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  :یادونه

له یوې رسمې پتې �خه چـې پـه هغـې کـې د لیکـوال نـوم، تخلـص، علمـي رتبـه، د مقاله دې  �
  5ېلېفون شمېره او برې-لیک پته وي د علومو اکاډم' ادارې ته را ولې$ل يش. 

  را لې$ل شوې مقاله باید پوهنیزه ـ �ې;نیزه، بکره او له منل شوو علمي معیارونو رسه برابره وي.  �
   را لې$ل شوې مقاله باید په بله خپرونه کې نه وي خپره شوې.  �
  د مقالې رسلیک باید لنB او له منAپان@ې رسه سمون ولري.  �
او د �ې;نې پوGتل شوې پوGتنه Fواب کـ;ای  ولريکلمو ترمنC لنBیز  ۲۰۰او  ۸۰مقاله باید د  �

  . يش. همدغه راز لنBیز باید د یونسکو په یوې ژبې ژباړل شوی وي
مقاله باید د رسیزې، اهمیـت، مربمیـت، مـوخې، د �ې;نـې پوGـتنې، د �ې;نـې روش، پـایلې او  �

  اخAونو لرونکې وي او په مP کې اخAلیک ته نغوته شوې وي. 
  ، اماليي او انشايي تېروتنې ونه لري. وي مقاله باید د لیکوال' له اصولو رسه سمه �
، د ۱۳معیاري مخونـه وي، د فونـT سـایز  S۱۵ يې مخه او حد اک ۷د مقالې حجم حد اقل يې  �

  وي او ادارې ته دې سافت او هارد کاپي دواړه را ولې$ل يش. )  (SingleکرGو ترمنC فاصله باید 
د مجلې کتنپالوی د علومو اکاډم'د نرشاZ الیحې له مخې د یـوې مقـالې د تائیـد او رد واک   �

  لري. 
د رالې$ل شوو مقالو شننه او �ې;نه د لیکوالو فکري زې$نده ده، لیکوال ته بویه چې سپیناوی يې  �

  په خپله وک;ي، اداره يې په سپیناوي کې کوم مسوولیت نه لري. 
  د مجلې له چاپ شوو مقالو �خه استفاده کول، بې له اخAه جواز نه لري.  �
  ته نه ورکول کې$ي.  ادارې ته رالې$ل شوې مقاله بېرته لیکوالو �
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  اصف احمدزى �ې
نوال محمد

  

  مستعار نومونه
  

  لن�يز:
مستعار هغه نوم دى چــې ليکــوال، شــاعر يــا کــوم بــل شــخص يــې د ســيايس، 
اجت عي او اقتصادي الملونو يا ستونزو له امله د خپل اثر د خپرولــو پرمهــال ږدي او 
د وخت په تېرېدو رسه په خپله د ليکوال يا کوم بل چا لــه خــوا پــه ډا%ــه کېــ"ي او يــا 

  همداسې ناسپ5يل پاتې وي. 
نونو رسه رسه، %<ې هم لري؛ که ناوړه استفاده ترې کې"ي، نــو مستعار نوم له زيا

مرض Dامې"ي او که نه ليکوال ته د خونــدي فضــا پــه برابرېــدو او هغــه تــه د زيــان نــه 
  رسېدو په موخه %<ور ثابتېداى يش.

له مستعار نوم Kخه د نورو هېوادونو په Kېر زموږ په هېــواد او پــه Jــان5Iي ډول 
سنيو کې استفاده شوې ده، چې په دې ليکنــه کــې همدغــه په پPتو ادب او چاپي ر 

  موضوع منعکسه او خربې پرې شوې دي.
  رسيزه:

تاسو به Vايي له داسې ليکنو رسه مخامخ شوي ياستئ، چې يوه مقاله يا شــعر 
به مو لوستی وي، خــو دا بــه درتــه نــه وي پــه ډا%ــه شــوې چــې د دې ليکنــې اصــيل 
ليکوال Kوک دى؟ يا دا چې د دې ليکنې د ليکوال پــه اړه دررسه شــک پيــدا شــوی 

همدغه ډول ليکنو چې پــه وي او د ليکونکي د پېژندلو په ل<ه کې به يې شوي يئ. د 
مستعارو نومونو خپرې شوي، ل5ۍ له پخوا راهيسې د ن5ۍ په کچه پيل او تر ننــه يــې 
دوام ک5ى او تردې وروسته به هم دغه لــ5ۍ روانــه وي. پــه دې ليکنــه کــې همدغــه د 
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  مستعار نوم موضوع Kې5ل شوې ده.
  اهميت او مربميت:د �ې
نې 

ې مختلفو ليکوالو او شاعرانو ليکنې ک5ي دا چې په مستعار نوم په پPتو ادب ک
او آثار يې پنdويل دي، نو په کار ده چــې د همــدې ډول نــوم د تيــوري پــه اړه Kې5نــه 
ويش او هم د مستعارو معلومو نومونو نومل5 خپــور يش، چــې همدغــه مســايل پــه دې 
ليکنه کې Jای په Jای شوي او Kې5ل شوي دي. په دې اړه د بحث مربميت او %<ــه 

ا وي چې زموږ Kې5ونکي او په Jان5Iې تو%ه Jوانــان بــه د Kې5نــې پرمهــال د يــوه به د
 ليکوال د نه پېژندلو له ستونزې رسه نه مخامخ کې"ي.

  موخه:�ې
نې د 
له يوې خوا به د مستعار نوم تيوري روVانه يش او هم به يې په پPتو %رامر کــې 

ر نومونه (هغه چــې ماتــه Jای JایIی جوت يش او هم به د پوهانو او Kې5ونکو مستعا
معلوم دي) په ډا%ه يش، چې په دې رسه به له يوې خوا لوستونکو ته په مستعار نــوم 
د خپرې شوې ليکنې اصيل خاوند معلوم يش او هم به د ليکوال معنــوي حــق ثابــت 

  شوی وي.
  د �ې
نې پو�تنې:

  د مستعار نوم د ايPودو عوامل Kه دي؟
  دي؟د مستعار نوم %<ې او زيانونه Kه 

  مستعار نوم او تخلص Kه توپl لري؟
  ايا مستعار نوم په پPتو ادب کې کارېدىل دى؟ او که دی، کوم دي؟
  په مستعار نوم د خپرو شوو ليکنو اصيل ليکوال KنIه پېژندل کې"ي؟

  د �ې
نې ميتود: 
  په دې ليکنه کې له ترشيحي او تحلييل ميتود Kخه استفاده شوې ده.

  د مقالې م�:
تېرې کابو يوې پې5ۍ راپه دېخوا د افغانستان او ن5ۍ چــاپي مطبوعــاتو او که له 

rولنيزو رسنيو ته پام وک5و، نو Jينې داسې ليکنې په کې پيدا کې"ي، چې ليکوال به 
» مســتعار نــوم«د خپل اصيل نوم پرJاى يو بل نوم کاروىل وي. همدغه ډول نــوم پــه 

 يادې"ي.
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 –مستعار عرs کلمه ده چې په لغت کې په عاريت اخيستلو ته وايي. په پPــتو 
هغــه Kــه چــې پــه امانــت  -۱پPتو ترشيحي قاموس کې يې دوه ډوله معنا راغلې ده: 

). دا هغه نوم دى چې يو شــخص د ۱بدل، غl اصيل، پردی( -۲اخيستل شوي وي. 
دا هغــه نــوم دى چــې ). يــا: ۲لپــاره تــرې اســتفاده کــوي(خپل واقعي هويت د پ<ولو 

  ).۳ليکوال، لوبغاړى، مؤلف يا هر هwمند يې د خپل اصيل نوم پرJاى ږدي(
په فرهن} دهخدا کې يې لولو: مستعار نوم هغه نوم دى چى يــو Kــوک يــې پــه 
خپل Jان ږدي او هغه يې حقيقي نوم نه وي. دا نــوم بيــا د خپلــو ليکنــو، شــعرونو او 

و پنdونو لپاره کاروي. مستعار نوم حقوقي اړخ نه لري. دا په تيوري کــې هغــه نــوم نور 
دى چې د يوې لن~ مهالې دورې لپاره rاکل کې"ي، ترKــو يــې خاونــد د محــدوديتونو 

  ).۴په لرې کېدو رسه د زيات کار آزادي ولري او فعاليت وک5ي(
ا کلــه کلــه د دغه راز ويل شوي، مستعار نوم يو وهمي نوم دی چې يو شــخص يــ

Kو کسانو يوه مجموعه يې د حقیقي هويت د پ<ولو په خاطر کاروي او د پ<ولو هــدف 
يې د هغو کسانو له تعرض او تجاوز Kخــه Jــان خونــدي ســاتل دي، چــې د هغــه لــه 

  ).۵نظرياتو رسه جوړ نه دي(
که يو شخص وغواړي خپل واقعي هويت پــ� کــ5ي، نــو مســتعار مطلب دا چې، 

د مستعار نوم له الرې ليکوال غواړي د خپلې ليکنې مالکيت پــه ړي. نوم ته پناه ور و
غl مستقيمه تو%ه ثبت ک5ي، چې د وخت په تېرېدو رسه يې په خپله ليکوال او يــا د 

زمانې نســل او يــا  هغه خپل خپلوان د دغه حق ادعا کوىل يش، همداراز د ليکوال د 
  وروستى نسل يې هويت ثابتوي. 

د ليکوال له زمانې وروسته نسلونه د هغو ليکنو په اړه کلــه  لوستونکي او خاصتاً 
کله له رس%ردان� او رسخــوږۍ رسه مخــامخ کېــ"ي چــې پــه مســتعارو نومونــو خپــرې 
شوې دي، نو اړتيا ده چې دغه ډول نومونه هغوى ته په ډا%ه يش، ترKو يــې لــه يــوې 

ليکنې په ازادانــه خوا ليکوال له معنوي اړخه برخمن او له بلې خوا يې لوستونکى له 
  ډول د مأخذ په تو%ه استفاده وک5ى يش.

هغه کلمه ده چې د زمانې له Vودلو Kخه پرته مستقله معنا لــري او » نوم«البته 
). ۶د يوه يش، شخص يا يوه کيفيت د نومولو لپاره استع لې"ي، لکه: ســ5ی، لر%ــی(

Vتو %رامــر«ت� په خپل اثر پوهاند صديق هللا رPکــې لــيکيل چــې نــوم بــېال بېــل » پ
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انواع لري چې د مفهوم له مخې پنdه ډوله دی: خاص نوم، عام نوم، د جنس نوم، د 
  rويل (جمعيت) يا (اسم جمع) نوم او مجرد نوم.

خاص نوم، هغه دی چــې يــو Jــان5Iی شــخص يــا خــاص شــی معــريف کــوي او 
ک5ي، لکه: کابل، افغانستان. خاص نوم د اســتع ل يواJې پر يوه rاکيل فرد داللت و 

  له مخې Kو ډولونه لري:
محض نوم چې دز ې"ېــدنې پــر وخــت د يــو چــا لپــاره وضــع شــوي وي، لکــه  •

  حميد، غرغPت.
لقب: هغه نوم دی چې د يوه صفت يــا خصوصــيت لــه  مخــې د درنــاوي پــه  •

  مختار.تو%ه چاته ورک5ل شوی وي او پر هغې مشهور وي، مثالً: لوی 
عرف: لن~ نوم دی چې د مينې يا حقارت له مخې عرفاً اســتع لې"ي، لکــه:  •

  جانو (جان محمد)، %لو (%ل محمد).
تخلص: لن~ نوم دی چې شاعران او ليکواالن يې د Jان لپاره rــاکي، لکــه:  •

  شيدا، هجري، خادم....
 عام نوم بيا هغه دی چې يو نامعلوم شی معريف کوي او پــر خپلــو افــرادو یــو •

  ).۷شان داللت وک5ي، لکه: س5ی، اس(
د نوم په اړه په لن~يز رسه، دا پورتن� يادونــه د دې لپــاره وشــوه، چــې د نــوم پــه 

Jــای JــایIی جــوت يش. مــا چــې د پPــتو Kــو %رامرونــه » مستعار نــوم«برخه کې د 
وکتل، نو هلته په کې د مستعار نوم په اړه Kه تر سرت%و نه شول؛ نه يــې د تعريــف پــه 

و او نه هم دا جوته شوې چې مســتعار نــوم د نومونــو د ډلبنــدۍ پــه کــوم ډول  اړه Kه
پورې اړه لري. لکه مخکې چې وويل شول، خاص نوم هغه دی چې يو خاص کس يــا 
شی راپېژ� او د يوه مع� شخص لپــاره کــارول کېــ"ي، نــو مســتعار نــوم خــو پــه دې 

شــوی شــخص هــر  چوکاټ کې Jکه نه يش راتلی چې په دې نــوم (مســتعار) نومــول
عالقمنــد، بېچــاره... پــه يــوه چاته معلوم نه وي او بله دا چې، مستعار نوم، لکه: ملر، 

  Jان5Iي شخص نه اطالق کې"ي، بلکې د عام نوم په چوکاټ کې Jان Jايوي.
نو زما په اند، که د يو چا مستعار نوم عام شوی وي او لوستونکي پــوه شــوي وي 

په دايره کې راJــي او کــه مشــهور » خاص نوم«و د چې دا د فال� مستعار نوم دی، ن
  په چوکاټ کې راJي.» عام نوم«نه وي او يوه عامه نومونه وي، نو د 
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  د مستعار نوم د اي�ودلو عوامل:
دا چې ولې يو ليکوال يا شاعر د مســتعار نــوم ایPــودو تــه مخــه کــوي، بېالبېــل 

دغه ډول نوم غوره کول به Vايي د وخت د رشايطو او حــاالتو غوVــتنه عوامل لري. د 
  او يا د ليکوالو مجبوريت او يا کوم بل المل وي چې زما په اند، Jينې يې دا دي:

زياتره وخت دغه نوم غوره کول، سيايس اړخ لري؛ په دې معنا، کلــه داســې  •
کــ5ې وي او يــا دا کې"ي چې واکمن نظام ناولسواک وي، د بيان ازادي يــې محــدوده 

چې نه غواړي، هغه آثار، ليکنې او شعرونه خپاره يش چې د نظام او يا د واکمن ضــد 
وي او يا وررسه rکر  ولري، نو ليکوال مجبورې"ي چې له خپل اصيل نوم Kخــه تېــر او 

  ليکنه په بل نوم (مستعار نوم) خپره ک5ي.
ې ليکــوال د کله کله Jينې داسې حقايق، rولنيز يــا کــور� مســايل وي چــ •

  رشم يا ډار له امله نه غواړي، پر ليکنې خپل اصيل نوم وليکي.
امنيتي ملحوظات او کله هم شخيص عاليق، انسان دې ته مجبــوروي چــې  •

  له مستعار نوم Kخه %<ه واخيل. 
حق الزحمه بله هغه موضوع ده چې له امله يې ليکوال مستعار نوم ته مخــه  •

رونــه کــې د يــوه ليکــوال دوه يــا درې... مقــالې کوي؛ دا پــه دې معنــا کــه پــه يــوه خپ
خپرې"ي، نو يوه يې په خپل نوم او نورې د دې لپاره چــې Kــوک د انتقــاد %وتــه ورتــه 
ونــه نييســ او لــه حــق الزحمــې Kخــه يــې بــرخمن يش، نــو پــه مســتعارو نومونــو يــې 

  خپروي.
ي د ادs غال پرمهال هم، کله کله د مستعار نوم کارولو ته پناه ور وړل کېــ" •

او له دې الرې غواړي، هغه Kه چې له بل چا يا کوم اثر Kخه يې Kه را اخيستي، پــه 
  خپل نوم نرش ک5ي او خپل هدف ته پرې Jان ورسوي.

دغه راز د ژورناليزم په برخه کې هم، کله کله او خاصــتاً د جنيســ تېريــو پــه  •
تو لپــاره تــر زياترو پېPو کې د قربا� اصيل نوم نه خپرېــ"ي او د لوســتونکو د معلومــا

غوره شوي نوم وروسته په لينديو کې د مستعار نوم کلمه وررسه يــادې"ي. مــثالً، کــه د 
  يوې زيا�نې شوې dVې نوم زرمينه وي، نو بايد وليکل يش: حليمه (مستعار نوم).
پر دغو شپ"و الملونو رسبېره، يوه بهر� ليکوال سوزان لولجوراج د مســتعار نــوم 

  کولو الملونه بيا داسې هم Vوديل دي:د ایPودلو او غوره 
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پــه Jينــو جنجــايل موضــوعاتو بانــدې ليکــل: د همدغســې ليکنــو پرمهــال  -۱
ليکوال اړ کې"ي چې مستعار نــوم وکــاروي، Jکــه پــه دې چوکــاټ کــې ليکنــه کــول، 

  Vايي تر يوه حده رشمناکه وي او يا د شخ5ې المل و%رJي.
له يوه تخصص Kخه په زياتو ليکل کول: که ليکوال غواړي له خپل مســلک  -۲

Kخه بهر په کومه بله موضوع ليکنه وک5ي، نو غوره دا ده چــې پــه بــل نــوم دې خپــره 
ک5ي؛ مثالً، د يوه ليکوال ادs داســتانونه يــا کيســې ډېــر مينــه وال لــري، نــو د هغــه 

  يزو ليکنو رسه دلچسپي نه لري.عالقمندان د ياد شوي ليکوال له علمي او Kې5ن
د ليکوال ژوند ته پاملرنــه: Jينــې ليکــوال Vــايي ونــه غــواړي پــه خپــل نــوم  -۳

معلومات او اطالعات خلکو ته په ډا%ه ک5ي، همدا المل دی چــې د مســتعار نــوم لــه 
  الرې خپل ژوند ته دوام ورکوي.

ليکــوال  د صعب النطق او نااشنا نوم پر Jای: کله کله داسې کېــ"ي چــې د -۴
حقیقي نوم صعب النطق او يــا خلکــو تــه نااشــنا وي، نــو پرJــای يــې اســانه او ســاده 

  مستعار نوم کاروي.
يو نوم او بېال بېل ليکوال: که په يوه مسلک کې Kو کســان داســې وي چــې  -۵

يو نوم ولري، نو Vه دا ده چې په همدغو کسانو کې دې، کوم يو له مستعار نوم Kخه 
Kو لوستونکی له مغالطې رسه مخامخ نه يش.استفاده وک5ي، تر  

د لوم5نيو ليکنو پرمهال: که يو Kوک غواړي خپله لوم5ن� ليکنه خپــره کــ5ي  -۶
او د هغو له پايلو Kخه په ډار کې وي، نو د دې لپاره چــې لــه منفــي عکــس العملونــو 

  ).K۸خه ناهيلی نه يش، نو په مستعار نوم دې خپره ک5ي(
  نونه:د مستعار نوم "!ې او زيا

کله چې يو ليکوال خپله ليکنه په نــاوړو رشايطــو او حــاالتو او يــا پــه يــوه داســې 
سيايس چاپېريال کې خپروي چې دى له واکمن نظــام Kخــه ناراضــه دى، نــو د دې 
لپاره چې زيان ورته ونه رسې"ي، نو له سمبوليکو ليکنو کار اخــيل او خپــل هــدف پــه 

ه ليکنــه کــې پــه مســتقيم ډول خپــل هــدف غl مستقيمه ژبه بيانوي او يا دا چې، پــ
Kر%ندوي، خو په مستعار نوم يې خپــروي. پــه النــدې کرVــو کــې يــواJې د دې ډول 

  ليکنو د دوهم ډول %<ې او زيانونه په لن~يز بيانې"ي.
له مستعار نوم Kخه مسووالنه استفاده، Vايي تحول رامــن¡ تــه کــ5ي او لــه دې 
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پرته مخربه او ويجاړوونکې وسيله ده. د مســتعار نــوم د مســووالنه کــارونې Jان5Iنــه دا 
ده چې له هغه Kخه استفاده کوونکى، د هغه خپل خپلوان او دوستان وکوىل يش د 
محدوديتونو له پاى ته رسېدو وروسته، پر هغه افتخار وک5ي او پــه مســتعار نــوم د دې 

K ،ول شوو آثاروdولو پنr خه يې دفاع وک5ي.دورې لهK ر%ندونو او ليکنو  
خو په دا ډول نوم خپرو شوو ليکنو کې له ناخوVو کلمو او جملو Kخه اســتفاده 
او د غl اخالقي روشونو کارول، آن د دVمن پر وړاندې مبارزه کې هم د دفــاع وړ نــه 

  دي او د رشمند%� المل کې"ي.
پرېPــودو وروســته پــه پــام کــې که د شاوخوا احرتام او رضايت د مستعار نوم لــه 

  ونيول يش، د مستعار نوم د غوره کېدو خlغوVتونکى هدف به ترالسه يش.
د مستعارو نومونو کاروونکي د واقعي هويت لــه پ<ولــو رسه، پــه واقعيــت کــې لــه 
خپل حقيقي شخصيت Kخه انکار کوي او له همدې املــه پــه ه غــه کچــه چــې لــه 

). ۹حقونو له تعقيبولو Kخه هــم محــروم دي( قضايي خونديتوبه برخمن دي، د خپلو
مطلب دا چې، که له خپلې ليکنې Kخه دفــاع کــول وغــواړي، نــو پــه مســتعار نــوم د 
خپرې شوې ليکنې اثباتول بــه يــې ســخت وي او د حقوقــو پــه ترالســه کولــو کــې بــه 

  ).۱۰ زيا�ن کې"ي(
اســتفاده  له مستعار نوم Kخه اوسمهال، کله کله په ان<رن� کې ناســمه او نــاوړه

کې"ي. د فېسبوک په راوتلو رسه، Jينې کسان په مستعار نــوم فېســبوک پا¢ــه يــا (آى 
ډي) جــوړوي او لــه دې الرې غــواړي خپلــې خــربې او Kر%نــدونې نــورو تــه ورســوي. 
 sخه هم مثبته استفاده او هم منفي اســتفاده کېــدىل يش. يــوه عــرK البته، له دې

ا نه لري چې خپــل اخــالق، روزنــه او فکــر دې مقوله ده چې وايي: مستعار نوم دا معن
  استعاره ک5ې! که هر Kومره دې خپل نوم پ� ک5، ته د خپل Jان Vکارندويي کوې!

  مستعار نوم او تخلص:
هــم » مخفــف نــوم«او » تخلــص«د مستعار نوم لــه يــادولو رسه ســم مــو ذهــن تــه 

، خــو راJي. رسه له دې چې مستعار نوم او تخلص Kه ناKــه %ــ~ وجوهــات هــم لــري
  ترمن¡ يې Vکاره توپl موجود دى. 

پPتو ترشيحي قاموس کې يې د تخلص معنا لقــب Vــودلی او زياتــه  –په پPتو 
کــ5ې يــې ده چــې دا هغــه نــوم دی چــې ليکــوال، شــاعر يــا بــل Kــوک يــې Jــان تــه 
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  ).۱۱يادې"ي(انتخابوي او معموالً له اصيل نوم رسه يوJای 
په دې قاموس کې د لقب او تخلــص يــو Vــودل د تأمــل وړ برېPــي، پــه داســې 
حال کې چې دا دواړه، لکه مخکې مو چې يادونه وک5ه، توپl لري. لقب چاته ورکــول 
کې"ي، لکه فخر افغــان (د خــان عبــدالغفار خــان)، اعليحرضــت، بابــا (د اعليحرضــت 

تخلص بيا شخص پــه خپلــه Jــان تــه غــوره  احمدشاه بابا)، نيکه (د مlويس نيکه) او
کوي، لکه خ<ــک (د خوشــحال خــان خ<ــک)، صــدر خوشــحال او ابــن خوشــحال (د 
صدر خان خ<ــک)، مومنــد (د عبدالحميــد مومنــد)، شــيدا (د کــاظم خــان شــيدا) او 

  کاروان (د پlمحمد کاروان). 
تخلص د نوم د مشخص کېدلو او د ليکوال د ال پېژندلو لپــاره غــوره کېــ"ي؛  •

  خو په مستعار نوم کې ليکوال خپل اصيل هويت پ<وي.
له تخلص رسه د ليکوال اصيل نوم ليکل کې"ي، خو په مســتعار نــوم کــې د  •

  ليکوال اصيل نوم Vکاره نه وي.
تخلص عموميت لري، تر ډېره او يا تر پايه له ليکوال رسه پاتې کــې کېــ"ي،  •

مانې يا دورې پورې منحرص زما� محدوديت نه لري؛ خو مستعار نوم په يوې rاکلې ز 
دى. کله چې همدا زمانه يا دوره تېره يش، نو بيا له ليکوال رسه نــه وي مــل. البتــه د 
دې يادونه رضوري ده چې کله کله تخلص هم ډېر دوام نه کوي او د يوه په Jــای بــل 
غوره کې"ي، لکه دا چې د شاعر او سیاستوال مولــوي محمــد يــونس لــوم5نی تخلــص 

» حقپــال«تی يې خــالص دی، يــا لکــه محمــداجان پPــتون چــې اوس مې5نی او وروس
  دی.» هاشمي«دی، سيد محی الدين صادقمل چې اوس 

تخلص هر چاته معلوم وي، خو مســتعار نــوم يــواJې پــه خپلــه ليکــوال او د  •
همدې ليکوال د ليکنې خپروونکې ادارې او يا هم ډېــرو مشخصــو کســانو تــه معلــوم 

  وي.
چــې لــه الرې يــې کېــداى يش د يــوه ليکــوال لــه البته سبک هغــه موضــوع ده 

  بېالبېلو مستعارو نومونو پرده لرې ک5ای يش.
د تخلص پــه اړه دا يادونــه رضوري بــو¦ چــې کلــه محمــد داوود خــان د خپلــې 
واکمن� په وخت کې قومي تخلصونه بند ک5ل، نو زياترو ليکوالو او شاعرانو خپل آثــار 

  په مستعارو نومونو خپرول.
هم هغه Kه دى چــې ليکــوال يــې » مخففات«يا » مخفف نوم«د تخلص ترKن} 
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کله کله د ليکنې پر rن~ه ليکلو ته اړ کې"ي او يا په خپله خوVــه ليکــي. پــه دې ډول 
  نوم غوره کولو کې دوه خربې دي: 

پــه دې معنــا که ليکوال يې په خپله خوVه او له مجبوريت Kخه پرته ليکي، نــو 
چې ليکوال نه غواړي خپل نوم يې ډېر ډېــر د لوســتونکي تــر نظــر وريش، لکــه: س، 
ب، ب (سيده برشی بېIم) او م. ن. ص (محمد نبي صالحي)، خو که غواړي له دې 
الرې خپل هويت پ� ک5ي، نو دا د مستعار نوم يو ډول بلــىل شــو، لکــه: ظ، الــف؛ ز، 

  س.
پخــوا د حکــومتي چــارواکو د القــابو لپــاره  بايد وويل يش چې له مخففاتو Kخه

د استاد عبدالشکور رشاد په وينا، په KلوېPتمو کلونو کې د هم کار اخيستل کې"ي. 
هر جIپوړي دولتي چارواکي لپاره Jان5Iي حروف کارول کېدل چــې دغــه وړ القــابو 
او صفاتو راوړل او کارول د هغه وخــت د کتابــت يــوه برخــه %©ــل کېــده، لکــه: د فرقــه 

شجاعتمند)، د کن~ک مرش لپاره، ش (شجاعتمند)، د  –ش (عاليقدر -مرش لپاره د ع
جاللــت»ب) چــې حتــى  –ج (عاليقــدر  -مدير لپاره، ص (صداقتمند)، د وزير لپاره، ع

  ).١٢پاچا به هم په خپلو رسمي مکتوبونو او فرمانونو کې دغه القاب کارول(
ولونــه پــه النــدې تو%ــه Vــودل تر دې ور اخوا په يوه Jای کــې د مســتعار نــوم ډ

  شوي دي:
: چې دې ته ادs نــوم، کنيــه او تخلــص هــم ويــل «pen names»قلمي نوم  -١

کې"ي، په دې ډول مستعار نوم کې، کله کله په خاص ډول رسه د ليکوال واقعي نــوم 
ته هم اشاره شوې وي، د ليکوال او يا په Jينــو مــواردو کــې د نــارش پــه واســطه غــوره 

يس، جــرم او جنايــت، افشــا%ري او ان شــهوا� او جنيســ کيســو پــه کې"ي. د جاسو 
کتابونو کې، ليکوال د بېال بېلو زيــانونو لــه ور رســېدو Kخــه د خپــل Jــا� او rــولنيز 
امنيت د ساتلو لپاره له مستعار نوم Kخه استفاده کوي. د ايران اوسني مذهبي مرش 

تــاب (طــرح کــىل هـ ش کال پــه وروســتيو کــې خپــل پــ� ک١٣٥٤عيل خامنه يي د 
انديشه ى اسالمى در قرآن) د سيد عيل حسيني پــه مســتعار نــوم خپــور کــ5، چــې د 

  دې کار انIېزه يې د خپل امنيت ساتل و.
هwي نوم: د هw په ن5ۍ کې مســتعار نــوم ډېــر زيــات دود دى. لــه تيــاتر او  -٢

سين  نيولې بيا د نــ5ۍ د موســيقي او شــعر د مشــاهlو او ډېــرو نــورو هwمنــدانو لــه 
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مستعار Kخه ډېره استفاده ک5ې ده. "ا. بامداد" د احمد شاملو، "م. اميــد" د مهــدي 
هــاج، "ســياوش بيــد%ا�" د محمــد رضــا اخوان ثالث، "هـ.الف سايه" د هوشــن} ابت

شجريان، "هايده" د معصومه دده باال، "%و%وش" د فائقه آتشــ� د ايــران د مشــهورو 
  هwمندانو مستعار نومونه دي.

شغيل يا کسبي نــوم: د مســتعار نــوم هغــه بــل ډول دی چــې پــه کســبونو او  -٣
نو او بېالبېلو کسبونو کارونو کې له هغه Kخه کار اخيستل دي. غالباً په ډلو، سازمانو 

کې د واقعي هويت د پ<ولو لپاره له مستعار نوم Kخه پــه اســتفادې هغــوی يــو جــدي 
فعاليت کوي. دغــه راز پــه ســيايس، امنيتــي او نظــامي فعــاليتونو او آن غــl قــانو� 
فعاليتونو کې هم ترې استفاده کې"ي. مثالً: د سپيني ما¢� د مــيل امنيــت پخــوا� 

ارل� د "شون دول�" په مستعار نوم په ايرلن~ي پاسپورت ايــران سالکار رابرت مک ف
  ته سفر وک5.

