زېری

پنځلس ورځنۍ جريده

د تأسيس كال  ۳۱۳۱هجري شميس

«د يوې ټولنې فولکـ ـلور موږ ته د هغـ ـوى د پلـ ـرونو،
نيکونو او اجدادو کلتوري نورمونه او ټولنيز ارزښــتونه
بيانوي او د هغوى له کلتوري معيارونو او هدفونو رسه
مو اشــنا کوي .په همــدې توګه ،فولــکلور انسانانو ته
الرښـــوونه کوي ،دوند ته معنر ورکوي او د ترک
استاد تبيبالله جاج پښتونزوى
سم يې ټاکي».

چهارشنبه ٧ـ ٨ګڼه ،درېمه دوره ،پرله پسې ګڼه٥٢٢ ،ـ  ٥٩٣٢ ،٥٢٢ملريز کال ،د چنګاښ (رسطان) ٥٩٩٧، ٩٣ﻫ  .ق .کال ،د شوال املکر  ٩٣او د ٥٣٥٢ز  .کال د جوالى .٥٣



د خعرد پېرز کع نکي د لعر نکي دلوه په نووه

رسليکنه

يواځې اتسن تکرار منو!
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  

 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

د عو ژبې په ښفکال کې ،ښفو ي ډېر عنود دخيل ي ،خع د هغع له
جموې څخه ع ې ،په ژبه کې د رن ورنک د ډ ډ وتنععع کومع،
لغتعنع ،ر دنع ع ورتعنع د لنډ جموعدسففتم دى .کوعنه کوعنه کېږي،
چې وعږ د ع شفففمېر د سففف تونع له خعلع نه « په وننې رسه» چې د
(بوتشفففکرو هع به هع ژبويه ې بوالى شفففع ،دد لنډک ع ورت د وره په
تکردر رسه د ر  ،چې ع شففمېر دردنه د رېد نکي بېخې سففتړى کعي.
په ددسفففې حو کې ،چې وعږ د هغه پرګوى«وننه ،کعر وع ددن ،خري
ع سئ ،وه خعدرېږئ ،خعښ د سئ» د دد سې نعر په ل س عنع لنډکي
ع ورتعنه لر  ،چې تر لعوړۍ هغې ډېر ښففو سففته د ښففکيل وموعوېږي.
ه مددرن ه ،ک وه چې ،ع څعک د ردد ع د توع ز عن له الرو خدو
کعي ،نع دد جموه زښفففته ډېره د ي ،چې « له کعم ګوى نه وع دي که

د تـحـقـيـق لـېـبل او اليسـنـس
ــــــــــــــــــــــــــــــ څېړنوال محمدنبي صالتي ــــــــــــــــــــــــــــــ
د څېړنې هدف ،د حقيقت کشفففو د د حقو قع وموعوع
دي ،په عومي ډګر کې ،د رسچينع ،دخځويکعنع ،ونوبمع د
ر فرنس رکع  ،له ډېر تېر زوونع نه ،ډېر وهم بول شففعي
دي!
نن سففف و ،په دکوډويکع څېړنع ،په ګون ړو تعګه ،د ل ففف
ددبيوتع د فعلکوعر د ردټعلعلع په ډګر کې ،دن عه لنډۍ هم
بې ووخذه نه ونل کېږي .دد حتمي بول شفففعو ده،چې هر
څه  ،د څېړنې لې ل د ال سفففنس لري د د د له لې ل د
ال سنس عميل منعنه ،ددسې ښعد شعو ده:
نعم د تخوص  .........د پالر نعم  .........ال ففت .........
لسفففعد ......... .ک ......... .عمر  .........عم  .........د
تويفعن شمېره .........
و ر دد ددو ومنففو نففه لري ،چې د پخعدنيع پعهففونع د
څېړ نکع آثور  ،د تحقيق لې ل د ال سنس نه درلعد .هغعى
هم عه پته د ددرس الره د د هغعى په څېړنع کې ،د هغې
پتې د ددرس ر ښونه ود نې شته .له شک پرته ،د فعلکوعر
په شمع  ،د څېړنې په ټعلع ډګر نع کې ،د خت د وتدد لع
د ور جع ،د د ز د عنمنعي ووخذ نع له رکعلع نه ګټه
دخيستل شعو ده د دد ونوس ه نه بر ښي ،چې د نن رګې
لففه عينکع ،د هغعى پففه څېړنع ،د تحقيق نعى لې ففل د
ال سفففنس ل ع  ،ګ که د هغعى تحقيقي آثور ،د ه لع

حوالتعزېږنده د وح صع دي .هر څه په خپل خت کې،
ګون ړى درزښفففت لري .دخفففل خده دد ده،چې هر څه د
حوالتع د رشد طع توبع دي ،پخعد د څېړنې دو کو نوت د
سو ل د وره نه  ،لکه نن س و چې ليد کېږي .دد خده
،لففه بوې خعد د کوتعر تففوبع هم ده .پخعدنيع خوکع تففه ،د
کعرنۍ د ښځع د نووه ود عيب ښکورېده ،په هغه خت
کې ،د تيوفعن دسفففونتيو د نعر دوکونوت  ،ډېر وحد د د و
نه د که هم ،هر چو رته الس رىس نه درلعد ،دن
ګرګنده تيوفعنعنه ،خع بېخې نه .
ل که څن ه چې په هر څه کې بدلعن ردګي د نړۍ د
بدلعن توبع ده ،دله ډ  ،د څېړنې په بهري کې هم بدلعن
ردل .د د ر فرنس رکعلع عنعى وميور ونل شفففعى دى،
چې ګڼ پع هون ې وني د په خپوع فعلکوعري د عومي
څېړنع کې ې تمقي عي.
د ر ښفففونت يو له پوره ددو خدو کع ي ري بعلع ،چې
زوعږ د ګردن هېعدد د پخعدنيع څېړ نکع په تحقيقوتع کې ،د
ر فرنس رکعلع پعره ف ف پعره خيو سوتل شعى دى .دن په
ووخذ پسې ووخذ لټع شعى د دد لړۍ د وره تمقيب شعو
 ،چې ليکعد لعوړنۍ رسچينې د ون ع ته خپل ګون رسعىل
دى .هغعى په دو بر خه کې ډېر لعى تکويو ته خ پل
ګونع نه رکړي د ز وت ې خ پل ګونع نه زهري کړي

دي ،چې ډېره ښفففه منعنه ې ،د عالوه پعهوند ع ددلح
ح ي ي د دکوډويسففع عالوه پعهوند ع ددلشففکعر رشففود د
ووخذ رکعلع سفففيسفففتم دى ،چې دن په ټع ختيې کې بې
سورى ښعد شعى دى .حت تر دو ،چې ع لغت په ٥٢
ژبع کې کتل شعى ،سعدبق ې لټع شعي ،لعوړى ليکعد
د هغه د ومنو په حقيقت ګون پعه کړى ،بيو ې نعر لسعنع
ته ،بو ري ،وستند د د يق ومنو کړى دى.
ددو پففه څنففک کې ددلففه فعروع د نففه ونوع کعښففف
نو کووع  ،ګ که په کور نه دي ،چې نع ع ربړ ته ،د حل
نعو الرو چورو د نعي وېتعد نه ردونځته کېږي د دله
څېړند د نه ،په هېعددنۍ ،سففيمه يزه د نړ عدله ک ه بوندو
ونل شفففعي دي د وعږ بو د ،له دو ر سفففته ،د څېړنې له
دله ونل شففعي دخففل رسه ،خپوې څېړنې بردبرو د عيورو
کړ  .دد کور ،نن سففف و  ،په څېړنيز ډګر کې ،زوعږ د عومي
څېړنع زن ز وتعي  ،هغع ته درنښفففت رکعي د د وميور
پعلې ته ې رسعي.
دنع ع تحقي قوتع په ډګرکې ،لعوړۍ ون ع ته ګون رسفففع ،
د س هم خ پل دخففففو لت سففففوت .دى د د لعوړي الس
رسچينې ګون ړى درزښفففت لري ،و ر ټعلې فعلکوعر کې
څېړنې ،په ګرګنده تيوفعنعنع پعرو تړ د د هغع له الرو
وموعووت رد ټعلع  ،ع بې دنصفففوفه د لري عومي کور بول
کېږي ،ګ که تيوفعن ک ېددى يش ،په دو لړ کې خ پل دلېز
لري ،و ر دخفففل کور ،په خپوه لس دى ،وخوو د هغعى
خفففففعلې دي د په دو برخه کې ،د څېړنې خفففففوص رشد ط،

درسدر د روعز په پوم کې نيع د پر هغع بوندو عمل په کور
دى.

نيعلې ده؟» که چېرو ع وند له شوع کسع رسه تيوفعين دي کې ني ،
نع د هغه له خعد همدد عه جموه په تکردر رسه وه کېږي د که د شوع
ک سع له خعد ګعدب رکع کېږي ،کټ وټ همدد سې ګعدب رکع
کېږي چې «له فالين ګوى نه وې دي که نيعلې ده  ».په ددسې حو کې
چې و ند کعالى يش ،دد وفهعم په وختوفع بڼع رسه د فوده کړي .د
منعنې په تعګه  :له کعم ګوى نه خدو کعو؟ له کعم ګوى نه لږ زى،
له کعم ګوى نه دو تيوفعن کړى دى د ددسې نعرو په لس عنع جموې
کېددى يش ،چې په بل رنک د ډ رسه ،ه له وفهعم دفوده کړي د
په څنک کې ې ،دله جموه هم کوه نو کوه الى يش ،چې له فالين
ګوى نه وې دي که نيعلې ده .وعږ د دو جموې د وع وخولو نه ع،
عدګې بيو فففف بيو د وکرر تکردر ې ،تيوفعين ورکې بې خعنده کعي د
دد ي ر نه بعلع ،چې دد جموه دو بيوف بيو تکردر يش ،ګکه که وعږ ع
در بيو ،په شفففمعري تعګه خپوې حوفتې ته ر ګرګع ،نع هوته زوعږ
حوفته د هغې پر ګوى ،له نعر ومودلع وفهعوعنع نه ډکه ده د د دنسون
ژبه ددو تعدنو ي لري ،چې په عه بل ډ د ال ښفففه رنک د خعند
رسه هغه دفوده کړي  .تيوفعين ورکه هم،درنع د رېد نکع ته د وموعووتع
رکعلع په خوطر ،عه الرښفففع نه ،ژ ند ته وم نو رکع  ،د حرکت
لعرى(سمتو ټوکل د ع ګون ړى درزښت دى .که توسې ع چو ،عه
وفهعم د و عه کور ته په درزښت کتل ،هغه هم تو سې ته په درزښت
و وېږي د که توسفففې عه کور ته په کمه سفففتګه کتل ،هغه وع هم نه
درنعي .له دو دووه ،په ټين ور رسه الى شع ،چې بو د د وفهعوعنع د
دفودو د د دديب د تيوفعين ورکع په د ردن کې ،ډېر ددسففې څه شففته،
چې زوعږ په فرهنک بدلېږي .نع د ښفففع دلفوبع بوبع  ،ښفففه د لعره
فره نک دى د تکردري د وعښفففيل ټکي په ژ به کې دي رد دي ،
زوعږ د تو سې ژ رنولي ستيک ،دديب د عومي فموليتعنه بې دلېزو د بې
خعنده کعالى هم يش  ،چې په عه شفففمعري د دګوهونه پووورنې رسه
کېددى يش ،دن زوعږ په تيوفعين ورکع کې هم ،له دو زد ې ع ن س ي
نعښفففت ردونځته يش د د تيوفعين ورکع د د ديه لوي ترونې ددسفففې
وتنعع کو ت ت ودله يش ،چې د درنع د رېد نکع د ليد نکع له پوره
هم په زيه پعرو ي د د ورکې د وق عليت ،جذدبيت د ونښفففت له
پوره،ګټعر ثوبت يش.

