزل 
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ېې  دې فېورم تېه د پښېتني ېاپېر ېال   ېرې  ښکال او ظرافت پر دې نور هم ز ات شو
ېې  د دوى قلېم  غزل داس   و فورم دى انځورن  ورننوت ، ځوانو پښتنو شاعرانو ته هم

ېې   په ک  ښه ازمېيښت کوالى يش. پووا به د غزل په ېوکاټ ک  هغه مسا ل راتلل
په ټوليز  ول    غنا ي او عشقي مسا ل په خپله غېي ک  رانغا ل، وروسېته بيېا د غېزل 

  ېې ځولۍ د اوند له نورو رنګارنګ ګلونو  که شوه او اوس غزل تر دې بر ېده رسېېدىل
    په  وه مرسه ک  ناخوال  او په بله ک  د اوند د خوږو رنګارنګي موندىل شو.

 لېهد غزل په ا ال د ادبپوهېانو نظر ېات   ېر او موتلېد د    ېې  اکېرثو پوهېانو  غېزل 
ې  دلته    د موضېوع د اوږد ېدو  شکيل فورم څوه ور هاخوا په معنو  فورم پس  تړىل

 :  ه ارتقا ي سفر  و لنډ نظر غورځوواو د پښتو غزل پله و رې له ز ات تفصيل څوه تېر يو 
موږ موک  هم  ادونه وکړال ې  په پښېتو ابېه کې   د غېزل لېومړىن معلېوم شېاعر  

ې  د اکرب په   وه غزل  ې  دوه غزل     موږ ته رارسېديل د  ید یاکرب زمینداور 
وخت له  ک  ټول  د عشق، مین  او آشنا خربې د ، خو په یو بل غزل ک     بيا  د

 .  فر اد کو  لوظاملانورسه ټکوىل  او د زمان  له ناخوا

نو  پښېتو  غېزل   ځي،ته را پېرروښاين  زمينداور  څڅه  خو کله ې  غزل له اکرب
تصويف بڼه  غېوره  تر   ره  دروين شكل  رنگ اخيل او د دغ  دورې د غزل د تصوف 

 ي. او د غزل موضوع تصوف ګرځ و ک
او پېه رنېګ وركېړ پښېتو غېزل تېه نېوى  خا  خټك  لشحاخو له روښانيانو وروسته 
او  جامه ورواغوسته  ، غزل ته    پښتني دورا  پيل كړ ښكال يزپښتو ک     د غزل 

 :راښكاره كړېپه  وه مرسه ک     توره او په بل ک  زلف   د غزل 
 توره ې  تېر يې خو ګوزار لره کنه

 مخ(  ٢٧١خټك .کليات،  )خوشحال زلف  ې  ولول يش خو خپل یار لره کنه

د پارا غزل رسه سېيال كېړ او د غېزل غزل په رښتين  معنا پښتو خوشحال بابا 
کې  نېه  ونېوغزلخپلېو  خوشېحال بابېا پېه  .ښكال يز ا خ    په رنګارنگ گاڼو و پسېوله

بلکې  پېه غېزل کې   ې  عرفېا  ، ، بيېا  کېړل عشقي مسا ل او لطيد فكرونېهیوازې 
 نېورو مسېا لود، نصایحو، حکمت، وطی پېالن ، حسېی او تصوف، فلسف ، اخالقو، پن

او د ګڼو ټېولنیزو موضېوعاتو تېر څنېګ  ې  د پښېتنو د هغېه  وخېت  ته هم ځای ورکړ
 حاالت ترسيم کړل  او لنډال دا ې  غزل    پښتو  کړ.  
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، ارشف خا  هجر ، عبدالقادر وروسته رحام  بابا، حميد باباڅوه له خوشحال 
، عيل خا  او په سېلګونو نېورو پښېتنو یدا،  پیرمحمد کاکړ، کاظم خا  ش خا  خټک

او په شلمه پېړۍ کې  حمېزه بابېا پېه  شاعرانو د غزل په ماڼۍ نو  عامرتونه آباد کړل
  وه خوله د پښتنو له خوا د پښتو غزل بابا و نومول شو. 

لکېه ارشف مفتېو  ،  ،له حمزه بابا رسه همزما  او وروسته    ېرو پښېتنو شېاعرانو
طېاهر در خا  سېمندر ، قلنېدر مومنېد ، محمېد صېد ق پرسېيل ، ا ېوب صېابر ، سمن

، مس القمر اند ش، اکرام هللا ګرا کالېو ، سيد الرحمی سليم، همېش خليل، ش
عبدالروف زاهېد ، ، ز، رحمت هللا درد،  اکټر ارسار، سليم راخاطر افر د ، قمر راهي

، درو ېش  محمېد عېارف اکټر اعظم اعظم، رحمېت شېاه سېا ل، سېعيد ګېوهر، خېري
سېني با، پريمحمد کاروا  ، اظهارهللا اظهار ، سعيد رهېرب ، اسېحاق ننګيېال ، ادراين

، فر ، ، قيرص افر دى ، روما  سېاغر وسفزى ، محمود ا از ، ر اض تسنيم ، سهيل جع
حسني احمد صادق ، عبېدالبار  جهېاىن ، سېيد شېاه سېعود ، اسېريمنګل ، محمېد 

محمېد اقبېال اقبېال، عېان اشېنغری،  شېفق، ارسار دطېورو، ، -ر -اسالم ارمېاين، م
نویېد، ارشف  البشېېرعبدالروف زاهد، غاز  سیال،  اکرت اقبال فنا، خېالق زیېار، نورا 

غمګیی، فضل الدیی خټک، افضل شوق، رضا مهمند ، داد محمد دلسېوز، مېېرمی 
، طېاهر  سیده شبنم،الل پاېا آزمو  ، اجمل اند ، بشرياحمد پېره ، مصېطفس سېالک

بونريى ، رشر ساپس ، طا ر ځالند ، فيصل فارا  ، حسينه ګل تنها، سېلام شېاهني او 
په سلګونو نورو شاعرانو  د غزل لیکلو ته موه کېړې او هېر ېېا لېه خپلې  طبعې  رسه  

 . نر ک  د ځانګړو تجربو خاوندا  د او هر  و په دې اا سم دغه فورم  ازمایلی دی

ق، پېه بلېه کې  صېوفيانه مسېا ل، پېه بلېه کې  د د غزل پېه یېوه مرسېه  کې  عشې
ېې  دې رنګېارنګيو پښېتنو  معشوق  ښېکال، بلېه  ې   فلسېفه او نېور مسېا ل بيېانو 

ېېې  اوس د غېېزل هېېر  بیېېت خپلېېواک او بېېی تاجېېه  شېېاعرانو تېېه نېېوې الره پرانېسېېت 
 .  پاېاهي کو 

اوت او لېه عېاد  وګېړو  ېو متفې او توپري لر  رسه د ټولن  له نورو وګړو ې  شاعر 
انسېا  و ېل شېوى دى او د اونېد لېه پېښېو او  حسېاسبېل کس دى ، ځکه خو ورته 

موضېېوعاتو  ېې  درک او اخيسېېتنه لېېه نېېورو انسېېانانو اوره او حساسېېه ده. د پېښېېو او 
موضوعاتو پر و اندې د نورو په پرتله ار حساسيت څرګندو  او دغه احسېاس  ې  پېه 
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او خلېک د اونېد لېه  اظهېارو    خلکو تېه  ز ال ک  و ده او پټ نه پات  کېي  ، بېرته
د ې. کېړ  ه   ورته نېه د توجهاو   کړ  ېخربو  ې  دوى په ب  پروا ئ تېر  وشېب وهغ

 لېېهشېاعر د شېعر خېام مېېواد د هغېه ېاپیریېال  او د اوسېېېدو ځېاى دی، د ېاپیریېال 
د شاعر  د شعر خام مواد هم بدلو  مومي،که دغه بدلو  ماد  و  او یېا رسه بدلو  
نو  و ،  متوکل پاېا به د خپل وخت شاعرانو تېه پېه سېتاینو  الېۍ ورکېول ، یېو مع

صحرا ي او بانډال ېس فصیح  شاعر عيل ورننوت، مته لر  ې   الۍ تر السېه کېړ ، 
پاېا ته    خپل  شعر پیل کړ، ورته وا ي: ته په وفا ک  لکېه سېپی او د غېم پېه پیېدا 

بېو  ولهېه  ې . وزیېرا  راوپار ېدل خېو کولو ک  لکه سیرلی او په سوا ک  سمه د او 
متوکل پاېا وخت ورکړ، په ماڼۍ ک     له څو میاشتو  ساتلو وروسته پاېېا تېه شېعر 

متوکېل پاېېا وایېي: وو ریېدم ېې  د   ېر لطافېت . او داس  شعر    ووا ه ې  ووایه
 نه يش.  څوه  شاعر ویل

د رسه پېه تغيیېر  دغه یوه بېلګه موږ ته دا په  اګه کو  ېې  د شېاعر د ېاپیریېال
دوهمې  نړ ېوالۍ جګېړې  لېههغه داخيل نړۍ هم تغيیر مومي، د فرانس  د انقېالب 

وورسته په عمومي توګه په ادب ک  څرګند توپیر راغی او انساين غوښتنو ته پېه کې  
ځای ورکړل شو، البته دا توپیر او نوښت د تېر ادب په ټولیزه توګېه نفې  کېول نېه وو، 

 شو.   رامنه ته بلک  د هغ  په امتداد
ر ال له ټولو تودو سړو اغېز مني ، د پښتني سېيم  د وروسېتيو  ېشاعر ې  د ېاپ

پېښو اغېز د ځوا  نسل په شاعرۍ کې  پېه غرغېرو دى ، دوى پېه جنېګ کې  رالېوى 
د جنېګ پېښې  ، تصېو رونه او د قاتېل او مقتېول څېېرې د دوى پېه  ،شوى نسېل دى

 شاعرۍ ک  هک شو  د  . 
ریېېال نېېه ېیعېېي شېېاعر  ده، ټېېول تېېوکي  ېې  د هېېم هغېېه ېاپپښېېتو شېېاعر  طب

اخیستل شو  ې  شاعر په ک  اوند کو  او پېه خپلېو پنځګونېو حواسېو  ې  درک ا ر 
کو ، د پښتنو په سيمو باندې د ښکېالګرو  له بریدونو  وروسته شېاعرانو د حامسېت 
غېه اور په خپلو شعرونو ک  بل وساته او تر هغې  بلیېده ېې  ښېکېالک  مېات شېو، ه
 وو. مهال د غزل اساا ټکي شهادت، سنګر، جګړال، ټوپک، مقاومت، دښمی  او نور 

لسم سپتمرب ې  د نړۍ په تار خ او په ځانګړ   ول  د امر کا پېه تېار خ کې  و  و 
په دغېه ورځ د  امر کېا پېه واشېنګټی    ا او نيو ېارک کې   ، وه ب  مثاله  ورځ وه
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خپلېو  لېهپېړال پېر القاعېده ورواېولېه او  وبر ېدون غېوامر کا انو د د ،بر دونه وشول سرت
خپلېېو نظېېامي تجهيزاتېېو رسه  لېېهمتحېېد نو رسه  ېېو ځېېاى د القاعېېده پېېه لټېېو  پسېې  

، نګړ   ول په پښتنو سيمو ک  سيااافغانستا  ته راغلل او په افغانستا  او په ځا
  ټولنيزو او اقتصاد  حاالتو  و دم بدلو  وموند. 
 د رسونو په لوټول  دنیا ی  ارش کړی 

 پښتانه خپل منه ک  د جنګ اور ته ملن  وهي
 )شفيق هللا شاداب(

زه د  وولسم سپتمرب په پېښه خربې کول نه غوا م او نه هم دا خېربې کېوم ېې    
بېرې  پېه  ځ ددغ  پېښ  اثرات په مجموعي  ول په پښتو ادب څه وو ، بلک  زه  وا

تکنيکېي بېدلونونو څېو خېربې کېول  پښتونووا ک  د پښتو غزل په فکېر  اواو کوزې 
 غوا م : 

، ک   و لړ بدلونونه رامېنه تېه کېړال څرنګه ې   د  وولسم سپتمرب پېښ  په سيمه
 ونېهبدلون  ېو شېمېرنو په فرهنګېي  ګېر او پېه ځېانګړ   ول پېه پښېتو ادب کې  هېم 

نځیېره ووت. د ېېاپي ز را یو لېه ویېره او تلېویزو  لېه  .سکوت مات شول، رامنځته شو 
و بازار ګرم شو او شمېر    له سلګونو واوښت . په پښتني سيمو کې   فرهنګېي خپرون

اديب سېیمینارونه او غونېډې  ېټولن  او خپرون  رامنځتېه شېوې. پېه لسېګونو علمېي 
 لمشاعرو رسبېره د نوو مشېاعرو بنسېټونه  کېښېودل شېو  وجو ې شوې، پر ز و دودیز 

پېه خوسېت  ،رت دودیېزه مشېاعره(نښد پکتیا ک ) په ې  دودیز رنګ ی  وموند، لکه: 
پېه کنېدوز  ،پېه کېونړ کې  )کېونړ سېیی( ،په هلمند کې  )هلمنېد سېیی( ،ک  )ېنار(

پېه  ،پېه زابېل کې  )بېادام ګېل( ،په میېدا  ورد  کې  )مڼې  ګېل( ،ک )رید  ګل(
او همدارنګه په  ز و جرګو او  پکتیکا ک  )شیخ اسامعیل(، په لوګر ک  )سنځل ګل(

لن  او خپرون  پیل شوې. د مشاعرو بېازار تېود شېو او  د بیېا  بهیرونو رسبېره نوې ټو 
 زادۍ  وده وکړه. آ 

د سپتمرب له پېښ  وروسته  سیم  ته د نړ وال  تروریزم او نړیوالو ځواکونو راتېګ 
پراخېه اغېېزه وکېړال، د پښېتو بانېدې په شعر او ادب او په ځانګړ   ول په پښتو غېزل 

عات د غېزل پېه ملېی کې  راوټوکېېدل، نېو  غزل ملی ارتېه شېوه او رنګارنېګ  موضېو 
اصطالحات، ترکیبونه، استعارې  په ک  ځای شول،   رې نامانوس  كلم  شېاعرانه 
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شوې، د نوې ټکنالوا  تعميم هم ب  اغېزې نه و ، پېر ز و معنېو  او لفظېي فورمونېو 
رسبېره ې  نوې ساه په ک  وټوکېده، نو  فورمونه له نظر  اختالفونېو رسه رسه هېم 

هېم راننېوتل  ، لکېه :   منځته شول.  پښتو نظم ته  وشېمېر نېوې کلمې  او نومېون را
ترهګېېر ، ځېېا رګس ، يب دوه پنځېېوس ، فسېېاد ، مافيېېا، خرب ېېال ، اوسېېپنيزه مرغېېۍ ، 

 ...هر ېورلکه، وز رستا  ، توره بو 
نوی فکر او خیال په نوو شېاعرانه ترکیبونېو او اصېطالحاتو ، نېوو تشېبه ګېانو، نېوو 

، سېمبولونه کې  غځېون  وکېړې او  د غېزل د ښېکال لپېاره یېو شېمېر بېدیعي  استعارو
شېېاعرانه ترکیبونېېه هېېم رامنځتېېه شېېول او نېېو  ځېېانګړ   او سېېیمه ییېېز سېېمبولونه 
وکار دل.  د موضوعاتو له پلوه د غزل ملی پراخه شوه ، د جګړې پر و اندې د کرکې  

ل ، پووا به  حاما افکېار  ېېغه پورته شوه ، نو  امتزاجي انځورونه په ک  ځای شو 
ېېدل ، خېو پېه وروسېتني بيانزیاتره په نظمونو ، ېاربیتو او د شعر په نورو فورمونو ک  

دور ک  جګړال، له جګړې کرکه، د تروریزم غندنېه، د سېول  سېتاینه، د غېزل موضېوع 
  وګرځېده. 

 دلته هر ګل د و نو رنګ اخيستس
 خود م  غزل د و نو رنګ اخيستس

 واب()عزت هللا ځ
افغانسېتا  او   ي ځواکونېهکله ې  لېه دوه زره  ېو کېال وروسېته د نېاټو او امر کېا

سيم  ته راغلل نو ددوى په مقابېل کې  غربګونونېه راوپار ېدل، پېه کابېل کې  د ب ېی 
، رامنه ته شو ې  دغه دولت ښېګڼ  او بدګڼ  درلودېحکومت موافق  له مو   و 

او ځينېو نېورو بيېا پېه موالفېت کې  خپېل  پلېویځينو پښتنوشاعرانو د دغه دولت په 
غزليز شعرونه  توليق کړل،  خو  و شمېر داس  شاعرا  هېم وو ېې  د دوا و  لېو پېر 

او د پښېتو ومونېد ې  دغ  مبارزې په  غېزل کې  انعکېاس  ضد    خپله مبارزه وکړال
غزل ز اته برخه له همدغه  ول مفاهيمو  که شوه ې  په دې برخه کې  لېه شېعر ته 

  : ځينو غزلونو څو بيتونه  راو و لهات دى، ې  دلته    ز  رشعا
 يب دوه پنځوس راوست  ده بال دموکراا ده
 د ېور د رشتونو او د غال دموکراا ده
 ولس لګيا په خپلو السو واين ولسونه
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 دا ېا و ل غلطه ده رښتيا دموکراا ده
 فاشيزم کمونيزم بل هر ا زم ترې قربا  شه

 !ې  که دا دموکراا دهه    راو ې دا موږ ت
 قدم په قدم بم دى او مببار دى او بلوا ده
 سبا دموکراا ده او بيګا دموکراا ده

 امو ابوغر ب ک  ې  څه کېي انبګرام ګوانت
 تر دې ز اته ليدل  ېېرې ېا دموکراا ده
 زما نالوستي خلک به رضور پرې نه پوهېي 
 دا ځکه ې  دا ميډ ا  امر کا دموکراا ده

 مات در باندې نه کړ  بېکسياره ده ګنجس رس ليڅوک 
 پام کوه اشنا   ره رسوا دميو کراا ده

 )عبداملالک بېکسيار(
  ا هم د دغه ښکېالک پر ضد دا شعرونه ې  وا ي :

 بيا د ټول رسزور جها  مخ ته وال  د 
 بم په ځا  تړ  زمليا  مقابله ده
 دا  وازې په قو  اميا  کېداى يش

 سام  مقابله دهآ  د ځمک  او ا
 په رښتيا که څوک د حورو عاشقا  و 
 دا    ګز او دا ميدا  مقابله ده

 )مفتو (
  ا دا ې  :

 دا خپل ځا  ښيسته کوم د رب حضور ته
 خپل  غوښ  په مبونو باندې شيندم
 د شهيد سپېڅل  و نه  م سپرىل  م
 رنګينۍ په دښتو غرونو باندې شيندم
  مپه ګودر م  نوښ  مه ګوره زملس 

 زه ځواين په سنګرونو باندې شيندم)مفتو (             
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 د  و بل غزل څو بيتونه ې  وا ي :
 مجاهده دا د حورو فرما ش دى
 په تند  د و نو خال دررسه راو ال
 جهاد  وطی ته ځه د فکر بازه
 غزليز مرغه د خيال دررسه راو ال

 ) مفتو  (
 ې   و شړک د زلفو حورې په مخ راکا

 دا سزا خوږال خوږال رب نه غوا م
 )مفتو (

نو له بل  خېوا پېر ، که له  وې خوا د جنګ د ګرمولو شعارونه په غزل ک  راننوتل 
، شاعر د ز ال پردې ښورو  او پېارو  ټولنیزو رسنيو د جګړې د قرباين ماشوم انځور د

ځکه ې  د شاعر فرد  احساس او عاطفېه جګېړال او د جګېړې مالزمېات محکومېو ، 
تصېو رونو او ک  لومړی حالت انځورو ، له هغه وروسته ی  بیا پېه  هغه په خپل غزل

 رسنیو ک  د نه خپرولو غي کو :تصو ر  
 یو ګلرنګ په تصویرونو ک  دیپروت 

 سور په وینو رنګ په تصویرونو ک 
 بیا د ېا په کور ټکه پریوت  ده

 شور دی او غورځنګ په تصویرونو ک 
 رای  کړال د جنګ نشه په سرتګو ک 

 ا ول بنګ په تصویرونو ک ېا و 
 ز ال ک  م  د درد السونه مه وهئ

 نو ک و مه خپروئ جنګ په تصویر 
 )رشر ساپس(

شاعر غزل پېه خربیېه جملېه پیلېو ، ځکېه ېې  دغېه درد تکېرار  دی او داسې  
ی، د شېېاعر نېېوې خېېربه پېېه دلېېېدل  ېېې  د دروغېېو حکېېم پېېرې نېېه يش کېېېګرځ

.( ک  د یو ګلرنګ مظلوم شهید یادونېه تلویزویو ، اخبار، فیسبوک، ټویټر.تصویرونو)
کو ، په دوهم بیت ک  د تصویرونو شور او غورځنګ له   رو مرګونو او په رسنیو کې  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

12 
 

د بنګ كلمېه پېه رغنیېزه توګېه  ،بیت ک  که ووا و  يمخپرولو څوه کنایه ده، په در  له
خېو د ناک  ښکال لپېاره اسېتعاره کېاوه، غېز شاعرانو بنګ د ا يوکارول شوې ده، پووان

 اوم لپاره د علت په توګه استعاره کو .دنو  دور شاعر    د جګړې د 
که موږ غزل له مطلع څوه تر مقطع  مطالعه کړو، د جګړې پر ضد کرکېه  او  پېه 

 وهل په ک  وزرې رپو . ټېلقصد   ول د جګړې پر و اند  د پښتانه قوم 
 د جګړې په ا ال  و بل تصو ر : 

 په څېر دى دغه اوند مود  فاسد  انځه
 دا به بيا راګرځوو ې  کرار  يش
 امی نشته د کفی دکا  هم بند دى

 موږ خپله درځو ې  کرار  يش همرګ                                

 )محمد عامل بسمل(
په غزل ک  د جګړې پر و اندې د کرکې  ېېغېه  ېوه داسې  موضېوع ده ېې  پېه 

  پېښد ثور  یادونه مو وکړال، د اوسني وخت ک  تر بل هر وخت غښتل  ده، لکه ې 
پرمهال  شاعر په جګړال ټینګار کاوه، خو اوس تر   ره د جګېړې پېر و انېدې پېه کرکېه 

    :،  عن  د جګړې ضد د ټينګار کو 
 م  رانه په رسو وینو ک  و ېېګالب ګالب ل

 جنګه ځوانیمرګه  میرات ش  ځوانیمر  ش  مړ ش
 مودې مودې ویده وې په ټپ  ټپ  مړوند

 هو رشنګه ځوانیمرګهېو ښ شه اوس د سپينو لرا
 د ېا دنګه ځواين رانړوې په اسویلو
 ښېرا دې په دعا واو ال ملنګه ځوانیمرګه

 ) رشر ساپی(
جګېړې تېه مېر  غوښېتس ېې  دا د یېو شېاعر  هشاعر په  لومړ  بیت ک  څلور ځلې

ړې نفسیايت حالت   ر ښه په  اګه کولی يش، په بل بیت ک  د ښېکال  انعېدام د جګې
شاعر بانېدې  په ېدل د .په ترنم و ښوجود ګڼي  او هغه پر ټپي لېهو د بنګړو د رشنګا 

 کړی ې  اوس ښرياوې  هم په دعاګانو بدلول غوا  .  غېزجګړې او مرګونو دومره ا
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د اوس په پرتلېه  ې   پووانيو شاعرانو هم  د جنګ د صحنو ترسيم کړى دى ، خو
شعر ک  د جنېګ د فضېا انځورونېه پر امنېه راو    ،  اوسنيو شاعرانو   په  ر کم و نو

 ې   هم ددې دورې د   رو غزلونو ځانګړنه ده .  
 راشه د رحمت بارانه ښار اخيستس اور دى
 اوند لکه د کيل د ېينار اخيستس اور دى
 راشئ زما اوښک  ورله  وسئ بلبالنو

 سوځي درنه ښکيل الله زار اخيستس اور دى
 د غا ې تاو شو لېنه    د ېا الس لکه ام

 غا ال ک     خپل د غا ې هار اخيستس اور دى
 !لرې شه ملنه به دې وسوځي طبيبه

 پرې    ږده ې  څه کېي  پرهار اخيستس اور دى
 )پريمحمد کاروا  (

  ا دا ې  : 
 نه توپ نه تيارې شته او نه زغرې په جومات ک 
 باداره بيا نو څه کو  لښکرې په جومات ک 

 دا زموږ د پښتنو د  دا کونډې  تيامن 
 هر ېېرته ې  قطار و ن  سوالګرې په جومات ک 
 اى خدا ه داس  وخت د ورورولۍ به کله رايش
 ې   و ځاى و  پېکپ  او ر نجرې په جومات ک 
 ې  دا زموږ ولس و  او دا  و تر بل وال و 

 جالله په خداى وابه ورې سندرې په جومات ک 
 )جالل خپلواک (

 : تونه ا د  و غزل دا بي
 بيا د ېا له خوا د ېا په داد جګړال روانه ده
  زې د  لوګس دى لکه باد جګړال روانه ده
 دا پر کندهار او هلمند پا له د مببار شوه ې 

 )ارشاد رغاند( اوس م  پر کرار جالل اباد جګړال روانه ده                      
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خېاورو  لېههېم  وروستيو جنګونو زموږ د معنو  شتمنيو تر څنېګ مېاد  شېتمنۍ
 رسه خاورې کړ  ې  ددغو شتمنيو  ادونه هم د پښتو غزل موضوع ګرځېدل  : 

 نښرتې مو په ز ال ک  د سيتار خربې غوا  
 کوترې پورې غره ک  د ېينار خربې غوا  
 د وېو و الو کيل ک  د شنو مرغانو و ر دى
 وزرې په ېينو ک  د ابشار خربې غوا  

 ه څوه دروميڅېړ و کډې بار کړې له دې ښار 
 ګورګورې اوس له موږال د بل ښار خربې غوا  

 )احسا  هللا علينګارى(
 :د  و بل  غزل څو بيتونه  لولو 

  ز کوه  زخمي زخمي کوترې خرڅوه
 الس کېېېښ  اره اونيسه نښرتې خرڅوه
 راشه خرب لوڅه  په خاموشو کښ  شه زباد

 ېره ،ترهه مه کوه خربې خرڅوه و 
 رب دې مل ،قارهاخ ! زما مجبوره موسي
 سندرې خرڅوهخلکو اوس پېېېېه دې کڼو 

 آفر ی راو ال پرې کنجک ، غرونه ،غرونه
 ملغلرې خرڅوه ،شابس  تکړال شه
 بيا راځه ،کتابونه،ټېېېېېېېول کړال قلمونه

 په موږال زغرې خرڅوه، تورې خرڅوه
 نصب شوى منجنيق ېپه هر بام د ىګور 
  برې خرڅوه  ر زر به مالداره ش  
 ک  ممتازه د ېا نه لګي فارمول ښار ېد

 ځا  پوى کړال ز ې ز ې منرتې خرڅوه
 )ممتاز اورکزى(

شاعر په اوند ک  د مر  شېب  شامر  او دا ځکه ې  توده جګړال ال روانه ده  او 
 : وروسته داس  تصو ر کاږ څوه له جګړې 
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 دا زنده ګي به زنده ګي وشمېرو
 ې  يش ماښام نو خپل سړ  وشمېرو

 ه تر خپله کوره رايشې  ب  مببار 
 دغه واده به بيا ښاد  وشمېرو
 سعيده وروسته له ېاودن  څوه
 تش  خولۍ څپلۍ کايل وشمېرو

 )سعيد زابىل(
، مسېتقيم تصېو رونه کېاږ  دا او په سلګونو نېورې داسې  غزلې  شېته ېې  د جګېړې

، الحات او سېمبولونه لکېه: ځېا رګسهمداشا  په غزل ک  ځين  نو  جګېړال  يېز اصېط
، القاعېده ، ول بم،  ب  پيلوټېه الوتکېه) رو (هاد  ، انتحار  بر دونه ، رميوټ کنټر استش

نامو ، داعش او داس  نور کلامت پښتو غزل ته راننوتل ې  پوېوا  ې  اتنسوله سايت ، ګوا
 :  د  ې  ځين  بېلګ     دا، نه درلود  وجود هېڅپه غزل ک  

 خولګۍ ترې اخلم همېشه د عبادت لپاره
 ه جو وم د آخرت لپارهذخريه ځانت

 د ز ګي بم م  ستا د سرتګو په رميوټ تړىل
  و سرتګك ووهه زما د شهادت لپاره

 داس  سوالګر  م ې  كهكول م  هم د رسوزرو دى
 هر ېاته نه  م در دىل د سوبت لپاره

 اسالم ك  هم ګناه نه لر  ،عشق د وطی د بت
 هر ابراهيم وركړى ز ال د محبت لپاره

 يش، يش جو ال معنو  كربالحق او باطل ګډ 
 حسني ې  الس وركړ   ز د ته دبيعت لپاره

 )محمد عامل بسمل (
  ا د ځينو غزلونو الندې بيتونه  :

 ما هم د اوند ګوانتنامو ک   و قفس وګڼئ
 ز ال ک  م  پروت دى  و افغا  خو لنګوټه نه لر 

 )محمد عامل بسمل(
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 ودې کړو  او بيا احسا  هم په تا وا و 
 عادت د سوله ساتو نه زده کړى دى ښکلو دا

 )محمد عامل بسمل (
 د طالب په نوم دې څه کان  ونه کړې
 اوس په نوم    د داعش کوې لګيا   

 )نور قاسم قاسم (
 هر  و تورى د غزل زما خپل ز ال خور 

 )غني هاشمي ( زه ځا رګس ميه خپل ز ګي ته بم ږدم                         
 نا  ته اظهار نه و کړىد خپل  مين  م  جا

 اوس په دې پوه شومه ې  دا م  ښه کار نه و کړى
 معنازه څه خرب وم ې  په تا پس  کتل څه 

 که زه خرب واى ما به دا انتحار نه و کړى
 )مجيد قرار (

 راشه لي م  ز ال تر خپل انکاره وروسته وګوره
 حال ددغه ښار تر انتحاره وروسته وګوره

 )عزت هللا شمسزى (
 هم د ځا رګي اراده غوا  دا 

 عشق په هره الر خطر کرىل دى

 )مصطفس سالک ( 
 د طالب او د مال ېړې شوې پڅ 

 داعشيا  د  دوه دوه تورې وررسه د 
 رسپر کړ  مسلام  رسه    لېي 
 د جنت نيازبين  حورې وررسه د 

 )شفيع هللا تاند(
  الرې د ، کالدارې د ، ریالونه د ، توما  د       

 ه به سا ال نه يش جنګونه به تاوده يشجنګون

 )شفيق هللا شاداب(
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  ا دا شعر :
 پرو  د ېم په  به سيورى ومه
 نی په کند ل ک  سوې ونه  م
 )احسا  باېا خوږلی(
 ونهالقاعېده او  الېر سېمبول  د استاد الل پاېا ازمو  پېه  ېو غېزل کې   د ترهګېر،

 داس  کارول شو  د  : 
 ې ګرځيبيا د سرتګو  ک ساغر راباند

 الس م  ونيسئ ، ې  رس راباندې ګرځي

 زه دېا دسپين  خول   م غل ختىل

 ې  کوزه دجادوګر راباندې ګرځي

 الس دې راکړال  و غر ب افغانستا   م

 راباندې ګرځي محېرشنی لښکرې د 

 پرهرونو ته م  ېا ملهم رانه و 

 خو د هر و الس خنجر راباندې ګرځي

 ګ هغهاوند هغه دى ، خوند هغه دى ، رن

 کله کله ې  دلرب راباندې ګرځي

 دا ز ال نه دى د  دنوم    څلور تور 

 په ټپو ک  ې  اکرث راباندې ګرځي

 دکابل او پېښور پرې کو  غړ 

 خيرب وا ي دا ترهګر راباندې ګرځي

 لکه راز غوندې په ز ال ک  م  پټ ساته

 القاعده شومه  الر راباندې ګرځي

 پېښوره درته نه م  و ل جانانه

 ردو دپلونو غر راباندې ګرځيدپ

 اوس به دوا ال جنازې داوښکو باسو

 ترهغو ې  دا لښکر راباندې ګرځي

 !ې  د  و له بله ځار نه شو ز ګيه
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 نو تر دې به هم بد تر راباندې ګرځي

 زه دهغه زمک  ګرد ميه ې  وا ي

 لوڅ بربنډال او نهر راباندې ګرځي

 زما ز ال ک  هغه رنګ او مستي نه شته

 و جو  ارش راباندې ګرځيکه د ښکل

 دا په کومه سزا اوند دو نو نوم دى

 ې  د هر و دور رش راباندې ګرځي

 نظر نه شته دى ازمونه هېها نور د

  و غزل ته خپل پرهر راباندې ګرځي
 )الل پاېا ازمو (

رشوع  پېه  ېې اوس  و شتمه صدۍ ده  ،اسري منګل په خپله  وه ليکنه ک  وا ي
مخ كېېيو. دې رسه ولېس موېارسه  ٢٢/٩لسېم سېپتمرب و ی  و   موږ  و بل نېاور    ک
ونيېوو،  یكومېو نېوو رجحانېاتو ځېا ې دې كبله له راپېدا شوې او  ستونز   ېنور  ته 

ارتوالی راغی، بنياد  شېعر   معنو     په ابه ک وځلېدل،  نور توليقي صالحيتونه 
او شېعر  وخوځېدې، جامليايت ذوق په اصيل معنېو کښېي ځېا  ښېكاره كېړو  روئ  

كوم نو  فكرونه وغز ېدل   ې  نوی تفكر راغی. ددې حاالتو په نتيجه ک  روا ت ک
 اوس هم خورې د  .    ازانګ    ې پورته شول  او كوم نو  غيونه 

د پښتنو په خاوره د امر کا ي قواوو مستقيم  رغل او د دغه  رغل په مقابل ک  د 
وى دى، ځوانو شاعرانو خپل مرشا  پښتنو شاعرانو غربګو   په غزل ک  را څرګند ش

 ې  د وطی په ورانولو ک      الس درلود را وننګول:
 مرشه هغه ستاسو حساب څنګه شو
 جنګ د کليسا او محراب څنګه شو
 تا ې  پرې دې ېم ته ګناه  راوسته
 ووا ه سپېڅىل ثواب څنګه شو

 )طاهر فرهاد (
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ل  خوا د اوږدې جګېړې که له  وې خوا په غزل ک  د جګړې خربې کېي  نو له ب
کو   او د سول  ارما  وررسه مېل کېېي    ستړى مزل د شاعرانو په غزلونو ک  غزون

    .  ، ددې دورې د شعر بله موضوع سوله او امی تشکيلو 
 ووایه  د اوند سندره په جار جار

 سړیه، هر سړ  ته یار ووایه

 منم بال کارونه نور هم لرې

 خو لي زما مین  ته کار ووایه

 جنګ په سیمه ک  ې  مینه کو  د

 سعیده هغه ته فنکار ووایه
 )سعيد زابىل (

 په سرتګو سرتګو ک  مزه وکړال اقرار بس دی
 حاجت په شونډو پات  نه شو د اظهار بس دی
 راته دې زهر کړله خپله ګو ال کو ال بوسه
 نوره ی  مه یادوه بس دی کنه یار بس دی
 موني ته د جنګ اتلولۍ پېژندګلو بوښل 

 و د منزل په لور  نه ځي دغه الر بس دیخ
 )شفيق هللا شاداب (
  ا هم د  و بل شاعر د غزل څو بيتونه ې  وا ي  :

 د رباب غېي ک   و ترنګ دى جنګ نه لرې تښتي
 د ټپو شور د بنګړو رشنګ دى جنګ نه لرې تښتي
 خدا ه د امی پر ښت  دې رانه ټول  تاو کړال

 نه لرې تښتيدا کابىل ز ال م  نور تنګ دى جنګ 
 څه سپني خو نه دى ې  رسې و ن     په مخ ښکاره يش

 جانا  د رنګه غنمرنګ دى جنګ نه لرې تښتي
  و الروى د ېم ګاونډ پټ په غال تېر ي 

 ددوى په کيل ک  خو جنګ دى جنګ نه لرې تښتي
 په پېښور ک     تسل نه يش له اټکه او  
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 يال    په غوږ د راکټ کړنګ دى جنګ نه لرې تښت
 جانانه مه جنګوه سرتګ  ې  آزار    نه کړې

 تړو  د خداى ساده ملنګ دى جنګ نه لرې تښتي
 )سميع هللا تړو  (

 نبيله غزل وا ي :
 ې  په سوله د ېا جنګ دى بدل شوى
 ګوره وخت    هم په څنګ دى بدل شوى

 د باروتو د لوګو له تنفسه
 د کابل د حورو رنګ دى بدل شوى

 نه اخته شمدرپس  به د ز ړ  په ر 
 داغ د ز ال م  نور په زنګ دى بدل شوى
 د شپېلۍ غي د شپ  نه اورمه په خوب ک 
 که ز ارت نه جو  ملنګ دى بدل شوى
 زورور شوې ې  په زوره د د  غوا ې
 که انداز دې د قلنګ دى بدل شوى
 ته به څه کوې د تورو په خرپا ک 

 ې  زما مخ ک  دې رنګ دى بدل شوى
 توپا  ګډ دىد غزل په سمندر م  

 هر  و موج    په غورځنګ دى بدل شوى                   

 )نبيله غزل (
 غزل

 وېه  و ۍ ګیالس اوبه دې و  خو سوله دې و 
 پر رس مو بام که نه و  نه دې و ، خو سوله دې و 
 موږ به سپوږمۍ ته کینو خپلو ماشومانو رسه

 بل څراغونه د شپ  مړال دې و  خو سوله دې و 
 نه مرو د غنمو  و ۍ هم نه غوا و له لوږې

 و  ېو  خو سوله د ېاغز  پر ټول فصل راشنه د
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 د تحول او د دوام یي په کیسه ک  نه یو
 و  ېو ، خو سوله د ېټول شعارونه د هغه د

 د رس دښمی ته هم مر  نه غوا و اوندی د  اوا
 و  ېو ، خو سوله د ېورته دوعا کوو ې  ښه د
 مو کړئ را ټول له ز ونود وطی خلکو! درد او غم 
 و  ېو  خو سوله د ېخیر د مبیی اشنا په ز ال د

  )مبییهللا  ترحم (
  ه خدایه پښتانه دې راله وروڼه وروڼه نه کړل
 ي ېې  دا سوال به م  ول  اسامنونو ک  ورک

 )شفيق هللا شاداب(
 دا څوک ې  امی غوا   دغه ټول امی شکی د 

 راځيپه نوم د اور وان  ورور وان  له 
 )شفيق هللا شاداب(

 نشته حاجت د غیر غامز نه دستم د ګیل 
 ال شوو کنهسهس  که موږ خو ېرته خپلو ک  
 )شفيق هللا شاداب(

 قامونه مو وال  د  متاش  ته پښتنو
 د خداې لپاره پر يدئ ګر وانونه د یو بل

 )شفيق هللا شاداب(
 موونه د یوبل مو کرښ  کرښ  کړل خو نا

 ارش کوو لوونه د یو بلموني اوس هم په 
 جدت د محبت په روایت وکړې کان 

 موني و نه کړی شوو اوس هم دیدنونه د یوبل
 )شفيق هللا شاداب(

 شادابه دا ټوټ  ټوټ  ملت نه راټولیي 
 د دې ارما  پرهر به دې ناسور يش ور به نه يش

 )شفيق هللا شاداب (
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ردو نارې سورې  وګورو ، موږ په معارص غزل ک  د جنګ د ناک توګه که په عمومي
نو پا له    داده ې  شاعر له جنګه ستړى ښېکار  او هڅېه کېو  ېې  د جنېګ پېه 
مقابل ک  د خپلو خلکو شعور لو  کړ  ، خلېک د نېاپوهۍ او بېد بوتېۍ لېه جنګونېو 
راوګرځو   او د خپل وطی او خلکو د ابېادۍ او سېوکالۍ پېه لېور  ې  هيلې  پيېاو ې 

هرن په جامه کې  د نېړۍ واقعيتونېه بيېا  کېړ  ، د کړ  . شاعر کوښښ کو  ې  د 
پېه پوهېه او قلېم کې  د لپېاره  ستونزو او بدمرغيو عواقب و څېړ  او د راتلېونکي اميېد

لټېېو  درس ورکېېړ   او اوسېېنس شېېاعر د واقعيتونېېو شېېاعر دى د بېېاټو او وېېېو و ېېا ونو 
  سندره   ره نه زمزمه کو . 
خو هره دوره او هر پېر خپېل  ی،وم دشاعرۍ رسه تړىل  و ن لهکه څه هم سمبول 

سمبولونه لر  ، سمبولونه هېم تېل پېه  ېو حېال نېه پېات  کېېي  ، کلېه کلېه سېمبول 
نېو دې دورې  ،يش بيا    هرن  ارزښېت لېه منځېه ځېي  کليش  يش او ې  کليش

  هم خپل سمبولونه ز يويل د  ، لکه  اکټر اکرب ې  وا ي:
 ستور  الندې نه راځي
 بر پس  خيرب  وسه
 ) اكټر اكرباكرب(

دلتېېه سېېتور  او خيېېرب دوه سېېمبولونه د . لېېه نېېوو اصېېطالحاتو جېېو  امتزاجېېي 
په پښتو غزل کې  رواج شېول ، کېه لېه نېی  ،ې  پورته هم ورته اشاره وشوه ونهسمبول

 ىوبېدل  او نېو اڅوه څلور سوه کاله پووا د تورې او قلېم خاونېد تېورې او زلفې  رسه 
وه کاله پېس د پښېتو ابې  ځېوا  شېاعر نېوې پد ېده لېه نو څلور س ،انځور    جو اوه

 ښکال رسه اغي  او نوی تصویر زیيو :
 غېي د ګلبدنو خو رشره انتحار دی
 څنګه به نو روغ له انتحاره سړی رايش

 )رشر ساپي(
هغه مر  ،  ورانۍ او خونر زۍ ې  په انتحار  ک  پټې  د ، د ګلبېد  پېه  ېوه 

 . ک   و عايل پرا اکس یا مفارقه هم ده ه ک  هم شته دی، دا په خپل ذاتغېي 
تشېېېبيهات او ځينېېې  معنېېېو  بېېېد عي  ،پېېېه شېېېعر کېېې  اسېېېتعارې سېېېمبولونه

کالسېېېيکو او پووانيېېېو شېېېاعرانو  بېېېه بېېېد عي لفظېېېي او  ،صېېېنا ع لو ېېېه برخېېېه لېېېر 



 ...معارص پښتو غزل فن او تکنیکـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
 

معنېېو  صېېنا عو تېېه   ېېره توجېېه کولېېه او پېېه شېېعر کېې  بېېه  ېې  دغېېه صېېنا ع کېېارول 
، اوسېېنس شېېاعر د نېېو  انېېداز شېېاعر  وو  وشېېا  و خېېو د کېېارولو طېېرز او انېېداز د اکېېرث 

هغېېه د بېېد عي صېېنا عو او بيېېاين موضېېوعاتو پېېه راو لېېو کېې    ېېر دقيېېق دى،   ،دى
کوښېېښ کېېو  ېېې   کېېه زو  مفهېېوم هېېم بيېېانو  ، خېېو ېېې  د بيېېا  انېېداز  ېې  نېېوى 

 لکه په دې الندې بيتونو:   . و  او خربه    خلکو ته نوې ښکاره يش
 السونه ېېرته ې  را د دنيا

 تر هغه نه را زما السونه
 نه ترې نه کرش  م نه مرش ميه
 زما همزويل د  زما السونه

  :سعود وا ي، اوس په اشياوو رسبېره مفاهيم هم ذ رو  کېي 
 جنګونو زغرې په ځوانانو باندې وو شل 

 لرمنه د امی پېغل  راته ووې ې  څادر 
 )شاه سعود(

يژانده، اوسني ې      ښېه پيېژين توجېه  ې  پووا نو شاعرانو سمبول    ر کم  پ
ورته   ره کړې ده. اوس د عمومي سمبولونو ساحه   ره پراخه شوې او ځينو شاعرانو 

کړې ده. شپه، شب پرست، رڼا، سېحر، پرسېىل،  پاملرنهځانګړو سمبولونو ته کاميابه 
ملر او ځين  نورې کلم  پېه معېارص ادب کې  دعمېومي سېمبولونو پېه توګېه کېارول 

  ېي . ک
 شه دخپل ارما  مات مات کود  ليديلېماهم

 ددې سپېرو سپېرو حاالتو د ګودر په ملی
 )طا ر ځالند (

 غله م  د کور په ېنه بر ځي ورته نه غاپي اوس
 زموني خړو ته ی  په شاتو ک  نو ۍ لړل 

 )احسا  باېا خوږلی (
  ز ېات هم د نننېي دور پېه غېزل کې لپه شعر ک  د اضطراب او پر شانۍ ز اتېد

لسېم سېپتمرب وروسېته پېه ټولېه و  و  لېهې  تر   ره     وجه هم همدغېه  ليدل کېي 
  .سيمه ک  د اضطراب حالت دى
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 شو ستړی داوندو  له مناجاته هر وګړی
 په منډال دی د ورځ  له خپل ذاته هر وګړی

 په سرتګو ک     شمع  د حرست په ا ا رسې و 
 )طا ر ځالند( ته هر وګړیې  وځي په سفر له خپل وال                

  ا دا غزل: 
 د قتل عام،د بم له  اره ښار ک  نه ګرځمه
 زه اوس و ر يمه له ښاره، ښار ک  نه ګرځمه

 د سرتګو جنګ،د ز ال خطره، او داس  سل خربې
 نه یاره ښار ک  نه ګرځمه توبه،توبه م  تر 

 که دې سودا کيل ته راو له صحي،که نه نو
 ره ښار ک  نه ګرځمهزه نور سودا ته دوکاندا

 مورې اوس غم مه کوه، اوس ب  ځایه نه ګرځمه
 ځم او راځم په خپله الره ښار ک  نه ګرځمه
 په دروغجنو آینو ک  ی  خپل مخ نه وینم
 ې  رارسه نه و  هنداره ښار ک  نه ګرځمه
 اوس م  له شوره په غوږونو باندې ګوت  نه ږدم
 کيل ک  ګرځمه قراره ښار ک  نه ګرځمه

 ز ال رساغ ګورمه،نښه ګورم  پل ورک شو د خ
 سړیه! دومره خو ب  کاره ښار ک  نه ګرځمه
 ې  د باېا د قتل تور په ما راپورې نه يش

 سرتګ  م  رسې د  له خامره ښار ک  نه ګرځمه
 دغه پوښتنه تر آخره رانه ونه کړال ېا

 ضمیره دا ې  څه لپاره ښار ک  نه ګرځمه
 احمد ( ضمیر)

 اوند ارما    ر ليدل کېي :  تېري غزل ک  د همد ا  ول په اوسن
  م خپهتېرې شوې زندګۍ پس  

  م خپهپه خپل  بادشاهۍ پس   هز 
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 د  و بل اسام  سپوږمۍ ته داس  وا م
  م خپهد خپل اسام  سپوږمۍ پس   هز 

 د رباب په غېي کښ  لت  ټکومه
  م خپهادم خا   م, درخانۍ پس  

 هد ورک شو  محبت داستا  پک  و 
  م خپهشوې شاعرۍ پس   ورک 

 له هجومه او له شوره داس  تنګ شوم
  م خپهتنها ۍ او خاموشۍ پس  

 ې  رڼا و  د تيارې ارما  کومه
  م خپهې  تياره يش په بجلۍ پس  

 )توقري ابشار (
دغېه بېدلو   رسه  سېم   لهلسم سپتمرب وروسته په پښتني سيمو ک  و له  و  یبا  تقر

و   ېېا د ا  کېېو غي ېېزې شېېبک ، سېېټال ټ او انټرنېټېېي نېېوې ټکنېېالوا ، موبا ېېل، ټليفېې
ېټک  صويت او انځور زې شبک  رامنه ته شوې، ې  په نتيجه ک  ټليفېوين شېبکو 

ښې  رسه ېپ ۹\۲۲کال د م  ۱۰۰۲ – ۲۸۳۰او سوشل ميډ ا  ا ټولنيزو رسنيو څوه په
سم،په   ره کمه موده ک  پېه عامېه توګېه د نېړۍ پېه کهېه او پېه ځېانګړې توګېه  پېه 
پښتني ټولنه ک  ېټکه پرموتيا او پراختيا وموندله، لوستي او نالوستي، نر او ښېځ  
ټول ترې برخمی شول، د ليېک، قلېم، قاصېد او  پوسېت  څوېه  ې  ميېدا  وګاټېه، د 

لکه سپوږمۍ،  تروږمۍ، ستور ، ور ه، شامل، هوسېۍ، مېازد ګر، ، ارماين سمبولونو
ه واسېطه خېربې لېېيل او  ېا د ز ال خوالېه سهار، کوترې، مينا )ښارو(، تويت او نېورو پې

وررسه کېېول افسېېانه وګرځېېېدل، د سېېرتګ  رپېېېدل  ېېا تر ېېدل، د ورغېېو  او پښېې  
توخڼېدل، په غوږ ک  کنګاره، د کارغه ز ری او نور د تېرو کيسو  وه برخه و ګرځېده، 

توګېه پېوره او   ځکه ې  د نوې ټکنالواۍ په واسطه ټول ارمانونه موامخ په ر ښېتون
ښېل شېول، هغېه ورشيد ته وبآ د مجاز له قيده خالص او خپل حقيقي  نوسمبولو   اد

څېره موامخ په رڼه  هنداره ک  ښکار ي ، اوس که په  سرتګو دخوبونو د تعبري د پټو
ارماين او افسانو  سمبولونو باندې اتکا کول  ساده توب نه دی! هوښيارتوب هېم نېه 

 لېهپيسوته ا تيا لېرم، غېوا م  لپاره  وه مقدار دی! د بېلګ  په توګه: زه د خپلو زده کړو
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خپل ورورنه ې  په بهر کوم هېواد ک  اوند کو  غوښتنه کوم، کېه زه خپلېه غوښېتنه 
د  وه ليک په واسطه د پوست   ا  ا  خان  له الرې ېې  ورځې  او مياشېت  وخېت 

وه شېېبه نييس ولېيم معقوله به و  او که د موبا ل او  ا د انټرنېټ له الرې ېې  پېه  ې
 ونني او نورو سيستمونو په مېټ پېه څېو  ی ک  د همدغه انټرنېټ په واسطه د و سټر

دقيقو ک  تر السه کړم، نو و لی شېو ېې  پېه دې عرصې کې  معشېوقه د مسېافر اليل 
    د د  د سپوږمۍ په څېره ک  نه کو .

 موامخ به ېرته دوا ال رسه کښېنو
 ګران  دا د ټېلیفو  خربه نه ده

 ر()توقري ابشا
 تاته څنګه ال ک درکړم ې  خوشحال ش 
 صيبه تا پوسټ کړى بم دى او ټوپک دى

 )اسحاق جلبل ( 
 اوس به د اوسني غزل په شکيل جو ښت هم  وه دوه خربې وکړو : 

قیت) وز  او اهنګ( بنسټیز تېوکي د ، پېر يد غزل په عرويض جو ښت ک  موس
موسېيقیت( رامنځتېه  ېې  دغېزل عېرويض جو ښېت)  دې رسبېره یو شمېر نور توکي

کو ، هغه قافیه، ردید او همدارنګېه توييېل او تفکېر دی. کلېه ېې  دا تېوکي غېا ال 
غړۍ يش، نو غزل سندریز او له تصویرونو  ک يش ې  د دې کار لپاره د  موسيقي، 

هنګ، توييل، عاطف ، احساس، فکر اوتصو ر پېژندل ا  ی د  . غزل یو   ېر آ وز ، 
ښکال رسه کار لر ، په غزل ک  تصویر  حرکېت تصېور نازک صند دی، له حسی او 

او فکر  حرکت خیال پیدا کو ، عیني او ذهنېي تصېویرونه هېم لېه همېدغو توکېو را 
د غزل د عرويض جو ښت بنسټ هم پر همېدغو توکېو وال  دی، پېه غېزل  .پیدا کېي 

قي لر . دغېه  رواين يک  یو صفت هم دادی ې  غزل یو روا  او خوږ اهنګ او موس
  ورکړې ده.  سیقۍو خوږلني ورته داخيل او بهرنۍ مو ا

په اوس وخت ک  د غزل په تکنيکي او شکيل سکښت ک  دومره جوت توپري نېه 
دى راغىل  او په اصطال  هندا جو ښت    هامغه لرغوىن دى، البتېه د پوېوا پېه 

 د  او رد فونېه تېر   ېره د ېنسبت د قافيو او رد فونو په برخه کې  نېوې تجربې  شېو 
وخت د غوښتنو رسه سم نو  شو  د  ، همدا شا  د غزل په عرويض جو ښت کې  
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څپييز څوه نيول   ٨هم ځين  بدلونونه و نو او هغه دا ې  پوواين غزلونه ز اتره  له 
خو اوسنس شاعرا  د څپو په برخه ک  له څلېور څوېه نيېول   ،څپيزو پورې وو ٢٨تر 

 پيز غزل  و بېلګه : د څلور څ. تر درو شت او له هغ  هم واوښتل
 اوند دى څهدا 
 اوند دى هسپېر 

  و او بل ته
 اوند دى تهکا

 ستا دپاره
 اوند دى ښه خو

 جمود مر  دى
 اوند دى ,تله او 
 مرګس دى ښه
 اوند دى کهاو 
 مرګس دى نه
 اوند دى نهاو 

 اف ابشاره
 یاوند د هاود

 ( )توقیر ابشار
نوى واىل ليېدل کېېي  او اوسېنيو  په غزل ک  د رد فونو او قافيو په برخه ک  هم

لکېه د حيېات   .شاعرانو په غزل ک  د قافي  او رد د په برخه ک  نوې تجرب  وکړې
 روغاين د  و غزل رد د ته متوجه کېيو : 

 منطق بکواس، فلسف  کیت  باڼ 
 د دې دورا  نظرئ ، کیت  باڼ 

 مذهب اودس او مصل  ؤنغښتۀ
 شول  پو  عقیدې کیت  باڼ 

 ، لکه ملنډال ې  و د امی نوم
 سیاست انګۍ او جرګ  کیت  باڼ 
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 ویا  د توت او منرب، اور د پرتۍ
 او د انصاف فیصل ، کیت  باڼ 

 خا  او مال، بندیا  خدای خرڅو 
 شول جوماتونه حجرې، کیت  باڼ 

 اصول، آئیی دوا ال ېیندرو، شلغايت
 د  فیصل  کۀ فتوې، کیت  باڼ 

 وټ  ګټ کښ  ګناه، سا ری ګا ماكد 
 پۀ منربونو توب ، کیت  باڼ 

 د همتونو داستا ، پریيده مړال
 او د قسمت زائه ، کیت  باڼ 

 دا پوڼوټي پوټوټي، ېتي پتي
 دا دنګ  دنګ  شمل ، کیت  باڼ 

 د غیرت هر یو ټکی، اکو بکو
 د انا وا ال قیص ، کیت  باڼ 

 ثواب عذاب، لکه ې  اوت  بوت 
 دوزخ جنت، لکه ې  کیت  باڼ 

 ش، الپ ، لیور نه طمعد مزدور کی
 د ،مزدورکش، ولول  کیت  باڼ 

 ښکال او مینه، د و وکو لوب 
 د ز ۀ او رو  سلسل  کیت  باڼ 

 اپلت  نۀ ده، ستا وینا حیاته
 خو د دې غي انګازې، کیت  باڼ 

 )حیات روغاين(

 له یپا
که خپل  خربې راغونډې کړو نو په لنېډ  ول و ېالى شېو ېې  پېه  دې دوره کې  

نيکېي لحېاظ د تېېر غېزل امتېداد كو  دور پښتو غزل دى ،   ر په فکر  او تغزل د ن
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دى خو په ک   و لړ بدلونونه هم رامنه ته شو  ې  ځين     محسېوس د  او  پېه 
 الندې توګه    په   ر لنډ ز رسه شمېرو: 

پښتو غزل د انفراد ت په خوا ېټک ګامونه واخيستل او لسګونو ځوانېو پښېتنو  .٢
نوو تجربو رسه رسه    په غزل کې  نېوې  لهغزل ک  نوې تجرب  وکړې او شاعرانو په 

 الرې ګودرې هم پيدا کړې . 
نېو  کلېامت ، تشېبيهات ، اسېتعارات او سېمبولونه  ځينې په پښتو غزل ک    .١

 .  لرامنه ته شو 
شاعرانو د رد د په معنو  ا خ کې    ېر ې پوې  تجربې  وکېړې او  ونوو غزبول .٣

 خه بډا ه کړ او د معنو  موسيقي تر څنګ د غزل لفظېي موسېيقي غزل    له دغه ا
 ته هم توجه شوې ده . 

وجېه  ې  داوه  ،د ښځينه شاعرانو غزلونو په دې دوره ک  ز ات پرموتېګ وکېړ .١
ې  ز ات  نجون  او مېرمن  لوست  شوې او په لسګونو نجونو د ليکېوالۍ تېر څنېګ 

ښ  غزل و ېونک  شېاعران  موې  تېه   پښتو غزل ته هم موه کړال او په دې دوره ک 
 راغل  . 
 . سایل په پراخه پيامنه ورز ات شولپه بربنډ  ول  په غزل ک  ریالیستیکي م .٥
 په دې دوره ک  په غزل ک  د نقد تومنه تقر با  پوه شوه .  .٦
د پووانيو دورو په تناسب په دې دوره ک  د غزلونو   رې ز ات  ټېولګ  ېېاپ  .٧
 شوې. 
نو ځکه ی  نېور د ګېودر او  ،الداره شول او د عرص  توب طرف ته ال لخلک م. ٨

شېول، دوی د هغېو شېیانو  رېېهغېوی هېم ت ،یا هغه مسایل ې  په  کلو بانېډو کې  وو
 .  ېاپېریال په بشپړال توګه بدلو  ومونداو   ا    و ني یادونه کوله ې  دوی لیدل

یاتېه زیا ېه شېوه، ځکېه د شعر او شاعرۍ  او په ځانګړ   ول د غزل محتېوا ز. ٩
 ې  کار زیات وشو او قیودات نه وو ، خو بيا هم  و شمېر ښه غزلبول شاعرا  راموې 

 .  لشو  ته
 او په غزل ک  د ټولنيز شعور د لوا و  لپاره په پراخه کهه تبليغ وشو . . ٢٠
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 خذونه مأ 
اپ د پښتو غېزل پرموتيېا ي بهېري ، لېومړى ټېوک ، ېې .احمدزى ، محمد شاه پور. ۲

 ، ېاپ کال)؟(. )؟(ځاى 
 د پښتو نظم پوهنه ، ناېاپ اثر . .الل پاېا ،ازمو . ۱
 م کال .  ١٠٢٥ادب او تجربه ، عامر پرنټ ا نډ پبلرشز ، پېښور ،  .ځالند ، طا ر . ۸
 ١٠٢١د پښتو غزل تنقيد  جاج ، دانش خپرندو ه ټولنېه پېښېور ،  .طا ر ،ځالند. ۴

 م کال . 
د پښېېتو شېېعر اوسېېنس بهېېري ، د افغانسېېتا  مېېيل تحر ېېک .رحېېامين، ګېېل رحېېام . ۵

 م کال  .  ١٠٢٥فرهنګي څانګه ، 
په پښتو شعر د جنګ اغېزې ، د افغانسېتا  د برشې د حقوقېو . شمسزى، عزت هللا. ۶

 ل کال ،  ٢٣٩٢خپلواک کمېسيو  ، کابل ، 
ع شينوارى ، دوست . د ادب د تيورۍ اساسېونه ، انتشېارات کمېتېه دولتېس ، طبې. ۷

 ل کال .  ٢٣٦٥ونرش ج . د . ا ، دولتي مطبعه ، کابل ، 
م  ١٠٢٣ادب او تنقيد ، محکمېه ثقافېت خيېرب پښېتونووا ،  .فيض الوهاب فيض،. ۳

 کال . 
 ١٠٢٥لېوال، عبدالغفور. اديب ليد لور  ، پښتو اکا ميي ، بلوېستا  ، کو ټېه ، . ۹

 م کال . 

لسېېم سېېپتمرب اثېېرات ، پښېېتونووا و  و پېېه پښېېتو نېېاول او افسېېانه د  .وز ېېر، محېېب. ۲۰
 م کال .  ١٠٢٥مطالعايت مرکز ، باېاخا  پوهنتو  ، ېارسده ، 

فېی شېعر و شېاعر  اور رو  بالغېت، مکتبېۀ  .هاشمي، پروفيسور حميدهللا شېاه. ۲۲
 دانيال، غزين سټر ټ اردو بازار،  الهور.

انسېتا  مېيل جنګ او فرهنګ په افغانسېتا  کې  ، د افغ . و ، محمد اسامعيل. ۲۱
 م کال .  ١٠٢٥تحر ک فرهنګي څانګه ، 

۲۸ .http://www.pashtoacademy.com/index.php 
ما د خپل  ليكن  لپاره په غريمستقيم  ا مستقيم ثارو څوه آ  نيوله پورت ادونه : 

خو ما  كلو موك  دغه اثار لوستيل وو ، ځكه ما  د مقال  له لي ، ګټه اخيست  ول
او د خپل   كتيل د   ددې مقال  د ليکلو پر وخت د ځينو شاعرانو فيس بک پاڼ

http://www.pashtoacademy.com/index.php
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ځينو شاعرانو رسه  م  لهمقال  لپاره م  ترې شعرونه راټول کړ  د  ، همدارنګه 
مستقيام  خربې کړ  او له هغوى څوه م  د هغوى شعرونه اخيستي او په مقاله 

زمو  ، طا ر ځالند ، حيات اى کړ  د  لکه :  رشر ساپس ، الل پاېا آ ځ م ک  
واب ، سعيد شينوارى ، جامل  ، شفيق هللا شاداب ، احسا  باېا ، عزت هللا ځروغاين
 .جلبل ، سعيد زابىل او ځين  نور، اسحاق ثاقب
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 ېد عبدالرحیم هوتک بخارايي د دیوان په باب څو یادون

Some Notes about the Dewan of 
Abdul Rahim Hotak Bokhari 

 
Senior Research Fellow Zalmay Hewadmal 

 
Abstract 

The key note in this research report is the Manuscript 
of Abdul Rahim Hotak’s Dewan which was kept in 
Afghanistan History Society’s manuscript section and 
nowadays it(The Dewan) is  in ASA (Academy of 
Sciences of Afghanistan)’s library in manuscript section 
as well. These manuscripts were not introduced in era of 
60th years of Hijri Shamsi calendar in Pashto literature 
research, for first time I get that manuscript and 
introduce it to others.  

This article has some thoughts on the value of this 
manuscript and along with that it focuses on Abdul 
Rahim Hotak Dewan’s new research developments and 
it shows that this Dewan’s text needs new research, 
collection and arrangement. 

 

 بل هوتک عبدالرحیم د بوارا دی
 ې  نه ولید ردید پایا  د شعر

 )شمس الدیی کاکړ(

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026470283544&ref=br_rs
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 لنډیز
په دې تحقیقي ګزارش ک  اساا خربې د عبدالرحیم هوتک بوارا ي د دیوا  

خطي نسو  پر محور څرخېي ېې  د افغانسېتا  د تېاریخ ټېولن  پېه خطېي د هغ  
کتابونو ک  موجوده وه او اوس د افغانستا  د علومو اکا مي د کتابوېان  پېه خطېي 
کتابونو ک  خوند  ده. دا نسوه د روان  هجېر  شميسې پېېړۍ تېر شېپیتمو کلونېو 

ر پېېښ شېوم او دا پورې د پښتو اديب تحقیقاتو ک  نه وه معريف شوې؛ اول ځل زه پې
 نسوه م  نورو ته وښووله.

دا لیکنه تر یېوه حېده د دې نسېو  پېر ارزښېتونو خېربې لېر  او بیېا پېر همېدې 
نسو  د کار د آغاز له داستا  رسه مواز  د عبدالرحیم هوتېک د دیېوا  پېه ارتبېا  
نوې پرموتیاوې هم څېړ  او دا ښیي ې  د دې دیوا  د یېو بشېپړ تحقیقېي مې  د 

 ب او تدویی رضورت ال محسوس دی.بیا ترتی
 رسیزه

د رواين هجر  شميس پېړۍ د شپیتمو کلونو د لسیزې پېه لومړیېو کلونېو کې  د 
افغانستا  د علومو اکا مي د کتابوان  یېو مسېلکي همکېار محمدحسېی نایېل ېې  

د اکېا مي کتابوېان  تېه د تېاریخ ټېولن  لېه ))دوستانو حسی جا  باله، راتېه وویېل: 
اغلو، خطېي کتېابونو کې  د پښېتو یېوه نسېوه هېم شېته، تېا بېه نېه و  کتابوان  په ر 

 ((لېدل ، وی  ګوره، ګوندې د کار نسوه و ؟
په فهرسېت کې   ،سمالا ی  یو السکښلی فهرست راکړ ې  فهرست م  وکوت

 راغيل وو: )دیوا  عبدالرحیم هوتک پښتو(
دای يش ېې  ېواقعا  د کار نسوه ده، ک))ب  درنګه م  حسی جا  نایل ته وویل: 

 ((ی  ګورم؟و

حسی جا  زما په وینا خوشحال شو، فورا  ی  نسوه راوایسته ېې  ومې  لېېده؛ د 
عبدالرحیم هوتک د دیوا  یوه روغه نسوه وه، رس او پای ی  بشپړ وو او د نسو  پېه 

 پای ک  دې عبارت:
متت متام شد هېذا دیېوا  بدسېتوق حقیېر فقیېر پرتقصېیر عبېدالرحیم هوتېک ))

(؛ وهڅومل ې  دا نسوه نقل کېړم او کېه ممکنېه و ، پېه ۲) ((دریال د بواراقندهاری 
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آینده ک  ی  ېاپ ته اماده کړم، دا ځکه ې  د نسو  په پای ک  راغلې  افتتاحیېه 
 لیکنه رصیحا  دا اشاره لر  ې  نسوه د شاعر په خق ده.

 د څېړنې موخه
وو د موجودیېت پېه د متنپوهن  د اصولو پر بنا دا  ول نسو  د یو م  د څو نس

صورت ک  د م  د تحقیق لپاره د م  د اصل نسو  د انتواب مشکل حلېو  او د 
یو م  په څو نسوو ک  د یوې دغسې  نسېو  موجودیېت، حتېی د مې  د تحقیېق 
انتقاد  روش هم خپلېولی يش؛ پېه همېدې بنیېاد مې  د دې نسېو  نقېل تېه مټې  

ځ یو ساعت دا مې  هېم نقېالوه، تېر راونغښت ، د خپلو نورو ېارو تر څنګ م  هره ور 
 هغ  ې  د م  د نقل کار بشپړ شو.

د م  تر نقل وروسته د دې دیوا  له نورو نسوو رسه ی  د مقېابل  پېه فکېر کې  
 شوم، هغه وخت ما ته د عبدالرحیم د دیوا  دوې نورې نسو   معلوم  وې.

لج نسېوه؛ لېه دې یوه د پرتزبور  )لیننګراد( نسوه اویله، د پېښور د اسالمیه کا
رسبیره د استاد بینوا په کتابوانه ک  د عبدالرحیم د دیوا  له څو خطي پېاڼو او هېم 

طلوع افغا  ک  د اسېتاد حبیبېي لېه مقېالو په هې ش کلونو ک   ۲۸۲۸او  ۲۸۲۱په 
هم خرب وم ې  په ترڅ ک  ی  د عبدالرحیم هوتک د ځینو غزلو؛ له نشېره هېم خېرب 

ې  له لو و یادو شوو منابعو )طلوع افغا  او د بینېوا خطېي وم او په دې هم پوهېدم 
حبیېېب هللا رفیېېع پېېه )د رسه غېېره ګلونېېه( نېېومي مجموعېېه کېې  د ، پېېاڼ ( او نېېورو

 (۱عبدالرحیم پنځه ویشت غزل  خپرې کړ  د . )
د کار بنسټ م  کېښود، خو بشپړولو ی  وخت او د رشایطو د زمینې  مسېاعدیدو 

  هغه وخت ما ته معلوم  نسو  په کابېل کې  نېه وې. ته رضورت درلود، دا ځکه ې
د واصل روښاين د دیوا  د پښتۍ پر څلورم مخ د م  څېړن  په سېاحه م  کله ې  

ک  خپل کړ  کارونه او تر کار الندې متو  معريف کول، نو هلته م  تېر کېار النېدې 
د یېوې  او یا ېاپ تېه تیاریېدونکو کېارونو کې  د عبېدالرحیم هوتېک د دیېوا  یادونېه

سهوې په ملتیا وکړه. هلته ما دا دیوا  ېاپ ته تیار ښوولی دی، دا خربه ما سېمه نېه 
(. محمېېد معصېېوم ۸ده لیکلېې ، بایېېده وو ېېې  لیکلېېی مېې  وای تېېر کېېار النېېدې دی )

هوتک هم د عبدالرحیم هوتک د ېېاپي دیېوا  پېه مقدمېه کې  یېو ځېای، زمېا دغې  
 (.۴لو ې یادون  ته اشاره لر  )
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دې تعلیقېاتو کې  ه کله ې  م  پر تذکرة الشعراء تعلیقېات کښېل، پې همدا  ول،
م  د عبدالرحیم هوتک په باب د یادونو په ترڅ ک  د عبدالرحیم هوتېک د دیېوا  د 
افغانستا  د علومو اکا مۍ په کتابوانه ک  د عبدالرحیم هوتک د دیېوا  د همېدې 

ړۍ پېال د دې خطېي دې ترتیېب لېومه ( او پې۵نسو  د موجودیت یادونه هېم وکېړه )
 نسو  د وجود اطالع په اديب څېړنو ک  نرش شوه.