مجازي نــوم: پــه ډيجيــ<يل نــ5ۍ کــې هــم د واقعــي نــ5ۍ پــه Kېــر، خلــک د  -٤
مختلفو داليلو پربنس�، د خپلې ازادۍ او امنيت او د خپل خصويص حــريم د ســاتلو 

  ).۱٣کوي(لپاره د وخت په تېرېدو له مستعار نوم Kخه استفاده 
  مستعار نوم په ن
يواله کچه:

له مستعار نوم Kخه استفاده کول په ن5يواله کچه دود دي. په انIلييس ادبيــاتو 
مســتعار  "جــرج اليــوت"د  "مري ان. ايونز"کې جنسيتي تبعيض د دې المل شو چې 

د اسپرانتو ن5يــوالې ژبــې جــوړوونکي  "لودويک زامنهوف"نوم د Jان لپاره غوره ک5ي. 
مستعار نــوم rــاکىل و. د فلســط� پخــوا� ولسمرشــ  "اسپرانتو"د خپل Jان لپاره د 

  مستعار نوم کاراوه.  "ا. بامداد"او احمد شاملو د  "ابوع ر"يارس عرفات د 
 Eric)دs منتقد اريک آرتور بلl يو مهال انIرېز ليکوال، شاعر، ژورناليست او ا

Arthur Blair) »۱۹۰۳- ۱۹۵۰ پــه پــاريس او «م) هوډ وک5 چې خپله غمجنه تجربــه
کتاب په ب©ه وليکي، خو وروســته يــې پــه ذهــن کــې دا »لندن کې بې کوره او بدمرغه

خربه تېره شوه چې دغه ليکل به يې مور و پالر خجالت ک5ي او وبه يې Jوروي، Jکه 
حســاس وکــ5ي چــې هغوی د لوړې طبقې په خلکو پورې ت5او درلود. دوی به KنIــه ا

زوی يې له يوه پارييس هوrل Kخه چې  د ش5لو او ناهيل� کيســه کــوي؟ خــو دا يــې 
هم نــه غوVــتل چــې خپلــه دغــه ژوره انســا� تجربــه بــې لــه ليکلــو Kخــه همداســې 
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پرې"دي؟ اخر يې کتاب وليکه او په مستعار نوم يې خپور ک5. يو داسې نوم چــې فکــر 
ې يو تر rولو مشهور انIلييســ ادs نــوم يش. يې نه کاوه چې همدا په شلمه پې5ۍ ک

خو پــه دې کــار يــې کــورن� نــاخربه وه او همداســې يــې لــه شــهرت او افتخــار Kخــه 
محرومه شوه. هغه دوه %ونی ژوند وک5، په rولنه کې جورج اورويل و او پــه ليکنــو کــې 

 م) پــه۱۹۸۰ -۱۹۱۴اريک بلl. دغه راز فرانسوی ليکوال او ديپلومات رومان %اري (
 sهمدې او بــل مســتعار نــوم اميــل اجــار بانــدې مشــهور شــوی و او پــه دواړو يــې اد

 l۱٤مستعار نومونه لرل( ۱۶۲جايزې هم اخيستې دي. فرانسوي نابغه فولت.(  
سورياي� ليکواله او شاعره رشا عمران وايي، په ن5يوال ادs تاريخ کــې ســلIونه 

او زياتره خلک يې له حقيقي داسې کسان شته چې په مستعارو نومونو مشهور شوي 
نومونو Kخه خرب نه دي، مIر دا چې ډېرو Jان5Iو کسانو ته معلــوم دي. دغــه نومونــه 
نه يواJې دا چې په فرهنIي او ادs ک5يو پورې منحرص پاتې شوي، بلکې اوسمهال 
يې rولنيزو رسنیو ته په پراخه کچه الر مونــدلې ده. کلــه چــې پــه عــرs نــ5ۍ کــې د 

نوم خوPJتونه پيل شول، نو هلتــه زيــاترو کســانو د دې لپــاره چــې د  عرب پرسيل په
حکومتونو له خوا تعقیب نه يش او په ډاډه زړه په rولنيزو رسنیو کې خپلــې خــربې او 

  ).۱٥مطالب خپاره ک5ي، نو مستعارو نومونو ته يې مخه ک5له(
ايرا� ليکوال دهخدا چې د شلمې پې5ۍ په پيــل کــې د خپــل وخــت %ــ~وډۍ 

  ).۱٦په مستعار نوم کPل(» دخو«ادولې، نو خپل طنزونه به يې د انتق
جالل نورا� وايي، د افغان طنزليکوالو د پېژندنې يو ســرته ســتونزه دا ده چــې 
زياترو طنزليکونکو خپل منظوم او منثور طنزونه په مستعارو نومونو ليکيل دي. مــثالً: 

چې تر ډېره وخته يې اصيل ليکوال چا نه پېژانده، خــو وروســته چــې د » رع چوکيدا«
هـ ش کال کې چــاپ کــ5، ۱۳۷۱په » خلوتIاه راز«هغه زوی (احمد طارق عرش±) د 

په کې يې په ډا%ه ک5ه چې ياد شوی مستعار نوم د عبداالحــد عرشــ± دی. د ده پــه 
ر نوم کارولی، چې له يــوې نظر، عرش± د دې لپاره د خپلو طنزي ليکنو لپاره مستعا

خوا دی د يوه ديني عا¦ او د حقوقو او رشعياتو د استاد پــه تو%ــه مشــهور شــوی و او 
هم د Jا� امنيت مسئلې هم نوموړی دې تــه اړ کــ5ی و چــې پــه پېPــور کــې خپــل 

). په خپله عرش± وايي، د %هي¡ په نوم جريده کې يې پــه ۱٧اصيل هويت پ� ک5ي(
يکــل کــ5ي او لــه دې الرې يــې لــه دې جريــدې رسه همکــاري مستعارو نومونــو ل ۲۱
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  ).۱٨لرله(
د ان<رن� په راوتلو او پراخېدو رسه، مســتعار نومونــه هــم ډېــر شــوي دي. Jينــې 
ليکوال مختلف مستعار نومونه لري او د زمان او مکان  له غوVتنو رسه سم يو له هغــو 
Kخه کاروي. اوسمهال په ان<رن� کې داسې وېبپا¢ې او صفحې شته چې د بېال بېلــو 

ــو، شــاعرانو،  ــو د ليکوال ــو او rولن ــورو اجت عــي هېوادون ــدانو، سیاســتوالو او ن هwمن
شخصيتونو د مستعارو نومونونه جدولونه رسه د هغوی له حقیقي نومونــه رسه پــه کــې 

  کې پيدا کې"ي. (Google)په ډا%ه شوي دي چې په ډېرې اسان� رسه په %و%ل 
  مستعار نوم په پ�تو ادب کې:

د پPتو ادب او ژبې اړوند په Jينو خپرونو او آثارو کې، داسې ليکنې شــته چــې 
پــه مســتعارو نومونــو خپــرې شــوې دي. پــه پPــتو ژبــه د مســتعارو ليکــل شــوو مقــالو 
تاريخچه Vايي ډېره مخکين� وي، خو په معارصه دوره کې يې ريPه د شــلمې پېــ5ۍ 

اج االخبار د پــنdم کــال د رس د لوم5ۍ ني يي دوهمې لسيزې ته غdېدلې ده، Jکه 
په مستعار نوم يــوه مقالــه خپــره شــوې، » م. الف«م کال) د ۱۹۱۵مه %©ه کې (۱۷په 

چې ليکوال يې په کې د پPتو د دفرتي کولو، د Vوونdي د rولــو مضــمونونو د پPــتو 
کولو او پPتو ته له بهرنيو ژبو د ژباړو پر ډېرولــو rینIــار کــ5ی دی. پــه دې مقالــه کــې 

بويه چې په ملکي Vوونdيو کې rول علوم په پPــتو ژبــه تــدريس يش او «راغيل دي: 
خــو د ليکــوال )». ۱٩فاريس او عــرs او ترکــي د دوµــو ژبــو پــه تو%ــه ولوســتل يش(

  هويت يې ال نه دی Kر%ند.
زموږ په فرهن}، ادبياتو او رسنيو کــې مســتعار نــوم تــر ســرت%و کېــ"ي. مــا چــې 

مجلــې بانــدې Kې5نــه » جمهوري پلوشې«د ماسرتۍ تېزس ليکه، نو هلته مې د  لپخ
کلونو ترمن¡ خپره شــوې، لــه ډېــرو  ١٣٥٧او  ١٣٥٥کوله، نو په دې مجله کې چې د 

مستعارو نومونو رسه مخامخ شوم. له دې رسبېره په طلوع افغان، کابل مجلې، زېــري 
نــوم ليکنــې شــوې دي. دا چــې جريدې، وفا جريدې او نورو خپرونو کــې پــه مســتعار 

مستعار نوم په پراخه کچه کارول شــوی، نــو زه دلتــه د دې بحــث د پيــل لپــاره، ماتــه 
معلوم د Jينو پوهانو، Kې5ونکو او استادانو Jينې مســتعار نومونــه د لوســتونکو مخــې 

  ته ږدم:
 د %ل پاچا الفت مستعار نومونه: . ۱
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خان، کجوروال، عالقمند، محتاط، ستمديده، نوآموز، نــادار، ارزومنــد،  ظريف
نکته رس، نکته دان، منتظــر، حــق بــ�، منصــف، حــق پســند، دلســوز، اعتــدايل، 
ملتفت، بې زړه، مشاهد، امنيت خواه، پارملا� وکيل، دقت پسند، قانو�، خپــل؛ 

  ).۲١) او د سرت%و خىل(٢٠الف، ط، ک(
 خادم مستعار نومونه:  د استاد قيام الدين. ۲

  ) او احراري.۲٢کاموي، زاخېىل، مياعمرزى، سيالنی(
  نوموړي د خپلو مستعارو نومونه په اړه وييل:

  په خادم کله مې Jان ته سيالنی ويلی
  کله مې Jان احراري مياعمر Vودلی

  پالر مې د شIې په زاخېلو کې خاړپوKې ک5ي
  )۲٣په دې لحاظ مې کله Jان په زاخېيل بللی(

 د پوهاند عبدالحی حبیبي مستعار نومونه: . ۳
  ).۲٤محصل، پرېشان، کندهاری،ع. ح، مهاجر افغان، کاک5 او پPتون(

  ).D۲٥ان( ١د عبدالرووف بېنوا مستعار نوم: سپ�. ۴
 د Kې5نپوه عبدهللا بختا¸ خدمتIار مستعار نومونه: . ۵

بېچــاره، اديــب رسخــرودى، اديــب ســور رودى، کليــوال، %لدوســت، اخالقــي، 
  ).۲٧) او هوډياىل(۲٦عبدهللا خان، ع. ب( سحاب، رحيمي، مولوي

 د Kې5نپوه زملي هېوادمل مستعار نومونه: . ۶
غىش، ش� %ل، سپ� %ــل، فرنــود، صــلحجو،  شــ�، م5ونــد، شــبآهنگ، ز. 

  ) او احقر العباد.۲٩)، انار%ل(۲٨س، ز. هـ، هـ، ز. س. ع(
 د اکاډميس� سلي ن اليق مستعار نومونه: . ۷

  ).٣٠سپنتا، خاrول، زرغون رشنوال، پردل او برېdر(
 د کانديد اکاډميس� محمد صديقي روهي مستعار نومونه: . ۸

  ).۳٢)، آ5K، حس� زاده(۳١خوستوال، خوستوال. ص(
                                                

خپره شوې مقالــه (خوشــحال از زبــان خوشــحال) د د استاد عبدالرووف بېنوا په دې مستعار نوم . ١
  مه نې�ه خپره شوې ده.۶هـ ش کال د حوت په ۱۳۳۶مې ��ې د ۱۶۵اصالح ور�پا�ې د 
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  ارى مستعار نوم: شيIل شينوارى.د محمد اکرب معتمد جنتي شينو . ۹
  )؛ ا. ياقوت.۳٤)؛ ظ، الف(۳٣د ظاهر افق مستعار يا مخفف نوم: ياقوت، ا(. ۱۰
 د Kې5نوال  حبيب هللا رفيع مستعار نومونه: . ۱۱

سمون، يون، خپلواک، ابدروال،  افغانيار،  ورديکا، Kــرک،  بــرې¼،  تــورک¼، 
  ).۳٥الدين او فولکلوريست( ملت پال،  پيکار،  ژړاند،  غمى،  ملر، زمان

هـ ش کې خپره شــوې، پــه همــدې کــال د ١٣٤٧په پروانه اونيزه کې چې په 
دې اخبار په Kو %©و کې د Vاغيل رفيع هره ليکنه په بېل مستعار نوم خپره شــوې 

  ده.
  ).۳٦د Kې5نپوه عيل محمد منIل مستعار نومونه: کلېچ، مرغل� او نسيم(. ۱۲
  لودين مستعار نوم: سپرک¼ د دوکتور دولت محمد . ۱۳
د Kې5نپــوه نرصــهللا نــارص مســتعار نومونــه: ســ� غــاړېوال، Vــوون، ن. ســ� . ۱۴

)�  ).۳٧غاړېوال
د Kې5نپوه سيد محي الدين هاشمي مستعار نومونه: رنdــور؛ ســيدودوال؛ س. . ۱۵

  ).۳٨م. د. کون5ى(
شمشــاد، زرمتــی د Kې5نوال محمد نبي صالحي مستعار نومونه: باتور، ميوند، . ۱۶

 ).۳٩او بوالن(
 د ليکوال او شاعر توريايل JاJي مستعار نوم: روکيانی.. ۱۷
  ).٤٠د عبدالجليل وجدي مستعار نوم: ع. و. ماجتي(. ۱۸
د زیتــون بــانو مســتعار نومونــه: ثريــا بخــاري، شــهناز خليــل، صــفيه خــانم او . ۱۹

 ).۴١شIلنه(
)، ٤٢نــوم: افغــان کنــدهارى( د اکاډمیسین پوهاند عبدالشکور رشاد مســتعار. ۲۰

 )).٤٣پروېز (دا مستعار نوم د "پوهاند رشاد وی¼ زملي"  مخفف دی(
 د زرین انdور مستعار نومونه: م. تکل؛ م. یون؛ سیَندک.. ۲۱
  د شاه محمود حص� مستعار نومونه: رازب�، کمر فريادي او ب¿رى.. ۲۲
  نى.د صديق پرسيل مستعار نومونه: زرکه؛ Vارو؛ م. پاس. ۲۳
 د Kې5نوال زکريا مالت5 مستعار نوم: ارکزى.. ۲۴
د پوهاند محمد صديق رازقي ن5يوال مستعار نومونه: نرنIی، نرنIوال، کــون5ی، . ۲۵

 قیام، Jری، رسVند، زیارک¼، شاملاری، سپین کاړی، DاشlI او صديق کون5ی.
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نومونــه: ش. م5ونــد؛ ن. ســیوری؛ ن. س؛ ســیوری؛ د اسحاق ننIيال مســتعار . ۲۶
 ش. الکوزی؛ م. الکوزی.

د Kې5نوال عبــدالغفور لېــوال مســتعار نومونــه: ل. حســین خېــل؛ ل. کــوچی؛  .۲۷
کوچی؛ هېواد حس� خېل؛ املاس. (په هينداره او تعاون مجلو کې په همدې نــوم 

 ليکنې لري).
اثر کې راغيل چې پــه مســاوات اونيــزه کــې چــاپ  "عالمه رشاد په ننIرهار کې"

شوې زياتې ليکنې د ليکوالو په مستعارو نومونو دي، چــې لــه دغــې جملــې Kخــه د 
(زموږ د ملت او ميل حرکاتو تاريخي تحليل او په دغو کــې د خلقــو او منورانــو برخــه) 

 په مستعار نــوم پــه لــوم5ۍ %©ــه کــې د اســتاد "افغان کندهاري"تر رسليک الندې د 
هـــ ش کــال تاســيس ١٣٤٥عبدالشکور رشاد يوه ليکنه چاپ شوې ده. دا اونيزې په 

شوې او لوم5ۍ %©ه يې د استاد رشاد په امتيــاز  د مرغــومي پــه اتــه ويشــتمه نې<ــه (د 
  ). ٤٤مه) له چاپه راوتلې ده(١٨م کال د جنوري ١٩٦٧

و Vاغلی زرين انdور ليکي چې زيتون بانو په پيل کــې Kــو کيســې پــه مســتعار 
نومونو ليکلې دي، د هغه دلیــل دا دی چــې د تعليمــي او ادs چاپېريــال لــه مخــې 
داســې روزل شــوې وه چــې لــه ادب رسه يــې تــ5ون يــو فطــري امــر و، خــو پــه کــور� 
چاپېريال کې يې په Vکاره تو%ه د ادs هلو Jلو ازادي نــه درلــوده، نــو Jکــه يــې پــه 

و شــIلنه پــه مســتعارو نومونــو پيل کې د ثريــا بخــاري، شــهناز خليــل، صــفيه خــانم ا
  ). ۴٥کيسې ليکلې دي(

استاد پرسيل په (م. پاسنی) مستعار نوم دوه آثاره (داستا� غورچاڼ او لېــونی 
هــم و، نــو پــه دې » زرکه«باد) خپاره ک5ي دي. دا چې د استاد پرسيل يو مستعار نوم 

يــې  اړه اسدهللا غضنفر وايي چــې پرســيل صــاحب بــه ويــل چــې د دې نــوم لــه الرې
غوVتل، dVې وه¿وي چې ترKو خپــل احساســات پــه ليکنــو او شــعرونو کــې بيــان 

  ک5ي.
بايد وويل يش چې آن پر يو شمېر آثارو ليکل شوي تقريظونه يــا ليکنــې هــم پــه 
مستعار نوم خپرې شوې دي، لکه په "وليس سندرې" کتاب کې د بيديا� %لونه تــر 

). پــه دې وروســتيو کــې د ۴٦ک الندې د "برې¼" په نوم دولــس مخيــز تقــريظ(رسلي
ل) د ١٣٩٦مخیز اثر چــې ســ"کال ( ١٧٣"تاريخي افغانستان د تاريخ په کرVو کې" 
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رسحدونو او قبايلو چارو وزارت له خوا چاپ شوى او پــه Kلــورم rــوک کــې يــې د بــېال 
" پــه مســتعار نــوم (اکاډميســ� بېلو ليکوالو ليکنې راغــيل او بيــا پPــتو تــه د "برېdــر

په مســتعار » سمسور افغان«سلي ن اليق) ژباړل شوى دى. دغه راز دوµه سقاوي د 
نوم خپور شوی، چې دا يوه سيايس ليکنه ده او ليکوال يې ال تراوسه عامو خلکــو تــه 

  نه دی معلوم.
له دې وراخوا، Jينې داسې مستعار نومونه شــته، چــې تراوســه يــې مــا ونــه شــو 

  ىل چې د ليکوال اصيل نوم يې پيدا ک5م، لکه:کو
  باور = ؟؟؟

      بری، س، ل = ؟؟؟ 
  پlزوين = ؟؟؟ 

  سوچ = ؟؟؟
  ع، ش = ؟؟؟
  م. ص = ؟؟؟

لکه مخکې مو چې اشــاره وکــ5ه، د ان<رنــ� پــه نــ5ۍ کــې پــه Jــان5Iې تو%ــه پــه 
فېسبوک کې Jينو ليکوالو په مستعارو نومونو پا¢ې جوړې کــ5ې دي. دوی لــه خپلــو 
اکاو¢تونو Kخه بېال بېل ادs، سيايس، فکري او rولنيز مسايل بيانوي، چې د Jينــو 
مشهورو نومونه يې دا دي: لرغــونی الروی، نورمحمــد ضــیا، ملــک مــlام %ــل، ســيف 
امللوک شهزاده، سعد ع ر، ترلوک سين}. رسه له دې چــې د دې مســتعارو نومونــو 

فشا يش، خو د وخــت پــه تېرېــدو اصيل خاوندان اوسمهال نه غواړي چې هويت يې ا
  به يو مهال Kر%ند يش.

په مستعارو نومونو د ليکل شوو آثارو د ليکوال د اصيل نــوم پيــدا کــول، داســې 
دي، لکه د يو چا Jمکه چې وي، خو چاتــه مشخصــه نــه وي معلومــه او کلــه چــې يــو 
Kوک هغه معلومه ک5ي ، نو هغه شــخص تــه يــې %ــواکې ډېــره فايــده رســولې ده؛ پــه 

  تعار نوم کې هم همدا مسئله صدق کوي.مس
بل پلو، که د پPتنو ليکوالو مستعارو نومونو ته نظر واچوو، نو د شــکل لــه مخــې 
يې زياتره، يو کلمه وي او ډېر کم داسې دي چې هغــه دوه يــا درې کلمــې وي، لکــه: 
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چــې مســتعار نــوم او مخففــات يوJــاى  احقر العباد. کله کله داسې هم ليدل کې"ي،
  ».بری، س، ل«يا دا: » س. م. د. کون5ى«رسه راغيل وي، لکه: 

د يادونې وړ ده چې Jينې داسې شاعران، فرهنIيان او ادیبان هم شته چې د 
اصيل نوم په Jای يې مستعار يا بدل نوم دومــره ډېــر مشــهور شــوی وي چــې د دغــه 

ملن} جان چې اصيل نــوم نه وي معلوم، لکه ډول اشخاصو اصيل نوم ډېرو خلکو ته 
  يې محمد ام� دی. يا په پPتونخوا کې دا الندې کسان:

دروېش درانی چې اصيل نوم يــې عبيــدهللا دی، اباســ� یوســفزی چــې اصــيل 
نوم يې مسلم شاه دی، ډاک<ر عيل خېل دریاب چې اصيل نوم یــې بادشــاه روم دی، 

شفق دی، قلنــدر منــدر چــې اصــيل نــوم م.ر. شفیق چې اصيل نوم يې مختار رحيم 
)، فوزيــه انجــم ۴٧يې حبیب الرحمن دی، وزير شادات چې اصيل نوم يــې پــايو دی(

خ<ک چې اصيل نوم يې زينت انجم خ<ک دی. انجم خ<ک د کورن� ستونزو له امله 
 د دې لپاره چې Kوک يې په ليکنو پوه نه يش، دا کارک5ى دى.

  اصيل ليکوال د پېژندلو KرنIواىل: په مستعار نوم د خپرې شوې ليکنې د
دا چې يو Kوک وغواړي پوه يش چې په مستعار نوم خپره شوې ليکنه د چــا ده 

  او د ليکوال هويت معلومول غواړي، نو له بېالبېلو الرو Kخه کار اخيستى يش:
يــو دا چــې، لــه Jينــو مشــهورو اســتادانو نــه پوVــتنه وکــ5ي چــې پــه کومــو  •

  پرې ک5ې دي.مستعارو نومونو يې ليکنې خ
بله دا چې، له پياوړو، تجربه کارو او پخو استادانو Kخه هغوى تــه د معلومــو  •

  مستعارو نومونو د اصيل ليکوالو Kرک ولIول يش.
په Jينو تذکرو کــې چــې کلــه کــوم ليکــوال معــريف شــوى، نــو هلتــه هــم د  •

 اشخاصو د معريف په ترڅ کې کله کله د هغوى د مستعارو نومونو يادونه شوې وي.
Kلورم دا چې، د ليکنې له سبک Kخــه هــم د ليکــوال هويــت Kر%ندېــداى  •

يش، خو دا کار هغه Kوک کــوىل يش چــې د پراخــې مطــالعې PKــÅ او د بېالبېلــو 
  ليکوالو د سبک د Jان5Iنو Kه ناKه درک ورته معلوم وي.

  پايله او وړانديز:
مستعار نوم هغه نوم دى چې له ډېر وخت راهيسې په ن5يواله کچــه او پــه پPــتو 
ادب کــې کارېــدىل دى. البتــه د دې نــوم غــوره کېــدل مختلــف ســيايس، rــولنيز او 
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اقتصادي اړخونه لري. رسه له دې چې مستعار نوم يو Kه زيا�ن ثابتېدىل يش، خــو 
لــص رسه د مســتعار نــوم پــولې د ليکوال لپاره له %<و Kخه هم خــايل نــه دى. لــه تخ

جــوتې دي، Jکــه تخلــص عــام او اوږدمهالــه وي او زمــا� محــدوديت نــه لــري، خــو 
  مستعار نوم د لن~ مهال لپاره يا مؤقتي وي. 

په پPتو ادب کې %Æ شمېر ليکوالو او شاعرانو له دې ډول نــوم Kخــه اســتفاده 
  شوي دي.  ک5ې ده چې په دې مقاله کې د Jينو هغو اصيل نومونه په ډا%ه

دا چې دغه ليکنــه د دې بحــث پيالمــه ده، هيلــه ده، پــه دې اړه ال نــوره Kې5نــه 
ويش او په پPتو ادب کې له وسې رسه سم، د هغو ليکوالو اصيل نومونه د هغــوی پــه 
خوVه او يا يې تر وفات او يا رشایطو د بدلېدو پرمهال په ډا%ه يش. همدارنIه که پــه 

چې پــه مســتعارو نومونــو يــې ليکنــې کــ5ي، د دغــه ډول راتلونکي کې د هغو ليکوالو 
نومونو د غوره کولو د الملونو په اړه ترې پوVتنه ويش، نو بې %<ې به نــه وي. دغــه راز 
وړانديز کې"ي، کله چې Kوک د چا ژوندليک ليکــي او يــا تــذکرې ليکــي، هيلــه ده د 

کې دا وايــم، کــه پــه ليکوالو او شاعرانو مستعار نومونه هم په کې درج ک5ي او په پای 
راتلونکي کې د هغو ليکوالو چې پــه مســتعارو نومونــو يــې ليکنــې کــ5ي، د دغــه ډول 

 نومونو د غوره کولو د الملونو په اړه پوVتنه وک5ي، نو بې %<ې به نه وي.
  مأخذونه:

پPــتو  –عزيزهللا امرخېل، محمد نعيم ساالرزی، عــيل محمــد منIــل....، پPــتو . ۱
rوک، د افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبيــاتو مرکــز،  ترشيحي قاموس، Kلورم

هـ  ۱۳۸۳اوډنه او چاپ: د افغانستان لپاره د rوليزو رسنيو مرکز (ميديوتيک)، کابل، 
  مخ.۲۸۸۱ش کال، 

2.https://www.vajehyab.com/?q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%
B9%D8%A7%D8%B1&t=like&s=10 

3.https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%85
%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1 

4. http://www.mahdighorbani.net/?p=949 
5.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%8

5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1 
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پوهاند صــديق هللا رVــت�، پPــتو %رامــر، د ســيد محــی الــدين هاشــمي ژبــاړه، . ۶
  مخ.۴۵هـ ش کال، ۱۳۷۲يونيورس<ي بُک ايجنيس، پېPور، 

 مخونه. ۵۰ -۴۸پPتو %رامر، . ۷
 سوزان لولجوراج، . ۸

http://portal.sdl.edu.sa/arabic/%D8%B3%D8%AA%D8%A9-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/ 

9. http://abkenarema.ir/?p=3775 
10. https://v.3bir.net/317098/ 

 مخ.۶۲۸پPتو ترشيحي قاموس،  –پPتو . ۱۱
د استاد رشاد ژورنالېستيکي ه¿ې، امl جان وحيد احمدزی، عالمه رشاد پــه . ۱۲

ننIرهار کې (د مقالو rولIــه)،  ر¢ــا کلتــوري مرکــز، دانــش خپرندويــه rولنــه، پېPــور، 
  مخ. ١٣٧هـ ش کال، ١٣٨٣

١٣ .https://hilnu.com/posts/anonymity-and-pseudonym/ ،دلــــــــو،  ٢٧
١٣٩٥ 

 م،  ۲۰۱۶سپتمرب،  ۲۹سمl عطاءهللا، الرشق االوسط، . ۱۴
https://aawsat.com/home/article/748956/%D8%B3%D9%85%D9%8A

%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8
%B1 

  م کال، ۲۰۱۴ډیسمرب،  ۱۴رشا عمران، العربية وېبپا¢ه، . ۱۵
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/12/14/%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D9%82%D8%AF-
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%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8
%B1 

جالل نورا�، از دهخدا تا عرشتی، غزنه باستان مجله، شورای اجت عی غزنه . ۱۶
، د هکده ۳، لوم5ی کال، درېيمه ش ره، پرله پسې شمېره »�ايند%ی کابل«باستان 

  مخ. ۹هـ ش کال، ۱۳۹۱چاپ، 
نورا�، از دهخدا تا عرشتی، غزنه باستان مجله، شورای اجت عی غزنه جالل . ۱۷

، د هکده ۳، لوم5ی کال، درېيمه ش ره، پرله پسې شمېره »�ايند%ی کابل«باستان 
 مخونه. ۹، ۸هـ ش کال، ۱۳۹۱چاپ، 

 . فرازهای از تاریخ نهضت اسالمی در افغانستان. ۱۸
رسنيزه شوه؟ s s يس وېبپا¢ــه،  داود جنبش، پPتو سل کاله وړاندې KنIه. ۱۹

 مه، ۱۷هـ کال د تلې ۱۳۹۶د 
)41559476-http://www.bbc.com/pashto/afghanistan.( 

اريانــا دايــرة املعــارف، شــپ"م rــوک، د افغانســتان د علومــو اکــاډمي، د دايــرة . ۲۰
 مخ. ٧٥هـ ش کال، ١٣٩٦ املعارف رياست،

 د Kې5نپوه عبدهللا بختا� قلمي يادVت.. ۲۱
عبدالرؤف بېنوا، اوسني ليکــوال (بشــپ5 مــÅ)، ترتيــب او زيــاتونې: مطيــع هللا . ۲۲

 مخ.٣٢٩کندهار، صحاف نرشا± مؤسسه،   –روهيال، عالمه رشاد خپرندويه rولنه 
الــدين خــادم پPــتو ژبــاړه، شيخ عبدالقادر املغرs، مکــارم االخــالق، د قيــام . ۲۳

 هـ ش کال، د کتاب د پPتي دوهم مخ.۱۳۳۳پPتو rولنه، د کابل عمومي مطبعه، 
آريانــا دايــرة املعــارف، درېــم rــوک، د افغانســتان د علومــو اکــاډمي، د دايــرة . ۲۴

 مخ. ۳۱۲هـ ش کال، ۱۳۸۹املعارف ریاست، 
ــوا . ۲۵ ــدالرووف بېن ــدوی محمداصــف احمــدزی، د اســتاد عب ــحال د خو «Kې5ن ش

 هـ ش کال، هـ مخ.۱۳۹۱، مومند خپرندويه rولنه، ننIرهار، »خوشحال له خولې
 د استاد عبدهللا بختا� قلمي يادVت.. ۲۶
سيد نظيم  سيدي، لس کلن زېرى، د ختيزې سيمې ليکوالــو او ژورناليســتانو . ۲۷

ـــــه rولنـــــه  ١٠ -٨هــــــ ش کـــــال، ١٣٩١، خپلواکـــــه rولنـــــه، دانـــــش خپرندوي
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 مخونه.
 مخونه. ١٠ -٨لس کلن زېرى، . ۲۸
ــا اداره، د . ۲۹ ــا او پياوړتي ــتو د پرمختي Pــدزى، د پ ــد اصــف احم ــدوی محم Kې5ن

 مخونه. ۶۹ -۶۸هـ ش کال، ١٣٩۴افغانستان ميل تحريک، 
 د اکاډميسین سلي ن اليق شفاهي وينا.. ۳۰
 مخونه. ١٠ -٨لس کلن زېرى، . ۳۱
دايــرة املعــارف، Kلــورم rــوک، د افغانســتان د علومــو اکــاډمي، د دايــرة  آريانــا. ۳۲

 مخ.۱۲۳هـ ش کال، ۱۳۹۰املعارف ریاست، 
 مخونه. ۶۹ -۶۸د پPتو د پرمختيا او پياوړتيا اداره، . ۳۳

 مخونه. ١٠ -٨لس کلن زېرى، 
 د Kې5نوال حبيب هللا رفيع قلمي يادVت.. ۳۴
 Vت.د Kې5نپوه عيل محمد منIل قلمي ياد. ۳۵
 د Kې5نپوه نرصهللا نارص قلمي يادVت.. ۳۶
 د Kې5نپوه سيد محي الدين هاشمي قلمي يادVت.. ۳۷
 د Kې5نوال محمد نبي صالحي قلمي يادVت.. ۳۸
په قلم مجله کې چې په پېPور کې د افغانستان د جهادي Kې5نو مرکز له خــوا . ۳۹

ارو نومونــو لیکنــي کــ5ي دوه مياشتن� خپرونه وه، په کې يادو شويو ليکوالو په مســتع
 .چې اصيل ليکوال يې استاد رفیع را وVودل

محمد زرين انdور، د زيتون بانو کيسې د dVمنو د ژونــد هينــداره (مقالــه)، د . ۴۰
هـــ ۱۳۹۴مــه %©ــه، ۵افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبياتو مرکز، کابل مجله، 

ومــو ادبيــاتو پــه پرمختيــايي مخ. Kې5ندويه ملکه مشرتي، د پPتو د منظ ۶۴ش کال، 
 بهl کې د dVو ون~ه، ناچاپ اثر.