ففففففففففففففففففففففففففففففف  ففففففففففففففففففففففففففففففف

یوه علمي او څېړنیزه مقاله څنګه وليکو؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رتیم الله تریفال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نن رځ پففه نړۍ کې ب ېال ب ې وې ع و مي خ پر نې
شففففتففه،عففوففمففي وففږففوففې خففپففرېففږي ،عففوففمففي د
څېړنيزکنفردنسفففعنه ،سفففيمينور نه د سفففيمپعز عنه
ددیرېږي د دو ته رته نعرو عومي د عميل چورو
رسته رسېږي .په هرحو  ،وقوله د عومي څېړنع په ونې
کې د دسفففوړ کړۍ ګور لري ،چې په یعه عومي د
څېړنیزه وږوه کې چوپ د نرشېږي .توسع به د عومي
وقولې بېال بېل تمریفعنه د رید .ي ؛ و ر له دو
تمریو رسه به زیوتره آشففنو یوسففت ،چې عومي وقوله
ع ورت ده له  :هغه څېړنیز کورڅخه ،چې يدندو له
دو په هېڅ یعه ګور کې چوپ شفففعو نه ي د
لعوړى ګل در ،چې چوپېږي د په یعه توې وږوه
کې ،د یعه دخيل وضمعن په تعګه خپرېږي.
دلته یعه پعښتنه و ته ردګي ،هغه دد چې :
ولې یوه علمي او څېړنیزه مقاله لیکو؟
د یعو وقولې د چوپ ته رسفففیدلع له پوره توسفففع کعم
دلیوعنه لرئ ؟
که چېرو توسففع ډېرو خپرو شففعو د چوپ شففعو
وقولې لرئ ،نعډېر به وشهعرشئ ؟
د و لعديئ ،چې عومي کنفردنسعنع ته الره وعوئ؟
د و لعديئ ،چې دوتیوزدت ترالسه کړئ؟
کېددر يش ،توسفففع پعرتني دلیوعنه ،د یعو وقولې د
چوپعلع له پوره لرئ.
دوو سم دلیوعنه ،نه دي؛ ګکه د یعو وقولې د چوپ له
پوره تر ټعلع وهم دلیل دد در ،چې توسففع د یعه لعره
عومي ټع .لړي یوسففت ،چې هغه د ټعلنې د عومي
کدر نع د لړ ګر پ در.
د عومي ټعلنې د یعه لړي په تعګه سفففتوسفففع دنده دد
ده ،کعم څه چې توسفففع ې لرئ ،هغه بوید ټعلنې ته
يد ندو کړئ د د نعر پع هونع و ته یې کېږدئ.
دلتففه یعه خده د یففود لع ي ده ،هغففه دد چې کعم
لیکعد  ،چې د عومي وقففولې پففه لیکوع کې یعڅففه

تعدنویي لري ؛ نع نعوعيي لیکعد ته بیو نعرو لیکنې
هم دسونه کېږي.
څنګه لیکل پیل کړو؟
د لیکوع لپوره تر ټعلع وهم د یعو طرحې وعجعدیت
در ؛ توسفففع يد ندو له دو چې لی کل پ یل کړئ،
وخکې له وخکې به یعه طرحه دررسه ي ،چې په
هغې کې لغتعنه په ونطقې ترتیب رسه ورتب يش د
په ونوسففف ع ګویعنعکې ګور نی ففف ؛دوو تر دو هم
يدندو توسففع بوید په دو پعهېږئ ،چې د لیکوع له
پوره څه لرئ د لعديئ څه يدندو کړئ د یعدګې
په هغه حولت کې ،چې توسففع په لیکعدلۍ کې تږربه
لرئ ،کعالر شففئ ،په لیکوع پیل کړئ د پیل کړو
وعضعع پور ته رسعئ ،ليکن که د یوع د لیکوع له
پوره پعره وطولب نه لرئ ،نع ښفففه وقوله نه شفففئ
ليکالى.
ارزښ :
هرڅففه چې ټعلنې د خوکع تففه ګټففه لري؛ هغففه د
دهمیت د درز ښت ي ي ،لع ستعنکي هم ،چې کوه
یعه وقوله لع ،.درزښفففت یې په پوم کې نی ففف ،چې
څعوره نعي وعدد لري د له لعستعنکع ر هو خعد ،کوه
چې د یعو وږوې وففدیر د دیففډیټر تففه هم وقففولففه
يدندو کېږي ،يدندو تر دو ،چې د وقولې په ديه
الزوه پرېکړه کړي ،ګعري چې د وقولې وعضععوت
وهم دي د که څن ه ؟ نعي دي ،درزښفففت لري د د
چوپ ي دي د که نه ؟ وخکې تر دو ،چې توسفففع
خپوه وقوله نعر ته يد ندو کړئ ،ګون ډدډه کړئ،
چې دیو ستوسع وضمعن د درزښت د دهمیت ي در
د کنه ؟ په لیکعدلۍ کې بل وهم څیز ،چې ګون ړر
ګور لري ،ه غه عنعدن یو رسل یک در ،ل که څن ه
چې وقوله د لیکعد .یع وهم ژدنر در ،په وقوله کې
بيو عنعدن وهم در د عنعدن ته د یعو لیکنې خال خه
د لنففډیز هم یففل کېږي ؛همففدد عنعدن در ،چې

سففتوسففع وقوله له نعر وقولع څخه ګون ړو کعي د
لعستعنکي ،د وقولې لعستوع ته رد کوږي.
له عنعدن څخه ر سفففته ،بوید د هغع کسفففونع په بوب
فکر کړئ ،چې سفففتوسفففع وقوله لع ،.په دو فکر
کړئ د دد پعښفففتنه له ګون څخه کړئ ،چې لې
هغعى ستوسع وقوله لع.؟
تو سع چې کوه په وقوله لیکوعالس پعرو کعئ ،د دو
له پوره ،چې سففتوسففع وقوله لعسففتل يش ،په هم دو
خوطر بوید چوپ هم يش .زیوتره لیکعدالن دو خدو
ته پووورنه ،نه کعي ؛ هغعى خپوې وقولې ته د هدف
په سففتګه ګعري ،نع د دو له پوره چې سففتوسففع وقوله
لعسفففتل يش؛ بوید په هغې وږوه کې خپره يش ،د
هغه کسفففون یې لع ،.چې توسفففع ې لعديئ ؛دلته
هدف دد در ،چې وقوله هغه کسففون لع .د د هغع
کسفففونع الس ته ريش ،چې سفففتوسفففع د وقولې له
ونځ پون ې د و فوهیمع رسه وی نه لري د ديت یو رته
لري ؛ نه دد چې په هره وږ وه کې د چوپ ک ېدلع
دوکونوت زیوت ي ،په هغې کې خپره يش.
خلک څه ډول مقالې لويل؟
ډېر کم خوک دي ،چې یعه وقوله دنتخوبعي د له پیوه
تر پویه یې لع..
د وقولعلعستعنکي ،په د ه ډ له ېشل کېږي :
 ۱ف دتفو ي لعستعنکي  :دد ډله لعستعنکي ،له عنعدن د
د و قولې له ل نډیز رسه وی نه لري .ک وه چې د و قولې
عنعدن رته په زيه پعرو ښکوره يش ؛ نع وقوله تر پویه
لع..
 -۲دد ه غه ډ له لعسفففتعنکي دي ،چې د و قولې له
سطحي لع ستوع ر سته ،وقوله تر پویه لع ،.چې له
وموعووتع څخه یې ګټه دخيل د هغه ر شعنه هم تر
السفففه کړي ،چې توسفففع په خپوه وقوله کې رنه ګټه
دخيستې ده ،نع یالر شع ،چې لیکعد بوید د وقولې
عنعدن د لنډیز ته هم پعره د ګون ړو پووورنه کړي.
لنډه دا چې:
د عومي  -څېړنيزو و قولې لي کل ،ل که د عه ک توب
لي کل ،ددسفففې فن د و هورت لعديي د ر رسه ې
چففوپ هم ،دلعوره ګريکي د د ففت ،نع ګکففه عه
عومي ف څېړنيزه وقوله ع دثر حسوبېږي.
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
ف
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د عبداالتد وتيد په شعر کې د وطن مينه
څېړنپعه وحمد عورف لر د
وخکې تر دو چې د در د ښود ع ددالحد حيد په
شفففمر نع کې ،له خ پل طن د خپوع خوکع رسه
وينه لټع  ،الزوه بعلع،په لنډ ټکع کې د هغه د
ژ ندليک په ديه لږ څه ر و دچع .
ع ددالحد حيد په  ٣١٣٥ﻫ  . .کو کې ،د لزين
ال ت د دندي لسفففعدلۍ د عويز په کيل کې ،د
وال ع ددلخولق په کعر کې ،دو نړۍ ته سفففتګې
لړ لې ،دد چې دده پالر په خپوه ع د ني عومل
 ،نففع خففپففل ز ى عف ففددالحففد حففيففد ففې ،د
نعردملددرس په د ني ودرسففه کې شففوول کړ ،چې
تر فرد لت ر سففف ته ې ،په  ٣١١٢ه  . .کو د
سنو ي په لېسه کې د ښع نکي په تعګه بيفه پيل
کړه د تر  ٣١٣٥ه  . .کففو پعرو ې د طن
ب يونع ته د د ني عوعوع د ښع نې چورو په خعرد
بر وليتعب رسه پر و بعتوې د ب يو ې ،د ٣١٣٥ه
 . .کو د سن وې ويو شتې له  ٥٥نېټې نه ر سته،
د وط ععوتع له الرو فرهن ي ډ عه بوه سفففوتوه د
ګردن هېعدد ته د ز وتع خدوتعنع وصففدر ګرګېد،
خع د رپېښې شعو نور لۍ له دووه ې ،د ٣١٢٥
ﻫ  . .کففو د زوري ويففوشفففتې پففه  ٣١نېټففه ،د
چ هورشفففن ې په رځ ،د سففف هور په دتع بږع په
څوعېښت (٣٤و کونۍ کې له دلې فوين نړۍ څخه
سفففتګې پټې کړو د د دلوه(جو د رحمت لېږو ته
ې پنوه ع يه.
ع ددالحد حيد د شمر وع تر څنک ،په نرث هم
ليکنه کعله د نرث ې هم دده د شمر لعندو خعږ،
ر دن د عفووفهمفه  .زوفو د وموعوفوتع لفه وخې،
ع ددالحد حيد په شففمر د نرث لږ تر لږه لس آثور
ليکيل دي  ،چې له عه دثر پرته چې چوپ شعى،
نعر ټع آثور ې ومي بڼه لري د تر د سففه پعرو
نه دي چوپ شعي.

