
د بحث او پايلې د ليکلو په برخه کېې رېر رهېر  د 
پايلې د بحث رفسري او له څېېنېېې    د نېوېې ېېو 
اړيکې، هم ارېګه د څېنېې په ريورۍ بېاېې خ خې خ 
کېږي. د دخ برخې جوړښت د  يېېخ منېمې نېې  
برعکس دی، ځکه دا برخه د څېنېې له جېئيارو پيې  
کېږي او کليارو ره ځي؛ يعنې دلته بحث له جېئيارېو 

  او Discussionکليارو ره بيول کېږي. د بېحېث م
پايلې په برخه کې باي  دخ پوښتنو ره چې: ممالسېتېه 

او ممالسته راغلې  راغلې پايلې چېرره کارول کېږي؟  
ځواب وويې    يېا ځېواب  پايلې څه نعنا لري؟  

وي  کېږي، ښکار  خ   د  چې دا څېېېنېېه د يېو  
ه ف لپار  رر    شوخ د ، ېو پايلې یې هې  بېایې  

 وښودل  .
د بحث او پايلې د برخې ليک  د نمالې رېر وېولېو  

ستوېېننه برخه د  او يو ژور رفکر ره اړرېيېا لېري. د 
دخ برخې حج  باي  د وولې ليکنې له درهيمې برخېې 
څخه رهر ېه  ، دغه بېرخېه کېه څېونېر  لېنې  ، 

 واضح او روښاېه وليک    هغونر  به ښه وي.
د بحث او پایلې په برخه کې بای  الې خ وکي په پام 

 کې وېیول  
. د بحث په لوننيو کې دخ د يو  پېارارېراف پېه ۱

 ررڅ کې د نهمو نوې ېو لن يې را وړل  .
. پايلې دخ له نخکني کار او څېنېې    پېررېلېه ۲
.  
. د نوې ېو علمي او عميل کار ځېایېوېېه دخ پېه ۳

 بحث کې روښاېه  .
. د څېنېې پېه وخېت کېې دخ د سېتېوېېېو او ۴

 خن وېو په اړ  بحث و .
. هغه څه چې راسو غوښت ، د نوې لو او  ېېه ۵

نوې لو پېه اړ  دخ يېادوېېه و ؛ يېعېنېې دا دخ 
وښودل   چې هغه څه چې نوږ غوښت  پېه دخ 
څېنېه کې یې رر السه کنو، رر السه شوي، يا ېه دي 
ررالسه شوي او د ېه ررالسه کې و النلېوېېه یېې څېه 

 دي.
. په دخ برخه کې د ېورو څېنېو لپار  هې  بېايې  ۶

 وړاې يېوېه رشيک  .
. له وول بحث او په الس راغلې پايلې څخه دخ ۷

 په لن  رول ېتيجه وړاې خ  .
پر دخ اساس اړينه د  چې د بحث په برخه کې د 
نخکينو څېنېو او اوسېنېڅ څېېېنېېې وررېه والې  او 
روپريوېه روښاېه  ، د څېنېې کېمېېوري وېکېي دخ 
وښودل  ،  هغه وکي دخ ه  وښودل   چېې د 
دخ څېنېې د نوې ېو او السته راوړېو پېه بېرخېه کېې 

 رټور واقع شوي دي.
د خپلې څېنېې او خپ  کار اړيکې لېه نېخېکېيېنېو  

څېنېو او کاروېو   ، په ځاېېګېنخ رول د رېر    
شوو څېنېو په برخه کې باي  روښېاېېه  ، بېحېث 
ورباې خ و  او وول هغه نوارد چې د دخ څېېېنېېې 

نې  ۲د نوې ېو په برخه کې رېر    شېوي، بېايې  

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي
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عام ورني ال رر اوسه طنې او وېوکېې وېکېالېې پېه 
خپلو ذر  بیني سرتریو کې په یو  رالڅ کې روري او 
داسې اېګېري، چې رواکې طنې یعنې ووکه او خن ا، 
یو  شېبه طبیعت خوشحالول او هر رول خېپېګېا  
شا ره پرهښودل، له دخ پرره چې پر دخ فکر وکېني 
چې کوم پیغام لري او کېه ېېه، خېو چېې اېسېا  
وخن وي هامغه طنې دی، په داسې حېال کېې چېې 
ادب څېېنوېېکېي لېه دغېې خې خ    ېېه یېوا خ 
همغږي ېه دي؛ بلکې په ج ي رېورېه يېې ردوي او 
وايي: د طنېې پېه وسېیېلېه د یېو قېام او ولېس د 
نعارشيت او وېولېنېیېې ژوېې  نېعېلېونېا  ځېاېېتېه 

ځکه کله چې لیکوال طنې لیکلېو  ( ۱) څررن والی شو.
ره اړ کېږي هرونرو په وولنه کې یو داسې رحرک یېا 
خوځښت راننځته شوی وي، چې لیکوال يې د طنې 
لیکلو ره اړ ایست  وي او دی ه  په داسې هرن    
 طنېپنځوېه کوي، چې ولس رر اغېېخ الې خ راويل. 

د دخ لپار  چې د طنې باریکیو ره په سېمېه رېورېه 
 ځیر شوي اوسو یو ځ  بیا به يې پېژې ېه ولولو:

  وايېي او پېه Satireطنې ره په اېېګېریېېي کېې م
بنسټیې  روره د یو داسېې بېاشېعېور ، حسېاس او 
درده يل اېسا  د ذهن او عم  رجېربېه د ، چېې د 
چاپېریال له لوړو، ژورو او بې اعېتې الېیېو څېخېه د 

 (۲)عشق او نینې رخته جوړوي.
خو ژبپوها  بیا په دخ اې  دي چېې طېنېې عېر  
کلمه د ، لغوي نعنا يې ېېا ، کېرشېمېه، پېېېغېور، 
نسخر  کول او رو  د  او په اد  اصطالح کې طنېې 
یو ځاېګنی اد  صنف یا ژاېر دی، چې په کې وولنیېې 

، خېو ( ۳) فساد او ېادودخ رر ېیوکې الې خ ېیول کېږي
 ځینې ادب څېنوېکي يې بیا داسې را پېژين: 

  پر وولنیېو بې الریو، کږالریو او ېورو ېاوړ  چېار
چلن او سلوک باې خ د ووکو په جانه کې څه لیکېلېو 

 او نلن و وهلو ره طنې وی  کېږي. 
  طنې هغه اد  ژاېر دی چې د شوخڅ او خنې ا

پر بنسټ ننځته راځي؛ خو اصېيل نېوخېه يېې پېر 
 (۴)ېاوړریاوو او ېیمګنریاوو رورنیوېه د .

  د وولنیېو ېیمګنریاوو، په ادار  کېې فسېاد، د
ژوې  د نهمو نسئلو او باالخر  وولنیېو ستېوېېېو پېه 

   (۵)نلن یېو او رشخن یې رول لیکلو ره طنې وايي.
د طنې په اړ  دا او دخ ره وررېه رهېرخ پېېېژېې ېېې  

شوي چې په وولو کې په هم خ یوخ خ خ وېیېنېګېار 
کېږي، چې طنې ووکه ېه د  او ېه د ووکې پېه جېانېې 
کې یو  خ   د ؛ ځکه ووکه د چاودېې یا اېفالق یېو  
داسې ېمطه لري چېې ېېاڅېاپېه را در  وهېي او    
سخت  ړي اېساېا  ه  خن ا ره اړ بايس، خو طېنېې 
بیا رهر ځله دغسې د چاودېې وک  ېېه لېري، خېو د 
نسکا او کله ېاکله رر نسېکېا هې  وړاېې خ ځېي او 
سپورخ شوې خ داسې پراېیېېي، چېې پېه لسېګېوېېو 
روله دردوېه او خپګاېوېه په کې ېغښېتېي وي، چېې 
هر یو يې ځوابول او چا ره ځیرل غواړي، چې یېا ېېه 

 دي ځواب شوي او یا ه  قاېع کووېکي ېه دي.
د ېو که چېرره پورره خ   وننو بیېا ویېالی شېو، 

وو کې داسې رېګني وي، لکه پېه  طنې الفاظ په ساد 
 نې ۳ليکوالو کې چې کر  کتوېکى وي، ځکه د طنېې 

نخکې له دخ څخه چې د ژبېنېي  وال د ېېونېوېېې 
نفهوم جو  کنو، دا یادوېه بایې  وکېنم چېې د  وال 
وی  رهرخ نعناوخ لري؛ لکه واک له السه ورکېول، لېه 
ق ر  څخه لوه ل، لرخ کې ل او داسې ېور. کله کېلېه 
خو داسې ه  وی  کېږي چې ممملر  وال شېو.   د دخ 
یادوېې نفهوم ملر رر   اوښت  او لوه یې  لېوري رېه 

 رل  په روره کوي.
پښتو  قوم له رهرخ پخوا څخه رر ېنه پورخ دا نېتې  
لري او کاروي یې چې ممک  دخ  وال شېه   یېا داسېې 
ه  وايي چې ممخ ای دخ  وال درکېني.   یېا ممخې ای 
دخ  وال ورکېني.   د دخ نېتېې  رولېوېېه د  ېاملېېو 
اشخاصو، افرادو، رلو وپلو او رژیموېو د  ور،  لې  او 
ج  د پای ره رسې و غوښتنه کوي، دا ه  کېې ای   
چې په رهرو پښتني قبېیېلېو کېې بېه د دخ نېتې  ېېور 
وریاېټوېه ه  وي او هم اسې یو نطلب او نفېهېوم بېه 
افاد  کوي.  نا په خیال که چېېرخ یېو څېوک پېه یېو  
کلتور کې دا رول نفاهی  ولټېوي او کېار پېرخ وکېني 
کوالی   چې د وولنپوهنې او ژبپېوهېنېې رېرنېنې  پېه 
ېیږدخ او پخو اړیکو باې خ په اساېڅ    وپوهېېېږي او 
دا به ه  ورره ښکار    چې دوی دواړ  د یوخ او بلېې 
نتممې دي. د دخ لن خ یادوېې څخه وروسېتېه غېواړم 
چې د ژبني  وال په اړ  رراېو لوستوېکو ره څېو لېیېکېې 