د استاد رشاد ژورنالېستيکي ه¿ې، امl جان وحيد احمدزی، عالمه رشاد پــه . ۴۱
  مخ. ١٣١ننIرهار کې (د مقالو rولIه)،  عالمه رشاد په ننIرهار کې، 

 اسدهللا ارما�، په کندهار کې د عالمه رشاد اکاډمي غ5ى.. ۴۲
تاد رشاد ژورنالېستيکي ه¿ې، امl جان وحيد احمدزی، عالمه رشاد پــه د اس. ۴۳

  مخونه. ١٣١، ١٢٦ننIرهار کې (د مقالو rولIه)،  عالمه رشاد په ننIرهار کې، 
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محمد زرين انdور، د زيتون بانو کيسې د dVمنو د ژونــد هينــداره (مقالــه)، د . ۴۴
هـــ ۱۳۹۴مــه %©ــه، ۵د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبياتو مرکز، کابل مجله،  افغانستان
مخ. Kې5ندويه ملکه مشرتي، د پPتو د منظومــو ادبيــاتو پــه پرمختيــايي  ۶۴ش کال، 

 بهl کې د dVو ون~ه، ناچاپ اثر.
وليس سندرې، لوم5ى rوک، د افغانستان د علومــو اکــاډمي، د ژبــو او ادبيــاتو . ۴۵

 کال، شپاړسم مخ. هـ ش١٣٦١مرکز، 
 د Kې5نوال عبدالظاهر شکېب قلمي يادVت.. ۴۶
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  �ې
ندویه �ل غو�� خاورې

  

  د ادبياتو او ژانر اړيکې
  

  لن�یز:
 sې5ونکو لــه خــوا د ادK وانو او مبتديJ ینوJ په دې وروستیو کې %ورو چې د
ډول او ادs ژانر ترمن¡ برید پولې ماتې شــوي، ډېــر Jلــه ادs ډول او ادs ژانــر نــه 
جال کوي او دواړه ته یا ژانر او یــا هــم ادs ډول وايــي، پــه داســې حــال کــې چــې دا 

د منdپانIیز جوړVت له پلــوه Jمکــې او دواړه هم د جوړVتي جوړVت له پلوه او هم 
  اس ن هومره توپیر لري. 

په دې معنا د ارسطو د ډلبندۍ له مخې ادبیات په rوله کې په دریو لویو برخــو 
یا ډولونو باندې وېشل کې"ي، چې ح يس، لیریک یــا غنــايي او ننــداریز یــا انdــوریز 

اندې وېشــل کېــ"ي چــې دي او دا هر یو ډول په خپل ذات کې بیا په کوچنیو برخو ب
ــم د جوړVــت او  ــه ه ــه دي، چــې هغ ــا ادs ژانرون ــې بی ــوچن� برخــې ي ــه ک همدغ
منdپانIې له مخې رسه توپیر کوي، که چېرې د جوړVت له مخــې او منdپــانIې لــه 
مخې توپیر ونه ک5ي، نو هغه بیا بېل ژانر نه دی او که چېرې يــې لــه دواړو اړخونــو لــه 

 ر دی. مخې بدلون وک5، نو بیا بېل ژان
  رسیزه: 

ادبیات د لويې وېشنې ترKنــ} کــوچن� وېشــنې هــم لــري او هــره وېشــنه يــې 
و او ېــ" Jانته نوم او Jانته Jان5Iنې لري، خو موږ ډېر Jله دغو بــاریکیو تــه نــه Jیــر ک

rول په یو ډول %©و، چې د دې معنا داسې ده لکه موږ چې ادب تاریخ، ادب تیوري، 
 Íول یــو ډول و%©ــو او تــرمن¡ يــې جوتــو توپیرونــو تــه هــېr کره کتنه او ادبپوهنه sاد
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  توجه ونه ک5و.
دقیقاً ډغه ډول نابرابرۍ نه یواJې د ادبیــاتو مینــه وال او لوســتونکي الر ورکــي 

ت هم له خپلې دایرې بايس او ډېر Jله يې نــوم هــم لــه ننIــونې او کوي، بلکې ادبیا
ستونزې رسه مخامخوي، نو د دې لپاره چې دغو باریکیو ته Jیر شــوي اوســو پــه کــار 
ده چې د ادبیاتو هر یو صنف، ژانر، ډول او نوعه په دقیقه تو%ه مطالعه او Jان يې په 

ات، ادبیات يش او که داسې ونه کــ5و مشرتکاتو او توپیرونو پوه ک5و، نو هله به مو ادبی
کېــدلو کنــدې و بې له شکه په خپله به مو په خپل الس خپلو ادبیــاتو تــه د زوال او مرت 

  کېندلې وي. 
  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 

د دې Kې5نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې تر اوسه پورې موږ د پPتو 
ا ل" تر ل"ه زما له نظره نه ده تېره شــوې داسې مقاله نه لرو ی کومهادبیاتو په برخه کې 

 باندې يــېدغومره ظریف او ورته وخت کې لوی او بنس<یزې مسئلې په چې د ادبیاتو 
Jیرنه ک5ې وي او د ادبیاتو د ډول یا نوعې او ژانــر تــرمن¡ دې يــې توپیرونــه پــه %وتــه 

  ک5ې وي. 
رونه او مشــرتکات په دې لیکنه کې دا او دې ته ورته لویو او کوچنیو مسایلو توپی

  په ډېره جوته تو%ه Kر%ند شوې دي. 
  د �ې
نې موخه: 
ده چــې زمــوږ د ادبیــاتو روح او جوړVــت پــه ســمه تو%ــه  ې موخــه داد دې Kې5ن

درک يش، سم ډلبنــدي يش او هــر یــو ژانــر او ډول د خپــل جوړVــتي او منdپــانIیز 
لــې او بلــه برخــه جوړVت په ر¢ا کې تر Kې5نې الندې ونیول يش. یعنې یوه برخه پــه ب

  په بلې کې مختلط نه يش. 
  د �ې
نې پو�تنې: 

  په دې Kې5نې کې الندې پوVتنو ته Jوابونه ویل شوي:
  ادبیات Kه شی دی؟ �
  ادبیات په کومو برخو وېشل شوي؟ �
  کوم شیان ادبیات دي او کوم نه؟ �
  ادبیات په rوله کې چا، کله په Kو برخو وېشلی؟ �
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  د ادبیاتو او ژانر ترمن¡ اړیکه او مشرتکات Kه دي؟ �
  ایا د ادبیاتو ډول او د ادبیاتو ژانر یو شی دی؟ �

  او د دې ترKن} Jینې نورې کوچن� پوVتنې هم Jواب شوې دي. 
  د �ې
نې روش:

په دې Kې5نه کې تر ډېره له تحلــیيل، توضــیحي او ترشــیحي میتــود Kخــه کــار 
  اخیستل شوی. 

  د �ې
نې اصيل م�: 
کله چې د ژانر یا Jېل کلمې یادونه کې"ي، نو وررسه د ادبیاتو د کلمــې یــادول 
هم اړین دي، Jکه د ادبپوهانو په وینا دا دواړه اصطالحIانې یــو د بــل الزم او ملــزوم 

ورۍ دي او له یو بل پرته يې Kې5ل ناشونې خــربه ده، Jکــه مــوږ چــې کلــه یا نوک او 
هم په ادب کې د ژانر خربه کوو، نو موخه مو جوته وي چــې ادs ژانــر یــادوو او چــې 
کله يې بیا دقیقه Kې5و، نو بیا د نظمي او نÎي ژانر ترKنــ} د هــر صــنف یــا ژانــر پــر 

دې تو%ــه د یــوې موضــوع rــول  Jان5Iنو په تخصيص تو%ــه د بحــث لــ5ۍ پیلــوو او پــه
اړخونه را سپ5و، نــو د دې لپــاره چــې دا دواړه موضــوعات هــم پــه دقیقــه تو%ــه Kېــ5ل 

ادب او بیا ژانر په اړه Kر%ندونې له درنــو لوســتونکو د شوې وي، اړینه ده چې لوم5ی 
  رسه رشیکې ک5و:

عــايل  پوهان وايي چې ادبیات د هw له ژانرونو یا ډولونو Kخه یو داسې غوره او
ډول دی، چې په کارولو کې يې انسان Jان Vــه احساســوي او دا VــېI©ه يــې د دې 
المل شوی چې ادبیات يې ژبنی هw نومولی. البته هw ډېرې برخې یــا ډولونــه لــري 
چې له رسام�، خطاط� او انdور%رۍ Kخه واخله بیا تر نقاشــ� او موســیق� پــورې 

سان والړ، بې خونده او ډارونکي ژوند rولې برخې په کې شاملې دي او دې برخو د ان
ته Jان5Iې Vکال او Jال ورک5ې ده، خو ادبیات په دې rولو ډولونو کې Jــان5Iی ډول 
دی چې ادبپوهانو له زړه را پاKېدلې او زړه راVکونې خــربې بللــې دي، خــو دا چــې 
تیوریکي مسایل په هېJ Íای کې اتفاقي نــه وي او هــر مهــال او نســل يــې لــه خپلــو 

و رسه سم تعریفوي، نو  پورته خربې یا تعریف هم د Jینــو لــه خــوا چنــدانې د غوVتن
  منلو وړ نه دی او په اړه يې خپل نظریات داسې Kر%ندوي: 

هره هغه وینا لیکلې وي که نا لــیکيل "شــفاهي"، نظــم وي کــه نــÎ؛ خــو چــې «



      کابل مجله

٢٦ 
 

  )۱(. »بلل کې"يهwي ارزVت ولري ادب 
دې تعریف ته په کتو رسه که چېرې یوه وینا هwي ارزVت ونه لري، خو منظمه 
او مرتبه وي ایا بیا هم ادب بلل کې"ي او که نه، Jکه لکه KنIــه مــې چــې پورتــه هــم 
اشاره وک5ه، هر دور Jانته غوVتنې او اړتیاوې لري او دا اړتیاوې اکÎه وخــت د دور او 

ال وي، نو Jکه وایو چې دا تعریف Vايي ختیdوالــو لپــاره د منلــو مهال له پلوه رسه ج
وړ وي، خو لویدیdوال يې په اړه نیوکې لري او په مقابــل کــې يــې خپــل نظریــات یــا 

  اخیستنې داسې رشیکوي: 
 د ل<رېچــر او اســتع لې"ي معنــا پــه ژباړې د literatureادب د انIریزي ژبې د  

 ل<رېچــر ورکــوي. معنــا لیک او خط د چې ده وتلې را نه ریPې له )litra( ژبې التیني
 النــدې کــې پایلــه پــه چــې لــري هــم معنــا حاصــلولو پــوهې او کــول لوست و لیک د

   کوي: سازي زمینه ته تعریفونو
  وايي. ته ساتلو اندازې د Kیز Kیر Kه د او پوهې زیرک�، کې عرs په ادب �
 کېـــ"ي. ترالســـه Kخـــه کتـــابونو لـــه چـــې وايـــي تـــه معلومـــاتو هغـــو ادب  �

  (ډسکودس).
 Kر%نــدولو رن} داسې په خیاالت او احساسات لیکيل س5یو او dVو الیقو د �

  (بروک) واخيل. خوند نه ترې لوستونکی چې وايي ته
  (ارسطو). وي. کې په صداقت ادs ولې وي، نه خو رVتیا منطقي کې ادب �
 لطیف Kر%ندونه هغو د دي ورک5ي Kیزونه دایمي کوم ته انسان چې قدرت �

  (میاکن). دی. ادب
  (آرنول~) دی. تفسیر ژوند انسا� د ادب �
 تــاليف تېروتنــو خپلــو د وسیله په يې انسان چې ده ه¿ه هغه انسان د ادب �

  )۲( (امرسن). کوله.
 ایــا او يش الیJوابــو  غوVــتنې خلکو او rولنې د زموږ هم بیا تعریفونه دا ایا خو

  شو؟ موندالی يې کې په وایو موږ چې Kه هغه او دي وړ منلو د ته موږ
 رسه کې سیمو اکÎو په پلوه له تعریف د مسایل تیوریکي چې ده خربه سمه دا

 کلتــوري ولــس او rــولنې هــرې د ایــا خــو لــري، نــه پــولې وینا په پوهانو د او وي ورته
   دي؟ مشرتک مسایل فرهنIي او ارزVتونه
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  وي؟ ورته رسه غوVتنو له rولنې بلې د م� ک� به غوVتنې rولنې یوې د ایا
 یو ادب چې او دی یو هم ادب ن5ۍ rولې د خو بیا نو وي،  هو Jواب چېرې که

 ولــس هــر او ژبــې هرې د چې کې حال داسې په يش یوه هم ژبه چې ده شونې شو،
 راغــيل اکــÎ تــه ادب پPــتو چــې دی علت همدا او لري رن} او ېنJانJ  5Iانله ادب

 نــه پPتو کPنې منظر او انdورونه يې یا او دي خونده بې ډېر یا کې لوم5یو په ژانرونه
 او هــw دومره کې په بیا او اخیستی رن} پPتني يې رسه تېرېدلو په وخت د خو دي،

 نــو برېPــي، شــو�نا هــم يــې %©ل پردي چې شوی غالب رن} وليس پPتني سوچه
 Kر%نــدونې هــم پوهــانو زمــوږ اړه په تعریف د ادب د رسه کتنې په ته مالحظو همدې
    شو: Jیر به ته تعریف حبیبي عبدالحی پوهاند د چې ک5ي

 وايــي ته ذکاوت او ظرافت زړه او ژبې د او کیاست او Vې5Iې ژبه عرs په ادب«
 پــه ادب کــې اصــطالح پــه امــا دی، تعریف لغوي لن~ يې تناول حسن او ظرافت چې
 پــه هغــه د ســ5ی چــې دی ریاضــت Vــه یــا پوهنــه هغــه ادب کې"ي: تعریف ډول دې

 Kخــه خطــاو او تېروتنــو لــه یــا مــومي Kخــه Vــې5Iو لــه Vې5Iه یو او فضیلت یو وسیله
  کې"ي. ژغورل

 بــد او خطــاء لــه ســ5ی چــې ده Vــې5Iې ملها هل اصطالح او لغت د ادب خالصه
 دلتــه او دی کار علم د اخالقو د يې بیان چې لري اړه قخل او خوی په او سا± Kخه

  )۳( .»لري نه اړه بحث دې په
 لــري، خــربې Vــې او پورې زړه په ډېرې شو Jیر ته تعریف حبیبي دپوهان د که

 ســمې رسه غوVــتنو له وخت خپل د هم حبیبي عالمه معلومې"ي چې KنIه لکه خو
 دا او اخــيل رن} Kخه rولنو او ونوقاموس عرs له خربې دا يې ډېره تر او ک5ي خربې
 همغــ"ی ډېــر رسه اقتباســاتو او اخیســتنو را له نسل بل د نسل یو چې ده خربه جوته

   شو: متوجه Jل یو هم ته تعریف رVتین پوهاند د چې کې"و اړ Jکه نو دی، نه
 پــه ســاتلو د انــدازې د يش هر د او بلنې زیرک�، پوهې، د کې لغت په عربو د«
 چــې ادب نفيســ یــو دی، ډولــه دوه پــر ادب کــې اصــطالح پــه او دی راغلــی معنــاوو

 په مطلب Kخه دې له چې دی ادب داسې بل او وايي ته Vې5Iې او فضیلت اخالقي
  )۴( .»دي کول Vکاره مطلب خپل او لیکل او ویل طریقه Vه

 لکه او راغلی rولنې عرs له ادب چې جوتې"ي هم نظریاتو له رVتین پوهاند د
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 د هــم يــې نظریــات همداســې بويل، شوی اخیستل را rولنې عرs له چې يې KنIه
 يش نــه اړتیاوې او غوVتنې rولنې د زموږ هم بیا چې دي ورته ډېر رسه rولنو له عربو
 اســدهللا لیکــوال نÎ خوږ او ناقد وانJ نسل خپل د چې کې"و اړ Jکه نو کوالی، پوره

    واورو: اړه دې په خربې غنضفر
 پــه کلمــه دا چــې شته امکان ډېر وه، نه پخوا کلمه (ادبیات) د کې ژبو په زموږ«

 کــې نتیجــه پــه ژبــاړې د ژبو هغو له او بلدتیا د رسه ژبو اروپايي له کې پې5یو وروستیو
     )۵( .»وي شوې جوړه

 ژبــو اروپايي له بلکې نه عرs کې اصل په کلمه ادب د چې وايي غضنفر استاد
 نــو شوی، Jای یو وررسه روستاړی (ات) د چې دا او راغلې ته ادب او ژبې پPتو Kخه

 ډېــرې کــې ژبه پPتو په موږ Jکه وي، عرs دې دا %واکې چې لري نه معنا دې د دا
 وضــوع/م مشــکالت، مشکل/ ، لکه لري، روستاړی (ات) د هغه چې لرو کلمې داسې

 مخــې لــه روســتاړي (ات) د یواJې او ادبیات / ادب او ریاضیات ریايض/ موضوعات،
 پــه Jکــه دا دی، هــم Jای پر منطق دا ډېره تر چې شو نه بلالی عرs کلمې دا موږ
 Jیــر ورتــه کــه شــوي پPتو اوس او دي موجود ژانرونه نÎي Kومره چې کې ژبه پPتو

 نېغــه پــه نېغ هم یا او الرو له ادب اردو او اريسپ د یا Kخه ژبو اروپايي له يې اکÎ شو
 د پــرې يــې اوس او ک5ي خپل هم ادب زموږ چې راغيل ته موږ Kخه ژبې انIریزي له

 چېــرې کــه نــو شو، نه بلالی بهر� يې صورت هېÍ په چې غوړولی سالو داسې پPتو
 لــوی یو غېه د او دی غوره تعریفونو نورو تر تعریف ل<رېچر د ه غه بیا ومنو خربه دا

   بويل. ادب وینا مخیله هره چې دی دا والی غوره
 او اســانې"ي هم نور Kه ل" مطلب زموږ نو کوو، خربه خیال یا مخیلې د چې کله

 دی نــه ادب هغــه لــري ونــه خیــال چــې وینا هغه هر رسې"و ته پایلې دې تو%ه دې په
 پورتــه زمــوږ هتو%ــ دې پــه او کوي rینIار ډېر خربه همدې په هم ادبپوهان ننني چې

 ونــه خیــال چې خو وي، مرتبه او منظمه وینا یوه چېرې که چې Jوابې"ي هم پوVتنه
 وسیله په خیال د ظرافتونه دا او لري ظرافتونه خپل ادب Jکه دی، نه ادب هغه لري

   يش. تشخیصېدالی
 رسه لیکوال له چې دي وړتیاوې او استعدادونه هغه تخیل او خیال وايي پوهان

 پــه تو%ه راVکونکې زړه په ژبه روانه په پوهه او فکر خپل چې کوي مرسته نېغه په نېغ
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 عقــيل خیــال خپلــه چې وي پام هم مو ته خربې دې خو ک5ي، بیان رسه مهارت ډېر
 شــوو ترالسه د نه واقعیت له چې ده وړتیا او داستعدا هغه خیال وینا بله په یا ده ک5نه

 خــو وپنdــوي؛ انdورونــه فکــري یا حيس نوي کې شعور برشي په وسیله په انطباعاتو
    )۶لري.( ونه موجودیت واقعي یا رVتینی کې شېبه rاکيل په چې وي دا يې به رشط

 ادب د چــې جــوتې"ي و%ورو، عینکو همدې له ته تعریف ادب د چېرې که اوس
 مســایلو Vــوونیزو یــواJې ادب Kېر په پخوا د یعنې شو، Jان5Iی او عام پراخ، تعریف

 پــه خــو کېــ"ي، بلل اثار ادs او ادب مسایل لرونکي خیال بلکې دی، نه Jان5Iی ته
 مســایلو دې د چېــرې کــه کــهJ شی، بل ادب او دی شی یو ژبه ادs چې توپیر دې

 کــارول خیــال ووایــم يــې ســاده که او ادب هم لپاره علومو نورو د بیا نو ک5و، ونه توپیر
 بلــه پرته چ<یاتو له خیال کې بیولوژي یا او جغرافیې هندسې، فزیک، په چې کې"ي،

   لري. نه معنا
 ه،د هم مسئله اثارو ادs د همداسې وک5ه خربه ژبې ادs د چې مو KنIه لکه

 پــرعکس او دي نــه ادs خــو دي، Kې5نیــز او علمــي چې لرو اثار ډېر موږ معنا دې په
 چــې ده دا معنا نو دي، نه Kې5نیز Jله ډېر خو دي، اثار ادs چې لرو اثار داسې ډېر

  يش. بل اثار ادs او دی شی یو Kې5نه
 او شــاعرانو rــولنې یــوې د چــې وايــي تــه اثــارو هغــو اثــار ادs وايــي ادبپوهــان

 او شــعري هغــو د هــم یــا او وي رانغــاړيل کــې په مسایل ذوقي او فکري خپل لیکوالو
 ژبــه پــه rــولنې یــوې د يــې لیکوال rولنې یوې د چې ده کاږنه هwمندانه rولIو نÎي

  )۷( کاږي.
 یــا تخیــل د کــې مســایلو دې پــه نــو یادو، مسایل ذوقي او فکري چې کله البته

 او دی نــه ادب لیکــل خیالــه بې چې وک5ه دونهیا پورته موږ Jکه ده، حل خربه خیال
    دي. شو� الرې همدې له هم توپیرول اثارو ادs د رسه اثارو نورو له

 Kــو پــه اثــار ادs چــې کېــ"ي پیــدا پوVــتنه دا اوس رسه کتلو په ته خربو پورته
 او شــعرونه خونــده بــې او عايل نیمه عايل، موږ Jکه ک5و، توپیر يې KنIه او دي ډوله
 مبتــدي یــو د شــعرونه او لیکنــې الفــت اســتاد د چــې شــو کــوالی KنIه او لرو نÎونه

 جــال رسه غــواړي زور کــايف هــم يې لوستل جرباً  چې رسه شعرونو له شاعر او لیکوال
  ک5و؟

ــادې د ــتنې ی Vــه پو ــواب پ J ــې ــانو ک ــرې ادبپوه ــکونکې زړه او Vــې ډې Vرا 
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 دا چــې کــ5ي ډلبنــدي او تصــنیف يــې اثــار ادs اړخیــز Kــو rول او ک5ي Kر%ندونې
 د وینــا پــه دوی د ده. وړ منلــو د تقریبــاً  لپــاره ادبیــاتو او ژبــو ډېــرو د نــ5ۍ د ډلبندي
� اخیســتې را Kخــه ادبیاتو له یونان لرغو� د دوی اخیستنه او معیار ډلبندۍ اوسن

 یــا اســاس االدبیــات مشرتک یو KنIه چې رک5یو  لیکوالو مهال هغه د الهام دا او ده
    وي. ورته رسه هم یا او وي شی یو یا ل"ه تر ل" چې ک5ي منdته را بنس<ونه
 دی ارســطو Vاغلی لیکوال rوملنلی یو کې لیکوالو نومیالیو په یونان لرغو� د

 حــ يس برخــو لویــو دریــو پــه ادبیــات يــې کــې فــن" شعر "د اثر مغتنم خپل په چې
)Epic،( ــايي ــداریز او )Lyric( غن ــيل )Dramatic( نن ــايي او ویش ــره اروپ ــو ک  کتونک

 او عــاطفي معنــوي، له وېشنې همدې د هم اثار ادs رسه کتلو په ته وېشنې همدې
 هــېÍ ډېــره تــر چــې ده دا VــېI©ه ډلبنــدۍ دې د او کــ5ي ډلبندي مخې له وجدا�

 او فرهنIــي هــم هغــه چــې رسه، تــوپیر لــ" ډېــر پــه او پېــژ� نــه ولــهپ برید ژبن� ډول
 زمــانې، پخــوا ډېــرې لــه تطبیقــات دا او دي وړ تطبیق د کې په دي توپیرونه کلتوري

 دې لــه خــو )؛۸( دي روان پــورې اوســه تــر راهیســې زمــانې له یونان لرغونې د یعنې
 بل د تعریفات او غوVتنې عرص هر د %واکې چې يش خیستل وانه معنا دا باید Kخه
 مــوږ نــو و%©ــو، همداســې يې چېرې که Jکه دي، ورته رسه اړتیاوو او غوVتنو له عرص
 اثــارو ادs د مــوږ چــې کــې حــال داســې پــه کــ5ې، خــربه ضــد خربې خپلې د بېرته

 ورتــه رسه نیولــو کــې پام په ته توپیرونو کلتوري او اړتیاوو کې مواردو اکÎو په ډلبندي
 تــوپیر غوVــتنې ادبیــاتو د rــولنې هــرې د البتــه نه. يې غوVتنې او ادبیات خو وبلله،
 خــربې ســولې او امــن د غوVــتنې ادبیاتو د زموږ کې پیر اوسني په معنا دې په لري،
 بــده لــه ډول یــو نــه ډول یــو پــه کــې rولــه په او دي بیانول مسایل ضد ج5Iې د دي،
 شــعاري همدغــه همرغــ بــده لــه هــم بیــا چې دي، روان ته خوا کېدلو شعاري د  مرغه

 مخــامخ رسه کــيل هــر تــاوده له ولس د ډېره تر او دي خربې زړه د ولس د يې کېدل
 د ورتــه مســایل Jینې هم بیا رسه رسه ذوق� rی� یا او ذوق� بې دومره په خو شوي،
 ډول پــه ســاري د دی، ک5ی پیدا ته Jان Jای چندانې يې نه او دي نه منلو او زغملو

 رسVــندونو او اجدادو مې5انې، وینې، تورې، Jا�ر%ي، د هم اوس همدا ادبیات زموږ
 يــې نه او ورکوي نه ارزVت چندان ته مسایلو جنيس خو بويل، يې Vه او کوي خربې
 Kــو نــه نن له Jکه ده، خربه ناشونې هم منکرېدل برخې دې له خو اوړي، ورته توجه
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 خپلــو پــه مســایل ډول دا هــم بابــا خوشــحال شــاعر ســرت پPــتو د وړانــدې کاله سوه
 نامــه پــه خــان ماrو د کې نÎ په وروسته را هغه تر او ک5ي بیان کې قصیدو او شعرونو

 جرئــت دومــره له خو وک5ل، لیکل يې اړه په مسایلو جنسیتي د او وک5 جرئت دا چا یو
 Kــه داســې يــې نامــه مستعار په او ک5 نه ډا%ه په نوم اصيل خپل هم بیا يې رسه رسه