په هر حو  ،دده دشفففمر نع له وطولمې څخه په
ر ښونه ډ وموعوېږي ،چې له خپل وم ،طن د
خ پل لس رسه بې ک ه وي نه لري ،ح يد هي وه
درلعده ،چې هېعدد د ې د وينې ،وح ت ،ع د.
د پيعسففتعن په ر و کې ژ ند کړي ،تر څع له دو
الرو د پرو ختففک د تر ۍ لعي پعي ع تففه
رسففېږي ،لکه چې په الندو څع بيتعنع کې ،دده
دله سففپې  .دحسففوس ډېر ښففه ليدى شففع ،دى
دي:
پوڅه کره شږر د دتفوق
حال ت لري مثر د دتفوق
متدن د تر ي د ووتعنع
دى همه ديه دثر د دتفوق
د وقصد پړد ته خدد ږ زر رسېږي
څعک چې پردنيزي زر د دتفوق
نېکمرلي نو و نصيب د هغه وم ي
چې په الس کې لري زر د دتفوق
په پرده کې د ومنو حقيقت ني
ذره بع دى هر نتر د دتفوق
د وقصد نو و هغه په لېږ کې ني
چې تر ونې لري رهد د دتفوق
د تعپون خطر د هغې کشتۍ نشته
چې تريېږي په ګعدر د دتفوق
د حدت س ق رش ع کړه دو حيده!
ګون کړه پعه په ز ر د ز ر د دتفوق
در د ښود حيد ،د عه و سو ن ووت آبودي ،لعيتيو
 ،پروخ تک د د نړۍ له نعر ووتعنع رسه سففف يو
ک ېد  ،د وح مدي رش مت په سففف مه الره په
ر دنېدلع د له حق څخه په دفوع کعلع کې ني
د په دو بو ر دى ،چې خففدد ت د پوک نف فف،

دو وقدس هدف ته د رسفففېد له پوره عدګينۍ
الر ده ،ل که په ال ندو څع بيتعنع کې چې ل يد
کېږي:
چې حق ل حقه نو کعي وال هغه دى
خحيح درث د پيغمد  ،خحيح پيشعد هغه دى
په خدد ت رسه خدوت چې کړي د خددى له پوره
ورش رئيس د وم دپوره خون آ و هغه دى
چې د لريت نې په جعش رد  .حس ښعي
خطيب هغه ،دعظ هغه ،شوعر ددنو هغه دى
تعره تر وال ټعپک په الس کفن تر رسګرګعي
درث په حقه د د ل د د در و هغه دى
پر و ر دن ي په څټ نه ګعري حيده هرګز
ز ى د پښتعن د زور و .وري س بوبو هغه دى
در دښففود حيد په عه بل شففمر کې ،له خپل طن
د خپوع خوکع رسه وينففه د وح ففت ددسفففې
څرګند ي :
په ګون د نعر سيوست نه ونم
په خپل طن بل حکعوت نه ونم
د د ل خون د د شېرشوه په نووه
له رسه تېر خع وحر ويت نه ونم
آزدد پيدد د ر ز شعى م زه
ورګ وې ون .دسورت نه ونم
خعښ م په شويه پښتعنخعد حيده !
پردۍ بول ې  ،پردى جنت نه ونم
د س چې در دښود حيد زوعږ په ونې کې نه شته،
خع دروونعنه ې ال ژ ندي دي د هر دفغون ب
به ،دد ثوبته کړي ،چې ددلع پوکع دروونعنع د عميل
کعلع له پوره  ،هر ډ ربوين رکعالى يش.

روښاين ادب
څېړنپعه ع ددلرحیم بختونی خدوت ور
«ر ښففففوين ددب» تر رسلیففک النففدو عومي -څېړنیزکتففوب
په۲۰۰۲ز .کو کې د دزبکسفففتون جمهعریت د عوعوع دکوډوي
له خعد په ر ړ ژبه په توشفففکندکې چوپ شفففعر در .د دو
کتوب لیکعد د توشکند ختیې پېژندنې دنستیتعت د پښتع ددبیو
تعدستود پر فیسعر ع ددلرحیم ونونعف در.
کتوب د لیکعد په رسیزه بو ندو پیل کېږي د په رسیزه کې
لیکعد در ښففوين نهضففت د ر ښففوين ددبیو تع د پیدد یښ فت،
ععدووع د رشدیطع ته د هم د دو ددبیوتع د خورجي د ددخيل
څېړ نکع له خعد د وطولمې د څېړنې توری ته ګون ړر پوم
دي لی د د ر ښونیونع دخعفیونه تموی تع د دديب حرکت په ديه
یې څېړنه کړو ده.
د رسیزو په دتم و کې در ښفففوين لعرګنک د در ښفففوين
ددب په برخه کې د هغع ر ړ خیتې پع هونع د څېړنع په ديه،
چې د لعوړر ګل لپوره یې په دو عومي برخه کې کور کړر
در ،دد سې یود نه شعو ده« :م .ګ .د سالنعف د هغع لعوړنیع
څېړ نکعلففه ډلې څخففه در ،چې د ر ښففففونیففونع د ټعلنیز
لعرګ نک په ديه یې څېړ نه تر رسه کړو ده .ه غه په خپوع
څېړنع کې دد ثوبته کړه ،چې بویزید دنصفففوري د د هغع پوع یونع
دهددف ،نه یعدګې د خوکع د آزددۍ له پوره و ورزه ه ،بوکې
هغعر د خوکع ترونې د بردبر حقع ع لع ښتعنکي هم .
در ښففونیونع دله نتریوت په ردتوعنکي کې نعر څېړ نکع لکه
ک.۱.دنتعنع یچ ،ر .م .ری سرن د  .۱ .ر وعدین هم په خپوع
عومي څېړنع کې دنمکفوس رکړ .دریسفففرن د د هغفه عومي
همکوردنع په څېړنع کې د دو د رو سفففیوړ د د تصفففودي
حوالت په ژ ره تعګه ترڅېړنې الندي نیع شعي دي».
له رسیزو نه ر سته ،د کتوب ونت پیوېږي .نعوعير کتوب نهه
فصفففوعنه لري .د کتوب د وحتعیو تع په ديه ،دکتوب په ۴۵۳و
کې ددسې یو د نه شعو ده:
«د کتوب لعوړر فصفففل « بویزید دنصفففورر » نعوېږي د د و
برخې لري -۱ :د بویزید دن صوري ژ ند د تولیفوت -۲ .د بویزید
نصوري تموی ت.
د هم فصل « د بویزید دنصوري خیردل یون د  ۱۲پېړۍ د ژبې د
لیکنې ددب ومتوز یودګوري دثر په حیث »بول کېږي د هغه له
درېع بر خع څخه ع ورت در-۱ :د پښففتع ژبې لعوړر لر لعين
تحریري آثور د خیردل یون -۲ .دخیردل یون خطي نسفففخې د
جعيښت یې -۴.د خیر دل یون د ژبې د دديب س ک وسئوې.
درېم فصففل «ر ښففوين شففوعردن »نعوېږي .په دو فصففل کې د
درزدين خعی شکي ،د خل ر ښوين ،ویرزدخون دن صوري ،عيل
وحمد وخوص ،د لت لعد ي ،کریمددد ر ښفففوين ژ ند د د
د ر چوپي د ومي آثور په دي ند وسئویوع څخه بحث کعر.
همدلسې د نعر ر ښوين دديب وکتب پعرو ديه لر نکع د ۲۲
تنعشفففوعردنع دتولیفوتع د ژ ند په بوره کې وموعووت د څېړنې
يدندي کېږي.
د څوعرم فصفل عنعدن « :در ښفوين شفوعردنع په دشفمور کې د
حدت دلعجعد د فو سفې وع ضع ګونې د متثیوعنه » دي .دله
فصل د ه برخې لري د الندنې وسئوې پکې څېړ کېږي:

 -۱خددر (تمولیو حقیقت- ۲ .دنسفففون د د هغه ونوسففف وت له
حقیقت رسه -۴ .خددر (تمولیو د وحمد (صو -۳ .زيه- ۵ .
پیر -۲.د بویزید دنصوري سی -۲ .فنو د بقو.
په پنځم د شپږم ف صوعنع کې د ر ښوين شوعر دنع دجت عي،
په بوب لی کل
دخال ي د د آخع ند در ېزه په څېر عو
شعي دشمور تر څېړنې الندو نیع کېږي.
په د م فصل کې د ر ښوين شوعردنع په دیعدنعنع کې وعجعد د
د شمور دد سې ډ لعنه ،لکه :لز  ،صیده ،وثنعي ،ربوعي د د
نعر وقوم د په پ ښتع ددب کې د د ر پیددی ښت د جعيښت
د بففدیمي ديخعنففه ې تر څېړنې النففدو نیع شفففعي دي.
همدد سې د د شمور نعوعير شکوعنه پ ښتع ددب ته د ددخوعلع
د خپر لع په الره کې ،د ر ښونې شوعر دنع ه ې د خدوتعنه
ښعد کېږي.
دتم فصل د ر ښونیونع په دشمور کې د زن څېړلع وسئوې ته
ګون ړى شعر در د د هغعر د دشمور په دسوس د پښتع په
کالسففیکي ددبیوتع کې د خ( ( د سففیالبع ټعنیک ود زن شففته
دلی تصدیق کېږر.
نهم ف صل « :په ۱۱د  ۱۱پېړېع کې د ر ښونیونع پر ضد ردپیدد
شففعي خففعفیونه وذه ي د دنیو ي توریخي ددبیوت » نعویږي.
پ فه عمففده ډ د آخعنففد در ېزه وخزن دلسفففالم ،تففذکر
دالبردر دالرشدر ،درشوددلطول ین همددسې د هغه له پري دنع څخه
د ع ددلکریم ،ع ددلحویم ،آخعند وسفففم د د نعر وال فونع
تولیفوت څېړ کېږي .په دو فصفففل کی ال د خعشفففحو خون
خټک ،دفضففل خون خټک ،د بوبري دوپردتعردنعپه دربور کې د
ر ښفففونیونع په بوب لیکيل توریخي آ ثور ته هم ګعته نیع
کېږي.
د کتوب په پور کې هیوه کېږ ي ،چې په نژدو ردتوعنکي کې
له ر ښففوين شففوعر دنع څخه د درزدين خعیشففکي ،عيل وحمد
وخوص ،کریمددد ر ښفففوين ،آدم ر ښفففوين د آخعند ویوددد
ومي دیع دنعنه د ونت پېژندنې له پوعه تحقیق د چوپ يش.
په پور کې د کتوب لیکعنکی د زيه له کعوې لعدير ،چې د
هغع دفغوين وشففهعر ددب پېژند نکي هر یعه :زملی هېعددول،
د سففت شففینعدري ،ومتمد شففینعدري د نووتع شففوعر د ليکعد
څېړنپعه ع ددلوه بختوين خدوت ور څخه د هغعر د وشفففعر ،
هوع ګوع د ورسففتع له ک وه ،چې د دو کتوب د لیکوع په دي ند
یې پ خپل خت ررسه کړو دي ،وننه څرګنده کړي.
په دو کتوب کې نژدو د  ۳۴۲پښفففتع ،دري ،دن ریزي ،ر ړ
د د زبکي ونوبمع د ووخذ نع څخه ګټه دخسفففتل شفففعو ده.
نعوعير کتوب در ښوين لعرګنک د ر ښوين ددب په برخه
کې خع رد ګټعر عومي – څېړ نیز دثردر .د دو درزښفففتمن
توریخي د دديب دثر په ديه زوو يدندیز دددر ،چې دد دثر بوید
ددفغون ستون د عومي د څېړ نیز دددر لکه :عوعوع دکوډوي د یو
کوبل پعهنتعن له خعد په پ ښتع ژبوي يش ،تر څع د دفغون ستون
څېړ نکي ،د ستوددن د وینه د  ،له دو عومي د درز ښتمن دثر
څخه عومي ګټه تر السه کړي.
  

څېړندوی فریدالله نوري
د شاعر شعر
شفففمر د شففففوعر دیففد د نتر ښفففکففورېږي
خوکع تففه پففټ لعنففدو ونتر ښفففکففوریږي
چې شففففو عر د یي ،بیففو و منففو هم لفففففففري
کففففففففه بعټی،کففو ی ي،کففه لر ښفففکففورېږي
د شاعر کارونه
شفففففوعففر یففعه شفففففېفف ففه آردم نففه لففري
د ده کففور نففه هففېففڅ دنففږففوم نففه لففري
څففع چففې ژ نففدر ي،بففیففو لففیففکففنففې کففعي
وففتففوع تففه،در هففېففڅ پففوم نففه لففري
وففو
دشاعر فطرت
نففه ښففففه خعردک د نففه پعشففففوک لعديي
نففه دکففمففنففي د نففه هففم دک لففعديي
دد د شففففوعففر دى،فففطففر خفففففففت هففم
نففه ګففعدکففمففنففي د نففه هففم ګففعدک لففعديي
د شاعر تعریف
شفففففوعففر پففه څففېففر د بففې آزدره وففرلففه
د یفففعه ددسففففففې بفففې فففردره وفففرلفففه
چې د ب ع پففه سفففعچع نففوسففففت ي وففددم
لفففه حفففده ډېفففر ي دنفففتفففتفففوره وفففرلفففه
د شاعر توصله
شفففففوعففر د لففر نففع حففعخفففففوففې لففري
شففففففوعففففر هففففم عففففزم درددو لففففري
هففمففدد شفففففمففر نففه وففوتففعي زيه کففو ففي
شفففففوعففر هففمففددسفففففې فففیصفففففوففې لففري
د شاعر عادت
خففوففک یففده ي د خففعبففعنففه کففعي
شففففوعر ي نوسففففت ،وددم سفففعچع نه کعي
دد دشفففففوعففر د بففل دنسفففففون تففعپففیففر در
یففع چففې بففې لففمففه،بففل لففمففعنففه کففعي
د شاعر هیله
شفففففوعففر د سفففففت دوففېففد پففه فففکففر
شفففففوعففر د نففعیففع وففرحففوففع پففه فففکففر
شفففففوعففر فففکففري دنففقففالبففعنففه لففعديي
شفففففوعففر وففثفف ففتففه بففدلففعنففعنففه لففعديي
سوله
سففففعلففه هففم وففوتففه د هففم ت فوتففه پففه کففور
هفففم ده دوفففي د هفففم وفففالتفففه پفففه کفففور
سفففففعلففه زوففعنففږه دروففوين لففعښفففففتففنففه
سفففففعلففه د دو هففېففعدد بففقففو تففه پففه کففور

د شمشاد لیکنه

مـوبـايـل او ادبـيـات

دېعد سعرى کړه ګعتې رد کړه
پالر دو خټ ر دى بيو به جعي کړي دېعدلعنه
دد ل نډۍ ،که له عو خعد ،د پښفففتني کويعد .وينې
ع کوړ کعي ،له ب وه پوعه ،د د وينع تر ونې ،په
کويعد .سفففو وع ،د کويعد .وينې ښفففکورند ي هم
کعي.
د خت په تېرېد رسه ،چې ع څه ليک لعست عوم
شفففع  ،ده د پروختک ې کړ ،نع بيو ګڼع کسفففونع،
سفففپينعکولذ نع ته هم لنډۍ وې ،لکه دد الندو
پښتع لنډۍ:
تر وو خع ته ښه ې کولذه!
زه به دلې م ته به کړو د دنعنه
د کوففه چې د ټعل ي پففه تعره ديه ،د ليففک کښفففوع
چونسعنه وعند شع  ،نع ع شمېر دن وي دلفوبع،
په ګينع پښففتع لنډ ع کې ددسففې خپل رس رد ښففکوره
کړ:
نن وې د ور د ردتوع لږ دى
زه به په ډ ر بوندو وکم ر ته ليکمه
نع لکه څن ه چې حوالت نعي د پې يل شفففعي ،د
ژ نددنه سو ل هم ډېر د د سونه شعي د دو ته ديتيو
له ونځه تووې ،چې ع څعک کعلنک رد دخيل د د
خپوې وح عبې د د دن له پوره دېعد سففعرى کړي د
بيو د سپع کولده پرو بوندو ،د پيغوم دستع هم لږ
شففعي دي ،چې د هغع ګوى ،وعبو ل د برېښففنو يز
رسفففنيع نيعىل دى .په دو برخه کې  ،ډېر څه وعبو ل
د برېښفففنو يز رسفففنيع دسفففونه کړي دي د هغه د چو
خده ،چې نن سفف و ،وعبو ل د ښففو سففته هرني کومع،
جموع ،پرګردفعنع د دديب پيغووعنع د لېږد رد لېږد ،عه
چټکه سيوه ګرګېدلې ده .څه ښه ې يل دي:
د ر ورۍ چل ې دسون کړ
وردن په سکو پ کې د جونون کړي د دنعنه
چې ستو په فعن کې فر ود د رم
خددى دو د رس له درده جعيه کړه وينه
د تويفعن زنک ې خووعش دى
وعر ې وريه ده څه سزد به رکع نه

پر ن عده ه ته ردنغوې
د تويفعن زنک ته دو تږو نوسته وه
څعوره به ښفففه ي ،چې د وعبو ل له الرو د خد
کعلع په بټن رسه ،د سففالم دچعلع د په لنډ د ښففکيل
ډ د ګون ر پېژندنې فرهنک عوم يش د څعوره به
ښففه ي ،چې د سففالم ګعدبعلع فرهنک ،په ښففو سففته
ټکيع د کومع رسه ،د ټعلع عودت ګرګي .د تويفعن
له الرو د پيغوم دسففتعلع په برخه کې ،ع وث ت فکر،
لع ستعنکي ته رکړ يش د په ليکوع د د ستعلع کې
هم ،ر ففو ي ،شففففففوفيففت ،رښفففتينې خعدخعږي د
ه مدردي وحسفففعس يش .وع بو ل د برېښففف نو يزو
رسنۍ ،د د ستونع تر ونې ،په دديب ژبه ،د جعي نکع
سال وشعر د د دديب د عومي پروخت عنع عه ددسې
ډدډونه سففيوه ګرګي ،چې د د دي خعد ټعلنيزو
ربړو هعدرو کړي ،هرني د دديب ذ ق ې خړ به
کړي د په لنډ  ،سففکښففتع د خففيقل شففع ع پيغووعنع
رسه  ،د ډېر درزښففففت ي ېمتي سفففال وشفففعرو د
کعچني وموع وو د ذ ي و طو لب تر السففففه کړى
يش .په بېړه د دحسفففوسفففوتع ع څه ليکل ،نه عدګې
وقفوبفل لعرى ،څن فه چې ي ي ،ددسفففې دلېزون
کعالى نه يش ،بوکې کوه نو کوه ،د ع بل چو ،د آزدر
د دذ ت سففف ب هم ګرګېدالى يش .څرن ه چې د
هرني ټعټع بن سټ ددبيوت دي ،نع له دو دووه ،د هغع
په ليکوع د دسفففتعلع کې هم ،الزوې ګريکۍ د د ت
ته ديتيو ده د پښفففتونه ګعدنون د پېغوې ،بو د د ددبيوتع
هر ډګر ،په هرن د ک رسه پو .د له هغې جموې،
د وعبو ل له الرو ،د ددبيوتع په کور نه کې هم الزم
لعر د د ت کړي .په حقي قت کې ،وع بو ل  ،د
دن سون د فکر د ث تعلع د څرګند لع عه وهمه سيوه
ګرګېدلې ده د ر رسه د هغه د شففخصففيت ،سففويقې
د سفففع ې ،نعګکه بو د په ډېر دحتيود ،د وعبو ل په
شيشه(سکر نو بوندو ،ښو سته ددبيوت ليک .يش
د په دو سففيوه ،د د سففتونع د همز لع زي نه رسه
نږدو کېدالى يش.
  