 وړاې خ کنم.
پاس نو د  وال د ویي نعنا او نفهوم د نتلېوېېو پېه 
راوړلو    څررن  کنل اوس به دا ورورو، چېې ژبېنې  
 وال څه ش  دی او څنګه راننځته کېږي؟ ژبېنې   وال 
د یوخ ژبې ېه کارولو، له نخې غېنولېو او ورکېولېو رېه 
وايي. داسې یو حالت چې یو  ژبه پورره یادو شېویېو او 
یا هغوی ره ورره ېورو دریځوېو ره رسوي. د ژبې خپېلېه 
هیله او غوښتنه ېېه د  او د یېوخ ژبېې ویېوېېکېي او 

 نې ۳النلوېېه

 لیکواله: نېرنن ریاحي
 ژباړ : څېنېیار فض  الرحمن علیېی

 دمقالېليکلوالرېچارې
 یوولسمه )وروستۍ( برخه

 لس  رام
 د بحث او پايلې د ليکلو څرېګوال   

 

 

 څېنېوال سی ېظی  سی ي

 دټوکېژانرنهدی طنز؛

   ابو رشی  نتمي

 الَ أَْدِرْي 
    ېه پوهېږم.

 ن ۲ ن ۲

 ييزېمفاهيمېرسنۍ دډله
 وولنيېخ نوخې او د کارکووېکو نسئوليتوېه )

 | څېنېپو  دوکتور سی نحي ال ین هاشمي  

ېن سبا د ېنۍ په پرنختلليو او ن  پر ودخ هېوادوېېو 
ييېخ نفاهيمې رسنڅ د وېولېنېې لېه عېمې    کې د رله

ارکاېو څخه رڼ  کېږي، چې بې له شکه کوالی   پېه 
خپلې ار ښتناکې نحتوى او ننځپاېګې    د وولنې پېه 
فکري ودخ او د سيايس، وولنيېخ او فرهنګي پوهې پېه 
لوړريا او پياوړريا کې واکووېکى ېمې  او اغېېېې رېر   
کني، د خلکو هيلو، ارناېوېو او وولنيېو خوځښتوېو رېه 
لوري ورکني، عانه افکار د بشپنريا او لېوړرېيېا پېه لېور 
وخوځوي، و يې پايل او په پايلېه کېې د ورېنو فېکېري 
ځالوخ په ننظمي الرښېووېېو او روښېاېېو نسېتې لېلېو 

 افکارو رکې کني.
هيڅوک له دخ حميمت ېه سرترې ېيش پټوالى چېې 

ييې اررېبېاو وسېايې ، لېکېه راريېو، وېلېويېېيېو ،  د رله
ورځپاڼې، نجلې او ېور له يو  ېه ېورو ره او همې ارېېګېه 
له يو  ځاى ېه ب  ره د نعلونارو او اطالعارو په رسولېو 
او لېږدولو او يا په بله ژبه د اېساين افکارو او اې هښېنېو 
په ربادله او د ال نې خ ريا او پوهې ېې په رېانېني کېې 

 خورا سرت  وې ه او ژور  اغېې  لري. 
هم غې اغېېېخ رېه پېه پېانېلېرېېې او کېتېنېې    
لوېاچارسکي وايي چې: "پر وولنه باې خ د اغېېو کېولېو 
په لن کې له خپروېو څخه هيڅ ىش ه  رېټېور ېېه   

 متانې الى."
ييې اررباو رسنيو او وسايلو د خپ  پرنختيايېي  د رله

يو  په بهري کې له رهرو لرغوېېو  نېاېېو راهېيېسېې پېه 

بېالبېلو بڼو؛ لکه د اور بلولو، جار او جارچي، ېغارخ يېا 
يېيېې  رول وهلو، د ليکوېو او فرناېوېو په وسيلېه د رلېه

اررباو او نفاهمې څخه راېيولې بيا رر طباعتي او چاپي 
خپروېو اخبار، نېجېلېه، کېتېاب... او بېيېا ورپسېې د 
الکرتوېيکي خپروېو راريو، فل ، ولويېيو  او اوسېنېيېو 
رهرو پرنختلليو عرصي وسيلو، په ځاېېګېنخ رېورېه رېر 

خېپې  ځېاى د  نېا  او  -اېټرېيټ پورخ هر يو په خپ 
نکا  له رشايطو او غوښتنو    س  د برشي وېولېنېې 
په نعنوي او نادي پرنختګ کې د يادوېې او سېتېايېنېې 
 وړ وې ه لرلې او له رهر سرت ار ښت څخه برخمن دي.

يېيېې اررېبېاو  د وولنيېو او اد  علونو يو پو  د رلېه
وسايلو د ار ښت او اهميت بياېولو په ررڅ کې وايېي: د 

ييې اررباو وسايې  کېولېې   چېې اطېالعېا  او  رله
نعلونا  خلکو ره په رهرخ  سېاېېڅ او چېټېکېڅ    
ورسوي، په خلکو کې د پلټېنېې او کېنېجېکېاوۍ حېس 
راپاروي، ېنۍ لي  يې پراخه کني، د ښېووېېې او رو ېېې 
بهري ره پراختيا او چټکتيا او افرادو ره د خپلې سيمېې، 
هېواد او سيارخ    اېطباق ورکني. خو د دخ دونېر  
ښېګڼو رر څنګ دا روا  او ځواک ه  لري چېې خېلېک 
رېر بايس، په کنکېچوېو کې يې راښکې  او له ځاېه يېې 

 بې ځاېه کني. 
ييې اررباو د وسېايېلېو ار ښېت او  څونر  چې د رله

اهميت جو  او د رهرخ پانلرېې وړ دى دغسې رسېنېیېو 
 نې ۳او وسايلو د کار کووېکو ېم  او دې   ه  رهېر  

 ژبنیزوال

 | څېړنپوه موالجان تڼیوال 

 په دنیا کې که څه کار دی، خو د دین دی

 و آفاانیاان دی  د دې کااار پااه کاا اا اا  

 چې تقوی او دی  اري یې يش په بانخاه

 د هغو د ساااادس سایاوری  انیان دی
 

 رحامن بابا



 ژباړ : ېا و کامل
 لیکوال: پروفیرس اېور جامل

 

 (Sublimation, Sublimity. ررفع م۳۳
ررفع د کر  کتنې یو  رهر  پخواېڅ اصطالح د  او 
د لیکنې هغې ځاېګنېې ره وی  کېږي، چې په وسیله 
یې یو  لیکنه له عانې کچې لوړ  او یو ځاېګنی 
نمام پی ا کوي. په ادبیارو کې یې ه ف لوړریا او 

 On theعظمت دی. جايي ېس په خپله رساله م
sublime کې ررفع داسې راپېژين: ررفع د یوخ  

ژبې لوړریا د ، او ه ف یې دا دی چې اېساېاېو ره 
وج اين کیفیا  ور حاص  کني. جايي ېس په شعر 
او ېرث کې د ررفع پي ا کولو لپار  دا ځاېګنېې رټورخ 

 بويل:
 ې د خیال لوړ  کچه۱
 ې د صنایعو او ب یع کاروېه۲
 ې رټور ررریب۳
 ې د احساسارو د پیاوړریا ش  ۴
 ې د غور  او عايل الفا و استعامل۵

کاېت یې په لیکنه یا هرن کې د ابهام د راننځته 
 کې ا یو  وسیله ه  رڼي.

 

 (Biographical Memories). رذکر  ۳۱
دا یو  ېرثي اصطالح د ، نوخه یې بیاېول او ذکېر 
کول دي. د یوخ  ناېې یا عرص د شاعراېو حېاال  او 
پېښې په کې بیاېېږي. په اص  کې د راری  یو  برخېه 

د ، چېې د شېاعېراېېو د وخېت حېاال ، پېېېښېې، 
عادروېه، طر  او شعري صالحیتوېو بیاېوي، یېعېنېې 
په دخ حساب څه ېا څه د څېنېې په برخه کېې هې  

 شانلېږي.
 

 . رشکک ې رشکیک۳۲
د فلسفې د یو  فکري نکتب اصطالح د . رشکک 
د یمین پر خالف استعاملېږي. د دخ نکتب پلویا  
وايي، چې نوږ پر هيڅ نوضوع حتمي او نطلق 
حک  ېه شو کول ، ځکه یو نطلق حک  ېور ېفي 

 کوي.

 (Amendment. ررصف م۳۳
ررصف شعري اصطالح د ، نوخه یې اختیار او 
ن اخله کول دی. د کوم شاعر یا ېرث لیکوال په 
لیکنه او کالم کې د ځینو ب لوېوېو راوستلو او په 
هغه کې د ېوي کیفیت راننځته کولو ره ررصف وی  
کېږي. رمریباً د ېنۍ په وولو ژبو کې د ررصف دایر  
رهر  پراخه د ، چې د ېنۍ ژبې له یوخ بلې بې 
شمېر  لفظي او نعنوي  ررصف کوي. دا رهر  په  ړ  
پورخ اصطالح د ، شاعر په نناسب وخت کې په 
شعر کې نناسب ب لوېوېه راوړي او په داسې رول 
یې جوړوي چې شعر، لیکنه یا هر  پنځوېه یو ېوی  

 لفظي او نعنوي شک  اختیار کني.