   ولیکل.
 وال مینــه مســایلو داســې د شــینواری مل سوله عبدالوکیل ېک عرص اوسني په

 ډول دا کــې rولنــه پــه هــم ال خــو کــوي، لیکل ب©ه افراطي په کې برخه دې په او دی
 پــه خــو يش، هضــموالی رسه اســان� پــه Kــوک يې نه او لري نه Jای چندان مسایل
 ورتــه ډېــر اظلح فرهنIي په رسه rولنو نورو له موږ چې %ورو بیا کې مواردو نورو Jینو
 حتــا او عــرs ادب، انIریــزي ادب، اردو ادب، پــاريس د پــورې، ننــه تــر او لــرو والــی

 چــې کــوو %ومــان بلکې راکوي، خوند یواJې نه کیسې فرهنIي Jینې ادب چینايي
 زمــوږ او کوي خربې زړه د زموږ ل"ه تر ل" یا او دي انdورکPنې او پېPې rولنې د زموږ

 او توپیرونــه پــورتني او وايل ورتــه ډول دغــه کــې ولــهr پــه کــه نــو ســپ5ي، را ســتونزې
 د معنــا rوله په چې وک5و، پرېک5ه مطلقه دې موږ چې ده ستونزمنه بیا و%ورو جالوايل

 یــا او لــري توپیر وررسه معنا rوله په او دي نه منلو د ته rولنې بلې ادبیات rولنې یوې
 ويش پاملرنــه ورتــه تو%ــه ميعمو  په که خو لري؛ ن"دیوالی او دي شی یو معنا rوله په
 د نــو بیــا ومنلــه خربه دا چې مو کله او ید زیات ن"دیوالی توپیرونو تر يې کې rوله په

 برخــو درېو په ادبیات کې rوله په وايي چې منو، هم خربه دا ارسطو پوه لوی د یونان
 نظــر دا او دي ننداریز او غنايي داستا�، یا ح يس هغه چې شوي، ډلبندي باندې

 پــه پــورې اوسه تر او شوی وړاندې خوا له هغه د کې پې5ۍ Kلورمه په کې حقیقت په
   کې"ي. منل او کې"ي پالل تو%ه دودیزه

 یو وررسه هم ډول Kلورم رسبېره ډلبندۍ ډوله درې دې پر بیا پوهان Jینې خو
 تعلیمــي یــا ډول دې د شــته، هــم )Didactic( دیــدکتیک Vوونیز وايي او کوي Jای

 او فــرد چــې کې"ي پیدا کې پ5او هغه په او ده ک5ه زده او پوهه اخالق، موضوع ادبیاتو
  ورسې"ي. ته پوړیو Jینو پوهې د rولنه

 د ادب اســالمي پــه لــري، مهــال تېر اوږد کې ادب په ولسونو زیاترو د ډول دغه
  )۹( کې"ي. %©ل ډول لرغونی ډېر ډول ادs (تعلیمي) Vوونیز
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  )Narrative( نیرتیــف ډول پــنdم چــې دي نظــر دې پــه بیــا پوهــان نور Jینې
 ډولونــه وصــفي او Vــوونیز نظــر پــه نقــادانو اکــÎو د خــو شته، هم ډول یا ادب وصفي
   راJي. کې KانIو په ډولونو درېو لوم5یو هغو د او دي نه ډولونه خپلواک او اصيل

 پــه پورې اوسه تر چې وي توان دومره کې ډلبندۍ دې په چې کله حال! هر په
 ده اړینــه خــو بیــا کــولی پیــدا يش نــه نظر بدیل يې ادبپوهان او لري Jای کې rولنه
    وپېژنو: تو%ه لن~ه په يې Vکارنده یوه هره دا چې

 ده، معنــا پــه ورتیــا زړه او مې5انــې د کــې لغــت پــه رسه فتح) لوم5ۍ (په ح سه
 دې پــه ادبپوهــان Jینې هم Kه که دی، ډول ادs پخوانی او لرغونی ډېر یو ح سه

 د او یرغلونــه پهلــوان�، جIــ5ې، نــ}،ج کــې ذهــن په انسان د ح سه چې دي نظر
 ح ســې پلــوه لــه معنــا د کې حقیقت په خو کوي، وړاندې انdورونه پراختیا د هېواد
 ال چــې ده رشحــه داسې تاریخ د ح سه معنا دې په لري، اړخونه او معنا%انې ډېرې

 پېPــو لوم5نیــو د حــاالتو پخوانیــو او پیرونــو تېــرو د یــا شوې پیل وي نه دورې تاریخي
    ده. سپ5نه او حهرش 

 حالــت پــه خــاپوړو د ال چــې شعر %~ داسې دی شعر %~ یو هېوادونو د ح سه
 او خیال اساطیر، او تاریخ کې هغې په چې دی %~والی حالت هغه د یعنې وي، کې

 مــوږ چې يش، و%©ل شاعر مورخ او مورخ شاعر کې په او وي شوې اغ"ل رسه حقیقت
 لــرو. پــ5اوو داســې کــې تــاریخ پــه نــ5ۍ د کــې rولــه په یا او تاریخ په ادبیاتو د ن5ۍ د
)۱۰(  

 بلکــې رانغــاړي، نــه مســایل شعر د یواJې ح سه چې %ورو کې تعریف دغه په
 چــې راچــاپېروي، غېــ" علومــو برشــي rولــو لــه کــې حقیقــت پــه او Jــي هــم ته تاریخ

 یــو دا او شــته نــه Jکــه رسه اړخونــو rولو له ح سې د کار زموږ خو ده؛ هم همداسې
 "دو.پرېــ تــه Kې5نــې راتلــونکې يــې به تو%ه په موضوع Jان5Iې یوې د دی، بحث بېل

 یــو ح ســه چــې وي، پــام هــم مو ته خربې دې خو ده، ح سه ادs موخه  مو دلته
 rولــه پــه خو يش، نه %~ رسه باید دواړه دا او شی بل نظم یا شعر ح يس او دي شی
 یــو بــه ح ســه چــې ده دا Jان5Iنــه یــوه ترKن} Jان5Iنو نورو د ح سې ادs د کې

 اغــراق د حتــا بــه کې دې په او وي والړ مینه پر ډېره تر به داستان دا او لري داستان
 وي، ســتونزمن منــل يــې بــه ناکله کله چې وي، کارېدلې ادبیات پورې ترکچې غلو او
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 همدغــه چــې کېــ"ي مخــې لــه جزبــاتو او مینــې د بــه افــراط ډول دا کــې rوله په خو
   يش. ستونزمن پرې شک چې کې"ي المل دې د راVکون زړه او جزبات

 پــه چېــرې کــه او دی داســتانوالی یا والی ییز کیسه ان5IنهJ بله کې ح سه په
 اوســنیو د ح ســې د نــو وي، نــه داســتان کــې rولــه پــه یــا او داســتان مینــې د کــې

 دا ح ســه وي. کې په باید موضوعات دا چې دا معنا وJي، Kخه دایرې له تعریفونو
 او کــوو ســنهب مسایلو همدې پر موږ خو لري، هم Jان5Iنې نورې Jینې ورته ته دې او

   دی. والی غنايي هغه چې ته برخې دوهمې ډلبندۍ د ارسطو د ورJو
 د لیکــوال او شــاعر د واقعیتونــه یــا مســایل پورتــه Jله ډېر کې ادبیاتو غنايي په

 کېــ"ي. وړانــدې تــه rــولنې او مــنعکس مخې له عواطفو او احساساتو منشور، د ذهن
 وړانــدې داسې وسیله په القیتخ ذهني خپل د ادبیات دغه شاعر معنا دې په )۱۱(

 تــاوجن اغــراق د هــم نه او پ<والی يش نه طتفری او افراط قلم د یا ذهن د چې کوي،
 دومــره کې په هwیت او جزابیت چې دا خو يش، سپارلی ته %ردونو زمانې د انdورونه
 هــم منــل يــې Jکه نو وي، ناشونې ترې صربول زړه چې وي، Jغلولې مراندې هwي

   بويل. روا مجبوراً 
 کــې اصل په ادبیات غنايي چې وايي کې ادs انواع اثر خپل په شمیسا ډاک<ر

 د کــوي، مطــرح عواطــف او احساســات خپــل شــاعر کې هغې په چې دي اشعار هغه
 (د بــربط لــه کــې یونــان لرغــو� پــه وو هم لن~کي چې اشعار ډول دا وینا په نوموړي
� پــه چــې دی هــم المــل همــدا او کېــدل ویــل Jــای یــو رسه ده) اله ډول یو موسیق
   )۱۲( دی. موندلی شهرت نامه په ادبیاتو لیریک د يې کې ژبو انIریزي

 معنا%ــانو یــا ب©ــو دوو پــه کــې حقیقت په ادبیات غنايي ک5و لن~ه را خربه که نو 
 يــې برخــه بلــه او دي اشــعار عــاطفي یــا احســايس يــې ب©ــه یــوه چــې کېــ"ي، کــارول

 یو په عمر rول شاعر چې ده خربه شوې منل هم دا او اشعار لرونکي مینه یا عاشقانه
 کلــه او کــوي وړاندې خیاالت ډول وی نو رايش، عواطفو په چې کله وي، نه کې حالت

 Jلــه ډېــر Vــايي چــې پنdــوي ادبیــات ډول بــل بیا نو راوپارې"ي، احساسات چې يې
 الړو کــ5و تــو لــه هــم لیکــوال یــا شــاعر ناکله کله خو ولري، رسه Jانه له هم پPې �

   يش. پورته وسې له يې کول راپورته بېرته چې يش، مخامخ رسه
 ادبیــات ډول دا چــې دي ادبیــات ننــداریز برخه درېیمه ډلبندۍ د ارسطو د نو



      کابل مجله
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 rــولنې د شــاعر کــې ادبیــاتو ډول دې پــه یعنــې زېــ"ي، ادبیــاتو غنــايي لــه Jلــه ډېــر
 دې او اتــرو خربو ادا%انو، سکناتو، حرکاتو، په و%5و د rولنې د Jن~ه له پرته واقعیتونه

 دا يــې کــې طــرز خــربو د او اک<ونــه کرک<رونــو د یعنې Kر%ندوي، کې مسایلو ورته ته
 وايــي، هم ادبیات انdوریز یا ډراماتیک ورته لهام همدې له چې پنdوي، ادبیات ډول

   لري. ډېر Vوول او ل" لیکل ادبیات ډول دا چې وايي Jکه ورته انdوریز
 ادبیــات ډراماتیک ته ډول مهم یو ډولونو ادs د ارسطو وینا په شمیسا ډاک<ر د

 تــه ولوک تررسه ک5نې یوې یا کولو کار یو د کې یونان په ډراما ویيل، ادبیات ننداریز یا
 کېــ"ي. Vــوول کــې صحنه په چې دی هw داسې یو شو ویلی نو پېPې"ي، چې وايي

)۱۳(  
 تــر ادب دغــه کې پیر ننني په او وايي ته ادب انdوریز ادب ننداریز چې %ورو نو
 وايــي چــې ده هم مقوله مشهوره علم د ژورنالیزم د او لري وال مینه زیات او پراخ rولو

 دلتــه خــو کــوي، استازيتوب کلمو زیاتو د هم سلو تر ناکله کله حتا او سلو د انdور یو
 برخــه انdــوریزه ادب پPــتو د کــې rولــه په یا برخه غهد زموږ چې ده دا خربه تاسف د

 خپــل يــې بــه یــواJې نــه نــو يش، ونه ورته توجه جدي که او ده شوې پیکه ډېره اوس
 معــريف مذبــذب  او ترهIــر هــم يــې بــه قوم لوی یو بلکې وي، ورک5ی السه له اصالت
   وي. ک5ی

 Vــکاري داســې نــه ډلبنــدۍ او وېش پورتني له ادبیاتو د ک5و راrوله خربه که نو
 پــر او دي شــامل منثــور کــه او دي منظــوم که ادبیات rول کې ډلبندۍ دغې په چې
 ال پــورې اوســه تــر چــې ډلبندي دغه ارسطو Vاغيل د چې شو ویالی موږ اساس دې
 لپــاره ډلبنــدیو جزیــي د موږ او ده ډلبندي کيل او عمومي لري موارد استع ل د هم

 بــې چې شو، الړ ته ډلبندیو جزیي باید لپاره ندیوډلب مشخصو او دقیقو د ل"ه تر ل" یا
 لــه ژانــر چــې Vــکاري داسې او کې"ي مطرح دلته چې ده، مسئله ژانر د هغه شکه له

    لري: اړتیا ته پېژندنې لن~ې یوې چې ده برخه یا صنف زې"ېدلی را نه ادبیاتو
 کــې لغــت پــه چــې شــوې اخیســتل Kخــه ) Genre( لــه کلمې فرانسوي د ژانر

 هغــه اثــر بــدیعي -ادs د ژانــر کــې اصطالح ادs په او وايي ته ډول او جنس شکل،
 کــې اثر ادs یو په  او ابزارو وسایطو، جوړVت، ترکیبي Jان5Iي د چې ده ب©ه یا ډول

 بیــان د چــارې الرې دغــه چــې وايــي تــه چــارو الرو او ترســیم انdور بدیعي واقعیت د



  ژانر اړيکېد ادبیاتو او 

٣٥ 
 

 درېــو پــه اثــار بــدیعي – ادs وینــا بله په یا کوي معريف او تشخیص امکان او دودک5ن
 پــه مســایلو حیــا± د او رانغــاړلو د اثــارو دغــو د چې دي، شوي ډلبندي باندې برخو

 اړتیــا تــه وېــش تخصيصــ او کــوچني هم بیا لپاره کولو منعکس او وېشلو ب©ه کوچني
 وايــي. ژانــر کــې ر¢ــا پــه ډلبنــدۍ عمــومي پورته د ته وېش کوچني همدغه چې شته

)۱۴(    
 برخــو درېــو پــه کچــه لویــه پــه یا کې rوله په ادبیات رسه کتو په ته تعریف پورته

 چــې لــري، ډلبنــدۍ کــوچن� بیــا کــې ذات خپــل پــه برخــه هره دا خو شوي، وېشل
 یــوې د دلتــه البتــه خــو وايــي، ژانــر تو%ــه مســلکي او تخصيص په ته ډلبندیو همدغو
 مســایلو همــدغو د ژانــر وینــا پــه لویــدیdوالو د چــې دا هغه او دي ناړی یادول خربې
� بــه مســایل ادs یواJې او وي ادبیاتو د به ډلبندي دا خو وايي، ته ډلبندۍ کوچن

 چــې KنIــه لکه ډلبندي دغه بیا Jله ډېر موږ خو کې"ي، نیول الندې بحث تر کې په
 ادs او ډول ادs نــر،ژا ادs صــنف، ادs، د بلکــې مراعتــو، نــه کــوي حکم ادبیات

 ادs او ژانــر ادJ sلــه ډېــر حتــا او یــو نه قایل ته توپیر Jان5Iي کوم ترمن¡ ډلبندۍ
 Kر%نــدونې پــوره اړه پــه يــې پورته او ده نه داسې چې کې حال داسې په %©و یو ډول

   وشوې.
 عمــومي ورJــو وي، کــ5ې روVــانه هــم نــوره لــ"ه مو  موضوع دا چې لپاره دې د

 او حــ يس غنــايي، یــا لیریــک پــر کــوو، ډلبنــدي ادبیــات کله چې موږ يې. ته بحث
 پــه کــې rوله په ادبیات پPتو چې وايي او سپ5و را هم برخه بله یو يې رسبېره ډرامايي

 بیــا Jینې ادبپوهنه، او تیوري بادب تاریخ، ادب چې کې"ي، وېشل باندې برخو درېو
sهمــدغو د هغــه چــې کــې حــال داسې په بويل ډول بېل یو هم کتنه کره یا نقد اد 
 KــانIو درېــو دغو ادبیاتو د موږ که اوس نو ده، برخه ډول یا KانIې یوې د برخو درېو

 د مــوږ چېــرې کــه خــو کــ5ې، ده نــه مــو تېروتنــه ووایــه نوعه یا ډول ادبیاتو پPتو د ته
 فلمــي رومــان، نــاول، کیســه، لنــ~ه لکــه: تــه KــانIو تخصيصــ او کوچنیــو وهنېادبپ

 پــه بیــا دا نــو وايــو، نوعــه ادs یــا ډول ادs تــه نــورو داســې او پېPــې Jــان سناریو،
 ادs بلکــې نــه، ډولونــه ادs دا Jکه دي، وهل ملن~ې خربې خپلې پر کې حقیقت
 تــه دې خــو وي، برخــې کــوچن� نIوKا لویو د معموالً ژانرونه او دي ژانرونه یا Jېلونه

 لــري، نه اړه پورې ډلبندۍ یا نوعې یوې د یواJې بیا ژانرونه دغه چې وي، پام هم مو
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 کــې ډول ننــداریز پــه لکــه لري، ژانرونه کوچني ډولونه ادs واړه درې ارسطو د بلکې
 مــداه شته، ژانرونه کوچني نور ورته ته دې او رسیال فلم، rوrه، Dثیيل ډرامه، %ورو،
 لنــ~ۍ، چاربېتــه، غــزل، قطعــه، مســدس، چــې %ــورو، کــې ادبیــاتو ح يس په شان

،� نــور ورتــه تــه دې او شــعر ازاد شــعر، ســپین کــې وروســتیو دې پــه او قصــیده بIتــ
 کیســه، لنــ~ه نــاول، چــې %ورو، %ې ډول غنايي په شان همدا او شته ژانرونه کوچني

 يــې یــا او %ــ~ول رسه بــل یــو لــه رونهژان دغه چې شته ژانرونه نور ورته ته دې او رومان
   ده. رسغ5ونه قاموسه له ادبیاتو د او خربه ناسمه بلل ډول ادs هم

 پورتــه لــه چــې ژانرونــه همدغــه چېــرې کــه يش پیــدا هم پوVتنه دا دلته Vايي
 بــه بیــا ایــا يش ووېشــل لحاظ موضوعي په کې منdونو خپلو په زې"ېديل Kخه ډولونو

 جاســويس، پولیيس، هېواد�، عشقي، کې ناول په چې و%ور  موږ لکه: وي، ژانر هم
 ژانــر يــو يې یو هر دا شو کوالی ایا نو ولرو، ناولونه ورته ته دې او فولکلوري اقتصادي،

 کوچنیــو پــه ډولونــه ادs لــوی یــا برخــې لــويې چېــرې که چې وویل موږ Jکه وبولو،
sې ژانر د نو يش، ژانر بیا هغه يش ووېشل ډولونو ادIانK ه بیا بهK يش؟ شی  

 خــو دی، ژانر یواJې او یواJې دا چې ووایو باید کې Jواب په پوVتنې یادې د
 نــه مــوږ توپیرونــه ډول دا او کوي توپیر دی جوړVت معنايي چې يې جوړVت داخيل
 ب©ــې بېالبېلې ژانر یو د بدلون ډول دا بلکې بولو، ژانر بېل یو هم نه او Jېل نه صنف،

 بــدلون منdپــانIیز پــر کــې ژانــر دغــه پــه هــم کله که خو دی؛ جوړVت منdپانIیز او
 بېــل بلکــې نــه، برخــې بېالبېلې ژانر  همدې د هغه نو راغی، بدلون شکلیا± رسبېره

 کیســه یــا داســتا� د کــې ادبیــاتو پPــتو پــه مــوږ مهال یو ډول په ساري د دی، ژانر
 شــو، ووېشــل ژانرونــو نــورو پــه هلــه ژانر دا خو الره، ژانر یا اصطالح یوه نامه په ادبیاتو

 کموايل، او زیاتوايل پېPو د ډول، اترو خربو د مکاملو، جوړVت، فزیکي يې کله چې
 لحــاظ فکري په هم کې په بدلونونه نور لسIونو په ورته ته دې او زیاتوايل کرک<رونو د
 ر¢ــا په کولو وضع د آرونو Jان5Iو د يې ته یو هر او شول پیدا لحاظ جوړVتي په هم او

 ورتــه تــه دې او رومــان کیســه، لنــ~ه نــاول، نــن نه هغې له چې شو، وویل ژانر یو کې
 بحثونــه هــم ترمن¡ %� کیسه او کیسې ناول�، او ناول د نن حتا او شول جوړ ژانرونه

 د چــې برخــه، یــوه ژانرونــو یــادو د نــه يش، و%©ل ژانر بېل یو دې هغه چې دي، روان
   دی. هم حق يې مخې له ډلبندۍ او جوړVت
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 والــو ورتــه او قرابتونــو همــدغو د يې کې زمانو پخوانیو په ک5و لن~ه را خربه که نو
 بــه تــه پدیــدې ادs ډول هر او کاوه نه چندان توپیر ژانر او ډول د ادبیاتو د مخې له

 ارهلپــ Jــل لــوم5ي د کې پې5ۍ میالدي شپاړسمه په چې کله خو وایه، ډول ادs يې
 ژانــر د لپــاره ډولونو کوچنیو د ادبیاتو د ) Genette Gerard( ژن� ژرار کې فرانسه په

 او شــول Jیــر ورتــه هم ادبپوهان هېوادونو نورو د وروسته ه غې له نو وکاروله، کلمه
 نــه يــې وروسته را هغې تر او وک5ه هوک5ه رسه ډلبندۍ ډول دې له يې اتفاق په رایو د

Íهې sيې نه او ژانر ته ډول اد Íته ژانر هې sتوپیر دا يې يو هر بلکې ووایه، ډول اد 
 مبتــدي او Jــوان زمــوږ ده هیلــه ورســاوه، را يــې مــوږه تر او غوره تو%ه دقیقه په نوم او

 ادs نــه نــور وروســته دې تــر او يش رJیــ تــه باریک� او نزاکت همدغه هم Kې5ونکي
 جال یو هر دا Jکه نوعه، ادs یا ډول ادs ته ژانر ادs نه او ووايي ژانر ادs ته ډول
sکارندې ادV ،یز په هم چې ديIپانdــتي پــه هــم او لحــاظ منVتــوپیر لحــاظ جوړ 
   لری.

   مأخذونه:
ــه (ادs ژانرونــه)،  -۱ ــمي، د نــÎي ادب ډولون ــیدمحی الــدین هاش وحــدت س

  مخ. ۳۹ملریز کال،  ۱۳۸۹خپرندویه rولنه، ننIرهار، 
 سحر %ل سحر کتوزی، ادب Kه ته وايي؟، بورا پا¢ه،  -۲

http://www.bowraa.com/index.php?option=com  
 ۴ملریــز کــال،  ۱۳۲۵عبدالحی حبیبي، د پPتو ادبیاتو تاریخ(لوم5ی rوک)،  -۳

  مخ.
صدیق هللا رVتین، د پPتو ادب تــاریخ، پPــتو rولنــه، دولتــي مطبعــه، کابــل،  -۴

  مخ. ۵ملریز کال،  ۱۳۲۵
 ملریز کال. ۱۳۹۳اسد هللا غضنفر، ادبیات Kه ته وايي؟، تاند ان<رن<ي پا¢ه،  -۵
 http://www.taand.com/archives/29046  

سیدنظیم سیدي ژبــاړه، پPــتو کــاروان د ژبــاړې ریمون~ الرنس برت، تخیل، د  -۶
  مخ. ۱۰ملریز کال،  ۱۳۹۲مرکز، کابل، 
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پوهندوی محمد عالیم لبیب. مسأله ژانر در ادبیات، خراسان مجلــه، درېیمــه  -۷
د ژبــو او ادبیــاتو علمــي خپرونــه، د  يدوره، نهــم کــال، د افغانســتان د علومــو اکــاډم

  مخ.  ۱۱۸سنبله،  -ملریز کال اسد ۱۳۹۰
 او خــرد د فارســی. شــعر و ادبــی انــواع رضــا، محمــد ډاک<ــر کــدکني. شــفیعي -۸

    مخونه. ۶ -۴ دفرت، دریم او دویم کال، پنdم دوره، Kلورمه مجله، کوشش
 مجلــه ادs، آثار و شعر انوع باب در داوري و نقد موازین شفیعی: رضا، ډاک<ر -۹

     کال. ۱۳۶۸ %©ه، پنdمه او درېیمه وزارت، کلتور او اطالعاتو د فرهن}،
 rولنــه، خپرندویــه رامــین چــاپ، لســم ادبــی، انــواع شمیســا، وشرس  ډاک<ــر -۱۰
   مخ. ۶۳ کال، ملریز ۱۳۸۳ تهران،
پوهندوی محمد عالیم لبیب. مسأله ژانر در ادبیات، خراسان مجله، درېیمه  -۱۱

، نهــم کــال، د افغانســتان د علومــو اکــاډم� د ژبــو او ادبیــاتو علمــي خپرونــه، د دوره
  مخ. ۱۱۹سنبله،  -ملریز کال اسد ۱۳۹۰
 rولنــه، خپرندویــه رامــین چــاپ، لســم ادبــی، انــواع شمیســا، وشرس  ډاک<ــر -۱۲
    مخ. ۱۳۴ کال، ملریز ۱۳۸۳ تهران،
    مخ. ۱۵۹ اثر، همدغه -۱۳
  مخ.  ۱۲۰سأله ژانر در ادبیات، پوهندوی محمد عالیم لبیب. م -۱۴
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  پوهندوى دکتور اجمل �کىل

 

 وسمهال په هېنداره کېاتصوف د 
  
  :لن�يز

ې پــر Kــو Jتصوف خداى ته د رسېدو يوه داسې موثره الر پاتې شوې، چــې يــوا
شــيندىل، Jکــه چــې تصــوف کسو نه، بلکې د مسل نو rولنو پر زياتره برخه يې اغېــز 

پخوا د دين د زده ک5ې مهمه الر وه؛ خو اوس د تصوف هغه تــود بــازار ســوړ شــوى. د 
او آن هغــه معلومــات چــې پخــوا بــه  دين د زده ک5ې لپاره خلکــو نــورې الرې مونــديل

ورپسې خلکو د بغــداد او هنــد ســفرونه کــول، اوس پــه خپلــه خونــه پــه ان<رنيــت کــې 
  ې ديني مدرسې هم اغېزمنې ک5ې دي. موندالى يش او دې آن عام

Jینــو د تصوف د س5ېدو بل المل له دينه ســيايس اســتفاده هــم ده. پخــوا هــم 
د ايــ~يالوژيو يــې باچاهانو د يو بل پرخالف له دينه دا ډول اســتفاده کولــه؛ خــو اوس 

پرخالف د موثرې وسلې په تو%ه وکاراوه او سيايس شو، چې له دې رسه د دين په اړه 
زاويې راپيدا شوې، چې د تصوف د سيايس انزوا فکر يې وJاپه. تصوف له دينــه نوې 

د سيايس استفادې مخالفت او ډېر Dرکز پر اخالقي سم ســمکي کــ5ى، Jکــه چــې 
بې له اخالقي سپې¿لتيا د وحدت پر سمندر ور%~ېدل شونې نه دي، چــې د تصــوف 

  لويه موخه ده.
  رسیزه: 

وزغلــولې،  ېوايي، چې په لوم5ي Jل په مسل نانو کې تصوف هله ريPــپوهان 
چې د مسل نانو ترمن¡ اختالفونه راپيدا شول. دا د اسالمي تصوف لوم5ى پــ5او دى، 
چې د مسل نانو ترمن¡ يې د اختالف د ختمولو او رسه نېژدې کولــو ه¿ــه وکــ5ه. "پــه 
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  )۱( عبايس خالفت کې تصوف عشق شو..."
ې د لرغونيو يونا� علومو ژباړې عامې شوې او پر دين متکل نه په دې وخت ک

بحثونه پيل شول؛ نو اسالمي تصوف دا خپلــه دنــده و%©لــه، چــې ديــن د فلســفې لــه 
  منIولو راوبايس او عشق يې ک5ي، چې له خپلو پlوانو نه قربا� غواړي.

. عشــق شــونې دي ، پــهد اسالمي تصوف په وينا، خداى ته رسېدل په عقــل نــه
  عقل پوVتنې راوالړوي او عشق له يقينه پيلې"ي.

  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 
د دې Kې5نې اهمیت په دې کــې دی چــې د تصــوف رVــتینې الر یــا د تصــوف 
آرې موخې وپېژنو، پرې پوه شو او د کــارونې مــوارد يــې درک کــ5و، Jکــه ډېــر Jلــه د 

یت پرې خپه او خــوا يــې تصوف په اړه هغه خربې یا ناسزاوې اورو، چې انسان یا برش
پرې بده يش، په داسې حال کې تصوف ډېر لوی او پراخ مفاهیم رانغاړي او رسو کار 
يې له انسا� Jواک او په انسا� Jواک کې له عقیــدوي مســایلو رسه دی، چــې لــه 

  هر ډول ناپاکیو يې پاکوي. 
  د �ې
نې موخه:

5ل يش او هغــه په دې Kې5نه کې ه¿ه شوې چې د تصوف rولې خواوې را وســپ
%ونIې خواوې یا هغه اړخونه چې خلکو ته %ون} دي او پــه ناســمه تو%ــه تــرې %<نــه 
کوي یا پرې منفي تبلیغات کوي هغه روVانه يش، کره له ناکره او دین له مســخرفاتو 

  جال ک5ي، د دې ترKن} فردي مسوولیتونه او د تصوف دندې روVانه ک5ي.
  د �ې
نې پو�تنې:

اوس موږ تصوف ته Kومره اړتيا لــرو؟ دا پوVــتنه مــو اړ بــايس، چــې تصــوف لــه 
اخالقي پلوه پر بېالبېلو اجزاوو ووېشو او بيا هر جز ته د اوسن� ن5ۍ د اړتيا پــه تنــاظر 
 �کې و%ورو. د تصوف rولې برخې اوس زمــوږ پــه %<ــه نــه دي، بلکــې Vــايي د اوســن

ې الرې rولنې ته زيان واړوي، چې په هغه کــې د نفــس د %وشــ يل ن5ۍ فرد او له د
غوVتنو بې پروا کېدل، لــه دنيــا نــه مــخ اړول، پــه  يکولو او تعذيبولو په نامه له جسم

تصوف کې بشپ5 ورکېدل، د ظلم پــرخالف د صــرب تلقــ� او داســې نــورې Jــان5Iنې 
ۍ، لــه قــومي، راJي؛ خو پــه تصــوف کــې د rــولنيز زغــم(روادارۍ)، مينــې، خواخــوږ

 Iــارسمتي او مــذهبي تعصــب پــاک rــول انســانيت تــه پــه يــوه ســرت%ه کتــل، د %ناه
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پرJاى له %ناه نه کرکه او داسې نور زرين اخالق هم شته، چــې اوس ورتــه هــم  مــوږ 
اړ  اړتيا لرو، بلکې اوس چې موږ ج5Iې او تشدد Jپيل يو، تر پخوا دې اصولو ته ډېــر

وسمهال او تصوف، د صــوفيانو اخــالق، اتصوف، سيايس انزوا،  کليدي کلمې:  و. ي
rولنيز زغم، د نفس %وش يل کول، مينه، خواخــوږي، انســانيت، لــه %نــاه کرکــه، لــه 

  .تعصب پاک چلن
  د �ې
نې روش: 

په دې Kې5نه کې تر ډېــره تحلــیيل، ترشــیحي او د اړتیــا تــر بریــده لــه انتقــادي 
  میتود Kخه استفاده شوې ده. 