د پښتو خطي نسېوو د تحقیېق لپېاره پوېواين شېورو  ک  هې ش کال  ۲۸۵۶ هپ
اتحاد ته تللی وم. د پرتزبور  )لیننګراد( د رشق شناسۍ د انسېتیتوت پېه کتابوانېه 

لېېده او ک  د مطالع  په تېرڅ کې  د عبېدالرحیم هوتېک د دیېوا  د خطېي نسېو  
 مطالعه هم را میرس شول.

د کتابوان  د خطي نسوو لېه مسېوولینو رسه مې  دا خېربه رشیکېه کېړه ېې  زه 
غوا م د لیننګراد نسوه له خپل هغه نقل رسه مقابله کړم ېې  د افغانسېتا  د علومېو 

 اکا مي د کتابوان  د خطي نسو  له مو  م  تهیه کړی دی.
یکرو فلېم د افغانسېتا  مېيل آرشېید تېه راته وویل شول ې  موږ د دې نسو  ما

استولی دی، کوالی ش  له هغه مایکرو فلمېه اسېتفاده وکېړې او کېه خپېل نقېل دې 
راو ی و ، دلته ی  هم مقابله کوالی ش . له بېده مرغېه مېا نقېل لېه ځېا  رسه نېه و 
و ی. فیصله م  وکړه ې  خپل نقل به د دې نسو  له مېایکرو فلمېه رسه پېه کابېل 

 کړم.ک  مقابله 
د رشق شناسۍ د انستیتوت له کتابوېان  د عبېدالرحیم هوتېک د دیېوا  خطېي 
نسو  په حاشیو ک  ځین  غزل  درلېودې، ېېا را تېه وویېل ېې  د مېایکرو فلېم لېه 
مو  د حاشیو غزل ، ښا ي ښ  د استفادې و  نه و ، کېدای يش، د حاشیو غزل  

 له اصيل نسو  نقل کړې.
ننګراد د نسو  د حاشیو غزل  م  رانقل کېړې؛ دا مشوره م  خوښه شوه او د لی

 د حاشیو دا غزل  رارسه شته.
تر دې سفر وروسته په کابل ک  پر کارونو دومره مرصوف وم ې  په مېيل آرشېید 
ک  د عبدالرحیم هوتک د لیننګراد د نسو  د مایکرو فلم د کتو موقع نېه برابر ېده. 

یېو وخېت موقېع برابېره کې  ي کېال وروست هدوکتور نجیب هللا د حاکمیت پد باالخره 
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شوه ې  د افغانستا  په ميل آرشید ک  د عبدالرحیم هوتک د دیوا  د مایکرو فلم 
 پوښتنه وکړم.

د آرشید د مایکرو فلمونو د څانګ  مرش ښاغيل پوپل، مایکرو فلېم راپيېدا کېړ، د 
خېو د مایکرو فلم لوستو ماشیی ی  راته فعال او د کار د رشوع زمینه مسېاعده شېوه، 

هغه وخت حاالت او رشایق داس  وو ې  ما ونشو کېړای ېې  د مقېابل  کېار مېنظم 
 رشوع کړم.

 د نجیب هللا د حکومت له سقوطه رسه سم، زه هم له کابله ووتم او پېښور ته ال م.
له نیکه مرغه پېښور ته م  د عبدالرحیم هوتک د دیوا  خپل تهیه کېړی نقېل، د 

 قابل  په نیامت له ځا  رسه و ی و.اسالمیه کالج له نسو  رسه د م
د پېښور د اقامت په کلونېو کې  د اسېالمیه کېالج پېه کتابوانېه کې  د مسلسېل  
مطالع  رسمي زمینه د دې کالج استاد پیر مرست حسېیی شېاه برابېره کېړه او د دې 
مطالع  په ترڅ ک  م  د عبدالرحیم هوتک د دیوا  خپل نقل د اسېالمیه کېالج لېه 

 ه کړ.نسو  رسه مقابل
زما له نقله ځین  زیات  غزل  د اسالمیه کالج په نسوه ک  پیدا شوې ې  هغېه 
م  ځین  نقل کړې او زما په نقل ک  هم ځین  غزل  وې ې  د اسېالمیه کېالج پېه 

 نسوه ک  نه وې او د م  د دوا و نسوو اختاليف موارد م  هم په نوښه کړل.
وتک د دیوا  تحقیقي کار پېه ځېای زه له پېښوره جرمني ته ال م، د عبدالرحیم ه

بېرتېه پېر وطېی شېوم، پېه ځینېو داسې  ک  هې ش کال  ۲۸۳۰ هکله ې  پ پات  شو.
کارونو ا  شوم ې  د عبدالرحیم هوتک پر دیوا  رسبېره، زمېا نېور کارونېه هسې  هېم 

 نیمګړ  پات  شول.
پېېه همېېدې کلونېېو کېې  د عبېېدالرحیم هوتېېک د دیېېوا  پېېه ارتبېېا  ځینېې  نېېورې 

 وې هم وشوې ې  دلته ی  یادونه زما له مقصد رسه مرسته کو ؛ لکهپرموتیا
. ښاغلی صادق ا ک د اسالمیه کالج د نسو  پر بنسټ د عبدالرحیم هوتېک دیېوا  ۲

 د دانش خپرندوی  ټولن  له خوا خپور شو.ک  هې ش کال  ۲۸۹۲ېاپ ته آماده کړ او په 
  او م  یې  )د رسه ښاغيل ا ک پر دې ېاپي نسو  یوه اوږده مقدمه هم کښل

ه ګلونه( نومي مجموعه ک  د عبدالرحیم هوتک له ېاپ شوو غزلو رسه او هم یې  ر غ
 په پښتانه شعراء ک  د عبدالرحیم له ېاپي غزلو رسه کتلی دی.
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. ښاغيل معصوم هوتېک هېم د عبېدالرحیم هوتېک د دیېوا  مې  د دوو خطېي ۱
مجموعه کې  لېه   ه ګلونه( نومر نسوو او د ا ک د تهیه کړ  ېاپي م  او )د رسه غ

تحقیقي مقدمه ی  پر کښېل  ده. د عبېدالرحیم  هراغلو غزلو رسه مقابله کړی دی؛ یو 
پېه کې  هې ش کال  ۲۸۹۸  هد دیوا  دا تهیه شوی م  د صحاف نرشايت موسس  پ

 کراېي ک  ېاپ کړی دی.
 . څو کاله  د موه ښاغيل حمدهللا صحاف ما ته د پښتو خطي نسوو یېو لیسېت۸

راوسپاره ې  د سنګاپور په ميل کتابوانه ک  ساتل کېي . په دې خطي نسوو کې  
هغه ېا ې  دا ))یوه نسوه د عبدالرحیم د دیوا  هم ده. ښاغيل صحاف ما ته وویل: 

نسو  کتل  د ، هغه وا ي، پر دې نسوو د عبدالحی حبیبي مهرونه شته؛ ښکار  
 ((داس  ې  دا نسو  به د استاد حبیبي و .

اد حبیبي د عبدالرحیم هوتک د دیوا  نسوه درلوده او د همدې نسېو  لېه است
پېه طلېوع افغېا  کې  پېر عبېدالرحیم کې  هېې ش کلېو  ۲۸۲۸او  ۲۸۲۱ همو  ی  پ

هوتک او د ده پر شعر او دیوا  یوه اوږده څېړنه خپره کړه او د کالم   رې  ون  یې  
 (۶هم نرش کړې. )

دا وشېوه ېې  ښېاغيل طېارق غوریېاين لېه دې سلسله ک  څلورمه پرموتیا ه . پ۴
هراته د عبدالرحیم هوتک یو پنډ خطي دیوا  را تېه راوو  ېې  د مېوادو پېه لحېاظ د 

 عبدالرحیم هوتک له ټولو لېدل شوو نسوو مکمله نسوه ښکار .
دې لورین  د منن  لپاره له ما رسه الفاظ نشته؛ ځکه  دښاغيل طارق غوریاين د 

دومره درنه ده ې  د احسا  تېر بېار النېدې یې  زمېا اوږې  دا لورینه په معنو  لحاظ
لېه یېوې قلبېي مننې  رسه سېم دا خطېي څوېه درن  د . له ښاغيل طارق غوریاين 

 نسوه درپېژنم او د م  ځینو نکتو ته ی  داس  اشاره کوم:
او په هېر مېخ  هموه ده، قطع ی  لوی ۳۱۱د عبدالرحیم هوتک د دیوا  دا نسوه 

ښېه نسېخ کښېل توګه په د ، نسوه په توره سیاهي په نسبي کرښ  کښل   ۲۶ک  
 شوې او د پا کو مقطعات ی  په رسه سیاهي کښيل د .

نسوه د پیل له خوا ناقصه ده او په پای ک  اختتامیه لیکنه ې  په عام  ول یې  
مېخ پېه وروسېتۍ  ۳۱۱ د خطاطا  د نسوو په پای ک  لیکي، په نسوه ک  نشته او

بېل مېخ کې  راغلېی په یو بیت راغلی او بل بیت ی  ې  باید  برخه ک  د یوې رباعي
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وای، هغه پاڼه نشته، نو ځکه دا نسوه د پای له خوا هم ناقصه او په بلېه وینېا نېاق  
الطرفیی ده، خېو لېه دوا و لېورو لېه ناقصېوايل رسه، رسه دا نسېوه د پېاڼو د شېمېر او 

حجیمېه او د مېوادو څوه حجم له پلوه د عبدالرحیم هوتک له ټولو لېدل شوو نسوو 
پاڼ  ېې   ۶۴له پلوه غني ده؛ لکه د افغانستا  د علومو اکا مي د کتابوان  نسوه 

دې نسوه ک  په پنځه پاڼو کې  د آخونېد درویېزه او دده د ه (. پ۷موه کېي  ) ۲۱۳
 (۳پريوانو منتوبات هم شته. )

غزلې   ۸۰۷د پېښور د اسالمیه کالج نسوه ې  د پیل له خوا ناقصه ده او ټېول  
 (.۹پک  راغل  د  )

د پرتزبور ، د ختیه پوهن  د انستیتوت د کتابوان  نسوه ې  ټول  پاڼ  یې  
 (.۲۰د  ) ۲۷۸

 ښوول شو  د . ۲۸۹د حمدهللا صحاف کندهار  نسوه ې  موونه ی  
د اکادمیسی عبدالشکور رشاد د کتابوان  نسوه ې  د پای له خوا نیمګړې ده، 

 ښوول شو  د . ۲۵۷ټول موجود موونه ی  
د صحاف او استاد رشاد د کتابوانو نسو  د عبدالرحیم هوتک د دیېوا  د مې  

 (.۲۲د تحقیق پر مهال د ښاغيل محمد معصوم هوتک په اختیار ک  وې )

دا ټول  نسو  د ضوامت او موادو د   روالی له پلوه دې له هراته راغل  نسو  
 رسه برابری نيش کوالی.
په دوو دفرتونو ک  لیکل شوې ده، لومړنی دفرت یې  ېې   له هراته راغل  نسو 

د پیل له خوا کېړم شېوی ښېکار ، د پېای لېه خېوا مکمېل او پېر دیېوا  د وهېل شېوو 
متېت ))مخ ک  پای ته رسېدلی او کاتب کښېيل د :  ۵۸۷ هپنسيل نومرو پر بنسټ پ

حیم الکتاب بعو  امللک الوهاب ... دیوا  مبارک رشید اللطید معظم میېا عبېدالر 
 ((صاحب

مېخ پېر بېل خېق د پښېتو د یېو نومېورکي  ۵۸۳تر دې دفرته وروسته د نسو  پېر 
نظم راغيل د  او د نسو  پېر  هناظم او شاعر صاحبداد مردف  غزل  او یو مربع  ول

 دل  د .ېمخ پای ته رس ۵۴۶
مېېخ پېېورې د  ۵۵۳مېېخ تېېر  ۵۴۷بیېېا د صېېاحبداد د غزلېېو پېېر خېېق د نسېېو  لېېه 

مېخ د عبېدالرحیم هوتېک د  ۵۵۹شوې د  او ورپس  پر  عبدالرحیم غزل  خطاطي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د عبدالرحیم هوتک بخارايي ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39 
 

دیوا  بل دفرت پیل شوی. دا دفرت مردف، د لومړ  دفېرت د کاتېب پېر خېق هامغېه د 
لومړ  دفرت په څېر د اشعارو مقطعات په رسه رنګ کښل شېو  د . دا دفېرت د پیېل 

 له خوا مکمل او د پای له خوا کړم شوی دی.
حیم هوتک د دیوا  دا نسېوه د عبېدالرحیم د ما ته داس  ښکار  ې  د عبدالر 

 اديب فعالیت زیات محصول خوند  کو .
د دې نسو  تر السه کېدل، زه یو الهي موهبت ګڼم او د ښاغيل طارق غوریېاين 

 یو ځل بیا تشکر کوم.نه له لورون  
ېې  د اصېل انتوېاب یې  لېه داسې   هپه طبیعي  ول زما دا کار داس  راونښلېد

وې م  څېړن  اصول ی  ایجاب کو  او د تکمیل لپاره یې  یېوه نسو  وشو ې  د ن
دې ترڅ ک  د سېنګاپور د ه داس  نسوه تر السه شوه ې  تر نورو هغو بشپړه ده او پ

 نسو  څرک هم ولګېد.
د ښاغلی محمدمعصوم هوتک ترتیب کړی م  هم له ما رسه مرسته کېوالی يش 

 او زما کار ته اسانتیا پیښو .
ا ک کار هم د دې لړۍ د کارونو یوه کړۍ ده، خو ما خپل اصل د دوکتور صادق 

له هغ  اصيل خطي نسو  رسه د ده تر کار څو کاله د موېه مقابلېه کېړی دی ېې  
 (. ۲۱فوتوکاپي ی  د دوکتور ا ک د کار اساس جو و  )

 ۸۵که خدای کول د ټولو موجودو خطي او ېاپي نسوو له موې  بېه دا شېاوخوا 
 شوی کار بشپړ يش.کاله پووا رانښلول 

د عبدالرحیم هوتک د دیوا  د ترتیب او تدویی په باب د خپل پیېل کېړ  کېار او 
دې ارتبا  د نورو پرموتیاوو په باب خربې بېس د ؛ امېا لېه هراتېه راغلې  نسېوه ه پ

ک  یو قصیده  وله پا کی موجود دی ې  زه ی  د دې لیکن  په پای ک  رااخلېم او 
 پا کی دا دی:ځین  یادون  هم پرې لرم. 

 په دنیا ک  که مردا  د  عاشقا  د 
 ې  خرب نه له عامله نه له ځا  د 
 رسیکار ی  و  مدام له خپله یاره
 ب  خربه په جها  ک  له جها  د 
 پر دا نورو مجلسو خندا هوس و 
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 پر عشاقو باندې غم تل په احزا  د 
 که هر څو سړی غښتلی یا شجاع و 

 نسیا  د  ې  وفات شه د هر ېا له ز ه
 د هغه پېړۍ که څوک و  پاته شو 
 یوه روځ که ی  یاد کاند  قدردا  د 
 ې  هغه پېړۍ متامه شوه جانانه

 نوم ی  ورک يش که هر څو پهلوانا  د 
 ب  عاشقه ې  د هیها نه هېر ي 

 نوم ی  اخيل لوی و کم باندې ګریا  د 
 ق و مکه مجنو  و  که فرهاد و  که وا

 پروت د دوی بیا  و د هر ېا په ز ه ک  
 ته عذرا ته درخانۍ ته آدم خانه

 نه هېر ي  لکه  ر هس  روښا  د 
 دوی ال کله تورې خاورې شوه عامله
 په صفت ک  ی  څو زره شاعرا  د 

   ر مرغا  د  خوش صورته په جها  ک 
 نوم ی  څوک اخيل که هر څو خوش الحا  د 
 هر غزل ې  د دوی نوم پک  پروت نه و 

 لر  که هر څو خوش بیا  د فیض نه 
 مرد هغه دی ې  د عشق پياله ی  نوش کړه
 ې  عشق نه لر  زما په نزد ګاوا  د 
 اهل دل ې  رسه کښیني په مجلس ک 
 د بلبل د پروانه په عشق ګویا  د 
 د عبدالرحام  د میرزا کتاب وګورئ
 تر دنیا وا ه تېر شو  مستانا  د 
 د خوشحال و د مومی غزل وایه يش

 بونه تصنید کړ  بابوجا  د کتا
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 غزلونه عامل ګل   ر د  ویيل
 په معنی به ی  پوهېي  ې  سوزا  د 
 پر غزل د بای خا  که فکر وکړې

 بوی ی  درومي په جها  ګل ریحا  د 
 د ابراهیم او د عمر بدل  واوره

 ول  سوخت زیات په ویل ک  د ګیال  د 
 پر ټوله دې د رحمت بارا  ور ي 

 په ګور ک  اسیرا  د تر قیامته ې  
 د رحیم کتاب په مثل د دریاب دی
 هر غزل ی  زیات تر در تر مرجا  د 
 ېا ې  وز  د رحیم پر غزل جو  کړ

   شکه غزل با  د بپرې پوهېي  ې  
 د هغو ې  د رحیم کتاب په الس و 
 دولت مند به يش که هر څو نادارا  د 
 ای رحیمه ستا کتاب به هغه لويل

 (۲۸بو رس ته پا بریا  د  )ې  د عشق په مل
داس  ښکار  ې  دا لو  پا کی د عبدالرحیم د دیوا  په نورو زیاترو لېېدل شېوو 

 نسوو ک  نشته.
محمد معصوم هوتک هم د عبدالرحیم هوتک د دیوا  په مقدمه ک  دې خېربې 

 مخ( ۱۹ته اشاره کړې ده )د عبدالرحیم هوتک دیوا  )مقدمه( 
تابوېېان  پېېه نسېېوه  کېې  دا پېېا کی شېېته، ځکېېه د پرتزبېېور  د رشق شناسېېۍ د ک

کوشید په خپلو نوشتو ک  د عبدالرحیم په کالم ک  د یادو شوو ځینو داس  شېاعرانو 
 (.۲۴یادونه کړې ده ې  یوازې په همدې ما د موه راو   پا کي ک  راغيل د  )

 دې پاړکي کې راغيل شاعرانه پ
مومند، بېای خېا ، مېومی، میرزاخا  انصار ، خوشحال، بابو جا ، عبدالرحمی 

 عامل ګل، عمر، ابراهیم او ګیال .
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والدیمیر وایسلیویچ کوشید ې  د دې پا کي د یادو شوو شاعرانو نومونېه پېه خپلېو 
  نوشېېتو کېې  یېېاد کېېړ ، غالبېېا  د ګېېیال  نامېېه تېېه نېېه دی متوجېېه شېېوی؛ حېېال دا ېېې

ه بل نیم بیتېي کې  عبدالرحیم په د دې پا ک  په یوه بیت ک  له ابراهیم او عمر رسه پ
 د ګیال  یادونه کړې او دا ی  هم ویيل د  ې  سوخت ی  په وینا ک    ر دی.

د عبدالرحیم په یادو کړو شاعرانو ک ، میرزا، خوشحال او عبېدالرحمی مومنېد د 
پښتو ادبیاتو مشهورې څېرې د ؛ امېا د نېورو یېادو کېړو شېاعرانو پېه بېاب یې  شېک 

نه يش ویېالی ېې  دا نومونېه بېه حېتام  د هغېو کېدای يش او څوک سل په سله ک  
 شاعرانو و  ې  د پښتو شاعرانو په تذکرو ک  ی  نومونه راغيل د .

په عاد   ول که سړی د بابو جا ، بای خا ، عامل ګل او مېومی نومونېه ووینېي، 
دې باور  کېي  ېې  لېه بابوجېا  څوېه مقصېد د اورنګزیېب معېارص پېر ه نو حتام  پ

څوېه بېه مېراد د لیلېی او مجنېو  نېاظم او خا  وجا  و ؛ له بای لغامين مشهور باب
مرتجم بای خا  و  او له عامل ګل او مومی څوه به مېراد هغېه غزلرسېا عېامل ګېل او 

رفیېع د مېال ښایسېته خېا  لېه خطېي مجمېوع   حبیېب هللامومی و  ې  غزل  ی  
 (۲۵څوه په )اديب ستور ( لومړ  ټوک ک  معريف کړې د . )

زبور  د رشق شناسۍ په انسېتیتوت کې  د بېای خېا  او عېامل ګېل ما ې  د پرت
غزل  وکتل ؛ لي تر ليه ما ته داس  نه ښکار  ې  دا غزل  دې د هامغه عامل ګل او 

 بای خا  و  ې  تذکرو معريف کړ  د .
عبدالرحیم هوتک ې  په خپل پا کي ک  د بابو جا  نوم په کومه قرینه کې  یېاد کېړی 

 به په لغامين مشهور بابو جا  بايب و  ې  پټه خزانه ی  یادو . دی؛ زما په پوهه دا
همداراز ابراهیم او عمر، خو د بدلو ویونکي بويل او ګیال  هېم سېړی پېه همېدې 

 :قطار ک  دروالی يش
 د ابراهیم او د عمر بدل  واوره

 ول  سوخت زیات په ویل ک  د ګیال  د 
 د رحیم کتاب په مثل د دریاب دی

 ات تر در تر مرجا  د هر غزل ی  زی
له دې لو و بیتونو په ظاهره څرګند ي  ې  ده ته د پښتو د ميل شاعرۍ د بېدلو 
ویلو عنعنه هم معلومه وه، عمر او ابېراهیم یې  د بېدلو شېاعرا  بلېيل د  او د رشقېي 
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شاعرۍ د غزلرسایي عنعنه هم. دی خپله یو ښه غزلرسا دی او د دیوا  کابو ټول آثار 
 ی  غزل  د .

دې فرق کې  د ده روش پېه پټېه خزانېه کې  د محمېدهوتک لېه ه غزل  او بدل  پ د
 (۲۶روش رسه یو شی دی؛ محمدهوتک هم د غزل  او بدل  فرق په ښه  ول کو . )

 پایله
د دې مقال  له لوسته موږ دا نتیجه تر السه کوالی شو ې  د عبدالرحیم هوتېک 

ی، مګېر د دې دیېوا  ځینې  دیوا ، رسه له دې ې  تر اوسه دوه ځله ېاپ شېوی د
بشپړې او د موادو په لحاظ غني او د قدامت په لحاظ داس  نسېو  ال شېته ېې  د 
دیوا  د ېاپي نسوو په ترتیب ک  ترې استفاده نه ده شوې او دا رضورت ال تر اوسه 

 پر ځای دی ې  دا دیوا  د نوو موادو پر بنا له رسه تحقیق او تکمیل يش.
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 ته ې  د ېمی په سیل ووت  له کوره))
 مست عبدالرحیم شوم ستا د مین  په بوستا  ک 

 ((شد کار می عبدالرحیم ممتا
 درویزه او د ده د کورنۍ د غړو او پیروانو بیانونه راغيل د . وروسته د اخوند
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How Should the Dialogues of 
Story’s Literature (Storytelling) Be? 

 
Associate Professor Sayed Nazim Sayedy 

 

Abstract 
Scientists have given different theories about the 

story, some of these say, the word of story was taken 
from the word of history which describes narratives and 
events. 

Some scholars says, the word which one describes 
life’s events is called story. 

The structure of story has some parts, one of these 
parts is dialogue which is the most important part of the 
structure of the storytelling literature and has given 
particular beauty to the story. 

In story each dialogue shows  the position, habit and 
status of character, for this The author of the story 
should have thorough study about the social life and 
environment and write nature dialogue of each character 
in the story. 
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 لنډیز
د داستا  یا کیسې  پېه ا ه ادبپوهېانو بېالبېلې  نظر ې  ورکېړ  ېې  ځینې   ې  
 داستا  یا کیسه په سیندونو ک  د ستور  په معنا راغلې  بېويل ېې  لېه سېتور  یېا

)تاریخ( څوه اخیستل شوې    ګڼېي ېې  د روایېت بیېانولو او د  Historyهیسرت  
رامنه ته شوې پېښو را سپړلو ته وا ي، خو ځین  نېور پوهېا  بیېا د کیسې  جېر ه پېه 
ګړين ادب پورې تړ  او د هغو پېښو او کارنامو بیا  ته    وا ي ې  کېابو د اونېد پېه 

   رو برخو رڼا اېو .
و  دی، ادبپوهانو  یالو  یېا خېربې اتېرې د تر کیس  وروسته د کیس  جز  یال

ې  کیسې  تېه  ې  ځېانګړې  کیسه ییز ادب د جو ښت تر ټولو مهمه برخه ګڼل  ده
 ښکال ورکړې و . 

د دوی په اند د هر کېردار مکاملېه د هغېه پېه ټېولنیز موقېد او پېو  )طبقې ( رڼېا 
ونېېد او اېېېو  او د هغېېه عېېادت او حالېېت څرګنېېدو . کیسېېه لیکېېوال بایېېد د ټېېولنیز ا 

ېاپېریال اوره مطالعه او مشاهده ولر  او د هر کردار د مکامل  یا خېربو اتېرو لهجېه 
    باید فطر  او د هغه له قال او حال رسه برابره و . 

 رسیزه
دا جوته خېربه ده ېې  کیسېه اونېد دی او اونېد کیسېه ده او ادبپوهېا  خېو ال دا 

ه ده او ترڅو ې  برش  اوند و  خربه هم کو  ې  کیسه له ادمه تر دې دمه را روان
تر هغ  به کیس  هم و ، خو دغه کیس  کله ناکله له درد، رنه او خوښۍ نېه  کې  
و  او کله ناکله هېم دومېره ترخې ، بېدرنګ  او نېه زغمېونکي يش ېې  مېه  ې  کېوه 

 پوښتنه، خو بیا    هم زغمو او را انتقالوو   . 
یس  بانېدې لنېډ غونېدې بحېث زما په دې لیکنه ک  لومړی پر کیس  یا لنډې ک

شوی او تر هغ  وروسته م  د نېاول پېژندونېه و انېدې کېړ  او پېه اخېره کې  مې  د 
روما  او  رام  لنډې یادون  کړ ، خو آر بحث د همدغو اانرونېو یېا پېه ټولېه کې  د 

 کیسه ییزو اانرونو پر  یالوګونو یا خربو اترو ېوريل. 
دب کې  څېه ارزښېت لېر ، څنګېه دا ې   یالو  څه شېی دی، پېه کیسېه ییېز ا

کوالی شو ې  په وسیله    د کیسه ییز ادب هرن او ز ه راښکو  زیات کېړو، دا ټېول 
 هغه موارد د  ې  په دغه لیکنه ک  پرې په تفصیل رسه خربې شوې ده. 
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 د څېړنې اهمیت او مربمیت
د دې څېړنېې  اهمیېېت او مربمیېېت پېېه دې کېې  دی ېېې  د کیسېېه ییېېز ادب د 

و ناکامۍ راز د  یالو  په وسیله موږ ته را ښيي او ترڅنګ    پېه دې مېو بریالیتوب ا
پوهو  ې  که ېېرې په یوه کیسه ک  هرن  او ز ه راښکونکي  یالوګونه نه و ، نېو 
شون  ده ې  له امله    کیسه خپل لوستونکي او مینه وال له السه ورکړ ، نو ځکه 

 ورلیز دی. ویالی شو ې  خربې اترې د کیس  رو  یا محور  ې
 د څېړنې موخه 

په دې څېړن  رسه به له یوې خوا په دغه برخه ک  تشه څه ناڅه  که يش، ځکېه 
تر اوسه پورې په دې ا ه ځانګړې لیکنه یا څېړنه نه وه شوې او له بلې  خېوا بېه د دې 
برخ  مینه وال د داستاين ادب د خربو اترو د ارزښت ترڅنګ دغ  برخه تېه پاملرنېه 

   ده ې  د یو بحث د را پیلېدلو زمینه ساز  هم وکړ . وکړ  او شون
 د څېړنې میتود

په دې څېړنه ک  تر   ره له ترشیحي، تحلیيل او د ا تیا پېه صېورت کې  لېه کېره 
 کتنیز میتود څوه ګټنه شوې ده. 

 د کیسه ییز ادب هرني خربې
کله ې  د داستاين یا کیسه ییېز ادب بحېث راځېي، نېو سېم لېه واره مېو ذهېی د 
بشېریت پیالم  ته ورګرځي، ځکه دا مشهوره مقوله ده ې  کیسه له بابا ادمه تر دې 

 دمه را روانه ده او ترڅو ې  برش  اوند موجود و ، نو وررسه به غځون  کو .
پوها  وا ي کیس  د بشېریت د مايض داس  هېندارې د  ېې  د ز ه راښېکو  

همدغه کیس  بیا د برشېیت په موخه ځین  زیاتون  او کمون  په ک  شوې و ، خو 
ټولنیزه ناخود اګاه هم ده ې  په الشعور ک     ځېای نیېولی او د زمېا  پېه تېر ېدلو 
رسه د لیک اب  ته    الره موندل  ده. دا ې  دغه ناخود اګېاه یېا تحېت الشېعور لېه 
اسطورې او آ  حامس  رسه څه ا یکې  لېر  وروسېتی بحېث دی ېې  متېېدل ورتېه 

 تر هغ  داستاين ادبیات یعن  څه؟ ا یی بویه، خو و اندې
داستا  یېا کیسېه پېه سېیندونو کې  د سېتور  پېه معنېا راغلې  ېې  سېتور  لېه 

)تاریخ( څوه اخیستل شوې کلمه یېا د کلمې  لنېډیز دی ېې  د  Historyهیسرت  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

48 
 

روایت بیانولو او د رامنه ته شوې پېښو را سپړلو ته وا ي، خو ځین  نېور پوهېا  بیېا د 
ين ادب پورې تړ  او د هغو پېښو او کارنامو بیا  ته    وا ي ېې  کیس  جر ه په ګړ 

 ( ۲کابو د اوند په   رو برخو رڼا اېو . )
زموږ د فولکلور کیسه ییز ا خ دومره پیاو ی، هرن  او په ز ه پېورې و ېې  زمېا پېه 
څېر انسانانو    ې  هم د امو پېه سېړو کې  د سېندلیو پېه ګرمېو بړسېتنو کې   ې  د 

ل  ال هېېم ارمېېانجی د  او د اوسېېنۍ زمېېان  ټېېول  ټېکنېېالوا کي خونېېد څکېېه لیېېد 
پرموتیاوې د دغه  ول ارزښتونو د ښکار او منځه و لو سېرت المېل بېويل، پېه حقیقېت 
ک  فیسبوک او دې ته ورته بوختیاوې د اخرې زمان  هغه دجالونه د  ې  برش  ې  

یسېه خېود خپېل په خپلو ک  خپلو وینو ته کښېنويل، نو په داسې  حېاالتو کې  بېه ک
 ارزښت له السه ورکو  او د فراموشۍ څپ  به    پر اباسیی الهو کو .

ر د بوختولېو ترڅنېګ ېکه خربه ليه سپینه کړم، داستاين ادب په حقیقت ک  د بشې
سرت پیغام هم دی ې  په خوږه او هرن  ابه    بیانو ، خېو پوهېا  وا ېي کلېه ېې  د 

رامنځتېه کېېي ، نېو بیېا بې  ځایېه نېه ده پیغام ترڅنګ د برشیت د تفریح بحث په ک  
ي ېې  پیالمه    له فولکلوره وګڼو، خو څېړنوال عبدالغفور لېوال  ې  موېینېه تېر ولسې

نکلونو هم یو خورد و اندې بويل او له اسطورو رسه    نښلو ، د نومو   پېه نظېر خېورا 
طوره بېه رامېنه داد کولو ېټک ټولنیز تعامل درلېود، اسېلرغونو انسانانو د اسطورو د قرار 

ته شوه، خو ماهیت به    وروسته د شاعرانو توییالتو په مرسته ورتېه ټاکېل کېېده. دی 
همدې خربې ته لي نور هم ځري کېي  او وا ي ېې  د وجېود  فلسېف  لېه منطېق رسه 
سم د اسطورو وجود د هغوی تر ماهیت  ومبنی دی او شون  ده ې  د همدې لپېاره د 

نی و . د نومېو   پېه نظېر اسېطوره لېه هامغېه پیلېه د اسطورو عقیېدو  ماهیېت لرغېو 
انسانانو په بسرت ک  هستېدله او تر هغ  وروسته به ورته کیس  جو  دې او یېا بېه هېم 
ورپورې وتړل شوې، نو ځکه ویالی شو ې  کیسه په حقیقېت کې  د اسېطورې ماهیېت 

 (  ۱جو و  او په دې توګه د اسطورې ز ي دنه تر کیس  و اندې ده. )
  اسطوره څه شی دی او له کیسو څوه زمېوږ موخېه څېه  ول کیسې  د ، دا ې

ښا ي په دې لیکن  ک  دغو ټولو پوښېتنو تېه ځېواب ونېه ویېالی شېو، خېو د کیسې  
بحث ا یی دی او دا ې  اسطوره څه  ول بسرت لر ، ول  ترې کیسه دومره اغېزمنېه 

 دالی نه يش. په شوې؟ دا هغه پوښتن  د  ې  تر اوسه    انسا  له نه منلو منکر 
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دې معنا رسه له دې ې  په لیکنیو او په ځانګړې توګه معارصو ادبیاتو ک  کیسه ییز 
ادب په څو اانرونو و شل شوی ې  له ناوله را واخله تر لنېډې کیسې  او کیسېه ګېۍ 
پورې هر یو د جال ځانګړنو صنفونه د ، خو د دې ټولو پیالمه له هامغېه اسېطورې او 

 فولکلوره ده. 
که په یوویشتم  پېړۍ ک  هم اوند کوو، خو ال مو د فولکلور  نکلونو خونېد  موږ

لېېه خېېول  نېېه دی تللېېی او ال هېېم د ښېېاپېریانو، دیوانېېو، دایمېېي اونېېد او دې تېېه ورتېېه 
موجوداتو د لیدلو تېي  یېو. زه  ا ه یېم کېه همېدا اوس هېم مېوږ تېه د دایمېي اونېد، 

اره    موږ هر  ول ستړې تېه ېمتېو یېو ځوانېدلو او... باټ  ووهل يش، نو ترالا لپ
 او که همدغه مسئله د هرن په ابه و ، بیا نور علی نور. 

خو د اور سو  په اور رغېي ، په یوویشتم  پېړۍ ک  د نکلونو ټولول، پېرې کېار 
کول او د لیکني ادب په خوا ک     درول د ادم خا  ربېاب، د درخېانۍ حسېی او د 

   له عهدې وتالی نه شم؛ نېو ځکېه پېه دې لیکنېه کوه قاف ښاپېرۍ غوا   ې  زه 
ک  خربه   ېره ځېانګړې او کېوېنۍ کېوم، یعنې  پېه معېارص کیسېه ییېز ادب کې  د 
 یالوګونو یا خربو اترو پر ارزښت غي ېيم ېې  څنګېه زمېوږ کیسېه ییېز ادب تېه ښېکال 

 ورکوالی يش؟
 ډیالوګونه یا خربې اترې  

کیسه ییېز ادب پېر بېالبېلېو صېنفونو  لکه څنګه ې  پورته هم نغوته وشوه، معارص
و شل شوی ې  هر یو    د خپلېو ځېانګړنو لرونکېی دی، خېو زه پېه دې بحېث کې  

 یواځ  د دغو صنفونو د  یالوګونو یا خربو اترو په ګډو خواوو بحث کوم. 
 یالو  یا خربې اترې د کیسه ییز ادب د جو ښت تر ټولو مهمېه برخېه ده، ېې  

ورکړې و . کیسه لیکوال ا  دی ې  د کیس  جذابیت  کیس  ته    ځانګړې ښکال
لپاره پېښ  پیدا کړ  او پېه پېښېو کې  کرکټرونېو تېه ا تیېا ده، کرکټېر هېرو مېرو بایېد 
خربې وکړ ، خو بریالۍ خربې بیا هغه د  ېې  تلپېات  او کیسې  تېه ز ه راښېکو  

و اوند پیکه ورکړ ، نو ځکه وا ي خربې اترې د اوند مهمه برخه ده او ب  له خربو اتر 
 او ب  معنا دی. 

د څېړنپوه سیدمحی الدیی هاشمي له قوله اورو ې : "... ځکېه د همېدې خېربو 
اترو )مکاملو( په وسیله د کردارونو ځانګړن  او څرنګوالی څرګنېد ي . پېه نېاول کې  
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مکېامل  نېه د  رامې  پېه څېېر   ېرې او نېه هېم د لنېډې کیسې  پېه څېېر لېيې و . 
ز ه پورې و . ښه مکامله په کیسه ک  سېاه اېېو  او کېردار  مکامل  باید ښ  او په

 ته نوی اوند ورکو . د ناول په خوند او رنګ ک  اضافه کو .
د هر کردار مکامله د هغه په ټولنیز موقېد او پېو  )طبقې ( رڼېا اېېو  او د هغېه 
عادت او حالت څرګندو . ناول لیکوال باید د ټولنیز اوند او ېاپېریېال اوره مطالعېه 
او مشاهده ولر  او د هر کردار د مکامل  یا خربو اترو لهجه    باید فطر  او د هغه 

 ( ۸له قال او حال رسه برابره و ." )
استاد هاشمي د خربو اترو په دې بحث ک  تېر   ېره د نېاول پېر  یېالو  خېربې 
و کو  او د ده په وینا د خربو اترو په وسیله د کردار د ځېانګړنو څرنګېوالی جېوتېي  ا
موږ ته کرکټر را پېژين.   ر ځله داس  کېي  ې  موږ د کرکټېر پېه ا ه   ېر معلومېات 
نه لرو، خو کله هم ې  د کرکټر کارونو او مکاملو تېه ځیېر کېېيو، نېو راتېه معلېومېي  

 ې  څوک دی او څه کو . 
په مکاملو ک  بله خربه د طبیعي او فطر  کېدلو بحېث دی،   ېر ځلېه پېه لنېډه 

وما  او په ټوله ک  په داستاين ادب ک  مېوږ لېه داسې  مکېاملو رسه کیسه، ناول، ر 
مواموېيو ې  په هېڅ  وله طبیعي والی په ک  نه و ، په ټوله معنا    تکلفېي ابېه 
کارول  و ، ې  هم لوستونکی او هم اور دونکی ستړی کو  او دوی نه غوا   ې  

یالوګونه بیا په لنډه کیسېه   ر    ونغوږ  او یا    په ا ه خربې واور ، خو همدغه  
ک  متفېاوت د ، ځکېه هلتېه کرکټرونېه زیېات نېه د  او د لنېډې کیسې  ېوکېاټ د 
دومره پراخو مفاهیمو حوصله هم نه لر ، مېوږ د ښېاغيل کرګېر پېه لنېډه کیسېه کې  

 لولو: "شکیال په ا غوين اواز وویل: دوی ستا د ملګر  فاتحه راکوله.
 زه هک حیرا  شوم، کوم ملګر ؟

   وویل: د نیامت فاتحه.هغ
 زه ټکنی شوم او رسه له دې ې  ابه م  ګونګه کېدله بیا م  وپوښتله: نیامت؟

هغ  بیا په ا ا وویل: هغه ې  له تېا رسه یېو ځېای رستېېری و، هېر وخېت بېه  ې  
 کیس  موږ ته کول .

 زه حیرا  پات  شوم، تا خو ماته ویيل و ې  هغه تښتېدلی دی.
 نه! هغه نه و تښتېدلی.
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 هغه همداس  ویيل ول ې  تا ته همدومره ووایم.
 نو هغه کله ومړ؟

 ( ۴هغ  وویل: هغه ونه مړ، هغه پانيس شو..." )
په دې کیسه ک  حتا سوال او ځواب هم یوه بشپړه عاد  جمله نېه ده، یېوازې د 
دوو تنو ترمنه مکامله ده هغه هم دومره لنډه او ساده ې  هر سړی پېرې پوهېېدالی 

د یوې کلم  د لرې یا حذفېدلو شونتیا هم نه لر  او که ېېرې لرې يش يش او حتا 
له ورایه معلومېي  ې  دلته یو څه نیمګړتیا شته، نو ځکېه د لنېډې کیسې  مکېامل  
لنډې او   رې ساده و ، خو په  رامه ک  بیا کیسېه بېل  ول ده. د مشېتاق مجېرو  

ره د خپلېو کرکټرونېو پېه ا ه یوسفز  په وینا په ناول او لنېډه کیسېه کې  لیکېوال زیېات
خربې کو  او هغوی خلکو ته ور پېژين، خو په  رامه ک  دا کار په خپله د کرکټرونېو 
د مکاملو او خربو اترو له الرې کېي  او د کرکټېر کېړه و ه، و تیېا او ناو تیېا د هغېه لېه 
مکاملو څوه جوتېي ، نو پر دې اسېاس ویېالی شېو ېې  د  رامې  ټېول کېړه و ه پېر 

و وال  د  او دغه مکامل  باید ښکل ، په ز ه پورې، د کرکټر لېه حېال او شېا  مکامل
 ( ۵رسه برابرې، مناسب ، ز ه راښکونک  او جذاب  و . )

ښا ي په ناول، لنېډه کیسېه او رومېا  کې  کیسېه لیکېوال تېر  یېالوګونو و انېدې 
دومېېره انځورونېېه و انېېدې کېېړ  ېېې   یېېالو  تېېه لېېه و انېېدې ذهېېی ېمتېېو و  او لېېه 
انځورونو رسه سم خربو اترو ته هم مته ولر ، خو په  رامه ک  بیا کیسه پرعکس هېم 
کېدالی يش، په دې معنا یو څېوک لېه خپلې  معشېوق  رسه ناسېت دی د راز و نیېاز 
خربې کو ، ناز او نورې کو  او باالخره د ز ه غوټ  پرانیېز ، پېه ټولېه معنېا فضېا د 

اپه د نجلۍ ورور یا پالر راځېي او پېه ټولېه مین ، عشق او خوشحالیو فضا ده، خو ناڅ
معنا هم خربې اترې او هم فضا رسېپه کېدالی يش ې  د کرکټر په وسیله د داس  

 حرکاتو او سکناتو تررسه کول پوره زور او ځواک غوا  . 
 د دې لپاره ې  دا موضوع دقیقه وڅېړم، غوا م لي نور هم ورته ځیر شو.

 کُيل بحث
ې اترې د داستا  تر ټولو مهم تېوک دی، ځکېه اونېد پېر ادبپوها  وا ي ې  خرب 

کیسو وال  دی او کیس  پر خربو اترو. د پوهانو په وینېا د کیسې   یالوګونېه بایېد پېه 
لوستونکو ک  د واقعیت پلټن  روحیه را اوندۍ کړ  او لوستونکی داس  فکر وکېړ  
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سېه لیکېوال دا ې  دا پېښه په انساين اوند ک  پېښه شېوې ده. البتېه یېو شېمېر کی
خربه هم کو  ې  ځین  کیس  ب   یالوګونو هم و ، ېې  هېم جېالب  و  او هېم 
   د کیس  ټول رشایق پېوره کېړ  و ، خېو بې  لېه شېکه دغېه  ول کیسې  عېاد  
کیسه لیکوال نه يش لیکالی، ځکه کله ې  د کیس  یو توک حذفېي ، ب  له شېکه 

ومره زیات يش ې  د حذف شېوې په نورو داخيل برخو ک     د هرن خوږلني باید د
برخ  تشه محسوس نه يش، خو دا منل شوې خربه ده لکه څنګه ې  د نړۍ اکېرثه 
خلک ګونګ او ب  اب  نېه د ، همداسې  د داسېتا  اور ېدونکي هېم ګونېګ او بې  
اب  نه د ، ځکه ابه خدای د خربو لپېاره پیېدا کېړې، اونېد  انسېانا  بایېد خېربې 

ځکه ب  معنا خربو ته موږ ېټیات وایو او اور دلو ته     وکړ  او معنا لرونک  خربې،
هم وخت نه لرو، نو لکه څنګه ې  د   رو او ب  ځایه خربو اور دلو ته وخېت نېه لېرو، 
همداس  لوستونکي هم هغو کیسو لوستلو ته   ره حوصله نه لېر  ېې  لیکېوال پېه 

منېي، لوسېتونکی او  ک  یواځ  راو  و ، ټول  روا او ناروا خربې په خپلو اور دونکو
 (۶اور دونکی غوا   ې  فعال و  او د نوو شیانو په ا ه فکر وکړ . )

د داستاين ادب په ا ه دا خربه   ره مشهوره ده ترڅېو ېې  یېو څېوک خېربې ونېه 
کړ  تېر هغې   ې  عیېب او هېرن پېټ و ، خېربې اتېرې د انسېا  هینېداره او د فکېر 

کیسه ییز ادب خېربې اتېرې بایېد لېه ترجام  و ، نو ځکه پوها  ټینګار کو  ې  د 
ویلو و اندې څو څېو ځلې  لېه ځېا  رسه وسېنجول يش او بیېا وویېل يش، ځکېه لکېه 
څنګه ې  په طبیعي اوند ک  زموږ بې  ځایېه خېربې نېه و  خوښې ، همداسې  پېه 
داستاين ادب ک  هم لوستونکی له ب  ځایه خربو لېرې تښېتي، لکېه پېه دې بېلګېه 

ویل، کيل م  نه وه ورکه کړې، نه م  غوښتل ې  کور تېه تاته م  نه دروغ و  -ک : "
وال ه شم... ځکه ته خو خرب نه  ې  ېې  زمېا مېور او پېالر... هغېوی کېم عقېل د ... 

 هغوی غوا   ې  زه یوه وینزه واوسم...
پوهېيې یوه وینزه... او زه نشم کوالی... نشم کوالی ې  د هغوی په خوښېه ګېام 

 پورته کړم....
اوس نو پېوهېيم ېې  سېتا یمېه اوس مې  نېه پېالر... نېه مېور...هېڅ ارامه شوم،  -

 (  ۷ځواک نه يش کوالی ې  ما له تا څوه جال کړ ..." )
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په دې بېلګه ک  به یو څېه د ابېا   کمېزور  هېم و ، خېو مهمېه خېربه پېه کې  د 
 یالو  ده، دغه  یالوک له تکرار ، سولیدلو، ب  خونده او د مېور و پېالر لېه سېپکاو  

دی، نو ځکه له طبیعي مسایلو لرې او کم خوښېېدونکی دی، ښېا ي د ګوتېو  څوه  ک
په شامر خلک و  ې  له مور او پالر نېه  ې  بېد رايش، خېو پېه ټولېه کې  دا مسېئله د 
نیوک  او نفي کولو و  ده، ځکه مور او پالر ې  هر څېومره مداخلېه ګېر يش، بیېا هېم د 

ښېېګڼ  لپېاره پېرې کېړۍ را تنګېو ،  اوالد د خیر ښېګڼ  لپاره فکر کو  او د هغوی د
خو غیبت، ورپس  بد رد ویل او دې ته ورته مسایل ال تېر اوسېه هېم پېه دې ټولنېه کې  

 ځای نه لر ، نو ځکه دغه  ول خربې اترې ناکام  او نه خوښېدونکي د . 
په داستا  ک  باید انسانا  اوندی و  او ښ  خربې وکېړ ، خېو داسې  هېم نېه 

پېای د داسې  راو  رول ولوبېو  ېې  لوسېتونکي نېور سېتړ   ې  لیکوال له پیله تر
کړ ، تولستوی د ګورګي په حواله لیکي ې  یوه ورځ    تولستوی ته ویېيل وو: "تېه 
خپله تر حده زیات  خېربې کېوې او د داسېتا  اشواصېو تېه د خېربو کولېو لېي وخېت 
ورکوې، نو همدا المل دی کوم شوصیتونه ې  جېو وې هغېه واقعېي خلېک نېه د ، 

 ( ۳زیات یو بل ته ورته د ، نو ځکه د ېا په یاد ک  نه پات  کېي ". )
دا سمه خربه ده کله ې  راو  د هر ېا پېه ا ه خپېل قضېاوتونه و انېدې کېو  او 
جربا  خپل  خربې پر اور دونکي مني، نو   ر اور دونکي بیا داس  و  ېې  هېر څېه 

ته ارزښت ورکړ  یا  ې  تېر په پټو سرتګو نه مني او پرته له دې ې  ستاس  داستا  
 اخره ولويل بندو     او ځا  ته رسخوږی نه جو و . 

نو په ټوله ک  ویالی شو په خربو اترو ک  تر ټولو مهم بحېث د اشواصېو پېژنېدل 
او درک کول د ، کیسه لیکوال ته بویه ې  په ټوله معنا خپل کرکټېر وپېېژين او بیېا 

ف  ابېه، ښېوونکي تېه د مېوټروا  ابېه، هامغس  ابه ورکړ ، که موږ قصاب ته د فلس
محصل ته د بدماش ابه او... ورکړو ب  له شکه هم مو داستا  ب  خونېده کېړ او هېم 

 مو په داستا  لیکلو ک  تجرب  ناکام  او ز ه تورونک  د . 
 خربې اترې باید څنګه ويش

هغه کیسه لیکوال ې  په کیسه لیکنه ک  د پوته ګۍ پېړاو تېه رسېېدل  و ، د 
لپاره د  یالوګونو لیکل کومه ستونزمنه ېاره نه ده، ځکه هغوی د  یالوګونو په  هغوی

 لیکلو ک  الندې موارد په پام ک  نیيس: 
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  .د داستا  د کرکټر د عميل توصید او شوصیت جو ولو څرګند دل 
  .د داستا  د اکسیو  )پېښو( مخ ته و ل 
 .د کار کموالی 
  .په داستا  ک  د پېښو داخلول 
  .د صحن  و اندې کول 
 ( .۹لوستونکي ته د الزمو معلوماتو ورکول) 

اوس ګورو ې  خربې اترې ځانته اصول لر  ې  د ځینو یادونه    وشوه، یعن  
که په داستا  ک  د کرکټر ستاینه کېي ، نېو پېه کومېه ابېه او څنګېه کېېي ؟ او دی 

فېرا  او تفېریق هېم د ې  ځا  ته شوصیت جو و ، نو په کومو الفاظو،   ېر ځلېه ا
 داستا   یالوګونو ته ستونزه جو والی يش. 

په داستا  ک  بل بحث د اکسیو  دی، لکه پورته ې  هم ورته نغوته وشېوه، هېر 
داستا  ځانته جو ښت لر  او هر جو ښت خپل  پېښ  لېر ، نېو کېه ېېېرې مېوږ د 

ښکاره خربه ده  لنډې کیس   یالو  په ناول او د ناول هغه په لنډه کیسه ک  راو و،
 ې  د کیس  له خپل اصيل محوره وځي. 

د دې لپاره ې  دا موضوع ښه روښانه يش، د لنډې کیس  او ناول  یالوګونو تېه 
 به ځیر شو: 

 "هغه زه معاینه کومل او په خربو خربو ک     ناڅاپه وویل:
 ښه به ش . -

 ه پېورې وه، نېو ما تعجب وکړ ې  ایرانی  اکټر څنګه په پښتو پوهېي ، ماته په ز
 ځکه م  پوښتنه وکړه:

 تاس  په پښتو پوهېيئ؟ -
 هغه وویل:

 ليو   ر. -
 ما بیا پوښتنه وکړه:

 پښتو مو ېېرې زده کړې؟ -
هغه د میز شاته کیناست، عینک     په سرتګو کېړې او د نسېو  پېه لیکلېو  ې  

 ، هغه د نسخې د لیکلو په حال کې ماته وویل:پیل وکړو



 ... کیسه ییز ادب ډیالوګونه ـــــــــــــــــــــ د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 
 

  .په افغانستا  ک -
 ما هغه ته الندې باندې وکتل او وم  وی:

 هلته مو وظیفه درلوده؟ -
  اکټر عینکی له سرتګو نه لرې کړې او بیا    وویل:

 ( ۲۰نه، د هامغه ځای یم، زه هم پښتو  یم...." ) -
د استاد باجو   د )پرد ( کیس  په دې  یالوګونو ک  که یو  ې  هېم حېذف یېا 

کیسه کنېډو شېوه او حتېا دومېره لنېډ د  ېې  پېه  لرې يش، له ورایه معلومېي  ې 
 لوستلو رسه    انسا  ته تلوسه پیدا کېي . 

د استاد اسدهللا غضنفر وینېا ده، بریېايل  یالوګونېه دا نېه د  ېې  تاسې  د دوو 
 اشواصو عاد  خربې راو ئ، لکه: احمد راغلی؟

 هو راغلی و. 
 هغه د در  ابو خربه یعن  ېه؟ 

 ه راښکو  شته او نه هم جذابیت، خېو کېه همېدا خېربې په دې  یالو  ک  نه ز
 داس  کړو:

 احمد راغلی و؟
 هو راغلی و، خو...

یعن  ده بیا هم زما په ا ه خربې وکېړې، زه فکېر کېوم دی نېه سېړی کېېي ، بایېد 
 ېاره    وکړم.

ګېېورو ېېې  دې یېېو خېېو څېېو نېېورې خېېربې وز يولېې  ېېې  هېېم جېېالب  د  او هېېم 
ی يش، خو ساده خربې    نه يش کېوالی، همداسې  لوستونکی له ځا  رسه ساتال 

د استاد باجو   د کیس   یالوګونه هم د ، لکه پښتو مو ېېرې زده کړې، یا تاسې  
پښتو  یاست او داس  نور ې  حتا عاد  کلمه ترې هم نېه شېو لېرې کېوالی، غونېډ 
پېه  یالو  خو پر ځای پر يده، خو ناول ک  ښا ي بیا کیسه یو څه متفاوته و ، لکه 

دې  یالوګونو ک  ې  ګورو: "... په آخر ک  م  وویل: دا   ر ېټېي دود دی. زه پېه 
ک  هېڅ ګټه نه وینم. هلک نجلۍ ته وا ي ې  راځه   ټ ال  شو. دا ې  پېه صېند 
 ک  رسه وینو، ټوک  ټکال  کوو او   ر کله د ادب او حیا نه وتل  ناپړ ت  شتۍ کوږ،
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په کلهر ک  ناروا د ، خو زمېوږ یېو متېل وا ېي،  دا به زه وزغمم، که څه هم ې  زموږ
 ېېرته ې  اوس  په خوی به د هغو س ، خو بیا هم څه کوه څه پر يده. 

  ټ یعن  څه؟ دا خو ګویا په لوی الس تاسو اور او لګه ووين رسه یو ځای کوئ. 
نو بیا د هغ  نه څه جو  شول؟  هس  ې  و  ول  سړی نېغ په نېغېه کنهنیېو بېازار 

 نيش.  ته ال 
هغوی زما خربو ته له خندا بډو   نیويل وو. یوه نجلۍ جد  وه: کامله، تېه سېم 

 پوه شوی نه ی ؟   ټ د شهوت دپاره نه دی، د انډیوالۍ او مرک  دپاره دی. 
ما    خربه رد کړه: نو که د انډیوالۍ خربه و ، زما انډیواال  ټول، زما هم صېنفه 

 کړم؟هلکا  د ، ول  د هغوی رسه   ټ ونه 
نجلۍ په مخ ک  یو څه رسه شوه: ما اور ديل ې  تاسو رشقیانو کې  پېه رڼېا ورځ 
هلکا  یو بل تر السو نیويل ېکر وهي، نو ودې يش ې  تاسو د نجلېۍ نېه هلېک تېه 

   ر ورماتېيئ.
ما په خندا او یو څه دالسا وویل: که مطلب دې شهوت و ، نو نارینېه کېه رشقېي 

 ( ۲۲رغبت لر  او ښځه د نارینه خوا ته..." )و  او که غريب د ښځ  خوا ته 
اوس نو ګورو ې  په دې  یالوګونو ک  شون  ده ې  له ځینو  ې  ځینې  برخې  
کم  او یا لرې يش، لکه: ما اور ديل ې  تاسو پېه رڼېا ورځ هلکېا  یېو بېل تېر السېو 

 نیويل و ، تاسو د نجلۍ نه هلک ته   ر ور ماتېيئ. 
لرې شوې، خو نه د  یالو  په معنا کې  بېدلو   ګورو ې  دوه معرتضه جمل  ترې

راغی او نه هم ب  خونده شو، نو د لنډې کیس  او نېاول د  یېالوګونو تېرمنه همداسې  
 توپیرونه خورا   ر د . همداس  د روما  او  رام  په برخه ک     هم در واخله. 
و ، پېه  نو په ټوله ک  ویالی شو څومره ې   یالوګونه رښتیا او واقعیت ته نېيدې

  پېورتني رشایېق پېه کې  هامغ  که  جالب او تلوسه لرونکي و ، خېو داسې  ېې
 تطبیق يش. 

 عميل ستاینه او خربې اترې 
پېېه دې برخېېه کېې  مهېېم بحېېث دا دی ېېې  د داسېېتا  شوصېېیت پېېه درې  ولېېه 

 لوستونکي ته معريف کو : 
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ا ي، نی د ساده ستاین  په توګه: دغه ستاینه ې  مستقیمه ستاینه هم ورته و  -۲
سبا لیکوال ورته   ره پاملرنه کو ، خو له بده مرغه لوستونکي لېه دغېه  ول سېتاینو 
څوه تنګ شو  او هغوی په خربو اترو ک  د یو ېا ب  ځایه اتلويل او مېړانه نېوره نېه 
خوښو . دوی غوا   ې  اتل خپله اتلويل بایېد پېه عمېل کې  زبېات کانېد  نېه پېه 

ی نه جو  ي ، د وطی د جو ښت لپاره ګانېد ، پاېېا الفاظو ک ، ځکه په الفاظو وط
خا  او نیلسی مانډیال کېدل په کېار د  ېې  هېم قربېاين ورکېړ  او هېم خپلېواکي 
واخيل، لکه په دې بېلګو ک : " ما ورته وویل ما د افغانسېتا    ېرې سېیم  لیېديل، 

  سېرتګور بدخشا  ال پات  دی، بس په انځورونو    مینه ماتوم، ته خو تعلیم یافته ی
   داس  خربې دې د وینا راښکو  کمو ، که افغانستا  بېاغ بېول ، ګېال  بېه  ې  
خاموا اقوام و ، بله دا ې  د بېاغ ښېاد  هېم یېوه و  او غېم  ې  هېم، پېه سېپريل کې  
وغو  ي  او په خزا  ک  مړاو  يش، یو رسحد ترې تاو و  او له یوې ویېال  اوبېه سېکي، 

دغه بدلو  او تغییر هم د نورو ګالنېو وجېود ورکېړی، کېه  که د هر ګل رنګ بو بدل دی، نو
یواځ  په صحرا ک  وې د ېا رسه به    ځا  پرتله کاوه، څنګه به    د پیغل  پېه اوربېل 

 (.۲۱زنګل او څنګه به شمل  ته خاته، زمرکه په یو ګل نه پرسلی کېي ." )
و جملېو ېې  لکه پورته ې  هم وویل شول، په دې  یالو  ک  له ستاینو او اوږد

تر   ره لکهر او خیال دی بل څه نه شته، خو اوسنی لوستونکی بیا لېه مېوږ څوېه د 
دغه  ول خربو مته نه لر ، بلک  هغه غوا   ېې  هېم عمېيل او هېم داسې  هېرن  

 خربې ونغوږ  ې  هغه ته فکر  سکو  ورکړ . 
وږ د ادبپوهانو په وینا د داستا  شوصیت باید داس  و ، لکه څنګه ې  دی، م

ګورو ې  زموږ د داستا  کرکټر او پېه حقیقېت کې  پرسېونااونه راغېيل د ېکېر لپېاره 
د ، خو خربې    د فلسف  او سوفسط  د ، ې  دغه کار د داسېتا  حقیقېت لېي 
لرې کړی او په ایډیال    درولی ېې    ېر ځلېه لوسېتونکي تېه ځېور ورکېو  ېې  د 

 یول يش: مونیو  لپاره    باید الندې درې ټکي په پام ک  ون
  لیکوال ته بویه ې  د خپل داسېتا  موېاطبیی او لوسېتونکي پېه سېمه توګېه

 وپېژين او درک    کړ . 
  خربې اترې باید موږ ته هغه کس را معريف کړ  ې  خېربې کېو  او څېومره

 عمل لر . 
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  د کرکټر ابني، قومي، نژاد  او شغيل ځانګړن  په پام کې  ونیېول يش او بیېا
 وغيول يش. 
ګېورو ېې  دغېېه ځېانګړن  بېې  لېه شېېکه سېتونزمن  او لېېيو   ېره ټولنپوهنېېه  اوس

غوا  ، خو دقیق داستا  لیکوال بیا له دغ  ستونزې رسه   ر نه مواموېي ، ځکېه 
تجربو هغه ته دا ورښوديل و  ې  څنګه ېلند وکېړ  او لوسېتونکي  ې  څېوک د ، 

 ترې څه غوا  . 
 د رښتینو خربو اترو معريف 

یدا يش ې  د کیسه ییز ادب خربې اتېرې بایېد   ېرې شېامرل ، ښا ي پوښتنه پ
منظم ، اديب او سنجېده و ، پېه دې کې  شېک نېه شېته کلېه ېې  د لیکنېي ادب 
بحث رامنه ته کېي ، نو دا ټول مسایل په ک  په پام کې  نیېول کېېي ، خېو لېه دې 
ه خربې دې داس  معنا هم نه اخیستل کېي  ې  ګواک  موږ کیس  د پیریېانو لپېار 
لیکو او یا    هم یوې داس  ټولن  ته لیکو ېې  هغېه سېل پېه سېلو کې  لوسېتي، د 
عايل ذوق خاوندا  او تر   ره فلسفیا  د . که ېېېرې زمېوږ قضېاوت همېدا و ، نېو 
ب  له شکه زموږ ټول کیسه ییز ادب بېه زمېوږ د انځېوریز ادب، لکېه  رامېه او فلېم پېه 

مېوږ پېه فلمونېو کې  ال تېر اوسېه هېم څېر ب  خونېده او بې  لیېدونکي و ، دا ځکېه ز 
لوبغا   په دومره تکلفي او درنه ابه ې  دوی ورته اديب وا ي غي ي  ې  د فلم ټول 
هرن او کید    و ی دی. که موږ د سېیم  او بیېا نړیوالېو منېل شېوو فلمونېو تېه هېم 
ځیرنه وکړو، نو هلته هم له رسه تر پایه داس  منظمه او اديب ابه نېه ګېورو ېې  هغېه 

ې موږ ستړ  کړ ، په اسانۍ پرې پوهېدالی شو ې  کرکټرونه یا لوبغا   د کوم  د
سیم  د ، خو زموږ په فلمونو ک  لوی نقد دا هم دی ېې  پېالر بېه  ې  د بهسېودو 
و ، مور به    پېښورۍ و  او زوی به    پارا ځپلی پښتو  ې  نه  ې  پېه پښېتو 

 پوهېيې او نه هم په در . 
یز ادب مسئله هم ده، زموږ په ټولنېه کې  ټېول خلېک پېه همداس  د نور کیسه ی

اديب او داس  معیار  لهجه نه غي ي  ې  حتېا   ېر لوسېتي دې هېم پېرې پېوه نېه 
يش. دا سمه ده ې  زموږ په ټولنه ک  به   ر داس  خلېک و  ېې  حتېا پېه عېاد  
خربو ک  به هم   ر منظم غي ي ، خو ایا همدغه خلک پېه غوصېه او یېا خوشېحالۍ 

بیا هم خپل همدغه تسلسل ساتالی يش او که نه ترې زیا نېي ، نو که ېېېرې ک  
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د داستاين ادب  یالوګونه په څومره ساده ابه و  هامغومره    خوند زیات دی، خېو 
که   ر په ک  د هرن  خوږلني زیات يش، نو بیا ترې شعر جېو  يش، ېې  هغېه بیېا 

"... پېه نېاز او شېوخۍ مې  ورتېه  کیسه قرباين کو ، لکه په دې بېلګه ک  ې  لولو:
 وویل: 
 لیونیه سالم! -

زما سالم    ادا نه کړ او زه له خندا نه شنه شوم، زما خندا پېه غرونېو کې  انګېازه 
 خوره کړه...

 اخ ظامل ! مړ دې کړم. -
 زه بیا له خندا شنه شوم او په خندا خندا ک  م  ورته وویل:

ه ده، خو تا بېه ویېل ېې  زه او تېه بایېد ول  خو تا به ویل ې  خندا د اوند مالګ -
 وخاندو.

 زه بیا له خندا شنه شوم او شاعر ته م  وویل:
خانده کنه، خانده ې  خندا مو سندریزه يش، شاعر نری زګیروی وکړ او زما پېر  -

 خوله    الس کېښود:
 د خدای په خاطر مه خانده.... -
 ته ېېرته تللی وې؟ -
 په یوې ورک  پس . -
 ورک  پس ؟ په کوم  -
 په یوې ښکل  او رنګین  ورک  پس . -
 ودې نه مونده؟ -
 نه! -
 اوس    نه لټوې؟! -
 ول  نه، اوس    هم لټوم. -
 اوس    ېېرته لټوې؟... -
 (  ۲۸ستا په سرتګو ک ..." ) -

د پیرمحمد کاروا  د دغ  )رنګینه ورکه( کیس  کوم  یالوګونه ې  دلته راغېيل، 
ځیرنه ويش، ب  له شکه ازاد نظم دی او دومره شاعرانه الفاظ  که په دقیقه توګه ورته
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په ک  راغيل ې  کیسه    له خپله مداره ایست  او په ټوله معنا    ازاد نظېم کېړې 
ې  د دې برخ  د څانګوالو په وینا دا د کیس  بریالیتوب نه، بلک  ناکامي ده، خېو 

خربو اتېرو ېې  پېه عامېه پر عکس د ښاغيل زریی انځور په غمي کیسه ک  له ساده 
ولېيس ابه لیکل شو  بیا په کايف اندازې خوند اخلو: "حیرانتیا    شېېبه پېه شېېبه 

 زیاتېدله، د  ل  هغه مرش ور غي کړ:
 سندرې ول  وا  ؟ -

سندرغا ې په خپلو سوېونو ک  وه، د هغه خربې ته  ې  پېام نېه و. هغېه بیېا ور غېي 
 کړ:
  متوب ول  کوې؟ -
 اوس د هغه غي واور د، خو په پوښتنه    سمه پوه نه شوه: سندرغا ې ایله -
 څه... څه؟ -
 د  ل  مرش په ب  پروا ۍ وویل: -
 وایم، سندرې ول  وای ؟ -

 سندرغا ې په عاجزې ځواب ورکړ:
 نو څه وکړم؟ بل څه وکړم؟ او هغه هم په دې پرد  ملک ک ؟ -

 مرش په  اروونکي غي وویل:
 سندرې حرام  د ... -

  ې په تعجب له ځانه رسه وګوڼېده:سندرغا 
 ... او غال!؟ -

 مرش دا خربه وانه ور ده. بیا    له سندرغا ې وپوښتل:
 او ال په پرد  ملک ک  سندرې وا  ؟ -

 (  ۲۴له دې رسه سم    بیا د ټوپک د کنداغ یو ګوزار ور حواله کړ..." )
  ېر جالېب او اوس ګورو ې    ر ساده، ب  تکلفه او ورځني  یالوګونېه د ، خېو 

جذاب او لوستونکی دې ته هڅو  ېې  پېای  ې  معلېوم کېړ  ېې  څېه کېېي ، نېو 
متجرب لیکوال د دغه  ول  یالوګونو په کارولو ک  له کوم  ځېانګړن  سېتونزې رسه 
نه مواموېي  او دا  ول خربې اترې د  یالوګونو رښتیاینه ځکه زبېاتو  ېې  مېوږ ال 

 خ یو. تر اوسه هم له همداس  حالت رسه موام
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 په خربو اترو کې طبقايت ځانګړنې
دا څرګنده خربه ده ې  هر داستاين صند طبقايت ځانګړن  لر ، پېه کرکټرونېو 
ک  به څوک لوستی و ، څوک نالوستی، څوک به قصاب و  او څوک به هم مېامور، 
څوک به غل و  او څوک به مجاهد، څوک به کروندګر و  او څوک بېه هېم فلسېفي، 

تېه بویېه ېې  د  یېالوګونو پېه وسېیله د هېر یېو کړنې  څرګنېدې او  نو کیسېه لیکېوال
خوند  کړ ، خو د ادبپوهانو په وینېا شېون  ده ېې  پېه دغېه  ول اشواصېو کې  د 
ځینو ترمنه د مورويث او اکتسايب ېارو له امله ځین  ځانګړن  مشرتک  و ، خو بیا 

بېلتو  د  یالوګونو د  هم ټولنیز موقد او حاالتو د دوی ترمنه بېلتو  راوستی او دغه
 بر  لپاره پالل په کار د . 