 . رعریب۳۴
دا یو  ژبنڅ اصطالح د ، چې د بلې ژبې په کلمو 
کې رهر عادي او ابت ايي ب لوېوېه راوړل   او په 

 عر  کې دود  ، رعریب ورره وی  کېږي.
 

 (Irony. رعریض م۳۵
د بیا  عل  اصطالح او د کنایې د یوخ برخې 
ېونوېه د . چې په کالم کې د نوصوف له یادوېې 
پرره د هغه په اړ  څررن وېو ره وی  کېږي. د نثال 
په روره د دروغجن پر وړاې خ د دروغو غن ېه، دا 
چې دروغ وی  رهر ب  عاد  دی. رعریض د کنایې 
وروست  شک  دی، د پوهې و لپار  یې د لوستوېکي 
ذهني کچه بای  رهر  لوړ  وي یا ووایو چې په کنایه 
او اشار  کې د چا د عیب څررن ولو ره رعریض 

 وی  کېږي.
 

 (Vagueness. رعمی  م۳۶
رعمی  د کالم عیب رڼ  کېږي. په څررن  رول 
خ و ېه کولو ره وايي. یا دا چې په کالم کې د 
ررکیبوېو د اجېاوو بې ځایه کولو ره وی  کېږي، چې 
په پوهې و کې یې له ستوېېو    نخانخېږو. 
رعمی  لفظي او نعنوي کې ای   او لوستوېکي په 

 شک کې اچوي.
 

 . رفریس۳۷
دا ه  ژبنڅ اصطالح د  چې د کونېې بېلېې ژبېې 
کلمې لږخ ب لې او په فاريس ژبه کې يې اسېتېعېامل 
عام  ، رفریس ورره وی  کېږي؛ لکه د اېېګېریېېي 
ژبې پروفیرس یې پرفسور، اېسټیټیوټ یې اېستیتو  
او راې هي یې رېاېې ي کېني دي یېا پېه اصېطېالح 

 رفریس شوي دي.

 پنجشنبه
 تلې( ګڼې  -مه( ګڼه، )وږي۱۱ -۱۱)

 مه( ګڼه۹۸۳ -۹۷۳پرله پسې )

 ۳۳د تلې  ۱۱۱۱
 ۱۱االول  د ربیع ۱۱۱۹
 ۳۱د اکتوبر  ۳۱۳۱

درېیمه دوره 
 

 . رمریظ۳۳
رمریظ د کونې اد  لیکنې رعریف او ستاینې ره 
وی  کېږي. د جاهلیت په  ناېه کې به عرب شاعرا  
په عکاظ با ار کې راوولې ل او خپلې قصی ي به یې 
لوستې او چې کله به د نحف  نرش د غور  قصی خ 

 ستاینه کوله؛ ېو هغې ره به یې رمریظ وی .
 

 . رلویح۳۳
د بیا  د عل  اصطالح د ، د کنایې د کورېڅ 
برخه ه  د . هغه کنایه چې د ال م او نلېوم ررنن  
څو روله اړیکې وي. د نثال په رول: د  ی  په کور 
کې ېغری سوړ دی. که  اهري نعنا ره یې ورورو، 
اور ېه دی ب  شوی، چې اور ب  ېه  ، رورۍ ېه 
پخېږي، یعنې په اص  کې د بخ  او کنجوسڅ 
عالنې دي، یا د غریبڅ او غربت ېښې دي او دا 

 رلویح د .
 (Cacophony. رنافر م۴۳

د نعاين اصطالح د ، نعنا یې کرکه کول او له 
یو  څه رېښته د . رنافر د شعر عیب دی، په کالم یا 

پر لطیف ذوق چې شعر کې د داسې رورو کارول 
لروېکي لوستوېکو او اوره وېکو ېاس  ولګېږي، رنافر 
یې بويل. یا دا چې په کالم کې د یوخ کلمې وروست  
روری رر هغې وروسته د ب  لفظ لوننی روری یو وي، 
یا لږ رر لږ  د وروستي یا لونني رورو رلفظ یو رول 
وي، رنافر ررخ راننځته کېږي. دا چې شاعري رهر 
لطیف هرن دی، رهر لږ حرويف یا فکري عیب ه  پر 
ېا که طبع سخت متانېږي، ېو پر هم خ اساس یې 

 نعاين عل  لوی عیب رڼي.

په اړه نعلونا  وېلري او  څههر څوک چې د یو  
له ېونوړي څخه د هامغه څه په هېکېلېه پېوښېتېنېه 

او یا ه  دهتېه وررېه د ېېورو ((   الَ أَدِْرْي )) و ، ېو د 
پر خپ  ځېا    (( اهلَُل اَعْلَُم، َو اهلُل اَعْلَُم )) جملو وی ؛ لکه 

ال ني ورڼي، ېه دا چې د ک  علمڅ له انلېه د رشم 
احساس وکني، ځا  او ېور خلک د غلط ځېواب پېه 
ور کولو    د ضاللت او رمراهڅ کن خ ره ور وېېې  
وهي. هيڅوک بای  له خپ  ځا  څخه د عل  په ېفې 
کولو کې رشم و ېه کني؛ ځکه چې ېاپوهي د اېسېا  

 ن ۴۷۳ووک ۱ یاره وي. نرقاة  څخه له پوهې
قََ  )) ره چې کله الله پېاک وفېرنېایې :  یکونال ََ َفق

َر ُ (( أَۢنِبق ُوِِن بِأَْسَمٓاِء ٰهُٰٓؤاََلِء إِن ُكنُتْم ٰصِدِققَ   قَ     ]ُسقور ََ  [۱۳القَبق
ستاسې دا رونا  صحيح وي، چې د خليفېه پېه   كه

واكنه كې به ېظ  ورا   ، ېو د دخ شياېو ېونېوېېه 
ورره پېه ځېواب کېې وویې :  نالیکوراره ووایاست! 

قلِق قُم ))  َِ َقَلُوا ُسْبٰحَنَك اَل عِلَْم لََنٓا إاَِلَ َمَ علمتنَ ۖ إِنََقَك أَنقَ  الْق
قَ   (( الَْحِكق قُم  ََ َرُ  القَبق هېغېوی عېرك وكېن: لېه  ]ُسقور

ېيمګنریاوو څخه خو يوا خ ستا ذا  پاک دى، نېوږ 
خو رصف دونر  پوهه لرو، چې رېا نېوږ رېه راكېنخ 
د ؛ په حميمت كې په هېر څېه پېوهېېې وېې  او د 

 حكمت خاوې  يوا خ هم ا ره يې!
کې لېیېکېيل  (( ربیع األبرار)) جار الله  نخرشي په 

د یو    پېه  څخه ( کرّم الله وجهېه) له حرض  عيل))دي: 
هکله پوښتنه وشو  او دی نبارک په نن  ېاسېت و، 
د  نبارک ووی : ال أدري. پوښېتېنېه کېووېېکېي وررېه 
ووی : ره څنګه ال أدري وایې او په نن  هې  ېېاسېت 
یې؟ د  نبارک ورره ووی :    د خېپېلېې پېوهېې پېه 
اې ا   رر دخ ځایه منن   پورخ راختېلې  یې  او کېه 
چیرخ    د خپلې ېاپوهڅ په اې ا   پورره الړ ش ، ېېو 

 ن ۴۷۳ووک ۱رر  سامېه به ورسېږم. نرقاة 
هم ارېګه، له جملې د عل  ېه خودي دا هې  د ، 
چې سنی د هغه   اړوې  چې دی عل  ېه ورباې خ 
لري، ووایي: ال أدري. په ح یث رشیف کېې راځېي: 

فا  نن العل  ا  رمول ملا ال رعېلې : الېلېه أعېلې . 
 ن  ۴۳۳ووک ۱نرقاة 

ابرهري رحمه الله العېیې ویيل دي: نېعېلېوم لېه 
کول  د عل  یو  ېوع د  او  جالنجهول څخه متیې م

هم ا نناسب د  له هغې خ خ    چې چېا ویېيل 
دي: ال أدري ېصف العل . څوک چې دا وړرېیېا و ېېه 
لري، چې خپ  نعلونا  له نجهوالرو څېخېه بېېې  

ووک ۱کني، هغه ره جاه  نرکب وی  کېږي. نرقاة 
 ن ۴۳۳

له هم خ کبله پخواېیو علاموو مسلف  لېه فېتېوا 
رهر  وهر  لرلېه او ځېا  بېه یېې رېرخ  څخهورکولو 
 سارلو.

له انام نالېک رحېمېه الېلېه الېعېېیېې څېخېه د 
  نسألو پوښتنه وشېو ، پېه څېلېورو      ۴۳څلوهښتو م

  ۳۶  نسألو کې یې ځواب ورکېن او پېه پېارېې م۴) 
وېوک ۱وویې . نېرقېاة  (( ال أدري)) نسألو کې یېې 

 ن ۴۳۳
ېو په کار دي چې ځاېوېه د عل  او پېوهېې د ېېه 
لرلو په وخت کې د رکلف او رصنع ښکار ېه کېنو او 
ېه بای  د بطن املختار، فېتېاوی الېبېطېنېیېه څېخېه 

ځېاېېوېېه  -خ ای نه کنه -ځوابوېه ور کنو. هسې ېه 
د ضلوا و اضلوا نص اق کنو او خپله بېنۍ په خېپې  

 الس روبه کنو.