  �: اصيل م
ــې  ــه ي ــ5 او ارشاق ت ــت وک ــم د عقلپرســت� مخالف ــه Kــه ه اســالمي تصــوف ک
لوم5يتوب ورک5؛ خــو بيــا هــم هغــه وخــت لــه دود فرهنIــه اغېــزمن شــو. د اپالتــون او 

د وحــدت پرســت� خــربو پــرې اغېــز وکــ5 او لــه همــدې وختــه  )Plotinusپالتينوس (
او د  يبرغوىل جوړ کــ5 صوفيانو ه¿ه پيله ک5ه، چې خپلو تصويف افکارو ته د رشيعت 

. لــه همــدې ومــوميلپــاره آيتونــه او احاديــث د اثبــات الشهود  ةالوجود او وحد ةوحد
  وخته د رشيعت او طريقت س5ه ج5Iه پيل شوه.

خو د اسالمي تصوف په دې rول تاريخ کې يوه خربه مشرتکه ده او هغه دا چې 
د خپل سيايس نفــوذ لــه  د تصوف ډېره مخه له عوامو رسه وه او دربار له صوفيانو رسه

امله Vه چلن کاوه او بل دا چې تصوف داسې يو مسلک و، چې د انتشار پرJاى يــې 
  د صرب تلق� کاوه.

اهل تصوف د خپلې انزوا دليل دا وايي، چې صوفيان اړ دي، چــې لــه بــديو لــه 
ډکې rولنې ووJي، Jان پاک ک5ي او بيا د rولنې پاک� ته لېچــي راونغــاړي. لــه دې 

خربه پيدا کې"ي، چې تصوف له rولنې بېخي منزوي هم نه دى او تــل يــې د  Jايه دا
  rولنې په Vه بده کې نقش لوبوالى. 

دا سمه ده، چې تصــوف د خواصــو مســلک دى او هــر Kــوک د عطــار د منطــق 
ــ ــري، چ ــه ل ــت ن ــدې دا ظرفي ــانو غون ــورو مرغ ــه ن ــو پرت ــه دېرش ــوړو الطــl ل ــر ل ې ت

نا دا نه ده، چې %نې تصــوف پــه rــولنيز اړو عپوړيو(مدارجو) پکې وريس؛ خو د دې م
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دوړ کې نقــش نــه دى لوبــوىل. پخوانــو، صــوفيانو تــه د دوى د تقــوا لــه املــه احــرتام 
درلوده او داسې صوفيانو پــه rولنــو کــې نفــوذ الره؛ نــو د تصــوف پــه اړه د انــزوا خــربه 

  .  سمه خېژي بالعموم له سيايس ليدلوري
تصوف هغــه وخــت ديــن تــه د ورننوتــو مهمــه دروازه وه؛ خــو تــر راشــده خالفــت 
وروسته عموما اسالمي خالفتونه د اقتدار د چلولولو مرکزونه وو، چې له دين رسه يــې 
چلن ثانوي و؛ خو بالعموم اداري او سيايس چــارې او ســتونزې د خپــل چاپېريــال او 

له پلوه تصوف د دين اخالقي اړخ تــه ډېــر ارزVــت او له ب فرهن} په ر¢ا کې هوارېدې
، Jکه نو صوفيانو د دربار په چارو کې د مداخلې مخه نــه ليــده او لــه ســيايس ورکاوه

. البته کله ناکله چې تصــويف ډلــو سياســت تــه الس اچــوىل، تصــويف وو  يپلوه منزو 
لــه مجبــورې ورJــې يــې رن} يې اغېزمن شوى. يوه بېلIه يې پــl روVــان دى، چــې 

  .  سياست ته مخه ک5ې
مورخ� زياتره په دې نظر دي، چې روVان لــه مغولــو رسه د وســلوالې مبــارزې 

، خو د ده سرت مــذهبي مخــالف� او Jينــې تصــاديف پېPــې د دې المــل رههوډ نه ال 
شوې، چې روVان دې دومره چ<ک له يوې سرتې امپراتورۍ رسه rکر يش. دا هــم د 

ره حده د بايزيد روVان په عرفا� شخصيت يــو يادونې وړ ده، چې پPتون ولس تر ډې
؛ د ېلرلــ �موrى شوي وو او مغول چې پــه طبيعــي ډول يــې لــه پPــتنو رسه دوVــمن

روVان عرفا� غورJن} ته به يې هم ال له پيله د تاريخي تناظر پــر بنســ� پــه شــک 
 کتل. د "اغازپور" د جن} له پيله ړومبى بايزيد خپل پlوان د مشورې لپــاره وبلــل او
 چې له جن} پرته بله الر نه وه، نو هغوى هم د جن} مشوره ورک5ه او سوÑن شــول."

)۲ (  
وشـــوه او چـــې کلـــه د مغولـــو لـــه پرلـــه  تپـــلو او لـــه دې رسه پـــرې جIـــ5ه ور 

پســې تعقيبــه تنــ} شــو، هلــه يــې مقــاوت تــه الس واچــاوه؛ خــو دا مقاومــت يــې لــه 
ه. لــه حالنــامې الوجــودي تصــويف فکــره او مســلکه بېخــي بېــل وســات ةخپــل وحــد

پرتــه لــه خlالبيانــه نيــولې د روVــانيانو د rولــو پlوانــو تــر آثــارو پــورې پــه يــوه Jــاى 
ــو رسه د جIــ5  ــه مغول ــي اســتدالل  وکــې هــم ل ــه اړه کــوم ســيايس او دين د جــواز پ

ــو تصــويف ډلــو پــه اړه کــوالى شــو، چــې د اســالمي  نــه وينــو او دا خــربه د هغــو rول
  دا شوې دي.قلمرو په بېالبېلو Kن~و کې راپي
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  کار دى؟ه اوس مو تصوف �ومره پ
 �پوVتنه دا ده، چې که تصوف سيايس انزوا تــه Dايــل Vــودىل؛ نــو پــه اوســن

  ولسواکه(دموکراتيکه) ن5ۍ کې يې Kه اړتيا ده؟ 
يــې د مخالف او  پخوا چې باچا د خداى سيورى %©ل کېده، اطاعت يې فرض و

يوازې محدودې طبقې يــې هلــه مخالفــت تــه داليــل تراشــل  دوVمن باله شو. خداى
چې %<ې به يې ناخوندې شوې؛ نو ويالى شو، چې هغــه وخــت فــرد هــم پــه rــولنيزو 

زولنو ت5ىل و او هم په سيايس تو%ه محکوم و؛ خو اوسن� ولسواکې نــ5ۍ فــرد  قباييل
الريــون پــه مــ� ونــ~ه ته مخه خالصه کــ5ه، چــې پــه ســيايس بــدلونونو کــې د راى او 

واخيل. لــه همــدې املــه د تصــوف لــه ســيايس انــزوا رسه دلچســپي نــه لــرو، Jکــه د 
  مسؤولو افرادو په تو%ه rولنه زموږ نقش ته سرت%ې پر الر ده. 

شو. تصوف زموږ لپاره د پخــوا�  یپه هره برخه کې انتخاب کوال  کېتصوف  په
  له مخې انتخاs دى. د اوسنيو معيارونو  برخې غوندېفرهن} د بلې هرې 

پخوا تاريخ ته د يوه نکلچي په سرت%ه کتل کېدل، چــې مــازې پخــوان� کيســې 
راته کوي؛ خو په شلمه پي5ۍ کې تاريخ د يوه ژوندي رسي په تو%ه راKر%ند شو. rــي 
ايس ايلي� وويل، چې موږ د مايض په حال کې اوســو. مطلــب دا چــې، زمــوږ rــولنيز 

Jکــه نــو خپــل حــال او راتلــونکې تــه د مــايض پــه  شعور د تاريخ لــه کيســو ډک دى،
  سرت%يو(عينکو) کې %ورو او د سمولو ه¿ه يې کوو.

د تاريخ په اړه دا ډول فکر مو اړ بايس، چې په پخوا� فرهن} کې د وســمهال 
له غوVتنو او اړتيــاوو رسه ســم انتخــاب وکــ5و. کــومې برخــې چــې يــې اوس هــم راتــه 

يې چې زموږ د پرمخت} مخه نييس يا يې لــه  %<ورې دي، هغه راخلو او کومې برخې
  پامه غورJوو يا پرې انتقاد کوو.

تصوف د پخوانيو پرخالف موږ ته تقديس جنبه نه لــري، Jکــه نــو د يــوه علمــي 
سوچ په ر¢ا کې پکې انتخاب کوو. پــاس مــو د دې انتخــاب پــه لــ5 کــې د تصــوف پــر 

" حرضــت ابوالحســن  سيايس انزوا نيوکه وک5ه. د تصــوف بــل مهــم اړخ اخالقــي دى.
 نوري(رح) فرمايي: تصوف د علم نوم نه، بلکــې د Vــو اخالقــو د مجمــوعې نــوم دى."

تصوف يوازې د وحدت آرزو نه وه، بلکې د انســانيت د معــراج حصــول هــم و او د  )۳(
  مولينا جالل الدين محمد بلخي د دې وينا:
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ــرد شــهردي شــيخ بــا    چــراغ همــى %شــت %
ــــت ــــانم آرزوس ــــو¦ و آنس ــــو و دد مل ــــز دي   ک

  ته ايـــم مـــاســـ%فتنـــد:يافت مـــى نشـــود، ج
ــم آرزوســت ــود، آن ــى نش ــت م ــه ياف ــت: آنک   %ف

  او د رح ن بابا د دې شعر:  
  کـــر د %لـــو کـــ5ه چـــې ســـيمه دې %لـــزار يش
  اغــزي مــه کــره پــه پPــو کــې بــه دې خــار يش
ــه ــوه ش ــې پ ــې هس ــيو ول ــه غش ــل پ ــې ب ــه چ   ت

  ) ۴( غىش به ســتا پــه لــور %ــوزار يش چې همدا
پــر لــوى  ةغوندې rولو صوفيانو پر اخالقو rينIار کاوه، Jکه بــې اخالقــو د وحــد  

سمندر ور%~ېدل ممکن نه وو او د دې فکر %<ه rولنې ته هم رسېده، چې Vه اخالق 
  د انسان بقا او rولنيز نظم تضمينوالى يش.

  اوس هم اړتيا لرو؟ته موږ  واړخون واسالمي تصوف په اخالقي نظام کې کوم د
rولنيز زغم: زموږ د هېواد په %~ون په rوله اسالمي نــ5ۍ کــې انتشــار يــوه لويــه 
ستونزه ده، چې بنس� يې فکري اختالفات دي. د تصوف يوه تاريخي کارنامه دا ده، 
چې انسانان يې رسه نېژدې ک5ي دي او په دې نېژديوايل کې يې فرقه يي اختالفات 

ق) ۴۴۲-۳۵۷ابو سيعد ابــوالخl( د چې آن مذهبي تبعيض هم رد ک5ى دى.خو Kه 
  شعر دى:

ـــــاز آ ـــــتى ب ـــــه هس ـــــر آنچ ـــــاز آ ه ـــــاز آ ب   ب
  %ـــــر کـــــافر و %ـــــرب و بـــــت پرســـــتى بـــــاز آ
  ايـــــن در%ـــــه مـــــا در%ـــــه نوميـــــده نيســـــت
ـــــاز آ ـــــه شکســـــتى ب ـــــر توب ـــــار ا%   صـــــد ب

او دا فکر په rول اســالمي تصــوف کــې خپــور وور او پــه پخوانــو مســل نانو کــې   
موجود و، چې د هر مذهب له پlو رسه يې Vه چلن کاوه او آن rول مذهبونه يې يــوه 
سيند ته وتلې ويالې %©لې، Jکه "مســل ن صــويف چــې د نفــس د تزکيــې تــر پوړيــو 

بابا رح د يوه رسېديل بــزرګ اوVتى وي، برشپالنه يې ړومبن� فريضه %رJي. رح ن 
په تو%ــه rــول انســانان د Jــان غونــدې %©ــي او دا د هغــه مبــارک نبــوي(ص) ارشــاد 
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ترج � ده، چې %رد انسانان د يوه بــدن غــ5ي دي. د يــوه غــ5ي پــر درد rــول بــدن 
  متاثره کې"ي:

  ه نظر %وره، که دانا يېـــــــــپل Jان پــــــواړه د خ
  ) ۵(عبدالرحمن دى" اى عبدالرح نه، جهان rول

پر دې بنس� کــه د اســالمي تصــوف rــولنيز زغــم راواخلــو، پــه اوســنيو رســنيو، 
  نصابونو او نورو کې يې تبليغ ک5و، زموږ له rولنيز او سيايس ثبات رسه مرسته کوي. 
خو له rولنيز زغم هاخوا د تصوف هغه فــردي صــرب د ک"نــې دى، چــې خلــک د 

  ي. رغنده مخالفت پرJاى ارام� ته ه¿و 
پخوا چې د طبيعي ناورينونو، وبا%انو، لوږو تر شا الهي آفتونه ليدل کېــدل، لــه 
درباره يې د مخنيوي غوVتنه نه کېده او خلــک يــې پــر وړانــدې د اوســن� ساينيســ 
rيکنالوج� د نشت له امله بېوسه وو؛ نو د صرب تلق� کېده. فرد ه¿ول کېــده، چــې 

، Jکه چې له تصويف فکر رسه سم لــه نهرې تېرې ک5ي، سخت� و%ايل او صرب وک5ي
جسمي االيشونو ماورا کېدل د فنا ىف هللا تضم� کوالى يش. بايزيد بســطامي چــې 

، ابراهيم بن ادهم ورغى، پوVتنه يې تــرې وکــ5ه: "... اى بايزيــده! زهــد او للوحج ته ت
تقــوا Kــه %©ــې؟ هغــه وويــل، چــې ومومــو، خــورو يــې او کــه نــه شــکر وباســو. د بلــخ 

راهيم بن ادهم) وويل: د بلخ سپي هم همداسې کوي. بايزيد بسطامي تــرې Jوان(اب
پوVتنه وک5ه: د بلخ خلک د زهــد او تقــوا حــق Kــه %©ــي؟ Jــوان(ابراهيم بــن ادهــم) 
وويل: چې نه يې مومو، شکر وباسو او چې ويې مومو، نذرانه کــوو يــې او نــورو تــه يــې 

  )  ۶( بPو."
د ابــراهيم بــن ادهــم دوµــه خــربه لــه نــورو رسه د خواخــوږۍ او rــولنيز تعامــل 
بريال� بېلIه ده، چې هر وخت ورته انسان اړ دى؛ خو اوسنى انسان که ونــه مــومي، 
شکر نه وبايس او نه صرب کوي، بلکې ه¿ه کوي او سيايس نظام مالمتوي، چې ولــې 

  ورته کار نه پيدا کوي. 
ه مســؤوليت راجــع کېــ"ي، پــر افــرادو د لــوږو تنــدو اوس چې سيايس نظامونو ت

rينIار معقوليت نــه لــري، بلکــې افــراد ه¿ــول کېــ"ي، چــې پــه قــانو� الرو نظــام اړ 
  بايس، چې د دوى اړتياوې ورپوره ک5ي.

بله خربه دا ده، چې د معارصې ن5ۍ په اوسني پرمخت} کــې د فــرد ډېــر خولــه 
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توى شوې، Jکه نو له فــرده غوVــتنه کېــ"ي، چــې لــه جســمي او ذهنــي پلــوه فعالــه 
اويس. پر دې بنس� نه لوږه او نــه انــزوا د افــرادو او rــولنې پــه %<ــه ده. همداســې د 

که شوې. پخوا� انسان چې  تصوف د وحدة الوجود آرزو هم په اوسني انسان کې ور 
له دې دنيا Vه خاطره نه درلوده او تل به له طبيعي او rولنيزو ناورينونو رسه مــخ و، د 
هوساينې آرزو په تصوف کې په مسک� کېدو کې ليده؛ خو اوسني انسان ته دا دنيــا 
مهمه شوې ده او ه¿ه کوي، چــې Jــان تــه يــې Vــکلې کــ5ي، Jکــه نــو د تصــوف د 

رن} بايلىل. KرنIه چې د وحدت خربه د تصوف په مرکز کې ده،  وحدت تلق� اوس
په معارص وخت کې چې دا خربه د ثقــل لــه مرکــزه وتــې، د تصــوف rولــه ودا� ړنIــه 

وســمهال کــې د ا. په ېشوې او بازار يې سوړ غوندې Vکاري. اوس مرکزيت دنيا نيول
Pکاري، بلکې ناسمې هم برېV ي.وحدة الوجود خربې يوازې نااشنا نه  

د انسان لوى صفت انسانيت دى. انسان کــه هــر Kــومره پرمختــ} وکــ5ي؛ خــو 
انسانيت ته اړ دى او تصوف د انسا� کرامت خربه کوي او په خپله طريقــه د انســان 
د بقا پوVتنې ته Jواب وايي؛ نو که له يوې خوا له بــل انســان رسه د خپلــې ډوډۍ د 

لــه بلــې خــوا د بPــنې الرVــوونه هــم نيمولو خربه کوي، چې اوس هم موږ ورته اړ يو، 
  کوي.

ته پــه خــوب ورغــى  (رح)وايي چې منصور حالج تر مرګ وروسته يوه شپه شبيل
او ويې ويل، چې هغه کسان يې بPيل، چې د ده په مرګ کې يې الس درلود. د غــچ 
پر Jاى د بPلو تلق� د تصوف يو عام روايت دى، چې د هر صويف په ژوند کــې يــې 

  وندالى شو. بېشمېره بېلIې م
وسمهال چې زمــوږ پــه rولنــه کــې د غــچ فرهنــ} عــام دى او پــه rولنــه کــې د ا

%~وډۍ او بې امن� يو مهم علت دى، موږ د تصوف د بPلو صفت ته اړتيــا لــرو، چــې 
بايد د صوفيانو هغه کيسې او شعرونه په خپلو نصابونو او رسنيو کې عام کــ5و، چــې د 

  رسه مرسته کوي. غچ پر Jاى د بPلو د فرهن} له خپراوي
د %ناهIار پرJاى له %ناه نه کرکه: په تصوف کې د انســان اصــالح پــه اســايس 

ې پاک انسان د پاک ذات رسه د پيوســتون وړتيــا لــري. د Jچارو کې راJي، Jکه يوا
دې موخې د تراليس لپاره د انسان پرJاى له %ناه نه نفرت پکــار دى، چــې د انســان 
او لوى ذات ترمن¡ يې پرده حايله ک5ې ده. %ناه هغه ناوړه صفت دى، چــې د انســان 
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 ةا خــو د وحــدمخالفت ويش، بيــ )انسان%ناهIار(که د  ي.د زړه هېنداره يې %ردجنو 
خربه تش رساب ده. تصوف د انسان او خداى تعلق ته پــه ډېــر ژور نظــر وکتــل، چــې 
%<ه يې rولنې ته هم ورسېده او د افرادو ترمن¡ يې د کرکــې پــه ختمولــو کــې مرســته 

ه اســتفاده کــوالى شــو. بــل دا چــې د نوک5ه، چې موږ ترې هم په معارص وخت کې ور 
وه، په اسانه يې Kوک نه تکفــlول، نــه بــد بلــل او دا صوفيانو د نظر دايره ډېره پراخه 

 هم د تصوف هغه Jان5Iنه ده، چې اوس زموږ د خوږ دوا کېداى يش.
استغنا: له دنيايي خوندونو مســتغني کېــدل د تصــوف د اخالقــي نظــام پــه  .١

خلــک د شــتو د راrولولــو او د ژونــد د ال کــې مهمو اجزاوو کې راJي. په اوسن� ن5ۍ 
زيــاتې"ي، Jکــه چــې يــو  نفي سيال� کوئ، چې لــه دې رسه بېــوزيلVه کولو لپاره م

کس چې ډېر شته راrولوي، په اصل کې د نــورو افــرادو حقونــه خــوري او لــه دې رسه 
rولنه طبقا± کې"ي، غالوو ته الر جوړې"ي؛ خــو کــه پــه فــردي کــچ پــه انســانانو کــې 

 استغنا وي، د rولنې د انتشار مخه نيول کېداى يش. 
ان نوم له انس نه اخيستل شــوى، چــې مينــې تــه وايــي. د دې مينه: د انس .٢

نا دا ده، چې انسانان د بقا لپاره انس ته اړتيا لري او چې له کومې rولنې نه انــس عم
کــې تعصــبونه او کرکــې پيــدا يش؛ خــو د ه او خواخوږي ک~ه وک5ي، د افرادو ترمن¡ پ

بيــت پــه مصــداق آن لــه صوفيانو ژوند له مينې ډک دى. د اکرام هللا %ــران د النــدې 
 دوVمن رسه هم مينه کوي:

 که Kوک مې وژ�، الس يې هم نه نيسم .٣
  زما په يو حالت کې رش نه لIي

مينه د rولو کاينــاتو  دوى د صوفيانو مينه يوازې تر انسانه محدوده نه ده، بلکې
ترمن¡ غزېدىل تار %©ي. وايي، چې "موالناى روم له خپلو شا%ردان رسه په يــوه تنIــه 

  ) ۷( کوKه کې ويده سپي ته تر هغې ودرېد، چې هغه سپى پخپله له خوبه راپاKېد"
د صوفيانو د مينې دا ډول کيسو او شعرونو ته اوس موږ اړتيا لرو، چــې د تشــدد 

  مو رام ک5ي او له يوه بل رسه مو مينې او خواخوږۍ ته وروبويل.خوVونې احساسات 
د نفس %وش يل کول: د تصويف تعبl پر بنســ� روح د جســم پــه زنــدان کــې 
بندي دى. نفس د جسم استازى دى، چې خواهشات پــايل او ډېــر خــوراک او نــاروا 

وف موخه دا ده، چې سالک خپل نفس وJپي او رياضــت چارو ته هوسې"ي؛ نو د تص
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وک5ي، چې توجه يې د Jان او جسمي اړتياوو پر Jاى حق ته واوړي. د نفس د Jپلو 
لپاره په تصوف کې ډېرې سختې الرې هم انتخابې"ي. صويف په Jــان لــوږې تېــروي 

لــو: او آن کله تشدد کوي. په تاريخ مرصع کې د شيخ رحمکار کاکا صــاحب پــه اړه لو 
"... او Kو ورJې به يې هېÍ نه خوړل. پس له Kو ورJو به يې په شپه خــوړل، پــس د 
Kو مدت يې په ورځ هم خوړيل دي... او په اوړي په وخت د %رمــ� بــه يــې مالIــه او 
په تودو اوبو %وش يل د نفس کاوه...او %وتې د پPو او پوندې او تيل به يې پاره پــاره 

ســاړه کــې %ــزارل او هغــه Jايونــه بــه د زخــم وچ شــوي وو چې ډېر نفل به يې په ډېــر 
  )  ۸( وو..."

بل Jاى د فقl جميل بې} په اړه وايي: " نقــل دى چــې پــه ابتــدا کــې هســې 
حال پرې راغىل و، چې ديوانه وار په صحرا %رJېده، خوب يې نــه کــاوه. چــې چېرتــه 

هېÍ نــه خــوړل. به يې ارام کاوه، په مې"تانه باندې به Kمالست او دوه مياشتې به يې 
وايي، چې افطار به يې کاوه. Kو مدت يې دا وظيفه نيولې وه، مالIه به يــې پــه غــوړو 
کې %~ه ک5ه، هغه به يې خوړه. نقل دى، چې يوه ورځ پيشــو راغلــه، هغــه غــوړي يــې 
وK<ل، د مالIو له زوره په Jاى رسوتl شوه...د عمري په کيل چــې راغلــم، مــاب� د 

کم و زيات نيمه شپه وه، چې خوب مې په ســرت%و رسايــت چشمې او د شيخ د در%اه 
وک5، هغه شا%رد ته مې ووې، چې که چرته يــو لــ5م پيــدا يش. مطلــب مــې دا و، چــې 
Jان پرې وچيچوم، چې دا خوب مې برطرف يش. اما هغه وخت ميرس نــه شــه. چــې 
زر کتابخانه مې د شيخ جيو د وړاندې(کېPوه) يو لرم په هغه پ<ار کــې پيــدا شــه. مــا 

په زر په الس واخست، ومې وې، چې يار در خانه و ما %رد جهان مى %ردم، تــه زمــوږ 
  ) ۹( په پيتار کې وې، مون" دې تا جست و جو کاوه."

له جس � االيشونو نه د بې پروا کېدو لپاره د نفس Jپــل د تصــوف اړينــه الر  
rولنه له فرده غــواړي، چــې د هوســاينې لپــاره يــې خولــه ده؛ خو په اوسن� ن5ۍ کې 

¦ بدن تــه اړتيــا ده. د تصــوف اک5ي، Jکه نو د فزيکي او ذهني فعاليت لپاره س ىتو 
نــا لــري. کــوم عپه ډول د نفس %وش يل کول په اوسن� ن5ۍ کې پر Jان د تشدد م

فرد چې له جسمي پلوه کمزورى وي، rولنې ته يې %<ه Kه چې نــه ريس، ال پــر وليــو 
يې بار وي. د تصوف د وحدت د آرزو Jاى اوس د rولنې هوساينې نيــولې. د فنــا ىف 
هللا مقام ته د رسېدلو لپاره که په تصــوف کــې د خپــل Jــان فنــا اړينــه وه؛ نــو اوس د 
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بقا اړينه ده. که فرد پياوړى نه وي، rولنــه بــه کمــزورې وي او rولنې د بقا لپاره د فرد 
که rولنه کمزورې يش، افراد به يې خوار وي. پر دې بنس� اوس نــ5ۍ بــدلون کــ5ى. 

او مرکــز تــه نــوي شــيان ورننــو±. ې ته تليل د پخوا� ډسکورس د مرکز توکي حاشي
پــوره کــوالى شــو.  البته د انسان داسې اړتياوې ال شته، چې له پخــوا� فرهنIــه يــې

 lتنو صوفيانو، پــه تېــره د شــيخ رحمکــار کاکــا صــاحب او فقــPتاريخ مرصع چې د پ
  جميل بې} د سخاوت او ايثار کومې بېلIي راوړي، موږ ورته اوس هم اړ يو . 