د میوند لیکنه

پښتو د سيستم له الرې ښه وده کوالى يش
ټيټ وې وه بعله لعرګنک رد بوندو وه کړه
زه پفه دو دفتودګۍ کې لفعى ګړنک م
سيد شمس دلد ن وږر ح
هره ژبه چې له لره ،هعدرو ګمکې ته رد کعزه شعو
د بيو د ليک لعست د د شمر د ددب ډګر ته ردکښته
شفففعو ده ،له ع لړ سفففتعنز د خ نډ نع رسه هم
وخففوو شفففعو ده .د دلع سفففتعنز هعدرى د د
خنډ نع لرو کع  ،بيو هغه خت نعر هم سفففتعنزون
د څع بردبره شفففعي دي،کوففه چې د هغې ژبې د
دکرث ت عنکع له خعد ،له خپوې وعرنۍ ژبې رسه ،
د جفو تر بر ده پعرو لفوت د بې پر د ي شعو ده
د عه نيم چففو چې ،د هغې د دو  ،پروختففک،
پردختيو د پروختيو لپوره خپوې وټې رد پعرته کړو د
خپل وم ې خعګعالى دى ،بيو ې ،د ګعر لع تر
څنک د رد پرګعلع د پړوخې لعرګعلع کعښففښففعنه
هم شفففعي دي .دو ز ور نع ،ډېر ګوه دنفرددي بڼه
لرلې ده د د عه سففيسففتم په چعکو کې نه دي تر
رسه شعي  .د تشع ق د ه عنې پر ګوى تهد د د
تر فشففور الندو نيع شففعي دي  .کوه له خو ر د
د ر رد پعرتفه شفففعي د کوفه هم ،د پروختفک پفه
لعوړ ع ز نع کې تر سففتعنې نيع شففعي د لويبعجن
شففعي دي .په دو لړ کې ،له پخعد څخه ،ع ونتم
د سففيسففت تيک ويکونيزم نه دى جعي شففعى ،هر
څعک په خپوه سفع ه ،خعښفه د سفويقه بوندو کور
کعي ،خع نن سففف و په ډله يزه د ګر پي بڼه ،چې
کعم عومي د څېړنيز کور نه تر رسه کېږي  ،د هغع
ګټه د درزښفففت ډېر ز وت دى .خع څرن ه چې
پښفففتع ژبه  ،له لعوړۍ شفففې ې د وقو وت په ر حيه
ر ز شففعو د د ربونيع له رکعلع رسه بوده ده ،نع
ګ که ې د وزدح نع د وزدحمتعنع خ يو نه دى
سفففوت ،.هر لعر ته ې خپل رېښفففمع زر نه
لعي  .د پر دفغونسففتون رسبېره ې ،سففيمې د نړۍ
ته دلعتنې کړي د په دو ډ ې ،د عو وطرحې
د د پوم ي ژبې په تعګه ،خپل ګون رد څرګند کړى
دى .نن سفف و ،چې نړۍ د سففيسففتم د ويکونيزم نړۍ
ده ،نع پښتع د ګردن دفغونستون ،سيمې د نړۍ د عو
لرلعنې ،پيو يو ،پردخې د وتمدنې ژبې په تعګه ،د
سيستم له الرو ښه ده کعالى يش د د پښتع د زده
کړو ،وع د ليکوع په بر خه کې  ،په خعږه ژ به
تشفففع ق د ه عنه ،بو د د ټعلع لعوړ تعبعنع په رس
کې رديش .د حکعوتعنع د لسففعنع له خعد ګون ړو
پووورنه ر ته يش ،چې د سي ستم له الرو ښه ده
د پروختک کړي .د پښففتع ژبې پروختک ،زوعږ د
کوتعري د د تصففففودي پروخ تک د عو برخې په

تعګه ،لکه هغه سيست تيک نه د له دو دووه ې،
ونتم د سيست تيک پروختک نه دى کړى .که څه
هم ،په دفغونسفففتون کې ،د حکعوتعنع د لسفففعنع له
خعد ،دو ژبې ته د پخعد په پرتوه پووورنه ز وته شعو
ده ،و ر په پښتعنخعد کې ،دد کور برعکس دى .نه د
حکعوتعنع له لعري الزوه پووورنه شته د نه د لسعنع
له خعد ،د پوم ي دلېز .عدګې دديب ټعلنع د سيوړ
ګعند نع څه نو څه کور کړى دى ،و ر دد ټع ال په
دو نه دي بر و .شعي ،چې لس ،په پعره د بشپړ
ډ د هغې حقعق لعديي .د دو کور ع الول ،په
دو برخه کې د سففيسففتم نشففتعدىل دى د بل س ف ب
ې ،ښکېالکي ګعزدر نه د يبې دي .په دو برخه
کې ،لعوړ تعبعنه بو د څه ي د هغه د چو خده ،له
کعم ګوى نه ې پيل کړ  .ښفففو ي د ډېر په فکر نع
کې ،ډېر څه ر ګرګي ،خع وعږ په لعوړي دم
کې ،د پښفففتع له تدر س د زده کړو ر سفففته ،په
خعږه پښتع ژبه ،د لعحع ليکوع ته لعوړ تعب رکع .
پففه کعوففه خففو ره کې ،چې کسففف ر پښفففتعن د
ردنيع نک د دخيسففتعنک (پېر د نک ففففف وشففتي
،ګهوکو هم پښتعن ي د لعحه ې ،له پښتع پرته د
نعر په ژبع ي ،دد ع نو ر ن دى .وعږ په دو برخه
کې د خپوع عويونع وږ عرۍ ونع ،و ر دد خع د هر
عه په س د تعدن کې ده ،چې د دن وي فف د درد
په رس ،ونې د و پوى کې په پښتع ژبه لعحه ليکي،
څع د عه بل پ ښتونه ستګې پرو ل ېږي د ع څع
ټکي ې ،په خپوه وعرنۍ ژبه ذهن ته ريش ،ګکه
چې دد د هغع و سوم حق دى .په دو ډ  ،دد په عه
ښه سيو .د لعرګنک بدلېددى يش  ،په لرو دټن
د ردتوعنکې کې به ،ډېرو ښفففې پو وې لرالى يش .
په خپوه وعرنۍ ژبه د تدر س وسئوه ،چې د پښتنع د
ب يع پيدد يشفف د ط يمي حق دى ،له همدو الرو،
هعدر ېدى يش .ک وه چې ،د پښفففتنع په بعرډ نع د
لعحع کې پښفففتع ګوېده د خپل وقوم ې خپل کړ،
بيو ې د ښففع نې د ر زنې په ډګر کې هم خپوعالى
شففئ .که د رګې ،د پښففتنع په هر ښففور کې ،لسففع
لعحع ته پښففتع رج ه يش ،په عه د نۍ کې ،په هر
ښور کې (٠٤و لعحې پښتع کېددى يش د په عه کو
کې د پښففتنع په ټعلع ښففور نع کې ،د لعحع رنک د
رخ بدلېددى د هر لعر ته د پښففتع ژبې خعشفف ع ي
خپرېددى يش .له دو پرته ،پښففتع په پښففتعنخعد کې،
د ورګ په پعله پرته ده د جنوزو ته ې دښفففمنون
کټ تيور ي ،و ر دد دروون به د ى له خپل ګو نه
رسه ګعر ته يي د پښتع به ر ته ،په خعند فف خعند
د کړس ف کړس خوندي.
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څېړندوى محمد اصف اتمدزى

پـه لنـډيـو کې نـاهيليـتوب او د ښـځـو محـرومـيتـونه
رسيزه
په پښتع ددب کې هره لنډۍ ع بشپړ دلهوم لري ،چې
د ګون ړي پي غوم ،درد د عوطفې لر نکې ي .په
لنډ ع کې د پښتني ټعلنې ژ ند دنمکوس شعى دى،
همدد الول دى له ع شمېر نوهيويع ،ترخع حقيقتعنع
د نففود د رسه ،چې پښفففتنې وېرونې و شفففعو،
ه غعى ې بيففو پر يدنففدو خپففل لدګعنعنففه د
دحسففوسففوت په لنډ ع کې څرګند کړي دي ،چې په
ل نډه تع ګه تر خپوې سفففې پعرو ،په ل نډ ع کې
نوهيويتعب د په ټعلنه کې د ښفففځع پر وحر ويتعنع
بوندو خدو شعو دي.
لعوړر :په لنډ ع کې نوهيويتعب
دد ع د م يت دى ،چې په ژ ند کې خعښفففي د
نوخعښففي شففتعن لري د کوه چې خعښففي ي ،نع
ژ ند توزه د له هيوع ډک ي؛ خع که خعښفففي له
ژ ند څخه کډه کړي ،نع پردو وهو د دنسون ژ ند
له خپ ونه ډک د نعوعيى له ګڼع نوهيويع رسه و
ي.
که لنډ ع ته نتر کړ  ،په ډېر ع کې ې نوهيويتعب
له رد ه ښففکوري ،دد ګکه چې لنډۍ د سففعي زيه
عه نوره ده ،چې کوه زيه سفففعګي د و نوهيويتعب
زيه ته الره کړي ،نع دله له دعږوزه ډکه نو ونځته
ردګي ،چې همدله وعضعع په الندو کرښع کې له
بېو ع رسه بيون شعو ده.
دد ع حقي قت در ،چې لعوړر د خ پل وح عب د
السفففته رد يلع لپوره ډېره ه ه کېږي ،خع که په الره
کې خنډ نه ردونځته يش ،نع له ع شمېر نعر الر ،
لکه تمع ذ کعلع څخه کور دخيسفففتل کېږي ،ترڅع
خپل وطوب ته رسېږي ،لکه په دو لنډۍ کې چې
ردليل دي:
جانان په هېڅ نه رضا کېږي
د دروغجن مال دې ورک يش تعويذونه

ترو زيه خفففد پيوعي د پر خ پل زيه لع ه تيږه
ږدي ،ګکه چې هغه د س د بل چو شعو ده:
زړګيه صرب دې په خداى شه

ټېل مې وهه بنګړي مې مات شول
مور مې مېره ده ما په کور کې نه پرېږدينه
ځان به په ډک سيند کې الهو کړ

په هغه ګل چې نازېدې د بل چا شونه

ستا د سپېره کور به ونه کړ ارمانونه

زړګيه صرب شوې که نه شوې

د غرونو ترخې مې خوراک واى

که صرب نه يې له ګړنګ دې غورځومه
همدد الول دى ،چې کوه نوهييل پوى ته رسېږي د
د عوشفففق پر لعر هېڅ پووورنه نه يش ،دن ددچې د
ګنکدن پروهو هم زيه پرو نرم نه يش د پعښفففتنه
ې نه يش ،نع په دو خت کې بيو د زيه له توه
ددسې لږ ردپعرته کېږي:

خوراک مې نه واى د موزي د کور غمونه

په زنکدن کې مې رانغلې
د جنازې الندې مې مه ځه مخ تورنه
په عه بل ګور کې بيو ه غه کس چې له ورګ د
ژ ند رسه الس د ګرېعدن در د په ژ نددنه کې ې
د خففوت دروون نه در پعره شففعر ،له خپل وره دد
مته لري:
په مرګ به مړ راپسې نه شې
دا لبايس اوښکې د هرچا په مخ ځينه
په عه بوه لنډۍ کې بيو پيغعر رکع شففعر د ل
شعي ،چې کوه ې چې په ژ ند کې په کور رنغوې،
نع که د س ې پر د ونږو ر هم يش ،نع کعوه ګټه
به رته نه رسيږي:
چې په دوندون مې په کار نه شوې

کور دې د غم بنديخانه ده
د خوشحالۍ باران په کال کې نه راځينه
بنګړي د ټولې دنيا دود دي
زه له نيستمن جانانه نه غواړ دودونه
توتان پاخه مامڼې تورې
زه د موزي د ډوډۍ څه پروا لرمه
قربان قربان د دادا کوره
له ډکه شکوره به يوازې تاوېدمه
باهو مې و په الس مې نه کړل
د موزيګي په کور کې اوسم تش السونه
د بنې ترس راباندې تېر شو
زه د دوزخ د ملبو څه پروا لرمه

ستو دوېل ک ښې ې سل زي نه دي پېييل
چو جعي کړر سفففتو د لويو لعن ع در

پر مخ مې مه وهه ظامله
د اوښکو ډکې سرتګې چاته واړومه

که مې د قرب منجاور شې څه دې کړمه
چې په دنيا کې په ښه رانغلې

د داليس سړى مې نشته وبه مرمه
عه بوه سففتعنزه چې پښففتنې وېرونې ډېرو ګعر ي،
ه غه د بېعزلې له دو وه بهرنيع هېعدد نع ته د پښفففتنع
نور نه و سوپري ده ،چې کوه کوه دد سې هم پې
شفففعي ،چې له دده څع رګې ر سفففته ې ور په
سفر تو .د کوعنه کوعنه بېرته نه دى ردستعن شعى.
له دلسې حوالتع رسه چې کوه ښځې و شعو ،نع

در دښود وونک جون

د چشامنو مې...
د چشففف نع وې ب ه يږي نن خعنففوب
چې وې حففو د زوففونې ليففد خردب

جعيه شفففعو ې د ملر لفه پوعشفففع نفه
سففتو د عشففق پر حردرت وې دد قع در

خدد ت د ننک نووعس دنيونه رک شع
هر سفففړر خعګعي ژبففه پففه کففذدب

سفففعر سفففولع دو رسه مل ه ده نه پعهېږم
که ز وو د زيه په رس نع رن ع در

د سفففوددتع سفففولکونع عزت رک شفففع
عزمتن دي چې لري چنففک ربففوب

پرښفففف تې تففه چې جعي لې
د ج
رل ېږ لی چففو سففففالم چففو آ فر ن در

هيڅ خففففت به د عومل چريو دنه رو
د پيمخع خففف فت کيږي بې حسففففوب

د بنې غږ راباندې وشو
لکه روټۍ په تناره خمسوه شومه
همدد ده چې ع شمېر وېرونې بيو په ډېره عوجزۍ دد
لعښتنه کعي:

تا چې په مخ څپېړه راکړه

بيا مې د شناختو په رس مه وهه السونه
د م :په لنډ ع کې د ښځع وحر ويتعنه
په ډېرى پښففتنع سففيمع کې ع شففمېر نو يه د ونفي
د د نه شففته ،چې د هغع له ډلې څخه ع ې هم له
خپوع لع ع د خع ند رسه د هغعى د د لع پروهو
وشعره نه کع دي ،له هغعى څخه پعښتنه د ررسه

د استاد گل پاچا الف غزل
چوچېد ښی دد شعخو ستوپهج ع دي
زوو زيه هم د هغه د السفففه شفففع در

ومږزه تففه د ففدرت د د خوقففت ې
پهرښتيو چې خددرج دحسندلخولقع در

شون پع شون د زوونې ګرګي شړۍ کې
د شفففړۍ خو نددن دلع ندي کمخعدب

خددر ج دو سوته په دوون له بد ستګع
دد د عففو د پښففففتففع زوففعنففږ آوففع در

دد ګردش د زوففونې در وونففک جففونففه
کورله نوست در په چ س بوز په تردب

د تمع ذ کعلع د نعر الر چور په کور دچعلع رسه،
که وعخه ترالسففه نه يش ،نع بيو نوهييل ز ر دخيل د
ومشففعق ته رسففېد د وره ګردنېږي ،لکه ګمکې ته
د دس ن ردکعزېد .

سال کع  ،ع ډ رشم د يب لري ګڼل کېږي .نع
کوه هم چې پښتنې پېغوې له دلسې عه حولت رسه
و شفففعو ،نع خپل دحسفففوسفففوت ې په لنډ ع کې
ښکوره کړي دي:

جانان مې الړو اسامين شو

چې خويندې کښېنې وروڼه ستايي

اسامن چې ځمکې ته راځي قيام به وينه
په دو خت کې بيو له خپل ن صيب د تقد ر څخه
هم ګيوففه کېږي ،چې د د وينففونع ترونې حففو ففل
ګرګي د نه پرېږدي چې رسه ع ګوى يش:

چې وروڼه کښېني خويندې بل ته ورکوينه

چې چېرته ته واى هلته زه واى
نصيب تقدير مې له تا لرې ګرځوينه
دد ع وممع ده ،چې کوه هم څعک نور غ يش ،نع
پر زيه ې ه مدد تېرېږي ،چې خ پل زيه ته نږدي
کس به ې پعښفففتنې ته ريش ،چې په ترې کې به
ې له د دن څخه برخمن يش د د نور لۍ درد نه
به ې هم له وده ګي ،خع بې پر د دشففف نو ې
پعښفففتنه نه کعي ،دد خده په لنډ ع کې ددسفففې بيون
شعو ده:
په ناعالجه مرض پروت يم
په اشنا دوه قدمه ګران دي نه راځينه
خلک مې ټول تپوس له راغلل

تر شمل پورې دې واده کړ
تر شمل پورې څوک غوايه نه ورکوينه
تورې تريا نه دې کړ تېره
ما به مې خپلې مور ته څوک ورسوينه

تا به د زړه په رنځ اخته کړي دى به ځينه

تر لې تربور دې مېړه مه شه
په لښتو غنو دې وهي بيا دې شړينه
پښفففتنې پېغوې چې کوه د پالر پر کوله نوسفففتې ي،
ه مدد دروون کعي ،چې ک وه به ې ډ لۍ ردګي د
هغه به د بخت کوله ته يي ،خع چې بيو دده يش،
د پښتني ټعلنې نو يه د د نه د پر ښځينه بېالبېل
بومعنففه دد خعدرکۍ دو تففه وږ عره کعي ،چې د
پېغوتعب دروففون کړي د هغففه رتففه پففودشففففوهي
ښکوري:

زما د لريې وطن ياره
رنګ مې دې هېر دى په نامه دې ناسته ميه
مساپري دې ډېره وکړه
راځه راځه روزي به خداى رار سوينه
پالنګ مې جوړ کړ ته رانغلې
لکه منګور په کې يوازې تاوېدمه
د دلتففه بيففو عو پښفففتنې وېرونې د دخت لپففوره
چمتع دلی نيعلی در ،چې ګعندو ور به ې رديش:
سبا اخرت دى يار مې نشته
له ګاڼې ډکه به د چا غېږ ته ورځمه

پېغلتوب نيمه پاچاهي وي

دا ستا ديدن زما اخرت دى

ورک ناوېتوب شه چې دوه نيمې ورځې وينه
خع په ع شمېر سيمع کې بيو پ ښتنې نږعنې د پالر
په کعر کې زيو شفففعو دي ،ګکه چې ع شفففمېر
خوک نه لعديي ،چې هر چو ته خپوه لعر د خعر
رکړي د و دد چې کوه نوکوه د پالر د و کعرنۍ د
کړنع له دووه څعک دد زيه نه ښفففه کعي ،چې نږوۍ
لعديي ،ه له ي ،چې رس ې په کعر کې سپع
يش ،په دلسفففې حوالتع کې چې پېغوه ډېره ګپل
يش ،نع خپل لږ ددسې د چتعي:

ته مساپر يې زه به څه کړ اخرتونه

په زړه يې ډېر داغونه راکړل

زه کم نصيبه ال بې ياره ناسته ميه

ستا د جفا کيسې به چا چا ته کومه
دلته بيو چې کوه هم خپل دشنو ر ودېږي ،نع پرته له
دو چې ګعښففف خپوې د ښفففکې تع ې کړي ،بوه
چوره نه لري:

ټولې همزولې مې واده شوې
زه بدقسمته د پالر کور کې ناسته ميه

په زړه به لويه تېږه کېږد
جانانه تا نه به يې ورو ورو صربومه
په دو ل نډۍ له خ پل ور نوهييل دخري بر د ته
رسېدلې د رسېد رته نو شعين شعي دي ،نعر نع

زما په تور اوربل کې سپني ولګېدنه
مساپري سخته خواري ده
د مساپرو ياري مه کړه

د خداى په لويه پاچاهي کې

دېوال ته کېنم ځانته غىل وداړمه

د هندوستان سفر دې ځار شه

زما زاري ده ياره مه ځه له وطنه

هغه رانغله چې يې پروت له غمه ميه
ل کېږي ،چې خ وک له لمعنع رسه درو ډ له
چو ند کعي ،عه ډ له خ وک ې په د ښفففکع د به
کعي ،ب وه ې په زيه کې دچعي ،چې ب يو ترو رنې
جعيېږي د بوه ډله ې نعر ته په وع رسه ېيشفف،
خع د نوهييل کس پر زيه د وره ډېر ددلعنه دې ښعد
شعي ي ،چې په هغه کې بيو ددو س هم نه ي
پوتې ،چې د ومشفففع ې د ج فو ګونع کيسفففې چو ته
کړي:

چې کله کله را په ياد شې

خ پل د زيه بړدس ې په لنډ ع کې ېسفففت .د دد
ترو وموعوېږي ،چې د ژ ند د وو ري نه شفففتعن،
پښتنې وېرونې څعوره ګعر ي:

رس مې د پالر په کور کې سپني شو
لکه ډوډۍ په تناره وسو مينه
ع بل وحر و يت چې پښفففتنې وېرونې ررسه و
دي ،هغه د خپل خو ند په کعر کې له هغعر رسه
نو يه چو ند دى ،هغعى بې درزښففف ته ګ ڼل کېږي،
لعښتنع ته ې پوم نه کېږي د دن هل کېږي هم .په
الندو لنډ ع کې دله ترخه د ميتعنه ددسفففې ود
شعي دي:

پايله:
په پښتني ټعلنه کې چې ښځې کوه هم نوهيوې شعو
د و هم له ع شمېر نو يه د د نع رسه ،چې زوعږ له
د ن رسه هم ديخ نه ل عي ،و شعي؛ نع هغعى ې
بيو پر يدندو خپل دحسوسوت په لنډ ع کې په ډدګه
کړي دي.
د نوهيويتعب په ديه بو د ل يش ،چې لعوړى خع
بو د په ژ ند کې نوهيويتعب ته ګوى رنکړ يش د
لففه ټعلع هغع څيز نع څخففه چې د نففوهيوۍ الوففل
ګرګي ،ډډه يش ،ګکه نوهييل ژ ند په ټپه در ي،
خعګښت له ونځه يي ،ر حي ستعنزو رد الي ي،
دنسفففون د ردتوعنکي لپوره هېڅ پوم نه کعي د پرته له
کړد نع نعر څه له ګون رسه نه لري؛ خع له دو رسه
رسه که څعک د نوهيويع ښکور يش ،نع بو د نعوعيو
ستعنزه په ډېر حکمت رسه حل کړي د د ردتوعنکي
په هيوه الس په کور يش.
همددرن ه بو د د پ ښتني ټعلنې د هغع نو ي د د نع
پر يدندو و ورزه يش ،چې پښففتني وېرونې د ژ ند
پففه ډګر کې ررسه و کېږي ،ترڅع نېکمرلففه د
هعسو ژ ند په برخه يش.

دکعچنیونع لپوره کیسه

ت . .ياري تسري

يوازيتوب

د ځـواين راز
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
بریو .پر ن خپل برر لیک تر السه کړ .د بریو .پالر
هم ،د خپل ز ر د برر لیک د دخیسفففتوع په خت
کې ،دده ښفففع نځي ته ردلوی  .ه غه که څه هم ،د
پوخه عمر سړر  ،و ر په بوهره ،ډېر تکړه د پیو ير
ګعدن وموعوېده .دلته چې څعک رد لعنډ شفففعي ،
ټعلع ه غه ته ک تل د د بر یو .د پالر په بوره کې یې،
خدو کعلې .د دلع خوکع پففه ونې کې ،زوعږ د
سففوینس ښففع نکی هم الي  .یعه سففړي له هغه نه ،د
بر یو .د پالر په ديه پعښفففت نه کړه چې ،لې د وره
ګعدن د تر د توزه وموعوېږي؟!
ښع نکي په ګعدب کې ر ته یل:
 د بریو .پالر ،ډېر پوک ،د دس د ملعنې کعي .هرهرځ ،له نولې پرته ،جعووت ته ګي.
دله سړي ،بیو یل:
نعر د یه ،څه خعري ،څه څښفففي د د خ پل ژ ند
پر ګردم یې څه ډ نیعلی در؟!
ښع نکي بیو ددسې ګعدب رکړ:
 هغه د ډدکتدنع په وشففعره عمل کعي .ډدکتدنع ر تهیيل دي ،چې له هر د ددسففه ر سففته ،د د بع څښففل
شفففو دي ،نع ګکه په  ۲۳سففوعته کې ،ښففې پعره د به
څښي .ونوسب خعردک کعي د ډېره ډ ډۍ نه خعري.
کففه هره رځ نففه ي ،پففه د نۍکې خع ،د یعو وڼې
خعي نه ضوکعي .نعر زیوتره س زیږوت د توزه وېعو
خعري .هره رځ ونتم سپعرت کعي ،په ټوکيل خت
یده کېږي ،د خپوې پوکي د خففففویي ،خوص خیو
سو  ،بې ګویه دندېښنې د سعچعنه نه کعي!
دله سفففړي ،خپل رس ،د تویید په بڼه د دشفففوره بوندو
ښعرد ه د د دله ښع نکي خده یې ،تویید کړه .هغه
ته یې ،دد هم یل:
 چې ددسفففې ده ،نع وعږ هم بففویففد ،هره رځ ونتمرزش کړ  ،پوکې د به څښففع ،ښففه خعديه خعر ،
پوک کو .دلعند  .بې ګویه دندېښنې د سعچعنه نه
هع .تر ټعلع بیو دد خده ډېره وهمه ده چې ،د د ددسفففه
د ملونځه په برخه کې ،ډېر پوم د فکر کړ .
ښع نکی:
څعوره به ښه يش!

م .زروتی

يواځې ناس

يم غمونه شمېر

د زړګي پټ شان زخمونه شمېر
ښه دي چې پټ دي زړونه سينو کې
پټ د اسـرارو رمـزونه شمـېر
ښه پرې پوهېږ له شمېر وتيل
بيا هم بې شمېره دردونه شمېر
چې ډېر بې ځايه په ما تېر شوي
دا ضايع شوي عمرونه شمېر
(ياري) ياري کې بنګړي ماتېږي
د ماتو زړونو قربونه شمېر

څېړنپوه محمد عارف غروال

د زمري اته ويشتمه
د زمري په شنو زمريانو دې سال وي
د دې ورځې پر غازيانو دې سال وي
دغه ورځ ده ټولو ورځو کې ممتازه
د امان پر پريوانو دې سال وي
د زمري اته ويشتمه چې يادېږي
د هغې پر اتالنو دې سال وي
چې انګريز يې په ګونډو کړ او رسټيتر
نو پر ټولو افغانانو دې سال وي
چې د دين او د وطن په مينه مس
پر دا هسې انسانانو دې سال وي
د وطن د پاکې مينې امتحان کې
په کاميابو شاګردانو دې سال وي
د غروال د غرو بازانو تملې وکړې
ددې غرونو په بازانو دې سال وي

وي

زېری

چهارشنبه ٧ـ ٨ګڼه ،درېمه دوره ،پرله پسې ګڼه٥٢٢ ،ـ  ٥٩٣٢ ،٥٢٢ملريز کال ،د چنګاښ (رسطان) ٥٩٩٧، ٩٣ﻫ  .ق .کال ،د شوال املکر  ٩٣او د ٥٣٥٢ز  .کال د جوالى  4 .٥٣مخ

پنځلس ورځنۍ جريده

د تأسيس كال  ۳۱۳۱هجري شميس

د كتعنكې ډلې تر څورنې الندو
وسا ود ر :څېړنعد وحمدن ي خالحي
وهتمم :څېړند ى ع ددالحد ون ل
کمپعز د ډ زد ن :م .ص.
zerai1316@gmail.com
facebook.com/Zeerai1316
٤٠٠٠٦٨٣٥٠٠

د خدمتګار د زړه آواز (منظو کلیات)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ څېړنپوه ع .ب .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د دستود خدوت ور د زيه آ دز یو ونتعم کویوت لعوړۍ
د د ه مه برخه د  ۱۴۱۰ه . .کو د چن وښ په
ل سمه نېټه د لیکعد په وو .ل ښت په ۱۰۴۲وخعنع
کې ،په دفغون وسوکي وط مه کې چوپ شع.
(عویه دلرحمة و
ته دهدد
دله شمري کویوت ،چې رح ن بوبو
شعر در ،د رح ن بوبو په یع بیت رسه پيوېږي:
په ښه خعر له بدخعدهونع بې پر د یم
په نروۍ لکه د به د د ر سزد یم
دسفففتود د رح ن بوبو د لز ددو بیت په ديه لیکي:
«دله بیت هم زوو ،سففتو د د هر دنسففون د ښففه ژ ند
دسففمعن لپوره د لیورو ر م وشففو کېددر يش ،پعره
لز د بشپړ دیعدن دو یې ال پر ګور ي».
د رح ن بوبو له لز نه ر سفففته ،د کتوب د لیکعد
له خعد (له لعوړي شفففمر څخه تر ر سفففتي شفففمر
پعروو تررسلیک الندو یعه د ږده رس زه ،چې ۴۳
وخعنه دي ،چوپ شعو ده.په رس زه کې دستود خپل
ژ ند ،تمویم د شفففمر ،لعسفففتوع د یوع خوطردت د
کیسې لیکيل دي.
همددرن ه ،په دو رس زه کې ،دسففتود خپوې شففمري
وږمععې ،چې شمېر ې ،د لسع کتوبعنع ته رسېږي،
د هغع په ديه وموعووت يدندو کړي دي.

نعوعيي حرضت خوحب ،پر وو د خپل ز ر ،فضل
وح عب وږددي بوندو د ویرزد ع ددلقودر بید د
دیعدن (د کففوبففل د عنففویففت وط مې چففوپو هم د
ترجمې رسه په درړ ډ پيل کړ د ووته یې لعوړر
د عالوه د و الهعري «پیوم رشق» ،بیو در په در د
نعوعيي د فورړ دشففمور نعر کتوبعنه هم د وطولمې
له پوره ردکړ د په دو تعګه دعالوه د و د فورړ
شوعرۍ ټع آثور وې له نتره تېر شع .
«پیوم رشق» « ،جو ید نووه» د «وسفففوفر» وې وکرر
ک تل د د هغعر د د فودو له نعي تعب څ خه وې
ډېر خعند نه دخيستل»...
دسفففتود خپل لعوړر شفففمر ،په  ۱۴۲۳ه  .کو کې
لیک .در د د دو شفففمر په ديه د لیکوع د چوپ
کیسه ددسې بیونعي« :د  ۱۴۲۴د  ۱۴۲۳ه  .ش کوعنع
د د يي په ویو شتع کې ،زه په کوبل کې د سېدم ،هره
رځ به وې د «دنیس» رګپو ه ،له بوزدره دخيسففتوه د
په هغې کې به وې د پښتع د فورړ شمر نه لعستل.
د  ۱۴۲۳ه .ش .کو د جعزد په ویوشفت کې ،وو خپل
لعوړر شمر «د طن پرسلی» تر عنعدن الندو لیکه،
«دنیس» ته وې لېږه د ډېر ژر چوپ شع.
وو خپل نعم د تخفوص ددسفې لیکفيل ؛ (ع ددلوه

د دفغفونستون د عوعوع دكوډوي
د ژبع د ددبيوتع وركز خپرنيز درګون
د عو ګڼې بيه :پنځه دفغونۍ
پته :د عوعوع دكوډوي ،د ژبع د ددبيوتع ورکز ،زن ق څوعر
الرو ،نعى ښور،
دفغونستون  -کوبل_
په زېري جر ده کې له رسليکنې پرته ،د نعر ليکنع
سپينو ى ،په خپوه د ليکعدلع په لويه دى.