زموږ اکرثه کیسه ییز ادب هم له همدې درکه ناکام ځکه و  ېې  مېوږ   ېر ځلېه 
پو یز بدلونونه په پام ک  نه و  نیويل ې    ر لوستونکی په ک  ځېا  نېه يش پیېدا 

 کولی، نو ځکه پرې د بطال  کرښه هم راکاږ .
انونه ولولو له ورایېه راتېه طبقېايت مسېایل سېرتګګونه که موږ د استاد شپو  داست

وهي، په یو وخت ک  هم کلیوال مومو، هم مال، هم مجاهد مومو، هېم کمونیسېت او 
هم د  اکټر، عاشق او معشوق کالمونه لولېو ېې  نومېو   داسېتا  تېه  ې  ځېانګړې 

مراعېت ښکال ورکړې، خو په ځینو نورو داستانونو ک  ې  بیا دا مسایل دقیق نه د  
شو ، نو د داستا  خوند    پیکه او ب  رنګه کېړی دی. د دې لپېاره ېې  د خېربې 
سپیناوی مو شوی و  په دې ا ه به بېلګ  ته ځیر شو: "څارنوال جیېب تېه الس کېړ، 

 یو کارټ    را ویست، د هوټيل سرتګو ته    ونیو او وی  ویل: 
 څارنوال )ب( -

 و څارنوال ته    په ویره وکتل. د هوټيل رنګ ا ړ شو، پر څوکۍ کېناست ا
 څارنوال ورو وویل: 

 کارو بار دې څنګه دی؟ -
 هوټيل وار خطا شو:

 صیب! ښه ده، ګذاره کو . -
 څارنوال له ېایو غو پ وکړ، شونډې    وخوځېدې:

 یو څو پوښتن  درنه کوم. -
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 امر کوئ، صیب! -
 تا څو ورځ  موک  یو مېلمه درلود. -

 ه وویل:هوټيل په ماته ګو ه اب
 صیب، زه، زه خو   ر مېلامنه لرم، ته، ته کوم یو یادوې؟ -

 د څارنوال شونډې وخوځېدې:
 خو ته د شپ  مېلمه نه لرې. -

 د هوټيل رنګ سور شو، دا وخت د میز ترڅنګ دوه تنه ودر دل، یوه    وویل:
 دوه ېایه څو روپۍ شوې؟ -
 (  ۲۵پنځلس اوغانۍ...." ) -

 یالوګونو ک  درې  وله اشواص د  ې  هر یو د ټېولنیز اوس نو ګورو ې  په دې 
موقد له پلوه طبقايت توپیر لر ، د څارنوال لهجه تونده او کله ناکله له ملنډو  کېه ده، 
د هوټيل هغه عاجزانه او د نالوستي سړ  لحی دی او باالخره دوه تنه مراجعیی ېې  د 

 ه متفاوته ده.ېای لپاره راغيل د هغوی لهجه په ټوله معنا له دوی رس 
موږ په پښتو ادب ک  د دغه  ول کیسو بېلګ    رې زیات  لرو ې  زمېا پېه نظېر 
رسالری ی  نور محمد تره کی دی ې  د خپل سېیاا فکېر د پېاللو لپېاره  ې  دغېه 
طبقايت مسایل دومره را سپړيل ې  له امله    پښتو داستاين ادب پښېتني رنېګ او 

 خوند خپل کړ.
 ځانګړنې په ډیالوګ کې نژادي

په خېربو اتېرو کې  تېر ټولېو سېتونزمنه برخېه همېدا ده، پېه دې معنېا زمېوږ اکېرثه 
داستانونو پر معیار  او سېیمه ییېزو کرکټرونېو و شېل شېو ، خېو ځینې  کیسې  بیېا 
داس  هم د  ې  هغه پر داخيل کرکټرونو رسبېېره بهېرين کرکټرونېه هېم لېر  ېې  

 پالل    په کايف اندازې دقت غوا  . 
و افغا  ورور راته کیسه کوله، یو مهال داس  راغی ې  په افغانسېتا  کې  زموږ ی

د وخت شورو  نظام   رې السوهن  پیل کړې، خو په ورته وخت ک     ځین  ښېه 
کارونه    هم وکړل، البته دغه کارونه هغوی د خپلېو اوږدمهېالو پالنونېو لپېاره کېول، 

ه دې معنا زموږ یېو شېمېر ځوانېا   ې  خو ګټه    عامو افغانانو او افغانستا  ته وه، پ
روسی  ته د تحصیل لپاره ولېيل او هلته    په بېالبېلو مسلکونو ک  ورته د زده کېړو 
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زمینه برابره کړه، زموږ دغه افغا  ورور راته وویل، موږ د کابل امی لیدلی و، ېې  یېخ 
ه ېې  مسېکو و، خو د ګرمیرسو والیتونو د اوسېدونکو لپاره خو بیا   ر سو  و، خو کلې

ته ال و او هلته مو د هغ  ځای امی ولید، نو د کابل امېی راتېه سېم دم او ی ښېکاره 
شو، خو په دغو سړو ک  ې  آ  زموږ هډوکي    هم کنګېل کېړ  وو، بیېا د سېایربیا 
خلکو لپاره کیسه بل  ول وه، هغوی به هامغو واورو او سړې هوا کې  هېم لېه ګرمېۍ 

یوی قاق به    اغوستی و او په کتابهو به  ې  ځېا   شکایت کاوه، یوازې یو بلوس یا
ته پکي کول. د هغوی د دغه  ول ېلند له امله په کراتو مراتو افغانېانو وررسه جګېړې 
کړې وې، خو دا ې  د هغېوی موسېم او طبیعېت همداسې  و، نېو لېه خپلېه طبیعتېه 

یکېوال پېه مجبور و او بیا به هم له ګرمۍ نه د ټینګ  نه ول، نو اوس ې  یېو کیسېه ل
دغو نزاکتونو پوه نه و  ب  له شکه هغه دغېه  ول  یالوګونېه دقیېق نېه يش و انېدې 

 کوالی ې  دغه ېاره    کیسه له ناکامۍ رسه موامووالی يش. 
البته نه یواځ  بهرنیا    ر ځله داس  هم کېي  ې  زموږ ځین  هېېوادوال بهېر 

ې  کله هم خپل هېواد تېه را ته ال  يش بهیا     هملته پیدا او هملته سرت يش او 
ستانه يش، نو نه یواځ  په خپلو ابو نه پوهېي ، بلک  له خپېل فرهنګېه هېم نېاخربه 
و  ې  دغه  ول فلمونه او  رام  په کايف اندازې شته، ېې  د بېلګېو راو لېو تېه بېه 
     ره ا تیا نه و ، خو یوه خربه ې  د یادولو ده هغه دا ده ې  زموږ اکېرث مبتېد  

لیکوال له دغه  ول ننګونو رسه موامخ و ، نو د کیسه لیکوالو سپارښتنه ورته کیسه 
دا ده ې  دغه کیسه لیکوال باید په خپلو لومړنیو تجربو ک  له دغه  ول کیسېو او د 
کرکټرونو له راو لو څوه   ه وکړ ، ځکه دوی دغه  ول پرسونااونه نېه پېاللی يش او 

یېه ېې  د خپلېو پرسېونااونو پېه ا ه دقیېق نه هم سېاتلی، ځکېه کیسېه لیکېوال تېه بو
معلومات ولر  او بیا  ې  وغېيو ، نېو کېه ېېېرې مېوږ د خپېل پرسېوناا پېه ا ه دقیېق 
معلومات ونه لرو، جوته خربه ده ې  سم    غېيوالی نېه شېو او پېه دې توګېه زمېوږ د 

 کیسه لیکن   یالوګونه له ناکامۍ رسه مواموېي . 
نه کو  ې  ګېواک  اکېرث بهرنیېا  بېه یېو  ول مبتد  لیکوال دې دا تېروتنه هم 

عادتونه ولر ، دا سمه ده ې  د پښتونووا پښتانه هم پښتانه د ، خو کله هم د دې 
غا ې د پښتنو په څېر عادتونه نه لر ، نو د ایراين او پاکستاين یا تاجکي او ېینېا ي 

 ورته والی خو پر ځای پر يده. 
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 د کرکټر شخصیت او خربې اترې
ث ک  موږ له دوو مسئلو رسه مواموېيو، یو د کرکټېر لېومړنی او سېاده په دې بح

اوند او دویم د هغه رسمي او د لو  موقد اوند. موږ په خپل اونېد کې    ېرې داسې  
بېلګ  لرو ې    ر انسانا  و انېدې تېر دې ېې  یېو لېو  موقېد تېه ورسېېي    ېرې 

بته له نالوستو رسه عاد  خربې کو ، له تکلفي او سیاا اب  څوه ځا  سايت، ال
به    ابه توپیر لېر ، خېو دومېره مېنظم او متکلېد نېه غي ېي  ېې  سېړی دې تېرې 
ستړی يش، خو کله ې  لو و مدارجو ته ورسېي ، بیېا هامغېه انسېا  دومېره مېنظم، 
شمېرلی او متکلد غي ي  ې  هم دې ستړی کو  او هېم دې خفېه، البتېه ټېول بېه 

وه د همداسې  الفېاظو متېه کېېي ، لکېه پېه داس  نه و ، خو له داس  کرکټرونو څ
ته ول  نه پوهېيې! زه نه شم کوالی ې  مړی را اوندی کېړم، هغېه  -دې بېلګه ک : "

د هډوکو سل لر ، تېر مېال پېورې  ې  هېډوکي تېور شېو  د . کېه نېی و  کېه سېبا 
 مر ....
   ر ب  رحمه   ؟ -

 جامل ځمک  ته کتل، د جانداد شونډې وخوځېدې:
 ند تبا کړ؟...تا د رڼا او  -
 ووځه! -
 د جامل خندا بنده شوه، جانداد ته    وکتل او په خواشینۍ    وویل: -
 .... ته د یوې بدکارې ښځ  لپاره، د ورور غوندې ملګری خپه کوې! -
 څنګه ګونګی شوې! -

 جامل ېیغه کړه!
دا کومه پټه خربه نه ده، ته هم په دې پوهېيې ې  هغېه  ې  لېه ېېرا خیېرو  -
 کادانه ک  ونیوله. رسه په

د جانداد د تند  کونځ  اورې شوې، غاښونه    وېیهل او خپل ټول قوت  ې  
 د یوې ېیغ  لپاره رسه را ټول کړ:

 بس! -
دا ېیغه دومره زوروره وه ې  د جانداد ښځه رستور رس انګړ ته را ووتېه، هغې  پېه 

 وارخطایۍ دوا و ته وکتل او په حیرانۍ    وویل: 
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  وته!څه ټکه را پر  -
 جانداد غریو واخیست:

خا  صیب د رڼا اوند ور تباه کړ، اوس    په عزت هېم لېوب  کېو ، وا ېي ېې   -
 هغه په پوست پاکه نه ده.

 د ښځ  بد  ولړز د او په خواره خوله    وویل:
وۍ وروره! هر څه به دررسه ومنم، خو د خدای روی ومنه! داس  مه وایه، که زمېوږ  -

 (۲۶و ي ، له کلیوالو وپوښته، رڼا خو مالیکه ده مالیکه". )په خربو ک  څه شک درل
په دې بېلګه ک  د دوو  اکټرانو ې  یو    آمر او بېل  ې  مېادو  دی او ترڅنېګ 
   د یوې نالوستی کلیوايل ښځ  خربې اترې لولو ې   اکټر له   رې غوصې  رسه 

الوسېتي انسېا  رسه بیا هم له حده دومره نه وځي ې  هغه دې په ټولېه معنېا د یېو ن
استاز  وکړ ، ځکه نالوسېتی پېه داسې  حېاالتو کې  نېه یېوازې بېد رد وا ېي، بلکې  
داس  پوچ الفاظ تر خول  را باا ې  ښا ي را ټول خلک هم پېرې ورشمېېي ، خېو 
 اکټر د خپل  غوص  ټول زور د اب  لحی او فشار ته ورکو ، نه الفېاظو تېه، خېو پېه 

و ې  په ساده الفاظو دومره افرا  کو  ېې  مېه ورته وخت ک  بیا کلیواله ښځه ګور 
    کوه پوښتنه. 

نو دغه  یالو  ته په کتلو ویالی شېو   ېر ځلېه د لوسېتي بېدماش او د نالوسېتي 
بدماش خربې هم توپیر کو ،   ر انسانا  به  ر ور  کېو ، خېو هغېه ېې  لوسېتی 

او دا کېار  دی او له ناېارې او ب  روزګارۍ  ر ور  کو  تر هغ  ېې  نالوسېتی دی
ورته د عزت کار ښکار ، خربې اترې ځمک  او اسام  هېومره تېوپیر کېو ، نېو ځکېه 

 وایو ې  په  یالو  ک  د کرکټر شوصیت او دنده هم   ر رول لر .  
 د کیسې چاپېریال او ډیالوګ

د ادبپوهانو په وینا د کیس  ېاپېریال خاصو رشایطو او اوضاعو پورې تړل  یا پېه 
  ېاپېریېال د وخېت، ځېای او د اشواصېو د موقعیېت پېه څرنګېوايل بله وینا د کیسې

 ( ۲۷پورې ا ه لر  ې  څنګه د  او ېېرې د . )
لکه څنګه ې  د مقال  په پیل ک  هم ورته نغوته وشوه پېه کیسېه ییېز ادب کې  
څو صنفه د  ې  هر یو    خپل  غوښتن ، ېوکاټ او پېښ  لر ، پېه لنېډه کیسېه 

وېنۍ پېښه و ، خو په ناول ک  بیېا یېوه پېښېه ېې  لویېه ک  یوه او هغه هم   ره ک
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و  هغه اصيل او نورې کوېنۍ    فرعي ې  پر اصيل پېښ  را ېېوريل، همداسې  
 روما  او  رامه هم در واخله. 

اوس پوښتنه دا ده ې  دغه پېښه باید کله پېښه شوې و ، د پوهېانو پېه وینېا دا 
پېښېه شېوې و ، کېه پېښېه هېم نېه و   پېښه باید یا همدا اوس او یا هم په تېر کې 

داس  حقایق دې راواخیستل يش ې  ته وا دا پېښه په تېر ک  په فالين ځېای کې  
پېښه شوې. د ځای بحث ځکه مهم دی ې  زموږ   ېرې کیسې  د ځېای پېه مسېئله 
کېې  دقیقېې  نېېه و  او همېېدا المېېل دی ېېې  دغېېه  ول کیسېې  دومېېره مینېېه وال او 

 لوستونکي نه لر . 
و داس  کیسو لوستونکی یم ې  پېښه د کابل له یوې مشوص  سېیم  زه د   ر 

پیل شوې، خو ې  دوه کرښ  وروسته ګورې سیمه به درتېه داسې  نابلېده يش ېې  
ته به وا   ما دا ځېای پېه اونېد کې  هېم نېه دی لیېدلی، دا ځکېه ېې  خپلېه کیسېه 

ړ  او یا هېم پېه لیکوال    په ا ه   ر معلومات نه لر ، نو ځکه یا خربه ګونګه تېره ک
 ا ه له داس  ناسمو حوالو څوه استفاده وکړ  ې  له لوستونکي نه الره ورکه کړ . 

 پایله
که خربه را ټوله کړو په کیسه ییز ادب ک  خربې اترې د یوې کیس  د مال د تیېر 
حیثیت لر  ې  که نه و  لکه یو ګونګ انسا  او ې  زیات  و ، لکه یو ب  نزاکتېه 

او هم د نورو ماغزه په دردو ، همدا المېل دی ېې  ادبپوهېانو د  انسا  ې  هم ستا
 خربو اترو لپاره الندې رشایق مهم ګڼيل د : 

  . خربې اترې باید د هرې پو ۍ، طبع  او انسا  له ټولنیز موقد رسه برابرې و 
  .خربو اترو ک  باید د کیس  وخت او ځای په پام ک  ونیول يش 
 علومات او خربې ولر .خربې اترې باید الزم م 
  خربې اترې باید د یوې ټولن  له معیار او دود اصل رسه برابېرې و ، یعنې  د

 پېریانو او یا فیلسوفانو په ابه نه و . 
  په  یالو  ک  تر ټولو ستړې کونک  او بدې خربې اترې تکرار ، ب  معنېا او

 نه پار دونک  د . 
  پرانیستلو په مالګه اغيل شوې و .  خربې اترې باید د هرن، تلوس  او غوټ 
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  خربې اترې د راو  په بڼه د قضاوت تر که  او د لیکوال په بڼېه د افېرا  تېر
 ( ۲۳که  نه و . )

   په  یالو  ک  هېڅ ب  ارزښته خېربه ځېای نېه لېر  او ېې  بې  ارزښېته و
 زایده ده او داستا  ک  ځای نه لر . 

 علوماتو له مو  و ، نه د  رتو له موې  د داستا  خربې اترې باید د دقیقو م
 (۲۹ې  نه ترې خپله خوند واخیستلی يش او نه هم لوستونکي. )

  د  یالو  ابه باید دومره پر نیولوګیزم او سوېه توب هم وال ه نه و  ې  هېرن
د هدف قرباين کړ ، لکه په دې بېلګه ک : "بریدګی: هله ار شئ، ټول الس پر کېار 

ه سرت مرش او سفیر صاحب رسه په همدې څو شېبو کې  رار شئ، بولندوی صاحب ل
 رسېدونکی دی!

  لګیمرش: صاحب! کوماندو ستاس  الرښوون  ته سرتګ  پر الر او غوږ غوږ ده. 
بریېېدګی: ورشېېئ، څېېو جګپېېز  او ګوسېېڼ  ګوسېېڼ  ))اوغوګېېا (( او څېېو ښېېکل  

وامخ ېېوتره  ې  ښکل  ))اوغوګان (( له تکاویو او ګورنډو را وباسئ او د  یو ۍ پر م
لیکه ودروئ، خو پام مو اوسه ې  د و م  شپ  غوندې درنه بیا کوم شور بګېت جېو  

 نه کړ  او زموږ شاوخوا نازويل ))قوموګا (( د ناز له خوبه را ویښ نه يش!
 لګیمرش: موږ په دغه کار ک  پوره ازمېښتکار سړ  لرو، نارینه خو  ې  پېه دغې  

ر غروره څه غي و غوږ نه کو  او د ښځمنو خول  مرګان  شیبو ک  ب  له هغ  هم   
به کلک  پلګ  ور پلسرت کړ . زموږ ټولګي خو د ))مر  کوماندو(( نوم هس  څه پېه 

 ( ۱۰ټوکو نه دی ګټلی ې  خدا مه کړه، خپلو دوستانو ته مو کم راولو!..." )
، دغ  بېلګ  ته په کتلو ویالی شو ې  دلته هدف د اب  او څو لغاتو قرباين شېوی
هرن د اب  له امله ب  هرنه شوی او کیسه له ز ه راښکو  نه د ګونګوايل خېوا تېه ځکېه 
تللی ې  ځینو لغاتو لپېاره حتېا سېیندګی کتېل غېوا   ېې  داسېتاين ادب   ېر ځلېه 
څوک د معلوماتو زیاتېدلو نه، بلک  د تفریح او خوند اخیستلو لپاره لېويل ېې  دلتېه دا 

ک  په کیسه ییز یا داستاين ادب ک  خربې اتېرې یېا  هدف نه شو موندالی، نو په ټوله
 یالو  دا او دې ته ورته ځانګړن  لېر ، ېې  مېا  ې  همېدومره ا خونېه روښېانه کېړای 

 شول، مته ده ې  د دې الرې څانګوال    نور تیاره ا خونه هم روښانه کړ . 
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Abstract 
 In this article, in general, the tradition of discussion is 

discussed, its value and importance are revealed. And 
then the social conditions of women that have caused 
problems in women's lives are discussed and then the 
women whose lives have been ruined by these practices 
have been debated and criticized. Because Islam has its 
own conditions and feelings for every person and class, 
but unfortunately it has been reported that some of the 
vile Afghan traditions have even called into question the 
fundamentals of Islam, which in fact has nothing to do 
with Islam. 

 لنډیز
په دې لیکنه ک  به په عام  ول د دود د ارزښت او اهمیت پر پېژندن  رسبېره په 
افغاين ټولنه ک  د ښځو پر ټولنیز رول او دریه لنډ بحث ويش او تر هغ  وروسته بېه 
ځین  ناو ه دودونه ې  پر ښځمنو    اوند تریخ کړی، تر کېره کتنې  النېدې ونیېول 

لپاره خپل رشایق او اساسات ټاکيل، خو له بده  يش، ځکه اسالم د هر شو  او پو 



 ... په افغاين ټولنه کې د ښځو ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 
 

مرغېېه کلېېه ناکلېېه ځینېې  نېېاو ه افغېېاين دودونېېه د دې المېېل شېېو  ېېې  آ  اسېېالمي 
    له پوښتن  رسه موامخ کړې د .   هارزښتون

 رسیزه
دټولنپوهانو په نظر دودونه د یوې ټېولن  ارزښېتونه او د پا ښېت سېتن  د  ېې  

رنګ نه لر  او حقوقپوها     هم د حقوقو او ټولن  ب  له هغ  ټولنه خپل خوند او 
ې  پر اساس    قوانیی جو  ي  او همدغه قوانیی پر دې رسبېېره ېې   ر ښ  بويل

له اصيل دودونو جو  شو  د همدغو ساملو او رغوونکو دودونو ساتنه، پالنه او څارنېه 
 هم کو .

ونه د قوم، ملت او په یده ګور  او په نظر    دودلمؤرخیی هم دودونو ته له خپله 
ټوله ک  د ټولن  تاریخ او ارزښېتونه بیېانو ، د دوی پېه بېاور پېه یېوې ټېولن  کې  د 
 وټولن  د تاریوي موادو ېاپېریال دودونه د  او همدغه دودونه موږ ته د تاریخ د اوم

 موادو ترڅنګ کله ناکله پاخه تاریوونه هم په مخ ک  ږد . 
نو لپېېېاره هېېېم دودونېېېه جیولېېېوجیکي او جیولوجسېېېتاد پېېېر مؤرخینېېېو رسبېېېېره 

جیوپولیتيکي ارزښت لر ، دا ځکه هر انسا ، قوم او په ټوله کې  هېره ټولنېه خپلې  
ځانګړن  او دودونه لېر  ېې    ېر ځلېه د ټکېر لېه املېه  ې  د پولېو او ملتونېو تېرمنه 
 جالوالی او د پیوستو  او یووايل له امله    خپلويل او واحدوالی رامنه ته کېي . 

و که له دغو ارزښتونو    را تېر شو او مذهبي ارزښتونو ته    توجه وکړو، نو پېه خ
څرګنده ویالی شو ې  مذهبي ارزښتونه په حقیقت ک  هامغه دیني اوامر او شېعایر 

 د  ې  د هر دیی پلویا     پايل او مدافعیی    د . 
تېر  ،ل کېړیزموږ په مذهبي یا دیني دودیزو ارزښتونو ک  ې  ټولنیز رنګ    خپ

ټولو مهم    مېلمه پالنېه ده ېې  دا ېېاره زمېوږ دینېي امېر هېم دی، ځکېه د میلمېه 
پالن  په ا ه زموږ خوږ نبي )ص( موږ ته امر کېو  ېې  تاسې  د میلمېه قېدر او عېزت 
وکړئ، په داس  حال ک  ېې  میلمېه پالنېه د سېنت ترڅنېګ زمېوږ یېو لېوی دودیېز 

 یلمه پالنه او درناوی کو . ارزښت هم دی، هر افغا  تر خپل  وس  د م
خو له دې خربې دې داس  معنا هم نه اخیستل کېېي  ېې  ګېواک  زمېوږ ټېول 
دودونه همدومره محبوبیت لر  او ټول    منيل د ، موږ ځین  داس  ناو ه دودونېه 
هم لرو ې  له امله    ټوله ټولنه له ننګون  او سېتونزو رسه موېامخ کېړې ده او   ېر 
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ې انکار وکړو او موجودیت    د ځا  او ټولن  لپاره عار ګڼو، پېه کله هڅه کوو ې  تر 
 داس  حال ک  ې  تر اوسه پورې هم پالل کېي ، خو زموږ سپېڅلی دیی بیا د دغو
دودونو لپاره رسې کرښ  لر  ې  نه مراعتول    ب  له شکه له صېغیرې نیېول  

 و. تر کبېرې پورې ګناهګان  د  ې  له هللا )ج( نه ترې اما  غوا  
 څېړنې اهمیت او مربمیت د

د دې څېړن  اهمیېت او مربمیېت پېه دې کې  دی ېې  نېه یېوازې نېاو ه دودونېه 
غنېېد ، بلکېې  د قېېرآ  مجیېېد او اسېېالم پېېه رڼېېا کېې   ېې  ښېېکاره مغېېایرت او ټکېېر هېېم 

 جوتو ه  دیی څه وا ي او عرف څه. 
و وګېړو او پېه د ادبپوهانو په اند دغه  ول ناو و دودونو په عام  ول د ټولن  د ټولې

ځانګړې توګه د ښځمنو د ټولنیزې سوکالۍ، هوسېاین   او پرموتېګ لپېاره  ې  سېرت 
خنډونه جو  کړ  ې  له امله    آ  ځینو ښځو ځا  وانه هم کړې ده، نېو دا څېړنېه 
نه یوازې داس  مسایل بربنډ او نقدو ، بلک  د اسالمي احکامو او اوامرو په رڼا کې  

 زښتونه رسه په څومره مغایرت ک  واقع د .    څېړ  ې  له اسالمي ار 
 د څېړنې موخې

د دې څېړنېې  هېېدف پېېه دې کېې  دی ېېې  لېېومړی مېېوږ تېېه د دود ټېېول ا خونېېه 
روښانو  ې  کوم د  او په څو برخېو و شېل کېېي ، د دې ترڅنېګ نېاو ه دودونېه د 
ښځمنو د اوند کوم  برخ  ې  ګواښي څنګه ترې خالصی موندالی شو، ځکېه کېه 

 د وپالل يش، نو شون  ده ې  د ځینو ښځمنو د ځانوان  المل هم يش. ناو ه دو 
همدا رنګه دا مقاله دا مسئله هم څېړ  ې  ناو ه دودونېه لېه اسېالمي ارزښېتونو 
رسه هم په ټکر ک  ېاره ده ې  پالل    لېه صېغیره ګنېاه نېه واخلېه تېر کبیېره ګنېاه 

تو  ېې  څنګېه کېوالی شېو پورې ده او باالخره د نورو موخو ترڅنګ دا موخه هم جو 
له ځینو هغو ناو و دودونو څوه ې  ښځمن  ګواښي ځا  واغورو او پر سېمو دودونېو 

 او ارزښتونو یوه وال ه ټولنه ولرو. 

 دڅېړنې پوښتنې
 دا مقاله تر خپل  وس  الندې پوښتن  ځوابو : 

دود څه دی او په افغاين ټولنه ک  د ښځمنو پېر و انېدې نېاو ه دود کېوم  ول . ۲
 دود ته وا ي؟
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په دغو دودونو ک  کوم دودونېه لېه اسېالمي اساسېاتو او قوانینېو رسه مغېایرت . ۱
 لر ؟ 

که ېېرې دغه ناو ه دودونه وپالل يش، نو په ټولنه ک  کوم خنډونه او زیانونېه . ۸
 رامنه ته کو ؟ 

څنګه کوالی شو ې  له ناو و دودونېو ځېا  واغېورو او ښېو دودونېو د پراختیېا . ۴
 کار وکړو؟ لپاره 

 څېړنې میتود د
د دې مقال  په لیکلو کې  تېر   ېره لېه ترشېیحي، توضېیحي او تېر وسې  وسې   

 انتقاد  میتود څوه استفاده شوې ده.  
 د ښځو پر وړاندې د ناوړو دودونو حل الرې

ا ینه بومل ې  لومړی پېر  ،و اندې تر دې ې  د افغاين ټولن  پر ځانګړنو وغي يم
 ه ته وا ي: دود وغي يم ې  دود څ

دود ې  مرتادف    رسم، سنت، عادت او عرف دی په فرهنګ معیی ک     پېه 
ا ه کښل شو ، هغه څه ې  د خلکو په منه ک  منل شو  او متداوم و ، یعن  هم 

ې  دوام ونه کړ  هغه ته دود ویل هېم سېتونزمنه  منل شوې و  او هم دوامداره و 
امېنه تېه کېېي  بایېد هغېه دودیېز ادبیېات خربه ده، نو کله ې  د ادبیاتو بحث هېم ر 

وڅېړل يش ې  په ټولنه ک  ځای لر  او تر اوسه پورې دود د  او ې  متداوم دود 
 ونه لر ، نو هغه ادبیات پایدل هم ناشون  خربه ده.  

دوکتور الل پاېا ازمو  وا ي: "د دودونو مفرده بڼېه دود ده، پېه دود کې  د خلکېو 
تجربې  شېامل  د ، دودونېه د ټېولن  د وګېړو تېرمنه ځانګړ  مهارتونېه، ذهنیېت او 

ا یک  ټینګو  او د ولس هویت را پېژين، بېالبېل  ټولن  را څرګنېدو  او یېو لېه بلېه 
 رسه    بېلو . 

دود )رسم، رواج، دستور، عنعنه، تړه، هڅوب( په نومونو هم یاد ي ، دود د خلکېو 
اسېتعداده ز ېي ، لېه یېوه  هغه کړن  یا ېال ېلند دی ې  د دوی له شېعور، ذوق او

نسل نه بل نسل ته په بېالبېلو زمانو ک  لېيد ، دود د فولکلور او کلتور یوه ځېانګړې 
برخه جو و ، ځین  عادتونه پېه اروا ېي لحېاظ پېه دود بېدلېي ، پېه دود کې  تغییېر 
ځنډنی دی، پر دود زمان  او پېړۍ او  ، زموږ ننني دودونه د ز و زمېانو ښېکارندو ي 
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یو ملت ذهني او روحي پېژندنېه دود او دسېتور بولېو، پېر دود یېو ملېت یېا یېو کو ، د 
 (  ۲ولس له بل ملت او بل ولسه بېلېي ." )

ګورو ې  دود هم ملتونه جال کو  او هم    یو ځای کو ، د دود په وسېیله مېوږ 
د یو ملت، مېړان ، رسښندن ، ویا ونه او ننګون  معلوموالی شېو، خېو زمېوږ پېه ټولنېه 

 ر ځله منفي معناوې    تر مثبتو زیات  را برسېره کېي  او لکه څنګه م  ېې  ک   
موک  هم وویل، موږ په دې بحث ک    ر هغه دودونه را اخلېو ېې  لېه ادبیېاتو رسه 

 بقاء مومي. پایښت او ا یکه لر  او په وسیله    ادبیات 
ایېد اسېاا البته کله ې  د ادبیاتو پر پا ښت او نه پا ښېت بحېث کېوو مجبېورا  ب

مسایلو ته    ور شو ې  زما په نظر اساسات او الملونه      ر د ، خو عمېده المېل 
   د افغاين ټولن  جو ښت دی، په دې معنېا افغېاين ټولنېه پېه دودیېزه یېا عنعنېو  
توګه یوه نرواکه ټولنه ده ې  الملونه ی  تر   ره بریده په څلورو لسېیزو کې  د جنېګ 

کورنیو ب  ځایه کیدل او دوامداره مهاجرتونېه د ، ېې  پېر او جګړې تپل او زغمل، د 
 فزیکي زیا  رسبېره رواين ستونزې    هم وز يول  او تر ننه پورې دوام لر .

زما په نظېر د ټېولن  د ټولېو وګېړو ترڅنېګ زیېات  روانې  او فزیکې  سېتونزې  ې  
د  ښځمنو ته پیدا کړې د ، په دې معنا دوی په دغ  اوږد مهېال  جېال وطنېۍ کې 

ایرا  او پاکستا  په کمپونو ک  بندې پات  شو ، د کسب او کار، زده کړو او دنېدو، 
ټولنیزو ا یکو له پراختیا او بیروين ېاپېریال څوه په ټوله معنا لرې او محدودې پات  
شوې ې  په ټوله معنا    د دوی پر روا  اور اغېز وښنده او له بلې  خېوا  ې  ځېوا  

 ( ۱ورکړ ې  ښځه یا د کور ده او یا هم د ګور. ) نسل ته داس  ناسم پوهاوی
په داس  حال ک  ې  ښځه د ټولن  نیمېه برخېه ده او نیمېه نېړۍ هېم ورتېه ویېل 
شوې، اسالمي او مدين قوانینو هېم ورتېه پېوره برخېه او مشوصېه آزاد  ورکېړې، خېو د 
ځینو خلکو نا سم پوهاوی د دې المل شوی ې  ښځمن  په خپل عاد  اوند ک  هېم 

 ه   رو ننګونو رسه موامخ يش ې  الندې همدغو ناسمو دودونو ته اشاره کېي : ل
زمېوږ سېپېڅيل دیېی د شو ې  په مال او شته وو کې د ښځې بی واکـي 

مال او حال په ا ه په   ر دقت او وضاحت رسه څرګنېدون  کېړ  ېې  د رڼېا ورځ پېه 
ی دود د دې المېل څېر معلوم  د ، خو له بده مرغه کله ناکلېه ناسېم او نامنېل شېو 

شوی ې  ښځمن  له خپل  دغ  شمنۍ څوه ب  برخ  يش، په دې معنا کله ې  
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و  ې  لېومړی ڼېیوه نجلۍ د پالر له کور نه د مېړه کور ته ود ي ، نو پر مور، پالر او ورو 
حق میراث دی ې  باید د اسالمي فقه  د ارث له بېاب رسه سېم  ې  ورتېه ورکېړ ، 

نه ک    ر کم داس  شو  ې  څوک دې خور او لېور تېه خو له بده مرغه زموږ په ټول
میراث ورکړ ، په دویم قدم ک     د مېړه مکلفیت دی، پېه دې معنېا کلېه ېې  یېوه 
نجلۍ د پالر له کوره د مېړه کور ته ور واده يش، نېو لېومړی  ې  بایېد مېېړه حېق مهېر 

کېو ، بلکې  ورکړ  ې  له بده مرغه   ر ښاغيل دا کار نه کو ، نه یوازې مهېر نېه ور 
هغه مال او شته ې  مېرمن     د پالر له کوره له ځانه رسه راو   په هغ  کې  هېم 
پوره واک او اختیار نه ورکو  په شکل د اشېکالو  ې  د ځېا  یېو  ول انحصېار بېويل، 

 ې  دا کار په ښکاره له اسالمي ارکانو رسه ټکر او ترې رسغړاوی دی. 
کتاب قرآ  عظیم الشا  کې  د النسېاء پېه په دې ا ه هللا تعايل په خپل سپېڅيل 

 سورې ک  فرما ي ې  ابا ه    په دې  ول ده: 
ابا ه: نارینه له هغو شیانو څوه ې  ی  السته راو   برخمنېد کېېي  او مفهومي 

ښځ  هم له هغه څه څوه ې  یې  السېته راو   و  برخمنې  کېېي ، د خېدای لېه 
تعالی پر ټولو شیانو عامل او پېوه  فضله څوه دې وغوا  . په داس  حال ک  ې  هللا

 (۸دی. )
دلته ګورو ې  پر دوو شیانو   ر ټینګار شوی، یو دا ې  هللا تعالی هېم نارینېه او 
هم ښځینه وو ته خپل حقوق ورکړ  او دویم دا ې  رسه له دې ېې  هللا پېه هېر څېه 

فضېل پوه او حکیم ذات دی، خو بیا هم وا ي ې  تاس     له ما وغېوا ئ او زمېا پېه 
   له ما وغوا ئ، نو په کار ده ې  په هېڅ حالت ک  د هللا تعالی فضل هېر نېه کېړو 
او ځا  ته اجازه ور نه کړو ې  په ناسمه توګه له ښځمنو څوه د هغوی حېق وتېرو و، 

 ځکه ورکوونکی او اخیستونکی یوازې او یوازې هللا تعالی دی.  
او د بشېر  کتابونو بحث ته راشو،  که د هللا تعالی )ج( د کتاب له بحثه را تېر شو

نو هلته هم ګورو ې  د افغانستا  د اساا قانو  په څلو ښتم  مادې ک  ملکیت 
له تعرض څوه مصؤ  دی، هېڅوک د ېا ملکیت کسب او تصېرف کېوالی نېه يش او 

 د قانو  په وسیله به هغه له کسب او ترصف څوه منع کېي .
په حدودو ک  د هېڅ ېېا ملکیېت د قېانو  د دغه ماده زیاتو  د قانو  د احکامو 

 (۴حکم او باصالحیته محکم  له فیصل  پرته نه مصادره کیي . )
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اوس ګورو ې  اساا قانو  هم د هر ېا د مېال او شېته وو مالېک خپلېه خاونېد 
   بويل او هېڅوک حق نه لر  ې  د محکم  له پر کېړې پرتېه د ېېا مېال او شېته 

ر ، البته زموږ په ټولنه ک  لویه ښېګڼه دا ده ې  هېره ترې واخيل او یا    ترې وخو 
ښځه خپل شته د خپل خاوند په واک ک  ورکو  او تل غوا   ېې  د خاونېد خوښېه 
وکړ ، خو کله ناکله د ځینو ستونزو او مجبوریتونو له امله د خاوند پېه خوښېه ځینې  

يش ه ه نېې  له بده مرغېه ځینې  نارینېه بیېا دا خېرب  شیا  په خپل واک ک  واخيل
زغملی او په دې توګه خپل کور او کورنۍ ته د ربړو جر ه راو  ، همدا خربه په پښتو 

 لنډۍ ک  څه ښه منعکس شوې ده: 
 صورت زما واک    د بل دی

 صورته خاورې ش  ې  نور دې واک کوینه
رسه له دې ې  دا لنېډۍ د یېوې پښېتن  ښېځ  د فقېر، مظلومیېت او بیهېارګي 

هایېېت درد او بېې  وسېېۍ نېېه شېېکایت کېېو ، خېېو بیېېا هېېم نېېورې  اینېېده کېېو  او لېېه ن
ښځمن  د دې خربې تصدیق نه کو  او په ښکاره ځا  د یېار د مینې  لپېاره قربېاين 

 کو ، واک ورکو  او تبه    کو  او حتا تر لیوين جانا  هم جار ي : 
 که لیونی    زما خوښ   
 (۵خلک یار  له لیونو رسه کوینه )

څېومره قربېاين ورکېو ، څېومره لېوی ز ه او لویېه حوصېله اوس ګورو ې  مېرمن  
لر  او نارینه وو ته څومره امن  د ، د دې لپاره ې  څوک پرې ونه خاند  او یا    
اشنا ناهیلی نه يش د همغه لېونتوب ته هم توجه کو  او لېونتوب    سېتا ي، ځېا  

 ه دودونېه بیېا نېکمرغه بويل ې  په داس  زنځري  اوښت  ده، خو له بېده مرغېه نېاو
  ر ځله دا قرباين په پام ک  نه نیيس او خپل بادار  کو ، ې  ښه مثېال  ې  حتېا 

 ښځ  ته د خپل حق مهر نه ورکول د . 
رسه له دې ې  پېه دې موضېوع څېه نېا څېه خېربې ښځې ته د مهر نه ورکول  

وشوې، خو بیا هم ځین  نېاو ه دودونېه د دې المېل شېو  ېې  ځینې  نارینېه خپلېو 
و ته د هغ  حقه حقوق ې  هغه مهر دی نه ورکو ، په داس  حېال کې  ېې  مېرمن

هللا تبارک و تعالی په خپل سېپېڅيل کتېاب قېرآ  عظېیم الشېا  د النسېا پېه مبېارک 
 ابا ه    داس  ده: مفهومي سورت ک  فرمایيل ې 
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ابا ه: د ښځ  مهر په کار د رضایت او پېه طیېب خېاطر هغېوی تېه ورکېړئ او کېه  
خپل مهر یو څه په خپله رضا او خوښه تاس  ته دروبوښله، نو خورئ  ېېرې هغوی د

 (۶له دې خوندور حالل څوه. )
موږ ګورو ېې  هللا پېاک د هېېڅ  ول زور زیېايت او ېېل اجېازه نېه راکېو ، بلکې  
ټینګار کو  ې  هغه    خپل مال دی او که په خپلېه خوښېه  ې  در کېړ، نېو خونېد 

و دغه مسئله په پام ک  نېه و  نیېويل او پېه زور ترې واخلئ، خو   ر ځله ځینو ښاغل
ترې مال حال اخيل، ې  دا کار په ښکاره د هللا تعېالی لېه احکېامو رس غېړاوی دی، 

 خو پښتنه ښځه پرته له دې:
 په ز ه دې   ر داغونه راکړل

 (۷ستا د جفا کیس  به ېا ېا ته کومه )
ه خپل  خربې پښېامين خربې نور هېڅ هم نه وا ي، خو ليه شېبه وروسته بېرته پ

 څرګندو  او د بوښن  په توګه ووا ي: 
 په خول  توب  توب  وباسم
 (۳په تا میی ز ګی توب  نه قبلوینه )

او د دې لپاره ې  خپل یار، محبوب، د اوند ملګری او د اوند هستي لېي نېور هېم 
 آرام کړ ، نو په   ره مینه ورته وا ي: 

 په خوله به جنګ دررسه وکړم
 (۹الندې به زارۍ درته کومه ) د سرتګو

ګورو ې  ښځه د مین  جنګ کو ، خو د سرتګو الندې زارۍ کو  او خاونېد تېه 
وا ي هر څه م  دې ستا و ، خو تا دې هللا راويل، کلی به سېینګار کېړم. پېه داسې  
حال ک  ې  مدين قانو  هم د مېرمنو ننګه کو  او وا ېي: مهېر د مېرمنې  ملکیېت 

 ۲۲۰کوالی يش ې  په خپل مهر ک  مالکانه ترصف وکېړ . )شمېرل کېي  او هغه 
ماده( او په بله ماده ک  لولو: هېڅوک نيش کوالی د خپلې  لېور مهېر ټېول یېا کومېه 

ماده(، خو همدا ښځه له دې ټولو نېارواوو رسه رسه بیېا هېم ۲۲۸ړ . ) ېېېبرخه هبه ک
 خپل همدغه حق ترو يل محبوب ته وا ي: 

 تکل به کله د راتلو کړې
 (۲۰زه دې د الرې څوکي داره ناسته یمه )
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مال حال، شته او ز رمه م  دې ټولو ستا و ، خو ته راشه، ما ته یوازې او یېوازې 
 ته ارزښت لرې، اوند ستا لپاره کوم او هر څه م  ته   . 

که له دې بحثه را تېر شو زمېوږ لېه نېاو ه دودونېو نېه بېل دود د ښېځمنو د میېراث 
 مرغه هغه هم نه ورکول کېي .  مسئله ده، ې  له بده

د پوهانو په وینا دغه ناو ه دود رسه له دې ې  داسالمي رشیعېت دبنسېټونو او د 
هېواد له نافذه قوانینو رسه رصیح ټکر لر ، خو له بده مرغه په افغاين ټولنه ک  التېر 
اوسه هم په پراخه کهه دوام لېر ، پېه داسې  حېال کې  ېې  هللا تعېالی د ښېځ  د 

 ابا ه    داس  ده: مفهومي حق په ا ه فرمایيل ې   میراث د
ابا ه: نارینو لره برخه ده ې  ګرځو  یې  لېه مېور او پېالر او نېورو اقربېاو څوېه او 
ښځو لپاره یوه برخه ده له والدینو او نورو اقاربو څوه، که لېي و  یېا  یېر برخېه ټاکېل 

 (۲۲شوې ده. )
وا ي ېې  دوې خوینېدې پېه  د میراث فقه همدغ  موضوع ته وضاحت ورکو  او

یو ورور حساب د  او د پالر له کوره نیمه برخه اخيل، ځکه پات  نیمه    د مېېړه پېه 
کور ک  ده او په دې توګه د خپل  برخ  مستحقه ده، خو له بده مرغېه کلېه ناکلېه د 
ځینو خلکو له خوا د نرواکۍ له امله خور او لور له خپل  برخ  بې  برخې  او آ  کلېه 

د مېړه له خوا هېم بې  برخې  يش، ېې  دا کېار پېه ښېکاره لېه دینېي او مېدين ناکله 
قوانینو رسه په ټکر ک  دی، خو افغان  مېرمن  بیا هم دا مسئل  زغمېي او پېه   ېره 

 سنجېدل  بڼه وا ي:
 رس م  وهه مال م  تاال کړه

 (۲۱که م  دا ستا له یارۍ واخیسته السونه )
ناوی د افغانو مېرمنو په خټه ک  اغېيل شېو  او یار ، مینه، امنتیا او سړیو ته در 

ېمتو د  ې  رس او مال    هم ال  يش، خو ې  د یار پېه خېوا کې  پېات  يش او د 
هغه د رس سیوری پرې خور و ، خو مدين قېانو  بیېا دومېره ګذشېت نېه کېو  او پېه 

مادو ک  په ښکاره وا ي ېې  ښېځه د خپېل مېال او حېال ۲۹۹۶ – ۲۹۹۴او  ۲۹۹۸
واکداره ده، څوک حق نه لر  ې  د دې د مال او یا ځا  پېه ا ه د نومېو ې مالکه او 

له خوښ  او موافق  پرته پرې زور زیاتی وکړ ، ې    ر ځله دغه زور زیايت ستونزې 
هم ز يويل او کورنۍ    په خپګا  ا ول  د ، خېو   ېری ښېځ  اوس لېه دغېه  ول 
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دت شو  او   ر ځله خپل شو  ناو ه دود او له ځا  نه تېر دن  او قربانۍ رسه عا
مال هم د خاوند او کورنۍ حق ګڼي او په ورکړه      ر خپګا  نه کېو ، ځکېه دوی 

 ته کورنۍ اوند ارزښت لر ، نه مادیات.
په هر حال، په ناو و دودونو ک  تر ټولو بې  خونېده او دردونکېی  ې  جېرب  واده 

اده تړو  له رضایتي تړونونو دی، د دیی پوهانو په وینا د اسالمي رشیعت له مو  د و 
څوه دی، په دې معنا کله ې  یېوه نجلېۍ او هلېک د یېوې کېورنۍ د جو  ېدو هېو  
وکړ  او په دې ا ه خپله اراده په څرګنده د کورنۍ مرشانو یا خلکو ته بیا  کېړ ، نېو 

ې  په وسېیله  ې   هوکړې په پایله ک  اسالمي او رشعي نکا  منه ته راځي  د دغ
 انسانا  رسه وتړل يش. دوې کورنۍ او 

په دې ا ه د یو حدیث رشید پېه ابېا ې کې  لولېو: د واده پېه تېړو  کې  نېاکح او 
منکوحه بایېد راغېب او مرغېوب و  او مهېر هېم د تېړو  د دوا و خېواوو پېه رضېایت او 

 (۲۸خوښه ټاکل کېي . )
ه خو موږ ګورو ې  زموږ په زیاترو کورنیو ک  واده د کورنیو په خوښه کېېي  او کلې
ناکله داس  هم شوې و ، ې  ماشومه نجلۍ    د یو ېا په نامېه کېړې و  او ېې  
سرته يش پرته له دې ې  خوښ  تېه  ې  وکتېل يش هامغېه سېړ  تېه ور واده يش، 
ښا ي هغه انسا  په لسګونو  وله ستونزې او آ  کله ناکله اخالقي ربېړې هېم ولېر ، 

پېر اسېاس موکې  ځېي، پېه خو دا ې  کورنیو پېرې هېوکړه کېړې و ، نېو د هامغې  
دوا و خوښېې  تېېه ارزښېېت ورکېېو  او لېېه  )ص( داسېې  حېېال کېې  ېېې  د هللا پیغمېېرب 

رضایت پرته نکا  سمه نه بويل، همدا راز مهر هم د جېانبینو پېه خوښېه بایېد وټاکېل 
يش، خو زموږ د ناسم دود له امله ځین  کورنۍ دومره زیات مهر کېيد  ې  نېه  ې  

عي فرامیی په نظر ک  نیسېي، ېې  تېر قیامتېه پېورې بېه ناوې ته ورکو  او نه    رش 
   غا ه پرې بنده و ، مګر که ېېرې    مېرمی ور وبوښي، نېو هغېه بیېا بېلېه خېربه 
ده، خو له بوښلو پرته    له مېړه واخله تر کورنۍ پېورې  ې  د ټولېو غېا ه پېرې بنېده 

ت رش  ګڼېي او پرتېه و ، یعن  قرآ  او احادیث د نکا  او مهر په ا ه د زوجینو رضېای
له هغ  دا ېاره ناسمه ګڼي، لکه ې  لولو: ای هغېو کسېانو ېې  پېه قېرآ  او پیېامرب 
ایام  لرئ، ښایي په دې پوه شئ ې  تاس  ناروا خپل  لوران  د بل د ښځېتوب پېه 
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ارث یوسئ )جربا  ی  په نکا  کړئ یا ورکړئ( په داس  حال ک  ېې  ځینې  ښېځ  
 ( ۲۴) نه غوا   ستاس  میرمن  يش.

اوس ګورو ې  د نجلۍ ناخوښي حتا نکا  هېم لېه پوښېتن  رسه موېامخ کېوالی 
يش، همداس  د ارث یا میراث مسئله هم در واخله، زما پېه نظېر تېر اوسېه هېم ال پېه 
  رو کورنیو ک  د خور او لور او یا هم مېرمن  له خوا د حق او میراث غوښتل ګناه او 

  فکر کو  ېې  ګېواک  دوی ورتېه سېپکاوی زیاتی ګڼل کېي  او ځین  نارینه داس
کو ، په داس  حال ک  ې  دا    حق دی ې  هم هللا او هم د هللا رسېول ورکېړی 
دی، نو په کار ده ې  توجه ورته ويش، ځکه ښځ  ې  کله   ېرې مجبېورې شېوې، 

 نو له   ره درده ووا ي: 
 صورت م  ټوکی د اطلس دی

 (۲۵یار م  ناکس دی په خوارۍ م  ز وینه )
کله ېې  د ښېځ  ذکېر کېوو، نېو سېم لېه واره مېو  په بدو کې د ښځو ورکول  

ناموس ذهی ته رايش، یعن  عزت، غرور، مېرمی او ناموس او د ناموس په ا ه کاندیېد 
اکا میسیی عطا ي وا ي: "په عامه اصطال  ناموس ښځه ده، پېه لېومړ  درجېه کې  

راځېي، حتېی د زانګېو کېوېنۍ  ماندینه بیا مور، خور او نور د ناموس په سلسېله کې 
نجلۍ هم په ناموس ک  راځي، د یو ېا د ناموس ب  احرتامي کېول غټېه ګنېاه ده او 
پر ناموس تېری نه بوښل کېي ، د یو ېا ناموس ته په لفظ بد ویل هم لویېه ناغېه او 
رشم لر ، د لویدیځو قبایلو په منه ک  دا اصطال  هم شته ې  ځمکه مې  نېاموس 

  ځمکه ده( خو کنایتا  وطی او مېنېه هېم د نېاموس پېه جملېه کې  ده )مطلب د کرن
راځېېي. پېېه پراخېېه سېېاحه کېې  د خېلوېېان  ټېېول  ښېېځ  د نېېاموس پېېه درجېېه کېې  

 (۲۶د ....")
ګورو ې  استاد عطا ي د ښېځ  یېا نېاموس کلمې  تېه پېه څېومره درنېه کېتيل او 

خېو پېه څومره لو   معناګان  ې  هم حقیقي د  او هېم مجېاز  ورتېه ټېاکل  د ، 
بدو ک  ورکول    ال تر اوسه هم زموږ د هېواد په ځینو ځایونو ک  شېته، یعنې  کلېه 
ې  یو څوک وال کېي ، نو د قاتل کورنۍ بیا د وال شو  کس د کېورنۍ یېوه غېړ  
ته ښځه ورکو  ې  د قاتل خور، وریره او یا لور و . دا ناو ه دود نه یېوازې یېوه لویېه 

هم دی، ېې  د ښېځو شوصېیت تېه پېه کې  پېه درنېه ګناه ده، بلک  یو بشېر  ظلم 
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سرتګه نه کتل کېي  او په حقیقت ک  ښځ  ته د یوې متاع په توګه کتل کېي ، پېه 
داس  حال ک  ې  د اسالمي او مدين قوانینو له مو  جرم فرد  د  او باید خپله 
  کس د خپل  ګناه سزا وویني، خو له بده مرغه زموږ دغه ناو ه دود د دې المل کېي

ې    رې ښځ  یا ځا  وانه وکړ  او یېا هېم د اونېد تېر پایېه د همدغېه غېم پېر ټغېر 
ناسته و  ې  مېړه ته له وینځ  او کورنۍ ته    د یو قاتل تر خور زیېات ارزښېت نېه 

 ورکول کېي ، ې  همدغه ناخواله او ستم د لنډیو په ابه داس  بیانو : 
 مولوقه راشئ متاش  له

  ر کیي  ظلمونهد ورور له السه په ما  
 یا :

 په رسم  مه وهه ظامله
 تورې کوڅۍ م  د دادا له کوره دینه

بدل یو داس  دود دی ې  زموږ په ټولنه ک  ال تر اوسه هم غځون  کو ، بدل  
په دې معنا دوې کورنۍ ې  پېغل  نجون  او هلکا  ولېر ، نېو دوا ه کېورنۍ خپلې  

بل  کورنۍ ته ورکو  او د هغې  کېورنۍ لوڼ  د خپل ورور یا نارینه اوالد په بدل ک  
خور، لور خپل نارینه اوالد ته ودو ، په دغه  ول ودونو ک    ېر ځلېه د دوا و کورنیېو 

له املېه ورتېه غېا ه  پریکړوود دونکي ځوانا  رايض نه و ، خو د کورنۍ د فشارونو او 
قر، بېېوزلۍ، کېيد ، ښا ي دغه کار   ر نور الملونه ولر ، خو زما په نظر   ر ځله د ف

 ناپوهۍ، کله ناکله ضد او دې ته ورته مسایلو له امله دغه  ول خېښۍ کېي . 
په   رو سیمو ک  ولور هم   ر لو  و  ې  زموږ ځوانا     وسېه نېه لېر  او هو، 

له همدې امله کورنۍ    بدل ته ز ه ښه کړ ، خو تجربو او شواهدو ثابته کړې ېې  
اتیا فیصېده  ې  ناکېام او لېه سېتونزو رسه موېامخ په دغه  ول ودونو ک  په سلو ک  

د ، خو دا ې  له امله    دوې کېورنۍ تبېاه کېېي ، نېو هلکېانو او   ېر ځلېه نجونېو 
دغ  قربانۍ ته ځا  ورکړی و ، کورنۍ نه په تکلیفو ، په داس  حال ک  اسېالم د 
دې خربې سوت موالد دی او نبي کریم )ص( په دې ا ه فرمېایيل: پېه اسېالم کې  

نجونېېو بېېدلول منېېع د ، ښېېځه حیثیېېت ، شوصېېیت او اسېېتقالل لېېر  او لکېېه نېېورو د
 ( ۲۷انسانانو په شا  د قانو  له پلوه آزاده ده. )
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خو کورنیو د پورته الملونو له مو  دغه آزاد  ترې ترو ل  ې    ر ځله  ې  د ز ه 
 له درده دغه ېاره غندل  او په لنډیو ک     ترې شکایت کړی دی: 

 پل واک    پردی دیصورت م  خ
 صورته خاورې ش  ې  نور دې واک کوینه

 یا:
 صورت م  زر غامز زرګر دی

 (۲۳په پوالد  بیايت م  غوښ  پر کوینه )
خو په دغه شکایت ک  بیا هم ځا  ته ښېرې او ازار کو ، نه کورنۍ یادو  او نېه 

ېېدل هم خپل خاوند ته    په خول  بد رد راځي، خېو د ځېا  مېر  او د ځېا  هالک
ې  دا د مجبوریت نها ي حد دی، په داس  حال ک  ې  همدغه موضوع د  غوا  

ک  په رصاحت رسه غندل شوې ده او وا ي: د بدل عقد کې   مادې ۶۹مدين قانو  
يش کیدالی، هرې یوې مېرمن  ته دې جال، جال مهېر ه یوه ښځه د بل  ښځ  بدله ن

 ( ۲۹مثل الزم وګرځي. )
 حالتانیی د موجودو ستونزو او ناخوالو د زیاتوايل په دا څرګنده خربه ده ې  قو 

ک  رامنځته کېي  او دا ثابته شوې ې  تر اوسه پورې د بدل ودونېه بریېايل نېه د ، 
  ر کم داس  شو  ې  هغوی دې له دغه  ول پیوند څوه شکایت ونه لر ، خو په 

رنۍ النجېو ټوله ک  د هرې بدل لرونک  کورنۍ په غم، جنجېال، تېاوتریووايل او کېو 
 ککړه و  ې  ټول زور او زیا     ورکړل شوې ښځ  ګايل. 

که د بدل له بحثه تېر شېو بېل نېاو ه دود د نجونېو خرڅېول  د نجونو خرڅول  
د ، په دې معنا زموږ د ټولن  په ځینو سیمو ک  ال تر اوسېه هېم میېرات مېړی ولېور 

د پالر په کور او سېړ   دومره زیات دی ې  یا   رو ځوانانو ودونه نه و  کړ ، نجون 
په مسافرۍ او مزدورۍ ک  زا ه يش او یا هېم ناسېمو کېارونو تېه الس واېېو  ېې  د 

 د شمېر  انارشۍ سبب يش، خو دغه موارد   ر کم او د ګوتو په د ګډو ۍ او ټولن 
 د مسافرۍ او جالوطنۍ موارد په ک  زښت زیات د .  او

ولور د دوو کورنیېو تېرمنه پېر   ر ځله داس  هم شوې و  ې  دغه جګ یا زیات 
ناخوالو او ز ه بدوالو رسبېره دښمنۍ هم پیدا کړې و ، ځکه کله ې  د نجلېۍ پېالر 
یا کورنۍ له زوم یا کورنۍ څوه    ب  اندازې زیات  پیس  واخيل، نېو د زوم کېورنۍ 
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   تل د نجلۍ د پالر د کورنۍ ظلم، زیاتی او ناجایزه یادو  او غند  او دا هغه څېه 
ې  هېڅوک    د خپل  کورنۍ پر ضد نه يش اور دلی، نو یا    ځواب ورکېړ  د  

ې  کورنی تاوتریووالی ترې پیدا يش او یا    هم په ز ه تېرې کړ  ې  ستونزې او 
 تکلیفونه ورته پیدا کړ .

 همدغه خربه په لنډ و ک    ره ښه غربګه شوې ده ې  پاملرنه مو ورته را ا وم: 
 شهپالره کال دې هدیره 

 ې  ترینه وځي په ا ا ماليل نجونه
 یا: 

 نه م  څوک وو نه م  په کار شو
 د کور خځله وم   را  ته ولویدمه

د پښېېتني نېېاو ه دودونېېو پېېه  لېېه کېې  بېېل  ول  ېې  پېېه پــه وړکتــوب کــې واده  
ې  نه    په اصولو پېوهېي  او نېه  ې   کوېنیوايل ک  د هلک او نجلۍ واده کول د 

ې  غټا  يش، نو بیا پوه يش ې  څومره ناسم کېار  ې  کېړی، هم په ارزښت، خو کله 
ځکه د عمر هر حالت ځانته ېارې لر  ې  د هامغ  تررسه کول ورتېه ا یېی د ، خېو 
که کله هم د یو عمر کار په بل عمر ک  کېي ، نو هرو مېرو  ې  پایلېه لېه نیمګړتیېاوو او 

پېه ماشېومتوب کې  واده  ستونزو خايل نه و ، نو ځکه   ر ځله ب  وخته ودونه کول یېا
دا سېمه ده  او آ  در یم واده ته ز ه ښه کېړ .کول د دې المل کېي  ې  نارینه دویم 

ې  تر څلورو پورې ودونه کول سنت طریقه ده، خو پالل او تېرمنه  ې  انصېاف کېول 
 هم سنت د  او د نه مراعتولو په صورت ک     انسا  دوزخ ته پرې تلالی يش. 

حق لر  ې  دویم او در يم واده وکړ ، خېو ښېځ  خېواران  په هر حال، نارینه 
به څه کو  او څنګه به خپل د ماشومتوب هوسونه او خیاالت لېه ېېا رسه رشیکېو ، 

 نو ځکه مجبوره يش ې  د خپل ز ه خربه وکړ  او ووا ي: 
 زما ابۍ دادا ته وایه

 خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یمه
 یا:

 د پښتونوايل درنه پته
 ه خوله دې الس نیوه ګونګه دې کړمهزما پ
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 یا: 
 دبن  غي راباندې وشو

 لکه  و ۍ په تناره خامسوزه شومه
تقریبا  له پنځو لسیزو راهیس  په دې هېواد کې  جګېړه روانېه د کونډې ودول  

ده ې  ال    هم ز ه تش شوی نه دی او هېره ورځ پېه لسېګونو او سېلګونو ماشېوما  
  کونډو . په دې کې  شېک نېه شېته ېې  د کېورنۍ یتیام ، میندې بورې او مېرمن

پیېدا کېړې و ، خېو  خواشېینيټول غړ  به    خوا بد  کړې و  او ټولو ته بېه  ې  
هغه ښېا ي د  ،کوم خپګا ، رنه او ستونزې    ې  مېرمن  یا کونډې ته پات  کېي 

 کورنۍ نورو غړو ته    پیدا نه يش، په دې معنا ځوانېه جانېه ښېځه بېه و ، ال بېه  ې 
اوالدونه هم نه و  او یا به یو دوه و ، خو لېورونه به    ورته په مته و  ېې  مېوږ بېه 
   په نکا  کړو، که په لېورونو ک     څوک داس  نه و ، نو بیا    د لېورونو زامنېو 
ته په نکا  کو  او که هغوی ک  هېم څېوک واجېد پیېدا نېه شېو، نېو بیېا  ې  د مېېړه 

و خپل  خوښ  او بل ېا ته    نېه پر ېيد ، ځکېه د کورنۍ یو خپل ته نکا  کو ، خ
ام ده، نه د پالر"، خو که دیېی او مېدين قوانینېو تېه ځیېر قدوی په اصطال  "کونډه د 

شو، نو لکه څنګه ې  پورته  ې  څرګنېدون  وشېوې پېه هېېڅ ځېای کې   ې  داسې  
تپېل او مواردو ته اجازه نه ده ورکړې او نه به    ورکړ ، خو دلته دا هر څه وربانېدې 

 منل کېي  ې  ښځو له   ره درده دغه انځور داس  و اندې کړی دی: 
 خدایه دکونډو پناه ګیر يش

 ې  میراث خور م  په لیوانو ودوینه
 یا: 

 دموزیګی نه کونډه ښه یم
 (۱۰توره څرخه به ګرځوم ځا  به سامته )

 زموږ په پوواين فرهنګ ک  دغه  ول ودونه یا کیسې  یېا سېوېهغیايب ودونه  
نه شته او یا هم   رې کم  د  ې  هغه هم په نشېت حسېاب د ، خېو پېه اوسېنیو 
وختونو ک  دا  ول ودونه زیات شېو ، ېې  اکېرث یېا د فقېر لېه املېه و  یېا د کورنیېو 
داخيل سیالیو له امله او یا هم مهاجرتونو او نا امنیو له امله د ، ې  اکرث خلېک پېه 

دو او لورانو ساتنه نه يش کوالی، بلکې  پېر جنګي رشایطو ک  نه یوازې د پیغلو خوین
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خپلو ځوانو او نسبي ځوانو مېرمنو هېم  ار ېي ، ځکېه د افغانسېتا  جنګېي رشایطېو 
رشیت پېرې رشمېېي ، خېو ېهغه ناخوال  او ظلمونه پر دغه بېوزله ولس وګالل ې  بې

مېوږ  ې  ال هېم شېاهدا  یېو او لېه بېده مرغېه اوس هېم کلېه ناکلېه دغېه  ول پېښېې  
ې  له امله    زموږ ځین  کورنۍ غیېايب ودونېو تېه ز ه ښېه کېو ، خېو دا  ي تکرار 

ې  زوم به    څنګه سړی و ، روغ به و  او که ناروغ، رشايب بېه و  او کېه عیېاش، 
ځېېوا  بېېه و  او کېېه زو  ټېېول هغېېه مېېوارد د  ېېې  مجبوریېېت پېېر دوی مېېنيل او تېېر 

 دی.  تدریجي مر     هغه اوند ورته سل ځله بهرته ښکاره شوی
  ر ځله داس  هم شوې و  ې  د هلک د کېورنۍ لېه خېوا د نجلېۍ کېورنۍ تېه 
رسه او شنه باغونه په مخ ک  کېښودل يش، هر څه ورته باغ او ېمی کړ  او ځېا  د 
پوره مال حال، شوصیت او علم څښ  ورته معريف کړ  ې  دغېه  ول غولونېو هېم 

پېه ټولېېه کې  نېېاامني او  زیېات  کېورنۍ د دوکېې  او ېېل پېېر ټغېر کښېېنول  د ، خېېو
 اقتصاد  ستونزې    لوی الملونه د . 

 پایله
دودونېه د خلکېو هغېه ځېانګړ  مهارتونېه د  ېې  لېه  ،په ټولیزه توګه ویالی شېو

ذهنیت او تجربو څوه    اخیستنه کړې او د ټولن  د وګړو ترمنه    ا یک  ټینګې  
بېلې  ټېولن  مېوږ تېه کړې ې  له امله    د ولس هویت پېرې پېژنېدل کېېي  او بېال 

څرګندې او جال کو ، یعن  کوم دودونه دوې یا زیات  ټولن  یېو ځېای کېو  او کېوم 
    جال او د خپل جو ښت تابع کو . 

د پوهانو په وینا هغه دودونه ې  د انساين ټولن  د خیر او سوکالۍ لپاره و ، نو 
وجېه سېمبالو  ، خېو د د هغو پایل  ټولنیز اوند او د انسانانو حقه حقوق په   ره ښه 

ب  ځایه دودونو منل، عامول او پالل نه یېوازې کېورنۍ سېتونزې او نېاخوال  ز ېيو ، 
 بلک  ټولنه هم له یوې لو   ننګون  او ناوریی رسه مواموو . 

زما په نظر افغاين ټولنه تر   ره یوه دودیزه ټولنېه ده ېې  د ښېو دودونېو ترڅنېګ 
رې پالل کېي  او دغه کار د   رو کورنیو اوند له ناو ه دودونه هم لر  ې  تر اوسه پو 

ګواښ او تباهۍ رسه موامخ کړی، لکېه ال تېر اوسېه هېم ښېځ  پېه بېدو کې  ورکېول 
کېي ، ال تر اوسه هم کونډه د خرسګنۍ مال ګڼل کېي  او واک    د هغېوی و ، ال 
ک  تر اوسه هم نجون  په ماشومتوب ک  د ېا په نامه کېي  ې  بیا وروسته په سلو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

86 
 

اتیا تر نو  فیصده پورې ناکام و ، ال تر اوسه پورې هم د فقر، بېوزلۍ، جګړو، نېاخوالو 
او دې ته ورته مسایلو په خاطر بدل کېي  ې  اکرث ناکېام او ناخوښېه و ، ال تېر اوسېه 
هم پښتانه او په ټوله ک  افغانا  دښمنۍ پايل، بدۍ او مړ  کو  او پېه بېدو کې   ې  

و ، ې  سل په سلو ک     اوند لېه زهېرو  ک و ، خېو د پېالر خویندې او لوران  ورک
   او جرګ  پر کړه و ، نو ځکه    په آرام او ټیټ رس زغمي او صرب پرې کو .

ال تر اوسه   ر ودونه د ښځو او زوجینو په خوښه نېه کېېي ، ال تېر اوسېه ښېځ  د 
ه ڼېیېت ورو خپل مال، جایداد، میراث او مهر څوه نېه د  برخمنې ، ال تېر اوسېه اکرث

خویندو ته برخه نه ورکو  او ال تر اوسه   ر داس  دودونه شېته ېې  د ښېځو حقونېه 
   ترو يل او د ښځو اوند    لېه سېتونزو، نېاخوالو، در پېه درۍ او خېاورې پېه رسۍ 

ې  نور    لرې کول او لېه برشې  اونېده  ې  ایسېتل پېه کېار د ،  رسه موامخ کړې
لور ده، ننګېور ده او بېاالخره ښېځه ښېځه ده،  ځکه ښځه خور ده، ښځه مور ده، ښځه

اوند دی، هستي ده، مینېه ده او وفېا ده، کېه غېوا و ېې  ښېه اونېد وکېړو، لېه اونېده 
خوشحاله او رايض اوسو او تل د ستونزو او ننګونو پر و اندې مبارزه وکړو، نو ښځو تېه 

اضېايف بېوج، حقوق ورکړو، درناوی    وکړو او د اوند رشیک او همکار    وبولېو، نېه 
 رسدرد او مزاحم. 
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Abstract 
 When Hyko is created in its own homeland Japan 

along with its creation it creates syllable deference and 
in every annul evaluation ceremony good hyko creator 
poet has been selected for prizes and those deference 
expressed in other world’s language. In this article the 
syllabuses problem has been solved and researched 
with its samples. 