  پايله:
تصوف له خپله نفسه د انسانيت پر لور سفر دى. انسانيت د انســان يــوه آفــاقي 

ى شو، چې انسان به بيا بيا دا سفر کــوي. د دې مطلــب دا اړتيا ده. په دې تو%ه ويال 
دى، چې انسان به تل د تصــوف د مــذهبي رودارۍ، بPــنې، مينــې، خواخــوږۍ، لــه 
تعصبه پاک چلن او داسې نورو آفاقي خويونو محتاج وي؛ خو د دنيا او انسا� جســم 

لIــي. مــوږ  يا د اوسن� ن5ۍ د داسې نورو اړتياوو په اړه د تصوف وچ چلن مو اوس نه
اړتيا لرو، چې د خپلې rولنې لپاره کار وک5و، په سوله ييزه تو%ه د ظلم مخالفــت وکــ5و 
او له ژونده خوند واخلو، د خداى له نعمتونو برخمن شو او له نــورې نــ5ۍ رسه ســيال 
شو. دا rول هغه Kه دي، چې موږ په مادي ژوند کې فعال ساتل غواړي او دا دنيــا او 

په دې تو%ه ويالى شــو، چــې د پخــوا� فرهنــ} د بــل هــر جــز  Jان راته مهم کوي.
وسمهال له غوVتنو رسه سم انتخاب پکار دى. لنــ~ه دا اغوندې په تصوف کې هم د 

چې تصوف رارسه د خپل Jان له ناوړو خويونو نه پــه ســفر کــې ملIرتيــا کــوالى يش. 
  رحمن بابا فرمايي: 

  د مکې سفر اسان دى، مرد هغه دى
  کاندي سفر دا دى چې له Jانه سفر

  خذونه:أ م
ملریز  ۱۳۷۷بنووال، محمد افضل، ادبيات عرفا¸، دانش کتابخانه، پېPور، . ۱

  کال. 
م چاپ، نا%ار هادV sوونdى، دو  -زيد روVان عرفا�ینا%ار، فضل ويل، د با. ۲

   .مخ۲۲: ۱۳۹۴خپرندويه rولنه، ننIرهار، 
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 ،مومند، سباوون، عرفان او د پPتو ادب په لرغو� دوره کې يې Kرکونه، رسيزه .۳
  .مخ۲۵ :۱۳۸۸فضل ويل نا%ار، نا%ار خپرندويه rولنه، ننIرهار، 

 ،١٣٢٦د رح ن بابا ديوان، د عبدالروف بېنوا په زيار، پPتو rولنه، کابل، . ۴
 .مخ١٣٩

 ،و� دوره کې يې Kرکونه، رسيزهمومند، سباوون، عرفان او د پPتو ادب په لرغ. ۵
  .مخ ۳۴-۳۳: ۱۳۸۸فضل ويل نا%ار، نا%ار خپرندويه rولنه، ننIرهار، 

  .مخ۴پاسنى اثر: . ۶
   .مخ۳۷اثر:  ىپاسن .۷
تاريخ مرصع، د دوست محمد خان کامل مومند په زيار،  خان، خ<ک، افضل .٨

 .۵۸۸: ۲۰۰۶يونيورس<ي بک ايجنيس، پېPور، 
    .مخ ۶۲۱-۶۲۰پاسنى اثر: . ٩
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  رحمت هللا حکیمي

 
 انسان پالنه د خوشحال

  
  لن�یز:

خوشحال خان خ<ک فن او هw له هره اړخه وکتل يش د بلوري غمــي پــه  که د
افکارو هیومانیستي Vــکالده، د نومــوړي  ده د Kېر Kو بعدي Vکالوې لري، یو هم د

رپالنې Kرکونه لIیــدلې وي دلتــه پــه لنــ~ ډول د نومــوړي ـپه افکارو کې به ډېر د بش
هیومانیستي لیکوالــو  Jینې شعرونه او ویناوې او د هغه چا خربې چې نوموړی یې د

په کتار کې درولی په هیومانیســتي تلــه کــې پــه تحلــیيل تو%ــه اچــوم، دابایــد واضــح 
م5ی مــې پــه چې نوموړي واقعاً له دې اړخه انسا� تنده ماته کــ5ې کــه نــه؟ لــو  يش 

هیومـــانیزم (انســـان پالنـــه) پـــه پېژنـــدنې ر¢ـــا اچـــولې وروســـته مـــې د خوشـــحال 
هیومانیستیک افکار په دریو برخو کې Kې5يل الف ـــ انسان پېژندنه ب ــ د انسان او 

لکــه (همکــاري، نیکــي،  ،انسا� ژوند هغه Vکالییز عنارص چــې د rولــو رشیــک دي
یرنIونه، د ملIري انتخاب، تواضع، بې لــه اتفاق، عدل، سخاوDندي، علم، انسا� ن

Vوونې او روزنــې پــه  ج ــ د میJ �5ان5Iنې)  د توپیري چلنده افاقي مینه، ازادي، او
خان هغه افکار چې د ن5یوالو مفکرینو افکارو ته ورته هیومانیستي رنــ}  عرصه کې د

، چــې ېو خــذونو نــه اســتفاده شــأ موثقو م پاره دللیکلو  دې موضوع د اوخوند لري، د
تحلیيل سپ5نه به یې دا وضاحت کوي چــې خــان هیومانیســت لیکــوال او شــاعر دی 

خــان  ینــه کــې دئاوکه نه؟ پیل یې دهیومانیزم له پېژندنې کــوو ورپســې پــه همدغــه آ 
 .افکارو ته تم کی"و

  رسیزه:
تو%ــه لیکوال او شــاعر د rــولنې ســرت%ې دي، چــې و%ــ5و تــه ژونــد پــه رVــتیني 
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خپلې rولنې ورهاخوا برشــي ارزVــتونو تــه  تفسیروي، دا هله شونې ده چې لیکوال د
ژمن او بې له کوم توپیري چلند Kخه انســان تــه پــه درنــه ســرت%ه و%ــوري، دا چــاره د 
برشي rولنو د اړیکو د rینPIت موثر پیوند (ادبیات) رامــن¡ تــه کــوي، هــر لیکــوال د 

ده چې انســان تــه بــه د خپــل مــافی الضــمیر  برشي rولنې یو غ5ی بلل کی"ي طبعي
هغسې اظهار کوي په کوم چې دی د ضاللت نه ر¢ې الرې ته رهربي کیــ"ي ادبیــات 
هم په همدغو برشي rولنو کې د پیاوړو، افاقي فکره حساســو او ذوق لرونکــو لیکوالــو 

  هله رامن¡ ته کی"ي، چې د خپلې پنdونې سوژه انسان و%رJوي. په م� 
فکــر د هــر انســان فطــري غوVــتنه ده، چــې Jینــې یــې د خپلــو رشپالنې ـد بــ

مIر په ن5ۍ کې ډېر داسې لیکــوال او شــاعران  ؛يش بیانوالیه محددویتونو له امله ن
شته چې د rول برشیت تنده د انسا� ارزVتونو له چینې Kخــه مــاتوي، چــې پPــتو 

لــه خــولې ژبه او ادب هم په دې عرصه کې له چا کم نــه دی د هــر شــاعر او لیکــوال 
کر ناره وتې، چې دلته ما د نوموړو له جملې Kخــه د پPــتو ـKخه يې د هیومانیيس ف

ژبې او ادب د مخک¼ رسالري خوشحال خان خ<ک په هیومانیستي فکــر Kــه ناKــه 
  ر¢ا اچولې.

  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 
لــه پخــوا نــه د خوشــحال د دې Kې5نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چــې 

و په اړه ډېر Kه لیکل شوي او ال لیکل کې"ي، خو اثار  واو منثور  ومنظومد خان خ<ک 
دا Jل ما هوډ ک5ی چــې د خــان بابــا پــر هیومانیســتي یــا انســان پــالنې افکــارو ر¢ــا 

  واچوم، چې KنIه دي او KنIه يې بیان ک5ي؟
د خوشحال خان خ<ک افکار بلوري غمــي تــه ورتــه  البته دا جوته خربه ده چې

بعدي ر¢اوې خپروي پPتو ژبــې او ادب تــه یــې داســې ســاه ورکــ5ه، چــې د ډېــرو  Kو
رشقي او غرs لیکوالو د حیرت %وتې ورتــه پــه غــاښ شــوې د انســا� ژونــد پــه rولــو 
خواو یې خپل درانه افکار د انسان د هوساینې په پار رارسه رشیک ک5ي چې پــه هــر 

نومــوړي پــه  ا یې تحلیيل کار کــول ســرته حوصــله غــواړي، مــا هــم زړه لــوی کــ5 دخو 
هیومانیستي افکاروباندې مې Kــه ناKــه تحلــیيل اوســپ5نیز کــار وکــ5، د دې موضــوع 
دروVانه کولو ه¿ه مې وک5ه چې ایاد نوموړي له خولې د انسان پالنې نارې وتلې که 

Kې5نــې مربمیــت او هــدف پــه خپلــه  او که چېرې مې خپله دا مدعا زبات ک5ه، نو د نه
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ترې په ډا%ه کې"ي؛ یعنــې پــه حقیقــت کــې زمــا Kې5نــه د همــدغو مســایلو ســپیناوی 
  غواړي.

  د �ې
نې موخه:
د دې Kې5نې موخه په دې کــې ده، چــې هیومــانیزم Kــه شــی دی، KنIــه يــې 
پPتو ادب ته الره ک5ې، خوشحال بابا ورته په کوم نظر %وري؟ په نظــم کــه يــې ډېــره 
کارولې او که په نÎ کې او ایا د دې انسان پالنه په رVتینې معنــا انســان پالنــه ده او 

  که نه یوازې شاعري خربې دي.
زما په نظر خوشحال بابا یوازې د خربو س5ی نه و، بلکې د عمل س5ی هــم او دا 
ې چاره يې په کراتو مراتو په خربو، ویناوو او اثارو کې موندالی شو، چې بابا په رVــتین

معنا یو هیومانیست یا و%5پال انسان و او تل يې د افغان انسان رسلــوړي او هوســايي 
  غوVته.

  د �ې
نې پو�تنې: 
  په دې Kې5نه کې الندې پوVتنې Jواب شوي: 

  هیومانیزم Kه شی دی؟ �
  تر خوشحال مخکې هم و%5پال شاعران یا لیکواالن تیر شوي او که نه؟ �
ایا خوشحال یواJې شاعري و%5پال و او که په عمــل کــې يــې هــم دا مــدعا  �

  زباد ک5ې وه؟
  د خوشحال بابا د فرهنIي ژوند کومه برخه له و%5پالنې زیاته ماالمال ده؟ �

او دې ته ورته پوVتنې Jواب شوي چې له امله يې یادې Kې5نې تــه لوم5یتــوب 
  او غوره والی ورک5ی دی. 
  د Kې5نې میتود:

ــر ډېــره لــه ترشــیحي، توضــیحي او تحلــیيل روش Kخــه پــه د ــه کــې ت ې Kې5ن
  استفاده شوې ده. 

  هیومانیزم:
هغه رسه مینه لرل، په لیکنو کــې ددې مفکــورې له انسا� ارزVتونو ته ژمنتیا، 

  شاعر او لیکوال هیومانیستي بلل کی"ي. ترویج او انdوریز کیدل د
التیني کلمه ده چې معنا یې انسان پالنه ده، هومــان  ومانیزم له لغوي اړخه یه
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انسان دوست ته وايي چې د هوما� معنا انسانیت، مروت، شفقت او انسا� صــفات 
خپلو تــامالتو پــه مرکــز کــې  دي په اصطالحي لحاظ هغه فلسفه ده، چې انسان ته د

انســا� اصــالت، ودې او غوړیــدو  ولو شیانو محور یې %رJوي او دr د Jای ورکوي او
  مخ) ۱۷ــ  ۷(   ته Vه رشایط برابروي.

ــیت او ودې یه ــان شخص ــې د انس ــت دی چ ــي حال ــري او روح ــو فک ــانیزم ی وم
ــې  ــې داس ــ} ک ــه فرهن ــاتو پ ــې د لغ ــات ي ــي، عبدالرســول بی ــدم %© ــپ5توب مق بش

او  انســا� حیثیــت بانــدې rینIــار رپــ عمل کول او ((په ا%اهانه ډول فکر او راپېژ�:
  اصیل انسانیت ته الس رسی کول دي.))

 انســان رسه دلــه برشیت په تفکر کې یو مرتقــي مــیالن دی، چــې  هیومانیزم د
ظلــم، تعصــب، کینــې او تنــ} نظریــو پــه مخالفــت  زیاتې مینې په Kر%نــدولو کــې د

اخالقــي او انســا� اصــل نیکمرغه ژوند په rاکلو کې پــه دغــه  راوالړی"ي او دانسان د
  تکیه کوي.

((ارســطو یــې rــولنیز حیــوان، %رتســن یــې  ري rــولنې غــ5ی دی ـبشــ انســان د
  مخ ) ۸ــ  ۸(    متفکر حیوان او سقراط یې Jان پېژندونکی حیوان بويل.))

کارل مارکس انسان د اجت عي مناسباتو مجموعه بويل، که په لنــ~ ډول ووایــو 
علم او هw ډېرو ســرتو بریــالیتوبونو  په جریان کې د کارونوخپلو خالقو  چې انسان د

 لــهته رسیدلی د خپلې برشدوســتانه مبــارزې پــه الر کــې یــې پــه میلیونونــو انســانان 
اجت عي مصیبتونو، rولنیزو بې نظمیو، طبقا± تضادونو او داسې نورو آفتونــو Kخــه 

  الپسې روان دی.کې او په دې الره  یژغورل
مــه او  ۱۴( ¢ه الره د یوه فلسفي او ادs غورJنــ} پــه ډول پــهد انسان پالنې ر 

نــورو هیوادونــو تــه  پی5یو کې په ای<الیــا کــې رامــن¡ تــه شــوه او ډېــر ژر داروپــا مه)۱۵
نوو الملونــو پــه پایلــه کــې رامــن¡ تــه  فرهن} د دغه فلسفي فکري الره د ،وهانتقال ش

rولــو شــیانو  او انســان یــې د انسان مقام ته په ډېر زیات احرتام قایــل وو  شوه چې د
  .ا¢همعیار او ترازو و%

ادب په خپل تاریخ کې داسې سرت شاعران او لیکــوال  له Vه مرغه پPتو ژبه او 
لري چې د خپلې rولنې له بریده بهر په ن5یواله کچه د انسان پالنې ولولې یې د هــر 

لکــه  لیکوالــو  نــورو شــاعرانو او هیومانیستي افکار یې د خپل چا غوږونو ته رسويل او
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هېرودیت، شکسپیر، تولستوی، rا%ور، عالمه اقبال او نورو په Kېر پــه خپلــو پنdوونــو 
  کې انdوریز ک5ي.

نیک� اوبدی، دوســتی او دVــمنی، کســ� او ناکســ�،  د ((په %~و نورمونو لکه 
اندې یــې لــه خپــل هیومانیســتي ب، ظلم او مظلومیت، ازادۍ او غالم�، علم او عدل

فکره ر¢ا اچولې، نوموړي په معنوي لحاظ دخپلــو تلپــاتو انســا� افکــارو پرمــ� زمــوږ 
  مخ) ۲۰۷  ــ ۲)) ( رسه اوږه په اوږه روان دي.

  :انسان پالنه
(Vه  ثابتوي چې حقیقي انسان پال هومانیست متفکرین د دانسانیت تاریخ دا

 ،اکتیف و یعنې ددوی هومانیزم فعال او ،باوري ووکوه بدمه کوه!) پر پرنسیپ باندې 
ژونــدي زړه  خوشحال خان خ<ک هم یو حقیقي او اکتیف انســان پــال و، ډېــر زړور د

 خاوند، حیات دوست او اجت عي انسان و، په ډېــر جــرآت رسه یــې انســا� ک5نــې او
rولنې و%5ي یې دې ته متوجه ک5ي چې پــه دې ک5نــو کــې هغــه  خویونه بیان ک5ي د

الر ونیسئ چې و%5ي په سمه الره رهربي کــوي، نومــوړی انســان تــه پــه لــوړ ارزVــت 
شعر هغــې برخــې راوړو چــې  بل هرچا Vه پېژندلی دلته یې د قایل دی انسان یې تر

  اقدار ترې ډېرVه Kر%ندی"ي: انسان پېژندنې افکار او  د
  ظرــــــــــري نـــــــــلار ـــــــــکه کــــــــل

  رــــــــا اثـــــــــــه کــــــــــسې ژبــــــــه
ــــم ــــاهیت یـــ ــــې مـــ ــــــ   يشـونده ن

ــــچ ــــې Kـــ ــــز داــــه Kــــ ــــب ې   رشــ
ـــــه ــــد دیـ ــــک او ب ــــب د نی   م ترکی

  هـــــــــم معجـــــــــون د خیـــــــــرو رش
  هــــــم فرشــــــته دی هــــــم حیــــــوان
  هـــــــم مـــــــومن دی هـــــــم کـــــــافر
  کلـــــــــه اور کلـــــــــه اوبـــــــــــه يش
  کلـــــــــه تـــــــــوره کلـــــــــه ســـــــــپر

  خـــدای راکـــوز دیKـــه خـــو لـــ" تـــر 
ــــــــر ــــــــه دی براب ــــــــې ن ــــــــه ی   ک
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   دا وچاتـــــــه کـــــــ5ې خوشــــــــحاله
ـــــــــــــــور او رش د ـــــــــــــــتیه ش   مس

  مخ ) ۴۵ ــ  ۴(   
بل Jای دانسان په جوړVــت او نیکــ� کولــو خــربې کــوي و%ــ5ي Vــو ک5نــو تــه 

  رابويل وايي:
ــدا دی ــود دې هم ــې ب ــاه ی ــوه س ــو ی   خ

  دې همــدا دی یوموrی خاوره یــې جــود   
  کــې نــور ســود دې نــه ویــنم پــه دا دنیــا  
  که Kو نیکي وک5ې ســود دې همــدا دی  
  مخ ) ۴۶ــ  ۴(  

ازمیPت دنیا ده، هرچاتــه  پورته بیتونه انسان ته دا درس ورکوي، چې دا دنیا د
نیکــ� Dــه لــرل،  ازموینې Kخه بریالی راووJي دیوه کس نه د ېدله په کار ده چې 
ړVــت هــر انســان فطــري Jان5Iنــه ده، خــان لــوم5ی دانســان پــه جو نیکي خوVول د
ک5نو ته رابويل چې  جوړVت رسه سم نوموړی داسې مثبتو له هغه  غ"ی"ي، ورپسې د

انسا� مزاج رسه ســمه له نو خان  رسلوړۍ پ5Iۍ ورپه رس يش؛ په دارینو کې ورته د
  هیومانیيس فکر انdوریزک5ی.
  انسا� نیرنIونو Kخه و%5ي داسې ا%اه کوي:له خوشحال خان خ<ک 

ـــ5ی چـــې دا انســـان ـــې ک ـــر م   دی فک
  Jینې فرVتي دي Jیــــنې شــیطان دی  
  Jینې س5ي دي پــه خــوی خصــلت کــې  
  دی Jینــــــې بېشــــــکه لکـــــــه ددان   
  مخ ) ۴۹ــ  ۳(  

هغــه انســان Jان5Iتیــاوې بیــانوي، چــې ظــاهراً انســان  انسان تــه د پورته بیتونه
چې خان پــه انســان  حیوان صفته خویونو Kخه ډک وي؛ دا Vکاري مIر باطن یې د

هوVــیارتیا  انسا� نیرنIونو Kخــه ا%ــاه کــوي د تجربه لري و%5ي دپېژندنه کې سرته 
  پورتن� وینا له خولې وJي.او په پایله کې يې Jېرکوايل درس ورکوي  او
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انسان او انســا/ ژونــد �ــکالییز  د خوشحال خان خ)ک په اشعارو کې د
  :عنارص
  مرسته او همکاري کول: •
همکاري د rولنیز ژوند ساه ده همدې اصل ته په پام خوشحال خــان د انســان  

  مغرور او عايل جناب نوم پورته کوي وايي:
ــــــل کــــــا ــــــه خپ ــــــ5ي واړه کارون   و%

  مــردان هغـــه دي چــې کــار د بــل کــا  
  Kــوک چــې ارام %<ــي د نیکــو نــام %<ــي
ـــــل کـــــا ـــــه ت ـــــو دارو ب   دخـــــوږو زړون

  مخ ) ۴۶ــ ۴(   
Kلوریزې ته پام وک5و خوشحال خان هغه Kوک غPتلی تحلیيل کتنه: که پورته 

 بــل رسه مرســته اولــه  یــو او دVه ژوند ÅPK یادوي، چې د دردمنو درد خپل بــويل.
ې Jــان JرغPت اسايس توکي دي، هې¿وک په یــوا ري rولنې دـبش همکاري کول د

 يش تــررسه کــوالی، خــان پــه دې پوهیــده چــې خــا�، حکمــرا� اوه بریمن ژونــد نــ
نی Kېز چې دده په Vــه نــوم پــاتې کیــ"ي هغــه Jب په خپل نوبت تېری"ي یوارتو ـمش
IېV© ،ه عمل او همکاري کول ديV ،په منطقي لحــاظ کــه لــه یــوه عــدد رسه نــور  ه

شــمېریز سیســتم واحــد یــو وي،  ابده پورې به مو د حساs ارقام ملتیا ونه ک5ي؛ نو د
نســا� rولنــه د و%ــ5و %ــ~ شمیر مفهوم له منdه وړي، همــدا شــان ا چې داپه خپله د

 همدردۍ الس ورک5ل يش؛ ابن سینا او فــاراs او کور دی باید چې یوبل ته په کې د
((کــه  خوشحال خان وینــاوو تــه ورتــه وینــاوې کــ5ي ابــن ســینا وايــي: نورو مفکرینو د

ژوند الره ونیيس سمه نه ده، انســان بایــد  پرته د له مرستو نورو انسان وغواړي، چې د
 Jینو اړتیاوو دلرې کولو لپاره خپلې قــواوې پــه کــار واچــوي، چــې داډول د دبل د یو

((فاضله مدینه  همداشان بل Jای کې فاراs وایي:   تشکیل سبب کی"ي.)) rولنو د
هغه rولنه ده چې انسان پالنه په کې ارزVــت ولــري چــې مهــم  (هیومانیستي rولنه)

په اند په پورته Kلوریزه کــې  زما عنارص یې تعاون او خوشبختیو ته Jان رسول دي.))
  يش پ<والی.ه لوړ هیومانیستي فکر Kپې وهي، چې هی¿وک ترې سرت%ې ن

  :(یووالی)  اتفاق •
د برشپالنې بل مهم عنرص چې انسا� rولنې لوړو پوړونو ته خېژوي هغه اتفاق 
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  داسې اشارې کوي:او یووالی دی، خان نوموړې موضوع ته 
  Kـــو KوVـــادۍ دي پـــه دا افـــاق کـــې
ـــې ـــاق ک ـــومې پـــه اتف ـــه بیـــا م   واړه ب
ــــه دي ــــا محنتون ــــه ی   Kــــو Kــــو غمون
ــاق کــې ــه نف ــا پ ــه دروغ کــې دي ی ــا پ   ی

  مخ ) ۴۶ــ  ۳(   
  بل Jای وايي:

ــــه وي ــــوه ن   پنdــــه دې %ــــوتې کــــه ی
  د نــــورو %وتــــو چــــار بــــه دې Kــــه وي
ــــوتې ــــه % dــــه پن   د الس خــــوs ده پ

  ر بــه دې Vــه ويچې رسه جوړې وې کــا
  مخ ) ۱۰۸  ــ  ۷(  

و%ورو له کوره نېــولې  نه ور خپلو تجروبو تحلیيل کتنه: که نوموړې مفکورې ته د
ــورې  ــو د تــر نــ5ۍ پ ــه د  د ملتون ــه یــووايل کــې دی، چــې انســانانو ت کامیــاب� راز پ

Vه ژوند کولو) تــاج ورتــ5ي، فــاراs پــه خپــل اثــر  (سوکال�، کامیاب�، استقاللیت او
اعضاوو رسه ورتــه ده،  بدن د ((rولنه دانسان د ل املدینه الفاضله) کې وايي:(اراء اه

شــان پــه انســا� rولنــه  یس دی، چې rولې چارې تنظیموي همدائزړه په بدن کې ر 
خــان لــه خــولې Kخــه پــه همــدې  د کې ولسمرش باید همداسې چاره تررسه ک5ي.))

  اغېزمنه نسخه بلل کی"ي.پاره لهر انسان  بریا دغه ناره وتې چې د مفهوم د
  عدل: •

عدل دانسا� ژوند سېست تیک جوړVت دی چې په رعایت کولــو رسه انســان 
  خپل فکر داسې سندریز ک5ی. ته هوساینه ورپه برخه کی"ي په اړه یې خان 

  په خصلتونو کې عدل انصاف Vه دی
V ه دیـــلهV و له بدو رسه زړه صاف  

  ات ک5هته یې هم غاښ م چې Kوک دې غاښ مات کا
  که عذر خواه يش غاښ یې معاف Vه دی

  مخ ) ۴۷ــ  ۳(
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تحلیيل کتنه: انسان لــه آدمــه تــر دې دمــه دعــدل او انصــاف غوVــتونکی دی، 
افاقیــت  عدل په انسا� ژوند کې دانسانیت نورمونه برابروي، پــه وســیله یــې rولنــه د

حقوقو Kخه لرې سا±  خپلوله Kيل ته خیژوي باملقابل بې عدالتي ده، چې و%5ي 
هوســاوايل،  برشــي rــولنې د تاترین په ژۍ دروي؛ نو همــدې تــه پــه پــام د rولنه د او

پرمخت} مهم عنرص عدل او انصاف دی چې خوشحال خان خ<ــک پــه دې اړخ کــې 
  هم خپل هیومانیستي فکر سندریز ک5ی.

  سخاوت: •
 سخاوDندۍ په باب خوشحال خان خپل هیومانیستي فکــر داســې انdــوریز د
  ک5ی:

  نــامرد هغــه دی چــې چاتــه Kــه ورکــا
  منــــت د پاســــه وربانــــدې زبــــر کــــا
ــه خــوره ــره هغــه دارو م ــ¡ کــې وم ــه رن   پ
ــا ــوک درک K ــه ــې وتات ــت ی ــه من ــې پ   چ

  مخ ) ۴۸ــ  ۳(  
ډول ناخوالو تحلیيل کتنه: فقر هغه ناوړه پدیده، چې په انسا� rولنه کې دهر 

له منdه وړلــو بهرتینــه الره ســخاوDندانه  دې ناوړه پدیدې د په رس کې Jای لري، د
خوشحاله ژونــد  و%5و ترمن¡ د فکر دی چې په rولنه کې فقر، بېوزيل له منdه وړي، د

خوشحال خان خ<ک په نوموړی موضــوع خپــل  خاطرهمدې په الرې چارې برابروي 
  اینې په پار انdوریز ک5ی.هوس انسان د د هیومانیستي فکر

  علم: •
پاره Kومره Vکلې نسخه لترویج او علم زده ک5ې  علم د خوشحال خان خ<ک د

  وړاندې کوي:
  په هغه جهــان بــه خــالص وي لــه عذابــه
ــه ــه کتاب ــار وي ل ــې رسیک ــې ی ــې دل   چ

  مخ ) ۸ــ  ۶(  
جهالــت  مثبت بدلون سرت مبلغ کتاب دی چــې د تحلیيل کتنه: په ن5ۍ کې د

همدې ارزVت ته په پام وايــي  خان  ،خپلو تور په ر¢ا رسه وویشتلې یې د ېتورې تیار 
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نــاخوالو لــه چې تاسو ته  نی ملIری دی Jکتاب رسه ملIري وک5ئ، همدا یواله چې 
(علــم،  آرونــوومانیستي rولنــه هــم پــه دریــو یفاراs ه نجات الره پیداکوي، د Kخه د

  .جوړه ده چې علم یې اړین رغPتي توکی بلل کی"ي عمل او فضلیت)
ــت واقعــاً د  ــه بی ــتنې  پورت ــالعې او کتــاب لوس ــه پــ مط ــ5ي بانــدې  رنظری س

  ومانیستي مزه Kکالی يش.یه
  �ه مل6ري انتخاب: د •

  داسې نسخه وړاندې کوي: پاره لملIري rاکلو  خوشحال خان خ<ک د
ــــد دې هرKــــوک رسه ســــند ــــا داپن   ک

  هوVیار به نــه وي چــې Kــوک حســد کــا
ــد ســ5ی Vــه کــا   همــراه چــې Vــه وي ب
ــا ــد ک ــد وي Vــه ســ5ی ب ــراه چــې ب   هم

  مخ ) ۵۰ــ  ۳(  
ملIري پېژنــدلو  ته د وینا انسان  �خوشحال خان خ<ک پورتن تحلیيل کتنه: د

بریــا راز او هــدف تــه  Vه ملIري انتخاب د په ژوند کې د او نیک� کولو درس ورکوي،
مهمه الره ده، چې و%5ي افاقي پوړونو ته رسوي، په ولسونو کــې هــم دغــه د رسیدنې 

تور دی} رسه کPېنې توری"ې، خان همدې تــه پــه له Pه لري، چې یخربه ډېره پخه ر
  Vو او بدو ملIرو محک په پورته ډول انdوریز ک5ی. پام د

هغــه  %ــوتې وهــيل خوشحال خان خ<ک په اثــارو ډېرو رشقي او غرs پوهانو د
ــاتو د افغــا� rــولنې د یــې د ــر % ادبی ــی او©مالتی ــارو کــې  د ل ــه اث ــې نومــوړي پ  دي

 هیومانیزم Kرکونه په %وته ک5ي، یوه هم ډاکرته خدیجه فیروزالدین بــیIم ده، چــې د
خوشحال خان خ<ک په ژوند او هw یې د دوکتورا تیزس (ډېزرrیشن) لیکلی یوJــای 

(و%5پالنه) ده، چــې بــې لــه کــوم شهرت لوی المل هیومانیزم  خوشحال د ((د لیکي:
rولــو انســانانو لــه  ر ته پــه درنــه ســرت%ه کــتيل اوـمذهبي توپیره یې rول بش توکمیز او

خپلو سپې¿لو هیومانیستي احساساتو په اور کې یــې  رسه یوشان خواخوږي Vيي، د
rوله ن5ۍ توده او روVانه ک5ې؛ نــو Jکــه یــې خپــل شــعر تــه لــه دې اړخــه هــم Vــکال 

  مخ ) ۳۹۴ــ  ۱(   وربPلې.))
اکــرتې خــدیجې بــیIم ډدلته غواړم په هغو نقطو تحلیيل کتنه وک5م کومې چې 
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  هیومانیزم په کتار کې درويل: د
  :تواضع انسا/ ارز�ت او •

اوسو داســې  خوشحال خان دغه نظریه چې هر انسان ته باید په ارزVت قایل و
  هیومانیزمه ک5ې:

   چاتــــــه ســــــهل نظــــــر مــــــه کــــــ5ه
ــــه هــــر رس کــــې د خــــدای ِرس دی    پ

  د مــــــــزري Kخـــــــــه کـــــــــه زور دی
ـــــــــومب5ي Kخـــــــــه رای شـــــــــته   دل
  Jېرکـــــــــــي د قار%ـــــــــــه کـــــــــــوره
ـــــــته ـــــــ ی ش ـــــــه د ه ـــــــر ک   کروف
ــــه دی ــــرې خــــايل ن ــــان ت ــــېÍ مک   ه
  پــــه هــــر لــــوري کتــــه خــــدای شــــته

  مخ ) ۸۷۲ــ  ۴(   
چــې نر%یست په داسې جامو کې Jان ونــه پیچــې  د تحلیيل کتنه: انسان باید

ل ېــپــه خلــق کیــدو کــې ب دي مخلــوقJکــه د هــر ژونــ؛ Í ور يشېنور و%5ي تر نظر ه
درســونه  ېعــاطف او تواضــع، زړه ســوي مــوږ تــه د خــان پــورتن� وینــا حکمــت دی، د

  هغه شاعر خربه راپه زړه کوي چې وايي: راکوي د
  هــېÍ تحقیــر دصـــغیر مــه کــوه کبیـــره
  %ــرداب و%ــوره دریــاب حلقــه بIــوش کــا

ل راز دی، انسان باید نفــس مــاتوونکی ېپه پیداکیدو کې ب وقي مخلهر ژوند د  
انســانیت رVــتیني  فکر ولري؛ همدې ته په پام خوشحال په خپله پورتن� وینا کــې د

  نورمونه بیان ک5ي چې درته هیومانیستي مفکوره Dثیلوي.
  زادي):آ خپلواکي ( •

پــاره داســې لیــوه انســان  زادۍ پــه اړه خوشــحال خــان خ<ــک خپــل فکــر دآ د 
  هیومانیز ک5ی وايي:

ـــــا ـــــری ک ـــــه ال تی ـــــر پاچاهی   آزادي ت
  چې د بل د حکم الندې يش زندان يش
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  مخ ) ۱۰۰ــ  ۷(
زادۍ رسه rینIــه آ تحلیيل کتنه: په برشي rولنه کې انســان پــه فطــري ډول لــه 