 يادوېه يې و  او خپ  وړاې يېوېه ه  وړاې خ  .
د خپلې څېنېې نوې ېې دخ د نخکنیو څېېنېېو لېه 
نوې ېو    په اړيکه کې وښودل  ، کېه چېېېررېه 
نوې ېې له نخکنيو نوې ېو    يو رول ېېه وخ، يېا 
همغږخ ېه وي، ېو الن  دخ په روره   او پېه پېای 
کې دخ د څېنېې کمېوري وکي له يو لن وړاېې يېېوېېو 
   د ېورو څېنوېکو لپار  چې غواړي په رارېلېوېېکېي 
کې په دخ اړ  څېنېه وکني وړاې خ  . د نمېالېې د 
پای په برخه کې کوالی شئ چې له خپېلېو نېلېګېرو، 

رخنيکي همکاراېو او هغو کساېو څخه چېې پېه دخ 
څېنېه کې یې له راسو    نرسته کنخ، نننه وکنئ 

 او کور وداې  ورره ووايئ.
 د بحث او پايلې جوړښت

. کوالی شو چې دوي  ځ  بيا ه  د څېېېنېېې د ۱
ه ف راوړو يا دا برخه د څېنېې د هې ف پېه دويې  

 ځلې يادوېې    پي  کوالی شو.
. د څېنېې نوې ېې په بې  او ځاېګني رول بېايې  ۲

 راوړل  .
. السته راغلې پايله دخ د نخکينېو څېېېنېېو لېه ۳

پايلو    پررله   او د دخ يادوېېه دخ هې  و  
چې  يا دا نوې ېې د نخکينو څېنېو له نوېې ېېو    

 يو رول دي او که ېه.
. السته راغلې نوې ېې څررن خ کنئ، چې ولېې ۴

دا پايله رر السه شوخ د . د دخ کېار لېپېار  کېوالی 
شئ له نارلوېو، منوېو او يا ه  له بېالبېلو ېېظېروېېو 

 څخه کار واخلئ.
. وولې السته راغلې نوې ېېې دخ د پېايېلېې پېه ۵

 برخه کې په لن يې    راوړل  .
. د څېنېې نح وديتوېو څخه يادوېه وکنئ او د ۶

 رارلوېکو څېنېو لپار  دخ وړاې يېوېه وړاې خ  .
 د بحث او پايلې د ليکلو د برخې بنسټيې اصول

. په لونني   کې دخ د السته را غېلېو پېايېلېو ۱
اړوې  يو ووليې بحث پي   . رر دخ نخکې يېو ځې  
بيا ه  کوالی شئ چې د څېېېنېېې لېه اصېيل هې ف 

 څخه لن   يادوېه وکنئ.
. د دخ برخې جوړښت رر ېورو برخو رهر فني او ۲

نسلکي دی. دلته په ځاېګني رول د پايلو د ښېودلېو 
او څررن ولو څخه بحث پېيېلېېېږي او وروسېتېه لېه 
نوې ېو څخه يو  پايله وړاې خ کېږي. يعنې چېې پېه 

 دخ څېنېه کې څه رر السه شوي دي؟
. د پايلو را وړلو په برخه کې هڅه کېږي چېې د ۳

څېنېې حارض  پايله په علمي رول رېر السېه شېوخ 
وي. په دخ برخه کې ېېظېري، عېمېيل او رېجېربېوي 
اصول او نوې ېې پېژې ل کېږي. پېه پېای کېې د رېر 

   شوخ څېنېې نح وديتوېه او د رارلوېکو څېېنېېو 
د رر    کولو لپار  وړاې يېوېه رر بحث الې خ ېيېول 

 کېږي.
. که چېرره د نم نې جوړښت د يو کيف مقيف  ۴

په شک  په پام کې وېيول  ، چې له کليارو څېخېه 
پي  کېږي او د کيف په څېر هغه ېري مرېنېګ  ځېای 
باې خ ختمېږي؛ د بحث د ليکلو جېوړښېت د کېيېف 
 چپه حالت دی، ځکه بېحېث لېونېنی لېه هېغېه 
باريکمېري  ځای څخه را پي  کېږي، يعنې بحېث او 
رفسري لوننی له پايلې څخه را پي  کېږي، وروسېتېه 
پايلې او د ېظريو وړاې خ کولو لپار  الر  هېواروي او 

 بحث پای ره رسېږي. 
. وړاې خ شوو څررن وېو ره باي  د  يېخ له يو ۵

 شمېر وکو    اړيکه ورکنل  .
. پايله باي  په نتفاورو کلمو    دلېتېه دويې  ۶

 ځ  ياد   .
. ېوخ نوې ېې دخ له ېورو نوې ېو    د پېررېلېې ۷

 په ررڅ کې رفسري  .
. له ېورو څېنېو    دخ د پايلو د احېتېاميل يېو ۳

رېګوايل او يا بېلوال  څررن  کېني. يېعېنېې السېتېه 
راغلې پايلې رر دخ نخکې څېنېې له پېايېلېو    يېو 

 رول دي او که يو رول ېه دي.
. د خپلې څېنېې نح ودوايل او له پېايېلېو    ۳

 اړوې  چارو ره دخ اشار  و . 
. وړاې خ شوي وړاې يېوېه باي  د نح وديتوېېو ۱۳

 په ح  کې د رر    کولو وړ وي.
. د نوې ېو د کاروېې ځايوېه ه  باي  وښېودل ۱۱

 ، يعنې دا چې السته راغلې نوې ېې په دخ برخه 
 کې کارول کېږي.

. د شخيص قضاو  له وړاې خ کېولېو څېخېه ۱۲
دخ رر  و . يعنې هغه څه باي  وړاې خ   چېې 
هغه د څېنېې په ررڅ کې رر السه شوي وي، ېېه دا 

 چې څېنېه يو څه وايي او ليکوېکي ب  څه.

 د نمالې لیکلو...

 ال ادري...



الفاظ رهرخ سيامېتيکي نېعېنېاوخ لېري او د هېرخ 
خ خ د نعنا شاره يې بله نعېنېا ېېغېښېتېې وي، د 
ساري په رول که چېرخ کوم  د  کووېکى ښووېېځېي 
ره ېاوخته الړ   او ښېووېېکېى وررېه ووايېي، چېې 
بچيه! لکه چې الر  ريېار  و ، کېاشېکېې دخ څېراغ 

. دا په خپله یو طنې دی چېې هې  در   راوړى واى
ناشوم او ه  د ناشوم کورېڅ ره ځیر دی، چېې ایېا 
سهار وختي را پاڅېږي او که ېه او ایا اودس ملېوېې  

 کوي او که ېه او دخ ره ورره ېور ایا؟ 
په هر حال، که په دقیمه روره د طېنېې حېمېیېمېي 
نعنا ره سرترڅ پر سرترو کنو، په خپله دخ پېایېلېې 
ره رسېږو چې طنې په واقعیت کې د اېسا  او وولنېې 
د روحي او ېفيس نسایلو ررجام  ژاېر دی، چې پېه 
وسیله يې ېه یوا خ د اېسا  د  ړ  غووې وا کېېېږي، 
بلکې سکو  ه  نوني او ښايي په ننظمو وولنو کېې 
پرخ د بې ع التیو وغر ه  وول   او پېر اېېظېبېاو 
 بېر  سمو  او رغو  ه  راننځته کني یا پېه بېلېه 
وینا طنې په واقعیت کې له غوسې او کېرکېې څېخېه 
هغه رکه خن ا او نسېکېا د ، چېې لېه یېوخ خېوا 
نخان  لوری/ لوستوېک  او اوره وېک  خن وي، لېه 
بلې خوا د ب ، ېاوړ  او کرغېن  چارچلن  پر وړاېې خ 
د خلکو او په ووله کې ولس غوسه را پېاروي او پېه 

 . (۶) 
طېنېې داوري  ېېکېيادب څېېېنوهم ا الن  دی، چې 
کېوي او د قضاو  او پېرهېکېنه بويل، چې نعموالً 

بنسټ له نينې، خېري، ښېېېګېڼېې، جېامل، پرهکنخ 
ښکال، حميمت او رښتيا څخه خنوبېېېږي او بېويېه، 

 چې د دخ خ و پېژې ېه او نعنا په کې اېځور  . 
طنې ويوېکى ر  په دخ هېڅېه کېې وي چېې يېو  

داسې وولېنېه چېې وولنه ولري،  -اله ېه ای   -ای یايل
خېيېاېېت، جې ،  هيڅکلېهپر حميمتوېو والړه وي او 

؛ ځکه طنې ويوېکى يا طنېې ېه وي ل  او رېرى په کې 
ليکوال له دغو ښکارې و څخه رهر ب  وړي او هېمې ا 
يوا ينڅ پ ي خ دي، چې دى خوري او ررخ رېځېېېږي 
او الن  يې هې  دا دى، چېې د د  پېه ذهېن کېې 

يېې  حميمت او واقعيت ځالې جوړخ کنخ وي او دى
په  غرد  بیاېول غواړي، خو کنۍ پرخ رهر  رنګه وي 
او د هم غې الر/طنې په وسیله ررخ ځېا  او ولېس 