 لنډیز
هایکو شعر له پيدایښت رسه سم په همغه لومړ  ټېاټويب ېاپېا  کې  لېه ز ي ېدو 

وپیرونه وز يول او د کلنۍ ارزون  په ترڅ کې  بېه د ښې  هېایکو وروسته ی  څپه ییز ت
شاعرا  معلومېدل او د انعامونو لپاره به ټاکل کېدل. همدغه توپیر ی  د نړۍ د نېورو 

 ابو هایکوګانو ک  هم څرګند ي .
په دې لیکنه ک  څپه ییزه ستونزه له خپلو بېلګېو رسه پېوره څېېړل شېوې او حېل 

 شوې ده.
 رسیزه

مشهورو او نړیوالو ابو ک  ې  کوم صېند راز ېي  او یېا یې  لېه کېوم  د نړۍ په 
بل  نامي اب  څوه په پیروۍ اخيل او یېا یې  د ابېا ې لېه الرې خپلېه ابېه وربانېدې 
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غني کو  او په خپلو صنفونو رسبېره نور اديب صنفونه خپلو  او په خپېل ځېا  کې  
ل قېوت یې  د نېړۍ لېه ساتلی يش؛ له هغو ابو څوه یو هم پښتو ابه ده ې  پېه خپې

بېالبېلو ابو څوه د وخت له غوښتنو رسه سم ځین  صېنفونه خپېل کېړ ، زغمېيل او 
 ساتيل د  ې  ښه بېلګه ی  له ېاپا  څوه د هایکو شعر منل او خپلول د .

 د څېړنې اهمیت او مربمیت
د دې څېړن  اهمیت او مربمیت په دې ک  دی ېې  د پښېتو هېایکو لیکونکېو او 

به جوته يش ې  پښتو هایکو د لنډۍ په څېر د لیکلو یو بند ېوکاټ نه لوستونکو ته 
لر ، بلک  له پووانۍ ریښې  څوېه همداسې  پېه بېالبېلېو څپېو او مرسېیو کې  هېم 
ځایېدلی او جو  دلی يش او د خپلو ځانګړنو تر څنګ هر ا خیز موضوعات پېه ځېا  

 ک  رانغا  .
 د څېړنې موخه

پښتو هایکو مینېه والېو شېاعرانو او د هغېو  د دې څېړن  موخه په دې ک  ده ې 
لوستونکو او د پنځوونکو ته څرګنده يش ې  پېه څپېه ییېزو او مرسېیزو توپیرونېو رسه 
هره هایکو لیکل کېدای يش؛ تر څو ی  په جو ونېه او لوسېتنه کې  د خلکېو پېه نظېر 

 شته ستونزې حل شوې و .
 د څېړنې پوښتنې

 لر :په یاده څېړنه ک  الندې پوښتن  ځواب 
 . پښتو هایکو د ېاپانۍ هایکو په څېر مرسې لر ؟۲
 . پښتو ابه ېاپانۍ هایکو خپلولی يش؟۱
 . پښتو ابه د نورو شعر  اانرونو ساتلو قوت لر ؟۸
 . د پښتو هایکو څپه ییز شعرونه له ېاپانۍ هایکو رسه ورته والی لر ؟۴

 د څېړنې میتود
 لیز میتود څوه استفاده شوې ده.په دې مقاله ک  تر   ره بریده تحلیيل او پرت

 په پښتو هایکوګانو کې څپه ییز توپیر
د هایکو پرموتګ او اغېزې ې  پښتني نړۍ کې  پراختیېا مونېدل  او سېرت اغېېز 
ی  پرې کړی او په هره سیمه ک  ی  اديب بهیرونېه خپېل کېړ ، د   ېرو هغېو خلکېو 
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د ګوتېو پېه شېامر ز ونه ی  هم راخپل کړ  ې  هغېوی شېاعرا  یېا ادیبېا  نېه د ؛ 
 پښتانه څېړونکي او لیکوال د پښېتو هېایکو لېه روا  بهیېر رسه موېالد د  او   ېری
پښتنو لیکوالو، څېړونکو، ادبپوهانو او ادب مینه والو، خو له پښتو هایکو څوېه خپلېه  

 معشوقه جو ه کړې ده.
له څېړنو څرګندیي  ې  د نړۍ   رو ابو د ېاپا  درې بیتي هایکوګېان  خپلې  

  ته ورابا يل او په خپلو ابو ک  د یوې او دوه مرسیو په بېدل کې  درې مرسېیزې اب
هایکوګان  زیات  لیکيل د ، خو یو څرګند توپیر ېې  د نېورې نېړۍ د هېوادونېو لېه 

همدغېه د ېاپېانۍ ابې   ابو رسه ی  لر ، هغه د ېاپانۍ ابې  څپې  او مرسېې د .
( څپې  نېه ۲۷لتېه همدغېه )( څپ  د نېړۍ نېورو ابېو تېه ېې  ورابېا ل شېوې، ه۲۷)

جو و ؛ ځکه څپه ییز سیستم د ېاپانۍ اب  له نورو ابو څوه بېل شېکل لېر  ېې  
 په الندې بېلګو ک  پرې بحث کېي :
 الف( په یوه مرسیزو څپو کې

 ې د ابا ې  ون :۲
 یوه لولکۍ ده ې  په پارکنګ راکوز ي  ګوره!  

 مخ( ۷: ۱)الیکیشرناوټیله( )                                                                              
 مخ( ۷: ۱بارا  په هره کړکۍ)کورد   یی سوویل( )                                    

 ې د پښتو یوې مرسیزې هایکوګانو  ون :۱
 د کړه مار د رس اسام  دی زما

 )محمدایاز غزل(                                                                 
 د تعبیرونو الر ک  ورک شمه زه

 )شکیل احمد نایاب(                                                                 
 خو پلوشو زما د سرتګو نظر هم یوو لو

 مخ( ۷: ۱)اظهار( )                                                                  
( ۲۶په پورته یوه مرسیزو جاپانیو هایکوګانو کې  پښېتو ابېا ې ېې  لېومړۍ یې  )

 ( پښتو څپ  جو ې شوې  د .۷پښتو څپ  او دویمه هایکو ی  هم )
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د پښتو ادب مینه والو هم په یوه مرسه ک  د ېاپانیو هایکو مرسیو ته ورتېه نېه ده 
( څپېو ۲۲یمه ی  په )( پښتو څپو ک  بشپړه شوې، دو۲۰لیکل  ې  لومړۍ هایکو )

 ( پښتو څپ  جو و .۲۵ک  راټوله شوې او در یمه ی  بیا )
په دې ټولو مثالونو ک  د هایکو داخيل مزاج پټ پټوين کو ، تصویرونه په کې  ))

 مخ( ۷: ۱. )((جو  ي ، د فطرت حادث  او د تویل رنګونه په ک  تر غا ه وځي
 ب( په دوه مرسیزو کې

 ې د ابا ې  ونه:۲
    ومبی تاریخ دید جنور 

 د  م  ګوت  ال تر اوسه یو  دینه
 )باب بولډمیی(                                    

 ې پښتو هایکو:۱
 ستا لوپټه ک  م  را نه و ه

 )اظهار( زه به خپل ځا  په اباسیی الهو کومه              
 ما باندې ستا سرتګ  بال ګران  د !

 ې کړی ووماګن  نو اور به په ټول کيل پور 
 مخ( ۳: ۱)اظهار( )                                                     

د پورته دوه مرسیو هایکو بېلګه ې  له انګریز  اب  راابا ل شوې ېاپانۍ هایکو 
ده، خو د پښتو لنډیو رسه په څپو، آهنګ او وز  رسه ورته ده، که د ابا ې نوم هم ونه 

ټوله معنا پښتو لنډۍ بويل، ځکه ټپې  تېرې جېو ې شېوې  لر ، نو لوستونکی ی  په
 ( څپ  جو ې کړې د .۲۸او  ۹د  او هرې یوې د پښتو لنډۍ یا ټپ  )

د اظهېېار دوا ه پښېېتو هایکوګېېان  ېېې  لېېومړۍ یېې  د پښېېتو لنېېډۍ پښېېتو څپېې  
( څپ  جو و  او دویمېه پښېتو ۲۸( څپ  او دویمه ی  )۹جو و ، لومړۍ مرسه ی  )

 رسه ی  لس او دویمه ی  پنځلس څپ  لر .هایکو ی  لومړۍ م
پورته یوه او دوه مرسیزې هایکو ابا ې ې  ولیدل شوې، نو په زغرده دا ویلی شېو 
ې  پښتو ابه او ادب هغه قېوت او واک لېر  ېې  د خپلېو لرغونېو وليسې  ول،  ول 
 اانرونو له شتو  رسه ورته، یا په لي او   ر توپیر پرد  نظمونېه خپلېو  او زغملېی يش
او   ری اديب صنفونه ی  خپل کړ  او زغميل د ، نو ځکه ی  غزل هم د پیدایښت 
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له سیم  څوه زیات د پښتو ادب د اسام  نړیوالو کنارو تېه ورسېاوه او پښېتو هېایکو 
 به هم د پيدایښت د ټاټويب )ېاپا ( په شا  ښکل ، غني او پراخه کړ .

 بېلګې ج( درې مرسیزو چاپانیو هایکو څپو کې د هایکوګانو
( پښېتو ۲۷د ځینو نورو ابو په پرتله پښتو ادب ک  د ېاپا  د هېایکو ابېا ې بیېا )

 څپ  نه، بلک  اوږدې ابا ل شوې د ، لکه:
 دا د سحر خامويش 

 خو د ښاخونو منه ک  شور کو  نی
 یوه یواځ  پاڼه 

 )جي ې  بلیو پیکټ(                                    
*** 

 سونورسه هم پورته شوېسین  د پيغلو د ال 
 داس  ښکاریي  ګن 

 یوه پرده باندې ګلونو راټوکېي  را  
 مخ( ۲۸: ۱)او  ویلموټ( )                                                                     

+ ۷په پورته دوه پښتو ته راابا ل شویو هایکوګانو ک  پښتو څپ  په لومړۍ هېایکو کې  )
( پښېتو څپې  ۸۹= ۲۶+ ۷+ ۲۶پ  جو ې کړ  او دویم  هایکو ابېا ې )( څ۱۶= ۷+ ۲۱

جو ې کړ ، یعن  د پښتو هایکو د  څپو ابېا ه د ېاپېانۍ هېایکو لېه څپېو اوږدې جېو  ي ، 
خو په پراختیا ک  پښتانه دې ته نه د  ناسېت ېې  څنګېه جو ښېت کېو ، لېه هېایکو رسه 

 نه وال ی  هم شته.پښتني شاعرا  د لیکلو مینه لر  او   ر د لوستلو می
 ې د پښتو هایکو درې مرسیزې بېلګ :۱

( څپېو کې  لیکېل ۸۸+ ۲۲+ ۲۲+ ۲۲پښتو هایکو لیکلو   رې هایکوګېان  پېه )
شو ، خو هایکو په ېاپا  او نورو ځينو ابو ک  هم په بېالبېلېو مرسېیو او څپېو تېوپیر 

 ر :رسه خپرې شوې او په پښتو هایکو ک  هم الندې بېلګ  څپه ییز توپیر ل
په ېاپانیو هایکوګانو ک  د نورو مرسیو په پرتله د درې مرسیو هایکوګېان    ېرې 
د  او د نړۍ په نورو مشهورو ابو کې  هېم ېې  د ېاپېانیو هایکوګېانو بېلګې  لېېدل 
کېي  ې  خپلو ابو ته ی  ورابا يل یا ی  درې مرسیزې هایکوګان  په بېالبېلو څپېو 

 کښيل د .
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( څپه ییزې هایکوګان  پېه درې ۲۲نورو څپو په پرتله )په پښتو هایکو ګانو ک  د 
 .مرسیز ېوکاټ ک  څو ځله زیات  تر سرتګو کېي 

 بېلګه: 
 ما ت شه د ښار د جونو تور السونه
 زما د کيل پاغوندې پېغل  ې 
 پاس د بلۍ په رس څپیاک  تپي

 مخ( ۶: ۲)                              
 څپ ( ۸۸= ۲۲+۲۲+ ۲۲) 

*** 
 اوند ته نی په جنګ ک  ویلښځ  خ

 ې  سېر او ه راله ګټلی نه ش 
 په رشق دې ستا ټول   ګرې ولګي

 مخ( ۴۸: ۵)
 څپ ( ۸۸= ۲۲+۲۲+ ۲۲)

*** 
 واوره بارا  ک  ګودر ښکلی نه و 
 دوه مینا  یو بل کتلی نه يش
 د شنه اسام  انتظارونه نه کو 

 مخ( ۲۶۴: ۸)
 څپ ( ۸۸= ۲۲+۲۲+ ۲۲) 

رو ابو ک  هم په بېالبېلو مرسیو او څپو توپیر رسه خپرې شېو  او په ېاپا  او ځینو نو 
 پښتو هایکو ک  هم که الندې بېلګو ته وګورو، څپه ییز توپیر ی  له ورایه ښکار :

 ې بېلګه: ۲

 اوشوه ترقي
 هر څه ایټمي شولو

 مخ( ۶۳: ۴) مینه سائنيس                    
 څپ ( ۲۷= ۵+ ۷+ ۵)
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 ې بېلګه: ۱
 اوخانده

 خوښه دې و  که
 اواا ه

 )شکیل احمد نایاب(
 څپ  لر . (۲۲= ۸+ ۸+۵)

 ې بېلګه:۸
 ستا نه به زار شمه خو
 که دغه حال و  ګله
 ستا نه به زار نه شمه

 مخ( ۲۳: ۱) محمد ایاز غزل( )
 ( څپ  لر .۱۲=  ۷+ ۷+ ۷)

( څپ  کمښت ۶پورته لومړۍ هایکو د جاپانۍ هایکو څپو څوه هم و ه او ټول  )
( څپې  اوږدې ۴( څپه ییز فېورم څوېه )۲۷دویمه هایکو د ېاپاين فورم ټول ) لر  او

لر  او هم ی  په خپلو ک  د مرسیو د څپو شمېره رسه ورته نه ښېکار ، یعنې  پښېتو 
هایکو مینه وال په ېاپاين فورم او په هغه ک  د څپو په توپیر په لي او   ېر بېدلو  پېه 

کيل د  ې  الندې بېل  ولونه به ی  هم څپه ییز شمېر او شکل ک  پښتو هایکو لی
 رسه تحلیل کړو:

( څپې  جېو و ، ۴۳=  ۲۶+ ۲۶+ ۲۶الندې پښتو هایکو ې  هر یوه مرسه یې  )
 د دې لپاره د مایوسۍ او نه خوښۍ صحنه انځور شوې.

 ې بېلګه:۴
 زما د کور بندیا  خو دوه رسه هم خاموشه نه وو
  اوس خو زما هاغه معصوم بهي هم حال دا دی ې
 زه ی  په زوره تونومه، خو خندا نه ورځي

 )اقبال حیدر(
( ټول  څپې  جېو و  ۴۲= ۲۲+ ۲۹+ ۲۲په الندې بل څپه ییز شمیر رسه ې  )

 ې  الندې به ی  وګورو:
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 ې بېلګه:۵
 ستور  رانغا م پلوشو ک  د اوند

 ستا ښایسته نوم د رنګینو لولکو په وزرونو لیکم
 )اقبال حیدر( اواخلمه زهې  د وږمو قلم ر                  

+ ۲۲الندې بله هایکو ې  هره مرسه ی  یوه د بل  رسه څرګند تېوپیر لېر  او د )
 ( څپو په شتو  بشپړه شوې ده.۸۴=  ۷+ ۲۶
 ې بېلګه:۶

 د لولکو نه به  ول  جو ه کړم
 زه به رنګونه د سپرلو ټول په جرګو درومل

 مخ( ۲۹ :۱)اظهار( ) تا به بوځم لیونۍ                  
( څپېې  ۱۶= ۷+ ۲۶+ ۸پېېه النېېدې دوه هایکوګېېانو کېې  ېېې  د لېېومړۍ هېېایکو )

جو و  ې  لومړۍ مرسه ی  لنډه، دویمه ی  څو ځله اوږده او دریېمه مرسه یې  لېه 
 لومړۍ لویه او تر دویم  اوږده نه ده.

 ې بېلګه:۷
 اوګوره!

 زه د خپلو سیورو په اوږو باندې سوريل کوم
 تا رسه سیايل کوم

 حمد ایاز غزل()م 
په پورته هایکو ک  دویمه او در یمه مرسه رسه هم وزنه او قافیه د  ې  د هایکو 

او  ۵( دویمه او در یمه ی  )۲۶ځانګړنه ماتو  او الندې هایکو ک  بیا لومړۍ مرسه )
 ( څپ  جو و .۱

 ې بېلګه:۳
 د پو ریانو د اوندو  کیسه به تا ته کوم

 زما جانانه
 لیکه

 یاب()شکیل احمد نا
 مخ( ۱۰: ۱) 
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 پایله
په پورته بحث ک  ې  د هایکوګانو څپه ییزه څېړنه تررسه شېوه، ګرانېو لوسېتونکو 
ته واضحه شوه ې  په ېاپا ، نورې نړۍ او پښتني دنیېا کې  یېواځ  درې مرسېیزې 

( څپېېو کېې  لیکېېل شېېوې هایکوګېېان  نېېه، بلکېې  یېېو مرسېېیزې، دوه ۲۷= ۵+ ۷+ ۵)
پورتېه د ېاپېانۍ یېو مرسېیزو هایکوګېانو بېلګېېو،  مرسېیزې، درې مرسېیزې او لېه هغېو

بېالبېل  څپ  درلودې او د هغو پښېتو تېه راابېا ل شېوې او پښېتنو شېاعرانو لېه خېوا 
کښل شویو هایکوګانو څپېه ییېز تېوپیر روښېانه او پېه دوه مرسېیزو ابېا ل شېویو پښېتو 

لګېو ، هایکو بېلګو ک ، د یوې ابا ې ې  )پښتو لنډۍ( رسه په څپېه ییېزه بڼېه ا خ 
خو هغه پښتو لنډۍ نه، بلک  د یوې ېاپانۍ دوه مرسیزې هایکو ابا ه ده او د پښېتو 
هایکو تر ټولو موکښ شاعر او څېړونکي استاد اظهارهللا اظهار هېم یېوه دوه مرسېیزه 
هایکو د لنډیو په څپو برابره بریښي؛ خو په لنډه وایم ې  ېاپانۍ هېایکو څپې  نېورو 

توپري پيدا کو  او په ېاپانۍ او نورو ابو ک  د پښتو اب  پېه ابه ته په ابا ې څپه ییز 
ګډو  په بېالبېلو مرسیو او څپو ک  ځای شو  او کښل کېي ، خو په ټوله نړۍ کې  

( څپ    رې منېل شېوې او ۸۸= ۲۲+ ۲۲+ ۲۲درې مرسیزې او په پښتو ادب ک  )
 لیکل شوې د .

 وړاندېزونه
بلدتیا لر ، د هغېو  د   ېرو پېه ز ونېو له پښتو هایکو رسه ې  څومره پښتانه  .۲

ی  د مین  اهنګوال  منګول  خښ  کړې د ، نو و  ی  بومل ې  د مونوګرافونېو لېه 
 الرې ال پراختیا پیدا کړ .

له پښتو اب  رسه بلدو شاعرانو او لیکوالو څوېه هیلېه لېرم ېې  پښېتو ابې  او . ۱
بډایتوب په لېور خوځښېت  ادب مینه وال پښتو هایکو شاعرۍ او هایکو څېړنو ته د ال

 واښيي.
له پښتو شاعرانو او لیکوالو رسبېره د در  او د نورو افغاين ابېو لېه شېاعرانو او  .۸

لیکوالو م  هیله ده ې  خپلو ابو ته هایکو وابا  ، هم ولیکي، او پراخ  څېړن  پېه 
 ک  پیل، له خپلو اديب رسنیو ی  خپرې کړ  او خپلو ابو ک  یاد خېوږ اانېر ورزیېات

 کړ . 
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Toward Standard Pashto Language 

 
Researcher Rahimullah Harifal 

 
Abstract 

Building a completely standard language is a 
challenging task even at the international Level. There is 
not a unifying idea from the scholars on how to 
developed a standard language, however is seems that 
at the international level many challenges have already 
been overcome and there are many languages which 
have passed several steps toward standardization to the 
extent where other languages follow their path way.  

Pashto languages also face many challenges for 
being standardized. Some scholars still used local and 
regional accents in their writings where some of them 
believe that this languages is far away from being 
standardized. They believe that efforts should be made 
to build a standard Pashto Language. 

Taking the aforementioned ideas into account, we 
come to a conclusion that much endeavor is required to 
develop a relatively standard language. Reaching to this 
goal need continuous efforts of academic institutions. 
Academic institutions should have regular gatherings to 
overcome controversial issues about the language and 
share unifying ideas through media. 
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 لنډیز
د یېېوې بشېېپړې معیېېار  ابېې  د مېېنه تېېه راتلېېو پېېه ا ه پېېه نړ والېېه کهېېه سېېتونزې 
موجودې د  او همدارنګه د معیار  اب  د راټوکېدو پېه ا ه پوهېا  موتلېد نظریېات 
لر ، خو په نوره نړۍ کې  دا سېتونزه تېر   ېره بریېده پېورې حېل شېوې ده او داسې  

رې اب  لرو ې  د معیار په لور ی  د مېزل زیېات واټېی وهلېی دی او د نېورو ابېو د   
 معیار  کېدو لپاره تر نه الهام اخیستل کېدای يش.

پښتو ابه اوس هم د بشپړ معیار په برخېه کې  لېه ځینېو ننګونېو رسه موېامخ ده، 
پلې  حتی ځین  وتيل لیکواال  او پوها  هم تر اوسه پورې په خپلېو لیکنېو کې  د خ

سیم  لهجه کارو  او عجیبه ال دا ده ې  ځین  بیېا تېر اوسېه  پښېتو ابېه لېه معیېار 
څوه لرې ګڼي او وایي ې  باید اوس د معیار لپېاره کېار ويش او پښېتو یېوه معیېار  

 ابه کړی يش.
د یېوې ابې   که معیار تر یوه نسبي ې  د  ویالی شوپورتنیو نظریاتو ته په کتو 

د علمېي او څېړنیېرو مرکزونېو پېر لېه پسې  هڅېو او  .غوا   دل   ر کړاوېرسول او رس
کوښښونو ته ا تیېا لېر ؛ علمېي مرکزونېه بایېد د اخېتاليف موضېوعاتو د څېړلېو لپېاره 

ړې او د کره بڼ  د ټاکلو په موخه پر کړې وکړ  او خپلې  پر کې ولر منظم  ناست  
  .د رسنیو له الرې ولس ته ورسو 

 رسیزه
بحث هغه مهېال پېه یېوه جغرافیېه او ټولنېه کې  را مطېر  د معیار او معیار  اب  

کېي  او کار ورته کېي ، کله ې  یوه ابه له سېیمه ییېزې کهې  څوېه لېو ه ځېي، د 
علم، ادارې، رسنیو، سیاست، ښوون  او روزن  ابه ګرځي، نو له همدغېه ځېای څوېه 

ه راتېګ د معیار  اب  د منه ته راتګ هڅ  پیلېي . د پښتو  د معیار  اب  د منه ت
لپاره هم له   ر پووا څوه کار او هڅ  دوام لر ، خو ال هم نورو   رو کارونو ته ا تیېا 

 لیدل کېي ؛ تر څو یوه  بشپړه معیار  ابه ولرو.
پښتو ابه که له یوې خوا اوسمهال د علم، سیاست او اقتصاد ابه ده، له بل  خېوا 

مېوږ ګېورو ېې  پېه کېوزه ی  په جغرافیایي لحېاظ سېیمه   ېره پراخېه او و شېل  ده. 
پښتونووا ک  د معیېار  ابې  پېه برخېه کې  نظېر بېرې پښېتونووا ) افغانسېتا  ( تېه 
 ستونزې او مشکالت زیاد د ، کېه څېه هېم د ټېولنیزو رسېنیو پېه مېنه تېه راتېګ رسه 
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ملتونه رسه نيدې شول او د همدغو رسنیو له برکته څه نا څه د معیار  اب  طرف تېه 
ا تیا لیدل کېي  ېې  د معیېار  ابې  د پېژنېدلو، مېنه تېه  تګ تر سرتګو کېي ، خو

راتګ او دودولو په برخه ک  ال هم   ر څه ولیکل او وویل يش، بېال بېل سېیمینارونه 
جېېو  يش، وخېېت پېېه وخېېت پېېه نړیوالېېه کهېېه ورکشېېاپونه او کنفرانسېېونه دایېېر يش او 

ه راتېګ کې  همدارنګه په نړۍ ک  ې  کومو نېورو ټولنېو د معیېار  ابې  پېه مېنه تې
کوم  مثبت  تجرب  درلودل  د ، له هغو څوه ګټېه واخیسېتل يش او لېه هېر  ول 
تعصب او تنګ نظرۍ پرته د علمي معیارونو او اصېولو پېر بنسېټ پر کېړې او فیصېل  
ويش. د معیار  اب  منه ته راتګ یوه ستونزمنه او د   ر زغېم غوښېتونک  ېېاره ده، 

و او کار ته ا تیا ده، ې  په دې برخېه کې  پښېتو نو په پر له پس  توګه اوږدمهاله هڅ
ابه د نړۍ له نورو ابو رسه سیاله او همدارنګه پښتانه د معیار  اب  پېه برخېه کې  د 

 ګڼو ستونزو له ګرداب څوه را ووځي.
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

معیار  ابه او د معیار  اب  منه ته راتګ د وخېت  لېه مهمېو موضېوعګانو څوېه 
ه ې   یو هېواد او ملت معیار  ابه ونه لر  او یا هم د نسبي معیار  ابې  یوه ده. کل

د منه ته راتګ لپاره کار ونه کړ ، نو له ګڼو ستونزو او مشکالتو رسه موېامخ کېېي . 
په یاده ابه ک  به یو  ول خپلرس  او ګډو   روانه و ، د هېرې لهجې  ویېونکي بېه 

ې موضوع او څېړن  اهمیت په دې کې  خپله لهجه معیار  او سمه ګڼي، نو د نومو  
دی، ې  د معیار  اب  د پېژندلو او منه ته راتګ پېه برخېه کې  پېه دوامېداره توګېه 
نوې لیکن  او څېړن  ويش او په یاده برخه ک  د علمي اصولو پېر اسېاس اختالفېات 

 له منځه وال  يش او د اب  د پرموتګ لپاره ال ښه الر هواره يش.
 د څېړنې موخه

غوا و ې  ابه مو پرموتګ وکړ ، نېو د وخېت یېوه لېه مهمېو او ارزښېتمنو  که موږ
موضوعاتو څوه د یوې واحېدې معیېار  ابې  درلېودل د . د معیېار  ابې  مېنه تېه 
راتګ هم داس  نه ده ې  په یو ځل او لنډه موده کې  دې دا اوږد واټېی ووهېل يش 

لړۍ ده ې    ېر وخېت او موږ دې د معیار  اب  درلودونکي شو، بلک  دا یوه اوږده 
او زیاتو علمي او تحقیقي هڅو ته ا تیا لر ، نو دلته زموږ موخه داده ې  که څه هېم 
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کوېنی ګام و  باید د معیار  اب  د منه ته راتګ په برخه کې  واخیسېتل يش او د 
 دې مهم  موضوع ارزښت نور هم په  اګه او څرګند يش.

 د څېړنې پوښتنې
 معیار  ابه څه ته وایي؟ .۲
 معیار  ابه څه  ول منه ته راځي؟ .۱
 په نړۍ ک  نورې اب  څنګه معیار  شوې د ؟ .۸
 د معیار  اب  ګټ  څه د ؟ .۴

 معیاري ژبه
معیار  ابه د ویلېو او لیکلېو هغېه بڼېه ده ېې  زیېاتره لوسېتي او پېوه کسېا  یې  

 کارو  او د  ری خلکو له خوا د اب  د سم او کره  ول په توګه منل شوې و .
م هغه ابه ې  د کره کولو لپاره یې  بېالبېېل سېیمنارونه او کنفرانسېونه جېو  یا ه

شو  و  او کار پرې شوی و  او له بېالبېلو لهجو څوه یوه عامېه لهجېه غېوره شېوې 
و   په بېالبېلو لهجو ک  د کلمو له ګڼو بڼېو څوېه پېر یېوه کېره بڼېه اتفېاق او فیصېله 

ې  دا کېار تېر   ېره بریېده د سېیاا او شوې و ، دلته مو باید یوه ټکي ته پام و  
علمي دریه پر بنسټ پر مخ ځي؛ کومه لهجه  ې  د لیکلو لپاره  او یا هم پېه دولتېي 
او دفرت  ساحه ک  کارول کېي  د وخت له تېریدو وروسته یېاده لهجېه ېې  د واک 
او سیاا قدرت په سیمه ک  مروجه او استعاملېي  د معیار  ابې  پېه توګېه ځېای 

دا  ول ابه له ښوونځیو او پوهنتونونو څوېه نیېول  بیېا تېر ټولېو  مخ ( ۲: ۲)  خپلو .
دولتي ادارو، قضایي ارګانونو د ېاپ او خپرولو په ټولو موسسو، ټولېو رسېمي لیکنېو، 

 حقوقي او سوداګریزو ېارو ک  کارول کېي .
ې پورتنیو نظریاتو ته په کتلو رسه دا جوتیي   ې  د معیېار تېر پېو ۍ پېورې د یېو 
 اب  رسول او رسیدل   ر کړاو غوا   او په دومداره توګه   رو هڅو ته ا تیا لر .

او د دې تر څنګ د یوې اب  د معیار تر که  پېورې رسېول د علمېي او څېړنیېرو 
مرکزونو پر له پس  هڅو او کوښښونو ته ا تیېا لېر ؛ علمېي مرکزونېه بایېد د اخېتاليف 

لر  او د کره بڼ  د ټاکلو په موخه پر کېړې موضوعاتو د څېړلو لپاره منظم  ناست  و 
وکړ  او خپل  پر کړې تر رسېنیز  ګېر پېورې ورسېو  او همدارنګېه یېواځ  د نومېو و 
علمي ېې څېړنیزو مرکزونو پر کړې هم بسنه نه کو ، بلک  ابپوها  وایي ې  د ابني 
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اوې لېر . په کېار ده او اتېاریټي دوې خېو   « authority» معیار د ټاکلو لپاره اتاریټي 
یوه ی  د علم او صالحیت خوا ده ې  په ابپوهانو پورې ا ه لر  او بله ی  اجرائیېو  
ا خ دی ې  په دولت یا اکا میکو ټولنو پورې ا ه لر . ابپوها  علمي ا خ څېېړ  او 

 مخ( ۹۸: ۱دولت یا نور اکا میک سازمانونه ی  د ترویج لپاره قانونیت ورتسجیلو . )
  ابه هغه منل شوې ابه ده، ې  د یوه ابني قلمرو په هره په حقیقت ک   معیار 

 جغرافیایي سیمه ک  د پوهیدلو و  و .
علومېو او رسېنیو ) میېډیا ( ابېه و  او دا د یېوې ابې  هغېه  معیار  ابه د ادبیاتو،

ځانګړی  ول دی، ې  یو څه قانوين دریه ورکړل شوی و ، ویېل کېېي ، ېې  دا د 
 مخ ( ۴: ۲( ده.)  dialectیوې اب  صحیح ترینه لهجه ) 

دا خربه هم تر   ره بریده سمه ده ې  معیار  ابه په بېالبېلو ابو ک  تر بېالبېلېو 
 رشایطو الندې منه ته راځي.

زیاتره وخت د یوه هېواد د پالزمین  پېر ابېه تکیېه لېر  د بېلګې  پېه توګېه کومېه 
ته پېه ایټالیېا او لهجه ې  لومړی یواځ  د روم په ښار ک  ویل کېده څه مېوده وروسې

بیا ورپس  په ټوله غريب نړۍ ک  عامه شوه، د نومو   تعمیم او مقبولیت لوی دلیل 
 او علت د روم د ښار اقتصاد ، سیاا او کلتور  سیادت او مرشتوب و.

د معیار  اب  منه ته راتلل د بېالبېلېو ابنیېو تجویزونېو د بریېالیتوب اسېتازیتوب 
ه لېر  ېې  د هغېو ابېه نېوره لېه ارزښېته لویېدل  او کو  او د هغې  ټاکېل دا معنېا نې

غورځول شوې ده ې  له دغه معیار رسه توپیر لېر ، بلکې  د دې خېربې معنېا دا ده 
 ې  په ځينو هېوادونو ک  د معیار  اب  ټاکنه یوه ټولنیزه او سیاا مسئله ده.

 کومه لهجه  ې  د معیار  اب  په توګه غوره کېي  نومو ې لهجه به لېه سېیاا
او ټولنیز قوت څوه برخمنېه و ، پېه دې معنېا ېې  نومېو ې لهجېه بېه پېه لیکنېي او 
رسمي  ګر ک  واکمنه لهجه و  او د یوې جغرافی  پېه سېطحه موکې  تللې  و  او 
کله  ې  د معیار  اب  بڼه خپلو  نو په تدریجي بڼه به ی    ر پرموتګ کېړی و ، 

ل شېو  و  او پېه کومېو کلمېو او په ګڼ شمیر ک  به پرې علمي او څېړنیېز آثېار لیکې
لغتونو ک  ې  ستونزې ولر   هغه ستونزې او مشکالت بیا د فرهګني، اکېا میکو او 
څېړنیزو مرکزونو د بېالبېلو هڅو او کوښښونو په ترڅ ک  له منځه ځي او په دې توګېه 

 د یوه ملت په سطحه د یوې معیار  اب  ځای نیيس.
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نغوته وکړو ې  پېه نړیوالېه کهېه منېل شېوې  دلته به هم ځینو هغو ځانګړتیاوو ته
 د  او یوه معیار  ابه پرې تشوی  کېدالی يش: 

یو منل شوی قاموس یا قاموسونه  ې   یری یا ټول معیار  شو  لغتونېه او د . ۲
 هغو کره بڼه په ک  درج و .

یو منل شوی ګرامر ې  د اب  ټول شکلونه، قاعدې او جو ښتونه په ک  ثبېت  .۱
هم دا خربه په ک  څرګنده شېوې و  ېې  کېوم  بڼې  بایېد اسېتعامل  شو  و  او

 يش او کوم شکلونه باید ونه کارول يش.
د تلفظ او لوستلو یو معیار  او منل شوی سیسېتم  ېې  ویېونکي ورتېه د یېوه  .۸

 علمي او مناسب تلفظ په سرتګه وګور  او له سیمه ییزو اغیزو څوه پاک و .
اب  د کارون  ېارې پرمخ بوځي،  د کېارولو او  د یوې موسس  جو ول  ې  د .۴

 د نورمونو د ټاکلو په برخه ک  واک ورکړل شوی و .
د یوه داس  منشور یا قانو  شته والی ې  نومو ې اب  ته د هېواد په قېانوين . ۵

 سیستم ک  رسمي ځای ورکړ .
 په عامه اوند او نورو رسمي او دولتي ادارو ک  د نومو ې اب  کارول.. ۶
په همدې ابه باندې د دیني او مهمو کتابونو ابا ل ې  د لوسېتونکو لپېاره بېا  .۷

 ارزښته او معترب و .
 په ښوونځیو ک  د کره اب ، ګرامرونو او امالء تدریسول. . ۳
د بهرنیو او نورو ابېو د زده کوونکېو د تېدریس لپېاره د ابې  د ځېانګړې بڼې  او  .۹

 لهج  ټاکل.
ټولنېېه کېې  د یېېوه اوږده علمېېي، سېېیاا، ټېېولنیز او لکېېه څنګېېه ېېې  هېېر معیېېار پېېه 

اقتصاد  تړو  ز ينده و ، ابني معیارونه هېم د نېورو ټولېو اونېدیو موجوداتېو او پېښېو پېه 
 مخ ( ۲: ۸څېر د طبیعي او ټولنیزو قوانینو تر اغېزې  الندې وده او پرموتګ کو .) 
ېښې  د ابنیېو د هرې ټولن  سیاا، اقتصاد ، تاریوي، اجتامعي او کلتېور  پ

معیارونو په ټاکلو ک  لویه برخه او الس لر  که د پښتو اب  په ګډو  د نړۍ د هېرې 
اب  د بېالبېلو لیکدودونو لهجو  توپیرونو او د نورو ابنیو معیارونو د رامېنه تېه کېېدو 
تاریوي سیر ته پام وکړو  پېه څرګنېده ګېورو ېې  د خلکېو پېه اوندانېه کې  تېاریوي، 

 لتور  او اقتصاد  حاالت د هر ابني اوښتو  د پایښت زانګو ده.سیاا، ټولنیز، ک
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هو لکه څنګه ې  موږ او تاسو پوهېيو پښتو ابېه او پښېتانه د بېالبېلېو الملونېو لېه 
کبله په لوی الس په علمي او پوهنیز  ګرک  له پرموتګ څوه څنګ ته ساتل شېو  

لېو او معتېربو ابېو رسه د  او پښتو ابه نه ده توانیېدل  ېې  د نېورې نېړۍ لېه پرموتل
سیايل وکړ   مګر بیا هېم د نېړۍ د پنځوسېو آثېارو لرونکېو ابېو ترڅنېګ د پوهولېو او 
راپوهولو دنده تررسه کو  د همداس  و تیا له املېه، پېه ځینېو ابېو څرګنېد او ښېکاره 
لو والی لر  او په اوسني حال ک  هم له لویو او پرموتللو ابو څوه بېرته پات  شوې 

 مخ ( ۱: ۸نه ده. ) 
کله ې  موږ د یوې اب  خربه کوو  موخه مو ترینه معیار  ابه ده او معیېار  ابېه 
د ټولو ملتونو او قومونو لپاره ا ینه ده او د نړۍ ځينو نورو ملتونو هم په دې برخه کې  
ستړیاوې ګالل  د ، بېالبېل  تجرب  ی  کړې د  او تېر   ېرو کړاوونېو وروسېته یې  

ۍ ته رسول  د . دلته هم غوا و ځینېو هغېو کړنېو او تېدبیرونو خپل  اب  د معیار پو  
ته اشاره وکړو ې  د معیار  اب  په منه ته راتېګ کې  لېه مېوږ او تاسېو رسه مرسېته 
کو   په ټولیزه توګه الندینۍ پوښتن  له موږ رسه مرسته کو  ېې  څېړنپېوه  خلیېل 

ک  را اخیستي د  او وروسته  هللا اورمړ په خپله مقاله ) پښتنو ته یوه ابه په کار ده (
 ی  په تفصیيل بڼه ځوابونه ورته مونديل  ې  موږ ی  د ارزښت له امله دلته را اخلو:

 ابه څنګه معیار  کړو؟

 په نړۍ ک  اب  څنګه معیار  شوې د ؟
 د اديب یا معیاري  ژبې د پېژندلو ځانګړتیاوې

ابه پرې تشېوی  ځین  په نړیواله کهه منل شوې ځانګړتیاوې ې  یوه معیار  
 کېي ، په دې  ول د :

یو منل شوی قاموس یا قاموسونه  ې  ټول معیار  شو  لغتونېه او د هغېو امېالء 
 په ک  درج شوې و .

یو منل شوی ګرامر ې  د اب  ټول شکلونه ، قاعدې او جو ښتونه په ک  ثبېت شېو  
 يش.و  او هم دا خربه په ک  څرګنده شوې و  ې  کوم شکلونه باید وکارول 

د تلفظ یو معیار  او منل شوی سیستم ې  ویونکي ورته د یوه علمي او مناسېب 
 تلفظ په سرتګه وګور  او دغه راز له سیمه ییزو اغیزو څوه پاک و .
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یېېوه موسسېېه  ېېې  د دغېې  ابېې  د اسېېتعامل ېېېارې پېېرمخ بیېېایي او د هغېې  د 
اکیېډیمي یېا د  استعامل د نورمونو په ټاکلو ک  واک ورکړل شوی و   لکه د فرانس 

یېا هېم رویېال سېپېنیش اکیېډیمي ېې  « ایرا  فرهنګستا  زبا  و ادبیېات فېارا»
 صالحیت لرونک  موسس  د .

دا ې  په نړۍ ک  معیار  اب  څه  ول منه ته راغل  د ، له   رو بیلګو څوېه 
 تېریيو او د جرمني اب  د معیار  کېدلو په ا ه لنډ معلومات را اخلو.

د یوه ټاکيل ښار یېا سېیم  پربنسېټ نېه ده را مېنه تېه شېوې  معیار  جرمني بیا
بلک  د څو سوو کلونو په اوږدو ک  ی  پراختیا موندل  ده. د دغو څو سوو کلونېو پېه 
اوږدو ک  لیکوالو هڅه کوله دا رنګه لیکن  وکړ   ېې  پېه یېوه پراخېه سېیمه کې  د 

یېواځ  پېه لیېک ز کال تر شاوخوا پېورې معیېار  جرمنېي  ۲۳۰۰پوهیدلو و  و . د 
ک  موجوده وه. په دغه وخت ک  د شېاميل جرمنېي اوسېېدونکو تېه ېې  د معیېار  
جرمني اب  پرخالف ی  ټیټ  جرمنۍ لهج  ویل ، معیار  ابه لکه یېوه بهرنېۍ ابېه 
داس  ایسېدله او د بهرنیو ابو په څېر ی  زده کوله، وروسته شاميل تلفظ د معیار پېه 

( پېه څېېر سېیمو Hanoverهم خپور شو. ورپس  د )توګه ومنل شو او په سهیل ک  
 مخ ( ۶: ۸ک  سیمه ییزه لهجه یو مویزه مړه شوه. ) 

ویالی شو ې  د معیار  اب  منه ته راتګ اوږدمهاله پروسه ده ېې  پېه ځېانګړو 
رشایطو ک  پر مخ ته ځي او د بشپړتیا لور ته قدمونه اخيل، په منه ته راتګ ک  یې  

لر  او بل دا ې  دا رشایق په ټولو ځایونو ک  یو شا  نه و ، بېال بېل الملونه نقش 
لکه څنګه ې  پورته اشاره ورته وشوه په هر هېواد او ټولنه ک  تر بېلو رشایطو الندې 

 معیار  ابه منه ته راغل  ده او وده ی  کړې ده.
 پایله

د معیار خربه هغه وخت په یېوه قېوم او یېوه هېېواد کې  را مېنه تېه کېېي  ېې  د 
ومو   قوم ابه له سېیمه ییېزې کهې  څوېه علمېي او پېوهنیز  ګېر تېه لېو ه يش، د ن

سیاست، ادارې او ښوون  او روزن  ابه يش، د میډیا او رسنیو ابه يش، نو ویالی شېو 
ې  پښتو ابه اوسمهال د نېړۍ پېه پنځوسېو اونېدیو ابېو کې  شېامر ابېه ده، د علېم، 

موده کېي  ې  د معیېار  لهجې  د اقتصاد، سیاست، ادارې او مذهب ابه ده،   ره 
منه ته راټګ لپاره بېال بېل کارونه تر رسه شو  او ال هم روا  د  او ویالی شېو ېې  
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اوس پښېېتو نسېېبي معیېېار  ابېېه ده او د دغېې  معیېېار  ابېې  پېېه مېېنه تېېه راتېېګ کېې  
سیاا، اقتصاد  او ادارې عواملو اغېزه درلوده او بېل دا ېې  تېر   ېره ځایېه پېورې 

ړنیېېزو مرکزونېېو خپلېې  لیکنېې  پېېه همېېدې لهجېېه خپېېرې کېېړ  او ال هېېم علمېېي او څې
خپر ي ، ې  دغه حیثیېت مرکزیېت ورکېړی دی او عامېه کېړې یې  ده، خېو د یېوې 
بشپړې معیار  پښتو اب  منه راتګ ال نورو علمي، عميل  او څېړنیېزو هڅېو تېه ا تیېا 

ته هم د نورو لر ، له بده مرغه وروستۍ څلو ښت کلن  غمیزې زموږ اب  او فرهنګ 
برخېو پېه څېېر سېرت زیانونېه وا ول، پېه کېار وه ېې   پېه منظمېه توګېه سېیمینارونه او 
سمپوزیمونه باید جو  شېو  وای او پېه یېادو سېیمینارونو کې  نېوې پر کېړې او الرې 

 ېارې په ګوته شوې وای.
په اوس او راتلونک  ک  هم د علمي او څېړنیزو سیمنارونو ا تیېا لیېدل کېېي  او  
د په منظمه توګه کېار تېر رسه يش او دا نسېبي معیېار  پښېتو ابېه د معیېار لېو ې بای

 پو ۍ ته ورسېي .
 وړاندیزونه

د یوې بشپړې معیار  پښېتو ابې  د مېنه تېه راتېګ لپېاره د وخېت د دولېت د  .۲
ځانګړې پاملرنه ا تیا لیدل کېي . د واکمی دولت له ټینګ مالتړ څوه پرتېه معیېار  

 اتللی، نو باید د دولت لووا ورته جد  توجه ويش.ابه منه ته نه يش ر 
هر کال بایېد د نویېو پر کېړو او فیصېلو لپېاره  علمېي ېېې څېړنیېز ورکشېاپونه او  .۱

 سیمینارونه دایر يش.
 لهجو  ز رمه را ټوله يش او د معیار  اب  په برخه ک  ترې ګټه واخیستل يش.. ۸

 مأخذونه
و ژګیهېای زبېا  مطلېوب »علومو ارشده کېارپوه، شاد، منصور ، طیبه. د ارتباطاتو د  .۲

( کېېال. ل ۲۸۹۳/ لېېړم/ ۱۴ل کېېال، الس رسېېی: )  ۲۸۳۳، د خپر ېېدو نېټېېه: «مطبوعېېات
http://zabanamozi.blogfa.com 

د هوتک، محمد معصوم. پرمعیار  ابه د معیار په ابه یوه څېړنه، د عالمېه رشېا .۱
 کال. ز ۱۰۰۷ خپرندویه ټولنه، کندهار، 

دکتور خلیل هللا، اورمړ. د پښتنو لپېاره یېوه ابېه، کابېل مجلېه، د افغانسېتا  د . ۸
 .ل کال ۲۸۳۳علومو اکا مي د ابو او ادبیاتو مرکز، شعیب مطبعه، کابل، 

http://zabanamozi.blogfa.com/
http://zabanamozi.blogfa.com/
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 پوهنیار رحامن هللا قانع
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Numeric anatomical complemental 

 
Assistant Prof. Rahmanullah Qani  

 
Abstract 

Numeric anatomical complemental (endings) lead to 
the completion of the grammatical structure of speech 
and writing and the grammatical and cultural richness of 
a language. Hence, this is needed when there is no 
balance and precise comparisons or wherever the 
confusion is available.  

Complemental is an independent word but without the 
use of a numerical anatomical it gives meaning in very 
rare cases and some are not used elsewhere. 

This study collected about 100 numerical anatomical 
complements from different parts of the Pashto 
language which will help in understanding the limitations 
of the language. 

 لنډيز
عدد  ستا نوميز متممونېه د خېربو او ليکنېو د ګرامېر  جو ښېت د بشېپړون  سېبب 

کلتېور  شېتمني ده او دې تېه هغېه وخېت ا تيېا ليېدل ګرځي او د  وې ابې  ګرامېر  او 
 هم کوم ځای کې  التبېاس موجېود و . کېي  ې  جوت او ټاکيل مقياسونه، نه و  او  ا

متمم خپلواکه کلمه ده خو له عدد  صفت رسه د  و ځای استعامل نه بغري په   ېرو 
 ي . کمو مواردو ک  معنا ورکو  او ځين  خو بېوي په بل ځای ک  نه استعاملې
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په دې څېړنه ک  د پښتو اب  لېه بېالبېلېو سېيمو څوېه تېر سېلو شېاوخوا عېدد  
متممونه راټول شو  ېې  دا بېه د ابې  د ګړدودونېو پېه بلېدتيا کې    ېره  ستا نوميز

 مرسته وکړ .

 د موضوع ارزښت
د اب  له ټولو ګړدودونو څوه  و څه الس ته راو ل او د ابېو لېه بېالبېلېو ګېړدود  

 يبونو څوه خرب دل د .و يونو او ترک
د اب  د جو ښت او هم د اب  غني کولو لپاره دغس  سپړن  او راټولېون  ا  نې  

 د  او هم با د دغه پانګه د تل لپاره له منځه وال ه نه يش. 
 موخېېړنې د څ
 ې د عدد  ستا نوميز متمم پېژندنه.۲
 ې د عدد  ستا نوم پېژندنه او د متمم سپړل.۱
 متممونو موندل.  ې په پښتو ابه ک  د۸

 د څېړنې میتود
د دغ  څېړن  میتود ترش حي دی ې  لېه بېالبېلېو آثېارو څوېه پکې  ګټېه اخېسېتل 
 شوې ده ې  د نورو آثارو په رڼا ک  م  وررسه خپل تحليل او نظر هم ملګری کړی دی.
ددغ  څېړن  بڼه کتابتوين او ساحو  ده، ځکه د متممونو په ا ه مې  تيېور  لېه 

اخېسېېت  او متممېو نېېه مېې  د ابې  لېېه بېالبېلېېو ګړدودونېو او سېېيمو څوېېه کتېابونو را 
 پيداکړ  د .

 رسيزه
ابه  وه متحوله پد ده ده ې  د وخت او حاالتو پېه تېر ېدو او بېدلو  رسه پکې  د 
 ول  ول بدلونونو او او ونونېو شېونتيا شېته دی، همدارنګېه پېه ابېه کې    ېر داسې  

ل معناوو کېارول کېېي  او داسې  ګرامېر  او توکي او عنارص شته ې  په څو  ول  و 
لغو  توکي هم لر  ې  بل  اب  تېه پېه ابېا لو رسه تېرې هامغېه معنېا نېه اخيسېتل 
 کېي ، لکه متلونه، محاورې او اصطالحګان  که بل  ابې  تېه ټکېی پېر ټکېی وابېا ل 
يش، نو سم مفهوم ورڅوه نه اخيستل کېي ، همدارنګه متممونېه کېه پرتېه لېه عېدد 

 ځانګړ  توګه استعامل يش نو معنا نه ورکوی.   څوه په
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عدد  ستا نوميز متمم هغه وخت استعاملېي  ې  د ابهام موه ورباندې ونيېول 
 يش او د صفت معنا بشپړو . 

متممونه او بيا عدد  ستا نوميز متممونېه هېم د ګرامېر د نېورو برخېو غونېدې لېه 
توپريول او څېړل    هېم اور فکېر  قيدونو، اسمونو او ګړنو رسه   ر ورته والی لر ، نو

او مطالعه غوا  ، په دې ليکنه ک  د توپري  و څه نقط  څرګنېدې شېوې د  او هېم 
 د متمم پر ا تياوو او ارزښت باندې  و لنډ بحث لر . 

په دغه مقاله ک  د عدد  ستا نوميز متمم پېژندن  او سېپړن  رسبېېره لېه سېلو  
پک  راټول شو  او د اسېتعامل ځېای  ې  هېم  پورته متممونه له بېالبېلو سيمو څوه

روښانه شوی دی. با د ووا و ې   و متمم په بېالبېلو ځا ونو کې  اسېتعامليدای يش، 
 ې  په دې مقاله ک  لوستالی شئ. 

 عددي ستاينوميز متممونه
کله، کله ليکوال او و ناوال په خپلېو ليکنېو او و نېاوو کې    ېر ځلېه پېه دوو کې  

وکارو  او کېه نېه، د دې مشېکل  ېوه وجېه دا ده ېې  د پښېتو حريا  و  ې  متمم 
ګرامر په بحثونو ک  د عدد  ستا نوميز متمم ځای تش پات  دی، که د متممونېو د 
استعامل ځا ونه ونه پېژندل يش، د دوی خپلمنځي توپريونه څرګند نېه يش او دغېه 

ه الس او ګر ېوا  متممونه راټول نه يش؛ نو ليکوال او و ناوال به لېه دغېو سېتونزو رس 
و  او د پښتو اب  دغه برخه به تشه پات  و ، نېو د ابې  د  ېوې تشې   کولېو لپېاره 

 ورته   ره ا تيا ليدل کېي . 
د عدد  ستا نوميز متممونېو پېه ا ه   ېر بحثونېه نشېته؛ خېو د )نېرث ليکلېو هېرن( 
 کتاب  وه مقاله ې  )د عدد  صفت متمم( تر رسليک الندې ده، په دې مقالېه کې 
موږ د لومړ  ځل لپاره د عدد  صفت مېتمم اصېطال  ګېورو ېې  زمېوږ پېه پووانيېو 
ليکل شوو ګرامرونو ک  نه ده راغلې ، پېه دغېه مقالېه کې  د عېدد  صېفت مېتمم د 
پېژندن  او بېلګو په ا ه پراخ بحېث شېوی ېې  پېه دې مقالېه کې  ورڅوېه پېوره ګټېه 

 اخېستل شوې ده. 

: استاد صد ق هللا رښتني په خپېل کتېاب استاد غضنفر په خپله مقاله ک  ليکي
)پښتو ګرامر( ک  د عدد  صفت د متمم اصطال  نه ده راو ې؛ خو د عدد  صېفت 

 په بحث ک  دې موضوع ته  وه لنډه اشاره کو . 
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ځين  وختونه د معدود د څرګندتيا او وضاحت لپاره تر عددونو وروسته  ېو شېمېر 
ه سړ ، پنځه کسېه هلکېا ، څلېور رسه مناسب  کلم  هم استعاملېي ، لکه: دوه تن

 .غوا ا ، درې رسه پسونه

په ځينو مواردو ک  د عد  صفت د مېتمم راو ل ا  ېی نېه ))استاد غضنفر ليکي: 
د  خو زموږ ليکوال    له نورو ابو د ترجم  په اساس استعاملو ، په داسې  حېال 

د لس رسه ک  ې  وضاحت پک  نه و . د بېلګ  په  ول ليکوال دا غوره ګڼي ې  
غوا انو پر ځېای لېس غوا ېا  وليکېي، ځکېه پېه دې کې  د در  ابې  د راس ترجمېه 
ښکار  او دومره وضو  پک  نشته. ليکوال و اندې ليکي، هغه شيا  ې  جو ه لر  

په پښتو ک  ورته د عدد  صفت متمم جو ه الزم ښېکار :په …لکه عينک ، بوټونه او
 (۲۴۳: ۷)((  .بوټونو ک  نه شته لس جو ې بوټونو ې  کومه وضو  شته په لس

له پورته بحث څوه څرګند ي  ې  دغه متممونه په هر ځای ک  با د اسېتعامل 
نه يش  او په هغه ځای ک  ې  نه شتو     ګرامر  تشه رامنځته کېو  با ېد راو ل 
يش، د دې بحث له اوږد دو موک  به دلته د صفت، عدد  صفت او متمم پېژندن  

 ت وليکو او وروسته به پورته موضوع ته راشو. په ا ه لنډ معلوما
صفت: ې  په مستقله توګه د  و څېه نېوم نېه و  خېو د  ېو يش څرنګېوالی ښېيي 
لکه: روغ، غښتلی، کمزوری، ښا سته، سور...په پښتو ابه ک  صفت د لو تيېا درجې  

 (۶۲: ۱نه لر .)
ومو ، بلکې  د صفت په ا ه پوهاند ز ار ليکي: )ستا نوم په خپلواک  ول څه نه ن

د  و څه څرنګوالی نومو .  ا په بله و نا:  ېو سېتا نوم پېه  ېو څيېز نېوم ا ه لېر ، هغېه 
    (۹۹: ۶ټاکي او څرنګوالی    ښئي، لکه: تود، سو ، غټ....()

د صفت  د پېژند په تړاو پوهاند خو شکی داس  وا ي: )هر څه په خپل ذات ک  
التونو او موقعيتونېو کې  د کېالم خپلېواک  و نوم  ا نومونه ده. دا ېې  پېه بېالبېلېو حې

توکي )ستا نوم، نومځری، مصدر، ټاکندوی( څه وخت او کلېه د سېتا نوم، نېومځر ، 
 (  ۱۰۱: ۸فعل، ټاکندوی مفهوم راخپلو  هغه په جمله ک  معلومېدای يش. )

په لنډ  ول و الی شو ې  صفت  ا ستا نوم د نوم ستا نه  ا صفت کېو  او عېدد 
 نوم اندازه ښيي. ا شمېرنوم د 
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عدد  صفت: پوهاند رښتني پښتو ګرامر ک  عدد  صفت داس  راپېېژين: )عېدد  
صفت هغه دی ې  د  و نوم شمېر، رتبه  ا درجه څرګنده کړ . په پښتو کې  د اعېدادو د 

 (۲۳۸: ۵ټولو  ولونو په وسيله د  و نوم اندازه  ا رتبه بيا  او څرګند ي . )
ر ځای عېدد  اسېم کېارولی دی ېې  بېلګې   ې  پنزل ورته بيا د عدد  صفت پ

 (۲۷۲: ۲ورته پر دې  ول راو   د : پېنځه تن  ښځ ،درې تنه  ا نده ګا ... .)
د عدد  صفت لپاره )د.ا.شافييد( روا ليکېوال کومېه ځېانګړې نومونېه نېه ده 
کارويل و يل د  ې : )د تی،کس،رس او دانه( لغتونه د اسمونو او عددونو تېر ميېنه 

 (۴۵:  ۴لېي . )استعام
صفت  ا ستا نوم د اسم حالت بيانو  او عدد  صفت هغه سېتا نوم دی ېې  د  

اسم شمېره، اندازه  ا ترتيېب راښېيي، لکېه: )لېس کتابونېه( ېې  پېه دې کې  لېس د 
کتابونو شمېر او اندازه څرګنده کړې ده. د صفت متمم هغه کلمه ده ې  د صېفت د 

، لکه  ېوه غېېيه لرګېي ېې  پېه دې کې  غېېيه معنا بشپړولو لپاره له صفت رسه راځي
متمم دی او د صفت معنا بشپړو ، که له دغه عبارت څوه متمم )غېيه( لريې کړای 
يش معنا نيمګړې کېي ، که څه هم ې  دغه اندازه دقيقه نه ده، خېو پېه ټولنېو کې  

 (۲۴۷: ۷دغه اندازې تقر بي معلومه و . )
خو نه استعامل    تشه رامنځته کېو   د متمم استعامل دقيقه اندازه نه راښيي،

 او د صفت معنا نه بشپړ ي . 
د عدد  صفت متممونه په فېارا کې  ز ېات د ، لکېه:  ېک حلقېه ېېاه، دو متمم  

 (۲۴۷: ۷باب منزل،  ک فروند کشتی، پنج اصله نهال، ده قبضه شمشري او داس  نور. )
اثر کې  مېتمم داسې  پوهاند ميني په ))دستور معارص زبا  پارا در  (( نومي 

ر اپېژين: )قيېد و مېتمم فعېل هېر دو جملېه تقر بېا  وظيفېه همګېو  دارنېد، هېر دو از 
متعلقات فعل اند و معنای فعل راترص ح و توضيح ميکنند. متمم فعېل و قيېد هېر دو 
 ک معنی اضايف به جمله ميدهند و فعل ېه ګذرا باشد و  ا ناګذرا، بعضا  به متمم و 

بدانګونه که فعل ګذرا برای متېام شېد  معنېی همېواره بېه مفعېول قيد رضورت دارند 
 (  ۱۰۴:  ۳رضورت دارد(  )
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متمم د قيد رسه نژدې معنا لر  کله ې  وغوا و  و څيز د انېدازې لېه موې    ېر 
واضح کړو نو د نوم دموه او  شمېر نوم نه  وروسته    کاروو؛ په عني وخت کې  ورتېه 

 غري اصيل قيد هم وا و.
 دا هم روښانه کړو ې  متمم څه  ول کلمه ده؟دلته به 

متمم خپلواکه کلمه و  خو له عدد  صفت رسه د  و ځای استعامل نه بغېري پېه 
  ېېرو کمېېو مېېواردو کېې  معنېېا ورکېېو  او ځينېې  خېېو بېوېېي پېېه بېېل ځېېای کېې  نېېه 

 استعاملېي . 
د پښتو ګرامر ک  د اسمي ترکيب تر رسليک الندې دغه مېتمم د اسېم پېه حيېث 

 شوی، لکه: عدد  اسم او اسم )پېنځه تنه سړ ، درې تنه  ا نده ګا (.  پېژندل
که څه هم د عدد  ستا نوميز متمم پر عددي ستاينوميز متمم ته اړتيا  

استعامل او ا تيا باندې دقيقه پر کړه هغه وخت ممکېی ده ېې  دغېه ټېول متممونېه 
 ند راو م. راټول يش، خو دلته به په لنډ  ول د نورو ليکوالو او خپل ا

پوهاند رښتني د عدد  صفت متمم هغه وخت الزم ګڼي ې  نه استعامل    پېه 
معنا ک  ابهام رامنځته کو ، په دې حساب له مېوټر، کېوهي، نيېالګي او نېورو   ېرو 
اسمونو رسه د عدد  صفت متمم ا  ی نه دی، ځکه پېه پښېتو کې  سېمه دا ده ېې  

 ووا و.  څلور موټرونه، دوه نيالګي او لس څاه ګان 
با د ووا و هغه شيا  ېې  جېو ه لېر ، لکېه عينکېي، بوټونېه، جېام  )کمېيس او 
پرتو ( او جورايب، په پښتو ک  ورته د عدد  صفت متمم )جېو ه( الزم ښېکار . پېه 

 لس جو ه بوټونو ک  ې  کوم وضاحت شته په لس بوټونو ک  نشته. 
يب ونېډه لېر  ېې  تېر عدد  ستا نوميز متممونه په ابه ک  ګرامېر ، هېرن  او اد

  ره بر ده دغه برخه دادبپوهن ، ابپوهن  او فلکلور رسه نېغ  ا  کې  لر .کېه د ابې  
دغه برخه ورکه پات  يش پښتو به د  وې معيار  اديب اب  په برخه ک  ګڼې  سېتونزې 
ولر ، همدارنګه په ابه ک  به ګړدود  رنګارنګۍ هم پټ  پېات  يش. د دې راټولېول د 

 اره دنده ده او پوهنتونونه هم با د خپله همکار  و نه سپمو .    علومو اکا مۍ
هغه نومونه ې  د کل او جز په توپري ک     مشکل پېښېي ، عدد  سېتا نوميز 
متمم ته ا تيا لر ، لکه: داس  نه وا و ې  درې ځمکې  مې  واخيسېت ، بلکې  وا ېو 
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دل کېېي  ېې  ې  درې ټوټ  ځمک  م  واخيست  او هغه وخت هم ورته ا تيېا ليې
 جوت او ټاکيل مقياسونه، نه و  او  ا هم کوم ځای ک  التباس موجود و .

همدا شا  د بېلو بېلو ورځو د اخبار  ا مجل  د توپري لپاره د )ګڼ ( کلمه کېارول 
کېي . که زر کتابونه وا و، معلومه نه ده ې  موخه زر عنوانه کتابونه د  که زر ټوکه، 

اد ز ېار تېر سېل عنوانېه   ېر کتابونېه وليکېل او مهېم په همدې اساس ليکو ې  اسېت
 کتابونه    په زرګونو ټوکو ک  ېاپ شول. 

په پښتو ک  عدد  ستا نوميز متمم هغه وخېت اسېتعاملېي  ېې  د ابهېام موېه 
وربانېېدې ونيېېول يش او  ېېا د صېېفت معنېېا بشېېپړه کېېړ ، خېېو کلېېه کلېېه  ېې  د معنېېو  

لېور ننګرهار ېانو پېه پرتلېه پېه څلېور تنېو ارزښتونو لپاره هم اسېتعاملېي ، لکېه: تېر څ
 ننګرهار انو ک  ممکی درناوی او احرتام وو نو او  وه معنو  خال  ک کړ . 

په پښتو کتابونو کې  ګرامېر  موضېوعګان  ترشې ح شېوې د ، خېو پېه ځينېو  ېا 
بېوي بحث نه دی شوی او  ا   ر کم څېېړل شېو  د ، خېو اسېتاد اسېدهللا غضېنفر 

ی، تر   ره    پر دغس  ورکو موضوعګانو بانېدې بحېث کېړی ې  نوښتګر ليکوال د
دی او په خپل کتاب د نرث ليکلو هرن ک  د نورو ګرامر  او اديب موضوعاتو تر څنېګ 
   عدد  ستا نوميز متممونه هم راو   د ، نومو ی د واحېدونو او متممونېو پېه ا ه 

عېدد  صېفت د  ليکي: د واحدونو او متممونېو ګرامېر  نقېش  ېو شېا  دی. دوا ه د
 بشپړونکي دنده تر رسه کو . 

واحدونه دقيقېه انېدازه راښېيي او اسېتعامل  ې  رضور  دی، مګېر ا  نېوالی او د 
 (۲۵۸ - ۲۵۱:  ۷اندازې رضور  والی په موتلفو مواردو ک  توپري کو . )

د واحد او متمم توپري هم همدا دی ې  واحد دقيقه اندازه راښېيی او مېتمم  ې  
 ي. دقيقه نه راښي

د طول، حجم، وز ، مساحت او داس  نورو د اندازه کولو لپاره ې  کوم واحدونېه 
د ، هغه به خاموا راو ل کېېي ، لکېه: دوه کيلېو مېرته الره، څلېور کيلېو غوښېه، دوه 
ليرته تيل...، خو متممونو که څه هم دقيقه انداز نه څرګندو ، مګر د معنېا بشېپړولو 

 لپاره    راو ل ا  ی د .
وا و ې  اسېتاد معصېوم هوتېک پېه  ېوه تنقيېد  مقالېه کې  ېې  د اسېتاد با د و 

غضنفر له خوا د اند و او ميدا  ښار متممونه پک  واحدونه ګڼيل شو  د  او ساتنه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

114 
 

او پالنه    د ليکوالو تېار وي مسېؤوليت ښېودلی دی ليکېي: د متممونېو پېه ا ه زمېا 
يل قيېدونو پېه بڼېه هېم برداشت دا دی ې  متممونه په ځېنو ځېا ونو کې  دغېري اصې

څرګند ي  همدارنګه ټول هغه څيزونېه ېې  د انېدازې ټېاکيل او جېوت مقياسېونه او 
معيارونه، نه لر  د هغه لپاره ې  پېه ابېه کې  نېور څېه کېارول کېېي  ېې  تېر   ېره 
کليوايل او ګړدود  بڼ  لر  متممونه بلل کېي . دا با د په ټينګېار رسه ووا ېم ېې  

ومه ځانګړې ګټګېور  نېه ده. پېه همېدې ترتيېب لېېرت، کيلېو، دغه برخه په ابه ک  ک
 می، ېارک او دې ته ورته نومونو ته متممونه، نه شو و الی. 

 د پښتو ژبې په بېال بېلو سيمو کې الندې متممونه کارول کېږي 
استاد غضنفر )د نرث ليکلو هرن( کتاب ک  )د عېدد  صېفت مېتمم( تېر رسليېک 

غزين اند و او اغل  لينا رش في د ميدا  ښار د سيمو  الندې د ښاغيل وما  نياز  د
 ځين  دود ز متممونه راټول کړ ، ې  دلته    کټ مټ راو م: 

د غزين د اند و په ولسوالۍ ک : درې پاستي  و ۍ، دوه کتاره بنګړ ، دوه لړه ))
مرمۍ،  وه خوله نسوار،  و موټی اتامونه،  وه ګيډۍ غنم،  وه غېي پرو ه، لېس کېودې 

قه،  و اور لرګي،  وه تاکۍ او ه،  وه پنډه رشقه،  و سيل مرغاوۍ،  و کمبېو پېرو ه، رش
 و څپری ازغي،  و ځک کوچ،  وه کټوه مست ،  وه څمڅۍ ښوروا،  وه ځېولۍ سېابه، 
 و  کی نوش پياز،  و وخت او ه،  و کميس رخت،  و کنېدو غېنم،  ېو اخېور واښېه،  ېو 

جېوار،  ېو توېر  لرګېي،  ېو بيېډۍ کېوچ،  ېو  موټی مميز،  وه سال ي رانجه،  وه غيېي
 کنځور ېاپک  )تپياک (. 