د اديب او فرهنګي خربونو کرونولوژي
څېړندوى محمد اصف احمدزی
پښتو د "تنزيل" د دبو په کتار کې شامله شوه
پښتع ژبه د نړۍ وشهعرو رآين ې پو ې د ژبع په کتور کې د چن وښ ويوشتې په ٠وه شوووه شعه.
تنز ل د رآين وموعووتع ع توی سفففو ټ ) (www.tanzil.netدر د ل کېږي ،چې په  ۲۰۰۲ز .کو کې ې په دو نيت کور پيل
کړر در ،چې په وميوري عنيکعډ ) (Unicodeونت خپوع وينه دلع ته د رآن کر م ونت يدندو کړي.
په دلې ې و ه کې ،د س د پښتع ژبې په ګډ ن د نړۍ د لس عنع ژبع ترجمې په آنال ن بڼه پرتې دي ،چې عنکي ې کعلی يش ،چې په
کيڼ لعري کې د ژبې په بدلعن رسه ،له دخيل ونت رسه په خپوه ژبه د رآن کر م ترجمه ګعري.
دفغون د ني عومل وفتي ع ددلع ،.چې له تنز ل رسه ې په دو برخه کې کور کړر ،د ي چې :له ع کونې همکورۍ ر سفففته ې ،د خپل
کور مثره ليدله .نعوعيى د کعنړ ال ت د نعرګل ل سعدلۍ د سېد نکی در ،چې په ۱۱۱۵ز .کو ې له پې ښعر پعهنتعن څخه په د سالوي
عوعوع کې ووسټري ترالسه کړو ده.
دد په  ۲۰۱۲ز.کو کې د دنټرنټ په نړۍ کې ،د پ ښتع ژبې له پوره د همه لع ه السته رد ينه ده ،چې په ګعګل کې د پ ښتع په شوووېدلع پ سې
کېږي .ګعګل ترج ن د ر دن کو د فد رۍ په ني ي کې پښتع د خپوع ژبع په کتور کې شوووه کړه( .رسچينه :توند ې پو هو
د خوشحال خان خټک غږيز کتاب
دد د "يب .يب .ړ" پښفففتع د هغه ردډ ع ي پر ګردم نعم دى ،چې په کې د پښفففتع ژبې د سفففت شفففوعر شفففمر نه په لعوړي ګل په لږ زه بڼه
خپرېږي .دد شمر نه د دد د جن ش د زوزوې نيوزۍ له خعد لع ستل کېږي د پر ګردم ې هره جممه ،د دفغون ستون په خت د شپې په ل سع
بږع له يب .يب .ړ پښتع ردډ ع خپرېږي .د دو لړۍ پيل د ر دن  . ٣١٠٢کو د ري له ٥٣وې پيل شعى ،چې ترد سه پعرو (د چن وښ
١٣وهو ې  ٣٨برخې خپرو شعو دي.
پکتيا کې د اخرت په وياړ مشاعره وشوه
د دخت په وي دله و شوعره ،د چن وښ په نهمه وو ښوم وهو جعيه شعه ،چې په کې د دو ال ت د ورکز د ل سعدليع ګڼ شمېر شوعردنع،
ليکعدلع د د ددب وينه دلع برخه دخيستې ه.
و شوعره د سحر سپعر  ،فرهن ي د ټعلنيز ورکز له لعري ترتيب شعو ه ،چې شوعردنع په کې د دخت ترڅنک د سعلې په ديه شمر نه
لعستل.

دسفففتففود د هغع لعوړیع نتمعنع پففه ديه ،چې پففه
وو شعوتعب کې یې لع ستيل د یو یې د رېد ،.په
دو رس زه کې ددسفففې یود نه کړو ده « :د چهور
بوغ د خونقوه په جعووت کې وال ع ددلرسفففع د د
حرضفففت خفففو حب په جعووت کې وال وح مد
حفیظ دسفففتود به په خط ع کې ،زیوتره هغه فورړ
و ن تعوې د ر لې ،چې زوففو د پالر وففووففو ،وال
دحمدجون جعيو کړو ي.
ډېر ر سففته بیو زوو پالر د جال آبود له ښففوره یع
کتوب ردته رد ي ،چې (وږمععة دلخطبو نعوېده
د پففه هغې کې خط ې د پففه خط ع کې عريب،
فورړ د پښفففتع نتمعنه .د چو په کعر کې به
چې ز ر پیدد شع ،نع په درېمه رځ به د (نرشحو
وحفففل جعيېففده .دکعڅې نففه بففه والد وخففه د
ووشعوون هوکون به رپسې .
وال به په لعي لږ ،په ترنم نرشح لعستوه .د نرشح د
ونتعوې وحتعد به دعو د ونوجوت د د هغې په
ردیو کې ،د (آوینو کومه ردتوه ،نع ټعلع هوکونع
به هم په لعي لږ یع ګو ي ،دله کومه تکردر کړه».
دسفففتود د لعوړي ګل له پوره د خعشفففحو خون
خټک ،ع ددلقودر خون خټک ،ویرزد ع ددلقودر
ب ید د عالوه د و الهعري له شفففمر نع رسه د
چهور بوغ خفو حرضت فضل ومشعق وږددي په
ورسففته د همکورۍ آشففنو شففع د په دو برخه کې
خپل خوطردت ددسففې بیونعي« :د چهور بوغ خفففو
حرضت فضل ومشعق وږددي خوحب له خپوې
کعرنۍ کتوبخعنې څخه ،ووته د کندهور د  ۱۴۱۲ه
.ش چوپ ( د خع شحو خون خټک ورلوروو د
د (ع ددل قودر خون خ ټک دیعدنو ک توبع نه هم
رد بخښل.

بې ورهو د په دنیس کې ددسې چوپ شعر ( :ښول.
ع ددلوه خون بې ورهو.
په دو رسه ،زه له خعشحولۍ نه په جووع کې نه ګو ېدم
 ،چې د شفففمر په برکت ،وو بې وره سفففړي ته دد عزت
ردکړر شفففعر در ،چې له نو وه رسه وې ( خونو هم
لیکل شعر در د (ښولویو هم.
د دسفففتود خدوت ور ونتعم کویوت په د ټعکعنع کې
 ۱۴۲۳ه . .کو نه تر  ۱۴۱۱ه . .کو له پعرو ،چې
نږدو شفففپېته کوله کېږر ،په کر نعلعژیک ډ  ،په
 ۱۰۴۲وخعنع کې چوپ شعر در.
په دو برخه کې ،د بېو ې په ډ  ،دهغه لعوړر شمر،
چې په  ۱۴۲۳ه . .کو کې لیکل شعر در ،يدندو
کعم:

د وطن پرسلی
پرسلی شع طن هره خعد زرلعن در
ښه هعد د ښه فضو څه ښه وضمعن در
رنک په رنک ګالن بول ع کې لعيېد.
بو ل ګعره چې په ګل بوندو وفتعن در
خوک ټع په پرس .بوندو خعشحو دي
بې له وو نه چې دحعد وې د وږنعن در
د بهور پسې خزدن ردګي دو یوره!
وقرر په دو دنیو ددسې ونعن در

نورو ته ،د پښتو ژبې د زده کړې

اسانه الرې چارې کومې دي ؟!
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف



 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

له درنع لعسففتعنکع نه ،د تېر په څېر ،ع ګل بيو ،په ډېر درنښففت رسه هيوه کېږي،
چې د پعرتنۍ وعضففعع په ديه وضففمعن رد ته ليکي ،که دد وقوله کعچنۍ هم ي،
خع چې د يقه د عومي ي« ،زېرى» ې په ر ن تندي وني.

بو د

ل يش ،چې د وشوعر جعي  ،د شوعردنع د ليکعدلع د دي کع ټين علع د د پښتع ژبې د لني کعلع له پوره دي ن د ګټعر دي.

«د پوهاند رښتني دبنيو څېړنو ته لنډه کتنه» تر رسليک الندې علمي – څېړنيز کنفرانس تررسه شو
د دفغونسففتون د عوعوع دکوډوي د ژبع د ددبيوتع ورکز د پښففتع ژبې د ددبيوتع دنسففتيتعت عومي لړي څېړند ر زکر و والتړ له خعد «د پعهوند
رښتع ژبنيع څېړنع ته لنډه کتنه» تر رسليک الندو عومي – څېړنيز کنفردنس ،د چن وښ د ويوشتې په نهمه نېټه يدندو شع.
په دو عومي نو سته کې ،چې ل س عنع پعهونع د د ستوددنع په کې ګډ ن کړر  ،د دي ندو وع ضعع په تړد بحث شع د ښوليل والتړ د
ګډ نعدلع پعښتنع ته ګعدبعنه ل.
په کابل کې انځوريز نندارتون جوړ شو
د (همگی وع ک بردر ک خعدر مو تر رسليک الندو دنځعر ز ننددرتعن  ،په کوبل کې د ويل ث وت په ورکزي دفت کې د چن وښ په
٥٨وه ،ووزد ر وهو تررسه شع.
د ث وت ټعلنې ورش ضيوءدلحق دورخېل د ي (( :دد دنځعر ز ننددرتعن ،په هېعدد کې د ر ع عوعنع ترونې د حدت د ع ګوى کېد کعلع
له پوره عه ه ه ده.وو
ښوليل دربوب ل :وعږ د ګعدن نسل په تعګه لعدي  ،پخعدنۍ فوخوې ختمې د د عه دفغون تر نعم الندو دحد دفغونستون جعي کړ د په
دو برخه کې د ټعلع السنيعي ته ديتيو ده.وو
د لعنډو نو دلع ود شعى ننددرتعن ،د خت د سوړ ي رت ود کړ د په دو ډ پر ګردوعنع کې د ټعلع عوعنع د د ستوز د رش نع
ګډ ن ع وث ت کور د د ويل ع د .لپوره د عووه خوکع د کوکې درددو د هعډ څرګند ى بوله.
د پر ګردم په پور کې ردلوع ګډ نعدلع ،د حمددلوه دربوب له خعد کښففل شففع دنځعر نع څخه ليدنه کړه د د نعوعيي ننددرتعن تعد هرکوی
ې کړ.

آزددي تف فر بف فودشف فوهف فيف فه ال تف فېف فرى کف فو
چې د بل تر حکم ال ندو يش ز نددن يش
ترضت خوشحال خان خټک

ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

نه به خعشحو يش نه به خوندو په وفففيفففنه
تل خعري به د زيه نه د د ښففځع خو ند
غروال