 ژغورالی  .
طنې د وينا يا بيا  له نخې پېه دو  څېنوېکي وايي 

روله دى، چې يو ره يې متثييل او ب  ره يې رفسېريي 
طنې وايي. متثييل طنې هغه دى چې يو  ج ي پېښېه 
په ښکار  داسې اېځور کني، چې رواکې وولې ووکېې 
او نلن خ دي؛ خو په حميېمېت کېې بېه يېې داسېې 
ېاالس وهلو ځايوېېو رېه رېورېې ور وړخ وي، چېې 
پېغلتوب به يې را بربن  شوى وي، خو په رېفېسېريي 
طنې کې بيا پېښه ېېغ په ېېغه له ېيوکې    يېوځېاى 
د هېل په کالب کې وړاې خ کېږي، چې رهر ځېلېه د 
دغه رول طنې هضمول ه  د وولنې پښتېڅ نېارېوي؛ 

 خو په حميمت کې يې رغوېکى دى. 
که د خپلو خ و ملن یو څه را وېېغېاړو طېنېې د 
اېسا  د ذهن هغه خارق العاد  پنځوېه د ، چېې د 
وولنې وول اخالقي، عمالين او وولنیې نسای  په یېو  
شېبه کې د وولو اېساېاېو له سرتریو رېروي او دخ ره 
يې ځیروي، چې وولنه پېه کېوم لېوري رواېېه د  او 

 کونې خوا ره بای  الړ   . 
د طنې او په ووله کې کابو د وولو اد  ژاېېروېېو د 
راری  په اړ  وی  کېږي، چې هغه وخت وپنځې ل او 
یا يې د پنځې لو فکر پی ا شو چې کلېه پېه ېېنۍ پېه 
ځاېګنخ روره لوه یځو هېوادوېو کې له کلیسېارېاېېو 
او پاپاېو څخه واک الړ او د لیکوالو، سیاسېتېوالېو او 
اقتصاد پوهاېو قرباېيو حاال  له یېوخ نېخېې بې ل 

 طنې؛ د ووکې...

 پنجشنبه
 تلې( ګڼې  -مه( ګڼه، )وږي۱۱ -۱۱)

 مه( ګڼه۹۸۳ -۹۷۳پرله پسې )

 ۳۳د تلې  ۱۱۱۱
 ۱۱االول  د ربیع ۱۱۱۹
 ۳۱د اکتوبر  ۳۱۳۱

درېیمه دوره 
 

هغوخ ره يو سرت نسئوليت او وولنيې راريخي نهمه او 
رسالت ور رر غاړخ دى، ررڅو د هېغېه پېه سې  درک 

ييې اررباو د وسايلو له الرخ پېه     وکناى   د رله
رښتينې روره هېواد او وولنې ره په ورپېښېو نېوجېود  
ستوېېو باې خ ېور وپوهوي. دوى کوىل   د خ وېو 
او نعلونارو په بې پلو  او بې رعصبه برابرولو، سېمېو 
او ژورو څېنېو، رحليلوېو او ربرصو    عانېه افېکېار 

 روښاېه، پياوړي او هغو ره نثبت لوری ورکني.
واميې د ورځپاڼې پخواې  نې يېر نېارکې   د ېيويارک

وولنې ره د رښتينو عانه افکېارو رسېولېو اړرېيېا رهېر  
ج ي رڼي او وايي: نېوږ پېه يېوخ داسېې ېېنۍ کېې 
استورنه لرو چې د رنيل کا  نعنا لري، يا يو  داسېې 
ېنۍ چې حمايق په کې ک  او د حمايمو پېېژېې ېېه پېه 

 کې څه  ساېه کار ېه دى.
يېيېې اررېبېاو او  رښتيا ه  که چېېېرخ نېوږ د رلېه

نفاهمې اغېېننې وسيلې او د هغو لپار  رښتيېنېي پېه 
کار پو  نسلکي کارکووېکي وېلرو، چې عانه افکار نو 
روښاېه کني، هيڅکله به په دخ وېېه رېواېېېېږو چېې 
وولنيې حمايق درک يا وپېژېو او د هېغېو پېه رڼېا کېې 
سامل قضاو  وکنو. رر هغې چې نوږ خپلې وولنیېېخ 
ستوېېخ په سمه روره درک ېه کنو نعلونه خې   د  

 الرخ يې ه  پلټيل او نوې يل ېه شو.  چې د ح 
ييې اررباو او نفاهمې د وسايلو د کارکووېکېو  د رله

د بېالبېلو نهمو دې و په پام کې ېيولو    د پېايېلېې 
مېتيجې  په روره ويالى شو چې د هر هېواد او وولېنېې 

ييې اررباو او نفاهمې وساي  په يو  يا بله بڼه د  د رله
هغه هېواد او وولنې د خېلېکېو د فېکېر، اېې هښېنېې، 
فرهنګ، د وولنيې شعور د پېوړ، سېولېې او سېيېايس 

 جوړښت استا يتوب کوي.
د سيايس علونو يو پو  په دخ اړوېې  خېپې  ېېظېر 
داسې څررن وي: د هر هېواد د ورځپاڼې  د يوخ رڼېې 
په لوستلو    د هغه هېواد د خلکو د خېپېلېواکېې، 
کلتوري رو ېې، فېکېري او روحېي قېو  پېر اېې ا خ 

 پوهې لې شو. 
ييې اررباو د وسايلو د کار کووېکو پېه  ېو نوږ د رله

وړاې خ رر هر څه دنخه دا غوښتنه او هيله نطرح د  
ييېو رسنيو څخه، چې په واک کې يې  چې له هغو رله

لري په خپ  وول روا  دخ د عېانېه بشېېېريېت او پېه 
ځاېګنخ روره د خپلو هېوادوالو ررننې  د سېولېې او 

د راننځته کولېو او د نېيل يېووايل د  فضاورورۍ د 
 روحيې د پياوړريا لپار  کار واخيل.

دوی چې په رسنيو کې د خپرولو لپار  قل  او قې م 
پورره کوي باي  چې حس ، کينه او خپله  کښه هېوا 

د هر وکي، کلمې او جملېې  ؛او ېفس يوخ خواره کني
په ليکلو او يا ويلو کې باي  له رهېر غېور څېخېه کېار 
واخيل او دا دخ ېه هېروي چې ليکې  يېا ويې  يېې د 

ييېخ رسنڅ له الرخ په رهرخ چټکڅ    د  اړوې   رله
خلکو ررنن  خپرهږي. پرره له دخ چې د هغې يا دغې 
واکمنې او ځواکمنې ننبعې رر اغېې او ېېفېوذ الېې خ 
را ، يېوا خ او يېوا خ دخ د وېولېنېې خېوښېي او 
ېيکمرغي پېه پېام کېې وېېيېسېېېي، د ژبېې او قېلې  
سپيڅلتيادخ په متانه نعنا خوې ي، خپلې نيل رټې، 
وولنيېخ ژننې، نسئوليت او رسالت دخ هيڅکېلېه لېه 

 .پانه ېه غورځوي

شته چې یو  ژبه یا ژبې له  وال    نېخېانې  کېوي، 
 چې یو څو یې د منوېې په رول دلته یادوو:

په یو  هېواد یا وولنه باې خ د یو  ب  هېواد له لوریېه 
د الس جګول مپورره کول  او د هغه هېواد یا د هېغېې 
وولنې د ژبې یا ژبو د کاروېې او پرنختګ نېخېه ېېیېول. 
نوږ داسې نثالوېه ه  پېیې اکېوالی شېو چېې  ورورو 
ځواکوېو د خپلو شونو نوخو د السته راوړلېو لېپېار  د 
ځینو هېوادوېو د راریخي جغرافیې ځینې برخې ېیويل، 
د خپلې خوښې رژیموېه یې ورباې خ نسلط کېني او د 

راپېوهېاوي لېه  -دوی بوني ژبې یې د وولنېیېې پېوهېاوي
دایرخ څخه ایستلې او د نرګ او ورکې رر کونې پېورخ 

 رسولې دي.
په پردۍ او نظلونه وولنېه کېې خېپېلېې ژبېې رېه د 
اولویت حق ورکول او د هغې وېولېنېې ژبېه د کېاروېېې 

 څخه ننع کول.
په بېالبېلو سا ناېوېو کېې د رې و  پېه سېبېب پېه 
سیايس او اقتصادي لحاظ د پیاوړو هېېېوادېېو پېه ژبېو 
باې خ پرهکنخ او فیصلې کول او خپلو ژبو ره پانېلېرېېه، 

 ېه کول.
په اوسني وخت کې یو  رهر  پلیېتېه او ېېاروا کېنېېه 
فرهنګي یرغ  دی، چې د ځینو هېېوادېېو لېه خېوا پېه 
شعوري رول    رمویه او پال  کېږي او په دخ وسیله 
د یوخ وولنې خپله ژبه له داسې ستوېېو    نېخېانې  

پاېګه یې کمېورخ کېږي او د خپ  طبعېي  کوي چې ويي
جوړښت لوری او پلو ررخ ورکېېېږي، ځېکېه ېېو د یېو  

څېېېنېېیېې  -هېواد د واک پر ر ۍ ېاست ېظام، عېلېمېي
نرکېوېه او پوها  وېول دا نسېئېولېیېت لېري، چېې د 
فرهنګي یرغ  پر وړاې خ ودرهږي او د وړاې خ رګ نخه 