په ميدا  ښار ک :  وه خوله خندا،  وه سرتګه ا ا،  و پشېت  و ۍ )هغېومره  و ۍ 
ې  په تناره ک  پېه  ېوه نوبېت پوېېي .(،  ېو شېکور  و ۍ،  ېو نېس  و ۍ،  ېوه کپېه 

رجنېه پيېال ،  ېوه پيامنېه سپريکۍ،  و وخت خوا ه،  و کندو او ه،  و دور کېوټ ، درې د
او ه،  و کميس ټوټه،  و نسوار رانجه،  و کوټ واښه،  و اخور واښه،  و تلېرب  و ۍ )تلېرب 
شکور ته ورته شی دی ېې  اوس ورنېه اسېتفاده نېه کېېي (،  ېو زنګېو  واوره، دوه قېده 

 اوبه، دوه بکسه جام ،  و نوود کوچ،  و تنور خس،  وه ملی مڼ ،  و کپ مڼه.
ونه ې  استاد غضنفر خپله کارويل د :  و کش ېلم،  وه پنجه رباب، هغه متمم

 (۲۵۲:  ۷) ((دوه کتاره زاڼ ، دوه ېونډۍ نسوار،  و کتار اوښا ،  و ګورت ګندنی....
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با د ووا م ې  پورته ټول متممونه  وازې د غزين اند و او د ميدا  ښېار سېيمو تېه 
 نورو سيمو ک  هم استعاملېي .ځانګړ  نه د ، بلک  ز ات شمېر    د پښتنو په 

په دغه مقاله ک  هم د ننګرهار، غېزين، کابېل او ځينېو نېورو پښېتنو سېيمو هغېه 
متممونه راو ل شو  ې  تر اوسه راټول شو  نه وو ېې  پېه دې راټولونېه کې  رارسه 

 ځين  استادانو او محصلينو هم همکار  کړې، د مرست     پورو ی  م. 
با د ووا م دا داسې  نېه ده ېې  مېا ټېول متممونېه راټېول کېړ  د ، بلکې  هغېه 

 متممونه م  راټول کړ  ې  زه پرې توانېدالی  م، ې  الندې    ليدلی شئ. 
 ېېوه شېېيبه بارا )دغېېه مېېتمم پېېه نېېورو ځېېا ونو کېې  هېېم راځېېي، لکېېه  ېېوه شېېېبه 

،  وه شېبه تفېر ح، خوشحايل،  وه شېبه مالقات،  وه شېبه اسرتاحت،  وه شېبه بنډار
 وه شېبه المبو،  وه شېبه ناسته،  وه شېبه خربې؛  عن  د شېبه متمم د کېم نېامعلوم 
وخت لپاره استعاملېي .(، پېه  ېو غېر تلېل)د غېر مېتمم د کېم خېو تېېز حرکېت لپېاره 
استعاملېي ، لکه  و غر بارا ،  و غر کاروا  تېر دل...(، پينځه پنېډه لرګېي )د عېدد 

ره هېم راتېالی يش. همېداراز د پنېډ مېتمم لېه نېورو کلمېو رسه هېم پر ځای بله شېمې
راځي، لکه دوه پنېډه بېوس،  ېو پنېډ شېفتله،  ېو پنېډ واښېه،  ېو پنېډ خېربې،  ېو پنېډ 
ګندګي،  و پنډ جام ،  و پنډ مرغېۍ،  ېو پنېډ خېس....(، پينځېه قلمېه مېواد)د قلېم 

اوالې  )د متمم د هغه څېه لپېاره اسېتعاملېي  ېې  شېمېرل کېېي (، پينځېه ګېولۍ 
ګولۍ کلمه د ځانګړې معنا لرونکي په حيېث د دارو درملېو لپېاره اسېتعاملېي  لکېه: 
دوه پاکټه ګولۍ ې  دلته بيا پاکټ متمم ګرځي.(،  وه ګوله  و ۍ )ځينې  پښېتانه 
ورتېېېېه د  ېېېېوه کپلېېېېه  و ۍ،  ېېېېوه ټوټېېېېه  و ۍ،  ېېېېوه مېېېېړۍ  و ۍ،  ېېېېو کېېېېپ 

د هغو توکو لپېاره اسېتعاملېي    و ۍ...استعاملو (، دوه ميله اسلحه )د ميل متمم
 ې  میل لر (. 

پينځه توڼ  ور ج  )د توڼ  متمم د بوجۍ لپاره استعاملېي  او همدارنګېه د ور جېو 
لپاره نور متممونه هم راځي، لکه  و غوری ور ج ،  و د ګ ور ج ،  و تشېق ور جې ...(، 

ثابتېه نېه ده، ېې  د درې تانه رخت )د تا  متمم د رخت لپاره استعاملېي  او انېدازه  ې  
اندازې واحد    ګز او مرت دی(، درې  يب قلمونه )لېه قلېم رسه د دانې  او درجېی مېتمم 
هم راځي او د  يب متمم له نورو کلمو رسه هم استعاملېي ، لکه درې  بی کنرسېوا، دوه 

  بيه شيدې... خو ځين  خلک د  بی پر ځای د قطي متمم راو  (. 
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هغو شيانو لپاره ېې  د خېر، اس او نېورو څېارو و  درې ور  لرګي)د ور  متمم د
دوا و ا خو ته پورت و  او له  و ځای څوه بل ځای ته انتقالېي  او اندازه معلومېه نېه 
و (، دوه بوتله رشبت)د بوتېل مېتمم لېه نېورو کلمېو رسه هېم راځېي، لکېه دوه بوتلېه 

لۍ متمم د هغېو مېوادو شات،  و بوتل اوبه...(، دوه ټرالۍ تييه  ا دوه ټيلره تييه)د ټرا
لپاره ې  په تراکتور ک  و ل کېېي  ورتېه اسېتعاملېي ، لکېه  ېوه ټرالېۍ شېګه،  ېوه 
ټرالۍ بوس...(، دوه ارندې اوبه)ارنده د خپلواک نوم په توګېه هېم راو ل کېېي  او د 
متمم په توګه د اوبو ناټاکل  اندازې لپاره ې  ارنده پرې ګرځي اسېتعاملېي .(، دوه 

، دوه سطله رنګ)د سطل متمم د ټولو هغو شيانو لپاره ې  د سېطل رسمست اوښا 
 په ظرف ک  و ل کېي ، لکه  و سطل اوبه...استعاملېي (. 

دوه شېېاجوره کېېارتوس  ېېا مرمېېۍ، دوه کټېېه بېېود)د کېېټ مېېتمم د هغېېه بېېود لپېېاره 
استعاملېي  ې   و کټ ورڅوه جو  ي  او د لنګ  لپاره هم استعاملېي ، لکېه دوه 

،  ېېو څېېادر واښېېه)د وښېېو لپېېاره د  ېېو پنېېډ واښېېه،  وجېېوال واښېېه،  وبغېېل کټېېه لنګېېه(
واښه...متممونه هېم اسېتعاملېي (،  ېو رول تشېناب کاغېذ)د تشېناب کاغېذ لپېاره د 
بسته متمم هغه وخت استعاملېي  ې  تر لس رولو    شېمېر ورسېېي (، دوه ګټې  

نېېېه هېېېم کېېېارتوس)د کېېېارتوس لپېېېاره د صېېېندوق، شېېېاجور،  بيېېېه، دانېېېه... متممو 
 استعاملېي (، دوه ګيټۍ تار)دوه ګوټه تار هم ورته و ل کېي (. 

دوه ګيډۍ دنداسه  ا جوار، دوه لګنه جام )د لګی متمم په دې ځایونو ک  هېم 
استعاملېي ، لکه دوه لګنه او ه،  و لګی خځل ...(، دوه لوټ  رنګ)د لوټي متمم په 

 وه لوټه اوبه...(، شل قبضې   دې ځا ونو ک  هم استعاملېي ، لکه دوه لوټ  غو  ،
ېا ې)د قبض  متمم د تورو او نيزو لپاره هېم اسېتعاملېي ، خېو کېه د ېېا و او تېورو 
لپاره استعامل نه يش نو هم دقيقه معنا رسېو ...(، لېس پاکټېه مالګېه، لېس  اګې  
لرګي)د  اګ  مېتمم د هغېو لرګېو لپېاره ېې  وال  حالېت ولېر  اسېتعاملېي .(،  ېوه 

ه)یوه املارۍ لوښ  هم و ل کېېي  او د کتېاب لپېاره نېور متممونېه لکېه املاره کتابون
لس ټوکه کتابونه،  و کارتی کتابونه،  و سيټ کتابونه، دوه ټوکه کتابونه، لېس عنوانېه 
کتابونېېه... هېېم اسېېتعاملېي (،  ېېو بېېار ر شېېکه)د بېېار مېېتمم پېېه دې ځېېا ونو کېې  هېېم 

 ېو بېار  و ۍ،  ېو بېار لرګېي،  ېو بېار  استعاملېي ، لکه  و بار کتابونه،  و بېار غمونېه،
)د ځېوځ لپېاره د ګيېډۍ، پنېډ، پټېی، غېېي... متممونېه هېم   و بوټی ځېوځ واښه...(. 
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استعاملېي (،  و پار اوبه)پار د شپ  او ورځ  امتېه برخېه ده، ېې  څلېور پېاره شېپه او 
ه شېپه هېم څلور پاره ورځ ده، همدارنګه  و پاو اوبه،  وشباروز اوبه هېم وا ېو او څلېور پېار 

استعاملوو.(،  و پاکټ نسوار) وه خوله نسوار،  وه ېونېډۍ نسېوار،  ېوه تېاکۍ نسېوار... 
هم و ل کېي (،  و پڅاڼی ګو ه)د پڅاڼي لپاره د ېکۍ متمم هم استعاملېي  لکه  ېوه 
ېکۍ پنري،  و پڅاڼی غوښه هم و ل کېي ، پڅاڼی د کم يش لپاره اسېتعاملېي .(،  ېو 

د  و ځل لنډو ليدلو لپاره استعاملېي ، لکه  و ځل ليېدل،  ېو پړک د د )د پړک متمم 
څرک ليدل.(،  و تنور  و ۍ)د تنور متمم د هغ   و ۍ لپاره راځي ې  د تنور پېه  ېو 
ځل ګرمولو رسه پک  پويي  او د تنور متمم په نورو ځا ونو ک  هم اسېتعاملېي ، لکېه 

م،  ېو ټېيم اوبېه ... هېم و ېل  و تنور خس...(،  و ټيم غو  ) ېو ټېيم شېات،  ېو ټېيم غېن
   کېي (،  و ټانکر تيل) و ټانکر ګاز،  و ټانکر اوبه، هم و ل کېي (.

 وه جو ه بازوګا  )درې بازوګانو لپېاره اسېتعاملېي .(،  ېو جېو  کټپښې ) و جېو  
کټپښ  د څلورو کټپښو لپاره استعاملېي ، خو  وه جو ه بسرته د توشېک، بالښېت او 

جو  جامو ک  کميس او پرتو  راځي، همدارنګه  ېوه جېو ه  کمپل  لپاره راځي او  و
څپلۍ بيا د دوه څپلو لپاره استعاملېي (،  و څپ ری ځوځا ،  و خروار ځوځا  ) و بار 
ځوځا (،  و خروار خربې) و خروار غمونه،  و خروار دوسېتا ،  ېو خېروار درسېونه،  ېو 

 وه خلته غو  ،  ېوه خلتېه  خروار کار... هم راځي(،  وه خلته مڼ ) وه خلته روميا ،
پياز... هم استعاملېي (،  و خېوراک کبېاب  ېا  و ۍ)د  ېو وخېت  و ۍ(،  ېوه  بېه 
ګاز) وه  به ګاز د هغه ګاز لپاره استعاملېي  ې  په  و کپسول کې  راځېي او د  بېو 
اندازې رسه توپري لر (،  ېو   ېرا  ګنېد،  ېو   ېری غنم) ېو   ېری خلېک،  ېو   ېری 

رګي...هم استعاملېي (،  و سېيټ لوښې )په دې کې  د رضوت و  غمونه،  و   ری ل
 بېالبېل لوښ  راځي(.

 و عامل خربې) و عامل خلک،  و عامل مشکالت... د عامل مېتمم د نېامعني خلکېو 
او حالت لپاره استعاملېي (،  و غېړپ اوبېه) و ګېوټ اوبېه هېم و ېل کېېي (،  ېو کټېو 

پي او ه(،  ېو قطېۍ خرمېا) و  بېی مست ،  و کش سيګر ټ،  و کرشی او ه ) ېوه کېول
خرما،  و قطۍ تييل(،  و کورغی اوبه،  و ګوټ اوبه)  و ګوټ شومله،  و ګوټ زهېر،  ېو 
ګوټ غو  ... هم استعاملېي (،  وه پاده غواوې) و ګورم غواوې(،  و ګېالس اوبېه) و 
ګيالس ېای،  و ګيالس ور جي،  و ګيالس غېو  ... هېم اسېتعاملېي (،  ېو ګيټېۍ 
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ګوټ تار(،  وه ګيډۍ ګال ،  و الس خيشاوه) وه پنجه هم ورته استعاملېي  او  تار) و
د نورو کلمو رسه هم راځي، لکه:  و الس لډو،  و الس قطعه،  و الس ر بېل،  ېو پنجېه 
کار...(،  و لښکر خلک)د لښکر متمم د ز ات شمېر انسانانو لپاره اسېتعاملېي (،  ېو 

مېو رسه هېم راځېي، لکېه  ېو مېوټی مالګېه،  ېو موټی ر شکه)د موټي متمم له نورو کل
 موټی ګندنه،  و موټی مميز،  و موټی نوود...(.

 و وار نسوار) و ځل نسوار اېولو لپاره استعاملېي (،  ېو وخېت  و ۍ)پېه شېپه او 
ورځ ک  درې وخته  و ۍ خو ل کېي ، ې  له دې در و وختونېو خېوراک څوېه هېر 

 و ورخ اوبه،  وه توتېه ځمکېه )هغېه ځمکېه   و    د  و وخت  و ۍ په نامه  اد ي (،
ې  په  و ځېای کې  موجېوده و  او  ېوه توتېه کاغېذ هېم و ېل کېېي .(،  ېوه خولېه 
خربې) و خوله ګپ،  وه خوله خندا،  و خوله اوبه هېم راتللېی يش.(،  ېوه دلېۍ غېنم 
) و درمند غنم(،  وه   ه خوب) و ا خ خوب(،  وه  له خلک)ز ات شمېر خلک(،  ېوه 

ېيې،  وه سرتګه خوب)کم اندازه خېوب(،  ېوه سېرتګه ليېدل) و نظېر ليېدل،  ېو رمه م
څرک ليدل(،  وه غېي اوبه ) کله ې  اوبه په لښتي کې    ېرې روانې  و ، بيېا وا ېي 
ې   وه غېي اوبه د (،  وه قوده ځوځا ) وه ګيډۍ ځوځا (،  وه ګله سپي)  وه  لېه 

 ځمکه،  وه و اله اوبه.... سپي(،  وه لپه اوبه،  وه منډه تلل،  وه  ره 
با د ووا و ې  په پورته بېلګو کې  کېه پېه شېمېرنوم کې  بېدلو  رايش، مېتمم نېه 
بدلېي ، بلک  ګردانېي  وررسه، لکه  ېوه ارنېده اوبېه، دوه ارنېدې اوبېه، لېس ارنېدې 

 اوبه... په همدې شکل نورې بېلګ ...
 ېو صېفت لپېاره همدارنګه ځينې  متممونېه اسېتاد غضېنفر پېه خپلېه مقالېه کې  د 

کارويل و، خو موږ د نورو صفتونو په خاطر هغېه بيېا هېم راو ل، لکېه د )ګيېډۍ( مېتمم 
ې  غضنفر صيب د  وې ګيدۍ غنم لپاره راو   او موږ د دې لپاره ېې  دغېه مېتمم د 
نورو صفتونو لپاره هم استعاملييې بيا راو ، لکه،  وه ګيډۍ ګېال ،  ېوه ګيېډۍ پالېک، 

ګيېډۍ واښېه، دوه ګیېډۍ ګندنه...کېه د هېرې سېيم  او هېرې دوه ګيډۍ جوار، دوه 
 لهج  دا شا  متممونه راټول يش، د اب  او کلتور لو ه ز رمه به خوند  شوې و .

 پايله 
کله ې  د ګرامر په ا ه ليکوال غي ي  نو وا ي ې  ګرامېر د ابې  ترشې ح ده او د 

ارنګه ګرامر وروسته هرې اب  ګرامر با د د هغ  اب  ټول  خواوې روښانه کړ ، همد
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د اب  له رامنځته کېدو د ابپوهانو او ليکوالو په هڅو ليکل کېي ؛ نو پېر دې اسېاس 
 د  وې اب  ګرامر له بل  اب  څوه بېل و . 

عدد  ستا نوميز متممونه هم د ابني جو ښېت  ېوه برخېه ده ېې  پېه ټولېو ابېو کې  
تممونېه پېه ټولېو سېيمو شته، پښتو ابه هم خپل عدد  صفتي متممونه لر ، خېو دغېه م

کېې   ېېو  ول نېېه اسېېتعاملېي  بلکېې  هېېره سېېيمه څېېه لېېه نېېورو سېېيمو رسه رش ېېک او څېېه 
نو په دغه مقاله ک  د پښتو اب  له بېال بېلو سېيمو څوېه عېدد  ، ځانګړ  متممونه لر 

ستا نوميز متممونه راټول شېو  او هېم  ې  پېه تيېور  لنېډ غي ېديل  ېو. عېدد  صېفتي 
او تغيېري منېونکي مقياسېونه د  ېې  تېر   ېره د ابېو پېه بېالبېلېو  متممونه هغېه ناټېاکيل

ګړدودونو ک  بېالبېل  ولونه لر . تل په ابه ک  د هغو څيزونېو لپېاره پېه کېار و ل کېېي  
 ې  د هغو لپاره د مقياا او اندازې ټاکيل او ټوملنيل واحدونه نه تر سرتګو کېي . 

 خذونهأ م
: دانېش خپرندو ېه ټولنېه ا  : محمدرحيم الهام(.پنزل، هربرت. د پښتو ګرامر )اب. ۲

 ل کال.۲۸۳۹پېښور، 
. )څوارلسېېېم ېېېېاپ( خو شېېېکی، محمدصېېېابر. پښېېېتو غيپوهنېېېه او و يپوهنېېېه. ۱

 ل کال.۲۸۹۴: ننګرهار، مومندخپرندو ه ټولنه
: کابېل، جها  دانش خپرندو ه ټولنېه خو شکی، محمدصابر. پښتو معارص ګرامر.. ۸

 ل کال.۲۸۹۵
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Abstract 

In common sense, all aspects of knowledge and 
particularly, Social subjects have a remarkable 
approach. Individually, study and researches in the field 
of literature postpones the literary works. Human is a 
social being and has the non-separable relations with 
society, Environment, politics, customs, economics and 
many other factors. Therefore, a researcher is obligated 
to study other aspects of knowledge in order to prove his 
hypothesis.  

Among general studies, psychology takes the priority. 
Because, psychology is all about the human and his 
manners and literature is the reflection of human 
thoughts and feelings.  

The article indicates the above point that how 
literature is relevant to the psychology and psychology is 
important to literary studies.  

  لنډيز 
په ټوليز  ول ټېول علېوم )پېوهن ( او پېه ځېانګړ   ول ټېولنيز علېوم رسه ا  کې  
لر . په مجرد  ول د ادبياتو لوستل او په ا ه    څېړنه کول علمي کار ټکنېی کېو . 
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، د ده ا  ک  د ټولن ، انسانانو، محيق، سياست، فرهنېګ، انسا  ټولنيز موجود دی
اقتصاد او داس  نورو الملونو رسه تړل  د ، نو ځکه  و پياو ی څېړونکی مجبېور و ، 
ې  د  ېوې اديب فرضېيي د ثېابتولو لپېاره د نېوور پوهنېو مطالعېه ولېر ، ېې  د دې 

هنېه لېه انسېانه جمل  ارواپوهنه د اوليت حق لر ، ځکه ې  په ځېانګړې  ول ارواپو 
بحث کو  او ادبيات د انسا  په واسطه پنځول کېي . په مقاله کې  همېدې خېربې 
ته نغوته )اشاره( شوې ده، ېې  ادبيېات لېه ارواپېوهن  رسه کېوم  ا  کې  لېر  او د 

 ادبياتو د څېړلو لپاره ارواپوهنه څومره ا  نه موضوع ده.
 رسیزه 

اديب علومېو کې  لېه مسېلک پرتېه پېه د ادبیاتو د مطالع  لپېاره دا ا تیېا ده ېې  
ارواپېېوهن ، تېېاریخ، سیاسېېت، ټولنپېېوهن ، وګېېړ پېېوهن  او داسېې  نېېورو پوهنېېو رسه 
اشنا ي ا ینه ده، نو په دغه مقاله ک  دا خربه زباتیي ، ې  ټېولنیزې پېوهن  یېو لېه 

 بل رسه څومره ا یک  لر  او د ادبیاتو او ارواپوهن  ا یک  څومره مهم  د ؟  
 همیت او مربمیت د څېړنې ا

د موضوع ارزښت په دې ک  دی ې  څېړونکي ته د ترکیبېي مېتېود اهمیېت پېه 
نظر ک  نیولو رسه د یوې ښ  موضوع د ثابتولو لپاره الرې ېارې ښېيي او څېړونکيېو 
ته الرښوونه کو  ې  د یوې فرضيي ثابتولو لپاره په مجرد  ول پېه یېو علېم پوهېېدل 

بي څېړن  د اساساتو پر بنا د څېړن  لپېاره پېر بېالبېلېو سمه پایله نه ورکو  او د ترکی
پوهنو پوهېدل ا یی د . کله کله د یوې اديب لیکنې  لپېاره پېه ارواپېوهن  پوهېېدل 
مهم د  او همدارنګه د اديب فرضيو ثابتولو لپاره د نورو ټولنیزو پوهنو اشنا ي ښودل 

 شوې ده ې  د لیکن  نویوالی ثابتو . 
 د څېړنې موخه

مقال  موخه د ادبیاتو او ارواپوهن  د ا یکو پېژندنېه، د ادبیېاتو او نېورو پوهنېو د  د دې
 رابط  په ا ه بحث او د یوې ښ  فرضيي ثابتولو لپاره د ترکیبي څېړن  اشنا ي ده. 

 د څېړنې پوښتنې 
 ې ادبیات او ارواپوهنه کومه ا یکه لر ؟۲

 لنیزو پوهنو رسه څومره مهم  د ؟ې له ارواپوهن  پرته د ادبیاتو ا یک  له نورو ټو ۱



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

122 
 

 ې په ادبیاتو ک  د یوې فرضيي ثابتولو لپاره په نورو علومو پوهېدلو ا تیا څومره ده؟ ۸
 تودید څېړنې م

په لیکنه ک  د ترکیبي مېتوده ګټه اخيستل شوې ده او د موضوع د ثابتولو لپاره 
 سم تحلیل او تفسیر شوې ده. 

 منتاصيل 
اديب اثېارو پېه څېړلېو کې  ونېډه لېر ؟ او کېوم  اروا پوهنه دده ې  ا ا  پوښتنه دا

عوامل او عنارص په بشپړه اندازه د ادبياتو او ارواپوهن  ترمنه همغي  ا جادو  ېې  
وکوالی يش  و د بل پر ځای دا عنارص وکېارو ؟   ېر مهېم عامېل  ې  فرو ېد پېه دې 

« اتو ابو خربې کو . ناخوداگاه له  وې اب  نه په ز » جمله ک  لنډ کړی ې  وا ي: 
د فرو د له نظره ناخود اگاه په پټه توگېه د هېرن  او اديب هسېتونو او  ېا توليېق کې  
دخالت لر ، خو څرنگه ې  روانکېاو  د نېاخود اگېاه د علېم، پېوه  او مطېالع  پېه 
توگه معريف کو ، نو ځانته اجازه ورکو  ې  په هغو ټولو زمينو ک  ې  لېري  او  ېا 

د اگاه رسه دميکانيزمونو او هستونو رابطه پيېدا کېوې او څيړنېه  ې  نيدې و  له ناخو 
کو . په ادبياتو ک  د ارواپوهن  د کارولو له الرې کېداى يش، په م  ک  د ناخود 
اگاه د غوښتنو د ظهور څېړنه او بررا تر رسه يش. له دې مقدم  څوېه دې پېایل  

اليتونو مثېره ده. لېه دې املېه ته نيدې کېيو ې  ادبيات د انسا  د هڅو او ذهني فع
ده ې  د انسا  له روا ، شېعور او نېاخود اگېاه رسه ا  کېه لېر . ارواپوهنېه لېه   ېرو 
علومو رسه ا  ک  لر ، ځکه ېې  ارواپوهنېه د انسېا  لېه   ېرو کېړو و و څوېه بحېث 
کو  او انسا  اجتامعي موجود او پېه ټولنېه کې  اونېد کېو ، نېو لېه همېدې املېه د 

ريات په نورو علومو ک  شته. ارواپوهنه لېه طېب رسه هېم ا  کې  لېر ، ارواپوهن  تاث
انسانا  له   رې پووا زمان  څوه له خوبونو، عادتونو، خپګانونو، خوشېحاليو او نېورو 
اروا ي ځانګړنو په هکله فکر کاوه. په  وناين ادبياتو ک  ټول علوم پېه مجمېوعي  ول 

فلسېف  د  ېوې څېانګ  پېه  ول تېر  مطالعه کېدل او په هغه وخېت کې  ارواپوهنېه د
بحث الندې نيول کېده، خو د وخت په تېر دلو رسه ارواپوهنه په نړۍ کې  د  ېو جېال 

 علم په توگه ښکاره شوه. 
ارواپوهنه په  وناين ادبياتو ک  پووانی تار وي پس منظر درلېود. د  ورپيېد ز پېه 

نګه د کاليداس په  رامو اثارو او  رامو ک  د ارواپوهن  څرکونه ليدل کېي  او همدار 
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 ک  هم دا ځانګړنه شته. 
ارواپوهنه له اديب څېړنو رسه هم ا  ک  لر  او د  و پياو   محقق لپاره ا  نېه ده 
ې  له خپل مسېلک رسه رسه ارواپوهنېه او داسې  نېورو علومېو مطالعېه ولېر . اديب 

ېېې  د  نېېهڅېړ  ارواپېېوهن  او ټولنپېېوهن  رسه مسېېتقيمه ا  کېېه لېېر . هغېېه لېېهڅېړنېېه 
رابطېه ځانګړې  هارواپوهن  رس  لهعلومو په برخه ک  کېي ، په خاص  ول  اجتامعي
ز گموند فرو د په دې برخه ک  سرت گام اوېېت کېړ، لېه هغېه وروسېته د . لرالی يش

فرو د شاگرد کارل گوستاو ونگ د ټولنيزې ناخوداگېاه پېه کشېد او اسېاطريو تېه پېه 
وې بریاوې درلېودې. )پښېتو او فېارا ې در ( ځانگړې پاملرن  رسه  په ادبياتو ک  ن

په کالسيکو ادبياتو ک  ارواپوهنه، فلسفه، طب، تار خ، جغرافيه او داس  نور علوم  و 
له بلېه رسه علمېي تېړاو لېر . د فېارا ادبيېاتو پېه شېاعرانو او ليکوالېو کې  سېنا ي 

داس  نېورو غزنو ، شيخ فر دالد ی عطار، موالنا جالل الد ی محمد بلوي، خيام او 
په اديب او علمي و ناوو ک  په ټوليز  ول له   رو علومو رسه او پېه ځېانګړ   ول لېه 
ارواپېېوهن  رسه رابطېېه ليېېدل کېېېي  او همدارنګېېه پېېه دوميېې  اديب دورې کېې  د 

داسې  نېورو  او خوشحال خټک، ارشف خا  هجر ، رحام  بابا، عبدالحميد مومنېد
ې شېته. پېه در يمېه دوره کې  د ګېل پاېېا شاعرانو په شعرونو ک  ارواپوهنيزې خېرب 

الفت، خادم، بېنوا او داس  نورو شاعرانو په توليقاتو ک  داس  خېربې شېته ېې  د 
 ارواپوهن  په دا ره ک  راتالی يش. 

کې   په توليقېاتو اواو نظر اتو  ادبپوه د خوشحال خا  خټک په فکر که ېېرې  و
 یکېورن د وخت محيطي تاثريات،څېړونکس مجبوره دى ې  د ده  بحث پيل کو ، نو

شېېوړې د  ۍد ده  کېېورن او خوشېېحال راغلېې  سېېتونزې کېېورنۍ موقېېد، پېېر اونېېد، د
د غورځنېګ فعېال و ښو زملیانو  د ګل پاېا الفتوګور ، همدارنګه ارواپوهن  په رڼا 

ک  له  د غورځنګ اهداف د ده په شعرونو او نرثونو زمليانو ښو و کليد  غړى و، د او
ک  پېه دې داللېت کېو ،  الفت سياا فکر په شعرونو او نرثونو د. ي ورا ه څرګند 

څېړن  لپاره محقق  د د سياا شعرونو هکړى او د د تاثري هې  سياا محيق په د
 (۲)د وخت د محيق سياا حاالت مطالعه کړ .  همجبوره دى ې  د د

صېد ق  . محمېدده ک  له څېړن  رسه د ارواپېوهن  رابطېه   ېره علومو ټولنيزوپه 
نېورو پوهنېو رسه ا  کې  لېر  او نېه  لېهاکرثه علېوم  .څېړن  الرښود ک  وا ي د روهي
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 يش کېداى ې  په مجرده توګه وڅېړل يش. 
لپېاره با ېد د شېاعر سېا کلوا کي،  تفسېري تحليېل او د شېعر  ېو د مثال په توګه د

کې   رعوامل هم پېه نظې تار وي، ټولنيز، سياا او اقتصاد  ېاپېر ال او داس  نور
 (۱) ې  دغه شعر د ادب په تار خ ک  څه مقام لر . ونيسو او وګورو

ارواپېېوهن  د شېېاعر د شېېعر د تحليېېل او تفسېېري لپېېاره  ېې    ېېرو  د پښېېتو ابېې  د
ارواپېوهن  رسه  لېه اديب څېړنې دلتېه دى، ېې   اساا اصېل جېو و  او ن ځانګړ 
 دې رابطه لر . ني 

اراد  او غري اراد   ول د ارواپوهن   د پښتو اب  منظومو او منثورو ليکنو ک  په
څرکونېېه ليېېدل کېېېي . پېېه اراد   ول د هغېېو کسېېانو تحقيقېېاتو او توليقېېاتو کېې  د 
روانشناسۍ برخ  ليدل کېي  ې  په خپل وخت کې   ې  د ځېانګړ  علېم مطالعېه 

 درلوده او  ا    زده کړې او توص  په همدې برخه ک  کړې وې. 
رن  اديب ټوټېو کې  ارواپېوهنيز څرکونېه پېه دې د ګل پاېا الفت په شعرونو او هې

داللت کو  ې  د ارواپوهن  مطالعېه  ې  درلېوده. د پوهانېد بهاوالېد ی مجېرو  پېه 
ځانځاين ښامار اثر ک  د ارواپوهن  د علم تاثريات ز ات د . استاد پېه فلسېفه کې  

 زده کړې کړې وې، نو له همدې امله    په دې اثر ک  تاثريات شته. 
د محمد صد ق روهي، محمد اکرب کرګر، اسد اسام ي، کبري سېتور ،  همدارنګه

عبدالغفور لېوال او داس  نورو معارص ليکوالو په ليکنو ک  د ارواپوهن  برخېه شېته. 
ځين  داس  ليکېوال هېم لېرو ېې  د دوی پېه و نېاوو کې  د ارواپېوهن  د علېم رسه 

داسې  نظر ېات ليېدل  ا  ک  په غري اراد   ول ليدل کېي ، د دوی په و نېاوو کې 
کېي  ې  له دوی څوه په سلګونو کلونو وروسته اثبېات تېه رسېېديل د ، نېو دا پېه 
دې داللت کو  ې  ارواپوهنه له انساين سلوک، عواطفو، احساساتو، جېذباتو او پېه 
خاص  ول د انسا  له ټولو داخېيل کېړو و و رسه رابطېه لېر ، نېو لېه همېدې املېه د 

ک  د الرښوون  لپاره اکرثه وخت انسا  مواطب شېوی دی او روزمره اوند او په اوند 
 هغه ویناوې هم له ارواپوهن  رسه رابطه درلودای يش. 

ک  ارواپوهنيز څرکونه ليدل کېېي   په و ناوو ليکوالو کالسيکو د پښتو اب  اکرثو
ې  د مثال په  ول د خوشحال بابا او ګل پاېا الفت په ليکنو ک   ې   ادونېه کېوو. 

څو بعد  شوصيت دی، د ده په شعرونو او ساده نرثونو کې  د روانشېنانۍ  خوشحال
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د خوشېحال بابېا د ښېوون  او روزنې  »په هکله ځين  خربې شته. محمېد صېد ق روهېي 
مقاله ک  په دې هکلېه ځينې  خېربې لېر  او وا ېي: خوشېحال خېا  خټېک پېه « فلسفه

و  او اکېرثه خېربې د   ېر دستارنامه ک  وا ي، د ماشوم مغز په لومړ و مرحلوک  سېپني 
وخت لپاره له ځا  رسه سېاتلی يش. د نېړۍ مشېهور فلسېفي او ارواپېوه جېا  الک وا ېي 
ې  د ماشوم مغز د سپين  لوح  په شا  دی.  عن  هر څه په اسېانۍ رسه سېاتلی يش 

 (۸او خوشحال همدا نظر په خپل ساده نرث دستارنامه ک  و اندې کړی دی. )
و طېېب نامېېه کېې  مينېېدو تېېه الرښېېوونه کېېو  ېېې  د خوشېېحال پېېه دسېېتارنامه ا

امیدوارۍ په وخت ک  په ځا  پاملرنه وکړ  او همدا خربې نی ارواپوها  کو  ېې  
دا په دې داللت کو  ې  خا  بابا بېه د ارواپېوهن  مطالعېه درلېوده. خوشېحال پېه 
دستارنامه ک  د ماشوم د ماد  او معنو  تشو ق لپاره ځين  د کار خربې لر  ېې  

ی ارواپوهنه  ې  اثبېات تېه رسېو  ېې  مېتعلم، محصېل، ځېوا  او ماشېوم مېاد  او ن
معنو  هڅېون  او تشېو ق تېه رضورت لېر ، کېه مېاد  تشېو ق تېه مېو وسېه نېه و ، 
معنو  تشو ق خو کوالی شو. خوشحال خا  خټېک د اوالد روزنې  تېه د زوجيېت لېه 

د ماشېوم تربيېه لېه ټاکن  رسه سم د پاملرن  الرښوونه کو  او په دې نظېر دی ېې  
ارواپوهېا  پېه دې نظېر د  ېې  د هامغه ورځ  پيل کېېي  ېې  نطفېه تشېکليي . 

لېه الرې د  )کومل (  او د پالسېنټاپیلېېيات لېه لېومړۍ ورځېثیر ماشوم په کړو و و تا
کلېه ېې  سېپرم او . تر رسه کېېي تکامل  نیزاو روز  نيزمور و پالر له خوا د ماشوم ښوو 

وا و رسه خپل غذا ي مواد و  او کله ې  القېا  را مېنه تېه تومه منه ته راځي، له د
يش، نو له رحم څوه په پرله پس   ول تغذ ه کېي ، کله ې  په رحم کې  د انسېا  
د جسم لومړنی پړاو پيل يش او در يو مياشتو ته ورسېي ، نو لېه مېور رسه  ې  ا  کېه 

لېه الرې ورتېه غېذا ي  قا مېي  او د پالسنټا)د مور او ماشوم تر ميېنه د غېذا ورکولېو(
، د خوشحال خربې لېه ارواپېوهن ، طېب مواد راځي، تر هغه ې  والدت تر رسه يش

 (۴او قرا  کر م رسه ا  ک  لر . )
 و عامل ته ېا وو ل: د اوالد تربيت مې  د پيدا ښېت لېه لېومړۍ ورځې  پيېل کېړ. 

څېه کېم عامل وو ل: اوس دې هم د اوالد په تربيت ک  له ځنډه کار اخیستی دی او 
 و کال وروسته دې د خپل اوالد روزن  تېه پېام شېوی، د اوالد تربيېه لېه هغې  ورځې  
پيلېي  ې  کله د ماشوم نطفه وټاکل يش، یعن  د مور په رحم کې  دغېه تربيتېي او 
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 روزنيزه دوره پيلېي . 
د رنسېېانس لېېه دورې موکېې  د  ونېېاين فالسېېفه وو) افالطېېو ، ارسېېطو، سېېقرا ، 

( خربې په پټو سرتګو او نه فکر کولو منل کېدې، ارسېطو داسې  بقرا  او داس  نورو
نظر درلود، ې  د ښځو غاښونه د سړو تر غاښونو کم د ، که څه هم ده دوه وار واده 

پېه  غاښېونو د ښېځو خپلېو د کړی و، مګر ده هېڅکله ز ار ونه ا سېته ېې  دغېه دعېوا
سا  دې و بول يش، شامرلو ثابته کړ . همدارنګه ارسطو عقيده درلوده ې  غبي ک

ځينو نورو  ونانيانو داس  نظر درلود ې  زده کړه او وهل رسه ملګېر  د  ېې  ورتېه 
 نظر د پښتو اب  شاعر حميد مومند هم لر  او وا ي: 

 نازولی زوی نه اخيل ادب
 او د سيور  نول نه نيسېي رطب
 مه نيو مه شه هغه زوی دی په خوا پورې
 تبې     نه    نيولی درس و  نه مک
 په ز ه مهر په خوله قهر زوی ته بو ه
 (۵څه ښه وا ي ېريته  ب هلته ادب)

د  ونانيانو او حميد مومند خربه نی ارواپوها  ردو  او داس  نظر لر  ېې  ماشېوم 
با د ونه وهل يش او د دوی وهل په ا نده ک  بد خلېک ټېولن  تېه و انېدې کېو ، خېو 

تشېو ق تېه پاملرنېه کېو  او د وهلېو  خوشحال د دوی د نظر برعکس د ماشوم او ځېوا 
طرفدار نه دی. له خوشحال رسبېره د ګل پاېا الفت په شعرونو ک  هم داسې  خېربې 

 شته د  ې  د پښتو ادبياتو ا  ک  له ارواپوهن  رسه تر بحث الندې نييس. 
د ګل پاېا الفت پر شعرونو رسبېېره ېې  ارواپېوهنېز نظر ېات لېر ، پېه تحقيقېي 

ځينې  داسې  نظر ېات شېته ېې  پيېداګوګانو هېم دغېه فکېر او  نرث  اثارو کې  هېم
 نظر ات درلودل. 

د ګل پاېا الفت د ادب تيورۍ په برخه کې  لېومړنی اثېر اديب بحثونېه دی، ېې  
تاس  له شېعر او شېاعر نېه علمېي »الفت صاحب په ک  د شعر د ښکال په باب وا ي: 

(اديب څېړن  کې  د ۶«)حقا ق مه غوا ئ، د شعر هدف حقيقت نه دی، جامل دی. 
پېژنېدن  پېه بېاب د نېامتو پيېداګو )کانټ( نظر ېات او افکېار داسې  راو  :  ښېکال

)انسا  په غر ز  توګه له ښکالرسه مينه لر ، دغه ښېکال د رنېګ، اواز او حرکېت پېه 
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توګه په موتلفو هرنونو ک  ځا  څرګندو  او ښېکال د ټولېو هرنونېو ګېډ خصوصېيت 
ښېکال او ګټېه بېېال بېېل شېيا  د ، دا رش  نېه ده، ورپس  وا ي، ې  « کانټ»دی. 

ې  ښکيل شيا  د  هرو مرو ګټور و ، د مثال په توګه د کرم ګل د ګېالب لېه ګېل 
نه ګټور دی، ځکه ې  خو ل کېي ، خو هېڅکله شاعر تر اوسه ښا ي په دې نېه و  
بر الی شوی، ې  د کرم ګل وستا ي،  ا مثال لېه  ېوې ښېکل  ښېځ  رسه څېوک پېه 

طر واده نه کو ، ې  له مېېړه رسه بېه د پټېي پېه کرلېو او ر بلېوک  د بدرنګېه دې خا
داسې  فکېر کېو ، ېې  « کانېټ»ښځ  په نسبت ز اته مرسته کېو ، پېه دې ترتيېب 

ښکال ځانته مستقل ارزښت لر ، نو کله ې  ګل پاېا الفت د شعر د ښېکال پېه بېاب 
شېعر هېدف حقيقېت نېه وا ي: تاس  له شعر او شاعر نه علمي حقا ق مېه غېوا ئ، د 

د ا سېتيتيک پېر تيېور  بنېا « کانېټ»دی، جامل دی. په حقيقت ک  خپلېه خېربه د 
کو ، دا به هم ښا ي درسته و ، ې  شاعرا  او هرنمندا  حقيقېت نېه څرګنېدو ، 

نظېر او فکېر « کانېت»بلک  هغوی د واقعيت تقليد کو . د ښکال په باب د پيېداګوک 
 (۷ . )ګل پاېا الفت هم لر  او  تا يدو 

د الفت په شعر  او نرث  کلياتو ک  ارواپوهنيز نظرونه شته، ې  د نرث  کليېاتو 
 څو بېلګ  دا د : 
 ښوونه او روزنه 

ارواپوهنه په ځانګړ   ول د انساين سلوک او کړو و و نه بحث کېو  او ښېوونه  و 
و لېوی روزنه د انسا  په سلوک نېغ په نېغه اغېز لر ، نو ځکېه تربيتېي ارواپوهنېه د  ې

 مضمو  په  ول سا کالوجستا  لويل، وا ي: 
)صحرا ته ال م  و کاڼی له بېل رسه برابېر نېه و. غرونېو تېه وخېتلم، ځينې  جېګ او 

 ځين  ټيټ وو. ښارونه م  وکتل ځين  کورونه لوی او ځين  وا ه وو. 
په باغونو وګرځېدم ټول  ون  په  وه مېچ نه وې. د سيندونو کبا  مې  وليېدل  ېو 

رسه په تول ک  برابر نه ختل. مال ا  مې  وليېدل  د ېېا پګېړۍ غټې  او د ېېا له بل 
 و ې وې. کتابونه م  ولټول هلته هم   ر تفاوت موجود و. 

له  وه هېواده بل ته ال م او له بل نه بل ته په هر ځای ک  ټيېټ و پېاس او لېو ې 
 اورې وې. د لوی خدای کتاب م  بېرته کړ او دا م  پک  ولوستل. 

پوه او ناپوه برابر دی؟ ا ا د  انده او بينا څه فرق نه شېته؟ ا ېا د جنېت او دوزخ  ا ا
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خاوندا  څه توپريونه نه لر ؟ ا ا نور او ظلمت  و راز د ؟ په دې پوښتنو د غفلت له 
خوبه را و ښ شوم او هرې خوا ته م  په ځري ځري وکتل، څنګه ې  د  وه پټېي ټېپېر 

ه و، د انسېانانو رسونېه هېم غېټ او وا ه او د ټولېو خېولۍ او د  وه بوټي کدوا   و راز ن
 (۳برابرې نه وې. . .()

په اسالمي اصولو ک  پوه او ناپوه رسه برابر نه د . پېه پرموتللې  نېړۍ کې  هېم 
پوه او ناپوه رسه برابر نه دی، خو ځينو وروسته پات  هېوادونو ک  ناپوه او پوه برابر نه 

 ا  د  او داس  نور. . . دی.   ر ناپوها  د پوهانو مرش 
د ګل پاېا الفت په نرثونو ک  د پوهنېزو نرثونو بېلګې  زښېت    ېرې د ، دی د 
دې ارمانجی و، ې  ټولنه    د علېم پېر ګاڼېه سېمبال او پېه ښېوونيزو مسېا لو عمېل 
ويش، ې  د انسا  په ټولو انساين کړو و و ک  تغيري رايش. ښوونه او روزنه  و له بله 

م د ، خېو   ېر عاملېا ، پوهېا  او تحصېيل کېوونکي مې  وليېدل، ېې  الزم او ملېزو 
ښوونيزه برخه    پياو ې ده، خو روزنيزه برخه  ې  ضېعيفه ده، نېی مېو د ټېولن    ېر 
خلک ښوونه لر ، خو روزنه    کمزورې ده، ې  زمېا پېه پوهېه د ښېوون  پېه نسېبت 

 روزنه   ره مهمه ده. 
او روزن  په حاصېلولو ټينګېار کېړی. پېر  استاد الفت په خپلو نرثونو ک  د ښوون 

ښوون  رسبېره په ارواپوهن  ک  په روزن  هم   ر تاکيد کېي . ښوونه او روزنه د مال 
او ګېډې په شا   و د بېل لپېاره الزم او ملېزوم د ، دا هغېه دوه مفېاهيم  د  ېې  د 
 ټولن  د پرموتګ لپاره اسېاا تېوکي د ، کلېه ېې  د ټېولن  انسېانا  پېه دې دوو
مسا لو پوه يش او عميل    کړ ، نو ټولنه  پرموتګ کو  او انسانانو ک     مثبېت 

 تغیريات راځي. 
ګل پاېا الفت دا هيله او امېد درلود، ې  ټولنه    د دغو دوو)ښوون  او روزنې ( 
پر ګاڼه سمباله يش، دا مسا ل د ارواپېوهن   ېوه لو ېه برخېه ده، پېه ارواپېوهن  کې  

 و مضمو  په  ول لوستل کېي ، ې  د الفېت پېه نرثونېو کې  دا  تربيتي ارواپوهنه د
برخه ليدل کېي . د روزن  په ا ه په نرث  کليېاتو کې  هېم   ېر مسېا ل راغېيل د . 
روزنه د انسا  په بدين، ذهني، سلوکي، اخالقي، ټېولنيز، انسېاين او فرهنګېي برخېو 

ګټېه پورتېه کېېي ، د  ک  مثبت بدلو  ته وا ي، ې  د اوند په ټولو ېارو ک  ترې نېه
روزن  په رامنه ته کېدو ک  ښوونه اساا نقش لېر . قېرا  کېر م  انسېانانو تېه هېر 
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 ول روزنيز مسا ل و اندې کو ، خو دا ې  پر علم عمل نه کوو، نوځکه مېو د روزنې  
برخه کمزورې ده. مبتکر او مفکر ليکوال ګل پاېا الفت په نرثونو کې  روزنيېز نرثونېه 

)که د ېا صحت هر څومره ښه و  او په وجود تکېړه و ، ېې  خېوی  هم شته، وا ي:
   ورا  او عمل    بد و ، نو څه فا ده؟ ترڅو ېې  زمېوږ عېادات او اخېالق سېم نېه 
يش او بد ذهنيتونه را رسه ملګر  و ، که دا ملک جنت هم يش، زموږ بد عملونېه او 

وځي، ې  زموږ له نفسونو بد رواجونه به    په جهنم بدل کړ  او په هغو اورونو به س
نه    لوخړې او ملب  پورته کړ ، که موږ خپل ځانتېه متوجېه شېو او خپېل کېردار او 
رفتار په نظر ک  ونيسو، زموږ هغه ظلمونه او جهالتونه، ې  د رسم او رواج او عرف او 

 (۹عادات نوم پرې ا ښودل شوی دی، زموږ د بدبوتۍ   ر مهم عوامل د ...( )
ښوونه تر السه کړ  او د ده په کړو و و کې  مثبېت اخېالق پيېدا  که ېېرې انسا 

يش، نو د ښوون  پا له    دا شوه، ې  په اخالقي سلوک ک     تغيري راغلی. دغېه 
 تغییر د ده د روزن  برکت دی. 

د انسا  له بهرين رغښته دننني معنو  جو ښت په انساين اعاملېو کې  بنسېټيز 
ق، تويل، مفکوره او داس  نور مسا ل هغېه د ، رول لر ، د انسا  احساسات، اخال 

 ې  د ښوون  په واسطه په انسا  ک  مثبت تغيیرات راتالی يش. 
 فردي تفاوتونه

په اروا پوهنه ک )فرد  تفاوتونېه( د ځېانګړ  رسليېک النېدې توضېيح او ترشې ح 
کېي ، ې  لوی لوی بحثونېه پېرې شېو  د  او د  ېو مضېمو  پېه  ول تدر سېېي ، 

 د موضوع ا وند    په لنډ  ول و اندې کوم.  ې  زه ی 
د نېېړۍ د ټولېېو انسېېانانو داخېېيل جو ښېېت )مينېېه، محبېېت، احساسېېات، جېېذبات، 
توېېيالت، شوصېېيت، سېېړ توب، اخېېالق او نېېور( او خېېارجي جو ښېېت )قېېد، قېېواره، د 
پوستکي رنګ، سرتګ ، پوزه، غوږونه او داس  نور(  و له بله توپري لر . په نېړۍ کې  

انسا  به نه و ، ې  له بل انسېا  رسه پېه داخېيل او خېارجي جو ښېت هېڅ داس  
 ک   و شا  و . 

د ګل پاېا الفت په نرثونو ک  داس  بېلګ  شته، ېې  د فېرد  تفېاوتونو مفهېوم 
ارا ه کو . ) اکرت  وسد کرميي، روانشېناا اجتامعېي( کې  د فېرد  تفېاوتونو پېه 

ولوقات، اوند ، غري اونېد  کېه هغېه تړاو وا ي: ابا ه: )د ځمک  پرمخ د نړۍ ټول م
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حيوانات و  او که نباتات و ، هللا تعالی په  و ټاکيل اندازه او ښېکال رسه پيېدا کېړ  
د ، د وراثت او محيق تاثريات د ، ې  د انسانانو داخيل او خارجي جو ښت  و له 

ملې  بله توپري لر ، د بېلګ  په  ول د قېد لېو والی، وز  او زکېاوت د توپريونېو لېه ج
 (۲۰څوه ګڼل کېي . ( )

نو   نسل تر رسليک الندې نېرث  کليېات  ېوه برخېه ده: )...کېه اوالدونېه مينېدو 
غوندې وای، نو له غرونو څوه به لعلونه نه پيدا کېدل، له در ابونو څوېه بېه مرغلېرې 
 نه راوتل ، له ابشار نه به بر ښنا نه راتلل، د  ندو اوالدونه به  انېده وو، لېه کڼېو نېه بېه

 (۲۲کاڼه ز ي ده...( )
اوالدونه د  و مور او پالره څوه پيدا کېي ، خو د   رو خو ونه او بهرنی رغښت بېه 
 و له بل رسه توپري لر ، د خپلو والد نو رسه به      رې ځانګړن  بدل  و ، ې  دا 

 ټول د فرد  توپريونو تر مفهوم الندې راځي. 
 د محيط اغېز

تاثرياتو   ر بحثونه شو  د  او د محېيق تېاثريات په ارواپوهن  ک  د محيق پر  
 د انسانانو پر اوند نېغ په نېغه ا یک  لر . 

د استاد الفت نرث دی ې  د ښوون  او روزن  او همدارنګه د محېيق اغېېز مفهېوم 
 څرګندو . وا ي: 

)ېا ې  د تعليم او تربيت ټکی اور دلی او د دوا و په مفهوم او معنا ک     غېور 
ړی دی، هغه پوهېي ، ې  تعليم بېل شی او تربيت بېل شی دی. علم پېه او دقت ک

ټوله نړۍ ک  تقر با   و راز دی، مګر تربيېت پېه هېر ملېت او هېر مملکېت کې  بېل راز 
کېي . علم په لي وخت ک  د  و څو کتابونو په و لو او ترجمېه کولېو لېه  ېوه ځا ېه بېل 

ل غوا  . د علم ښودنه د  وه مېال ځای ته نقل يش، مګر د تربيت عمرونه او   ر وسا 
او معلم کار دی، مګر تربيه کول د محيق او جامع ، د مور او پېالر، د کېور او کېورنۍ 

 (۲۱د  وه قا د او مرشد وظيفه ده...( )
 پایله

ادبيات د انسا  په واسطه پنځول کېي  او په ځانګړ   ول ارواپوهنېه لېه انسېا  څوېه 
ېر ح او توضيح لپاره پېه ارواپېوهن  پوهېېدل ا  ېی د  او بحث کو ، نو ځکه د ادبياتو د تش

 همدارنګه له ارواپوهن  پرته د اديب څېړنو لپاره د نورو ټولنیزو پوهنو اشنا ي هم مهمه ده. 



 د ادبیاتو او سایکالوژۍ ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

131 
 

 خذونهأ م
جېالل ابېاد،  :. سيداصغرهاشمي، د تحقيېق اصېول، هاشېمي خپرندو ېه ټولنېه۲
 مخ.  ۲۰۰ل کال، ۲۸۹۵
الرښود، دو م ېاپ، د محمد  وسېد عمېرا  او  . محمد صد ق روهي، د څېړن ۱

هېېدا ت هللا حېېافظ پېېه اهېېتامم، د افغانسېېتا  د سېېيمه  يېېزو مطالعېېاتو مرکېېز، کابېېل، 
 مخ.  ۳۷ل کال،  ۲۸۳۵
ل  ۲۸۳۶ښېور، ې څېړن ، دانش خپرندو ه ټولنېه، پ. محمد صد ق روهي، اديب۸
 مخ.  ۲۶۶کال، 
ه طب نامه کې  نېو  طبېي . سيداصغر هاشمي، رنګونه مشالونه، د خوشحال پ۴

 موونه.  ۸ې ۱ل کال،  ۲۸۹۵پيښور،  :حقا ق، ميهی خپرندو ه ټولنه
. عبدالحميد مومند، کليات، د محمد اصد صېميم پېه زیېار، دانېش خپرندو ېه ۵

 مخ.  ۱۸۸ل کال،  ۲۸۳۳ټولنه، پيښور، 
 خ. م ۶۶ل کال،  ۲۸۳۷ښور، ېبحثونه، دانش خپرندو ه ټولنه، پ . ګل پاېا الفت، اديب۶
ل  ۲۸۳۶ښېور، ې څېړن ، دانش خپرندو ه ټولنېه، پ. محمد صد ق روهي، اديب۷
 مخ.  ۲۲۸کال، 
. ګل پاېېا الفېت، د الفېت نېرث  کليېات)لومړی او دو ېم ټېوک، ټولېوونکي: محمېد ۳

 مخ.  ۲۶۵ل،  ۲۸۳۹اسامعيل  و  او عبدالرحيم بوتانی، دانش خپرندو ه ټولنه، کابل،
 مخ.  ۲۶۳. پورتنی اثر، ۹
 مخ.   ۲۰۴ل،۲۸۳۵ وسد کرميي، روانشناسی اجتامعی، ارسبارا ، ا را ،  .۲۰
 مخ. ۴۴. ګل پاېا الفت، د الفت نرث  کليات،۲۲
 مخ. ۱۵۳. پورتنی اثر، ۲۱

 
 
 



 

132 
 

 
 
 
 څېړندویه  مینا مسعوده نېکیار

  
 ژبې وده او پرمختګ د

Improvement of language 
 

Researcher Meena Masuda Nekyar 
 

Abstract 
The language is always changing and appears with 

new changes to society and people of society. It’s the 
common property of the people it’s a social 
phenomenon. This has been found in coincidence with 
the birth of human and with the develop of human the 
language also develops of human the language also 
developed. As humankind are improved as their 
language is improving and becoming powerful.      

Language is a social phenomenon. It’s an ever 
changing phenomenon. And its changes over time. This 
instrument created in this community and it will improve 
in this community. When the language progresses 
through a law. So then language puts in a global   
context. And it will slowly become an international 
language. As language is an essential instrument for 
human and society so human has to make his language 
powerful ad advanced for himself and society. So that 
both the language and society can develop. So people 
and society have a great stake in language 
development.  

 



 ختګژبې وده او پرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

133 
 

 لنډیز 
بېېدلو  رسه یېېوې ټېېولن  او د  ابېېه تېېل پېېه بېېدلو  او اوښېېتو  کېې  و  او لېېه نېېو 

هامغ  ټولن  وګړو ته راڅرګند ي . دا د خلکېو ګېډ مېال دی، ټېولنیزه پدیېده ده، د 
انسا  له پیدایښت رسه سمه پیدا شوې ده او د انسا  له پرموتګ رسه ی  سمه وده 
او پرموتګ کړی دی. هرڅومره ې  یو انسا  پرموتللی و ، ابه یې  هېم پرموتللې  

 و تل له اصطالحاتو رسه توپیر او بدلو  کو .او پیاو ې و  ا
ابه یوه ټولنیزه پدیده ده، هغه پدیده ده ې  همېشه پېه  اوښېتو  کې  و  او لېه 

او له منځه به ځي او په همدې ټولنه ک  بېه د   وخت او زما  رسه سمه بدلو  مومي
نې  یېو ابه له انسا  او ټولن  رسه اورې ا یکې  لېر ، یع وګړو په زیار پرموتګ کو .

له بل رسه تړاو لر . د اب  پرموتګ د ټېولن  پرموتېګ دی او د  ابې  وده د ټېولن  
پراختیا ده، نو په دې معنا ې  د دوا و پرموتګونه یو بل پورې تړل  د . هېر څېومره 

 ې  انسا  وده کو ، په هامغه کهه ابه هم وده کو .
مدې انسېا  لېه الرې یېوه ابه په خپل ېاپېریال او ټولنه ک  وده او بدلو  مومي. د ه

ابه پرموتګ کو . ابه د  فکېر لېېيدول د  او د فکېر پېه واسېطه پوهېه لېېيدول کېېي  او  
همدا د اب  پر موتګ دی او په همدې وخت ک  یوه ابه پېه ښېه توګېه  وده او پرموتېګ 
کوالی يش، نو ې  کله دغه  ول مسایل زیات او ټولنه هم د ودې په حالت کې  و ، نېو 

کلېه  یوه ابه پرموتګ او وده کوالی يش، له خپلو قوانینېو او قواعېدو رسه برابېر.هغه مهال 
ې  د یوه قانو  له مو  ابه پرموتلل  شوه، نو ابه په خپله یو  نړیوال ېوکاټ کې  ځېا  
برابرو  او ورو ورو یوه نړیواله ابه رامنه ته کېي . څرنګه ېې  ابېه د انسېا  او ټېولن  یېوه 

مېدا انسېا  مجبېور دی ېې  خپلېه ابېه د خپېل ځېا  او د ټېولن  د ا ینه وسیله ده، نو ه
پرموتګ لپاره پیاو ې او پرموتلل  کړ ، تېر څېو هېم ابېه وده او پرموتېګ  وکېړ  او هېم 

 ټولنه، نو د اب  په  وده او پرموتګ ک  ټولنه او وګړ    ره ونډه لر .
 رسیزه

  برخې  د . انسا  ځین  داس  ځانګړ  څیزونه لر  ې  نور موجودات ترې ب
د دې څیزونو له  ل  څوه یوه هم ابه ده. دا هغه وسیله ده ې  د انسېانانو تېر مېنه 
ی  ا یک  ټینګ  کړ  د  او انسا  ی  لېه پوېواين تېاریخ او پوېواين انسېا  څوېه 

 باخرب کړی دی.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

134 
 

همدا ابه ده ې  انسا  ته ارزښت ورکو  او انسا  یوه لو  مقام ته رسو . ابېه د 
ه ده او د همدې موخ  لېه الرې پېه ورځنېي اونېد کې  بوخېت د  او انسا  یوه موخ

 خپل اوند پر مخ و  .
ابه د انسا  د ا تیا لپاره لوی څښ  پیدا کړې ده. ابه ې  د غيونو او اوازونو یوه 
وسیله ده، د انسا  په کړو و و ک  مهمه ونډه لېر . د همېدې ابې  لېه الرې انسېا  

 او  یوه لو  مقام ته ځا   رسو . پوهه تر السه کو  او زده کو  ی 
ابه د یوې موضوع د جوتولو یېوه وسېیله ده. د ابې  لېه الرې یېوه موضېوع ښېکاره 
کېي  او نورو ته و اندې کېي . ابه د فکر او پوه  د انتقال او لېيدولو المل ګرځېي. 
همدا ابه ده ې  له همدې الرې وده او پرموتګ کو . دغه موضېوع او مقالېه هېم د 

ودې او پرموتګ په ا ه لیکل شوې ده او په ک  جوته شېوې ده ېې  ابېه څېه اب  د 
ده؟ څه  ول پرموتګ کو ؟ له کوم  الرې پرموتګ او وده کو ؟ څېه شېی د ابې  

 په وده او پرموتګ ک   ونډه لر ؟
دغه هغه مسایل د  ې  پېه دې موضېوع کې  اشېاره ورتېه شېوې ده او څرګنېده 

  .شوې ده ې  ابه څه  ول پرموتګ  کو 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

د دې مقال  او اهمیت دا دی ې  په دې باید پوه شېو ېې  ابېه څېه  ول وده او 
پرموتګ کو  او کوم المل دی ې  ابه وده کو  او د انسېا  پېه اونېد او ټولنېه کې  
ی  ارزښت څه دی. مربمیت ی  دا دی ې  د اب  وده او پرموتګ د انسا  پېه اونېد 

ګټه او ا تیا ی  څه ده او همدا ابه یوې ټولن  تېه او انسېا  تېه  ک  څومره ونډه لر ،
 څومره ا ینه ده.

 موخهد څېړنې 

د دې لیکن  هدف دا دی ې  موږ باید خپل  ابې  تېه وده او پرموتېګ ورکېړو او لېه 
 هر  ول مبارزې نه کار واخلو، تر څو ابه مو وده او پرموتګ وکړ  او یوه نړیواله ابه يش.

 ېد څېړنې پوښتن
 د یوې ټولن  کوم څیزونه د اب  له پرموتګ رسه تړاو لر ؟ -۲
 ابه د انسا  تر منه د څه يش وسیله ده؟ -۱
 د اب  پرموتګ د ټولن  له پرموتګ رسه تړاو لر  او که نه؟ -۸
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 ېاپیریال په ابه باندې څه اغېزه لر ؟ -۴
 ابه د انسا  په اوند باندې څه اغېزه لر ؟ -۵

 د څېړنې میتود
 څېړن  میتود، ترشیحي او تحلیيل دی.د دې 

 اصيل منت
ابه د غيونو او اوازونو یېوه ټولګېه ده او د همېدې غيونېو او اوازونېو لېه خېوا کېارول 
کېي . ابه په یوه ټولنه ک  راز ي ي  او د همدې ټولن  د خلکو له خوا  وده کېو  او 

ه راکېړې او یا هم له منځه ځي. ابه د اوند هغه لوی نعمت دی ېې  پېاک رب مېوږ تې
راسپارل  ده او موږ انسانا  مجبور یاستو ې  له دې قېمتي وسیل  څوه پېه ښېه او 
سمه توګه ساتنه او ګټه پورته کړو او پرې ی  نه ږدوو ېې  لېه منځېه ال ه يش تېر څېو 
یوه پیاو ې ابه خپل  ټولن  ته و اندې کړو. نه یواځ  دا ې  اوس مهال، بلکې  هېر 

پرموتلل  ابه ولرو، نو هڅه په کار ده ې  خپلې  ټېولن  تېه  مهال او راتلونکي ته یوه
 یوه پیاو ې او ګټوره ابه و اندې کړو.

ابه ې  د انسانانو د اوند یو ا یی څیز دی، نو د دغ  وسیل  پېه وده، پرموتېګ، 
پراختیا او بډاینه ک  باید کارونه تر رسه يش او باید خپل  اب  ته وده ورکړو، تېر څېو 

 ابو رسه برابره و  او یوه پیاو ې ابه اوا. د نړۍ له نورو 
ابه د انسا  په اوند ک  لوی ارزښت لر . هغه ارزښت ې  د ټولن  یېو بېل څیېز 
ی  ځای نيش نیوالی. ابه د انسا  د فکر هغه وسیله ده ې  له الرې ی  انسا  هېر 
 څه یوې ټولن  ته و اندې کېو  او بیېا د یېوې ټېولن  او د هامغېه هېېواد د پرموتېګ
المل ګرځي، که ېېرته  ابېه نېه وای، نېو د یېوه هېېواد پرموتېګ نېا شېونی و او د یېوه 
هېواد، ټولن ، قوم، سیاست، دولت، سوداګر ، اقتصاد او لنډه دا ې  د یوې ټولن  

 هر څه نه شول کوالی ې  پراختیا ومومي او یوه لو  مقام ته ورسیي .

زه کوالی يش، یعن  سېوداګر ، د اب  پرموتګ او وده په   رو څیزونو باندې اغې
جګړه، کډوايل او داس  نور څیزونه په یوه ابېه بانېدې اغېېزه لېر . دا پېښې  ابېه یېا 
پیاو ې کو  او یا ی  له منځه و   او دکمزوری په لور درومي. یعن  کله ې  د یوې 
سیم  خلک بل  سیم  ته کډه وکړ ، نو خاموا د هامغو کډوالو او یا میشتو خلکېو 

بېېل بانېېدې اغېېېزه کېېو ، ېېې  لهجېېه یېې  رسه ګېېډیي  یېېو د بېېل وییونېېه او ابېېه یېېو 
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اصطالحات کارو  او همدا کارول یوې اب  ته پراختیا ورکو  او له بل  خېوا یې  لېه 
منځه هم و  ، ځکه  یرو خپل وییونه هیر کړ  او نو  لغاتو ته ی  خپله لهجېه کې  

 ځای ورکړی دی.
ه تېه راغلې  ده، نېو د انسېا  د اونېد ابه ې  د انسا  له پیدایښت رسه سمه مېن

ټول  الرې د همدې اب  له الرې هوار ي  او د همدې په وسیله منه تېه راځېي او د 
همدې ټولن  له برکته یوه ابه وده او پرموتګ کو  او دوا ه یو له بل رسه تېړاو لېر ، 
 »نو ې  څومره یوه ټولنه پراختیا مومي، په هامغه کهه یوه ابېه هېم پرموتېګ کېو .
ابه د پوه  ز رمه او د فکر کولو وسېیله ده. لېه یېوه نسېل نېه بېل نسېل تېه د علومېو، 
حاالتو، پېښو او معلومېاتو لېيدوونکې  ده. د انسېانانو تېر مېنه د ا یکېو جو ولېو او نېه 

 (۲«)جو ولو وسیله ده.
همدا ابه ده ې  د انسانانو ، سیم ، هېوادونو، قومونېو او قبیلېو تېر مېنه ا یکې  

یو د بل د پرموتګ المل ګرځي. ابه تېاریخ لېېيدو  او د همېدې تېاریخ د جو و  او 
جو ولو المل هم ګرځي. د دې تر څنګ  همدا ا یک  د یوې اب  د ودې او پرموتګ 
سبب ګرځي، نو هغه مهال یېوه ابېه کېوالی يش  پېه ښېه توګېه پرموتېګ وکېړ . کېه 

يش پېه ښېه توګېه  ېېرته یو هېېواد پېر موېتليل و ، نېو د هامغېه هېېواد ابېه کېوالی
 پراختیا ومومي، ځکه د هر څه رشایق ورته برابر و  او په ښه توګه وده کوالی يش. 
د تاریخ په اوږدو ک  ې  هېر څېومره انسېا  پرموتېګ کېو  او پېر مېخ وال  يش، پېه 
هامغه کهه ابه هم پراختیا مومي او بېدلو  پېه کې  راځېي، یعنې  پېه ټولنېه کې  ېې  د 

مومي ابه هېم پیېاو ې کېېي  او وده کېو . د ابې  لېه پرموتېګ  ټولن  نور څیزونه بدلو 
رسه یوه ټولنه او وګړ  هم پراختیا موندلی يش، نو که ېېرته غېوا ی ېې  ټولنېه او کلتېور 

 مو نړۍ وپېژن ، نو هڅه وکړی ې  ابه مو پیاو ې کړی او کارونه ی  زیاته کړی.
په ابېه بانېدې مثبتېه ابه په خپل ېاپېریال ک  پرموتګ کو  او همدا ېاپېریال 

او منفي  اغېزه لر . هر څومره ې  یو ېاپېریال بدلو  مېومي، پېه هامغېه کهېه ابېه 
ک  هم بدلو  راځي او یوه ابه غني او پیاو ې کېي ، پانګه ی  پیاو ې کېي ، قېو  

 اصطالحات او وییونه په ک  رامنځته کېي . 
و بېدل شېو  د  او د زیاتره وخت داس  شو  د  ې  زا ه وییونه په نو  لغتونې

ز و اصطالحاتو پرځای نو  اصطالحات  منه ته راغلې  د ، حتېی لېه ګرامېر  پلېوه 
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هم په زیاترو لغتونو ک  تغییرات رامنه ته شو  د . څرنګه ې  ابه یوه ټولنیزه پدیېده 
ده او د ټولن  له بدلو  رسه سمه  بدلو  مومي، تحول کو  او د همدې ټولن  د ا تیېا 

کېي ، نو همدا وسیله ده ې  ا یک  ټینګېو ، پوهېول او راپوهېول کېو ، لپاره کارول 
ا تیاوې پوره کو ، اوند ته پرموتګ ورکو ، ټولن  ته وده ورکو ، پیاو ې کېو  یې  او 

 پراختیا ورکو . لنډه دا ې  د اوند ټول  نیمګړتیاوې ابه پوره کو .
جونېه، ا یکې  او اقتصېاد سیاست، سوداګر ، پوهه، ښوونه او روزنه، کلتور، رسېم و روا

دا هر څه د همدې اب  په وسیله او برکت پرموتليل کېي ، خېو لېه همېدې پراختیېا رسه 
 سم ابه هم تحول کو ، پرموتګ کو  او یوه پیاو ې او قو  ابه ترې جو یي .

هره ابه د بدلو  په حالت ک  ده، له بېالبېلو ا خونو څوه تغییر کو ، د غيونو او 
پووانۍ اب  رسه تېوپیر پیېدا کېو . نېو  لغېات ورو ورو لېه منځېه  ترکیب له مو  له

ابه یوه ټېولنیزه، اکتسېايب او بدلېېدونک  پدیېده » ځي او ځای ی  نور لغتونه نیيس. 
ده ې  له یېوې ټېولن  تېر بلې  تېوپیر لېر . ابېه د پوهولېو راپوهولېو وسېیله ده ېې  

او بېېل د پوهولېېو او  انسېېانا ، حیوانېېات او ټېېول هغېېه موجېېودات ېېې  ابېېه لېېر  د یېېوه
 (۱«)راپوهولو لپاره په بېالبېلو  ولونو له هغ  ګټه اخيل.