Jکــه  ؛انسا� مزاج Vــه معلــوم دیبل لوړ غ" په Jان نه مني، خان ته  اړیکه لري، د
ومانیســتي اړخــه یه زداي تر پاچاهیــه ورتــه لــوړه کــ5ې اوانســا� غوVــتنه یــې دآ یې 

  سندریزه ک5ې.
  می
انه: می
نی او •

ــاده کلمــه، د ــه کــې ی ــه پPــتني rولن  می5نــی یوصــفتي او نســبتي کلمــه ده، پ
کــې مفاهیم له Jانه رسه وړي، خان پــه النــدینو بیتونــو  درانه  ۍلوړ  رس هوساینې او

  وربرابروي وايي: داسې وړاندې ک5ي چې انسان په هوسااوپه Jان بسیا rولنه 
ـــاک ـــاک برکتن ـــې همتن ـــه چ ـــرد هغ   م
ــت و ژواک ــه زیس ــوږ پ ــه عاملــه رسه خ   ل
  مخ یې مخ، قول یې قول عهــد یــې عهــد
  نــه دروغ، نــه یــې فریــب، نــه تــش تپــاک

  ډېر یــې کــول پــه خاموشــی کــېل" ویل 
  د غونچې غوندې خوله ډکه سینه چاک

  مخ ) ۷۱ــ  ۴( 
 �تحلیيل کتنه: انسان له آدمه تر دې دمه له دروغو، فرېب، دوکــې او بــې وفــای

پــاره لدې  تاترین پــر ژۍ دروي، د Kخه Jوری"ي، همدا ناوړه ک5نې دي، چې rولنه د
ل خ<ک هغه ســ5ی می5نــی بــويل هوساوايل روح وچلی"ي خوشحا چې په rولنه کې د

چې په وعده وفا کوي، رVتیا وايي، فریب او دوکه نه کوي، په لــ"و ویلــو عمــل کــوي، 
  پاره بهرتینه نسخه ده.لنوموړي دغه نظریه دrول برشیت  چې د
  افاقي مینه: •

خوشحال خان خ<ک صوفیانو او rــول برشــیت تــه دافــاقي مینــې داســې درس 
 عــريف اعظــم دې وینــا د کې له ورایه Vــکاري او ورکوي چې هیومانیستي Kرکونه په

ازیــک چــراغ کعبــه وبــت خانــه  حیرتم که دشمن کفر و دین چراست ـــــ  ((در ته ورته
  وايي:  روشن است))
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ــــــه دېـــــر ـــــجد %ـــــورې ک ـــــه مس   ک
ـــــــــــر ـــــــــــودي نشـــــــــــته غی   واړه ی
  یـــو مـــو بیـــا مونـــد پـــه هرKـــه کـــې
ـــــــیر ـــــــ5ه دزړه س ـــــــې وک ـــــــې م   چ
  هغــــــه Jــــــای پــــــه ســــــیر %ــــــرJم
  چــــــې تــــــرې نــــــه رســــــی"ي غیــــــر

  مخ ) ۹۹ــ  ۴(   
کــې  پســې ه¿ــه کــوي پــه فرعــو اصــولوله تحلیيل کتنه: خوشحال خان خ<ک 

افاقي مینې ډېوه یې بلــه  یوه صويف د پاره نه خوVوي، دلÍ انسان ېه Jان بندول د
ې Jې یــواJیــوانوموړي پــه انــد  په رنIارن} توپیرونو یې ای ن نه درلوده، د ساتلې او

 انdتونونــه روVــانه کــوي، پــه هــره الره Jــان ر¢ــا تــه رســول د�یوه ر¢ا ده چــې rــول 
برشــ  مفکوره واقعاً هیومــانیزمي خونــد لــري، چــې د نوموړي دا برشیت موخه %©ي، د

عشــق لــه دری¿ــې  هر و%5ي ته په کې الره Vودل شــوې، همــدا مفکــوره بــل Jــای د
  Kخه داسې سندریزه کوي:

ــد ــې ص ــقان ی ــوقه عاش ــوه معش ــزار ی   ه
ــه پــی پــی     پــه هــر لــوري ورپســې دي پ

  Kوک په کور دننه ناست وررسه کېــل کــا 
  Kوک همیش ورپسې %رJي لی پــه لــی  
ته رسیدل غواړي هغه که پــه هــره الره  که پورته بیتونو ته پام وک5و خان محبوب   

  ر¢ا ده.همغه  وي وايي ستاسو ر¢ا په کار ده هغه که د هر Kومره سوریو نه رالوی"ي 
یعنې مذهب یوه روحا� هیله او داسې خپلــوي ده، چــې بنــده او PKــÅ رسه 

دنه که په هر الره شوې وي ن"دې کیدنه ده، خپل اصــلیت ېکوي، دغه ن"دې ک دېن" 
یــوه رVــتیني مســل ن پــه تو%ــه پــه یــوه  رش تــه دـهمدې امله rول بــله ته الره بايس 

  سرت%ه %وري نو وايي:
  پرخاش دانتقام مستظهر په عفوشوی بیا

  مردۍ نه دی پرې پوهی"ي خاص وعام کار د دا
  خپل دین، دخپل ملت سیله ثنا کا د
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  دي مومنان دي، که ترسادي، کـه جهود 
  مخ ) ۴۰۲ــ  ۴(

 فا� او ((خان غوVتل چې د پورتنیو بیتونو په اړه وايي: خدیجه بیIم د ډاک<ره
rــول  ک5ي او خلکو ته وVــيي چــې PKــÅ د الفا� ترمن¡ نه شلېدونکې اړیکې پیدا

اصل او وصل  خپل مخلوق لیدنه کوي او دغه د په هر Jای کې د برش رشیک دی او
  مخ ) ۳۹۷ــ  ۱)) (   وصل په الره ور%~وي. لې الرې بیرته په اخر کې دېالبېب

خوشــحال خــان  تــه ورتــه دVوونې او روزنې پــه عرصــه کــې ن5یوالــو مفکرینــو  د
  خ<ک هیومانیستي جاج:

مبلــغ  برشــپال فکــر پلیــونی او Vوونې په عرصــه کــې د خوشحال خان خ<ک د
خان دغه ډول اثار Kې5يل په اړه یــې  ن محمد صدیق روهي دیکاندید اکاډمیس .دی

 Vــوونې او روزنــې rــول عمــده مســایل لکــه د ((دخوشحال خــان دســتارنامه د وايي:
وراثــت  تــدریس میتــود، چاپیریــال، د اېــ~یال، تعلیمــي نصــاب، د Vــوونې او روزنــې

  مخ ) ۵  ــ  ۶نور په عاملانه تو%ه Kې5يل.)) (  موضوع او
ســپینې لــوحې پــه وړانــدې کولــو  لIې په ډول انIریز فیلسوف جان الک دېب د

ســپینې  ماشــوم مــاغزه د ((د ویــل:يــې واو  رسه په فلسفه کــې ســرت انقــالب راوســتلو
کــې کومــه فطــري مفکــوره  دي او لــه تجربــې نــه وړانــدې پــه مغــزولــوحې پــه Kېــر 

هلــک  ((د کال کې وايــي: م ) ۱۶۱۳م ــ  ۱۶۸۹(  خوشحال په همغه وخت نشته.))
زړه لکــه ســپین کــوره کاغــذ هســې دی هرKــه چــې پــرې وکــاږې هغــه حــرف پــرې 

کامینوس لــه نظریــو رسه ورتــه  نوموړي دغه تیوري د همدارنIه بل Jای د پریوزي.))
جنس، طبقې، اجت عي او اقتصادي موقــف  ((په Vوونه او روزنه کې د چې وايي: هد

علــم پــه زده کــ5ه مکلــف  ده په اند بادار او غالم، نــر او Vــdه rــول د توپیر نه کوي، د
  مخ ) ۷ ــ  ۶(  دي.)) 

~ې او rینIــي %ــ(انــس) پــه کلمــې رسه  تحلیيل کتنه: انسانانو یو له بــل رسه د
بل درد بې له جغرافیايي، قــومي او ســمتي توپیرونــو  لري، طبعي ده چې یو داړیکې 

وJي، که پورتــه  ېهوساینې ناره له خول ته یې په یوشان د Kخه محسوس کوي، rولو
ده  نــه د خوشحال خ<ک کلیــوال وو او نظریو ته پام وک5و جان الک او کامینوس نه د

ارتقــا پــه موخــه  انســا� ژونــد د مIر د دریو واړو له خــولې Kخــه د ؛ي ملIريعقید د
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دغســې وړو پولــو نــه  دی چــې انســان پالنــه د ر¢ې الرې په %وتــه شــوي علــت یــې دا
له الره ده چې روڼ اندي او پیاوړي مفکرین یــې راتــه پــه %وتــه کــوالی ېورهاخوا یوه ب

  يش.
  :پایله

پــاره لبرشــ  دقومي، ژبني پولو ورهاخوا دخوشحال خان خ<ک  هغوی چې وايي
رته واخــيل، خوشــحال خــان ېخپلې خربې دې ب Kه نه دي وړاندې ک5ي.) تیرو± او

 انسان پېژندنې له هغې فــاکولتې نــه ډېIــرې اخیســتې چــې دغــه rــولنیز او خ<ک د
(    ((لقد خلقنااالنسان فی احســن تقــویم.)) فکري موجود یې ذره په ذره Kې5لی او د

کــه خوشــحال خــان  چــې  بلــه دا ،له چینــې Kخــه ســېرابه دی ایت ) ۴ تین سورة ال
هیومانیست نه وای؛ نو ولې به دده په اثارو رشقي او غرs لیکوالــو %ــوتې وهلــې؛ نــو 

پPــتو ژبــې او ادب هغــه  چې خوشــحال خــان خ<ــک د اوس په یقین رسه ویالی شو
هاخوایې rول برشیت ته خپل قوم، ژبې او نورو محدوده پولو ور  وتلې Kېره ده، چې د

  نجات الره Vودلې. د
  :وړاندیزونه

Vاغيل اسدهللا غضنفر هغــه خــربه خــولې تــه راJــي،  موضوع رسه سم مې دله 
کتاب مقالې راrولې ک5ې، پالر ته مې وویــل  جادو%ر هw د چې ویل یې ماچې کله د

 چې که د چې داکتاب و%وره چاپوم یې، پالر مې مریض وو، ل" ل" یې وکتلو راته وویل
معلــومی"ي، نــه دې لــه لن~ۍ په اړه Kه په کې لرې چاپ یې کــ5ه،  خوشحال خان او

پPتوادب درانــه اثــار  پPتني ادب رVتینې ساه چې د چې نوموتی شاعر او لیکوال د
 دې نــه ورهــاخوا د ده چــې پــه نومــوړې او د یې په خپلو مرغلرو Vــکيل کــ5ي، هیلــه 

  ز اړخونه رابرسیره يش.یالیVک ژبې او قلم نور خوشحال خان خ<ک د
  .د پPتو ژبې او ادب دال ارتقا په موخه

  مأخذونه:
اجمــل  خوشحال خــان خ<ــک ژونــد او هــw، د خدیجه، د ،بېIم فېروزالدین .۱

ــاړه، د ــل Vــکيل ژب ــه، کاب ــش مطبع ــه، دان ــو جر% ــوري rولن ــان کلت ل  ۱۳۸۷   ،افغ
  .مخونه ۳۹۷ــ  ۳۹۴کال،

 ۱۳۹۲شاويل خان، خوشحال پېژندنه، دویم چاپ، ختی¡ خپرندویــه rولنــه، .۲
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  .مخونه ۲۰۸ــ  ۲۰۶ کال، ل
ده ادs مکتب، علومواکاډمي ــــ  خوشحال خ<ک او د عث ن محمد عارف، .۳

  .مخونه ۵۰ــ  ۴۵  ،کال ل ۱۳۶۱ ،کابل
مشــوا¢ي پــه زیــار دویــم چــاپ، عبــدالقیوم  خ<ک خوشحال خان، کلیات، د .۴

  کال. ل ۱۳۸۷  ،دانش خپرندویه rولنه، پېPور
بــدیعي Vــکال لــه نظــره،  خوشــحال خ<ــک اشــعار د عبــدالظاهر، د ،شکیب .۵

  .مخونه ۱۰۲ــ  ۱۰۱  ،ل ۱۳۸۸ ،علومو اکاډمي، شعیب مطبعه
خوشــحال کلیــات،  مفکورو لن~ جاج، د خوشحال د محمد صدیق، د ،روهي .۶

ـــه لـــوم5ی  ـــوک، دمقدم r ـــو اکـــاډمي، د ـــو ادبیـــاتو مرکـــز،  افغانســـتان علوم ژب
  .مخونه ۸ــ  ۵  ،کال  ،ل۱۳۵۹ ،کابل

و لــه نظــره، محلــه و رشقــي او غــرs فالســفه  ســلطا�، هیومــانیزم د ،منIل .۷
  کال. ل ۱۳۹۰  جنIی پشاور،

  کال.  ل ۱۳۶۸ ریانامطبعه،آ ويل محمد، هیومانیزم،  ،مندوزی  .۸
ارشف عظیمــي  خوشحال خان خ<ک KلویPت پندونه، د عث ن، عارف، د  .۹

 ،ل کــال ۱۳۵۸ بین املليل سیمنار پــه ویــاړ، خان د درې سوم تلین د په اهت م، د
  کابل.
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نواله ظاهره هن6امه

 
  استاد عبدالحی حبيبي د پوهانو له نظره

 
  لن�يز:

عبدالحی حبيبي زموږ د هېواد يو وتلــی او منلــی علمــي شخصــيت ســرت عالمه 
ليکوال، اديب او نوميالی مؤرخ، تک5ه ژباړن، شاعر، ژبپوه او وتلــی ژورناليســت دی، د 
اســتاد د شخصــيت، علميــت او نــورو علمــي خواصــو پــه اړه ډېــرو پوهــانواو اســتادانو 

ړه يــې خپــل اندونــه او Kې5نيزې مقالې ليکيل دي او د هغــه د شخصــيت پــه ا -علمي
نظرونه Kر%ند ک5ي دي چې ما په دې مقاله کې د (( مشت �ونه، خروار)) په دود د 
يو Kو پوهانو نظرونه  را اخيستي اوپه دې وسيله غواړم تر يوه بريده د اســتاد حبيبــي 
د شخصيت بېال بېل اړخونه د همدغو پوهانو د ليکنو او نظريو په ترڅ کــې Kر%نــد او 

  م.روVانه ک5 
  رسيزه:

زموږ په هېواد کې له تېرو زمانو Kخه تر نن پورې ډېر داسې پوهــان، ليکــواالن، 
عاملان او شاعران تېر شوي دي چې د دغو پوهانو له ډلې Kخه يو هم عالمه پوهانــد 
عبدالحی حبيبي دی چې په بېال بېلو ډ%رونو کې يې ډېر معتــرب او علمــي آثــار او پــه 

يPي دي نو بويه چې د دغسې يــوه علمــي شخصــيت پــه لسIونو مقالې  په مlاث پر
  اړه ال نورې Kې5نې او %روې"نې هم ويش.

  مربميت:اهمیت  �ې
نېد 
د دې موضوع مربميت په دې کــې دی، KرنIــه چــې عالمــه حبيبــي د معــارص  

 بهl په اس ن کې Jالنده، روڼ او Jلېدونکی ســتوری دی چــې د خپــل عمــر زياتــه
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برخه يې د افغانستان د تاريخ او ادبياتو په تېره بيا پPتو ادبياتو ته Jان5Iې کــ5ې وه. 
د استاد په ژوند او له م5ينې وروسته ډېرو پوهانو قلم را واخيست او د هغــه پــر علمــي 
او ادs شخصيت يې Kې5نــې وکــ5ې. مناســبه و%©ــل شــوه، د اســتاد پــه اړه د پوهــانو 

 قالې په ب©ه لوستونکو ته وړاندې يش.نظريات را rول او د يوې م
  هدف:د �ې
نې 

KرنIه چې Kر%نده ده د استاد پر ژونــد، افکــارو او آثــارو بانــدې د هېــواد ډېــرو 
درنو او نومياليو پوهانو علمي او تحقيقي مقالې ليکيل، د دې Kې5نې موخه همدا ده 

لمــي شخصــيت چې دغه نظريات را rول او په ترڅ کې يې تر يوه بريــده د اســتاد د ع
  Jينې اړخونه روVانه ک5م.

  د �ې
نې ميتود:
  په دې Kې5نه کې له تحلييل او ترشېحي ميتود Kخه کار اخيستل شوی دی.

  د �ې
نې پو�تنې:
آيا عالمــه حبيبــي پــر پPــتو، دری او عــرs ژبــو رس بــlه پــه کومــو نــورو ژبــو  -۱

  پوهېده؟
  KنIه؟استاد حبيبي پر تحقيق رس بېره تدريس هم کاوه که  -۲

په دې ليکنه کې به ه¿ه ويش چې دغو او دې ته ورته پوVتنو ته Jــواب وويــل 
  يش.

زموږ په لرغو� او تاريخي هېواد کې له پې5يــو راهيســې ډېــرو قومونــو، قبيلــو او 
مليتونه رسه يو Jــای ژونــد تېــر کــ5ی او ال تېــروي يــې. دوی پــه rــولنيزو، فرهنIــي او 

فعاليــت کــاوه د دوی معنــوي او مــادي %<ــې رسه سيايس برخو کــې پــه %ــ~ه کــار او 
رشيکې وې د دوی دودونه، رسمونه او رواجونه هم يــو شــان وو. همــدې اصــل تــه پــه 
پاملرنه زموږ په هېوا د کې لــه تېــرو وختونــو Kخــه تــر نــن پــورې ډېــر داســې پوهــان، 
ليکواالن، عاملان او شاعران هم تېر شوي چې په خپلې مورن� ژبــې رسبــlه يــې پــه 

  واد کې پر نورو مروجو ژبو هم ډول ډول آثار ليکيل او ژباړيل دي.هې
يو له دغو سرتو پوهــانو، عاملــانو، ليکواالنــو او شــاعرانو Kخــه د هېــواد وتلــی او 
منلی پوه، سرت ليکوال، اديب پوخ مورخ تک5ه ژباړن، شاعر،  ژبپوه او وتلی ژورناليست 

  پوهاند عالمه عبدالحی حبيبي دی.
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استاد حبيبي نــه يــواJې پPــتو ژبــې او ادبيــاتو تــه خــدمت کــ5ی بلکــې ده پــه 
مجموع کې د افغا� فرهن} د Jلولو او پېژندلو په الره کې نه هېرېدونکي خدمتونــه 

  تر رسه ک5ي دي.
استاد حبيبي په پPتو او درې ژبو Jينې قيمتي او غوره مســتقل آثــار لــيکيل او 

په سلIونو درنې مقالې لــيکيل دي او همــدا راز اســتاد پــه پPــتو، دري، اردو، هم يې 
عرs او انIريزي ژبو پوهيده چې پر Jېنو دغو ژبو يې ډېر ارزVتمن آثــار لــيکيل دي 
او د هېواد په معتربو خپرونو کې چاپ شوي دي. همدارنIه يــې لــه Jينــو ژبــو Kخــه 

  ژباړې هم ک5ي دي.
5ه د عالمه حبيبي پر ژوند، افکــارو او آثــارو بانــدې لکه دمخه  مې چې يادونه وک

زموږ د هېواد ډېرو تک5ه او سرتو پوهانو او ليکواالنــو زيــاتې علمــي او تحقيقــي مقــالې 
ليکيل چې د هغو شمېر لسIونو ته رسې"ي. که زه د هغو rولو Vاغلو لــه مقــالو Kخــه 

ت کــې د يــو Kــو يو يو نظر را واخلم نو يــو کتــاب بــه تــرې جــوړ يش، نــو پــه دې فرصــ
محدودو استادانو نظر يې چې د دغه سرت پوه، ليکوال او تک5ه اديــب د ژونــد، فکــر او 
آثارو په اړه يې  کPلی دي، را اخلم او  په دې وسيله غواړم د هغه د شخصيت Jينــې 

  ابعاد روVانه يش.
دا rولو ته Vکاره ده، چې استاد يو علمي، ادs، فرهنIي، سيايس، اجت عــي 

خره Kو بعدي شخصيت و، چې په هېواد کې دننه او له هېوا د Kخه بهــر ډېــرو او باال 
پوهانو او Kې5ونکو د ده په Kو بعدي شخصيت باندې هر اړ خيــزې خــربې کــ5ي دي 
چې له هغو Kخه يو هم استاد پوهاند عبدالشکور رشاد دی چــې د اســتاد حبيبــي د 

  Kو اړخيز شخصيت په باب خپل نظر داسې وړاندې کوي:
لوی استاد Jای تش دی قرنونه، قرنونه، عمرونه، عمرونــه پــه کــار دي چــې  ((د

دا Jای ډک يش استاد يواJې زموږ نه دی د هغه د علم له رسچينې Kخه يــواJې د 
افغانستان خلکو يا افغانانو فيض نه دی موندلی بلکې د هغــه فــيض پــه منطقــه کــې 

رخمن شوي او لــه ده Kخــه عام و او د rولې منطقې خلک غالباً د ده له فيض Kخه ب
  )۱يې فايده وړې ده. د ده له آثارو Kخه يې زده ک5ه ک5ې ده.)) (

  په بل Jای کې استاد داسې وايي:
(( عالمه حبيبي ډېر صفات مزايا او خاصــې درلــودې، خــو زمــا پــه نظــر دا دوی 
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  برخې زه غواړم وKې5م يو د ده د سياست برخه او بله د ده د علم برخه: 
دا Jکه چې دا دواړه برخې ده ته د کورن� Kخه په مlاث ور رسېدلې وې، علم 
ده ته له نيکه Kخه ور رســېدلی و، د ده غــور نيکــه حبيــب هللا اخونــد زاده کنــدهاری 

ې لــيکيل دي، پــه عــرs، چې په محقق کندهاری رسه مشــهور و، او دېــرش کتابــه يــ
فاريس او پPتو ژبو يې ډېر آثار درلوده او سياست يې له نيکه Kخه ور رسېدلی، د ده 
نيکه عبدالرحيم اخوند زاده نوميده هغه Kوک و چــې افغــان ســيد جــ ل الــدين پــه 
خپلو آثارو کې ليکيل دي چې زه کندهار ته ورغلم د کندهار له عل و مالــه پالنــی او 

  )۲ليدل يو يې له هغو Kخه عبدالرحيم اخوندزاده و.)) (پالنی رسه و 
يو بل وتلی ليکوال محمد صديق روهي هم د استاد د شخصــيت پــر اجت عــي 
برخورد ر¢ا اچولې او همدارنIــه د هغــه رويــه پــه علمــي غونــ~و او علمــي بحثونــو کــې 

  داسې ارزوي:
مشــهورې  ((په کندهار کې د احمد شاه بابا لــه زمــانې راهيســې د کــاک5و يــوې

کورن� افغا� rولنې ته ډېر درانده پوهان او سرت روVنفکران وړاندې کــ5ي دي چــې 
له هغې جملې نه يو هم عبــدالحی حبيبــي و. اســتاد حبيبــي د تــاريخ او ادبيــاتو پــه 
ساحه کې د خپل علمي تبحر او ارزVتمنو خدمتونو له کبله په علمــي او ادr sولنــو 

  و.کې د لوی استاد په لقب مشهور ش
د ايران په Jينو درنو مجلو کې هم د ده له نامه رسه د عالمه کلمه ليکــل کېــده 
د سيمينارونو او سمپو زµونو په غون~و کې د پرابل تيکو موضوعاتو د حل لپاره بــه د 
استاد حبيبي رايه غوVتل کېده، په Jينو وختونو کې چــې مــا هــم ليــدلی دي چــې 

د عجز د Kر%ندولو په ترڅ کې لوی اســتاد تــه  ميلمنو پوهانو به د Jينو په Jواب کې
بلنه ورکوله چې هغې rاکلې پوVتنې ته Jواب ورک5ي. Vــه مــې پــه يــاد دي، چــې د 
امl خرسو په ن5يوال سيمينار کې دا وضع Kو واره تکرار شوه او rولو بــه د اســتاد لــه 

  )۳محرض نه استفاده کوله.)) (
  خپل نظر داسې وړاندې کوي: محمد ابراهيم عطايي د پوهاند حبيبي په اړه

((... هغه س5ی چې د فيض منبع او د پوهې رسچينه وه پر ابدي جاده يې يون 
پيل ک5. لوی وير يې زموږ په ن5ۍ نــابربه خپــور کــ5... هغــه د هېــواد د فرهنــ} لپــاره 

ودې، پــه ســلIونو مــيل او چوپ5 وواهه او خپلې په سلIونو علمي ليکنــې يــې را پرېPــ
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ن5يوالو علمي سيمينارونو او کنفرانسونو کې يې د لــوړ Jــای پــه درلودلــو رسه %ــ~ون 
وک5 او د هېواد لپاره يې وياړونه تر السه ک5ل، هغه په بشــپ5ې وړتيــا رسه خپــل علمــي 

ملريــز کــال د غــويي پــه شــلمه ورځ دغــه د پــوهې د  ۱۳۶۳رسالت رسته ورساوه او د 
  )۴ملر د آس ن د Jالنده ملر رسه په يوه مهال غروب وک5.)) ( ن5ۍ Jلېدونکی

عالمه حبيبي يو ادs، علمي او اجت عي شخصيت و، له هر چــارسه يــې ډېــره 
Vه او نېکه رويه درلوده او د Vه سلوک خاونــد و هې¿ــوک د ده لــه Vــو او عاملانــه الر 

خربې او اترې وکــ5ي Vوونو Kخه بې برخې نه و، هر چا کوV¼ کاوه چې له ده رسه 
او د ده له Vو سال مشورو Kخه Jان مستفيد ک5ی، په همدې اړه عبــدالرحيم هــاتف 

  داسې وايي:
(( استاد ډېر Vه متواضع انسان و، خو هې¿کله يې تکرب ته د الکرب مع املتکرب 
عبارت ( پربنا،) غاړه نه ک"ېدله. استاد ډېر مستمع و په خربو اترو کــې يــې د هــر چــا 

غه په سويه او د هغه پر ژبه خربې کولې. داسې چې ډېر Jله بــه پــه مجلــس رسه د ه
  کې مقابل طرف دا خيال کاوه چې د خپل يو هم سويه انسان رسه غ"ې"ي.

استاد ډېر مېلمه پال انسان او مرش و، که کرش عا¦ و، که عامي هر Kوک چــې 
او پــه وداع کــې يــې د استاد صحبت ته ورتلل، استقبال ته به دروازې ته ورتــه را ووت 

  )۵تر وره د باندې سپاره چې ما رنIه خلکو ته به د خجالت موجب %رJېده.)) (
KرنIه چې استاد حبيبي يو لوی عا¦، پوخ ليکوال، محقق او اديــب و، خــو لــه 
دې rول نبوغ او پوهې رسه يــو متواضــع، خــوش برخــورد، ســخاوت منــد او يــو انتقــاد 

  محمد صديق روهي داسې ليکي:منونکی انسان هم و. په همدې اړه 
(( پوهاند حبيبي سخاوDن Vوونکی و Kې5ونکو او محصالنو ته به يې ماخذونــه 
ورVودل او له علمي کادرونو رسه يې مرستې کولې. استاد له rــول علمــي تبحــر رسه 
رسه يومتواضع انسان و. يوه ورځ چې له کوم علمي مجلس Kخه را ووتو نــو ماتــه يــې 

  وويل:
"م چې دا Jينې کسان په انتقاد ولې دومره خپه کېــ"ي مــا لــه خپــل زه نه پوهې

Jان رسه فيصله ک5ې ده چې د انتقاد Kخه خپه نشم Jکه چې زه خو په rولو شــيانو 
  ) ۶نه پوهې"م.)) (

يــو د محمد صديق روهي له پورته نظر Kخه داسې جوتې"ي، چــې لــوی اســتاد 
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عايل علمي شخصيت و، او ډېر شکسته نفسه انسان و. خو  افسوس چې داســې لــوړ 
او دروند خویه انسان به هېÍ کلــه پيــدا نــه يش او هــر وخــت بــه يــې Jــای تــش وي. 
استاد حبيبي رسبېره په دې چې د پPتو ژبې او ادب ته يې ډېر خدمت کــ5ی دی او 

ه هــم ډېــر کــار کــ5ی دی او پــه ډېر آثار يې کPيل دي د دې تر Kن} يې دری ژبې ت
دې ژبه يې هم ډېر آثار ليکيل دي. استاد په rوليزه تو%ه پر مقالو رسبېــره يوســلو دوه 

  دېرش Jان5Iي علمي او فرهنIي آثارهم ليکيل دي.
محمد معصوم هوتک هم د استاد حبيبي د فرهنIي او علمــي فعــاليتونو پــه اړه 

  خپل نظر داسې ليکي:
Kه د پاسه نيمه پېــ5ۍ فرهنIــي فعاليــت پــه تــرڅ کــې (( عالمه مرحوم د خپل 

خورا ډېرې نوVتIرې ه¿ې ک5ي دي. په معارص فرهنIي ډ%ر کې تــر rولــو زيــات پــر 
کاره عا¦ و، د %وتو د ســت5يا کلمــه يــې د ژونــد پــه قــاموس کــې نــه وه او د همــدغې 
 پرکارۍ محصول يې د ده تر قد واووVت. کله چې د مرګ پر بســرت پــروت و او معــالج
ډاکرت ورته د بشپ5 اسرتاحت، ل" خوراک ل" حرکت او ل" مطالعې توصيه کولــه، ده پــه 
Jواب کې ورته وييل وو ((... آخر حرضت ملک املوت ته پــه انتظــار کPــېنم؟ ... پــه 

  )۷رشتيا چې د ملک املوت پذيرايي سخته ده.))(
  يي:د اوسني ليکوال د کتاب مولف عبدالروف بېنوا د استاد په اړه داسې وا

(( Vاغلی عبدالحی حبيبي د پPتو ژبې په اوسنيو ليکوالــو کــې د اوليــت حــق 
لري، نه يواJې په پPتو کې بلکې په فاريس کې پوخ ليکوال دی او په دواړو ژبو کــې 
هم آثار او پاخه اشعار لري پــه تېــره بيــا د ده ادs، تــاريخي او علمــي Kې5نــې ډېــرې 

ل پــه پPــتو او فــاريس ژبــه کــې د اســتادي %<ورې او د قدر وړ دي چې دا پوه ليکــوا
مقام ته رسېدلی دی، په تېره بيا د پPتو ژبې د اوسني ادs نهضت پــه خــدمت کــې 
يې زياته برخه اخيستې، خو تر دې rولو مهم خدمت چې Vاغيل حبيبي پPــتو ژبــې 
او پPتو ادب ته ک5ی دی هغــه د پPــتو شــعر زرکلنــی او دولــس ســوه کلنــ� مســتند 

د سلي ن ماکو د تذکرې او پ<ې خزانې په پيدا کولو ثابــت کــ5ی  قدامت دی چې ده
  )۸دی.)) (

لوی استاد هغه علمي، ادs شخصيت و چې د ادب پــه اســ ن کــې لکــه ملــر 
وJليده په ادs ر¢ا يې نه يواJې زموږ هېواد بلکــې نــور هېوادونــه هــم روVــانه کــ5ل، 
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زياته برخه يې د هېواد او rولنې پېژندلو په Kې5نو کې تېره کــ5ې وه، چې د خپل عمر 
  ډېر قيمتي او ارزVتمن آثار يې کPيل او ليکيل دي.