 یې رب کني.
ژبن   وال کونه طبعي پېښه ېه د  او وول النېلېوېېه 
یې په برشي وولنو کې پراره دي، برشي وولنې، وولېنېیېې 
ېظانوېه او وول وولنیې سا ناېوېه بېایې  چېې د خېپېلېو 
وولنو ژبو ره وینګه پانلرېه وکني او داسې الرخ چېارخ 
ولټوي چې ژبن   وال له ننځه وړی  . د ژبنېي  وال 
یو  رهر  ب   او سرت  اغېې  دا د  چې اېسا  د  ور او 
ج  په واسطه خپله ژبه له السېه ورکېوي او پېه دخ 
خاطر چې ژوې ی پارې   او ژوې  وکنای   یو  بېلېه 
ژبه خپلوي. په دخ لن کېې اېسېا  یېوا خ خېپې  سېرت 
کلتوري ار ښت له السه ېه ورکوي، بلکې د خپ  کلتېور 

 او راری  څخه ه  لرخ کېږي او بایيل یې. 
که چېرخ د ژبپوهنې اصولو او ناهیت ره وکتې    
په رهرخ اساېڅ    په دخ باې خ پوهېې الی شېو چېې 
ژبپوهنه په هېیېڅ صېور     د ژبېو  وال ېېه   
 غمالی او ر  په دخ باې خ وینګار کوي چېې هېر  یېو  

کي ژبه ه  وي بای   دي چېې  ژبه که هغه د رهر لږ لږ 
ورو له او وپاللېه   او د هغو النلوېو پر ض  وېیېنېګېه 
نبار   و  چې یو  ژبه د  وال کن خ ره ورغېورځېوي. 
اصيل، اړینه او پر ځای خ   دا د  چې د  وال کېنې خ 
ره هغه عوان  او عنارص وروغورځول   چې ژبېې د 
 وال رر بری   رسوي او په دخ    بشېېېري کېلېتېور، 

 راری ، مت   او ېور ار ښتوېه فنا او پوپنا کوي.
د ېنۍ پرنختللې ژبې ه  د هغه انکاېارو پر بېنېسېټ 
چې په واک کې یې دي په ېورو ژبو باېې خ ژور  اغېېېې  
کوي او که په علمي اصولو یې نخه و ېه ېیېول   او 
وروسته پارې ژبې و ېه پالل    د دخ انکا  شته چېې 
په رهر لږ وخت کې به رهرخ ژبې لېه داسېې  وال    
الس او ررهوا   ، چې په اړ  یېې فېکېر هې  ېېيش 
کې ای. دا یادوېه بای  وکنم چې که هر  وړ  او وروسته 
پارې ژبه ورو ل او وپال    او د ېورو ژبېو لېه یېرغې  
څخه وسارله   د ژبني  وال څېخېه خېوېې ي پېارېې 
کې ای  . د دخ لپار  ژبپوهنه خپې  اصېول او الرخ 
رودرخ لري او دا ال نه ه  د  چې په دخ برخه کېې د 
شته اصولو او الرو چارو څخه په  ړ  سوي    سمه، 
رښتینې او پر ځای رټه واخیستله  . وېولېې ژبېې د 
رو لو او پاللو حق لري د دوی رېرنېنې  بېایې  چېې د 
ربعیض څخه کار واېخیست    او داسې وېشېي چېې 

 دا خپله ړې   لور د پردي  وی څخه ښه ورڼ   .

 ژبن   وال...

 ييېخ نفاهمې... د رله

ملېریېې کېال،  ۱۳۳۳وح   خپرې ویه وولنه: ېنګېرهېار، 
 ن . ۲۷۱
 ن . ۲۷۳د ېرثي ادب رولوېه:  -۴
هېوادن ،  مل . فرهنګ ادبېیېا  پښېتېو، مدرهېیې   -۵

ووک ، اېتشارا  کمېته دولت ، دولتي نېطېبېعېه: کېابې ، 
 ن . ۱۵۳ملریې کال،  ۱۳۶۶

هاشمي، سی نح  ال ین. د لیکېوالېڅ فېن مدویې   -۶
ملېریېې  ۱۳۳۳چاپ ، نیرویس کتابپلورېځې : پېېېښېور، 

 ن . ۱۳۳کال، 
 ن . ۲۳۱د ېرثي ادب رولوېه:  -۷

کنل او ریار  دور  يې د روښنېايېڅ یېا رېسېاېېس پېر 
دورخ ب له کن . کله چې رېساېس یېا د روښېنېایېڅ 
دور  پی  شو ، ېو په دغه وخت کې هېغېه ژاېېروېېه 
چې له دغې دورخ نخکېې  هېږهې يل وو، ېېور هې  
ځالې  او ورراش  شول او هغه چې ال پنځېېې يل ېېه 
وو او د پنځې لو اړریا يې نحسوسې له په وار وار لېه 
شپاړسمې پېنۍ پېیې  او رېر شېلېمېې پېېېنخ پېورخ 
وپنځې ل، چې له یوخ خوا يې په وولنه کېې سېمېو  
او رغو  راننځته کن او له بلې خوا يې لوی ی  او پېه 
ووله کې ېنۍ په دخ وپوهوله، چې ېور ېېو د رېوررې  
دور  رېر  شوخ او هر چا ره په کار دي، چېې خېپې  
اوا  په ستوين کې  ې ۍ ېه، بلېکېې اوچېت کېني او 
هم اسې وشول، خو پیالنه يې ه  هم غو ښېاغېلېو 
کوله او د بلې ژبې ادب ره يې د خپلې حوصېیېلېې او 
وړریا او ځواک اې ا   ور جوروله، چې څونېر  د  او 

 څنګه بای  وي. 
له ښه نرغه د ېورو اد  او هرني ژاېروېو پېه لېن 
کې طنې ه  په شلمې پېنۍ کې پښېتېو ادب رېه الر 
پی ا کن  او د پوهاېو په اې  لوننی ځ  يېې پېوهېاېې  
عب الحي حبیبي له نخه پنوې  لرخ او ېن ار  يې پېر 
افغا  مځپ  شوي او درده يل  ولس وکن . پېوهېاېې  
حبیبي خپ  لوننين طنېوېېه د طېلېوع افېغېا  پېه 
خپروېه کې خپرول، چې په لږ وخت کېې يېې خېورا 

کېلېه چېې د وخېت ېېور  ( ۷) وال پی ا کېنل رهر نینه
لیکوال د دغه ژاېر کامل ره ځیر شول، هېغېوی يېې 
ه  پر کښلو رجربې پی  کنخ، چې له ېېېېکېه نېرغېه 
بریالڅ وخ او په پایله کې يې د عب الروف بېېېنېوا "د 
 ړ  خواله"، عب االح  وحی  "لویه کورېېڅ"، نېنېا  
نلګري "رشیک باالپوش"، ارواښېاد الېفېت، قېیېام 
ال ین خادم، سع  ال ین شپو ، عب الله بېخېتېاين، 
کارب پاڅو ، نحمود ېظري او دخ رېه وررېه ېېورو 
لیکوالو په څېر څېرخ يې وځلولې او په طنې لېیېکېنېه 

 کې يې اوچت ځای ونوې . 
که کو خ پښتوېخوا ره الړ شو هلته ه  دا رجربېه 
بریالڅ و  او له افغاېستا  ېه يې نهېايل واوېن رهېر 
وړاې خ ځي، په دخ نعنا په پښتوېخوا کېې لېونېنی 
پال لن خ طنېي لیکنې ارواښاد قايض نیراحېمې شېا  
رضواين کني، چې "شکرستا  افغاين او بهېارسېتېا  
افغاين" ېونېږي. په دغو اثارو کې لن ، خو لېه پېنې  
او نعنا رک طنېوېه راغيل دي، البته رهر يې د وېوکېو 
په بڼه ه  دي، خو اکرثیتو رېه يېې د طېنېې ژاېېر د 

 جوړښت له نخې طنې ویالی شو.
له رضواين وروسته د راحت  اخیېيل ېېوم هې  د 
یادولو دی، چې په دخ بېرخېه کېې يېې خېورا ښېه 
طنېوېه پنځويل دي او له د  وروسته بیا د فلېسېفېي 
او ېاق  شاعر خا  عب الغنېي خېا ، نېحېمې  ېېوا  
خټک، دوست نحم  کېانې ، حسېن خېا  سېو ، 
عب الله جېا  نېغېمېوم، سېعې  الېلېه جېا  بېرق، 
نحم هامیو  هام، پیرروهر، راق  الحروف، راکټېر 
نحم اعظ  اعظ  او دخ ره ورره ېېورو ېېونېوېېو د 
یادولو وړ دي، چې په دخ برخه کې يې خېورا د پېام 
وړ کار کنی او هرني طنېوېه يې پنېځېويل، چېې ېېه 
یوا خ يې ځا  له وج اين عذابه خالص کنی؛ بلېکېې 
د وخت چارواکي يې ه  پرخ داغيل او ښاخڅ کني، 
چې رهرو يې د طنې لیکوال د رورو متېبېو د دالېو او 
پیايت نېلامېه کني ه  دي، چې له انله يېې د دوی 

 قل  رنې ی او سکوې وېک  شوی او ال کېږي.
 نأخذوېه: 

یوسفېی، نشتاق نجروح.  رکاڼ ، یوېیورسټ  بُېک  -۱
 ن . ۲۱۱ هږدیې کال،  ۲۳۱۳ایجنيس: پېښور، 

هاشمي، رفیع ال ین. اد  ژاېروېه، د  نېحېمېق  -۲
عب الرحی  ځ راڼ ژباړ ، اال هر خپرې ویه وولنه: پېښېور، 

 ن . ۳۲ملریې کال،  ۱۳۳۵
هاشمي، سی  نح  ال ین. د ېېرثي ادب رولېوېېه،  -۳



 مهګڼه۹۸۳ -۹۷۳پرلهپسې | مهګڼه۱۱ -۱۱ |تلېمیاشتې-ل.کالدوږي۱۱۱۱د

 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

 نشاعر  جوړه شو  په کن هار کې
د کن هار په عینو نېنه کې د اطالعا  او فېرهېنېګ 
ریاست له خوا "د اشېغېال د خېامتېې او بشېپېنخ 

نېه د ۱۱پر خپلواکڅ" په ېوم سرت  نشاعر  د وږي 
 پنجشنبې په ورځ رر   شو .