اب  د ټولن  له بېدلو  رسه تېوپیر مېومي او تغییېر کېو . د انسېا  افکېار لېېيدو . د 
ې  همدا ټول الملونه د دې سبب ګرځي ېې  ابېه   همدې انسانانو تر منه کارول کېي 
 ک  او د وګړو تر منه یوه پرموتلل  ابه اوا. وده او پرموتګ وکړ  او په یوه ټولنه

ابه د افهام او تفهیم، د مفېاهم  او د ا یکېو یېوه سېرته وسېیله ده، نېو د ابې  لېه 
الرې د یوې ټولن  خلک کوالی يش وده او پراختیا وکړ  او د همدې وګېړو ترڅنېګ 

تلل  و ، ابه هم وده مومي او یوه لو  مقام ته رسیي . هر څومره ې  یوه ټولنه پرمو
په هامغه کهه ی  ابه هم یوه پیاو ې او پرموتلل  و .  د یوې پرموتلل  ټولن  رسه 
ابه هم په ښه توګه کوالی يش وده او پرموتګ وکړ ، د ټولن  پراختیېا د یېوې ابې  

 پرموتګ دی او د اب  پرموتګ د یوې ټولن  وده ده.
ه ېې  ویېل کېېي  او ابه په څو  وله ده.  و  ول ی  صويت دی، یعن  هغه ابه د

اور دل کېي . یو کېس خېربې کېو  او مقابېل لېوری ورتېه غېوږ نیيسې او د موضېوع 
مطلب تر السه کو . بله ابه د لیکلو ابه ده ې  یوه موضوع لیکل کېېي  او نېورو تېه 
و اندې کېي  او نور کسا  مطلب ترې اخيل، د موضوع په مطلب پوهېي  او خپلې  
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شېاعر، تېاریخ  پېوه،  اکټېر، انجیرن،اقتصېاد پېوه،  موخ  ته رسېیي . یعنې  لیکېوال،
سیاستوال او داس  نور کسا   دا ټول یوه موضوع د لیکلو او  ا د ویلېو لېه الرې نېورو 

 ته رسو  او خپل هدف ته رسیي .
څنګه ې  وویل شول ابه د افهام او تفهیم یوه وسیله ده او د تاریخ په اوږدو کې  

ه دې دوره کېې  یېا وروسېېته پېات  ده او یېېا یېې  یې  بېالبېلېې  بڼې  غېېوره کېړ  د . پېې
پرموتګ کړی دی او یوه ابه د پراختیېا پېه حالېت کې  خاموېا د یېوې بلې  ابې  تېر 
اغېزې الندې و  او په دې حالت ک  کوالی يش یوه لو  پړاو ته ورسېي ، نو دا  ول 

رسه  اب  بیا کوالی يش په سمه او قانوين بڼه پراختیا ومومي او لېه قاعېدې او قېانو 
 سمه پر مخ ال ه يش.

ابه په یوه ټولنه ک  زده کېي ، پیدا کېي ، بدلو  مومي او بېاالخره پېه یېوه نېو  
ابه یوه کسبي  ) زده کړه ییزه(، تړوين، ټولنیزه او مېدين پدیېده ده » ابه باندې او  .

ې  له یو شمېر غيونو څوه منه ته راغل  او انسانا  د پوهولو او راپوهولېو پېه وخېت 
ترې کار اخيل. انسانا  ابه په خپل  ټولن  ک  زده کو  ې  د هغ  په مرسېته  ک 

خپل اندونه، غوښتن ، انګېرن  او ننګېرن ) خیالونه او احساسېات( خپلېو همنوعېانو 
 (۸«)ته څرګندو .

ابه زده کېي ، اور دل کېي ، لېيدول کېي .، ې  کله زده شوه، نېو هغېه مهېال 
بېه مېنه تېه رايش.کلېه ېې  د څېو انسېانانو فکرونېه، کوالی يش یوه ښه او پیېاو ې ا 

خیالونه او پوهه رسه یو ځای شوه، نو هغه مهال یوه ابېه وده کېو  او د پرموتېګ پېه 
لور  درومي، ځکه همدا المل دی ې  ابه پیاو ې کېي  او له څو ذهنونو څوه ګټه 

ي  او ابېه پورته کېي ، نو هامغه و  ې  ابه ک  نو  وییونه او اصطالحات د ننه کې
 د پرموتګ په لور  درومي.

په یوه ټولنېه کې  د انسېا  لېه پرموتېګ رسه سېمه ابېه هېم پرموتېګ کېو  او د 
انسا  له منځه تلو رسه ابه هم له منځه ځي، نو باید د ابې  لپېاره داسې  کارونېه تېر 
رسه يش ې  له منځه ال ه نيش او هڅه وکړو ې  خپله ابه دومره پیاو ې کړو ې  د 

 خطری  لي و . منځه تلو
ابه تل په پرموتګ ک  و  او پراختیا کو . کېه ېېرتېه اوسېنۍ ابې  او پوېوانی 
اب  رسه پر تله کړو، نو   ر توپیرونه په ک  پیدا کوالی شو. نو  لغات او اصطالحات 
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په ک  لیدالی شو. همدا توپیرونه د یوې اب  پرموتګ دی ې  دا کارول  پرموتېګ 
ې  دا ټول د یوې اب  پرموتګ بلل کېېي . ابېه د یېوې دی. له نویو جو ښتونو رسه 

» ټولن  په هر حالت ک  وده کو . هامغه حالت رسه سمه ابېه هېم پراختیېا مېومي.
ابه واحده او ثابته بڼه نه لر ، ځکه ې  ابه یوه ټولنیزه پدیده ده او پېه برشې  ټولنېو 

یکېو د ټینګولېو او ک  د ټېولن  د وګېړو د ا تیېاوو د لېرې کولېو او لېه یېو بېل رسه د ا 
پوهولو راپوهولو لپاره د یوې وسیل  په توګېه کېارول کېېي . همدارنګېه پېوهېيو ېې  
هره ټولنه یوه اوند  موجېود غونېدې لېه تحېول او تکامېل رسه موېامخ ده او د خپلېو 
بنسټونو لکه:سیاست،مذهب، اداب او رسوم، کسبونو او بوختیاوو، اوندانه د ابېزارو او 

ل رسه بدلو  مومي، نو په ټولنه ک  ې  هر  ول تحېول او بېدلو  داس  نورو له تحو 
رامنه ته کېي ، رضور وررسه د دغ  ټولن  ا تیاوې بدلېي . دغېه بېدلو  او تحېول د 

 (۴«)اب  په بدلو  او تحول ک  هم فوق العاده اغېزه لر .
خو دغه بدلو  ې  په ابه ک  پېښیي ، د یوه ابنېي قېانو  لېه موې  را مېنه تېه 

، له اصولو او قواعدو رسه سم یو لغت ې  کله تغییر کو ، له ابنیو قوانینېو پېه کېي 
ېوکاټ ک  بدلو  مومي او همدا بدلو  یو پرموتګ دی، خو مثبت پېر موتېګ دی، 
یو نوی پرموتګ دی او په دې ترڅ ک  ابه وده او پرموتګ کو   او نو  پړاو ته ځېي 

و له نړیوالو ابو رسه په یوه ېوکېاټ کې  او له دې نو  پړاو رسه ابه پرموتلل  کېي  ا
حسابېي ، نو هره ټولنه او د یوې ټولن  هېر وګېړی ېې  د هېرې سېیم  و ، بایېد د 
خپل هېواد راتلونکي لپاره د اب  په وده او تکامل ک    ره هڅه وکړ ، ځکه د ابې  
له پرموتګ رسه د یوه هېواد، ټېولن  او وګېړو پرموتېګ هېم تېړالی دی او د ابې  پېه 

موتګ ک  باید هر څوک هڅه وکړ ، ځکه ابه د اوند یوه ا ینه وسیله او ا تیېا ده، پر 
 پرته له اب  اوند او ټولنه شتو  نه لر .

ابېېه هغېېه مهمېېه وسېېیله ده ېېې  د اونېېد هېېر ا خ ور پېېورې تېېړالی دی، نېېو د دې 
پرموتګ په هر انسا  باندې فرض ده ې  هر  ول هڅ  نه دریېغ ونېه کېړ . ابېه د 

څيېز دی او د همېدې ټېولن  د نېورو څيزونېو غونېدې لېه پېر موتېګ رسه  یوې ټولن 
موامخ کېي ، لکه څرنګه ې  یو انسا  پرموتګ کېو ، ابېه هېم وده کېو ، څېومره 
ې  یوه ټولنه پرمخ ځي، په هامغه کهه ابه هم پرمخ ځي، نو له دې ښکار  ېې  د 
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  او مېوږ نېه شېو اب  وده او پرموتګ د ټولن  او د انسېا  لېه پرموتېګ رسه تېړاو لېر 
 کوالی ې  بېل بېل ی  وګڼو.

د اب   پرموتګ او وده داس  نه ده ې  تصاديف او یو ناڅاپي و . ابېه د وخېت 
 په تېر دو او له قوانینو او قواعدو رسه له ټولن  رسه سمه وده کو .

مطلب دا ې  ابه له قوانینو رسه سمه د انسېانانو لېه خېوا پېه یېوه ټولنېه کې  وده 
همدې ټولن  ی  زده کو ، نو ا ینه ده ې  د ټولن  هر وګړی د اب  پېه  مومي او له

وده او پرموتګ ک  خپلو هڅو نه   ه ونه کړ  او د اب  پرموتګ د انسا  او ټېولن  
رسه تړاو لر . هر څومره ې  ابه پرموتلل  و ، نو انسا  هم یو پرموتللی کېس و  

ه وده ک  انسا  هڅې  ا ینې  د ، او ټولنه ی  هم یوه پرموتلل  ټولنه و . د اب  پ
ځکه هر څه له ټولن  رسه تړاو لېر . ابېه ېې  پرموتللې  و ، ټولنېه هېم پرموتللې  
و ، نو که غوا ی ې  ابېه مېو  پرموتللې  يش او ټولنېه او سېیمه مېو هېم پرموتللې  
يش، هڅه وکړئ ې  ابه مو پراخه، پرموتلل ، پیاو ې او نوې و ، تر څو یوه نړیوالېه 

ابه په تشو خربو پرموتګ نه کو  د یوې ابې  پرموتېګ پېه » نه ته رايش.ابه ترې م
دې پورې تړلی دی، ې  سړی رښتیني علمي ګامونه واخېيل او ابېه د ورځینیېو کېړو 

 (۵«)و و  ګر ته ورداخله  کړ .
کله ې  ابه په ورځنیو کړو  و و ک  ورد ننه يش او ګټه تېرې پورتېه يش، نېو هغېه 

کوالی يش او د سیالی په  ګېر کې  شېامېلېدای يش. کېه  مهال ابه وده او پرموتګ
ېېرته له اب  څوه ګټېه وانېه خلېو او اسېتعامل یې  نېه کېړو، نېو ابېه نېه يش کېوالی 

 پرموتګ وکړ  او یوه پرموتلل  ابه وګڼل يش.
لنډه دا ې  یوه ابه هغه مهال پرمخ تللېی يش ېې  هېم ټولنېه پرموتللې  و  او 

يل و ، ځکه یو له بل رسه تړيل د ، نو هر وګېړ  هم د هامغ  ټولن  وګړ  پرموتل
ته په کار ده ې  د اب  په پرموتګ کې  خپلېو هڅېو نېه دریېغ ونېه کېړ  او ویې  نېه 

 سپمو ، تر څو مو ې  ابه یوه پیاو ې، درنه، پانګوونک  او رښتین  و .
همدا راز د اب  د پرموتګ او ودې په ا ه ویلی شم ېې  د ابې  پېه پراختیېا کې  

  مهم موضوعګان  په نظر ک   ونیسو، لکه: خپله ابېه بایېد غنېي کېړو، لېه باید ځین
مړه کېدو څوه ی  باید واغورو. ابه باید د یوه ېوکېاټ پېه مېنه کې  نېه و  بایېد لېه 
هامغه ټاکل شو  ېوکاټ څوه ی  وباسو. د اب  زده کړه باید اسانه کړو، تر څو زده 
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انۍ رسه زده کړ ، ې  همدا د اب  د کوونکی وکوالی يش ابه او بیا خپله ابه په اس
پراختیا یوه الره ده او بل دا ې  نی سبا ې  یوه ټکنالوایکي دوره ده او ټوله نړۍ په 
همدې وال ه ده او هر څه د همدې الرې پر مخ روا  د ، نېو کېه ېېرتېه یېوه ابېه لېه 
 همدې ټکنالوای رسه اشنا نه و ، نو نيش کوالی پرموتګ وکړ ، نېو ا ینېه ده ېې 
موږ خپله ابه په دې ټکنالواۍ ک  د ننه کړو، تر څو ابه مو وده او پراختیا ومېومي او 

 نړۍ وررسه اشنا يش.
 پایله 

دغه مقاله ې  د) اب  وده او پرموتګ( تر رس لیک الندې لیکېل شېوې ده، یېوه 
څېړنیزه موضوع ده او په دې ک  جوته شوې ده ې  ابه څېه  ول پرموتېګ کېو  او 

ه پرموتګ باندې څه اغېزه لر . له بل  خېوا پېه دې لیکنېه کې  راو ل ټولنه د اب  پ
شو  د  ې  باید د اب  په پرموتګ او وده ک  باید علمي ګام پورتېه يش، تېر څېو 
یوه ابه په علمي  ګر ک  په علمي کهېه پېر مېخ وال ه يش،  نېو مېوږ لېه دې موضېوع 

ټولنه ک  پیېدا شېوې ده او  څوه السته راو ل ې  ابه یوه ټولنیزه پدیده ده او په یوه
باید په همدې ټولنه ک  په یوه علمي  ګر  ک  وده وکړ ، تر څو راتلېونکي کې  یېوه 
علمي ابه السته راو و،  نو د اب  په پرموتګ ک  ټولنه او ېاپیریال   ره ونېډه لېر . 
که ېېرته  وه ټولنه پرموتلل  او علمي  و ، نو ابه خاموېا یېوه پرموتللې  ابېه و  او 

همدې ټولن  او وګړو له خوا پرمخ ځي او له نو  وییونو او اصطالحاتو رسه ټېولن   له
ته و اندې کېي ، ځکه ابه د فکېر د انتقېال یېوه وسېیله ده، نېو د همېدې انتقېال لېه 
 الرې ورو ورو یوه ابه پرموتګ کوالی يش او یوه نړیوال  ګر ک  څرګند دالی يش. 

 وړاندیزونه
خپل  اب  په وده او پراختیا کې  هڅې  وکېړ  او پېرې  باید هر افغا  وګړی د. ۲

 نه ږد  ې  ابه ی  وروسته پات  ابه و .
 زموږ ابه  باید له خپلو قوانینو او قواعدو رسه سمه پراختیا ومومي. .۱
پښتو اب  ته له هر څه زیاد کار ويش، ځکه د نېورو ابېو پېه پرتلېه یېوه وروسېته . ۸

ه په کار ده ې  د اب  وده او پرموتګ ک  هېر  ول پات  ابه ده، نو افغا  ابپوهانو ت
 هڅه وکړ . 
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 مأخذونه
حریفال، رحیم هللا،)د حریفالو لهجه او پېه هغې  کې  د لهجېو  اصېطالحاتو . ۲

تحلیيل څېړنه(، د افغانستا  د علومېو اکېا مي، د اطالعېاتو او عامېه ا یکېو ریاسېت، 
 مخ. ۴۸ل کال،  ۲۸۹۷افغانستا ،  -شمشاد هاشمي مطبعه، کابل

مرهو ، محمود، ) تاریوي ابپوهنه(، لومړ  ېېاپ، کاینېات څېړنیېز او ابېا ې  .۱
 مخ. ۲۷ل کال،  ۲۸۹۶افغانستا ،  –مرکز، کابل 

ېمتېېو، محمېېد قسېېیم.) ترشېېیحي ابپوهنېېه(، دوهېېم ېېېاپ، دانېېش خپرندویېېه  .۸
 مخ. ۹ل کال،  ۲۸۹۶افغانستا ،  –ټولنه، کابل 

افغانسېتا ،  –خ(، نویسېا انتشېارات، کابېل اخالص، نظیفه، ) پښېتو ابې  تېاری. ۴
 مخ. ۲۳۳ل کال،  ۲۸۹۶
و اکېېا مي، د ابېېو او تڼیېېوال، موالجېېا .) ابېېه او ټولنېېه(، د افغانسېېتا  د علومېې .۵

 مخ. ۲۶۳ل کال،  ۲۸۳۳، شعیب مطبعه، ادبیاتو مرکز
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Abstract 

Abdul Rahman Baba, renowned in his literary world 
as Rahman Baba, is one of the world's personalities of 
thought and mysticism who has dedicated his entire life 
to divine mysticism and love. He is one of the classical 
Pashto poets and has gained popularity due to the use 
of simple language and easy and wide concepts. 

 His poetry court has been one of the best-selling 
Pashto poetry books in the Afghan book market for 
years. In addition to being a philanthropist, he is not a 
gentleman who has a very naive life. He is born in the 
Peshawar city of Thousand Families. She lived about 
sixty years. 

In this essay, I have used his recent published 
generality and explored issues such as humanity, social 
respect, tolerance, tolerance, human ethics, human 
rights, philanthropy, convergence, promoting human 
morality and eternal love in all his poems. Is. In this 
article, all the principles of a scientific and official article 
have been respected and used from five different 
sources. 
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 ت نه دی رحامنهېه په دولېېت څېېسانیېېان
 ب ت که جو  يش د رسو زرو انسا  نه دی

 (رحام  بابا)

 لنډیز
عبدالرحمی بابا ې  د پښتنو تر منه په رحام  بابېا مشېهور دی، د پښېتو ابې  د  
کالسیک  دورې شاعر دی ې  ټول اوند ی  عرفا  او د الهي مین  پېالن  تېه وقېد 

هم د پښېتو ابې  کالسېیکه دوره نېور سېرت شېاعرا  هېم لېر ، خېو  کړی دی. که څه
رحام  بابا داس  یو شوصیت دی ېې  هېم د ابې  د سېاده وايل او هېم د مېنيل او 
 مرش  پیغام له ا خه پراخه مینه وال لر  او هر څوک ی  پر ځا  ور مات کړ  د .

لېی او د ېوا  یې  دده تر ټولو سرت ویا  دا دی ې  ټولو افغانانو د بابا پېه نامېه من
ښا ي د پښتو شعر د کتابونو تر ټولو   ر لوستل کېدونکی او پلورل کېېدونکی کتېاب 
و . هغه د غزل په فورم ک    ره روانه، عام فهمه او ټولنمل  شېاعر  کېړې ده ېې  

 هر شعر ی  د یوه الرښود او ناصح حیثیت لر .
د پېښور په هزار خېانو  رحام  بابا په قوم پښتو  او د مومند قبیل  ا وند دی ې 

اوند ی  ملنېګ مزاجېه او بې  تکلفېه و،  ،سیمه ک  ی  شاوخوا شپېته کاله اوند کړی
په دې ک  هېڅوک شک نه لر  ې  هغېه یېو رښېتینی پېه خېدای مېیی مسېلام  او 
عارف دی، داس  عارف ې  نه بیوي تاریک دنیا دی او نه هم د دنیا مین  لېه دیېی 

ویه ښېېګڼه یې  دا ده ېې  اصېيل مواطېب یې  یېوازې او خدای ب  پروا کړی دی. ل
انسا  دی او هغه ته خپل اصل وریادو  او په بیا بیا ی  ننګو  ې  دنیا ته د راتېګ 

 ماموریت په ښه  ول تر رسه کړ .
په مقاله ک  د نومو   د کلیات له وروستي ېېاپ څوېه ګټېه اخیسېتل شېوې، د 

القېو، د انسېا  د سېوکالۍ د ورکې  د انسانیت، ټولنیز درناو ، زغم، یو بل منلېو، اخ
لټو  او نورو شوصیتي خیېر ښېېګڼو پېه ا ه د نومېو   د شېاوخوا سېلو شېعرونو ېېاد 
شوی. دا ې  د هغه پېه شېاعرۍ کې  ددې موضېوعاتو  بېلګې  بیوېي زیېات  د  او 
انتواب ک  ی  څېړونکي دوه ز   کېي ، نو ما هېم د مقېال  حجېم تېه پېه پېام رسه 

کړې او بیېا مې  د همغېو بیتونېو النېدې لنېډه سېپړنه او تحلیېل  مطلوبه برخه انتواب
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راو ی دی. مقالېېه همدارنګېېه رسیېېزه، میتېېود، کلیېېد  پوښېېتن ، د څېړنېې  مېېوخ  او 
  اهمیت، و اندیزونه او ماخذونه هم لر .

 رسیزه 
نی ې  د مادیت توپا  د انسانیت پر ښکل  او ګرا  بیه مرغلېره د وحشېت غبېار 

سا  برش  افکېارو هېم د مینې ، زغېم، یېو بېل منلېو او درنېاو  د غو ولی، وررسه د ان
انساين فرهنګ پر ځای نورې الرې غوره کړې د  ې  له شک پرته انسېا  او د هغېه 
ټولن  ته د سپکاو  پر روحیه وال ه ده. دا د ټولن  د مفکرینو، هېښو او ځريکو  وګېړو 

ته ځري کړ  ې  زمېوږ دنده ده ې  ددې ټولنیز ناوریی مونیوی وکړ  او خلک دې 
جوهر او اصل یو دی، موږ د یوه بد  د غړو حیثیت لرو ې  د یوه په درد ک  د بل نا 

 ارامي نغښت  او د بل پر خوښۍ زموږ د اوښکو نم او غم خاموا خپر ي .
په یاده مقاله ک  لومړی د رحام  بابا هغه پیغامونه او سپارښېتن  راغلې  ېې  د 

واد وال ته نه، بلکې  انسېا  تېه یې  کېړ  د  او  یېادو  خپل قوم یوه غړ  یا یوه هې
ې  ستا تر ټولېو غېوره وسېیله او وسېله ټېولنیز اخېالق د ، سېتا د پایښېت سېتنه پېر 
متقابل درناو ، ښېګڼو، زغېم او انسېانیت وال ه ده، تېه بېت نېه یې  انسېا  یې . سېتا 

 جوهر رسه او سپیی زر نه، بلک  اخالق او انسانیت دی.
ک  د دیی او دنیا په ا ه د رحام  بابا دریه را نغا ی، دی دنیا تېه  په دویمه برخه

د یوه ب  ګټي يش په سرتګه نه، بلک  د هغېه ېېانس پېه سېرتګه ګېور  ېې  خېالق 
خپل بنده ته د هڅو او هاند لپاره ورکړی دی، د کار او زیېار  ګېر دی، د هغېه د رضېا 

سا  ته هیله ورکو ، اونېد حاصلولو او انساين بسیاین  او سوکالۍ ځای دی. دی ان
ته ی  هڅو  او ټول په یوه مشرتک حس تېړ  ېې  د درک، درنېاو  او یېو بېل منلېو 

 حس ی  پیاو ی او د یوه خواخوږ ، مهربا  او له بدید د پاک ز ه خاوند يش.
په وروستۍ برخه ک  بیا د رحام  بابا د عشق په ا ه خربې شېوې د  او دا ېې  

ا دنیا له عشقه ودانه شېوې ده؟ بحېث او اسېتدالل شېوی ول  د رحام  بابا په نظر د
دی. رحام  بابا عشق ته د خپل هویت په سرتګه ګور ، د همه وو مولوقاتو پالر ی  
ګڼي، خلک مین  ته رابويل. دا هڅېه مېو کېړې ېې  د رحېام  بابېا د معنېو  عشېق 
و د منزل د مجاز  عشق په بریدونو ک  هم وڅېړل يش او د هغه د عاشېق لېه رنګونې

 خپل اوند غبار وهل  هندارې ته هم څه راو و.
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 او مربمیت د څېړنې اهمیت
اوسمهال پښتانه په نړۍ ک  د یوه جګړه خوښي، وروسته پات  او  په ګوښېه کې  
د را ګیر قوم په نامه مشهور د ، خو  حقیقت دا دی ې  دا ټولنیزې ناخوال  پر موږ 

سېاين ارزښېتونو پر ېوتی فکېر نېه تپل شوې د ، موږ هېڅکله متشېدد ذهېی او لېه ان
درلود او نه ی  لرو، ددې لپاره ې  خپل عايل برشې  دریېه، نېورو او ټېول  نېړۍ تېه 
درناوی، خپله مینه، انسانیت، د زغم او متقابل درناو  فلسفه ثابته کړو، نېو ا ینېه ده 
ې  د خپلو کالسیکو شاعرانو فکر ولولو او بیا یې  د خپلې  ټولنپېوهن  د بنسېټ پېه 

ګه نړیوالو ته د ثبوت په توګه و اندې کړو. دلته د رحام  بابا د فکر او شوصیت په تو 
ا ه ددې څېړن  اهمیت هم په همدې ک  دی ې  موږ ته د خپل ځا  ثابتولو مېواد 

 په الس راکو .
 د څېړنې موخې

 نړیوالو ته د رحام  بابا د سرت او انسا  خواخوږ  شوصیت معريف کول. . ۲

ددې یادونه ې  د خپلې  ټېولن  پېر و انېدې خپېل ټېولنیز اوسنیو شاعرانو ته . ۱
مسوولیت درک کړ ، د خواخوږۍ، یو بل منلو، زغم او عېدم تشېدد حېس پیېاو ی او 

 په ټولنه ک  عام کړ .

د رحام  بابا د برش  او ټولنیز فکر د هغه خېواوو را برسېېره کېول ېې  ال هېم . ۸
   تېر شو  د .څېړونکو  ورته یا پاملرنه نه ده کړې او یا ترې رسرس 

 پوښتنې د څېړنې
 د رحام  بابا د ټولنیز محبوبیت راز په څه ک  دی؟. ۲

 د رحام  بابا ایډیال ټولنه کومه ده؟. ۱

 رحام  بابا له انسا  نه څه غوا  ؟. ۸
 تودید څېړنې م

 په دې څېړنه ک  له کتابتوين او ترشیحي مېتود څوه ګټه اخیستل شوې ده.
 اصيل منت

ا ه یې  هېر پېه ک  د رحام  بابا تر ټولو سرت امتیاز دا دی ېې  په پښتو شاعرۍ 
څوک یو څه ویلی يش او   په شعر ی  د نظر ورکولو لپېاره خېربې لېر ، المېل یې  دا 
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دی ې  دغه سرت شاعر د خپلې  ابې  او قېوم د ټولېو لوسېتو او نالوسېتو پېه ز ونېو او 
دی، پېه ا ه یې  د  ذهنونو ک  د یوه صويف او مېنيل ټېولنیز شوصېیت پېه څېېر خېور 

 خپل  پوه  په کهه معلومات لر  او دې معلوماتو د نقد ځواک هم ورکړی دی.
ده پېژندنه او محبوبیت یوازې تر ادیب او نا ادیب پورې محېدود نېه دی، بلکې   د

هر ېا ې   ځا ، دیی، دنیا او اوند ته هم یوه زره دقیق نظر کړی دی، نېو د وجېدا  
بابا د مهربانه شوصیت یېو تصېویر خاموېا لیېدلی دی.  په هېنداره ک  ی  د رحام 

دغه لسا  الغیب او محبوب  شاعر په خپل جادوګر هرن او عام  فهمېه منطقېي کلمېو 
ځا  تر هره کوره رسېولی او شېعرونه یې  تېر یېوه عېاد  کېالم اوېېت مقېام لېر  او د 

 تقدس درجه ورکول کېي .
رحام  بابېا شېاعرۍ  بیوېي د دا خربه ښا ي   ره کلیشه  ي و  که ووایو ې  د 

متلونو او وليس اصطالحاتو ځای خپل کړی، شاهانو ورباندې پالونه نیويل، الر ورکېو 
ترې د مشال ګټه اخیست ، اهل عرفا  او تصوف په ک  د خپل سکو  ورکه مرغلېره 
موندل ،  عاشقانو په ک  د خپلو معشوقو د خېق او خېال تصېویرونه  لټېويل او تېارک 

د خپل یواز توب په کونجونو ک  د خپل مرشد پېه مسېند لیېدلی او بیېا  دنیا ذاهدانو
 ی  هغه ته د خپل مهربانه الرښود په سرتګه کتيل د . 

اوس بېېه د هغېېه پېېه شېېاعرۍ کېې  د یېېوه متعېېايل مهېېذب اونېېد، عشېېق، برشېې  
خواخوږۍ، انسانپالن  او انساين کرامت خېواره واره واره تصېویرونه مشېاهده کېړو. د 

  ره مهمه برخه د انساين اخالقو سپارښېتنه او سېتاینه ده،  هد شاعرۍ یو  رحام  بابا
د هغه اخالق تر یوه ذاهد او عېارف انسېا  ور هېا خېوا د انسېا  اخېالق د ، دده لېه 
کمینۍ او نرمۍ یې  رسېینېه اخیسېت  او دې خاکسېارۍ رحېام  بابېا د درنېاو  او 

 ( ۵: ۸محبوبیت اسام  ته خېژولی دی. )
ه انسا  هغه دی ې  د بدو ځواب په ښېو ورکېړ ، هېر ېاتېه پېه دی وا ي ې  ښ

خپله بڼه څرګند يش او څنګه ې  دی هغس  ځا  وښيي. دا ې  زموږ د اونېد   ېر 
کړه و ه په فر ب، ریا او دوه موۍ وال  د ، نو رحام  بابا هم خپله دا تجربېه بیېانو  

 ل جها  رارسه و .او پیغام ی  دا دی ې  که خاکساره شو، د ځمک  په څېر به ټو 
 په ښه خوی له بدخواهانو ب  پروا یم
 په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا یم
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 د خپل ځا  له خاکساریه رسبلند شوم
 لکه ګرد هس  شهسوار د هر هوا یم
 کمینۍ هس  کامل کړم ې  زه درومم
 لکه ځمکه درست جها  رارسه بیایم
 و هر ېاته په خپل شکل څرګند يم

 ب  ریا یم ایینه غوندې ب  رویه
(۲ :۱۲۵-۲۲۶) 

لکه ې  و اندې م  یادونه وکړه،  رحام  بابېا د انسېاين کرامېت مبلېغ، د برشې  
حقونو پلوی او د  انسانیت علمربدار شاعر دی، دی ځېا  تېر نېورو لېو  نېه ګڼېي، کېه 
نیوک  او نصحت خربه و ، نو تر ټولو و اندې پر خپل ځا  نیوکېه کېو ، د انسېا  د 

څوه پرده پورته کو  او وا ي انسېا  کلېه کلېه د خپېل انسېانیت پېه  پټو څېرو او پردو
جامه ک  داس  کارونه کو  ې  حیوانیت هم تېرې پنېاه غېوا  ،   ېرو ېې  خپلې  
څېرې او شوصیت تېه د مېال او دولېت جېام  ور اغوسېت ،  پېه بېاطی کې  انسېاين 

ا  وا ېي.  وجدا  نه لېر  او نېه هېم انسېاين ارزښېتونو تېه درنېاوی لېر ، دی ورتېه حیېو 
رحام  بابا وا ي ې  که زه په صورت سړی وم او کار م  د حیوا  و ، نو بیا مې  اونېد 

 او صورت ماته څه مانا نه لر  او د انسانیت دعوه م  له یوې مو  ب  ځایه ده.
 که صورت م  د سړ  دی زه ی  څه کړم

 (۱۲۷:۲) په معنی ک  د ېارپایو په حساب یم               
ځي او وا ي ې  انسا  نورو ته د ازار رسولو یا ورتېه د اونېد تریوولېو نیېت  دی و اندې

ولر ، نو بیا د انسانیت له کړۍ نه هم وتلی دی، ځکه پېه وینېا یې  ېې  انسېا  یېوازې د 
سپي لووا نه دا ل)خو ل( کېي ، بلک  خپله انسا  هم کله کلېه تېر سېپي نېاو ه کارونېه 

 مېړان  او مېړين تعرید داس  کوی:  کو ، بد فهمه او بد کرداره و . دی د
 مېړنی ویلی بویه و هغه ته

 ې  ب  وجه  ازار نه کاند  سړی
 اې رحامنه! ې  بد فهمه بد کردار يش
 راته وایه سپی بهرت دی که سړی؟

(۸۹۷:۲) 
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د بابا شاعر  تر   ره پیغوریزه ابېه لېر ، انسېا  پېه دې  ول پوهېو  ېې  خپېل 
څه شوې؟ ته خېو د پرښېتو  یېا ملکېو د مقېام سېړی اصل ته ځري شه، ته څوک وې او 

وې، دا ې  ځا  دې ونه پېژنده، ځمک  ته را وشړل شوې او ې  دلته هست شوې، 
نو بیا دې هم مدام د نورو په عیبونو پس  څراغ را اخیست  و، نو خپلېو دغېو  کېړو پېه 
خو ګاو خر بدل کړې، په داس  حال ک  ې  ستا خپل عیبونه دې تر هغه زیات وو، 

 کله دې هم ورته پام ونه کړ او نه ی  د اصال  په فکر ک  شوې.
 ې  مدام د بل وعیت و ته نظر کړې
 خدای له خپله عیبه ول  ب  خرب کړې
 خدای و تاته د ملکو مقام درکړ

 ته دا خپل صورت په خپله ګاوخر کړې
(۴۴۰:۲) 

، انسېېانا  د یېېوه بېېد  غېېړ  د ، درد، خوښېېۍ او محرومیتونېېه یېې  مشېېرتک د 
و ، خېو رحېام    یښا ي دا پیغام به د سرت انسا  سعد  صاحب له شعره اخیسېتل

بابا ورته له بل  زاو ي ګور  او موږ ته  د بنده موتاریت را یادو  او وا ي: لکه څنګېه 
ې  ګل او خار دوا ه یو بوټی او یوه ر ښه لر ، همداس   زموږ د معنو  وجود ر ښه 

ېي ،  نو دا موږ  یېوو ېې  بېرتېه خپېل وجېود تېه د هم مشرتکه او له یوې ېین  خړوب
 نجس او پاک مقامونه ورکوو.

 ادم زاد په معنی وا ه یو  وجود دی
 یو وجود دی هم ی  پاک هم ی  نجس کا
 که ی  اصل له یوه جویه دی نو څه شو
 د ګلونو هرن کله خار و خس کا

(۶۹:۲) 
 همدا عبارت بل ځای داس  بیانو :

 ه یو صورت دیادم زاد په معنی وا  
 هر ې  بل ازارو  هغه ازار يش

(۸۶۰:۲) 
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پورتنۍ بیت په حقیقت ک  د برش  حقونو د نړیوال منشېور د مېنه ټکېی دی او 
ددې کنوانسیو  اصل پرې وال  دی، پېه دې پیغېام کې  د برشېیت او برشې  حقونېو 
لېه نړیوال پیغام نغښتی او  رحمی بابا ددې حقدار ګرځو  ې  باید د قېوم او هېېواد 

پولو ووځي، نړیواله هست  وګڼل يش او د ټول انسانیت او برشېیت خواخېوږی شېاعر 
 په یوه پښتو لنډۍ ک  راځي:  ورته ووایو.

 مین  له هر څه خرب دار کړم
 په میي  پښه نه ږدم ې  یار به ی  پات  شینه

هر ېا ته د ځا  په سرتګه کتل یا ځا  ګڼل په حقیقت ک  د انسېا  پېژنېدن  د 
اصل دی، د حرضت ادم)ع( اوالده له بل هر هویت و اندې د انسانیت په تار فلسف  

تړل شوې ده. توپیرونه، رنګونه او نژادونه زموږ خپل تولید دی، کنه ټولېه ځمکېه  یېوه 
نړۍ ده، پول  او رسحدونه نه لر ، څوک ې  د رحام  بابېا پېه نظېر دانېا و ، نېو دا 

وک ورته د ځا  په څېر ښېکار ، غېم جها  ی  په خپل ځا  ک  موندلی دی، هر څ
او خوښي ی  خپل ګڼي او د یوه مشرتک حس له لرلو رسه بې  ازاره اونېد کېو ، خېو 
دلته  لېه دې دانېا د رحېام  بابېا هېدف هغېه انسېا  دی ېې  د شېعور سېرتګ  یې  
غړ دل  و ، ځا  ی  پېژنېدلی و  او  بېل یې  هېم درک کېړې و ، همېدا درک هېر 

وږ ټول په حقیقت ک  د یوه خدای تولیېق یېوو او د یېوه انسا  په دې پوهو  ې  م
 خالق لرل باید زموږ تر منه شته فاصل  او توپیرونه هم له منځه یوا. 

 وا ه د خپل ځا  په نظر ګوره که دانا ی 
 اې عبدالرحامنه! جها  ټول عبدالرحام  دی

(۴۱۱:۲) 
ی ، دا  اونېد بل ځای انسا  ته وا ي ې  ته دښمی نه لرې، خپله د ځا  دښمی 

کرل ر بل د ، څوک درته زیا  نه رسو ، یېوازې تېه یې  ېې  خپېل ځېا  تېه زیېا  
رسوې، خو که ېېرته اغز  کرې بیا ی  حاصل ک  د ګلونو مته مه لېره او کېه بېل تېه 
دې په ذهی ک  د بدۍ فکر و، نو بیا په کوم دلیل له نېورو د خیېر ښېېګڼ  او نېکېۍ 

ونو د امی او اما  هیلېه لېرې، نېو د کښېتۍ غونېدې د مته لرې. که ته د اوند له توپان
خلکو خدمت وکړه.که بل ته په خواره سرتګه ګورې، نو تر ټولو و اندې به ستا صېورت 
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خېېوار او زار يش. پېېه دې ا ه د بابېېا هغېېه مشېېهور شېېعر ېېې  د لېېو  انسېېاين کرامېېت 
 استازويل کو ، داس  دی.

 کر د ګلو کړه ې  سیمه دې ګلزار يش
 ه په پښو ک  به دې خار يشاغز  مه کر 

 ته ې  بل په غشیو ول  هس  پوه شه
 ې  همدا غشی به ستا په لور ګوزار يش
 کوهي مه کنه د بل سړ  په الر ک 
 ېرې ستا به د کوهي په غا ه الر يش
 ته ې  هر ېاته په خوارو سرتګو ګورې
 ال  ومبی به ستا صورت تر خاورو خوار يش

 دی ادم زاد په معنی وا ه یو صورت
 هر ې  بل ازارو  هغه ازار يش
 هغه ز ه به له توپانه په اما  و 

 (۸۶۰:۲)کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار يش ې            
انساين تاریخ  که له ایثار او د رباين متابعېت لېه پېاڼو  ک دی، خېو د خېدا ي او 

ازاتو  ځېا  تېر پیغمرب  له کاذبو  بابونه هم لر ، له ایام  او تقېوا پرتېه پېر نېورو امتیې
خپلو همنوعو لو  ګڼل، نورو ته تر ځېا  ښېکته او پېه سېپک نظېر کتېل د انسېانیت د 
دنګ ېینار هغه ېینجېی دی ېې  د هغېه د عمېر او تېداوم لېه ځېواک څوېه تغذیېه 
کېي  او په پایله ک  ی  را نسکورو ، ځکه خو دا کېرب او غېرور د انسېانیت هغېه بلېه 

رته متوجه شوی  او وا ي ې  دا تفاوتونېه د ځېا  منفي ځانګړنه ده ې  رحام  بابا و 
لو  ګڼلو یا ورکولو لپاره نه، بلک  ځا  پېژندن  لپاره د . د خدای تعالی قول هم دا 

 دی ې  انسانا  م  په تفاوت رسه پیدا کړ  د .
 هس  مه وایه ې  زه یم په جها  ک 
 پیدا کړی خدای د رس له پاسه رس دی

 ت دیپیدا کړ  خدای سړ  په تفاو 
 هس  نه ې  جها  وا ه برابر دی

 (۴۲۶:۲) 
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دی انسا  ته د لویي او لو  انساين مقام الرې ېارې هېم ښېيي او وا ېي ېې  لېه 
ځانه په ب  خربۍ ک  لو  مقام ته رسېدل څه اسا  او د هر ېا د وس  کېار نېه دی، 
 مال او ظاهر به یو ېا ته په ماد  لحېاظ مقېام ورکېولی يش، خېو د ادمیېت مقېام نېه

وروز  او  تيش ورکولی، ددې لپاره باید انسا  خپېل ظېاهر نېه، بلکې  خپېل معنو ې
 لو ې که  ته ی  ورسو ، هغه له ځانه ناخرب ته ))هلک(( وا ي.
 که په قطع د متام جها  ملک ی 
 ې  له ځانه خرب نه ی  ال هلک ی 
 ادمیت خو څه په مال او په شال نه دی
 پک ی ته ې  خیال په شال و مال کړې ځکه س
 بزرګي په دلجو ي که ده د خلکو

 ته ې  خلک  وبوې څرنګه بځرک ی 
 په لو ۍ ک  لو ي ېرې ده احمقه
 کمینیه وته مټ کړه که سالک ی 

(۴۷۱:۲) 
صرب او استقامت د انسانیت د معراج بل پو  دی، انسا  کلېه خپېل   ېر متعېايل 

رحېام  بابېا صېرب صفات هم د ب  صربۍ په توپا  ک  ورکو  او تېروتن  کو ، خو  
ته د تسلیمۍ په مانا نه ګور ، د هغه صرب د زغم، تدبیر او حوصل  په مانېا دی. دی 
وا ي ې  په ټیټ عمر ک  زموږ د سرتو غمونو یوه رسېینه خپله ب  صرب  د  ېې  

 نه مو له کړاوه ځا  اغورلی او نه مو هم د غم کهه را ټیټه کړې ده.
 ر يشکه دې غم د درست جها  تر ز ه ېاپې

 دلګیر مه شه هس  وایه ې  به تېر يش
 په لي عمر ک    ر غم له کومه راغی

 خو له خپل  ب  صربۍ په سړ    ر يش
(۸۶۸:۲) 

 رحام  بابا د دنیا په ا ه هم   رې خربې لر ، په ځینو برخو ک  د دنیېا پېه ا ه د
د عقبېا  ده فکر متضاد دی، کله وا ي ې  دنیا په احمقانو ودانه ده او کله وا ي ېې 

توښه ده، خو په ټوله ک  په دې برخه ک  خلکو ته د اخرت تش  نسو  نه ورکېو ، 
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بلک  هغېه ګټېور یېا د لېوی  الرې د رس بېازار یې  ګڼېي ېې  د عمېر د لېوی  الرې د 
مساپرو لپاره د ا تیا و  توکو پېرلو لپاره ا یی دی . د وخت درناوی او د اوند لېه هېرې 

له توصیه ده، ځکه تېر مهال پس  ارما  کول په مړ  شېب  نه ګټه اخیستل د هغه ب
 پس  د ا ا مثال لر .

 دوباره دې راتله نشته په دنیا
 نی دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا
 تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی
 مړ ېا نه دی اوندی کړی په ا ا

 هغه ناوې ې  په ځا  ښایسته نه و 
 څوک ی  څه کاند  ښایست د مور نیا

(۲: ۲۰۸) 
خېو پېه همېدې  ،رحام  بابا که دنیا ته د راکړې ورکړې د بازار پېه سېرتګه ګېور 

بازار ک  خپل دریه هم راته څرګندو  او وا ي ې  د دنیا تر ټولېو سېرته متېاع دیېی 
 دی او دی نه غوا   ې  دا متاع په دینار بدله کړ .

 رحام  هس  ب  وقوف سوداګر نه دی
 کا ې  د دیی متاع بدله په دینار

(۷۲:۲) 
خدای تعالی د پوهو او ناپوهو کسانو د برابرښت خربه د پوښېتن  پېه  ول مطېر  
کړې او بیا    د پوهانو د برترۍ او لو  مقام تایید کړی دی، ځکه خو په ټېولنیز اونېد 
ک  پوهه یوازې انساين امتیاز یا برتر  نه ده، بلک  سرت مسوولیت هېم دی. دی پېه  

و مسوولیت ته اشاره کو  او وا ي ې  پوه د خپل  حاصېل دې ېاره ک  د پوهو خلک
 کړې پوه  په سبب تر ناپوهو   ر مسوولیتونه لر  او پوښتنه ورڅوه کېي . 

 له ناپوهه خلکه نه کېي  پوښتنه
 زه و تاسو و ته وایم پوهېدلیو

(۱۵۲:۲) 
بیا د بله خربه دا ده ې   کوم انسا  ناپوه و  او بیا هم ځا  هوښیار بويل، دا نو 

هغه بله ګناه ده، هوښیار ناپوه هغه دی ې  په خپلېه نېاپوهۍ اقېرار وکېړ ، خېو کېه 
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هوښیار ځا  خپله تر نورو پوه وګڼي، نو د رحام  بابا حکېم دا دی ېې  پېوه یې  مېه 
 ګڼه.

 پوه خلک هغه د  ې  اقرار په ناپوهۍ کا
 (۸۲۸:۲) هر ې  ځا  هوښیار ګڼي هوښیار ی  مه ګڼه                

د انساين شوصیت د تکمیېل بېل مهېم پېړاو عشېق دی، عشېق ېې  د انسېانیت 
جوهر ورته ویل کېي ، د رحام  بابا د شاعرۍ بله سرته موضوع ده، دده په شېاعرۍ 
ک  د مجاز  او حقیقي عشېق دوا و پراخېه مضېامیی راغېيل د ، دی خپلېه تېر یېوه 

لو مولوقاتو پېالر او شاعر او صويف و اندې تر ټولو سرت عاشق دی، دی عشق ته د ټو 
په اوند ک  تر ټولو مهم کار وا ي، ځکه خو همدا عشق دی ې  د رحېام  بابېا نامېه 

 ته ی  ابدیت او تلپات  مقام ور په برخه کړی دی.
 دا جها  دی خدای له عشقه پیدا کړی
 د جمله وو مولوقاتو پالر دی دا

 تر عشق غوره بل هېڅ کار په جها  نشته
 (۵۶:۲) ونو غوره کار دی داتر همه کار         

د رحام  بابا عشق د انسانیت او ځا  پېژندن  عشق دی، دی حقیقي  وند هغه 
څوک ګڼي ې  ال ی  سرتګو د عشق نوراين نور نه و  ملس کړی، ځکه ې  پېه دې 
ابد  نور ک  ورته د خپل خالق او د هغه د مولوق  پرانېست  مینه سېرتګګونه وهېی 

س کو ، د مر  لېه و ېرې امېا  یېا سېکو  مېومي او   ېر لېه او په ټولو حواسو ی  ح
 سرتګو پناه پړاوونه او منزلونه ورته د رڼ  هېندارې په څېر ځا  ښکارو .

 که د ون  په څېر ګل او مېوه غوا ې
 ځا  په  ر کړه سایه با  د هر خاکسار شه
 د رحام  په عاشقۍ ک  سرتګ  وشوې

 څوک ې  وا ي عاشق  وند دی هغه خوار شه
 (۱۳۹:۲) 

بل ځای بیا عشق ته د الرې د غبار نه، بلک  د رحمت د ور ځ  په سرتګه ګور  
او وا ي ې  د عشق الره اغزنه، ستړې او په ظاهر  لحاظ انسا  خواروونک  ده، خو 
مین  خوار کړی انسا  خوار نېه دی، دا ېې  اغېز  تېه هېم د ګېل د ګاونېډیتوب پېه 
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ین  خوار  او درد هېم یېو لېوی مقېام لېر  حساب یو مقام حاصل دی، نو داس  د م
 ې  د رښتیني عاشق یو ښه امتیاز ګڼل کېي .

 هر ې  خپل  مین  خوار کړ خوار ی  مه ګنه
 عشق د رحمت ابر دی غبار ی  مه ګڼه

 خار ې  په ګل پورې و  د ګلو په حساب دی
 څه شو ک  نوم  خار دی خار ی  مه ګڼه

(۸۲۸:۲) 
عشق ازاد دی، رهېرب دی، د خپېل ځېا  ښېاغلی  د اهل عرفا  باور  دا دی ې  

پاېا دی،  فرمایش او خواهش نه مني، په ز ه اوند کو  ې  دا ځانګړنېه یې  انسېا  
ته د ازادۍ ابد  لذت ورڅکي.  له عشق رسه له نورو تړلو مفاهیمو یو عقل او بل هم 

رنۍ د هرن دی،  رحام  بابا ورڅوه ب  پروا ي نه کو ، عشق ته د هرن او عقېل د کېو 
نازويل مېلمه مقام ورکو ، خو په ضمی ک  په یوه بل ټولنیز پیغام ک  بې  جسېتجو  
او ب  فکره ټولېدنه ې  د یو څه په ا ه کړ    ر سېوچ او فکېر کولېو د یېار د زلفېو پېه 

 څېر نه و  پر شا  کړ ، د ټولنیز فساد المل ګرځي.
 ې  ی  ز ه يش هلته کښېني هلته پاڅي

 ه داماد دیعشق د عقل و هرن کر 
 ې  پر شا  د یار د زلفو په څېر نه و 
 جمعیت د هغو ز ونو لوی فساد دی
 که کامل د کمینۍ په اندازه و 
 فوقیت د شاګردانو په استاد دی

 (۴۲۵:۲) 
همدلته که خربه د مجازې عشق يش، نو رحام  بابا بیا هېم خپلېه خېربه لېر  او  

ا کېي .  لیال به دومره ښکل  وه کېه د ښکلو د ناز او حسی له پرورش څوه نه ب  پرو 
نه؟  خو موږ ته د مجنو  له سرتګو ښکل  ده.  د سینګار پېه ا ه د هنېدوانو یېوه متېل 
ې  ))   ر سینګار په خپله بدرنګۍ اقرار دی((، رحام  د یوه ښېکال پېژنېدونکي پېه 
توګه هم دا موضوع درک کړې ده.  کېم خېوراک او سېواوت یې  انسېا  د بېاطني او 

   ښکال دوه نور  صفتونه بليل د .ظاهر 
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او په انسا  ک  د صرب او استقامت د و تیاوو روزل د رحام  بابا د  قناعت ورکول
 (۸۷:۴شعر یوه متعايل ځانګړنه ده. )

خپله خربه مېو  پهبله مهمه خربه د رحام  بابا ټولنیز منطق او استدالل دی ې  
بیتونېو وروسېتۍ بیېت یې  زمېا ددې د باور کهه لو و  او له واره یې  منېو، د النېدې 

 خربې ښه ثبوت دی. 
 ناز د حسی پرورش مومي له عقشه
 هس  نه ې  د خوبانو په سینګار يش
 کم خوراک سړی نيدې کړ  فرښتو ته

 هر سړی ې  بسیار خور يش بسیار خوار يش
 خزانه په سواوت باندې زیاتېي 
 د کوهي اوبه ې  وباس  بسیار يش

(۸۶۲:۲) 
ام  بابا له قومیت، دیی، مذهب او بل هر تړاو و اندې د انسېانیت پېه لنډه دا ې  رح

ا ه فکر کړی دی، او وا ي ې  )) زه عاشق یم رسوکار م  دی له عشقه((، ځکېه خېو یې  
په انساين ټولنه ک  د یوه سامل، مودب او په ټولېو انسېاين او اخالقېي معیېارونو د برابېر او 

یوه تصويف شاعر او په خدای میی انسا  پېه حیېث متعايل انسا  په رامنځته کولو ک  د 
 مخ( ۵۵:۱)خپل برش  مسوولیت په ښه توګه درک او ادا کړی دی. 

هېره دې نه و  ې  رحام  یا عبدالرحمی بابېا د اديب تېاریخ پېه لحېاظ د پښېتو 
اب  کالسېیک عرفېاين او تصېويف شېاعر دی ېې  د کېورنۍ،  ټېولنیز اونېد، درس او  

  ر کره معلومات نشته، خو دا خربه یقیني ده ې  په پېښېور کې   خپلوانو  په ا ه ی 
( کې  مېړ شېوی، د هېې ق ۲۰۴۱ق( کال ز ي دلی ک  ز ي دلی او پېه ) ېه۲۲۱۳په )

پښتو  قوم له مومند قبیل  رسه تړاو لر ، د پېښور په هزارخانو ک  خاورو ته سېپارل 
فانو او شاعرانو د راټولېېدو شوی او سلګونه کلونه وروسته ی  هم مزار  د صوفیانو، عار 

 (۲۹۷:۵) مرکز دی.
رحېېام  بابېېا پېېر ادب تېېاریخ رسبېېېره د پښېېتو ادب ماسېېټرۍ دوره کېې  د رحېېام  
پېژندن  مضمو  ک  هم تدرسېي . تر دې دمه د نومو   د د وا  لسګونه بېالبېلې  

 نسو  هم په پېښور او هم کابل ک  ېاپ شوې د .
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 پایله
  بابا رښتیا هم یو عاملګیر یېا نړیېوال شېاعر او د په پایله ک  ویلی شو ې  رحام

برشیت خواخوږی انسا  دی ې  تر یېوه قېوم، هېېواد او یېوه فکېر پېورې یې  نېه شېو 
محدودولی، دده ا ډیاله ټولنه یوه داس  ټولنه ده ې  له کرک ، تاوتریووايل، ظلېم، 

رونو ک  خلکو دوه رنګۍ او یو د بل پر حقوقو له تېر  څوه پاکه و . ده په خپلو شع
ته د انسانیت، یو بل منلو، متقابل درنښت، حوصل ، زغېم او عېدم تشېدد سپارښېتنه 
کېېړې ېېې  دا هېېم د افغانسېېتا  د برشېې  حقونېېو او هېېم د برشېې  حقونېېو د نړیېېوال 

 کنوانسیو  د اصولو اوسنۍ سپارښتن  د .
هېره  رحام  بابا د یوه ځريک او سرتګور شاعر په توګه د انسا  پېه ا ه فکېر کېړی،

انساين ترااید ، محرومیت او نادوده ی  ې  لیدل ، سرتګ  یې  نېه دې پېرې پټې  
کړې، د ېا د خپګا  پروا ی  نه ده کړې، موامخ ی  پرې نیوکه کړې او د یوه مهذب 

 انسا  د ځانګړنو او مهذب شوصیت د موندلو په ا ه ی    ر څه ویيل د .
 وړاندیزونه

المه اقبال، ټاګور، بابا طاهر او... په څېر سېرت رحام  بابا د سعد ، موالنا، ع. ۲
مفکر شوصیت دی، لکه څنګه ې  نور پر نړیېوال منېل شېو  او پېژنېدل شېو  

 د ، داس  دې د رحام  بابا فکر هم نړیوالو ته د هغوی په ابه معريف يش.

د نومو   پېه ا ه کېورين سېیمینارونه او اديب پروګرامونېه جېو  ي ، خېو اوس . ۱
ده ې  د برشیت ددغه سرت خواخوږ  څېېره او شوصېیت نړیوالېو تېه ددې ا تیا 

ور وپېژندل يش او واضح يش ې  موږ هم د نړۍ په ا ه فکر او برش  دریه لېرو، 
 تشدد او تاوتریووالی په موږ تپل شوې پدیده ده.

په پوهنتونونو په ځانګړ   ول بهرنیو پوهنتونېو کې  بایېد د رحېام  پېژنېدن  . ۸
 ک بحثونه مطر  يش او ال ښه وپېژندل يش.علمي او اکا می
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Abstract 

 In this broadest, is the part of the culture customs. It 
is produced by the community and is usually transmitted 
orally or by demonstration. In the Pashto folklore, the 
children's literature is a special form of Pashto folklore 
literature, in children's literature, most aspects of the 
pediatric environment are reflected in the way children 
and children can better understand and interact with in 
their daily lives.  

In this scholarly research, which is specific to the 
artistic aspect of child literature, first the child's literature 
is briefly identified; the main aims and characteristics of 
the child's literature are then identified. 

 لنډيز 
د ماشومانو په ادبیاتو ک  تر   ره د ماشومانو د ېاپېریېال هغېه خېواوې مېنعکس 
شو  ې  ماشوما  او کوېنیا  ی  په ښه  ول درک کوالی يش او په خپېل ورځنېي 

د ک  وررسه رسو کار لر . پېه دې علمېي ې څېړنیېزه لیکنېه کې  ېې  د ماشېوم د اون
ادبیېېاتو هېېرن  ا خ تېېه ځېېانګړې شېېوې ده، لېېومړی پېېه لنېېډ  ول د ماشېېوم د ادبیېېاتو 
پېژندنه شوې؛ ورپس  د ماشوم د ادبیاتو عمېده اهېداف او ځېانګړن  پېه ګوتېه شېو  

او پېه کې  څرګنېده شېوې  د ، وروسته د ماشوم د ادبیاتو هرن  خواوې څېړل شو 
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 د اواو هرن  پلوه له خاصو ارزښتونو څوه برخمی د   له اديبد ماشوم ادبیات ې  
دغېه  ول ليکنېو  د او څېړونکېو عېام  ځېانګړن  ېې  پوهېانو رې مهم  او   تهرن 

، په پای ک  د مقال  یېوه لنېډال کي په ز اته پيامنه شتهادبیاتو لپاره ښوديل، په دې 
 .وې دهپایله و اندې ش

 رسیزه
د پښتو وليس ادبیات ې  زموږ د ولېس د هېرن  اسېتعداد ښېکارندویي کېو ، د 
دې ولس د ټولنیز اوند هنداره بلل کېېي  ېې  د ولېس د اوندانېه ټېول  خېواوې پېه 
 خپله سینه ک  خوند  کو  او ټول فورمونه ی  د پښتني کلتور له معنېو  شېتمنۍ

ه لېومړ  رس کې  پېه دوو برخېو و شېل څوه را پیدا شو  د . دغه وليس فورمونېه پې
کېدای يش: لومړۍ برخه ی  وليس سېندرې )منظېوم ادب( د  ېې  دا بیېا پېه دوه 
 وله د : عام  سندرې او خاص  سندرې ې  د ماشوم ادبیات، لکه: )د ماشېومانو 
سندرې، منظوم  کیسۍ، د میندو سېندرې او د ماشېومانو مشېاعرې( یې  پېه عېامو 

ې  ویونکي یې  معلېوم نېه و  او د عېام ولېس ګېډ مېال  سندرو ک  شاملېي ؛ ځکه
 ګڼل کېي .      

مېېه برخېېه یېې  وليسېې روایېېات )منثېېور ادب( د ، لکېېه ټېېوک ، منثېېور متلونېېه، یدو
 منثورې کيسۍ یا منثور ا ونه، تکیه کالمونه، نکلونه او داس  نور. 

 په هر حال راځو دې ته ې  خپلېه دا هېرن او هېرن  ارزښېت څېه تېه وایېي؟   ېر
وخت موک  م  د هرن په ا ه پېه یېوه کتېاب کې  داسې  لوسېتي وو : هېرن د غيونېو، 
کلمو، رنګونو، شکلونو، حرکېاتو او یېا نېورو عنېارصو داسې  شېعور  تولیېد او منطقېي 

 ترتیب دی ې  د انسا  د ښکال پر احساس مثبت اغېز وکړ .
مېټ د هرن  ارزښت بیا هغه معیار یا کیفیت دی ېې  د ذهېی او احساسېاتو پېه 

 انسا  په ښکال خوښي ذوق مثبت اغېز وکړ .
د ادب لپاره مهم رش  هرن ت دی؛ ځکه د ادب پېه برخېه کې  تېل دا خېربه کېوو 
ې  هره هغه وینا لیکنۍ و ، که ګړنېۍ؛ نظېم و  یېا نېرث؛ خېو ېې  هېرن  ارزښېت 
ولر  ادب بلل کېي ، په ولسونو ک  د شته معنو  پانګ  هغېه برخې  ېې  هرن ېت 

وليس ادب ک  نه شاملېي ،ځکه کله ېې  مېوني د ادب کلمېه کېارو؛ نېو  ونه لر ، په
 هرنیت ورته د رش  په توګه ا ښودل کېي  ې  وروسته به پرې بحث ويش. پېه دې 
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لیکنه ک  تر   ره هڅه شوې، تر څو د ماشوم د ادبیاتو هرن  خواوې څرګندې کېړو؛ 
 ځکه اوسمهال د ماشوم ادبیات یو   ر مهم بحث دی. 

او ساعت تېرۍ تېه هڅېو ، د  تفر ح ماشوما ادبیات نه یواځ  دا ې   مماشو د 
 ماشومانو په ذهني او فکر  
پېېه  کېېو ، شېېناآ  یېې  هېېم د نېېي او مېېذهبي امېېورو رسهوده کېې  مهېېم رول لېېر ، 

کو  او پيېدا احسېاسمرسېت   ت او د ټېولنيزېصېميمي وايل،رښېتين ماشومانو ک  د
 . زنه ک  بشپړه او فعاله ونډه لر باالخره د ماشومانو د استعدادونو په رو 

که ېېرته د ماشوم په ادبیاتو ک  هرن  ا خونه د بڼ  او محتوا له موې  )تویېل، 
منظر کيش)انځورګر (، رواين او ساده ګي، راښکو ، د لفظ او معنېا تېرمنه ارتبېا  
او سمو ، وز ، قافیه، ردید او...( تر څېړن  الندې ونیول يش؛ نېو څرګنېده بېه يش 

 ماشوم ادبیات له هرن  پلوه د پام و  د .   ې  د
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

د دې څېړن  اهمیت او مربمیت په دې ک  دی ېې  لېي تېر لېيه وکېوالی شېو، د 
وې څرګندې کړو، د ماشوم د ادبیاتو ځانګړن  او اهېداف   ماشوم د ادبیاتو  هرن  خوا

( څرګند کړو، ځکه د ماشوم په دقیق  ول وپېژنو او په وليس ادب ک  ی  ځای)مقام
ادبیات له ساعت تېرۍ ور ها خوا د پند، عربت او د ټېولنیز اونېد   ېرې ښې  بېلګې  
هم له ځا  رسه لر  ې  د ماشومانو د استعدادونو په روزنه او د ماشومانو پېه فکېر  

 او ذهني وده ک  بشپړه او فعاله ونډه لر .

 موخهد څېړنې 
ځانګړی هدف او مقصد لېر  ېې  هغېه پېه اصېل دا ې  هره لیکنه او څېړنه خپل 

ک  د حقایقو څرګندول د ؛ نو د دې علمېي ې څېړنیېزې مقېال  لېه لیکلېو او بشېپړولو 
 څوه زما موخه او هدف د ماشوم په ادبیاتو ک  د هرنیت د ځانګړنو څېړنه او کتنه ده.

 د څېړنې پوښتنې
 د ماشوم ادبیات د څو ا خونو له مو  څېړل کېدای يش؟ .۲
 د ماشوم د ادبیاتو عمده اهداف څه د ؟. ۱
 د ماشوم ادبیات د کومو ځانګړنو لرونکي د ؟ .۸
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هرنیت څه شی دی او په یوه اديب لیکنه ک  هرنیت د څو ا خونېو لېه موې    .۴
 مطالعه کېدای يش؟

 د ماشوم په ادبیاتو ک  تر کوم  که  هرنیت پالل شوی دی؟ . ۵
دې څېړنیزه مقالېه کې  مطېر  شېو  ېې  پېر دا او دې ته ورته نورې پوښتن  په 

 خپل ځای به ځواب يش.

  د څېړنې میتود
ریحي او ېد دې علمي ې څېړنیزې مقال  په بشپړولو ک  تر   ره له تحلیيل ېېې تشې

 کله نا کله له پرتلیز میتود څوه کار اخیستل شوی دی. 
 اصيل موضوع

  يش: د ماشوم ادبیات عموما  د دوه ا خونو له مو  څېړل کېدای
د ماشومانو هغه ادبیات ې  د نورو له خوا د ماشېومانو لپېاره جېو  ي  ېې  (الف

ېې هغه ې  د عامو او بې  سېواده ۲دا هم بیا په خپل وار په دوو برخو  لبند  کېي : 
خلکېو لېه خېېوا پنځېول کېېېي  او لېومړنی ویېونکی یېې  معلېوم نېېه و ، لکېه: د مینېېدو 

مانو د ویده کولېو، پېه خېربو راوسېتلو او سندرې ې  پښتن  میندې ی  د خپلو ماشو 
کرارولو لپاره په خپل خواږه آواز او خاص آهنګ رسه خپل ماشوم تېه وایېي. د ماشېوم 
پر کرارولو او ویده کولو رس بېره د میندو سندرو بلېه ګټېه دا ده ېې  ماشېوم د خپلې  

 مور له خربو رسه اشنا کو  او ار په خربو راځي، لکه دا سندره:
 انه( ښایسته ېې ښه دې توره ښه وسله ېې په ښایسته نیيل سپره)پالنکی ج

 ې  نیلی دې متاش  کا ېې تور تازیا  د  وررسه
 دویمه بېلګه:

 آللو ې للو ې للو پالنکی جا  داس  ویده دی، لکه ګو ی د رنجو
ېا وهلی، ېا وهلی ېې هلکانو، جینکو په صحرا وهلی ېې د مور او پالر نه ی  په 

 مخ(۸۶ :۲غال وهلی )
په ټوله ک  د میندو سندرې کوم ځانګړی سکښېت او جو ښېت نېه لېر ، کلېه     

دوه، کله درې، کله څلور او کله تر دې هېم زیېات منظېوم ترکیبونېه او یېا هېم مرسېې 
و . دغه سندرې څپه ییز او و  لر ، د مرسو څپ  ی  کله لېيې او کلېه هېم   ېرې 

 و  ې  پورته ی  بېلګ  و اندې شوې.
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اشوم هغه ادبیات ې  په ټولنه کې  د لوسېتو او بېا سېواده خلکېو لېه خېوا ېې د م۱
پنځول شو  و  ې  ښه مثال ی  د محمېد نېواز حقیقېت سېانېی ښېکيل تولیقېات 

 د ، دا ی  هم یو دوه بېلګ :
 د هللا کېېتېاب قرآ  دی ېېېې ې  نازل په پیغمرب دی
 مخ(۸: ۴کتابونه   ر شته هر خوا ېېېې خو قرآ    ر معترب دی)

 دویمه بېلګه:      
 د نېی ورځ  کمکیا  یو ېېېې سبا ته مرشا  یو
 د خپېېېېېېل وطی د غېيې ېېې تازه تازه ګال  یو
 وطی زمېېېوږه مور ده ېې موږ وا ه ی  بهیا  یو
 په هسکو غرونو ګرځو ېې د هسکو غرو بازا  یو
 د وطېېېېېی تران  وایو ېېې نجون  که ځوانا  یو

 ب یو ېې مکتب په لور روا  یود پوهې  په طېېل
 مخ(۲۳: ۴استاد مو حېېقیقت دی ې موږ وا ه شاګردا  یو )

له میندو ور هاخوا، د ماشېوم د ادبیېاتو هغېه لیکېوال ېې  د کوېنیېانو او تنکیېو 
زملوټو لپاره څه لیکي، تر هېر څېه لېومړی با ېد  خپېل مواطېب )ماشېوما  او تنکېي 

پېژندل کېي  ې   ه دې ن ه. ماشوما   واځ  پپوره او بشپړه معنا وپېژين هزمليا ( پ
 ها ه  ېې  د کوېنيېېانو د ارواپېېوهن  کتابونېېه  ولوسېېتل يش؛ بلکېې  ليکېېوال با ېېد لېې هپېې

 هز ه کړ ؛ نو هله بېه  د ماشېوم لې  هماشومانو رسه  اوند وکړ ، خپل  ماشومتوب  را پ
و ليکوال کولی وروسته   دې  تر، رښتيني اوند رسه اشنا يش، ا تياوې  به    وپېژين

لوسېتو خونېد واخېيل.  ه يش ماشومانو ته  و مطلب  هغس  وليکي ې  ماشوم    لې
هامغېه اصېيل بڼېه   ه ېې  هېر  ول و  یېا د ،  پې هلیکوال باید ماشومانو تېه هېر څې

  .  رو خيايل ليکنو څوه دې   ه ويش هو اندې کړ  او ل
و رامېنه تېه شېو  هغه ادبیات ې  خپله د ماشومانو له خېوا پنځېول شېو  ا (ب

د ، ممکی په دې ک  هم د لویانو ونډه موجوده و ؛ خو دغه برخېه د ماشېومانو پېه 
خولو ک  دومره سولېدل  ې  اوس پرې هېڅ داس  فکر نېه کېېي  ېې  ګونېدې دا 
دې لویانو پنځويل و  او د ماشومانو د خپلو تولیقېاتو پېه نېوم یېاد ي ، مېثال  ې د و و 

ورو ادبیاتو په لېړ کې  یېو  ول مشېاعرې هېم لېر ، دا د مشاعرې: ماشوما  د خپلو ن
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ماشومانو یو  ول مسابقو  سندرې د  ې  خپل ذهنونېه د اديب پېانګ  د خونېد  
کولو لپاره پرې روز . دغه سندرې په مسابقو  توګه ماشوما  داسې  وایېي ېې  یېو 
ه ماشوم د سندرې رس وایي او بل ی  سندره ور بشپړو ، که مقابېل لېوری یې  سېندر 

 وربشپړه نه کړ ؛ نو پړ کېي  او لوبه بایيل، دا ی  هم یو څو بېلګ .
 د دې ځای او د کابله  ېېېې   په    ناسته ده بلبله

 ته وایه غنم  ېېې   خربې دې منم
 مخ(۴۲: ۲ته وایه جوار  ېې خربې دې په وار  )

 د غره په رس د ه  ېېې پرې وخته ګيد ه
 مخ(۵۹: ۱اال نور  ) د غره په رس تنور ېېې ترې راوخوت

 ته وی او ه  ېېې  شاته دې مېړه
 ته وی مېز ېېې د مېړه ګا ی دې تېز
 ته وی ېای ېېې زموږ کره مه راو ه بهی

په ادبیاتو ک  له مشاعرو وروسته کیسۍ)ا ( ځانګړی ځای لېر  ېې  د م د ماشو 
شومانو ماشومانو په فکر  او ذهني وده ک  مهم رول لر ، دغه فورم هم تر   ره د ما

د »د فکر  محصول ز ينده ده، د دې فورم په ا ال استاد حبیب هللا رفیع په خپېل اثېر 
کیسۍ ې  پېه در  کې  یې  ېیسېتا  بېول  او )) : ک  داس  لیکي «خلکو سندرې

ځین  خلګ ورته ا ونه او ټکونه هم وایي، د پښتنو ماشومانو یو فوق العاده رس ګرمي 
و  او خپل ساعت پرې تېرو ، دا هېم یېوه   ېره ده.... ماشوما  شپ  په کیسیو لنډ

فوق العاده، مفیده او ګټوره ذهني مسابقه ده. کیسېۍ عمومېا  پېه دوه  ولېه د ؛ یېو 
 مخ(. ۶۰: ۱) (( ول ی  منظوم  او بل  ول ی  منثورې د .