نشاعر  نا یګر پي  او د شپې رر ېاوخته پورخ يېې 
دوام درلود، چې د کن هار د ځېایېي شېاعېراېېو رېر 
څنګ د جنو  پښتوېخوا، کېابې ، هېلېمېنې ،  ابې ، 
جالل اباد، غېين، خوست او بېالبېلو واليتوېو څېخېه 
راغلو اديباېو، شاعراېو، رراېه ویوېکو، ېعت ویېوېېکېو 

 .او ځواېاېو برخه اخيستې و 
نشاعر  کې د اسالني انار  د بریا او د انریکا د 

 .نارې یو په  ړه پورخ متثی  ه  وړاې خ شو
 

 ېیمرو  کې نشاعر  وشو 
د ېيمرو  د اطالعارو او فرهنګ رياست د اسېالنېي 
انار  د برياليتوب په نناسبت د نشاعرخ غوېې ه د 

 .نه جوړه کنه۱۳وږي پر 
دغه  غوې ه د ېيمرو  په نرکېې  رېېښ ښېار کېې د 
یوشمېر ديني عاملاېېو، شېاعېراېېو او د رسېنېيېو د 

 .کارکووېکو په ر و  جوړه شو 
 

لیکوالې  یتو  باېو له ېنۍ سرترې 
 پټې کنخ

ملېنې   د پښتو ژبې لیکوالې، شاعېرخ او افسېاېېه 
لیکوېکې  یېتېو  بېاېېو لېه اوږدخ ېېاروغېڅ  کیسه 

نېه مد ۲۳هې. ش کال د وږي پېر ۱۴۳۳وروسته د 
کلنڅ په عېمېر  ۳۳نه  د ۱۴م کال د سپټمپر ۲۳۲۱

 .په پېښور کې له ېنۍ سرترې پټې کنخ
 یتو  باېو د پښتو د اوسنیو ښځینه لیکوالو په   
کې راځي چې شاوخوا پنځوس کاله یې پښتو ژبې او 
ادب ره کار کنی او په دخ نود  کې یې رر لسو  یېا  

 کتابوېه لیکيل چې اکرث یې داستاين  ثار دي.
د ېونوړخ لوننی غېل د هن  رر وهې  وروسېتېه د 

 م کال په اپره  نیاشېت کېې پېه مماېېجېام  ۱۳۵۱
و. نېرنن باېو وایي چې اجمې   یاخبار کې چاپ شو

خټک له دخ غېلې    لیکيل وو: ممکه  یتېو  بېاېېو 
په رښتیا څوک پښتنه پېغله د ، ېېو د پښېتېو ادب 

 سباوو  روڼ دی.  
 یتو  باېو د پېښور د خلیلو رپې په سېپېیېنېه وړۍ 

نه د پیراېو پېه ۱۳م کال د جو  پر ۱۳۳۳کيل کې د 
کورېڅ کې  هږه لې و ، پالر یې پیېر سېیې  سېلېطېا  
نحمود او ېیکه یې عب الم وس رن ر هې  شېاعېرا  

 .وو
د پېښور په اسالنیه کنخ  لوننېڅ  د نېرنن باېو 

او لس  وولګ  یې د الیېابیت ررلې  يکالجېټ کې کن
. ېونوړخ درخ ناسټرۍ مپه کې بشپن کنی وسکول 

 اسالنیارو، پښتو او اردو کې  کنخ دي.
 یتو  باېو وایي، کله چې وړه و ، په کيل کې 

   رهر  کنو  د خلکو خصوصاً ښځو د دخ له 
نخالفت کاو ، خو وایي چې دخ له رعلی     نینه 

له لس  وولګي څخه لیکوايل  يې لرله، ځکه خو
کې یې د ښځو د  لن وکیسورشوع کنه او په خپلو 

 ژوې  اېځورولو ره رهر پام وکن.
 یتو  باېېو رهېر  نېود  د پېېېښېور پېه راريېو او 

رلويېيو  کې ه  کار کنی او رڼېې ررانېې یېې هې  
لیکلې دي چې رهرخ یې په فلمي بڼه جوړخ شوخ او 
د پاکستا  د دولتي رلويېيو  له الرخ خېپېرخ شېوخ 

 دي.
  نېرنن باېو د خپ  کار پېر   رېش شېمېېېر اد 

و. د پاکستا  د حېکېونېت لېوی   اهوارروېه اخیستي
م کېال ۱۳۳۷ایوارر مپرای   ف پرفارنینس  ه  پېه 
   یېې د  -کې ورکېنل شېوی و او لېه دخ   

پښتوېخوا اباسین  روس کوېس ، رن هېارا او ېېورو 
ادارو ه  وخت په وخت اېعانوېه او جایېخ ورکېنخ 

 دي.
   یتو  باېو د ېورو پښتو لیکوالو په ېسبت شېاعېري
لږ او ېرث خصوصاً لن ه کیسه یا افسېاېېه یېې رهېر  

وولېګېې، یېو  د  ۱۳لیکلې د . د هغې د لن و کیسو 
ررانو وولګه او یواځې یېو  شېعېري وېولېګېه یېې د 

 په ېانه چاپ د . ممننجیله  
د  یتو  باېو د لن و کیسو مافساېو  د ځینو وولېګېو 
ېونوېه دا دي: ممهېنې ار   ، ممژوېې ي غېمېوېېه  ، 
ممنا  بنګني  ، ممخوبوېه  ، مم نا رایېري  ، ممېېېېې  

 وړی  ، ممد شګو نېل   او ممد خاورو څل   ....
د نېرنن باېو رهرخ افساېې نختلفو لیکوالو او پېه 
خپله لیکوالې ه  په اردو ژبه ژباړلې دي چېې وخېت 
په وخت د پاکستا  په نشېهېورو اردو نېجېلېو کېې 
چاپ شوخ دي، خو دغه اردو افساېې یې په کېتېا  

 .يبڼه ېه دي چاپ شو
 

راريخي ېاول  »نريویس ېيکه«د 
 نخکتنه وشو 

نېه اوېېيېې  ۳۵۱»  خوشحال بابا فېکېري بېهېري« د 
راريخي ېاول نخکتنې رېه  غوې ه د ممنريويس ېيکه  

 .هوځاېګنخ شوخ 
نېه رېر   ۲۵  دغه غوې ه په کاب  کې د وږي پېر

شو . ممنريويس ېيکه   یو راريخي ېاول دی چېې د 
هېواد پياوړي ليکوال  بري شفيمي ليکل  دی. په دخ 
ېاول کې له صفوياېو او کورراېيېاېېو    د افېغېا  
ولس نبار خ او د دغېو نېبېار و د نې بېر  الري 
نريويس ېيکه کارېانې په رهر هرن    اېځور شېوخ 
دي. د دخ ېاول په پاڼو کې د افغا  ولس لپېار  رهېر 
نه  درسېوېېه ېېغېښېتېي دي، چېې پېه اړه يېې د 
خوشحال بابا فکري بهري په ځېاېېګېنخ غېوېې ه کېې 

 خ خ وشوخ.
په دخ غوې   کې د هېواد پياوړو علمي او فرهنګي 
شخصيتوېه ويناوخ وکنخ او په پای کې   اد بحث ره 

 ه  وخت ورکنل شو.
 

 شو وارو را  کې نشاعر  
دا نشاعر  د ارو را  په نرکې ررينکوټ ښار کې د 
ځواېاېو لپار  د غا ي انا  الله خېا  پېه رېفېريېحېي 
پارک کې د اطالعارو او فرهنګ ريېاسېت لېه خېوا د 

 نه ناښام نهال جوړه شوخ و .۲۵وږي پر 
په دخ نشاعر  چې  رروېو کساېو پېه کېې رې و  
کنی و، د ارو را  د شاعراېېو، لېيېکېوالېو او ېېعېت 
ویوېکو ررڅنګ د هېواد د څو ېورو واليتوېو شاعراېېو 

 او ليکوالو ه  ر و  کنی وو.
نشاعر  په درهوو برخو وهش  شوخ و : ويېنېاوخ، 

 نشاعر  او ور   ېن ار .
 

 په بغال  کې نشاعر  جوړه شو 
په بغال  کې د ا ادۍ په ېوم نشېاعېر  د وږي پېر 

نه جوړه شو  چې رش شمېر شاعراېو، ليکېوالېو، ۲۳
لينو او ېورو خېلېکېو پېه کېې رې و  نسئوحکونتي 

 درلود.