کیسۍ یا ا ونه که منظوم و  یا منثور؛ خو تر کومه ې  زما په یېاد ي ، ټېول یې  
یوه ځانګړې پوښتنیزه اصطال  ) دا څه شی دی؟( رسه پېلېېي  د خطاب پر وخت په 

 او له مواطب څوه د معام د حل غوښتنه کېي ؛ دا ی  هم یو څو بېلګ :
 سور دی سندوخک دی ېې له رسو غمیو  ک دی

 دویمه بېلګه:
 پیدا يش هېڅ نه و  د ورځ  ېې خو ې  شپه يش را

 هر ېاته په خندا يش
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 خندا رسه ا  ي  خندا ی  ده فیض ناکه ېې له
 مخ(۷۶: ۵ځا  وخور  بیا ورکېي  )

بل مهم بحث د ماشومانو سندرې د  ې  پوره وليس رنګ لر  او د وليس اونېد 
یوه روښانه هنداره بلل کېدای يش، په دغو سندرو ک  له کومیډ  موضېوعاتو، طنېز 
ه او ساعت تېرۍ ور هاخوا  ول  ول مطالب ځایېدلی او بیانېدلی يش، دای  هېم یېو 

 بېلګه:
 زما لنډیه ېرګه ې  سهار به دې نارې کړې

 ته ېا زرې زرې کړې
 مخ(۵۷: ۱ما په ا ا سرتګ  درپس  رسې کړې )

همدغېېه د ماشېېوانو کیسېې ، سېېندرې او لېېوب  د ماشېېومانو پېېه روغتیېېا، ټېېولنیزې 
روزن ، شوصیت جو ون  او مقام موندن  په برخه ک  خورا زیات رول لېر  ېې  لېه 

 مخ(۲۴۸: ۸ر ز ښت پورې د انسا  له طبیعت رسه ملګر  و .  )ماشومتوبه بیا ت
 د ماشوم د ادبیاتو ځین  عمده اهداف په الندې  ول و اندې کېي  

  د کوېنيېېانو ذهنېېي تېېه هڅېېول، مطېېالع   ېزادآ ماشېېوما  زمېېا پېېه انېېد
او د ماشومانو فکر  وسعت او پراخوايل ته وده ورکېول ېې  ښې  استعدادونه غو ول 

نه)ېیستانونه( د ، په دغو لوبو کې  یېو ماشېوم ېیسېتا  وایېي او بېل بېلګ  ی  ا و 
ماشوم ی  ځوابېو  ېې  دا کېار ماشېوما  فکېر کولېو تېه هڅېو  او اسېتعدادونه یې  

 لو و .
 له د ني او مېذهبي ، اخالقي الرښوون ، ماشومانو ته د تفر ح زمينه  برابرول

 ه او پېېه ماشېېومانو کېې تېېه د هغېېو پاملرنېې روغتيېېا ،شېېنا يآ  د ماشېېومانو امېېورو رسه
، مثال : کله ې  ماشېومانو مرست  عالقه پيداکول ت او د ټولنيزېصميمي ويل،رښتين

ته نکلونه او کیس  و انېدې کېېي ، لېه سېاعت تېېرۍ ور هېا خېوا د پنېد، عېربت او د 
ټولنیز اوند   رې ښ  بېلګ  هم له ځا  رسه لر  ې  د ماشومانو د استعدادونو پېه 

 . فعاله ونډه لر  روزنه ک  بشپړه او
 پېه او  ابې  پېه  ېادولو کې  لېه ماشېومانو رسه مرسېته پېه ښېه  ول د مېورنۍ
  پياو  ، لیکېل او اور ېدل(لوسېتل ،و ېلزده کړې د مهارتونو) د د اب  و ک  ماشومان
 : بېالبېل موونه(۳) کول.
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 :د ماشوم ادبيات به   رې ځانګړن  ولر ؛ خو ځین  مهم  ی  دا د 
ې ته اشاره وکړه ې  د ماشومانو ادبیات د جو ښت له موې  موک  م  هم دې خرب 

 په دوه  وله د :
د ماشومانو هغه ادبیات ې  د نورو له خېوا د ماشېومانو لپېاره جېو  شېو ،  (الف 

 لکه: د میندو سندرې یا نور  ولونه.
هغه ادبیات د  ې  خپلېه د ماشېومانو لېه خېوا پنځېول شېو  او رامېنه تېه  (ب 

 شو  و .
 دبياتو په ځانګړنو ک  لومړۍ هغه ی  د الد کټګېورۍ تېه متوجېه د ماشوم ا

ده؛ یعنې  د ماشېوم ادبيېاتو لیکېونکي با ېد ماشېومانو تېه د اديب لیکنېو پېر وخېت  د 
هغوی سویه او جنسیت )هلکا  او نجېون ( هېم پېه نظېر کې  ونیيسې؛ ځکېه کېه یېو 

لېۍ بیېا لېه ماشوم د لوبېو لېه یېوه کېوېني مېوټر رسه مینېه لېر ؛ نېو یېوه ماشېومه نج
نانځکۍ)ګو ۍ( رسه مینه لر  ې  لیکونکی ی  باید د دوا و مینه او عالقه پېه نظېر 

 ک  ونیيس؛ ځکه دوا ه ساعت تېرۍ، ښوون  او روزن  ته ا تيا لر . 
  د ماشوم لپاره که د ادب په هره برخه ک  کار کېېي ، کېه هغېه نظېم و  یېا

او د ماشومانو په ابه و ؛ ځکه   نرث هڅه دې ويش ې  لنډ، ساده، روا ، په ز ه پورې
: ۳، سېوت او کېړکېهی مطالېب پېه ښېه  ول نېه يش درک کېوالی. )هذهی  ې  اوږد
 بېالبېل موونه(

  ماشومانو ته با د لومړی د  هغه څه  په ا ه لیکن  ويش ې  هغه ور رسه پېه
، کار لر ؛ لکه: ېرګا ، پشيان ، بېوټي، و الېه ، ټېال     خپل روزمره ېاپېر ال ک  رسو

 نانځک  او  د لوبو نور  ول  ول وسایل.

   د ماشېېېومانو د ادبيېېېاتو موضېېېوعات با ېېېد د مينېېې  او محبېېېت، سېېېول  او
د ماشوم پېه  .ورورګلوۍ، مرست ، ټولنیزو ادابو  او نورو ښکلو موضوعاتو پر اساس و 

ادبیاتو ک  دې له داسې  څېه پېه کلکېه   ه ويش ېې  محتېوا یې  د جګېړو، مېر ، 
 نفاق پر بنا و . ټوپک، بدبينۍ او

  پېه ابېه و ، د هغېو عمېر او  هغېوید ماشومانو د ادبياتو موضېوعات با ېد د
غوښتنو ته په کتو و ، له ذوق او شوق رسه ی  برابر و  او لوستل ی  خوند ورکېړ ، 

موضېوعي  لحېاظ د  ه ې  درې کلی ماشوم تېه داسې  څېه وليکېو ېې  پې  هداس  ن
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ن  او ا تياوې و . لنېډه دا ېې  ماشېومانو دولس کلی   ا څوارلس کلی ماشوم غوښت
ته با د په  داس  ابه ليکن  ويش ې  هغوی پرې وپوهېي ، خونېد ورکېړ ، زده  ې  

 کړ  او له نورو ماشومانو رسه    رش ک کړ .
 د ماشوم په ادبیاتو کې د هرني اړخ څېړنه

په اوس وخت ک  لکه د موه م  ېې  ورتېه اشېاره وکېړه، د ادب لپېاره یېو منلېی 
تعرید دا هم دی: هره هغه و نا ې  شفاهي و  که تحر ر ، نظم و  کېه نېرث؛ خېو 
ې  هرن  ارزښت ولر ، ادب بلل کېي . هرن ت  ا هرن  ارزښېت هغېه ځانګړنېه ده 

 اثر د ليکوال  ا د ې  اديب او نورې عاد  ليکن  رسه بېلو . په هرن  ادبياتو ک  د

واقعيېېت او مطلېېب د افېېادې لپېېاره رامېېنه تېېه کېېوونکي ذوق، احسېېاس او متېېا الت د 
 مخ(۸۸: ۶بنسټيز حيثيت لر . )

په ادب ک  شکل او مضېمو   ،بڼه لر  او  منځپانګه  هرن  ادب آثار هم ټاکل د
 خپل ځانګړى ارزښت او اهميت لر ، ځکه ېې  د هېر اديب اثېر پېه جو ښېت کې  د

يب اثېر پرتېه اد څوېه لېه ګېډو  دوا و شکل او مضمو  ګډو  اساا ونډال لېر  او د
اديب اثېر شېکل )بڼېه( او ه  ېو  تيور  اثر ليکېوال د ادبياتو د د داى.ېنيش رامنځته ک

هېرن  اديب اثېر هغېه وخېت پېوره ارزښېت او  هر بېد عي او)  ژين:ېمضمو  داس  راپ
 مخ(۵۸: ۶...(  )اهميت لرالى يش ې  فورم    له مضمو  رسه سمو  ولر .

ينس انځېور موجېود و  پېه هامغېه هرڅومره ې  په ادب ک  د ټېولنيز اونېد رښېت
که غوا و ېې  د  ېوې ټېولن  د خلکېو معنېو  .اندازه    د مقبوليت ېانس ز ات و 

ارزښتونه ځا  ته معلوم کړو؛ نو الزمه ده ې  د هغ  ټولن  ادب په غور او دقېت رسه 
مطاله کړو. له همدې امله ادب د ټولنيز اوند هنداره بلېل شېوې او اد ېب د ولېس او 

په هر حال راځو دې تېه ېې  خپلېه هېرن څېه  .هيلو ترجام  ګڼل شوى دىټولن  د 
هرن د انسا  د فطر  طبیعېت ملګېری دی، د اونېد پېه تېر ېدو او بېدلو ،  شی دی؟

خلک له بېالبېلو پېښو رسه موامخ کېي  او برش د خپل فطرت له مو  ځینو کېارونو 
و فی په توګېه رامېنه تېه ته الس ور اېو  او هغه تر رسه کو  ې  وروسته بیا د هرن ا

 مخ(۲۱۵: ۸کېي . )
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لیکېي ېې  مېا یېو وخېت د هېرن د تعریېد پېه ا ه داسې  « نارص» څېړنپوه نرصهللا
زیاتول، یا ترې کمول او د ښکال پړاو تېه   لوستي و : په یوه طبیعي پدیده باندې څه ور

 رسولو ته هرن وایي.
نسا  د ټېولنیز شېعور په رښتیا هم هرن خپل مواد له طبیعت څوه اخيل، هرن د ا

ز ينده دی، د هرن د هرې برخ  مواد یو له بل رسه توپیر لر  ې  د فی لېه موې  د 
فني خلکو له خوا کارول کېيې، لکه د معامرۍ لپاره) خښت ، مثاله او...( دغه راز د 
ادب، شعر او شاعرۍ لپاره بیا هرنیت پېه الفېاطو او معنېاو کې  نغښېتی، دا نېو بیېا د 

په فی پورې ا ه لر  ې  تر کوم  کهې  کېوالی يش پېه خپلېو لیکنېو  ادیب او شاعر
 ک  هرنیت وپايل. 

یو بل لیکوال په خپله یوه لیکنه ک  هېرن داسې  راپېېژين: هېرن د  ېوې رښېتین  
نړۍ  و په ز ه پورې انځور دی ې  د ښکال پېژندن  تصو ر په ک  تر سېرتګو کېېي ، 

ده ېې  د انسېا  د کېړو و و حقيقېت پېه  هرن د ټولنيز شعور  و ځانګړی فېورم او بڼېه
 هرن   ول انځورو .

په هرن ک  هر څه ښکيل د ، که  و شېعر هېرن  جېوهر ولېر  هېم ښېکلی دی. 
هرن د ښکال ځانګړې برخه ده. نومو ی بیا  د هرنیېت بېالبېېل پړاوونېه پېه درې برخېو 

 و يش:
 ېې وليس او فولکلور ک هرن۲
 ېې کالسيک  ا د منځني پېر هرن۱
 : و بپاڼه(۷ (وسنی  ا معارص هرن  ېې ا۸

د لومړ  پړاو هرن ې  وليس بڼه    لرله، خوله په خوله او سينه په سينه لېه  ېوه 
نسل څوه بل نسل ته لېيدول شوی دی، د اوند او ېاپېریال پېښ   ې  پېه حقیقېي 
او کله نا کله په خيايل او سمبوليکه بڼه لېيدويل ېې  د وليسې هېرن  ادب پېه نېوم 

که څه هم د دې پړاو هرن د یوې وروسته پات  او ب  سېوادې ټېولن   ېو تېت یاد ي .
انځور په ګوته کو ، ول  بيا هېم د دغېه پېړاو وليسې ادب او پېه هغېه کې  هرنیېت د 
  رې ستا ن  و  دی، ځکه ېې  ځينې  برخې   ې  اوس هېم داسې  پوې ، اديب او 

م په خپل حېال هرن  د  ې  د یوې بشپړې با سواده ټولن  په موجودیت ک  به ه
 پات  و . 
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هغو معیارونو په واسطه ا وند شیا  پېژندل کېي ، په دغه برخېه کې  ادب هېم    
ځا  ته خپل مشېو  ارزښېتونه او هرنیېت لېر  ېې  اديب لیکنې  لېه نورو)عېاد ( 
لیکنو څوه جال کېو ، مېثال  د ابې  سېوېه والېی، هرنیېت، تصېور او تویېل، روانې ، 

ېې  دا ټېول اديب هېرن  ارزښېتونه د . دلتېه د دې ښکال، احساسات او داس  نور 
خربې یادونه هم رضور  بومل ې  د ولسی ادب او لیکني ادب هرنیېت هېم رسه یېو 
شی نه دی؛ بلک  په ځینو مواردو کې  جېال د ، مېثال  پېه وليسې ادب کې  د سېیمه 
ییزې لهج  ساتل تقریبا   د وليس ادب یو هرنیت د ؛ خو پېه لېیکيل ادب کې   بیېا  

 تر ليه دغه معیار په نظر ک  نه نیول کېي .  لي
د ماشوم په ادبیاتو ک  تر   ره د مطالبو د ادا لپاره له داس  خوږې و نېا او ابې  
څوېه کېېار اخیسېتل شېېوی ېېې  د مقنېاطيس غونېېدې جېېذابیت لېر  ېېې  د مینېېدو 
سندرې ی  ښ  بېلګ  ګڼالی شوو. د ماشېوم پېه ادبیېاتو کې  ېې  زه کېوم هرنیېت 

ګي او آسېاين ده ېې  د لفېظ او معنېا تېرمنه پېه کې  ښېکلی  ر   ره سادهو نم هغه ت
  تناسب ساتل شوى دى.

او   معنېا برابېر او  فظلگي او رواين، د  هادبپوها  تويل، ز ه راښکو ، ساداکرثه 
اوس بېه د دغېو  ېې  رې عېام  ځېانګړن  بېويل ېد اديب هرن  ليکنېو   يشمنظر ک

  .څېړو  و و د هغو ا وندې ځین  بېلګ ځانګړنو په رڼا ک  د ماشوم ادبیات ا
 تخيل

اديب لیکنې  لېه  تېوکس دى ېې  تويل د هرن  اديب ليکنېو د جو ښېت بنسېټيز
د ماشېوم ادبیېات تېر  .دىلېېادب نيش پنځ پرته تویلله  عاد  لیکنو څوه رابېلو ،

؛ خو دغه خیېالول  خېربې او مکېامل  پېه هغېه برخمی د  څوهله دغه ځواک    ره
کېي ه خيال پې یو ښکلیې   شوم ی  درک کړای يش، لکه دا بېلګهکهه د  ې  ما

 :شوی دیغرب  را معنا رسه  یوې ښکل له 
یو ی  سپینکی مخ دی، لکه پوڅه د ېوپا   ېې یوه یې  لېو ه پېوزه ده، کېه پولېه د 

 دیکا 
دوې ی  غټ  سرتګ  د ، که ګاټي د میدا   ېې دوې ی  نېرۍ وروځې  د ، کېه 

 تورکي د کورا 
 مخ(۴۹: ۱نرۍ شونډې د ، که مز  د ګر وا  )دوې ی  
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 زړه راښکنه 
او  دونکي په ذهېی كې  د معنېا ز ال راښکو  د لوستونکي  ا اور  د کلمو او عباراتو

د ليکوال  ې او لیکن ،خرب  ې. په ز ال پور رش  ګڼل کېي مهم یو ز لپاره ېمفهوم د اغ
ا اور ېدونکي تېه رې ېټکېۍ او اسېانۍ رسه لوسېتونکي  ې او عواطد په  ، خیال فکر
لوسېېتونکي  ېېا ) مقابېېل لېېور د هغېېه  ليکېېوال او د دلېېی يش ېېې  دا کېېار يدو ېل
 الی يش.ره مرسته کو  د ذهني فضا په پيوستو  کي  ( دونکي اور 

لوسېېتونکي  ېېا )مقابېېل لېېور د هغېېه  ليکېېوال او د دماشېېوم پېېه ادبیېېاتو کېې   د
و که ېېرته دا کار ونېه ا ده څرګندهره  پيوستو  مسئله  د د ذهني فضا ( دونکي اور 

يش او د ماشوم د ادبیاتو پنځونکی خپل مواطب په سم  ول درک نه يش کړای؛ نو 
له شک پرته ې  لیکنه به ی  د ماشوم لپاره ز ه راښکونک  نه و ؛ خو له نېکه مرغېه 
ې  دغه ځانګړنه تر   ره د ماشوم په ادبیاتو ک  په پام ک  نیېول شېوې ده، لکېه دا 

 بېلګ :
 وڅۍ کوو ېې ښه په سېېېېېیالۍ کووموږ م

 مخ(۵۶: ۴انډیواال  یو موږه ېې خواږه یارا  یو موږه )
 دویمه بېلګه:

یوه ګونګټه وه ې د پول  تر خوا پټه وه ې رس ی  ښویه کړی و ې بتکېی یې  پېرې وهلېی و ېېې 
 مېړه ته ی  ز ه شوی و ې شپو  ورته ویل ې  ما به کړې ېې دې وې په څه بېه مې  وهې  ېېې ده

 مخ(۶۷: ۵ویل په  انګ به دې وهم ېې دې وې ته   ورک شه  انګ دې ورک شه ...   )
د عمر په لحاظ د ماشوم دا سندره ممکی زموږ لپاره   ره ز ه راښېکونک  نېه و ، 

 ول  د ماشومانو لپاره   ره ز ه راښکونک  او د اهمیت و  ده.
 گي او رواين ساده

هلې  کلمې  د لېو و اديب ېهنې  او پېکپووا به له ذهی او محاورې څوه لېرې كړ 
تېر  دغسې  ليکنې  زما په انېد ،خو اوس خربه بل  ول ده ؛دهېليکنو ځانګړتيا ګڼل ک

د ماشوم د ادبیاتو لویېه ښېېګڼه  .لر  مقبوليت   رڅوک نه خوښو  او نه    ره اوس
کېار لېر  ېې  هغېه د ماشېوم  دا هم کېدای يش ې    ر لي له هغېو شېیانو رسه رسو

هر څومره  وه اديب ليکنه سېاده، طبيعېي، ا اشنا و . هېره دې نه و  ې  ذهی ته ن
ماشوم پېه  دزیات و .  هرن  ارزښت هامغه اندازه ی  ، پهو يب تکلقه او عام فهمه 
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د ماشېوم د ادبیېاتو ټېول  ولونېه . ې او قېو  دهره پيېاو   ېدغه ځانګړنېه  ادبیاتو ک  
و ک  لهجو  رنګ هېم لېر  ېې  د بلې  تقریبا  ساده او روا  د ؛ خو په ځینو حاالت

هرې سیم  ماشوم ته به پرې پوهېدل سوت و ، په هر حال د بېلګ  په  ول ی  د 
 :ګوروګي او رواين  ساده الندې مثالونو

 ه دې کیزه وینم ېې تا په ک  جو ه وینماسپ
 مخ(۵۲: ۱ېې د ناوې مخ دې پټ وینم ) توره دې ترڅنګ وینم

 دویمه بېلګه:
 ږک نیسه ېې له ستوين نه ی  کلک نیسهپشۍ ې پشۍ مو

 مخ(۵۷: ۱ېیر درکړم ېېې کورا  که به ګوله درکړم  )بېګا ته به خم
 يشک منظر

پېېه خپېېل  لیکېېوال ده ېېې  يشېېد هېېرن  اديب ليکنېېو بلېېه غېېوره ځانګړنېېه منظرک
هغېه صېحنه داسې  انځېورو   ا  ،تر رسه کو کار ځانګړ  مسلکي او فني مهارت دا 

صېحنه پېه  ېا  دونکی فکر کو  ې  په صحنه ک  حېارض دی، ې  لوستونکی یا اور 
پېه ېې  هرڅېه  فکېر کېو دونىك  ېاور لوستونکی یېا کي داس  انځورو  ې  لیکنه 
له نېکه مرغه د ماشومانو هغه ادبیات ې  د نورو لیکوالېو لېه خېوا سرتګو و ني.  خپلو

لېر ؛   لګېبرې غوره او په ز ه پورې    شۍد منظر ک د ماشومانو لپاره لیکل کېي ،
 لکه دا یوه:

 يل ښکيل غرونهدا خټیی خټیی کورونه ېې دغه ښک
 ا  او دغه زاڼيدا  برې دغه کاڼي ېې دا طوطی

 اورې دا ګلونهدا ېین  دغه سیندونه ېې د دې خ
 ساری نه لر  جها  ک  ېې امریکا، روس او جاپا  ک 

 ی دی ېې زما ځا  زما بد  دیدا زما ښکلی وط
   دی ېې ماته هر څه ځن  ګرا  دید ده نوم افغانستا

 مخ(۶۲: ۴قت دی ېې دا ی  کور دا ی  عزت دی )دغه ویا  د حقی
په پورته بېلګه ک  د طبیعت او ېاپېریال یوه ښېکل  انځورونېه و انېدې شېوې ده 

کشۍ)انځورون ( په برخه ک  د هرنیېت یېو ښېه  ې  د ماشوم په ادبیاتو ک  د منظر
 مثال دی.
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 يد لفظ او معنا برابر 

زما په اند هرنیت په اديب لیکنو ک  په دوه ا خیز  ول څېړل کېي ، هم د محتوا 
 معنېاد لفظ او کي  وليکناديب په له مو  او هم د بڼ  له مو  ې  د بڼ  له مو  

ترمنه منطقي ربق او تناسب   ر مهم بحث دی، زه خپلېه دې بحېث تېه هغېه وخېت 
د )موامخ( لغېت پېر ځېای د )مېخ(  متوجه شوم، کله ې  م  په خپله یوه لیکنه ک 

« نېارص»لغت کارولی و؛ خو هغه وخت راتېه بیېا زمېا الرښېود اسېتاد څېړنپېوه نرصېهللا 
وویل، الزمه نه ده ې  د )موامخ( لغت پر ځای د )مخ( لغېت پېه لنېډو  رسه وکېاروو 
ې  دغه او دې ته ورته نورې   رې تېروتن  ی  راته سم  کړې، لېه   ېرو تفصېیالتو 

 ېوه هېرن  اديب ليکنېه با ېد  يم؛ خو پر خپل ځای سم کار و.  پېه هېر حېال پرې تېر 
؛ کېړ ه پرته بل څه ته پاملرنه ونې دونکس    له معنا و  ې  لوستونکس  ا اور   داس

یعن  داس  لغات ونه کارول يش ې  د اصيل معنا تر څنګ نېورې مجېاز  معنېاوې 
کې  ېې  د نېورو لېه خېوا ورتېه  هم ولر . له نېکه مرغه د ماشومانو په وليس ادبیېاتو

پنځول شو  تر   ره داس  څه نه لر  ې  لفظ په ک  لېه معنېا او معنېا پېه کې  لېه 
 ول پېه دې بېلګېه  پېه مثېالد لفظ څوه قربا  شو  و ، که و  هم   ر لي به و ؛ 

 : په څومره ښکل  انداز شوی دیسمو  ترمنه د لفظ او معنا  ک 
 ازګۍ ته وکړه منډهجانه( غونډه منډه ېې درو  )پالنکی

 مخ(۶۷: ۵په ځا  دې احتیا  وکړه ېې ې  تور پېکی دې نه يش  نګه )
په پورته سندره ک  د لفظ او معنا ترمنه تناسب او منطقي ارتبا  لیېدل کېېي ، 

 داس  کلم  نه لر  ې  مجاز  او کنایي معناوې افاده کړ . 
ی، تېر   ېره پېه کې  د ماشوم په ادبیاتو ک ، هغه ې  د ماشومانو خپل تولیق د

سادګي، نوی والی او رښېتینويل لیېدل کېېي  ېې  لېه معنېو  ا خېه د هرنیېت ښېه 
مثالونه د . دغه راز د ماشومانو ځین  سندرې د معنا لېه پلېوه ښېایي هېېڅ هرنیېت 

نه لر ؛ خو د بڼ  له مو  )وز ، قافیه او ردید( بیا څه نا څه هرنیت لر ؛ لکېه دا  و
نده کو ېې غوا م  ال ه پېه ترپکېو .... دا او دې تېه ورتېه نېورې بېلګه: اکو بکو ېې رس سی

سندرې ښایي کومه معنا ونه لر  او یا هم ماشومانو ته په خپله ابه ک  معنا لرونکې  
 و ؛ خو د وز ، قافی  او روانوايل هرنیت ی    ر دی.
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د  تر   ره په کې  ې  د ماشوم په ادبیاتو ک   وه هرن  ښکال دا هم کېدای يش
 ذهی ونېه پاشېل يش و ، تر څو د هغکېينی انځور ماشوم ته و اندې یپېر ال رښتېا

 . او په ښه  ول ی  درک کړای يش
 پايله 
نېو پېه ؛ د بحث ملنه راټوله کړو ا ه په انګړنوځهرن  د ماشوم په ادبیاتو ک  د كه 

او هېېرن   لېېه اديب، د ماشېېوم ادبیېېات ى شېېوکېېوال  و انېېدېداسېې  یېې  لنېېډو  رسه 
عېام  ځېانګړن  ېې  ادب  رې مهمې  او ې  تهرن ې د اوو څوه بېرخمی د  ارزښتون

لفېظ او  راښېکو ، د يشې،منظرک پوهانو ددغه  ول ليکنو لپاره ښوديل، لکه )تويېل،
لګې  ېب  ځينېی  د ماشوم په ادبیاتو ک  ي نرواين( ېي مو  معنا سمو ، ساده ګي او

 کي په ز اته پيامنه شته.ادبیاتو ، په دې و اندې کړې
او  ښېېکال الفېېاظو دوالېی،     ه والېېی او خېېوږابېې  سېوې دماشېوم پېېه ادبیېاتو کېې  د 

نېورې  ګڼو ېهېرن   ښې او اديب د  په ز ه پورې لفظېي انځېورونروانتیا، عام فهمي او 
بل  هرنیت ی  په دې ک  هم دی ې  محتویات یې  وليسې د   .ښکل  بېلګ  د 

 او تر   ره له وليس ېاپېریال څوه رنګ اخيل.
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 پوهنیار کریم هللا رشیدي
 

 د میا نعیم په اشعارو کې د مردفې قافیې څېړنه
Muradaf Rhymes in the Poems of 

Mia Naeem 
 

Assistant prof: Karimullah Rashidi 

 
Abstract 

Mia Naeem is one of the classical poets, and follower 
of the Rahman BA BA. He has a book of poetry. He has 
poem about social problems, Gnostics and mysticism. 
He brings different forms of poems which has spiritual, 
literal and aesthetical effects. We can see much use of 
muradaf rhymes in his poems, as I worked on it, we will 
know about rhymes and its kinds and analysis of 
muradaf rhymes. I will bring examples of muradaf 
rhymes from Mia Naeems’ poetry.    

 لنډیز 
بېا پېه پیروانېو کې  راځېي.د میانعیم ې ،د کالسیک  دورې شاعر او د رحېام  با

اشعارو دیوا  خاوند شاعر دی.میا نعیم په خپلو اشعارو ک  ټولنیز مسایل،عرفاين او 
تصويف موضوعات بیا  کړ  د .د نومو   دیوا ،ې  د اشعارو موتلېد  ولونېه پېه 
ک  راغيل.میا نعیم په خپلو اشعارو ک  معنو  او لفظي ښکالو څوه کېار اخیسېتی. 

عارو کې  تېر   ېره مردفېه قافیېه لیېدل کېي ،ېې  دلتېه پېه همېدې د نومو   په اش
موضوع کار شوی دی.قافیه پېژندل شوې،د قافي   ولونو یادونه شوې او بیا وروسته 
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د میانعیم په دیوا  ک  مردفه قافیه څېړل شوې ده. زه بېه پېه دې مقالېه کې  د میېا 
   راغل  و .نعیم د دیوا  څوه هغه مثالونه راو م،ې  مردفه قافیه په ک

 رسیزه 
د بڼ  او فورم له مو  ادبیات په دوه  وله د  ې  یو  ول ی  منثېور د  او بېل 
 ول ی  منظوم د  ې  زموني د پښتو ادب ملی هېم لېه همېدې دوا و  ولونېو څوېه 
برخمنه ده او د پښتو ادب مینه والو)لیکوالو او شاعرانو( د خپل فکر ازمیښت پېه دې 

ګړ   ول د کالسېېېیک  دورې ټولېېېو شېېېاعرانو پېېېه الره کېېې  کېېېړی دی پېېېه ځېېېان
 خپلوشعرونوک  د قافی  بېالبېل  ولونه کارويل د .

په همدې موخېه ېې  زمېوني لوسېتونکي او زده کېوونکي پېه قافیېه لرونکېي شېعر 
باندې پوه يش او د ازاد شعر رسه ی  توپیر وکوالی يش او د دې رسه رسه به د پښېتو 

میا نعیم نو میېي  پېه بشېپړ  ول وپېژنېئ او پېه  ادب د کالسیک  دورې یو شاعر ې 
 رسه اشنا یي پیداکړئ.قافی  مردفی   له اشعارو ک  به ی 

 څېړنې اهمیت د
د دې څېړن  اهمیت په دې کې  دی،ېې  د میېانعیم پېه دیېوا  کې  بېه مردفېه 
قافیه واضحه او روښانه يش.بله دا ې  د کالسیک  دورې په اشعاروک  مردفه قافیېه 

 وکولی يش په مردفه قافیه پوه يش.به . لیکواال  او محصلیی وپېژندل يش
 د څېړنې موخه

د دې څېړن  موخه دا ده ې  په پښتو ادب ک  د کالسېیکو شېاعرانو پېه اشېعارو 
مردف  قافي  رسه اشنا يش او پېه راتلېونکي کې  له ک  په قافیو او په ځانګړ   ول 

  پرې کار وکولی يش.
 څېړنې پوښتنې د

 نه ک  تر   ره بریده الندې پوښتن  ځواب شو  د .په دې څېړ  
 مردفه قافیه څه ته وا ي؟ -۲
 مردفه قافیه کوم  ولونه لر ؟ -۱
 مردفه قافیه په شعر ک  څه ارزښت لر ؟ -۸
 د میا نعیم په دیوا  ک  مردفه قافیه شته که نه؟ -۴
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 د څېړنې میتود
د څوېه کېار اخسېتل په نومو ې مقاله ک  د ترشیحي، توضیحي او تحلیيل میتېو 

 شوی دی. 
د میېا نعېیم دنسېب سلسېله داسې  ده ېې  د شېیخ محمېد  د شاعر پېژندنـه 

شعیب زوی د شیخ محمد سعید ملسی او دشیخ شمس الېدیی کړوسېی دی ېې  د 
هېې ق کېال د رجېب  ۲۰۸۷نسب سلسله ی  شیخ امام الدیی ته رسیي ، میا نعېیم د 

 املرجب په څلورمه نېټه زیيیدلی و.

صېدیق  پوهانېدعیم په ا ه  یر معلومات نشته خېو د ده د اسېتوګن  پېه ا ه د میا ن
 (۱: ۲) هللا رښتیی وای  : ) دوی د کندهار پخ ناکودک کيل ک  هستیي (.

دلته ې   کوم رسخېل اوسیي  هغه د میا نعېیم د مرشې ورور محمېد زاهېد اوالده 
ر نیکه په جایېداد کې  ده، بله خربه دا ې  که د میانعیم څه اوالده و  نو د خپل پال 

 به ی  رضور څه برخه لرله.
د پريغالم محمد وینا ده ې  دغه شیخ زاهد د دغ  ګنبد نېه بهېر ښېخ دی او دا 

اوس هم پېه  ې  د دوی کورنۍ ک  د پیرا  پیر صیب کهکول، ټوپۍ، مشال او جبه
میانعیم د شیخ متي ر  له اوالدې څوه دی ې  هغوی ټېول  طور د تربک پراته د .

نو ځکه دی هم متي زی تولې  کېو  نېو نومېو ی شېاعر د یېوې  ،ه متي زو یادیي پ
 (۱:۲درن  کورنۍ پورې تړاو لر .)

قافیه په لغت ک  وروسته او د غا ې پای یا ورپس  تلونکي ته ویل کیېي   قافیه 
اوپه اصطال  ک  هغه تور  ته ویل کیي  ې  د یو بیت په پای کې  راو ل کیېي  او 

توری د موکني او وروستي بیت د پای د تورو او اوازونو رسه یو شا   د هر بیت د پای
او مشابه و . لکه: بریښنا، رڼا، فنا، رعنا یا قیام، شام، جام، کام، نام او داس  نېورې 
کلیمي. قافیه هغه پوهنه ده ې  د دورونو له وروستیو هامهنګیو څوه بحث کوی. د 

له ده ې  یوه ی  حکمېي قافیېه او بلېه نظم په رغښت اوجو ښت ک  قافیه په دوه  و 
  (۲:۱ی  حقیقي قافیه ده. )

هغه قافی  ته وای  ې  باید د شعر په ور وستۍ برخه کې  هېرو  حکمي قافیه 
مرو رايش. لکه په پښتو لنډیو ک  ې  هرو مرو ) نه، مه( اهنګ راو ل کیي .د مثال 

 (۶:۱په  ول الندې بیتونه راو و. )
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 پریوځېم بابا له ځېم ې  پرې را
  ومبی به سوال د خپل جانا  ترینه کومه

(۸ :۲۹) 
 پاېاهي باغ م  دې خوښ نه شو

 ې  په کېې  نه شېېته ېمبیل  رامبیل ګلونه

 (۸:۲۹) 
په پورته لومړۍ لنډۍ ک   ګورو ې  لنډۍ د )مه( په اهنګ پای ته رسېیدل  ده 

  ویېل کیېي . ې  په نورو لنډیو ک  د همدغه )کومه( هامهنګۍ ته د قافیي کلیمې
او په دویمه لنډۍ کې  د )نېه( پېه اهنېګ لنېډۍ پېای تېه رسېیدل  ده ېې  همدغېه 

 )ګلونه( هامهنګ  کلیم  تکرار راو ل د قافی  کلیم  د .
ي ېهغېېه قېېافی  تېېه ویېېل کیېېي  ېېې  پېېه ټولېېو دیېېواين او ولسېې حقیقــي قافیــه 

میېا نعېیم  نظمونوک  راو ل کیي  باید یادونه وکړم ې  زموني د لیکن  موضوع هېم د
پېېه اشېېعارو کېې  حقیقېېي قافیېېه ده. حقیقېېي قافیېېه پېېه دوه  ولېېه ده ېېې  یېېوه یېې  
متحدالرو  ده او بله یې  مرکبېه قافیېه ده.مرکبېه قافیېه بیېا پېه څلېور  ولېه ده لکېه. 
موصله مرکبه قافیه، مؤسسه مرکبه قافیېه، مقیېده مرکبېه قافیېه او مردفېه قافیېه،ې  

د میېا نعېیم پېه دیېوا  کې  مردفېه قافیېه ده او  دلته زموني د موضوع اصيل برخه هېم
همدا برخېه څېېړل شېوې ده. د میېا نعېیم پېه دیېوا  کې  مردفېه قافیېه زیاتېه لیېدل 

 (۱۲:۵) کېي ،ې  بحث به پرې په الندې  ول وکړو.

هغه قافی  ته ویل کیي  ېې  د قېافی  پېه کلمېوک  هېم اهنګېه  مردفه قافیه 
. یا په بله وینا: ې  له رو  څوه موکې  د پلواک غي( پیل يشخبرخه په اوږد واول )

 لکه د عبدالرحام  بابا په الندې شعر ک :، (۴۰:۱ردف توری راغلی و .)
 ګوره هس  کردګار دی رب زما

 ې  صاحب د کل اختیار دی رب زما
 همګي بزرګوارا  ې  څوک ی  وای 
 تر همه ؤ بزرګوار دی رب زما

 نه ی  هیڅ حاجت په ېا باندې موقوف دی
 (۲:۴) نه د هیها منت بار دی رب زما        
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میانعیم د پښتوادبیاتود کالسیک  دورې هغه شاعر دی ې  په خپلو اشعارو کې  
ی  په خورا زیاته پیامنه مردفه قافیه کارول  ده او په هر شعر او هر بیت ک  ی  دغه 

 (۵:۶قافیه موندل کیي  ې  بیلګ  ی  په الندې مثالونو ک  واضح کوو.)
 زه یم کاواک شوی ستا په عشق ک لکه 

 بل ونېېېېېېه لید په داهس  رنګ کاواک ما
 ې  ملب  د یار د مین  راېاپیر شېېېېېوې
 پک  وسه درست صورت لکه خاشاک ما
 ې  حیوا  لر  لبا  خېېېېېامرې سرتګ 
 د هغوی په الس ک  ولید مر  او اواک ما
 د وفا په لسا  بند شو په عراق کېېېېېېېې 

 یاد کاند  د وصل په تاریاک ما څوک به

 (۲ :۴۱) 
په پورته بیتونېوک  د قېافی  کلیمې  پېه ترتیېب رسه داسې  راغېيل د  )کېاواک، 
خشاک، اواک، تاریېاک( پېه قېافیو کې  متحېده متصېله برخېه )اک( ده څرنګېه ېې  
متحده متصله برخه په خپلواک اوږد تور  پیل شوې ده ې  )الېد( دی نېو الېد تېه 

ر  )ک( ته رو  وایي څرنګه ې  نومېو   شېعر کې  د قېافیي کلمېو ردف او دویم تو 
 ک  ردید راغلی په همدې اساس ورته مردفه قافیه ویل کیي .
 که ته غوا ې په رښتیا رسه مطلوب
 ځا  جها  کړه متامي پس  مسلوب
 د مجنو  په دود ی  رس په ویرانه شه
 د لیېېېال په دود ی  وغوا ه محبوب

 طر په وینوی  نښکو  د خوږ خا څو
 و دلرب ته نه قبلیي  بل مکتوب
 ب یمغلکه زه ې  په خپل یارپس  را
 (۴۷:۲) صد ېندا  د هغه یار یمه مرغوب

ک  د قافی  کلمې  پېه ترتیېب رسه داسې  د )مطلېوب، مسېلوب،  پورته غزلپه 
محبېېوب، مکتېېوب، مرغېېوب(. د قېېافی  پېېه کلمېېو کېې  متحېېده متصېېله برخېېه)وب( ده 
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ه برخه په خپلواک اوږد تېور  رشوع شېوې ده ېې  )و( دی څرنګه ې  متحده متصل
نو دغه )و( ته ردف او دویم تور  )ب( ته رو  وایو نو په همدې لحاظ پورته قافی  ته 

 مردفه قافیه وایو ځکه ې  ردف پک  راغلی دی. 
 ې  م  جو  کاند  اشنا ساز او ترکیب
 راته پوخ کانېېېېېېېېد  پندونه د ادیېب

 قۍ په الس راواخېېلمې  مکتوب د عاش
 په ک  لومل خال و خق د خپل حبیب
 د ګلرنګ په محبت ک  په اور سېېېېوزم
 باغ د ګلو راته اور کړ خپل نصیب

 سپینه خوله اب حیات جاليت سرتګېېېېېې 
 ګاه م  واين ګهي يش زما طبیېېېب
 که ی  مات هزار اغز  و  په سینه ک 
 ځا  ورو   په رسو ګلېېېېېېېونو عندلیب

 (۴۳:۲) 
ک  د قافی  کلم  عبارت د  له:) ترکیب، ادیېب، حبیېب، نصېیب،  بیتونو په پورتني

طبیب، عنېدلیب (ېې  د قافیوپېه کلمېوک  متحېده متصېله برخېه عبېارت ده لېه )ی ب( 
نېو  ،څرنګه ې  متحده متصله برخه په خپلواک اوږد تور  پیېل شېوې ده ېې  د )ی( ده

غېزل لکه څرنګه ې  د نومېو    ( ده رو  وایو.دغه )ی( ته ردف او ورپس  توری ې  )ب
 قافی  کلیمو ک  د ردف توری راغلی په همدې لحاظ ورته مردفه قافیه وایو.د 

 که خرب يش ستا د مین  له رواج
 الس به واخيل بادشاها  له توت وتاج
 خوبرویا  د ېیی ما ېیی که ښایسته د 
 نه خالصیي  ستا د زلفو له خراج

 و ز ه ته پروت و ې  م  بند د قناعت
 شه الهو زما د اوښکو له امواج
 د ویشتلیو خرب ونیسه طبیبه
 روغ عامل ی  خرب نه دی له مزاج
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 کومکیا  م  هیڅ د صرب په کار نه شو
 (۵۶:۲) ځي په مات  ستا د مین  له افواج        

ک  د قافی  کلم  )رواج، تاج، خراج، امېواج، مېزاج، افېواج( د  او  غزلپه پورته 
تحده متصله برخه پک  )ا ج( ده ې  دا متحده متصله برخه په خپلواک اوږد تور  م

رشوع شوې ده ې  )الد( دی نو دغه الد ته ردف او دویم تېوری )ج( دی ېې  رو  
ورته وای   نو څرنګه ې  د قافیوپه کلمو ک  د ردف توری راغلی نو په همدې اساس 

 ورته مردفه قافیه وای .

 ېن  په تاوا  ال که م  رس و مال د م
 تاوا  نه دی دغه وا ه په احسا  ال 
 ناوکی دې د بڼړو په ز ه څرخیي 
 له صفا شسته ې  ستا ابروکام  ال 
 له خوبانوهیڅ ګیله دجفا نه شته
 له جهانه د وفا نام و نشا  ال 

 بیا ې  نه موند رس ساما  د عاشقۍ
 که م  عقل په دغه رسوساما  ال 

 په عشق ک ې  جنو  ی  زما ولیده 
 مجنو   وب ورته په فکر ک  حیرا  ال 
 شګوفه م  ستا د خول  ښکل کړې نه ده
 په خزا  د بیلتانه م  ز ه پریشا  ال 
 بوالهوس نه نیو محکم رسی د زلفو
 ځکه ز ه م   وب په ېاه زنودا  ال 

 (۶۹:۲) 
کې  د قېافی  کلمېې  )تېاوا ، احسېا ، کېېام ، نشېا ، سېېاما ،  بیتونېېوپېه پورتېه 

ا ، پریشا ، زنودا ( د  په دې قافیو کلمېوک  متحېده متصېله برخېه )ا  ( ده حیر 
ې  دا متحده متصله برخه په اوږد واول رشوع شوې ده ې  عبارت له الد دی الېد 
ته ردف وای  او دویم تور  ته ته ې  ) ( دی رو  ورته ویل کیي  نو څرنګېه ېې  د 

او پېه پېای  مردفه قافیېه ویلېی شېو قافیو په کلمو ک  د ردف توری راغلی دی نو ورته
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ک  د )ال ( کلمه راغل  ده ې  ردید ورته ویلی شو ې  د ټولو قېافیو څوېه وروسېته 
 دغه کلمه په تکرار راځي.

 یار زما په ا ا باندې ملول نشه
 که م  رس ورته پیشکش کړ قبول نشه

 له دقیقه عبارته ستا د حسی
 ب  له جوره هیڅ اخراج و مدلول نشه

 منم حاکم د یار د حسیزه هله 
 که د خق په رقم باندې معزول نشه
 د زاهد به ځای ونيش په خلوت ک 
 که په خق و خال د ښکلیو مشغول نشه
 ته ی  ګوره که زاهد په خانقا ک 

 (۳۲:۲) د غمزو په تورو باندې مقتول نشه         
عېزول، ک  د قېافی  کلمې  )ملېول، قبېول، مېدلول، م غزل د میا نعیم په پورتني 

مشعول، مقتول (د  متحده متصله برخه ی  )و ل( ده ې  دا متحېده متصېله برخېه 
په اوږد واول تور  پیل شوې ده ې  )و( دی ې  دې )و( تېه ردف او ورپسې  تېور  
ته ې )ل( دی رو  وای  نو په همدې اساس د دې شعر قافیه مردفه قافیه ده او پېه 

 ده. پای ک  ردید هم راغلی دی ې  د)نشه( کلمه
 یاد ې  م  په ز ه يش ګلرخسار د خپل جانا 

 تل ورپس  اوښ  تویوم لکه بارا 
 غشی ناوکی ی  د بڼو دی په ګرت کړی
 ويل ب  طرفی م  د ز ه رسابروکام 
 نښيل په حلقو د تورو زلفو خراب ز ونه
 ستا په حال دا نه ې  ګرزیده لکه مرغا 

 ېا پرې ځا  شهیدکړځین  مړه باندې اوند  شو
 شونډې کوثرد  نه پوهیيم که حیوا  است

 درسته شپه ی  زه لکه شبنم د غمه اا م
 (۲۸۶:۲) دی يش له هوسه ال د ګل په دود خندا          
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کې  د قېافی  کلمې  پېه ترتیېب رسه )جانېا ، بېارا ، کېام ، مرغېا ،  بیتونوپه پورته 
متحېېده  حیېېوا ، خنېېدا ( راغېېيل د  ېېې  متحېېده متصېېله برخېېه پکېې  )ا  ( ده ېېې  دا

متصله برخه په اوږد خپواک تور  پیل شوې ده ې  دغه الد تېه ردف او دویېم تېور  تېه 
 ې  ) ( دی رو  وایو او په همدې اساس دا ویلی شو ې  دا قافیه مردفه قافیه ده.

 خوب رویا  د  د دې دهر ستا مطیع
 په دربار دې خاکرويب کا ستا مطیع
 په مقام د عاشقۍ ک  خاک نشیی يش

 توت ځي سلیام  غوندې رفیعکه ی  
 په رخسارو خال و خق دې نه پوهیيم
 ې  حرید دې د عاشقو که ربیع
 په توسی د قناعت به هیڅوک نه کا
 سوت سفر د بیلتانه د یار قطیع

 (۹۷:۲) 
په پورته شعر ک  د قافی  کلم  په ترتیېب رسه عبېارت د  لېه )مطیېع، جمیېع، 

برخېه پېه کې  )ی ع( ده او دا متحېده رفیع، ربیع، قطیع( څوه ې  متحېده متصېله 
متصله برخه په اوږد خپلواک تور  پیل شوې ده ېې )ی( ده دې )ی( تېه ردف وایېو 
او ورپس  توری ې  )ع( دی رو  ټاکو په همدې لحاظ ورته مردفه قافیېه وایېو ځکېه 

 ې  د ردف توری په ک  راغلی دی.
  پایله

افی  پېه  ولونېو کې  یېو لکه څرنګه مو ې  د موضوع په ترشیح ک  ولوسېتل دقې
د کالسیک  دورې نومېويت شېاعر میېا نعېیم پېه  ې   ول هم مردفه قافیه بلل کیي 

خپلو اشعارو ک  د بېالبېلو قافیو ترڅنګ مردفه قافیه هم کارول  ده ې  په بېالبېلېو 
کړل که ېیرې وګېورواو لېه دغې  دیېوا   و اندېبیلګو ک  مو د هغ  په ا ه معلومات 

و نو ویلی شو ې  زیاتره کالسیکوشاعرانو به په خپلو دیوانونو کې  څوه ی  قیاس کړ 
نېو دې  ،که ېیرې موضوع ته ځغلنده نظر واېېوو د قافی  موتلد  ولونه راو   و .

پریکړې ته رسیيو ې  د کالسیک  دورې دغه شاعر په خپلو اشعارو کې  پېه پریامنېه 
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پېه هېره مرصېه کې  یې  مردفېه اندازه مردفه قافیه کارول  ده یعن  که ووایو د دیوا  
 قافیه ترسرتګو کیي  مبالغه به نه و .
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 ن سلیامن الیق شاعرانه فکر او هرنید اکاډمیس
The Poetic thought and art of 

Academician Sulaiman Layeq 
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Abstract 

In this article, I discusses the thought and art of 
sulaiman Layeq in which he describes the pain of 
homeland. He joined his love of people and country in 
different poems. I am not talking about the political 
thought of Layeq, but I describe the thinking of Layeq in 
which he shows the situations of life and by beautiful 
string of art and has repaired the painful hearts of the 
society and i am also discusses the literary style of 
Sulaiman Layeq. 

 لنډيز
په دې مقاله ک  د استاد الیق په هغه فکر او هرن بحېث شېوی دی ېې  نومېو   پېه 

د د ابېادۍ خپلو شعرونو ک  پرې د وطی درد بیا  کړی دی، له خلکو رسه مینه او د هېېوا
په پار ی  د شعر په بېالبېلو ېوکاټونو ک  ی  دوا ه رسه غا ه غړۍ کېړ  د ؛ دلتېه مېوږ د 
استاد په سیاا فکر نه غي يو، بلک  د ده هغه فکر ې  د اوند د بېالبېلو حاالتو له اغېېز 
الندې راغلی او نومو   د هرن په ښکيل تار پېیلی دی او د ټولن  دردمند ز ونه یې  پېرې 

ويل د ، تر بحث الندې نیول کېي . پېه دې مقالېه کې  بېه دا هېم جوتېه يش ېې  د رغ
 شاعر فکر په کوم سبک او څرنګه بڼه تر ټولن  رسیدلی دی.
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 رسیزه
کله ې  موږ پر هغو شوصېیتونو ېې  د پښېتو ادبیېاتو پېه بډاینېه کې  یې  ګړنېد  

ابېه ټېولن  تېېه ګامونېه پورتېه کېېړ  او ارزښېتناک  اديب پنځېون  یېې  د نېرث او شېعر پېېه 
و اندې کېړ  د ، غي ېيو، نېو د اسېتاد حبیبېي، بینېوا، الفېت، رښېتیی، خېادم او نېورو 
لیکوالو او شاعرانو رسه به خاموا د اسېتاد الیېق نېوم هېم یېادوو. دی د نېرث او شېعر پېه 
لیکلو ک  پیاو ی الس لر ؛ په نرثونو ک  ی  لنډې کیس  او اديب نرثونو پر لو  معیېار 

تومنه او ګاڼه سمبال د  او د شعر نړۍ ی  هم د ټېولنیزو موضېوعاتو او  او بشپړه هرن 
په هېوادنۍ دردونو د تویل په ملتیا رنګینه بریښي. د ده هڅه او کوښښ د خپېل فکېر 
انتقال ټولن  ته د رغښت او بیدارې په موخه د هرن، نوښت او ځېانګړ  سېبک پېر مېټ 

  وچ او دروند نظر او فکر پرته د هېرن  تررسه شوې ده. الیق دا کړاو نه درلود ې  یواځ
ښکال و اندې يش او نه ی  پرته له فکره او احساسېه د شېعر جو ښېت تېه اديب صېنایع 
پیدا کړ  د ، بلک  کله ې  موږ د الیق فکر څېړو، نو د یېو ځېانګړ  هېرن  سېبک او 
ی   نوښت له ملتیا رسه به ی  څېړو، ځکه ې  د الیق فکر د ده په هرن  کامل او  هرن

په بااحساس فکر اوندی دی او که ځېر شو، نو دوا ه په شعر ک  داس  غا ه شېو  د  
ې  بېالښت ی  ناممکی دی. په همدغ  مقاله کې  د الیېق پېه شېاعرانه فکېر او هېرن 
بحث شوی ې  څنګه ی  د خپل فکر او هرن تر منه تناسب ساتلی او تر ټولن  ی  پېه 

 نو راج کو .داس  بڼه رسولی دی ې  د خلکو په ز و 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

د الیق په اوند، شوصیت، شعرونو او آثارو باندې خېورې ورې لیکنې  شېوې د ؛ 
ېا په یوه برخه او ېا په بله برخه ک  د نومو   حق ادا کړې دی، خو د الیق په فکېر 
او هرن باندې کار   ر کم و، نو د دې څېړن  اهمیت او مربمیت په دې ک  دی ېې  

ومو   په شاعرانه فکر او هرن بحث په ک  شوی دی ې  دا به څرګنده کړ  ې  د ن
 نومو   څرنګه خپل فکر د هرن په ښکال ک  و اندې کړی دی. 

 هد څېړنې موخ

د دې مقال  موخه د استاد الیق شاعرانه فکر او هرن تېه د څېړونکېو او هېوادولېو متوجېه 
و ټېولن  لېه پېاره څېه لېرل او خلېک یې  کول د ، تر څو وپوهېي  ې  ده شېاعر د هېېواد ا

 څنګه د اوند له بدبوتیو څوه اوغورل او د پرموتګ الرې ی  ورته ښودل  ده؟
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 د څېړنې پوښتنې
 . د استاد الیق د شعرونو موضوع   ره په کومه برخه راڅرخېدله؟۲
 . د نومو   په شعرونو ک  د فکر او هرن ا یکه په څه  ول وه؟۱
ت د حاالتو له بدلو  رسه پېه څېه  ول تحېول او بېدلو  . د استاد شاعر  د وخ۸

 موندلی دی؟ 
 د څېړنې میتود

په دې څېړنه ک  لېه ترشېیحي ې توضېیحي میتېود څوېه اسېتفاده شېوې ده او د 
 څېړن   ول ی  کتابتوين دی.

 د الیق فکر او هرن
 خوله به پټه هر ګز نه کړم که حالل شم
 زه د خلکو یوه ېیغه انساين یم

 ه و رو  او خندا رايشما له مرګ
 ې  څه و ره به کوم ې  قرباين یم

 مخ( ۲۹: ۴) 
هو! د پورته بیتونو شاعر استاد الیق په شاعرانه فکر او هرن به دا   ېره سېوته و  
ې  وغي يو او په یوه مقاله ک  ی  حق ادا يش، دا ځکه ې  د استاد د هر شېعر پېه 

ټولو یادول به یو سېتونزمی کېار نړۍ ک  بېالبېل موضوعات رانغا ل شو  د  ې  د 
و  او د مقال  له حدودو به بهر و ، ځکه ې  په دې برخه ک    رو څېړنو تېه ا تیېا 

 لېدل کېي ، نو ا  یوو ې  په لنډه توګه ی  ترشیح کړو.
ملریېز کېال د  ۲۸۰۹کېال موکې  ېې  د  ۹۰اوس راځو خپل  موضوع ته؛ پوره 

په جنوب ختېیه کې  د پکتیکېا والیېت د  میزا  د میاشت  نهمه نېټه کېي ، د هېواد
ښرن  په ا مني خیلو کيل ک  یو ماشوم د مال عبېدالغني پېه کېور کې  دې نېړۍ تېه 
سرتګ  پرانېست ؛ دا ماشوم غالم مجدد سلیام  الیق نېومېي ، ورو، ورو دا کېوېنی 
لو ي ، درس وا ي او له لېو و زده کېړو فېارغېي ؛ د وخېت حېاالت تېرې مېال، شېاعر، 

ی جو و ، خو موږ ی  دلتېه دا ټېول  برخې  یسیاا مشېر، پوه او اکا میسلیکوال، 
 نه رااخلو، بلک  د هغه په شاعرا  فکر او هرن غي يو.
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استاد یو ز ه سواندی، د ستونزو په و اندې مقاوم، سپیی ګویېه سېړی دی، خېو د 
شوصېي موخ  لپاره ی  د ېا سپکاوی کړی نه دی. دی د پښتو او در  ابو لیکوال 

و کره کتېونکی دی؛ د لیکنېو او اشېعارو درانېه برخېه یې  د خپېل ېاپېریېال، خلکېو، ا
 ټولنیزو حاالتو، ناخوالو او ستونزو او ننګونو رڼا هینداره ده.

شعر د اوند انځور دی، د اوند پنځونه او بیا رغونه ده، خو په شعر کې  دغېه ټولېو 
انځېور، د ذهنېي حېاالتو څېزونه د هرن په مټ تر رسه کېي . په شېعر کې  د واقعیېت 

تابلو جو ول، د اخالقېو بیېا ، احساسېات او غربګونونېه پېه جېوش راوسېتل، د خلکېو 
احساسات له خپلو عواطفو او تویالتو رسه یو ځای کول، ابن  ښکالوې او کالم تېه د 
موسیقیت ورکول د استاد الیق د هرن ښکاره کوونکي د . شعرونه ی  د مضېمو  لېه 

ه ک  تاریخ، طبیعېت، مبېارزه، ښېکال، مینېه، دودونېه او د اونېد پلوه پراخه د  ې  پ
نورې برخ  انځور شو  د  ې  له امله یې  د شېاعرۍ نېړۍ پېرې پراخېه شېوې ده. 
موږ د ده په شعرونو ک  د نومو   اورې اندیښن ، نوښت او له داس  موسېیقۍ رسه 

 موامخ کېيو ې  د شعر ځانګړی رو  ګڼل کېي .

شاعرۍ او پنځونه ک  تېریي . پېه شېاعرۍ کې  د یېو ځېانګړ   د استاد الیق اوند په
سبک څښ  دی؛ له ېا  ار نه کو ، هر څېه پېه جېار وا ېي ېې  دا تېوا  پېه اوسېمهاله 
 شاعرانو ک  هم نه شته او د ځينو بندیزونو او ګواښونو له کبله دا جرأت کوالی نه يش.

صېطالحګانو تشېکیل د استاد د شاعرۍ هرن  ارزښت له حاالتو رسه سم د نویو ا
دی ې  د خپل وخت انځورونه په ک  و اندې کو  او دا هرن د الیق په کېالم کې  د 
ا وندې زمان  او عصېر هرن  ا تیا بلل کېي . د الیق په شاعرۍ ک  هرن موږ پېه دوو 

 برخو ک  لټوو:
 . د الیق د شاعرۍ په فورم ک ۲
 . د الیق د شاعرۍ په محتوا یا منځپانګه ک   ۱

  موږ د الیق د شعر په فورم یا شکيل جو ښت غي يو، نېو دې پوښېتن  تېه کله ې
به ځواب پیدا کوو ې  شاعر الیق شېعر څنګېه وا ېي؟ او کېه پېه محتېوا او منځپانګېه 

به را پېه ګوتېه کېړو ېې  اسېتاد پېه خپېل  باندې خربې کوو، نو ا یی ده ې  هغه څه
د شعر په نوښت او هرن خربه  کالم که څه ټولن  ته و اندې کړ  د . دلته به د الیق
 د منځپانګ  او فورم )شکيل جو ښت( له مو  ويش.
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د شکل یا جو ښت له مو  که څه هم د نومو   د ځینو شعرونو شېعر  فورمونېه 
زا ه یا په کالسیکو بحرونو برابر د ، خو په ځينو شعرونو ک  ی  نو  وزنونه هم خپل 

ه له نو  بحرونو رسه مدغم کېړ  د  کړ  د  او په ځینو ک  ی  بیا کالسیک بحرون
او یو نوی ترکیب ی  ترې رایستلی دی، همدارنګېه الیېق کوښېښ کېړی دی ېې  لېه 
معمول وز  او د قافی  له قیده ځا  خېالص کېړ ، خېو پېه دې برخېه کې  تېر   ېره 

 : رسیزه، و مخ(۱بریالی نه ښکار . )
خېو دا نېوی  که څه هم استاد سعدهللا شپو ، نومو ی د نېوی سېبک پیېرو ګڼېي،

سبک بیا له کالسیک سبک څوه بېلول  نه يش او دا ورته یو ستونزمی کېار بر ښېي، 
د الفت او الیق سبکونه کېه رسه مقایسېه کېړم ))په دې ا ه نومو   داس  لیکيل د : 

او د دوی ترمنه یوه بېلوونکي کرښه راکاږم، نېو وبېه وایېم ېې  لېومړنی پېه کالسېیک 
. د کالسیکو او نویو سېبکو تېرمنه بیلتېو  ګېرا  دی، سبک روا  دی او دویم په نوی

همداس  ې  موږ له خپلو پلرونو، نیکونو او غور نیکونېو څوېه بیېل او پېه عېیی حېال 
ک  د هغو  ز ينده یو، همداس  هم نېوی شېعر لېه کالسېیک څوېه بېېل او د هغې  

 : رسیزه، ج مخ(۱) ((.مولد دی
الیق که څه هم په خپېل کېالم  له پورته نظر څوه دا خربه څرګند ي  ې  استاد

کې  لېېه نېېوی سېېبک څوېېه ګټېېه اخېېيل، خېېو دا رنېېګ یېې  لېېه کالسېېیک سېېبک څوېېه 
 راپنځېدلی دی او کالسیک شعر ته ی  په نوی جامه ک  د هرن ګاڼه ورکړې ده.

د الیق هرن په دې ک  دی ې  د پښتنو فرهنګ ی  له نورو بیی املليل فرهنېګ 
ولن  ته و اندې کېړی دی ېې  غېټ المېل یې  د رسه یو ځای او په یوه نوی بڼه ی  ټ

الیق په اوند باندې د بهرنیو او نوو عنارصو او کلتور اغېېز دی ېې  نومېو   پېه ځېا  
ک  حل کړی او یو ترکیب ی  ترې جو  کړی دی؛ دا په دې معنا ې  الیق، پښېتني 
 کلتور ته یو نوی رنګ ورکړی او په شعر ک  ی  له خارجي فرهنګ رسه ی  غا ه غېړۍ
کړی دی، خو استاد سعدالدیی شپو  دا د الیق سبک مهېارت او هېرن نېه بېويل او د 

الیېق د ))هغه وخت کامل او جرب ی  ګڼلی دی؛ په دې ا ه نومو ی لیکيل د  ېې : 
تاریخ د جرب الندې د پښتنو د تیر ثقافت یو سنتیز دی، یعن  د پښتنو هغېه پوېواين 

اغيل، د خارجي او نوو عنېارصو او اغېېزو خواص ی  ې  له پالر او کورنۍ څوه ورته ر 
رسه یو ځای په ځا  ک  حل کېړ  او یېو ترکیېب یې  تېرې جېو  کېړی ېې  د ده لېه 
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عصېر رسه ا خ لګو . الیق د تاریخ د جرب النېدې د پووانېو اصېلح صېفات زغمېيل او 
هغه فاسدې جنب  ی  لیرې اېويل ې  د عصېر له نېاموس رسه برابېرې نېه وې، بیېا 

ې  دا د الیق مهارت نه دی، بلکې  د تېاریخ جېرب دی ېې  دی یې  تېابع باید ووایم 
دی، یواځ  هغه بوټی شیی کېي  او میوه کو  ې  رشایق ورتېه مسېاعد و  او یېا د 

 : رسیزه، د مخ(۱) ((رشایطو رسه برابر و .
اسېتاد د کالسېیک پیېر لېه شېاعرانو رسه رالېوی شېاعر دی، خېو د پښېتو ادب پېه 

د مېا رن  شېاعرې لېه بنسېټ ایښېوونکو څوېه ګڼېل کېېي ، شعر   ګر ک  د پښتو 
استاد الیق که په کالسیک پیر ک  شاعر  کېړې ده؛ جو ښېت او منځپانګېه یې  لېه 
نوښته  که او مډرنه ده، په دې ا ه استاد عبدالغفور لېوال ې  شاعر الیېق د مېډرن  

ه پېه شاعرۍ له بنسټ ایښوونکو څوه ګڼي، په یو مقاله ک  داس  لېیکيل د : ))کې
اوسنۍ زمانه ک  د الیق، مجرو ، بینوا، الفت، حمزه، غني، ننګیال، درویش، سېایل 
او نورو د هرن  تجربو له برکته، ځوا  شاعرا  ښکيل تصویرونه پنځولی يش، نوښېت 

ملزیز کال ک  داسې  انځېورګر  کېوالی  ۲۸۸۹بلل کېي ، خو که سلیام  الیق په 
 مخ( ۹۲: ۵(( ).ی  وبولويش، نو ښا ي تر نوښت پورته توا ند  

د الیق یو شاعرانه هرن دا هم دی ې  په کالسېیک کالېب کې  نېوو مضېامینو تېه 
ځای ورکو  او پښتن  ادب د نړیوال ادب د فکر  جو ښت په رنګ پېه هېرن  ملتیېا 

 متثیلو  او د ویښتیا او بیدارې درسونه پښتو ادب ته ننباا.
 په مرشق ک  بیا روا  دی توپا  ورو، ورو

 که خوځي م  په ز ه ک  ارما  ورو، وروځ
 نه پوهېيم زمانه په څه تدبیر ده؟
 راوباا له رم  نه لېوا  ورو، ورو

 مخ( ۴۴: ۲)
د ده پیاو   شاعر د شاعرۍ منځپانګه نوې ده؛ تسلسل ی  پېه کې  سېاتلی دی 
او د کالم ټول بیتونه ی  له یو بل رسه منطقي تړاو لر  ې  د نومو ی دا هرن د غېزل 

 ه فورم ک  تر   ره تر سرتګو کېي .پ
بل هرن ې  د الیق په شاعرۍ ک  لیدل کېي ، هغېه د لفېظ او معنېا تېر مېنه د 
تړاو یا ا یک  تناسب یا برابرښت دی. دی که په الفاظو ک  معنا رانغا   او یا د معنېا 
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خې  له پاره الفاظ پیدا کو ، د یو برابرښت پر اساس کو  او هېڅکله یېوه برخېه د بلې  بر 
معنا ی  لېه لفېظ ))نه، نه قرباين و . په دې ا ه استاد سعدالدیی شپو  لیکيل د  ې : 

څوه نه ده قربا  کړې، یعن  یو ښکل  معنېا یې  افېاده کېړې او د کالسېیکو شېاعرانو پېه 
شا  په دې پس  نه دی ېې  مقصېد الفېاظ ښېکيل او بېدیعي صېنایع دې زیېات يش او 

 : رسیزه، و مخ(۱) ((و  هم فرق نه کو .معنا که ب  ارزښته او ب  اهمیته 
نومو ی په خپله شاعرۍ ک  ز ې موضوعګان  نه راخيل او نېه د شېعر بیتونېه پېه 
ب  موخو انځورونو بشپړو ، دې که غي ي  او څه وا ي د اوند په نوو خواو خپېل قلېم 
راڅرخو ، یو څه لر  ې  پر احساسېات اغېېزه وکېړ  او د مېوخ  او مېرام پېه پېال  

ي، وچ او مړ نه غي ي  له موسېقۍ او رنګینېو الفېاظو جونېګ یې  یېوه موضېوع راڅرخ
روڼوايل ته رسو ؛ که څه هم خیال او د هوس رنګین  په ک  تر سرتګو کې  کېېي ، 
خو هغه یو هرن دی ې  موضوع په هرن  ابهام او پیچ ک  له ځا  رسه اخيل او نیېغ 

 له ز ه نه، ز ه ته الره پیدا کړ .
کېر او هېېرن ېې  د نومېېو   پېېه کېالم کېې  پېروت دی، یېېو اونېېدۍ د اسېتاد هغېېه ف

موضوع او غوره پدیده ده ې  هر توری، کلمه، اهنګ او جمله یې  د تېل پېات  اونېد 
ز رې له ځا  رسه لر ، که څه هم نومو   خپل فکر په تودو کړیکو کې  بیېا  کېړی 

له هېرن  ارزښېته  دی، خو په   ر هرن ی  د ادب د مینوالو ز ه ته الر پیدا کړې ده او
 ی  د تأثیر په ولکه ک  راوستي د .