په ېوم نشاعر  » خپلواکڅ«د 
 جوړه شو 

کې د خپلواکڅ رر عنوا   واليت په نی ا  وردرو
 نه جوړه شو .۳الې خ نشاعر  د رلې پر 

د نی ا  وردرو وايل نولوي رحی  الله نحمود په 
دخ نشاعر  کې ووی  چې شاعراېو په جهاد کې 
پور  وې ه لرله او د خپلو شعروېو پر نټ یې فکري 

 .او ذهني رغوېه کوله
په دغه والیت کې د دعو  او ارشاد اداري رئیس 
نولوي نحم  عامل ېاصح ووی  چې لیکوال او 
شاعرا  سنه جګنه نخته وړي او په خ   یې دوی 
بای  د یتیامېو او کوې و اوښکې په لیکنو کې 

 .ننعکسې کني
روټ څخه  -په یاد  نشاعر  کې د هېواد له روټ
ژبه د ېظام  پهورلو او ننلو شاعراېو د شعر او ررې  

له چارواکو د ع الت پيل کې و، بیت املال سارنې 
او د ریورې  فريض کرښې د برخلیک غوښتنې 

 .وکنخ
 

خوست کې د خپلواکڅ په ېوم 
 نشاعر  جوړه شو 

په خوست کې د خپلواکڅ رر  لیک الې خ وليس 
 نشاعر  د رلې پر لسمه رر   شو .

شاعراېو  بېر  د پر په نشاعر  کې د خوست 
لیکوالو او د شعر او ادب  ،هېواد لسګوېو شاعراېو

 نینه والو برخه اخیستې و .
شاعراېو په دخ نشاعر  کې د هېوادېڅ نينې او 
خپلواکڅ په رناو شعروېه ووي  چې د ر وېوالو له 

 راود  هرکيل    نخان  شول.
 

عب الر اق رورېه د ېوب  د ادبیارو 
 جایې  ورټله

په سوی   کې د ېوب  اکارنڅ ېانتو ېاول لیکوال 
نه د سږ کال               ۱۵  عب الر اق رورېه د رلې پر

 م  د ادبیارو د جایېخ رټوېک  اعال  کن.۲۳۲۱)
م کال د ختیځې افریما د راېېاېیا ۱۳۴۳رورېه په 

م ۱۳۶۳په  ینېبار م ېجبار  کې  هږه ل . په  هېواد
کال د  د  کنو لپار  بریتاېیا ره الړ او اوس د دغه 

 په کینټ پوهنتو  کې ادبیا  ر ریسوي. هېواد
 دی د واسافیري نجلې چلووېک  ه  دی.

د « (Memory of Departureد د  لوننی ېاول م
کې یې  م۱۳۳۷ېونېږي چې په  »رواېې و خاطر 

 Pilgrimsکې م م۱۳۳۳لیکل  دی. ورپسې یې په 
Way کې م م۱۳۳۳  او پهDottie  ېاولوېه خپار  
 شول.
  یا جنت د رورېه رر وولو نشهور Paradiseخو م

کې چاپ شو. دخ ېاول  م۱۳۳۴ېاول دی چې په 
چې د لوننۍ ېنیوالې جګنخ په لن کې د ختیځې 
افریما رر استعامر الې خ ژوې  اېځوروي، د بوکر 

 جایې  رټلې د .
  ېاول Admiring Silenceکې یې م م۱۳۳۶په 

چاپ شو. دا ېاول د یو  ځوا  کیسه د  چې له 
 ینېبار څخه ځي او اېګلستا  ره نهاجر  کوي. 
هلته واد  کوي او نعل  کېږي. ش  کاله وروسته 

 خپ  اصيل واوو  ره راررځي.
رورېه د بریتاېیا په برایټن کې اويس او وروستیو 

کې او  م۲۳۳۵  په Desertionېاولوېو یې چې یو م
کې چاپ  م کال۲۳۱۱  په The Last Giftب  م

 .يشوي، د کانن ویلت د لیکوالو جایېخ رټلې د
ېاولوېه او یو شمېر لن خ کیسې  ۱۳رورېه وولټال 

 لیکيل دي.

د  په خپلو ېاولوېو کې پر خپ  هېېواد رېاېېېاېېیېا د 
استعامر اغېېخ او د کلتېوروېېو رېرنېنې  د کې والېو 

خېپې  ېېاولېوېېه پېه  د  برخلیک اېځېور کېني دي.
 اېګلیيس ژبه کښيل دي.

 

 نن ژوې ی ووژل شو شاعر هیله
د خوست والیت ځوا  او د ځاېګېني طېر  شېاعېر 

نېه د خېوسېت د ۲۳نن ژوېې ی د رېلېې پېر  هیله
 وژل شو.وپه سیمه  ممکوې و  

د کورېیو چارو و ار  ویاې  قاري سعی  خېوسېتې  
نن ژوېې ي  وايي چې د خوستي شاعر او لیکوال هیله

د قت  قضیه سیايس اړخ ېه لري، بېلېکېې شېخېيص 
 نوضوع د .

همېشه د خپلو وی یويي شعروېو لېه الرخ  يژوې 
پر خلکو نینه او خوښي وهشله. د هېغېه یېو شېعېر 

 دی: 
    فکر ېه کوم چې هېڅوک به ژوې ی پارې  
 افغاېستا  دی دلته هر څوک قرباين ورکوي

 

 را   چاپ شوی  ثار
دا ار ښېتېمېن :  د اخو  نیاداد ېورېانه چاپ شو 
اثر د پاچا خا  پوهنتو  پښتوېخوا 
څېنېيې نرکې اسېتېاد راکېټېر ېېور 

نېخېوېېو  ۲۳۳الحکي  حکيمېي په 
. پر کېتېاب فېیېض ید یررریب کن

الوهاب فیض او راکټر سی  نېحې  
ال ين هاشمي ېظروېه ليکېيل دي. 

په دخ کتاب کې په رفصيې     د اخېو  نېیېاداد 
پېژې رلوي، د نيا اخوې  د ېوم څېنېېه، د ېېورېېانېې 
شک  او نفکور ، د نياداد د ېېورېېانېې څېېېنېېه او 
کتنه، د دروهې  نکتب کې د نياداد د ېورېېانېې اد  
نمام او د ېورېانې ننت د رحمیق په رڼا کې په رارېه 

 شوی دی.
دغېه قېانېوس     :  پښتو قانوس چاپ شو -ېارويژي

 (STOR NORSK-PASHTO ORDBOK  د نحېمې  
طارق بېرر له خوا لیک  شوی چې په دخ وروسېتېيېو 

 کې په بهر کې چاپ شوی دی.
د قانوس ليکوال ليکيل چېې دا 

کلن  يار پېه پېایېلېه   ۱۷قانوس د 
 رو ېارويژي لغېتېوېېو پېه ۵۳کې د 

  نخوېو ۱۳۳۳درلودلو    په  رم
کې د چاپ په راڼه ښېکېلې  شېوی 

 دی.
   د دخ لوی قانوس چاپ لونېنی " د   ياره کنخ: 

خپ  وول افغا  ولس ره چې د هېواد دېنېه او بېهېر 
ځاېګني رول د ېاروخ، سوی   او رمنېارک په دي او 

 ."نېشتو پښتنو او افغاېاېو ره نبارکي وای 
   فېسبوک پاڼه.M Tariq Bazger چينه: د م

نې  اثېر  د حبیب الله قل  د شعر رشعي حیثیت:
دی چې د شعر رشعي حک ، شعر 
د قر   کری  له ېېظېر ، شېعېر او 
شاعري د احادیثو له ېظر ، د ښېو 
او ب و شعروېو منوېې، همې ارېېګېه 
د شعر او شاعرۍ اړوې  رضوري او 

 رټور نعلونا  په کې راغيل دي.
دا د عب الله شادا  اثېېر دی چېېې د  چش  شبن :

پښتو ژبې خوږخ لن خ/ وپې يې غور  کني او په دري 
نېخېوېېو  ۲۵۶يې په نو وېه بڼه ژباړيل چې پېه ژبه 

 کې راوولې او چاپ کنخ یې دي.
د سهييل پښېتېوېېخېوا پښېتېو 

د رحېېمېېت      خطي پاېګه:
 کېټېراڅکېۍ اثېر دی چېې د را

رفيمي څېنېيې نرکې کووې له خوا 
 خپور شوی دی.

 دفرهنګياواديب 

 خربونوپېښلیک

 څېنېوال نحم   صف احم  ی 

 د افغاېستا  د علونو اکارني
 د ژبو او ادبیارو نرکې خپرېیې اررا 

 څېنې وی احسا  الحق  کبیرنسئول ن یر: 

 څېنېپو  دوکتور سی  نحي ال ين هاشمي، څېنې وی احسا  الحق کبیر،کتنپالوی: 
 څېنې وی نطیع الله ساح ، څېنې وی لطف الله صابر، څېنېیار  شفیمه ېوري.  

 پنځه افغاېڅد یوخ رڼې بیه:   په  هري جری   کې له  لیکنې پرره، د ېورو لیکنو سپیناوی په خپله د لیکوالو پرغاړ  دی.

د علونو اکارني، د ژبو او ادبیارو 
نرکې،  ېبق څلورالرخ، ېوی ښار 

 +(۳۳)۷۴۴۴۳۷۳۳۵د اړیکې شمېر :  افغاېستا  -کاب 
 zerai1316@gmail.comبرهښنالیک: 

www.asa.gov.af 

 څېنېیار  شفیمه ېورينهتممه: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_(Abdulrazak_Gurnah)
https://www.facebook.com/mtariq.bazger?__cft__%5b0%5d=AZVMhMnTPaYmaOYvn__7lu88GFDWBLXwvynmX-Jn6k4l-3wqOpqh4dVO7i9Q_qzxv4kFtSCVCotRWAjYQoSVJ0dkWbO-9C13_bHSb29cKVKPi0nNrxYQEkHEOeJACVbh2f5_bt-2nHXeEwy7jDkCNn40vfwa6nq1Aoi-OKxP2yjrS6rHQgC8kGjiuTRNlev2V2A&__tn__=-U