 ای زما د ځوانۍ تودو تودو هیلو!
 ننوزئ د شعر ابد  کور ته!

 یوسئ ولول  زما
 پټ  زلزل  زما
 اوښک  قافل  زما

 وروسته زمانو ته د دې عرص له پېغام رسه
ده استاد الیق یو ریالیست شاعر دی؛ نو ځکه ی  ټولنه په هغېه بڼېه انځېور کېړې 

ې  څنګه ده. ده اوند  څېزونه ستایيل او هغه ربړو او ستونزو ته ی  ګوته نیول  ده 
 ې  په ټولنه ک  موجود د ، لکه په الندې بیت ک :
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 په ملی د هندوکش ک 
 بیا د کار موزیک غي ي 
 د ماشیی تر  و و الندې
 د هېواد انسا  خوځېي 
 دلته فکر د بقا دی

 اوندی شوی په سالنګ ک 
 يل معجزی د ما لید

 د کار ګرو په کلنګ ک 
 غرونه غرونه به هوار يش
 کار به وکر  ګلونه

 علم او کار رسه یو شوی
 ماتو  دا سوت  پرښ 
 د سالنګ د ز ه نه باا
 د انسا  د فکر کرښ 

 موونه( ۲۱۷، ۲۱۶: ۱)
د هر هرن ایجاد د هرن مند په عايل او ظرید اسېتعداد ))یوه معقوله ده ې  وا ي: 

؛ د همدې معقول  پر بنسټ ویل شېو ېې  الیېق هغېه هرنمنېد شېاعر (( ه لر پورې ا
دی ې  په پوره استعداد ی  د خپل وخت او زمېان  بېدمرغیو او کرغېېړ  حېاالت تېه 
ې  څنګه وو، د هرن په تار ک  کټ مېټ هامغسې  رانغېا يل د  ېې  لېه املېه یې  

 ه ی  دنګېه او هسېکه شعر  ټولګ  د هرن د ټولو رنګینو درلودونک  د  او د شعر غا 
 شوې ده.

 که پښتو  نه وای زه به یو بل وم
 یا به جاسوس وم یا به غل وم

 اوس راښکاره شوه په سیاست ک 
 که په هو  نه وای زه به بدل وم

 مخ( ۷: ۲۲۵)
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د الیق په شعرونو ک  د نومو   خوږه ابه، اداګان ، عاطفه، احساسات، د غرونېو 
ال نازک خیالونه، جېذبات، مسېتي او شېور هغېه څېه او درو په ا ه مست  نغم ، کلیو 

د  ې  د شعر ښکال ی  څېو برابېره کېړې ده. د ده شېاعر  نازکویالېه ده، پېه پېوره 
روا  ابه او جو ښت ک  د احساس او میني نوښ  لر . دی په شعر ک  سیاا او 
ر ټولنیز حاالت، ښکيل انځورنه او مینه ناک خیالونه داس  راو   ې  اور دونکي فک
کو  ې  لېه شېاعر رسه دی او دا حېاالت لېه نېيدې ګېور  او د یېو ځېانګړ  اغېېز او 

 احساس الندې راځي.
په شعر ک  د فکر او د د نویو معناوو  د خپراو  په پېار لېه نازکویېالۍ نېه د  کېو 
تشېبیهاتو، اسېتعاراتو او کنېایو کارونېه او د موضېېوع د بیېا  لپېاره د سېاده ابې  ېېې  

و اصطالحات د ، کېارول، پېه مبېالغي، اغراقېي او غلېو  ول د ولسېي، ورک  کلم  ا
 نومو   سرت هرن دی.  

د استاد الیق په شاعرۍ او خوږه ابه ک  یو لو  کامل دا هم دی ې  تېر زمان  
ناخوال  راته د بزم او درد په غا ه کولو ک  رارسه رشیکو ، لوستونکی تېېر تېاریخ تېه 

ا ه هم وررسه مېل و ، نېو لوسېتونکی پېه دوو الرو و   او له نن  اوند د ګيلېهونو په 
ک  بند او له حیرانتیا ګوته په غاښ يش ې  په کوم لورې ال  يش؛ د تېر تېاریخ غېم 

 واا   او که د راتلونکي اوند د ښه وايل تصمیم ونیيس.
استاد الیق ې  د پښتو د لنډیو په راټولو ک  لېوی نېوم لېر ؛ نومېو   پېه خپېل 

ادعا د ثبوت له پاره پر ځای او موقع د پښتو ابې  لنېډۍ راو   کالم ک  هم د خپل 
د  ې  له یو خوا ی  خپل ادعا او خربه پرې سپینه کړې او له بل  خوا ی  د لنېډیو 

 ارزښت او د کالم ښایست پرې پوره کړی دی.
 ای څومره تر خ ی  د غربت اوره
 ې  سړی ورک کړ  له خپله کوره
 پرده د هېها په ېا ک  نه يش

 ا خپله کوره یا خپله ګورهی
 یا

 ې  پېښور  د ، له هو ه تېر د 
 ننګیايل کم د ، ب  ننګه   ر د 
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 نر ی  په نرو ک  حساب نه دی
 که شپه تیاره ده مڼ  په شامر د 

 مخ( ۲۲۷:۷)
د سلیام  الیق د شعر هرن په دې ک  هم دی ې  هغه خپل نېوی فکېر پېه   ېر 

رن رسه کوالی يش ې  هغه نوی فکېر ېې  سحرانه انداز و اندې کو ؛ دی په دې ه
خلکو ته ی  د منلو و  نه و ، خو دا ی  په داس  بڼه و اندې کو  ېې  هېم خېوږ او 

 تأثیر لرونکی کېي  او هم خپل موخه په نوښه کوالی يش؛لکه دا الندې بیتونه:
 زه د نش  له پېهو تابه اوښتم اوښتم
 دا د مهکو له ګرمیو تاویده تاویده

 او ګناهونو رسه ما له عصیا 
 دې له مست  او هوسونو رسه
 ساقي له  کو ګالسونو رسه

 الفی د مین  د وفا او د مستۍ کول 
 : رسیزه، ز مخ(۱حیا ویده وه.)               

الیق په شعر ک  سیمبول هم کارولی دی او هم ی  د خپلې  مېوخ  او د فکېر د 
کله ترې نفېرت کېو ؛ کلېه ېې  د بیا  لپاره طبیعتپالنه کړې ده، کله ښار ستایي او 

لویۍ او عظمت خېربه کېو ، نېو د بېاز او غېره کلمېو تېه ا  کېېي ، کلېه د طبعیېت او 
ورځني ېاپېریال غېيې ته خپل دردیدلی اوند و   او کله ورته نه تسلیم کېېي  او د 

 رغښت په فکر ک  ی  و ؛ لکه په الندې بیتونو ک :
 ميبیړۍ د اوندانه م  د ګرداب په لورې دور 

 خربې م  د موج او د سیالب په لوری درومي
 بنا م  د آمالو د خراب په لورې درومي

 د درد او بدبوتۍ او د غذاب په لورې درومي
 نظر م  ځکه غلی د کتاب په لورې درومي
 د درس او مدرس  د اضطراب په لورې درومي
 بزګر وای ب  خرب وای لویي دښت  م  کرالی

 او مېي  م  پووالی د غرو د څوکو شپو  وای ور 
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 مزدور وای په غرمو ک  م   برې ماتوالی
 بند  وای په زندا  ک  م  میهن  ګرزوالی
 خو کاشکی د قلم په ابه نه وای پوهېدالی
 د اوند د راز کتاب م  هر ګز نه وای ا والی

 مخ( ۳۶: ۱)
الیق په دې پوهېي  ې  د فکر ا خ ی  څوک نه يش تفسېیرولی؛ نېو ا  و ېې  د 

ه خپراو  ک  له داس  هرن ې  په ادبياتو ک  سیمبول ګڼل کېي ، وکېارو . فکر پ
دی ا  و ې  خپل درد او فریاد نور داس  خلکو ته ونه کېړ  ېې  پېرې نېه پېوهېي ، 
بلک  تل دا کړنه او دا فریاد د غر او له سېیند رسه تېررسه کېو  او لېه هغېو  اونېد  

فکېر پلوشې  هغېو تېه و انېدې موجودات جو و ، خو که موږ ځیر شو، الیېق د خپېل 
کو  ې  د سیند او غره ځانګړن  ولر  او دا ځانګړن  ی  د سیمبول په  ول په غېره 
او سیند ک  بیا  کړ  د ؛ په دې معنا ې  د الیېق پېه فکېر هغېه څېوک پوهېېدای 

 يش ې  د غره په څېر کلکه پوهه او د سیند په څېر ارام ولر .
 دا د ګلو امتحا  دی

 طوفا  دی که په غرونو ک 
 یا 

 د سیندونو په نغمو ک 
 د بهار په ترانو ک 
 د عاشقو په سینو ک 
 د ګلونو په څپو ک 
 نوی شور، نوی اواز دی
 نوی طرز او نوی راز دی
 اسامنو ته پورته کېي 

 مخ( ۲۱۰: ۱)
سیمبول کارونه د الیق د فکېر د خپېراو  وسېیله وه؛ نومېو   خپېل انېد، فکېر، د خلکېو 

انځور د توفا ، تالندی، بریښنا، زلزل  او اتشفشا  پېه سېیمبولونو کې  بیېا   ارما  او ټولنیز
 کړ  د  او شعر ی  په دې وسیله له مدح  او له نيد وايل له رعایت نه ازاد کړ.
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 زه د تورو ترږمیو زنداين وم
 عقل وایستم ملریزې دانایۍ ته
 دیوالونه م  د رس په وهو مات کړل
 څو راووتم د شوړو رڼا ي ته

 : رسیزه، دریېم مخ(۱)
د الیق له فکر او هرن دا جوتېي  ې  نومېو  ، لېومړی   ېر پېام درلېود او ځینې  
خربې ی  په رمز او کنایه ک  کول ؛ خو اوس له ېا  ار نه کو  او په پوره شهامت او 
ز ورتوب رسه ی  بیا  کو ؛ په دې ا ه سعدالدیی شپو  د نومو   د )ېېونغر( د اثېر 

هغېه خېربې ېې  دې نېه کېول ، اخېر دې وکېړې؛ ))س  لیکيل د : په رسیزه ک  دا
 : رسیزه،   مخ(۱) ((اوس نو پر يده ې  جامعه څه وا ی.

که څه هم هغه د استاد شپو  خربه ې  د شاعر الیق د شاعرۍ جو ښت درونېد 
او پېهلی دی او که څوک ورته ځیېر نېه يش، پېه ویېل او معنېا اخیسېتنه کې  بېه تیېر 

نه لر  ې  الیق د مضمو  په و اندې کولو ک  له ېا  ار نه لر  وځي؛ خو دا ځانګړ 
او په   ره روښانه توګه د وخت ناخوالو ته ګوته نیسېي ې  له امله ی  د شېعر د معنېا 
هینداره رڼا او روښانه ده؛ په دې ا ه استاد عبدالحد منګل په یېوه مقالېه کې  داسې  

ښانه معلېومېي ، هېر څېه ېې  وا ېي، د ده د شعرونو رڼا هینداره   ره رو ))لیکي د : 
لکه د خټک خوشحال بابا په څېر ی  ب  له و رې په سپینه وا ي، موامخ ی  په پوره 
پښتو او پښتنواله رسه بیا  کو ، له دې امله ی  هره شعر  ټوټه    ځانګړې هېرن  

 مخ( ۲۳۷: ۶) ((پلوش  خپرو .
  ې  خلک پېرې شاعر هغه څه ې  په ز ه ک  لر ؛ لومړی کوښښ او هڅه کو 

خرب نه يش؛ خو احساس او د فکر لو تیا ی  ا  باا ې  دا دردونه تر نورو ورسېېي  
او نه يش کوالی ې  خپل احساس او فکر د وخت د ظاملو السو ښکار کړ ، لکه په 

 الندې بیتونه ک  ې  وا ي:
 اور  له قلمه م  دردونه په خربو ک 
 ووایه ناصحه څنګه بند کړم دا حساب؟

 مخ(  ۲۲: ۱)
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د سلیام  الیق د شاعرۍ یو بل هرن  ارزښت په دې کې  دی ېې  نومېو ی پېه 
خپل کالم ک  نېوی اديب طېرز او نېوې فکېر  الرې پیېدا کېړ  د ، هېر شېعر یې  د 
منځپانګ  له مو  نوی فکر او له جو ښت له مو  په هرن  ښکال برابر و  او خپېل 

 کو  او ا ولی او را ولی ی  يش.ا ډیال او فکر په   ر نرمه او سوته لهجه افاده 
که د الیق په فکر باندې څه وایوو، نو له فکر رسه بېه  د الیېق ټولنېه هېم زمېوږ پېه 
ذهی او فکر غلبه کېو ، دا ځکېه ېې  د اسېتاد فکېر لېه ټېولن  رسه تړلېی فکېر دی؛ 
نومو   خپل فکر، اوند او ټولن  ته ځانګړی کړی دی. د شعر په   رو ټوټو او بیتونېو 

فکر له اوند او ټولن  رسه مل ښکار  او د ټېولن  د اصېال  او سېمو  فکېر د  ک  ی 
استاد په شاعرۍ ک    ېره هېرن  ښېکال شېیند . فکېر یې  د ولسېونو د اونېد تېابلو 
انځورو  او پر خوارو او ب  وزلو، ظلم غند  او ترې پرده پورته کو ، نېو  همېدا المېل 

مخ، سرتګو، زلفو، اننګیېو، خېق، دی ې  د استاد د شاعرۍ د هیئت   رې کلم  د 
خال، شونډو او پیکي پر ځای قېوم، ولېس، ټولنېه، اونېد، حرکېت، ولېول ، انقېالب او 
تحول په بڼو راغيل د ، خو دلته دا د یادون  و  ده ې  اسېتاد دا کلمې  پېه داسې  
هېرن  ځېواک کېارويل د  ېېې  پېه لوسېتونکي درنېدې نېېه لګېېي ، بلکې  د اسېېتاد 

ی  د ز ونو تل ته ښکته کېي . د اسېتاد دا هېرن بېه خېدای مېه محبوبیت او ګرانښت 
کړه د استاد په ناشتو  ک  هم نه مر ، تل به ښېرازه او اوندی و  او د اوند د ولولو 

 او هڅو بشپړې تابلوګان  به و .
 تیر به يش کلونه مګر نه به يش
 زما دغه رنګین  تران  هېرې
 محوه به يش ګور زما
 کلی زما کور زما

 به نه يش اور زمامړ 
 تل به زه غي يمه شعرونو ک  له قام رسه

 دا د بیدارۍ او ناپوهۍ څپ 
 زما هرن او مینه غرقوی نه يش

 تل به دا افغا  بهی
 پورته د بامیا  بهی
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 ښکته د سیستا  به 
 لويل زما سندرې له اغازه او انجامه رسه

 زما ولس به یوا هېوادنو ته
 زما د تران  ښکيل رنګیی ګال 

 تل به د پښتو ابه
 دا دې لویو غرو ابه
 دغه د درنو ابه

 سايت زما شعرونه له فکرونو او مرامه رسه
 مخ( ۲۹۰: ۶)

د استاد په شعر ک  موږ له نېوو کلمېو رسه، لکېه غورځنېګ، نڅېا، انقېالب، شېور، 
ولول  او جذباتو رسه له یوې نوی زاوی  لېه لېورې اشېنا کېېيو. دا داسې  مضېمو  او 

انغا ل د  ې  له یوې خوا کالم پر اديب ښکال، ښایسېته کېېي  او لېه جو ښت رسه ر 
بلېې  خېېوا مضېېمو  پېېه اور ېېدونکي او ویېېونکي بشېېپړه اغېېېزه کېېو  ېېې  لېېه املېېه یېې  
احساسات په ولولو راځي، راو ښېي  او په خوځښت راځېي، همېدا ځانګړنېه ده ېې  

 الیق د شعر په  ګر ک  پښتو  استاد یاد ي .
هرن او نوښت له هغه ېاپېریال څوېه ېې  نومېو ی پېه کې  سلیام  الیق د شعر 

اوند کړې دی،  متأثره بر ښي، دا په دې معنا ې  د شعر هرن او موضوع ی  د وخېت 
له حاالتو رسه تغییر موندلی دی او دا د ښه شعر او شاعر ځانګړنه ده ې  پېه ویلېو او 

پېه دې لټېه کې  پنځونو ک  بند نه پات  کېي ، احساس او تویل یې  اونېدې و  او 
و  ې  کومه الره او میتود غوره کړ  ې  خپلو موخو او احساساتو ته پاملرنېه وکېړ  
او دې موخ  ته راسېدل، د هغو انځورونو هرن دی ې  په کالم ک  ی  ځای ورکېړی 

پېه لېومړ  نظېر داسې  ))و ؛ خو استاد لېوال نومو ی تر دې نور هم و انېدې ګڼېي: 
پالنه د هغه د تصویر  شېاعرۍ المېل وه؛ خېو ېې  ښکار  ې  سلیام  الیق طبیعت

اور فکر وکېړې، خېربه تېر دې و انېدې ده، معنېا دا، دی لېه خپلېو همزلېو طبیعتپېالو 
شاعرانو څوه یو ګام و اندې دی؛ ځکه دی په هاغه هرن  پړاو کې  دی ېې  کېړای 
يش طبیعت او ښکال ی  د خپلو افکارو د متثیل لپاره استودام کړ . هامغېه مهېال 

 مخ( ۹۱: ۵) ((اعر یو ټولنیز، انساين او سیاا لیدلوری لر .ش
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له پورته نظره موږ دې پایل  ته رسېيو ې  شاعر الیق د فکېر ، سېیاا، ټېولنیز 
تحوالتو رسه ې  په شعر ک  تاریوي تحوالت ګڼل کېي ، د شعر نوښت سېاتلی دی 

 او د ز ه موضوعاتو په انځور ی  قلم ازمویلی نه دی.
شاعرۍ ک  څه هم تر   ره موږ له بزمي او عشقي بیتونېو او انځورونېو  د استاد په

موامخ کېيو؛ خو که ورته ځیر شېو نېو تېرې جوتېه معلېومېي  ېې  نومېو ی پېه اونېد 
غي ي  او ټېولنیز درسېونه و انېدې کېو ، د اونېد ا تیېاو تېه تېم شېوی او د سېتونزو او 

وخ  په تکل ک  دی ېې  کړاونو د حل الرې ی  و اندې کړ  د  او د اوند اصيل م
هغه د ټولن  لو والی او پرموتګ دی ې  په دې ا ه زه د اسېتاد عبداالحېد منګېل د 

 مقال  دا کرښ  راو م.
د ده د شعر په غېويل او رنګېیی ګلسېتا  کې  اونېد او ټولنېه د حرکېت او مقصېدیت ))

دی، بلکې  خواته   ر راکښل کېي ، له دې کبله د ده عايل هرن او شعر د شعر له پاره نه 
د ده شعر د اوند له پاره دی. د اوند انځور کې  یې  لو ېدل  ټولنېه انځېور کېړې ده، ېې  

 مخ(  ۲۳۳: ۶) ((خپل حق او لو وايل ته راپورته يش او خپل مرام او مقصد ته ورسېي .
الیق داس  شعر  جو ښت ک  مضېمو  رانغېا لی دی ېې  پېه هېر بیېت او نېیم 

 له اديب سینګاره برخمی و .بیتي ک  ی  لوی درس پورت دی او 
شاعر الیق په دې فکر ک  دی ې  وطی، ولس او قوم ی  پېه دردونېو کې  اونېد ونېه 
کړ ، د ولس اباد  غوا   او هېواد ازاد او پرموتللی غوا  ؛ نو له همېدې املېه یې  
شعر  بیتونه ز ښت نه مني او اونېدۍ شېاعر  ګڼېل کېېي ، دا معنېا ېې  د اسېتاد 

شعرونو ته ښکال او تل پات  والی ورکړی دی او د ټېولنیز اونېد  همدې هرن د نومو  
د اورو ا یکو او پېښو هینداره ګرځېدل  ده، شاعرۍ ی  ځانګړی سبک او الره خپلېه 
 کړې ده ې  هغه د اوند د واقعیتونو انعکاس په نوې او پرموتلل  بڼه بیانول د .

وږ نعمت دی، نېو لېه الیق دا احساس کړې ده ې  وطی د انسا  لپاره تر ټول خ
 همدې احساسه د وطی په ا ه پیاو ی فکر لر ، لکه په الندې بیت ک  ې  وا ي:

 ای زما ښکلی وطنه، زما تنه!
 زما کوره، زما ګوره، زما عدنه!

 ې  ناارام شم ته م  ویا  ی  ته م  ناز ی 
 مخ( ۲: ۱) ستا زانګو د بابا غېي، د مور ملنه               
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یق په شعرونو ک    ر راغلی دی ې  دا په خپله د الیق په وطېی د وطی یاد د ال
پرست  باندې داللت کو  او همدې مین  د الیق شعر ته اوند او روڼتیېا ورکېړې ده، 

وطېی د الیېق د شېعرونو ز ه دی، کېه ))په دې ا ه امیی افغېانپور داسې  لېیکيل د : 
پرستۍ توفېا  داسې  وطی ترې وایستل يش، د الیق شعر مر ، په الیق ک  د وطی 

اور او پراخ شو ې  د ده ټوله هستي ی  په خپلو و انګو کې   وبېه کېړه، الیېق یې  د 
واقعبین  او انرتناسینالیزم الرې ته سیخ کېړ او نتیجېه دا شېوه ېې  د وطېی مینې  د 

 ((الیق شعر ته طبقايت ابه، انساين ګرمي، سپیڅلتوب او معصومیت ورکړل.
 ه غوږ يشهر آواز د خپل وطی ې  را پ

 زما ذهی راسپړ  نو  ګلونه
 د هر ګل له یاغي رګه راخوټیي 
 دا جنګي او معطر زما شعرونه

 : رسیزه، څلورم او پنځم موونه(۸)
دا شاعر ې  کله فکر کولو ته تېم شېوی دی، نېو د وطېی تېر څنېګ یې  د هېېواد 
وګړ  هم له یاده ویسېتي نېه د  او تېل یې  خپېل فکېر د دوی سېوکالی تېه پېه کېار 

ېولی دی او له دوی رسه د شعر په ابه خپله ملتیا او تېوده مینېه ښېودل  ده، دی د ا
محکوم ولس مالتړ  کو  او هغه حاکم نظام په کلکېه غنېد  ېې  پېر دوی ظلېم او 

 جرب کو ، لکه په الندې بیتونو ک :
 زه ې  ګورم د یتیم په با خو اوښک 
 شاعر ز ه م  لکه شمع ویل  کېي 

 ه شوه د خانانویا خدایه څنګه دبدب
 ې  سپر ي  په ب  وزلو دهقانانو  

 : رسیزه، شپيم مخ(۸)
د الیق په فکر ک  له نورو موضوعاتو تر څنګ د هېواد لپاره د اتحاد او یوايل فکر 
هم موجود و، د غوښتل ې  د وطی ټول قومونېه دی رسه متحېد يش او د نفېاق بېده 

 پدیده دې د پای ټکی ومومي، لکه ې  وا ي:
 رېل ک  ورته ټینګ شئ در رسېيوپه مو 

 پښتانه یو که ازبک که هزاره یو
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 ټول یو موټی یو، یو قام یو، یو وطی یو
 درست وطی ته په ننګونو ک  ښکاره یو

 مخ( ۷: رسیزه، ۸)
استاد او شاعر الیق په دې ېاره ک  پر خپل قلم ویا   او د لو  مقام څښ  یې  

پېه ابېه ظېامل او زورواکېي تېه ځېواب  بويل او تل په همدې هڅه ک  دی ې  د قلېم
 ورکړ  او د مظلوم ملت دردونه په ک  بیا  کړ .

 زما قلم به هله لو  او محرتم و 
 ې  دښمی د استبداد او د ستم و 
 ې  د خلکو د دردو رازونه وا ي
 خدایه و  به ې  هغه زما قلم و 

 : رسیزه، اوم مخ(۸)
نه خوښو  او غېوا   ېې  پښېتانه،  الیق د یو پښتو  په توګه د پښتنو پات  والی

 لکه د نورو په څېر پرموتګ، اوند او تعلیم وکړ ، لکه:
 څه ساده دی دا پښتو  ې  تربګني کا
 زه د ز ه ویني پرې ېښم دی دښمني کا
 خلکو الندی تر پښتو ستور  سپوږمۍ کړل
 د ال دوو میيو ته ناست دی او شپني کا

 مخ( ۸: رسیزه، ۸)

لتۍ او د استعامر پر و انېدې لېه لیریېک شېعر څوېه مبېارز الیق د ظامل، ب  عدا
شعر ته مخ ورا ولی دی؛ نو له دې دا جېوتیي  ېې  شېاعر لېومړی د مینې  ترانې  او 
زمزم  کول ، وروسته د وخت حاالتو له هغه څوه مبارز شعر جو  کېړی دی ېې  پېر 

 دې اساس د الیق شاعر  په دوو مرحلو ویشل کېيی:
اله موک  مرحله: دا د شاعر د احسېاس مرحلېه ده ېې  ملریز ک ۲۸۸۳الد( له 

په دې برخه ک  ی  شاعر  روښانه لوری نېه لېر  او لېه څېپ څپانېدې رسه موېامخ 
 دی، لکه ې  وا ي:

 ېېرې یوسم دا رسوا او ناقرار ز ه
 د ارزو په ملبو سوی ګرفتار ز ه
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 ز ه م  غوا   ې  له ز ه رسه همراز يش
 ار ز هخدایه وښیه دې ز ه ته یو بید

 : رسیزه، ج مخ(۴)
ملریز کاله وروسته مرحلېه: پېه دې مرحلېه کې  شېاعر خپلېه لیکېه  ۲۸۸۳ب( له 

موندلی ده، اوند او هست  ته په   ره روښانه سرتګه ګېور . پېه دې دوره کې  یې  د 
شاعرۍ موخه معلومه ده او په ټاکلو ک  ی  ابهام نه لېدل کېي ، په دې مرحله کې  

کو  او په همدې مبارزه خپل اوند او هرن عیېارو . پېه همېدې شاعر طبقايت مبارزه 
دوره ک  د شاعر شاعر  د پووايل پړاو ته رسېي  او پر ځوانو شاعرانو خپلېه د تېأثیر 
ملنه غو و  ې  له امله د ده سبک، الفاظ او د شېعر مضېمو  د ځوانېو شېاعرانو پېه 

 : رسیزه، د مخ(۴شعرونو ک  له ورایه ښکار . )
رحلو څوه معلومېي  ې  د الیق شوصیت او څېېره پېه دوو برخېو کې  له پورته م

 پېژندل کېي ، لومړی شاعر الیق او دویم انقاليب الیق.
شاعر الیق په فکر د انسانانو ټول غرور، رشف، کرامت او عېزت د ولېس پېه عېزت، 
غرور او کرامت ک  دی، هغه ځانووښی او هوس خواښی نېه خوښېو  او تېل یې  پېر 

شوی دی، ځکه خو ی  خپل عزت او لو والی د زیېار ایسېتونکو خلکېو او  و اندې وال 
ولس په لو وايل ک  لېدلی دی ې  له همدې امله یې  شوصېیت پېه بهېر او هېېواد 

 ک    ر او تر   ره د خلکو په ز ونو ک  قرار لر .
کله ې  د استاد الیق ا یکه له ولس رسه ګورو؛ نو مبالغه به نه و  ې  ووایېو د الیېق 

 ه او فکر له خلکو رسه په مینه اباد دی او دا مینه ی  د شېعر پېه رنګینېو الفېاظو کې  پېه ز
څپو ښکار . الیق د ټولن  ټول وګړ  خپل ګڼي او د هغو دردونېه د نومېو   ز ه دردو ، 
دی د ټولن  معصېومه او پاکېه طبقېه ېې  ښېځه ده، هېم سېتایل  ده او د خېالق لېوی او 

ه د مېور منزلېت ورکېو  او د ټېولن  روزونکېي او پېالونک  باکامله  الۍ ی  ګڼي؛ ښځو تې
 ګڼل  ده او د ښځو د مظلومیت پیغام د ټولن  خلکو ته رسو ، لکه ې  وا ي:

 زه د اوند جوهر د عشق  یوه د انسا  مور ومه
 تا کړمه نانزکه د شیطا  د مشغوال
 زه د انسا  مور یمه درنه یمه آزاد یم

 مخ( ۹۳: ۴) ۍ زولن  لرې که له مادا د بندګ                   
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شاعر لیکوال ې  کله ښکال ستایي، نو د کالم ټول توکي ی  هم ښکيل بریښېي، 
له معنا رسه ی  کلم  هم ځانګړې رنګین  خپلېو ، دی پېه ښېکال مېیی شېاعر دی؛ 
خو ښکال خوښونه ی  د ځا  د خوند او لذت په پار نه ده، بلک  خپل  ټولن  ته یې  

پر دې رسه غوا   ې  د ولس اوند ښکلی او خلېک یې  پېر ښېکال  خوښه کړې ده او
 میی يش، لکه ې  وا ي:

 دا وطی به ښکلی يش، سمسور به يش، اباد به يش
 پټ به په ګلونو يش، ښایست د دې دنیا به يش.

 مخ( ۲۴: رسیزه، ۴)
استاد د ولس په ځوا  کهول غي کړی او دا فکر ی  ورته ورکړی دی ېې  د اونېد 

 حقیقت په علم، کتاب او فکر ک  دی، لکه ې  وا ي:ښایست او 
 راوزه له درو او ارمانو رسه راوزه

 له علم، له کتاب او له فکرو رسه راوزه
 له ګوټ د انزوا نه ې  کلونه په ک  پروت وې
 د اوند د حقیقت له فلسفو رسه راوزه

 مخ( ۸: ۱)
شېعر پېه پنځتیېا کې   الیق د قافیه وال شعر په ویلو ک  هم ښه قلم لېر  او د سېپیی

پو  تجرل  لر . که د قافیه وال شعرونو جو ښت ی  په لو ه اديب تول برابر بر ښېي، نېو 
د ازاد شعر جو ښت یې  بیېا تېر قافیېه وال شېعر،   ېر ظریېد او ښېکلی دی ېې  د شېعر 
محتوا )منځپانګه( ی  په   ېر هېرن  بڼېه پېه کې  ځېای کېړې ده. پېه دې ا ه یېو لیکېوال 

د ده د شعر دوا ه ا خونه   ر پېه پوېه اديب ځېال راځلېېديل د  ېې  ))داس  لیکي د : 
ساری   ر کم تر سرتګو کېي ، که په خپله نیمګېړ  ابېه یې  ووایېم ېې  د الیېق شېعر د 
فورم او فو  )شکل او محتوا( له مو  په نو  او زا ه قالب دوا و کې ، پېه خېوږه اديب ابېه 

 تېودوخ  رسه پېه رنېګ، رنېګ اديب  ولونېو په نو  رنګ او نو  څېر د ټولنیزې او انساين
ک  راغو  دلی او مل دی ې  د انساين مین  او ټولنیز ارمېا    ېرۍ،   ېرۍ حکایتونېه، 

 مخ( ۲۹۰:۶)) ((کیس  او اوند پېښ  په ک  شته دی.
الیېق پېه سېېپیی یېا ازاد شېعر هېېم خپېل قلېم ازمېېایلی دی او پېه دې الره کې  لېېه 

خو که سپیی شعر ک  د نومېو   فکېر د ټېولن  موکښانو شاعرانو څوه ګڼل کېي ، 
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په هر برخه راڅرخېدلی دی، هامغه خپل سبک    ې  د مطېالبو تېر مېنه منطقېي 
 تسلسل دی، په ک  مراعات کړی شوی دی.

 هېر کړه آشنا دا تېر عمرونه هېر کړه!
 باده درنیسه دا تېر غمونه هېر کړه

 کاروا  د عمر آشنا!
 کله در ي ، کله صرب کو ؟

 له کړه پورته ې  فرصت کم دی.پیا
 مخ( ۴۵: ۲)

الیق دوه  وله شعرونه ویيل د  ې  یو برخه ی  موعظه یا شعار دی او بله برخېه 
ی  شعر دی ې  دا د ویلو بېل وخت او ځای لر ؛ نو همدا المل دی ېې  پېه ځينېو 
 شعرونو ک  درانه تعبیرونه او لفظونه راو   د  او هېرن  خواتېه پېه کې  لېيه پاملرنېه

 شوې ده او یواځ  په بیاين توګه راو ل شو  د ، لکه په الندې بیتونو ک :
 د بوراوا دا ګردۍ کېډه، نه مړ ي  نه  کېي 

 دا له خاورو که ور  که، ته ی  مر  ی ، ته ی  ګور ی 
خو زیاتره شعرونه ی  په   ره هرن  ګاڼېه ښېکل  شېوی دی او د هغې  نېاوې پېه 

  ښکال تأثیر غورځولی و ، د شعر همدې کړن ، څېر ښکار  ې  پر نورو ی  د خپل
هغه شعرونه ې  هرن  خواته ی  پام نه دی شوی، پر لوستونکو ګرا  کېړ  د . پېه 

 الندې بیت ک  ی  هرن  ښکال داس  راو ې ده:
 خاند  لېونی ې  په جنو  ک  به ال څه و 

 ګوره ې  د عشق په موج او خو  ک  به ال څه و 
 مخ( ۴۹: ۲)

ه په ټولنه ک  اوند کو ، نو د اوند بېالبېل حېاالت یې  پېه ذهېی او شاعر ې  کل
خیال تأثیر کو ؛ احساس ی  راپار ي  او فکر کولېو تېه ا  کېېي ، خېو د فکېر پېه یېو 
ځانګړ  هرن د خیال په رنګ ک  ګډو ، پټو  او د ښکال ګاڼه ک  یې  رانغېا  ، نېو 

انغېا ل شېوی، د شېاعر ځکه وایوو ې  په دې خیال ک  ې  د شعر په ېوکاټو کې  ر 
هغه فکر ې  له احساسه پنځېدلی دی، پټ شوی دی؛ اسېتاد الیېق هېم همداسې  
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شاعر دی ې  د اوند حاالتو ی  احساسات راپارويل د  او ځانګړ  فکر کولېو تېه ا  
 شوی و  ې  بیا ی  د خیال په پردو ک  د شعر په لو  هرن تر ټولن  رسولی دی.

 پایله
نني پېر پر معیار برابرو شاعرانو نومونېه یېادو او پېه لېو ه که ېېرې د افغانستا  د 

 کهه ی  پېژنو، نو پرته له شکه به یو له دوی استاد سلیام  الیق و .
د الیق د شاعرۍ د تل پات  وايل علت دا هم دی ې  فکر او هرن ی  د مظلوم  

 طبق  د خلکو لپاره په ېوپړ ک  د  او په دې برخه ک  ی  قرباين ورکړې ده.
په پای ک  وایم ې  استاد سلیام  الیق هغه شاعر دی ې  د نومو   هغه فکېر 
ې  په خپلو شعرونو ک  په هرن  بڼه راو   د ، د هېواد او خلکو د پرموتېګ لپېاره 
دی او د اوند له بېالبېلو موضوعاتو نه ی  هرن  تابلوګان  جو ې کېړ  د ، د خپېل 

ی او شېاعرانه هېرن یې  پېه فکېر اونېدې فکر لپاره ی  شاعرانه هرن وسیله ګرځېولی د
ساتلی دی. د نومو   شعرونه د ټولن  لپاره   ر څه لر  ېې  نېورې څېړنې  بېه یې  
روښانه کړ ؛ زه خپله لیکنه د همدغه شاعر په النېدې بیتونېو رانغېا م او اسېتاد تېه د 

 لوی دربار د ښ  روغتیا غوښتونکی یم.
 ناست ی  ته سبا ته او زه وینم سبا درومي

 ورې زمان  ته او زه وینم ې  دا دروميګ
 پرانیزه ګوګل دی ې  زه بل  ملب  درکړم
 زه اوس ایرې کېيم دا اورونه له ما درومي

 مخ( ۴۸: ۴)
 وړاندیزونه

 . د استاد الیق په ا ه لیکل شوې مقال  دې راټول  او ېاپ يش.۲
وهنتېو  یېو .  د استاد د آثېارو او فکېر پېه ا ه دې د علومېو اکېا مي او د کابېل پ۱

 ځانګړی سیمنار جو  کړ ، تر څو څېړونکي او زده کړیاال  پرې پوه يش.
.  د استاد په افکارو ک  ټولن  ته   ر څه پراته د ، نو څېړونکېو تېه دا و انېدیز ۸

 ړنیز پال  رسه دې دا برخه وڅېړ .دی ې  علمي ې څې
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Abstract 

The following research is a short and comparatively 
overview to (The History of Pashto Literature) written by 
Prof. Abdulhai Habibi considering its all chapters which 
indicate that weather regarding the same topic 
publication of other authors address the gaps which are 
not yet addressed by Prof. Habibi? 

In general, this abstract is a short summary of the 
history of Pashto literature which at least encompasses 
such an investigation to help and express learners the 
quality and advantages of this publication to avoid 
confusion in reading the different histories of Pashto 
literatures written by different writers.  

The abstract is highlighting the advantages of this 
publication and as well as point out the facts which need 
more investigations forward.     
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 لنډیز
نېورو ادب تېاریوونو  لېهاریخ( د ټولو فصلونو په رڼا ک  )د پښتو ادبیاتو ت څېړنهدا 

رسه داس  یېوه لنېډه مقایسېو  کتنېه ده ېې  دا را پېه ګوتېه کېو  ېې  لېه دې اثېر 
هغه تش  تر کومه بریده  ک  کړ  ې  لېه حبیبېي راپېات   آثارو ووروسته لیکل شو 
 د  او که نه؟

دی او  داسې  یېوه شېننه  دا لیکنه په ټوله ک  د پښتو ادبیاتو تاریخ  یو لنډ جېاج
دې اثېر  د پښېتو ادبیېاتو محصېالنو تېه  د ،پک  راټوله شوې ې  لي تر ليه کولی يش

تېاریوونو پېه لوسېتلو کې   بېالبېلېوکواید او فواید ورڅرګند کړ  او د پښتو ادبیاتو د 
او داس  ټکو ته اشاره کو  ې  په  ښېګڼوموه و نیيس. لیکنه د اثر  ورک  ی  د الر 
 پس  د ال   رو شننو ا تیا روښانه کو .دې اثر 

 رسیزه

رو زیاتو لیکوالېو  حبیبي راوروسته  عالمه  لکه څنګه ې  ټولو ته جوته ده ې  له  
ې  د لرغېون  او هېوادمل استاد زملي په ځانګړې توګه،  د پښتو ادبیاتو تاریخ لیکلی،

حبیبېي د عالمېه استاد صدیق روهي ې  د معارصې دورې د پښتو ادبیاتو تاریخ ی  د 
خو وررسه وررسه نواز طایر په کوزه پښېتونووا کې  ، پښتو ادبیاتو تاریخ په تسلسل ولیکه

د پښتو ادب تاریخ ولیکه  او  شهسوار سنګروال بیا په بره پښتونووا ک  هم  لېه رسه پېه 
 (۸) کال ک  د پښتو ادبیاتو معارص تاریخ ولیکه. .ل ۲۸۷۴
: لکېه ،رې خېورې ورې لیکنې  وشېوې ېنېورې  ړنو په اقتباس رسه ېله همدې څ 

ک  استاد بریايل باجو   د پښتو ادبیېاتو د ل کال ۲۸۹۷دې لړۍ ته په پام رسه په 
 (۲) په نامه یو مستقل  اثر وپنځوه. ((د ویښتابه بهیر))تاریخ لیکن  

 ۲۸۹۴خو بیا هم دا لړۍ ال په یو  ول نه یو  ول روانه ده ې  تر ټولو راوروسته پېه  
 (۶) ال ک  استاد اسمعیل یو  هم )د پښتو ادب تاریخ( په نامه یو اثر ولیکه.ک ل

د ښاغيل شهسوار سنګروال په اثر ک  یو فصل د پښتو ادبیاتو تاریخ پراختیېا ي  
کې  د افغانسېتا  د ز کېال ۱۰۱۰خېو تېازه تېازه پېه ، ته ځېانګړی شېوی څېړن بهیر 

پیړۍ په نیام ي ک  دپښتو  علومو اکا مۍ غړ   ښاغيل سید نظیم سید  د شلم 
 (۴) ړنه اثر رامنه ته کړ.ېادب پرموتیا ي بهیر  څ
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عالمېه  لنډه دا ې  د پښتو ادبیاتو تاریخ پېه برخېه کې  مېوږ نېی سېبا یېواځ  د  
په دې برخه ک  رامېنه تېه شېو   آثارر  خواره واره او ا وند   بلک  ،حبیبي اثر نه لرو

ځانګړ   ول د پښتو ادبیاتو تاریخ په برخه  خو اساا پوښتنه دا ده ې  ایا په ،د 
 کېه کېړې کېه  آثېاروراوروسته ؛ حبیبي راپات  دهعالمه ک  داس  کومه تشه ې  له 

حبیبي لېیکيل تېاریخ  عالمه له دې  ل  داس  کوم اثر لرو ې  بیا هم د موږنه.؟ ایا 
 ته په مراجعه کولو تکیه کمو  او که نه؟

 اهمیت او مربمیت څېړنې د 
ړن  پېه وسېیله بېه د عالمېه اسېتاد عبېدالحی حبیبېي) د پښېتو ادبیېاتو ېڅ دې د

حبیبېي عالمېه  تاریخ( په ارزښت رڼا واېول  يش او بیا به وررسه په مقایسو   ول له 
د اهمیت او ارزښېت یېو لنېډ جېاج واخسېتل  آثاروراوروسته په دې برخه ک  د لیکلیو 

وکړ  ې  د پښتو ادبیاتو تېاریخ پېه يش. دا څیړنه به د ادب له محصالنو رسه مرسته 
 برخه ک  د خپل  زده کړې په بهیر ک  خپله الره ورکه نه کړ .

 د څېړنې موخې 
ړن  عمومي  موخه دا ده ې  د ادب پېه سېرته ملېی کې  پېه ځېانګړ  ېله دې څ 

او د ادب د الرې الرویانو ته   ول د پښتو ادبیاتو تاریخ په  اهمیت او ا تیا مترکز ويش
 ړنو او شننو ا تیا ورپه ګوته کړ .ېادبیاتو تاریخ په برخه ک  د ال پراخو څ د پښتو
ړن  یو هدف دا هم دی ې  د ادبیاتو زده کړیاالنو تېه روښېانه کېړ  ېې  د ېد څ

پښتو ادبیاتو تاریخ په برخه ک  کړی کار ال هم مجمېل دی او پېه دې برخېه کې  پېه 
  .د پراخ کار او هلو ځلو مرهون  دڅېړن  جزیاتو 

 د څېړنې میتود
 په دې څېړنه ک  له ترشیحي او مقایسو  میتود څوه کار اخیستل شوی دی.

 منت اصيل
رسه له دې که د پښتو ادب له پنځو ستوریو د یو ځالند ستور  لوی استاد عالمه 

نېو غنېي  ،عبدالحی حبیبي لیکلی اثر) د پښتو ادبیاتو تېاریخ( پېه غېور ولوسېتل يش
دې  ه ی  لنډ جاج هم سوت او کله کله ناشونی هم دی او دمنځپانګ  ته په پام رس 
 خو بیا هم هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده ې : ،مقال  ملی ورته تنګه ده
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 ستا د ښایست ګلونه  یر د 
 ځولۍ م  تنګه زه به کوم کوم ټولومه

کېال کې  د دانېش  ل ۲۸۳۴د پښتو ادبیاتو تاریخ تر ټولو وروسېتی ېېاپ ېې  پېه 
 ؛ه خوا د استاد محمد اصد صمیم په زیار په پیښور ک  خپېور شېویخپرندویه ټولن  ل

موونه لر  ې  په پیل ک  ی  د یادې ټولن  او استاد محمد اصېد صېمیم  ۷۳۶ټول 
 رسیزې د ز و ېاپونو له رسیزو او کټ مټ رانقل شو  م  رسه مل  د .

 ر .ل موضوعات لېالبېد پښتو ادبیاتو تاریخ په دوه ټوکو ک  لیکل شوی ې  ب
م ټوک بیېا پېه دوه برخېو او لېس یخو دو ،شل شوی ټوک په پنځو برخو و  لومړی  

مېه یاو وروسته دوه څپرکي دو لومړیاته څپرکي  لومړينشل شوی دی ې   څپرکو و 
 برخه جو و .

غوره به و  ې  د حبیبېي  ؛غوا م موک  تر دې ې  د اثر په محتویاتو رڼا واېوم
 په عمومي  ول د اثر یو لنډ جاج واخلو.صاحب علمي شوصیت ته په پام رسه 

عالمېه په دې ک  شک نشته ې  د پښتو ادبیاتو تاریخ په کره وايل ک  خپلېه د  
څرګنېده او رغنېده ونېډه لرلې  ده. پېه ادبیېاتو، تېاریخ،    رهحبیبي علمي شوصیت 

 اجتامعیاتو او سیاست ک  د ارواښاد اورې مطالع  د پښېتو ادب تېاریخ پېه حیېث د
نومو ی ځای ځای د خپل  هېرې څرګنېدون  او  ر کړی دی. اهمیت خورا   دغه اثر

خپل علمي دالیېل او مطالعېات پېه داسې  اسېلوب  بلک  ،ړن  لپاره حکم نه کو ېڅ
یا لوستونکی په نامستقیم  ول د خپل علمي شوصېیت  څېړونکیو اندې کو  ې  
 په قوت تلقینو .

 ،دې کېوېنۍ  مقېال    زمېا دنه یېواځ څېړونکيدی يش  په راتلونکي ک  به ېک
ړنې  د ېخېو بیېا هېم څ ،کره او ناکره خواوې پېه ګوتېه کېړ   ره د اثر  په خپله   بلک

د  ،ړن  د محور حیثیېت لېر ېتاریوي میتود له پلوه ې  د پښتو ادبیاتو د تاریخ د څ
که مرغېه ېر د اهمیت او پام و  دی ې  له ن ښو او ادوارو د ثبت تاریوي تسلسل  ېپ

تاد دغه تسلسل په پام ک  ساتلی ې  دغېه اصېل پوپلېه پېه اثېر او د پښېتو لوی اس
 ړنه اسانو .ېادبیاتو په تاریخ څ

لکه څرنګه ې  اریا، اریانا، اریایي او اریېاين ددې   ول،په ټولیز د مثال په توګه: 
اسېتاد هېم د خپېل ، سیم  مهم، ابتدا ي، سیاا، اجتامعي او اديب تاریخ جو و 
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دا او ملنېډا ېېتاریوي تسلسل ته په پام رسه د باخرت  سېلطنت د پرځ اثر په پیل ک 
مړۍ برخه ک  اریانا و ړ  ټوک په للومد  مالااو یادون  پس  س پېژندګلوۍپهڼو د 

ژين او په همدې برخېه کې  د اریېا ي ابېو پېه  لېه کې  د پښېتو حیثیېت ېاو اریی راپ
 (مخ۲۰: ۱تثبیتو .)

د ادب  پلېه پېه ادب هېم لېر  ېې  اصېال خه موه یو کوېنی بحث پ خو تر دې د
ځېل  لومړی ل ک  دا اثر ۲۸۱۵خو دا ې  استاد هغه وخت په  ،تاریخ موضوع نه ده

نېو فکېر کېوم د زده کېړې پېه  ،مړ  مضمو  په شېکل لیکلېیو د ادب محصالنو ته د ل
م ېېاپ یېخو په کار ده ې   په دو ،ست  دهیک  د ادب معريف هم رااخه موخه ی  پ

 ،یسېتل شېوې وایام ېاپ ک  دا موضوع له ېاپېه  یبیبي په وینا په در حعالمه یا د 
حبیبی هدف دا و ې  د ادب له تعرید، موضېوع  عالمه خو فکر کوم له دې به هم د

او غایي رسه یو تاریوي تسلسل برابر کړ  او بیا په پښتو ادب بحث تېه راداخېل يش 
 ې  همداس  ی  کړ  هم د .
خپلېه د   ېې  رضور  ده  ېره لپېاره دا  څېړنې ع د بله دا ې  د یو اثر یېا موضېو 

ړونکې  موضېوع ېيش، ځکه که دا روښانه و  ېې  څپېژندل مړی وو موضوع ل څېړن 
ي  ې  بیا دې وضېاحت ېړنه ی  قضاوت هم اسانېنو په څ، ته له کوم  زاو   ګور 

 پر ځای او کره ده.   ره څېړنهپام رسه د استاد په  ته 
له میتود رسه سېم موضېوعات ورو ورو  څېړن رخه ک  د مه بیمړ  ټوک په دوو د ل

او په اریېایي ابېو کې  د پښېتو د حیثیېت لېه تثبیېت  لور ځير د  لبندۍ او جزیاتو پ
روښانو  ې  پښتو د ایېراين او هنېد   مسئلهمه برخه دا یټوک دو لومړ  وروسته د 

تو تېاریوي د ځېانګړې خېو د پلېه حیثیېت لېر  او د پښې بلک  ،ابو له  ل  یوه ابه نه
او څلورمه برخېه پېه ویېدا او اوسېتا بحېث  در یمهشالید ته په پام رسه د همدې ټوک 

 ک  د پښتو ځای څرګندو .
مړ  ټوک په پنځمېه برخېه کې  د لو د تسلسل اصل ته په پام رسه د  څېړن بیا هم د  

دې ټولېو لپېاره  شېوی دی. د څېېړل پښتو مقایسو  حیثیت په سانسکریت او اوستا ک   
ر کره او علمي مثالونېه و انېدې کېو  ېې  د ارواښېاد علمېي شوصېیت  تاد حبیبي  اس

پېه ز ه پا سېو او پهلېو  کې  د  ددې څرګندونو دقیق والی او ثقه والېی تضېمینو . مېثال 
سېېلطنت پېېه وخېېت د بغسېېتا  پېېه غېېره پېېه کښېېيل  د هېېې ق( ۵۱۱-۴۳۶)  لېېوی داریېېوش
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او اصولو ته په پېام رسه تقطیېع کېو  او  ه کلی شعر د ابپوهن  نورمونور  برلیک دوه نیم ز 
 (موونه ۸۸۸-۸۱۲: ۱) د پښتو رسه د تړو  جوت څرکونه ی  په ګوته کو .

د وخېت د پښېتو ټېولن  د ، کېال  ل. ۲۸۴۱د پښتو ادبیاتو تاریخ دویم ټېوک پېه 
مړين و . دا ټوک لس څپرکي لر  ې  لېپیلېي یس استاد ګل پاېا الفت په رسیزه ئر 

هېې او وروسېتي دوه څپرکېي  ۶۰۰مړۍ برخه جو و  ې  تر و ک لاته ی  د همدې ټو 
 .څېړ هجر  د پښتو ادب تاریخ  ۲۰۰۰-۶۰۰ی  بیا له 
مړ  څپرکي ک  په اسالمي دوره کې  د پښېتو و مړۍ برخ  په لو م ټوک د لید دو

ي  او پېه همېدې رڼېا کې  د پښېتو ابې  تېاریوي موقېد ېېتاریوي شهرت ته کتنېه ک
 څرګند ي .

ي  ېېک  هم د اسالمي دورې د لویکیانو کورنۍ ته اوره کتنېه ک څپرکي دویمپه  
ړنیېز ېاو د لوی د کلم  په استناد د لویک یېا الوک د نامېه پښېتووايل لپېاره کېايف څ

ي  او د لویکیانو  د ابې  پېه  پښېتووايل او یېا پښېتو تېه نېيدې ابې  ېدالیل و اندې ک
 ي .ېو اندې ک څېړنهباندې پوره 

څپرکېېي کېې  تېېر سېېوریانو  در ېیمتېېاریوي تسلسېېل پېېه  پېه دې  ول د پښېېتو ادب
رارا او دلته استاد د سوریانو په شنسب کورنۍ مترکز کو  او د امیېر پېوالد د زو  

پښېتو  ،دلیېبشېپړ لیکلېی رارسې لومړیامیر کرو  حامس  ته اشاره کو  ې  موږ ته 
د پښتو  يعالمه حبیبژندلو په حقیقت ک  ېشعر دی ې  د امیر کرو  د ویا ن  په راپ

 ادب د لیکني تاریخ بنسټ ږد .
نېو پېه څلېورم  ،لکه څنګه ې  د افغانستا  پېه اجتامعېي تېاریخ کې  هېم روښېانه ده

 څپرکي ک  استاد په لود  کورنۍ مترکز کو  او شیخ ريض او نرص لود  معريف کو .
په پنځم څپرکي ک  اسېتاد د نعمېت هللا هېرو  پېه موېز  افغېاين او د سېلیام  

  . ياالولیا غي  ةذکر ماکو په ت
په شپيم څپرکي ک  په لنډ  ول د شیخ کټه لرغوين پښېتانه تېه کتنېه کېو  او د 

معريف کو  او د پټ  خزان  په حواله ورپس  د ښېکارندوی  ېهشیخ اسعد سور  بولل
 ژين.ېهم راپبوللېه غور  
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ژنېېدګلوۍ وروسېېته ېاسېتاد حبیبېېي د شېېیخ تېایمني او قطېېب الېېدیی بوتیېار لېېه پ
ه محمېد هاشېم رسواين د سېالو وږمېه پې اووم څپرکی پیلو  او یواځ  د ابو سمالا

 مړۍ برخ  لنډیز دی.و ک  معريف کو  او په اتم څپرکي ک  د ل
د یېوې قېو   تقریبېا  ، مه برخه ېې  نهېم او اتېم څپرکېی جېو و یم ټوک دوید دو

 ،تنېه لیکېوال او شېاعرا  ۱۶اديب تذکرې حیثیت لر  ې  د پښتو د کالسیک ادب 
لکه: شیخ متي، بابا هوتک، شیخ ملکیېار، زمینېداور اکېرب ، سېلطا  بهلېول لېود ، 
خلیل خا  نیازی، زرغو  خېا  نېورزی، زرغونېه کېاکړ، رابعېه، دوسېت محمېد کېاکړ، 

رمی نیکبوتېه، شېیخ ېېشیخ عیسی مشواڼی، شیخ بستا  بړیڅ، عيل رسور لېود ، م
يل البسېتي، احمېد محمد صالح الکوزی، سلیام  مېاکو، شېیخ مېيل، محمېد بېی عې

له یار، پیر روښا  او په ضېمني دول ېلود ، شیخ کټه، کجوخا  راڼیزی، بابر خا ، ال
 ځین  نور معريف کو .

د اثر په پای ک  استاد د روښېاين غورځنېګ ټولېو کوایفېو او د پښېتو ادب تېاریخ 
 زو ته یوه اوره او تحلیيل کتنه کو .ېباندې ی  اغ

عالمېه خو له بده مرغه ېې  د ، ا ینه ده   ره اثر لپاره د هر اثر او بیا د یو تاریوي
حبیبېېي د پښېېتو ادبیېېاتو تېېاریخ دوا ه جلدونېېه لېېه خپېېل ټېېول پنېېډ حجېېم رسه رسه د 

ړنېه او شېننه لېيه ېد اثېر څ مسېئل ېې  همېدې ، موضوعاتو فهرست یا لیکلړ نه لر 
ستونزمنه کېړې ده. متاسېفانه ېې  موکینېي ېاپونېه هېم فهرسېت نېه لېر . داسې  

روتنېه و  او د اثېر د درسېت او دقیېق انتقېال او ېله به طبېاعتي تئبریښي ې  دا مس
صمیم  هم له رسه فهرست نه دی ملګری کړی. زه فکر استاد ژندګلوۍ لپاره وررسه ېپ

سرت شوصیتونه دې د دومره مهم اثر لیکلېو کې   څېرحبیبي په عالمه نه کوم ې  د 
 فهرست جو ولو ته اهمیت ورنه کړ .

محمد اصد صمیم هم دا کېار د  : لکه، حببیبی راوروسته نورو لیکوالو المه عله  
نه دی کړی. ځکه د موضوعاتو فهرست کول هم کله کله انسېا  لېه  مو احتیا  له 

بیا د تاریوي موضوعاتو فهرست  تېرهیو عامل تونیکي پوښتنو رسه موامخ کو  او په 
 کول خورا مهم د .کول ې  تاریوي تسلسل ته په پام رسه ی  فهرست 

حبیبېي پېه پېوره غېور رسه د پښېتو ادبیېاتو تېاریخ دوا ه عالمه له ښه شامته خپله 
شيل ې  د موضوعاتو موندل څېه نېا  جلدونه داس  په ښه شکل په برخو او څپرکو و 
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حبیبي پېه تېاریخ کې  مطېر  عالمه ره مهمه مسئله ې  د  خو یوه بله  ، څه اسانو 
حبیبېي پېه خپلېو دوا و ټوکېو کې  عالمېه وضېوع هېم ده. خذونو او حاشېیو مأ د م ،ده

کې  ځېای پېر ځېای د هېرې مېخ  خو ځای ځای په هېر، خذ نه دی ورکړیأ مستقل م
کړی دی ې  دا د خورا دقېت ر خذ شوې موضوع لپاره ی  په حاشیه ک  ماخذ ذکأ م

خېذونو یېو اوږد أ او غور نښه ده. زموږ اکرثیت لیکوال نی سېبا د اثېر پېه پېای کې  د م
خېذ کومېه أ ت معريف کو  ې  متاسفانه دا پته نه ترې لګي ې  له ذکېر شېو  ملس

 اخستل شوې ده.  موضوع را
روښېا ي کومېه ا نېو لیکېوال تېه بېه مراجعېه کېوو ېې  د ،که غوا و په دې وپوهیيو

خذ رااخستل شېوې ده او کېه تاسېو یېوه موضېوع ېې  پېه اثېر کې  أ موضوع له کوم م
نو په عین  موضوع سبا په یو بل اثېر کې  ې. ا کړ خذ ک  پیدأ رانقل شوې و  په یو م

خېذونو دا  ول لسېت کېول د دقیقېي تېاریخ أ هم پیېدا کیېدی يش. لېه دې املېه د م
 لیکن  له روشونو رسه ماته په مغایرت ک  ښکار .

مګېر د  ،نېه يش کېدای ه کولو دقیقمخذونو د پنډو لستونو په ضمیأ څ اثر د مېه 
او د  يش کېېدای ک  د لیکوال په غېور او دقېت دقیېق موضوعاتو په لیکلو او رانقلولو

حبیبي د عالمه نو د  ،تاریخ لیکن  له دقیقو روشونو استفاده ددې کار ښه ثبوت دی
خو له یاده دې نه و  وتل  ېې  ، خذونو درسته معريف هم دهأ تاریخ یو کره والی د م

نه هېم لېیکيل حبیبي  د اثر په حواشیو ک  د ماخذونو رسه رسه خپېل یادښېتو عالمه 
دې رسیېزې پېه  ېېاپ رسیېزه ده. د در ېیم مېخ کې  د  ۷د . مثال د همدې اثر پېه 

حبیبېېي پېېه اصېېطال  د سېېید تقېېویم الحېېق عالمېېه د  ،حبیبېېيعالمېېه حواشېېیو کېې  
ي  ېې  کاکاخیېل پېه  ېکاکاخیل  د پښتو ادب تاریخ په بې  الس او پښېو نسېوه غي 

موونو ک  خپېره  ۲۰۷له خوا په م کال په پیښور ک  د اداراه اشاعات رسحد  ۲۹۵۲
ل کېال ۲۸۱۵ېاپ رسیزه ې  په  لومړ  حبیبي  د پښتو ادب تاریخ د عالمه کړې. 

د محمد ګل نېور  پېه اهېتامم ېېاپ شېوی هېم پېه دې اثېر کې  رااخېيل او ورپسې  
م ېاپ پته نشېته او پېه یحال دا ې  د دو ،ېاپ رسیزه کښل  در یمی  د سمالا 

م ېاپ ګڼېي او دا ادعېا یکاکاخیل خپره شوې نسوه دود  حبیبيعالمه حقیقت ک  
م ځېل خپېور شېوی یېړنېو مېداخلو رسه دوېدوی اثر څه ناڅېه کرغ کو  ې  ګواک  د

 (۱) دی.
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خذلیکن  له نظره خو په کار ده ې  د اثر په پېای أ د بیلیوګرايف یا م ،په هر حال
ه ېې  و  خذونېأ یېا هېر څېومره م ۱۰یېا  ۲۰تېر  ۲لېه  آثارک  په داس  تسلسل رسه 

مړی او و رې تېه پېه پېام رسه لېېشم ۲خذ د اثر په م  ک  أ مړی  مو معريف يش ې  ل
م  او همداس  په تسلسېل رسه ولیکېل یته په پام رسه دو شمېرېم  یخذ دوأ م میدو

النېدې ذکېر  شېمېرېيش او که ېیرې ماخذ په حاشیو کې  ځېای پېر ځېای د هېرې 
  یادښېتونه نېه و  او دغېېه نېو پېه کېار ده ېې  پېېه حاشېیه کې  دې حاشېیو  ،کیېي 

یادښتونه دې اصل م  ته منتقل او یا دې په اصېل مې  کې  پېه قېوس کې  رانقېل 
خذونه په داس   ول د اثر په پای ک  لست کول ې  په اصل مې  کې  أ خو م، يش

تاریخ لیکن  لېه اصېولو رسه پېه   د دقیق ،ورته د اشارې څرک معلومول ناممکی و 
 ،رغېه نېی سېبا  نېه یېواځ  د ادب تېاریخ پېه برخېه کې مغایرت ک  د  ې  له بده م

عالمېه  خو بیا هېم د ،دا تشه لر  آثارزموږ راوروسته لیکل شو  اکرثیت پښتو  بلک  
خذ ځای په ځای پېه حاشېیو کې  رانقېل أ حبیبي کړی کار دقیق ځکه دی ې  هر م

 ره لیکل شوې ده.ېک  د رانقل شوې موضوع شم مخشوی او په عین  
خذونو لیسېت کېول پرتېه لېه أ په لیکنه ک  د سوونو م آثارود تاریوي  ،زما له نظره

د دقیقې  تېاریخ  ،دې ې  په اصل مې  کې  تېرې د اسېتفادې ادرس معلېوم نېه و 
 لیکن  له روشونو رسه مغایرت او په تورو توتانو پس  د لوستونکي لیيل د .

مړ  و ریخ د لېد پښېتو ادبیېاتو تېاعالمېه حبیبېي خذونو رسبیېره أ په حاشیو ک  په م
خذونېه أ خذونو یو لست معريف کو  ېې  اکرثیېت یې  هغېه مأ ټوک په پای ک  هم د م

رس راوهېي  پېه کې  خو بیا داس  ماخذونه هم ، د  ې  په حاشیو ک  ذکر شو  د 
م یېخو د همدې اثېر پېه دو ،ې  په اصل م  ک  ترې د استفادې ادرس معلوم نه دی

 خذونو بسنه شوې ده.أ اځ  په حاشیو  مټوک ک  بیا د ماخذونو لست نشته او یو 
ېې  لېه  و شېلیحبیبي د پښتو ادبیاتو تاریخ په څلېورو دورو عالمه په ټولیز  ول 

مړ  ټېوک کې  و حبیبېي پېه لېعالمه دوره ورته وا ی ې   لومړیاسالم د موه دوره یا 
م ټوک کې  یې  یهې  ل پورې ده ې  په دو ۲۰۰۰دو ره ې  تر  دویمهرانغا ل  ده او 

هېې بېويل  ۲۸۰۰تر  ۲۰۰۰حبیبي ی  له عالمه یمه دوره ې   مترکز کړی او در پرې 
 هې راوروسته دوره ده. ۲۸۰۰او څلورمه دوره ې   له 
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لرغون ، منځنۍ او معارصه  دوره ې  د پښتو ادبیاتو تاریخ ا انه  ،په حقیقت ک 
 اصېال حبیبي رسه رانغا ل  ې  په معارصه دوره په دې دوو ټوکو کې  ، عالمه جو و 
ټېوک کې    دویېم او له منځنۍ دورې یې  پېه خپېل  یحبیبي  بحث نه دی کړ  عالمه
  څېړلېیهې ل  و  یواځ  پیر روښېا  ښېه پېوره  ۲۰۰۰ده په خپله وینا باید تر  ې  د
تېر ننېه یېو بې  نېذیره  ،حبیبي کېوم بحېث کېړیعالمه خو په لرغون  دوره ې   ، دی

سېنګروال د پښېتو ادبیېاتو معېارص بحث دی. تر حبییي صېاحب راوروسېته شهسېوار 
خو په همدې تاریخ کې  هېم  پېه لرغېون  او منځنېۍ دوره پېوره بحېث  ،تاریخ لیکلی

حبیبېي راوروسېته عالمېه لېه  ، شوی د  ې  په حیقیقت ک  بیا هم په لرغون  دوره
ال او خټکېو اديب مکتېب او د حخو په منځنۍ دوره ک  بیا خوشې، زیاتونه نشته   ره 

 (۸) وره باندې د پټ  خزان  په حواله بحثونه شو  د .هوتکو اديب د
ره دې نه و  ې  ښاغيل شهسېوار سېنګروال هېم د خپېل اثېر پېه پېای کې  د  ېه
خذونو یو اوږد لست لر  ې  ب  له شکه د اثر په غنا کې  بېه تېرې اسېتفاده أ م ۸۶۰

خو په اصل م  ک  ترې د استفادې ادرس د اثر په لویه ملی ک  داس   ،شوې و 
سېنګروال د اسېتاد به له انصافه لېرې و  ېې  د  دالکه له نورو لیکوالو، ، نادرکه دی

خو اره خېربه دا ده ېې  د  ،خذونو څرک دې په اثر ک  نه و أ اکرثیت ورکړل شویو م
ادب محصالنو، څیړونکو او لوسېتونکو لپېاره بیېا هېم یېو رس خېوږی دی. نېی سېبا پېه 

  د ریفرنسونو دقیق ورکول تر ټولو خورا مهمېه ړنه او بیا په تاریخ لیکنه کېمعارصه څ
او بیبلیوګرايف لېه دې املېه پېه یېو مسېلک بدلېه شېوې تېر ېې  د مسېلک  ده مسئله

خاوندا  پک  د ماسرتۍ او دکتورا تر کهه زده کړې کو . نور موضوعات بېه بې  لېه 
 خذونه د  ې  د اثر کره والی ټاکي.أ خو یواځ  م ،شکه مهم و 

ځوانېو  زمېوږویيل شو ې  له نیکه مرغه په دا وروستیو ک   په عمومي صورت رسه
ړنې  د معېارص یېا مېدر  ېلیکوالو او په ځانګړ   ول د علومو اکا مۍ ځوانو غېړو د څ

ر  ېړنو ک   ېخذ لیکن  اصول په کابل مجله ک  په خپرو شویو څأ د م سمروش رسه 
 (۵)ښه په پام ک  نیويل د . 

 عالمېه وېوا ادبیېاتو بانېدې لېه هېې راد ۲۸۰۰ ها  لېپه معارصه دوره او بیېا خصوصې
ته کلونېه خېو نېيدې ېځکېه ده ېې  راوروسېتي شېپ ،ر بحېث توقېع لېرې ېحبیبي د  

حبیبي  په دنیا نه و او تر هغه د موه ی  په منځنېۍ او لرغېون  عالمه  ښت کله  څلو
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دوره ایله خپل کړی کار راټول کړی دی. په دې ک  شک نشته ې  په معېارصه دوره 
خو بیېا هېم پېه منځنېۍ او لرغېون  دوره د  ،رو لیکوالو د خپل فکر نیلی ځغلولی و  به  
حبیبي د پښېتو ادبیېاتو عالمه خو د  ځکه  ،حبیبي کړی کار تلپات  او ب  مثله دیعالمه 

   او وروستنی دی. لومړنیلپاره د خپل دقت او ثقه وايل له مو   زموږ تاریخ ال هم 
ټوک په رسیزه ک  استاد الفېت اشېاره کېو  او  مویدې تاریخ د لکه څرنګه ې  د

 .کال ک  خپېور شېو ۲۸۸۳وا ي ې ؛ په دغه نامه یو کتاب د پښتو ټولن  له خوا په 
 ۸۶۳ېېاپ کې  د کتېاب حجېم  دویمموه و او په  ۲۷۶دا کتاب په لومړ  ېاپ ک  

دې کتاب په رس ک  )ز ه پا سو دوه نیم زره کلی شېعر( څېو موېه زیېات  موه دی. د
څپرکېي لېه عنېوا  النېدې د  دویېمڅپرکېي نېه وروسېته د لېومړ  دی او بیا له  شوی

لویکانو د کورنۍ یو اهم بحث زیات شوی ې  د پښتو اب  پېه تېاریخ کې  ورتېه نېوی 
 (۶. )کشد ویلی شو

 پایله
ز یېا کشېد د ېېحبیبي راوروسته داس  کوم نوی څعالمه  حقیقت دا دی ې  له 

لرغون  دورې په روڼولو ک  نه دی رامنه تېه شېوی.  دپښتو ادبیاتو تاریخ او خصوصا   
حبیبي لیکلی په خپلېه محتېوا کې  عالمه ځکه خو بیا هم د پښتو ادبیاتو تاریخ ې  

 یو او  ال ب  مثله دی.
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