د هېــواد Jــوان او پــوه ليکــوال نرصــهللا نــارص پــه خپلــه مقالــه کــې چــې ((نــه 
هېرېدونکی فرهنIي شخصيت عالمه حبيبي)) تــر رسليــک النــدې يــې ليکلــې ده د 

  اسې ليکي:استاد په اړه د
((لوی استاد عالمــه حبيبــي هغــه پېژنــدل شــوې علمــي Kېــره ده چــې د هغــه 
فرهنIي خدمتونه د ملر په شان روVانه دي. ده د خپل ن"دې شــپېته کلــن فرهنIــي 
ژوند په بهl کې هغه غوره خدمتونه ک5ي دي چــې لــه م5ينــې وروســته بــه يــې کلونــه 

  )۹تلپاتې وي.)) (کلونه د هغو په برکت نوم او نPان ژوندی او 
د استاد د آثارو زياته برخه تاريخي آثار جوړوي د افغانستان د تاريخ په باره کــې 
يې ډېرې په زړه پورې خربې ک5ي دي او هم د تاريخ په باره کې ډېــر ارزVــتناک آثــار 
لري. د ده په تاريخي آثارو کې د rولنې او خلکو تاريخي او ميل ارزVتونه په پام کــې 

ي. استاد د دغو آثارو په ليکلو کې  د خپل هېواد د تاريخ تيــاره %وrونــه نيول شوي د
ــارو Kخــه يــو هــم ((جنــبش مرشــوطيت در  ــاريخي آث روVــانه کــ5ي چــې لــه هغــو ت
  افغانستان)) نومې"ي چې د همدې کتاب په اړه عالمه پوهاند رشاد داسې ليکيل:

تــاليف دی  ((جنبش مرشوطیت در افغانستان)) د لوی استاد تر rولو وروســتی
تاسو ته به معلومه وي چې عالمه له Kوارلسو کالو را هيسې د زړه په ناروغ� اخته و. 

ش. کال د عقرب په شپ"مه د Jای سو او شپ"نيمې مياشتې پــه خپــل کــور  ۱۳۶۲د 
کې د مرشوطيت غوVتنې په باب يې د عمر rول ياداVتونه په دې کتاب کــې رسه را 

ه پوVــتنې تــه ورتلــم، دی بــه مــې د دغــه کتــاب پــه rول ک5ل. زه چې به هر کله  د د
  ترتيب او تاليف بوخت ليده په ډېره درناوي به مې ورته وويل:

تاته اسرتاحت الزم دی. ته بايد په دغسې قلبي ناروغ� کې له دغه درانــه کــاره 
  Kخه ډډه وک5ې. ارواVاد به د خپل عادت رسه سم په مسکا راته وويل:

Jې زما د ډېرو کلونو آرزو ده، بلکې زما په غــاړه يــو پــور د دغه کتاب ليکنه نه يوا
دی ما د خپل %ران هېواد د مرشوطيت د غورJن} ډېر نوميايل په خپله ليــديل او د 
دوی د مبارزو په باب مې د هغوی خربې اورېديل دي زما دنده ده چې دغه الس تــه 

  انو ته ورسوم.راغيل معلومات له ورکې او هېرې وژغورم او دا امانت د قوم Jوان
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عالمه د حرسته ډکه ساه وکPله او بيا يې خپلې خربې داســې اوږدې ک5لــې: د 
افغانستان د دغه سيايس غورJن} په باب ليکيل شوې تېروتنې يا تېر اېستنې شــته 

مــه حبيبــي د دې کتــاب لــه زه بايد د اولني نسل د Jوانانو پــام هغــو تــه را واړوم. عال 
ليکلو رسه خاصه مينه درلوده او دا  يې خپله وروست� فريضه بلله، ده پــه دغــه بحــث 

  کې تل دغه بيت تکرا راوه:
  خدايه هومره مهلت ورک5ه په دنيا کې

  )۱۰چې کاږه کارونه سم کاندي خوشحال)) (
. د خپلــو په رVتيا چې لوی استاد ډېر مهربانه، زړه سوانده او صميمي انسان و

شا%ردانو او محصالنو رسه يې ډېره Vه رويه کوله د هغوی سوالونه يې په ورين تنــدي 
Jوابول له هغوی رسه يې داسې رويه کوله لکــه يــو پــالر يــې چــې لــه خپــل اوالد رسه 
کوي پــه ډېــره مينــه او اخــالص يــې هغــوی رسه خــربې کــولې او هغــوی تــه يــې Vــه 

پېژندل شوی ليکوال زملی هېواد مل د خپلــې  الرVوونه کوله. په همدې اړه د هېواد
  ليکنې په يوه برخه کې کاږي:

((د شا%ردانو په روزنه او پالنــه او د شــا%ردانو پــه رهن يــي کــې Vــايي ډېــر لــ" 
خلک د استاد حبيبي مقام ته وريس، هغــو شــا%ردانو چــې د اســتاد لــه علمــه فــيض 

K ــومره زړه موندلی دی په دې پوهې"ي چې استاد پر خپلو شا%ردانوK ،ومره مهربان
سواند او تر کومې درجې د خپل شا%رد د رسولو او پوهولــو طرفــدار او غوVــتونکی و. 
استاد له خپلو شا%ردانو رسه ډېر مخلصانه برخورد درلــود چــې شــا%رد بــه يــې کورتــه 
راغی، له Jايه ورته جIيده او په مينه يې روغب5 وررسه کاوه د احوالــو پوVــتنه بــه يــې 

او په دې تو%ه به يې خپلو شا%ردانو تــه خپــل صــميميت Vــوده، د تکــرب او  ترې کوله
Jان لوړ Vودنې هېÍ ډول احساس به يې په خپله استادي کې نه کوت چې کلــه بــه 
شا%رد کار خالص ک5 او له استاده به رخصتېده استاد به بيا هم نېــغ لــه Jايــه را والړ 

  )۱۱وان و....)) (شو او د ان5I تر دروازې به له خپل شا%رد رسه ر 
نــور محمــد ســهيم د عالمــه حبيبــي د علمــي شحصــيت او د هغــه پــه غمجنــې 

  م5ېنې داسې خپل نظر Kر%ندوي:
(( د لوی استاد پوهاند عبدالحی حبيبي غمجنه او له خواشــين� ډکــه م5ينــه ( 

کال د ثور شلمه) هم د ژوند او مرګ د دې ناپايا وه ج5Iې د رسه اور نتيجه  ۱۳۶۳د 
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شوه چې تاثl يې نه يواJې د پPتو ادب د مينه والــو زړه دردوي ، بلکــې د پــوهې او 
د خواشينتيا په تارونو يې زلزلــه راويل، Jکــه فرهن} rول مينان په غم اړوي او د زړه 

د ده مرګ عادي مرګ نه و بلکې هغه مرګ و چې د علمي محافلو شــوراو زوږ يــې پــه 
خپتيان (خپIان) واړاوه. د دې لوی تاثl پــه لــ5 کــې زه نــه پوهېــدم چــې د اســتاد د 
 فضيلت په دومره لوی سمندر کې د ده سپې¿يل روح ته د خدمت په هيله، کوم ډول
مرغلرې انتخاب او د کابل مجلې %رانو لوستونکو ته يــې وړانــدې کــ5م Jکــه د ده پــه 
ــولنيزې اوان  r ،ــاريخي، فلســفي الس جــوړې کــ5ای شــوي علمــي، ادs، هــwي، ت
تصويف مرغلرې رنIارن} Vــکال لــري او هــره Vــکال يــې د زړه احســاس لــ5زوي او پــه 

د قوت حوصلې تــه اريــا�، خوJېدو يې راويل، ه¿وي يې، پاKوي يې او د ده د قلم 
  ) ۱۲اريانه دروي.)) (

� پورې پPتو ادب، ژبې او په rوليزه تو%ه افغا� Iسل �استاد د ژوند تر وروست
فرهن} ته بې ساری خدمت ک5ی او د خپل عمر تر پايه يې قلم له %وتو ايسته نه کــ5 

  او نه يې له مطالعې Kخه ډډه وک5ه.
د معالج ډاکرت و، د خپلــو ســرت%و ليــدلی ډاکرت نور احمد ب5ېÍ چې د لوی استا

  حال او هم يوه خوږه خاطره د لوی استاد د پېژند%لوی په خاطر داسې بيانوي:
 ۴۶((لوی استاد زه د خپل لس کلني ژوند Kخه پېــژنم چــې د دې پېژنــد%لوی 

کالو را هيسې چې به هر وخت رنdور شو نو لوم5ی مراجعه بــه  ۲۴کاله کې"ي، خو د 
  يې ماته وه.

په تېره بيا د وروست� ناروغ� په موده کې يا به ده په خپــل راتــ} رسه او يــا بــه 
يې زما په غوVتنه ما ته د ليــدنې او صــحې کتنــې افتخــار را باخPــه او مــا بــه د ده د 
هرې ليدنې په ترڅ کې د ده خوندورې قصې او با ارزVته توصيې د ژوند پــه مختلفــو 

Kېــر د خپلــې حــق الزحمــې پــه تو%ــه Jینــې برخو کې د ډېرو بــا ارزVــته ملغلــرو پــه 
  اخيستلې.

  نوموړی ډاکرت زياتوي:
زه به دلته زما په نزد يوه ډېره با ارزVته او نه هېرېدونکې خاطره بيــان کــ5م چــې 

  د لوی استاد د ليدنو په ل5 کې يوه ورځ زما په حافظه کې نقش شوه هغه دا ده:
کومه ورځ چې د استاد د امر په اطاعت، د ده کورته ورغلم او تر اجازې وروســته 
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په کوrه ور ننوتم استاد د خپلې بي ري پر بسرت پروت و او په الس کې يــې يــو کتــاب 
وو چې وايه يې زه چې يې وليد¦ کتاب يې کت کــ5 او پــه بســرته يــې کېPــود، او پــه 

يې داسې rين} ونيو لکه يو ډېر خوږ دوست او ملIری چــې يــې وي مــا د  دواړو السو
احرتام تر اداء او تر احوال پوVتنې او صحي کتنې وروســته زړه را غونــ~ کــ5 او Jانتــه 
مې په ډېــر فشــار رسه دا جرئــت ورکــ5 او پــه ډېــر احــرتام مــې ورتــه وويــل چــې %ــران 

K ې د کتاب د مطالعېJو ورK خه په تېره بيــا د تــاريخي استاده! نيش کېدالی چې
کتابونو Kخه چې تاريخي خوږې او هم ترخې قصې په کــې وي Jــان وســاتئ، Jکــه 
چې خوږې قصې  خو يې Vې مIر ترخــه مطالــب يــې ستاســې روحــي حالــت تنبيــه  

  کوي او ستاسو د زړه پر ناروغ� مستقيم بد اثر لري.
پــر هغــه مېــز يــې د ژوند په رمز پوه استاد سمدستي کتاب د r<ر Kخه پورتــه او 

چې د ک� اړخ ته يې پروت و، د دوا%انو Kن} ته په دونه احتياط کPېود چې اســتاد 
کوV¼ کاوه چې Jينې خوږ نه يس او بيا يې په خاصه شــيوه چــې رصف لــه ده رسه 

  وه، راته وکتل او دا شعر يې يف البديهه ووايه:
  مسيحا در عالجم %فت روی يار کمرت ب�

  زند%ی فرمود پرهيزمالجم کرد ليک از ـــع
زه چې هغه %5ۍ د استاد د مينې په درياب کې الهو وم، عــرض مــې ورتــه وکــ5 
چې ستاسو د ژوند هره ثانيه زموږ لپاره د قــدر او اهميــت وړ ده، نــو ســوله بــه داســې 
وک5و چې په ورځ کې مع� وخت مطالعه کوئ، نه rولــه ورځ او يــا شــپه؛ک� کــ� يــې 

  )۱۳ه فيصله او Vه توصيه ده دررسه منم يې.)) (وخندل ويې ويل دا دې مصلحان
KرنIه چې استاد يو هېواد پال او د خپل هېواد په ميل %<و او آزادۍ م� و، او 
تل په دې هيله و چې هېواد يې ودان او هوسا اويس، همدغــه موضــوع د حبيــب هللا 

  رفيع په نظر کې و%ورو:
تاد يو هېواد پــال او د خپــل هېــواد پــه مــيل %<ــو او آزادۍ مــ� او د (( لوی اس

هېواد د ودانــ�، هوســاي� او پرمختــ} لېــوال عــا¦ او پــوه و او پــه دې الره کــې يــې 
علمي مبارزه ک5ې او قربــان� يــې ورکــ5ې وې، نــو کلــه چــې پــه هېــواد کــې د غــوايي 

اريخي او مــيل بصــlت خون5ۍ کودتا وشوه او د کمونيزم rکه راولوېده، دی د خپل تــ
له مخې پوهېده چې نور به Kه کې"ي او هېواد به پر کومه خوا Jي هم هغه و چــې د 
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وطــن لــه مينــې ډک زړه يــې rکانونــه وخــوړل او د زړه پــه درنــه نــاروغ� اختــه شــو او 
بــاالخره يــې همــدې نــاروغ� لــه علــم، مينــې احســاس، درد او درک نــه ډک زړه لــه 

  )۱۴ې اروا يې د جنت هوا وک5ه.)) (غورJنIه وغورJاوه او سپې¿ل
 sــولنيز شخصــيت او ادr د هېواد يو بل ليکوال شاه محمــود حصــ� د اســتاد

  Kې5نو په اړه داسې ليکي:
(( د داسې يو rولنيز شخصيت او سرت ادs او تاريخي Kې5ونکي په هکلــه چــې 

ر¢ــا  rول عمر يې د ادب د دنيا خورې ورې KانIې را rولې کــ5ي او د نــوې پــوهې پــه
کې يې د خزان وهيل بÆ په غې" کې د هw او ادب د مينه والو تنده ور ماته کــ5ه او د 
هغه رسه يې سم د هېــواد د خلکــو د پراخــو پر%نــو د تــاريخ اصــيل جــوهر او تــاريخي 
ورکې زېرمې را برسlه ک5ې او د نيمې پې5ۍ Kخه زياتو ه¿و له برکته يې Kه د پاسه 

يخي او ادs آثار وليکل او يا خــو يــې پــر هغــو داســې يو سلو دودېرش ډېر شتمن تار
رسيزې، ملنليکونه او تعليقات ور زيات ک5ل چې واقعاً يې د نــامعلومو او ډېــرو پېچلــو 
ادs تاريخي او تصويف آثارو اصيل زېرمه خلکــو تــه روVــانه کــ5ه، Kــه اســانه کــار نــه 

  )۱۵دی.)) (
شخصــيت پــه اړه ډېــرو لکه دمخه مې چې وويل د اســتاد حبيبــي د Kــو بعــدي 

پوهانو، Kې5ونکو، د تاريخ او ادب مينه والو، د استاد شــا%ردانو او دوســتانو قلمونــه را 
اخيتيس او د ده د شخصيت په يوه نــه يــوه اړخ يــې ر¢ــا اچــولې ده، زه د مقــالې دنــه 

  اوږدېدو په خاطر د ((مشت �ونه خروار)) په دود په همدغو نظريو بسنه کوم.
  پايله:  

لن~و rکو کې ويلی شو چې عالمه حبيبي زموږ د هېواد د معــارص ادs بهــl په 
په اس ن کې هغه روVانه ملر دی چې ر¢ا يې نه يــواJې زمــوږ پــه هېــواد کــې خپــره 
ده، بلکې د دې Jلېدونکي ستوري ر¢ا له هېواد Kخه بهــر هــم خپــره شــوې او نــورې 

  سيمې يې هم روVانه ک5ي دي.
نکی ستوری و چې د آثارو په ليکلــو او د شــا%ردانو پوهاند حبيبي داسې Jلېدو 

په روزلو کې يې ډېره زياته ون~ه لرلې ده او له سلو Kخــه زيــات Kې5نيــز آثــار او تــر زرو 
زياتې مقالې يې ليکيل دي او د ژوند تر وروســتيو شــېبو پــورې قلــم لــه الســه نــه دی 

  غورJولی.
لوی استاد عالمه عبدالحی حبيبي د خپلو نه ست5ې کېدونکو او نه هېرېــدونکو 
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هلو Jلو په پايله کې په پPتو او دري ژبو په بېالبېلــو KــانIو کــې ډېــر علمــي قيمتــي 
تلپاتې ژبن� ملغلرې د علم او ادب مينه والو ته په مlاث پريPي دي. د علــم او ادب 

و لوړ ادs شخصيت نوم له خپل ذهن نــه ونــه مينان به هې¿کله هم د دغه سرت پوه ا
بايس او هې¿کله به يې هېر نه ک5ي. موږ عمالً وينو چې د استاد له آثــارو Kخــه زمــوږ 

  د زمانې ليکوال او Kې5ونکي په زغرده %<ه اخيل.
  خذونه:أ م

افضل rکور، لوی استاد عالمه عبدالحی حبيبي او د هغه شــاعري، افغــا�   -۱
  مخ. ۱۱۰کال، ل  ۱۳۷۹ -شمله، 
رحيمه، د استاد حبيبي زوک5ه او rــاrوبی او د اســتاد حبيبــي تــاريخ ليکنــه،  -۲

  مخونه. ۱۳۲ -۱۳۰ل کال.  ۱۳۷۹افغا� شمله، افغا� کلتوري rولنه، 
محمد صديق روهي، د پوهاند حبيبي د ادب پېژندنې ميتود ته يــوه کتنــه،   -۳

لومــو اکــاډمي، د ژبــو او ادبيــاتو مرکــز، د استاد ياد (د مقالو rولIه) د افغانســتان د ع
  مخ.۱۲۲ل کال  ۱۳۶۴دولتي مطبعه، 

ملريــز  ۱۳۸۳کندهار، علمي، تاريخي، ادs او rولنيزه مجله، دوهمه %©ــه،   -۴
  مخ. ۳کال، 

عبــدالرحيم هــاتف ، لــوی اســتاد حبيبــي، افغــا� شــمله، افغــا� کلتــوري  -۵
  مخ. r۱۳۷۹ ،۵۸ولنه... 
وهاند حبيبي د ادب پېژندنې ميتود ته يوه کتنه، د محمد صديق روهي، د پ -۶

  مخونه. ۱۲۲ -۱۲۱ملريزکال،  ۱۳۶۴استاد ياد، 
م  ۲۰۰۳محمد معصوم هوتک، درنه کورن�، د عالمه حبيبي د Kې5نو مرکز،  -۷

  مخونه. ۸۲ -۸۱کال، 
عبدالروف بېنوا، اوسني ليکوال، لوم5ی rوک، د مطبوعاتو مستقل رياســت،  -۸

  ل، مخ. ۱۳۴۰دولتي مطبعه، 
نرصهللا نارص، نه هېرېدونکی فرهنIي شخصيت عالمه حبيبي، کابل مجله،  -۹

  مخ. ۴۶ل کال.  ۱۳۸۳%©ه،  ۱۲ -۱۱
عبدالشکور رشاد، جنبش مرشوطيت در افغانستان، د استاد ياد، (دمقالو  -۱۰ 

rولIــه) د افغانســتان د علومــو اکــاډمي د ژبــو او ادبيــاتو مرکــز، پPــتو rولنــه، دولتــي 
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  مخونه. ۲۰۰ -۱۹۹ل کال.  ۱۳۶۴مطبعه، 
زملی هېواد مل، استاد حبيبي د معــارص فرهنIــي بهــl رسالری، افغــا�  -۱۱

  مخونه. ۹۰ -۸۹ل کال  ۱۳۷۹شمله. 
ادs بهــl کــې د عالمــه  –نرصــ هللا نــارص، د شــلمې پېــ5ۍ پــه فرهنIــي  -۱۲

ملريــز  ۱۳۹۲حبيبي دري¡، د افغانســتان د علومــو اکــاډمي، د ژبــو او ادبيــاتو مرکــز، 
  مخ. ۲۵۰کال، 

نــور احمــد بــ5يÍ،  د اســتاد حبيبــي يــاد، د اســتاد يــاد، (د مقــالو rولIــه)،  -۱۳
  مخونه. ۱۹۸ -۱۹۷ل کال، ۱۳۶۴

حبيب هللا، رفيع، د عالمه حبيبي د Kې5نو مرکز، افغا� شــمله، rولــوونکی  -۱۴
  مخونه. ۷۸ -۷۷ملريز کال  ۱۳۷۹طارق رشاد، افغا� کلتوري rولنه، 

شاه محمود حص�، د استادحبيبي rولنيز شخصيت او د ده ادK sې5نــو  -۱۵
  مخ. ۳۷ته لن~ه کتنه، د استاد ياد، 
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  پوهنيار عبدالعظيم صديقمل

  

  کومکي فعلونه او د هغو دندې
                                                                                                                         

  :لن�يز
((مرســتيالک5ونه او د هغــو دنــدې)) دی د  په دې Kې5نه کــې چــې رسليــک يــې

کومکي فعلونوپر پېژند،ډولونو،دندو او ارزVــت ر¢ــا اچوي.کــومکي فعــل يــو خپلــواک 
مورفيم دی چې په نوميزو جملو کې د خرب اساس دی او داصيل فعلونوپه جــو ړVــت 
،بشپ5تيا او د %ردان بېالبېل اړخونه بشپ5وي.په پPتو ژبه کې Kلور ډولونه لــري چــې 

  ډلبندۍ د کره توب لپاره نورې Kې5نې هم غواړي.د 
  رسيزه:

ــ~لې  ــه ، غون ــه ،ترکيبون ــرې وييون ــه ترتيــب رسه ت ــ"ي او پ ــو راپيلې ــه غ"ون ــه ل ژب
ــم د وړ  ــا رسه س ــه اړتي ــې ل ــورم ي ــی ف ــر ژبن ــوړې"ي چــې ه ــه ج او اوږده اوږده متنون
ــر  ــره پخــوان� ده خــو ت ــه Kــه هــم ډې ــه ک ــې مطالع ــ"ي.د ژب ــاره کــارول کې ــا لپ معن

ه پــه دوديــزو او افســانوي خــربو کــې پ<ــه پــاتې شــوې ده . دغــه ســتونزه يــواJې ډېــر 
ــه ده، بلکــې د نــ5ۍ ډېــرې ژبــې لــه دې پېPــې رسه  پــه يــوې ژبــې  پــورې اړونــده ن

  مخامخ وې او Jېنې يې ال اوس هم  دغه رب5ې %ايل.
پـــه لـــوم5ي رس کـــې د ژبـــې پېژنـــد يـــا تعريـــف Kې5ونکـــو او پوهـــانو د ننـــي 

ه وړانــدې کــ5ی و چــې Jېنــې يــې ال اوس هــم پــه خپــل انــد پېژنــد اپوrــه خلکــو تــ
  rين} والړ دي.

ــ<ونو  ــې بنس ــر داس ــې پ ــنه ي ــدي او وېش ــو ډلبن ــا دژب ــې بي ــام ک ــم % ــه دوه پ
کولــه چــې هغــه دژبــو د ډلبنــدۍ او وېشــنې نورمونــه، نــه بلــل کېــ"ي.،د بېلIــې پــه 
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ــه کــې  يــې د فونيمونــو پــر Jــای ــه پرتل ــه  ډول د ژبوپ ــه يــا لغتونــه پرتل لــوم5ی وييون
ـــوي  Iـــه ل ـــېÍ اړخ ن ـــو رسه ه ـــه ارون ـــو ل ـــزو Kې5ن ـــاريخي او پرتلي ـــې د ت ـــول چ ک
،همدارنIــه دا او دې تـــه ورتـــه نــورې %©ـــې ســـتونزې د ژبپــوهنې پـــه برخـــه کـــې 

  موجودې او Jېنې يې ال اوس هم پر خپل Jای پاتې دي.
ــو او  ــومکي فعلون ــه ک ــې پ ــه ک ــه پPــتو ژب ــې پ ــه ک ــه دې ليکن ــر زه پ ــو پ د هغ

ــاره  ــدتيا لپ ــوع د ال Kر%ن ــدې د موض ــه دې وړان ــو ل ــوم خ ــا اچ ــت ر¢ Vــدو او ارز دن
ـــه  ـــه تو% ـــوليزې ســـتونزې د �ـــونې پ r ـــ5او ـــه ت ـــوهنې پ مناســـبه ده، چـــې د ژبپ
وړاندې ک5م او د پPــتو ژبــې پــه برخــه کــې هــم يــو Kــو داســې rکــو تــه %وتــه ونيســم 

  5ي دي.چې لوستونکي او زده کوونکي يې له ک5اوونورسه مخامخ ک
ــان رسه  ــتو پوه Pــې پ ــدۍ ک ــه ډلبن ــو پ ــې د فونيمون ــې د ژب ــوم5ي رسک ــه ل پ
ــوه  ــې ي ــربه ي ــتون خ ــه ش ــتون او ن ــو د ش ــو اوازون ــې د نيمواک ــه دي چ ــه ن ــوه خول ي
ـــدې راوســـتي دي.د  ـــر پوVـــتنې الن ـــې هـــم ت ـــه ي ـــ5ه ده چـــې غرب%غ"ون ـــه رب لوي

%<ــې مورفولــوژي پــه برخــه کــې د مورفيمونوډلبنــدي هــم لــه کــره آثــارو Kخــه د نــه 
اخېســتنې لــه املــه پــه بېالبېلــو ډولونــو وېشــل شــوي دي.د غون~لــه پــوهې يــا 
ــه هــم د يــوې  ــه او بېلون ــارت ناانــ~وليز توپlون نحــوې پــه برخــه کــې د ترکيــب او عب
ژورې مطــالعې غوVــتنه کــوي او پــه همــدې برخــه کــې د غونــ~لو ډلبنــدي پــه کــره 

  ته دي.تو%ه چا نه ده منلې دا او دې ته ورته نورې ستونزې هم ش
کـــومکي فعلونـــه پـــه پPـــتو%رامرکې يـــوه لويـــه موضـــوع ده چـــې لـــوم5ی پـــه 
ــې  ــم بېالبېل ــې ه ــه ک ــه پوه ــه غون~ل ــا پ ــ"ي او بي ــث کې ــرې بح ــې پ ــوژي ک مورفول
ــه  ــر کــارول کې"ي.لــه همــدې امل دنــدې پــر مــخ بيــايي. داچــې کــومکي فعلونــه ډې
يــو کــومکي فعــل رازراز ب©ــې غــوره کوي.کلــه کلــه داســې هــم Vــکاري چــې ســ5ی 

ــوو  ــومکي فعلون ــې د ک ــې ک ــې Kې5ن ــه دغ ــوري. پ ــه ســرت%ه % ــل پ ــه د اصــيل فع  رت
ــو او کــره الســوندونو  ــه منل ــدې شــوي او ل ــه وړان ــه او پېژندون ــدې ،ډولون بېالبېلــې دن

  Kخه په کې کار اخېستل شوی دی. 
  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 

ــر  دا ــه برخــه جــوړوي او ت ــوه لوي ــه پــه پPــتو %رامــر کــې ي چــې کــومکي فعلون
ــې  ــه مخک ــې ل ــار وه چــې مخک ــه ک ــ5ل شــوي دي، پ ــز ډول Kې ــه KنIي ــه پ دې دم
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ــې  ــابونوکې ي ــه کت ــې شــوې وای، خــو د %رامــر پ ــې او کــره ليکنــې او Kې5ن پــرې %©
ــوم او مفهــوم  ــه دې ن ــرې چــا پ ــدې پ ــر دې وړان ــادونې شــوې دي.ت ــواJې تشــې ي ي

  ليکيل. Kه نه دي
  :�ې
نې موخې د

  د مرستيالک5ونو(کومکي فعلونو) کره پېژندنه.
  د مرستيالک5ونو دندې په %وته کول.

  په بېالبېلو %رامرونو کې د يادې موضوع ارزونه.
  په پPتو %رامر کې  د مرستيالک5ونو دري¡  Kر%ندول.

  د مرستيالک5ونو ډلبندي روVانه کول.
  :�ې
نې پو�تنې د

  مرستيالک5ونه (کومکي فعل) په کره تو%ه Kه ته وايي؟ 
  مرستيالک5ونه په Kو او کومو ډولونو وېشل کې"ي؟

  د مرستيالک5ونو ارزVت او دندې Kه دي؟
  د مورفيمونو دا ډله د ژبپوهنې کومې KانIې رسه اړخ لIو؟

  د �ې
نې مېتود:
5نو تقــابيل دغې Kې5نې مېتود ترشېحي دی او په ترشېحي کې بيا د تېرو Kې د

  .او کره کتنيز جاج اخېستل شوی دی او د Kې5نې ډول کتابتو� دی

  مرستيالک
ونه (کومکي فعلونه)
%رامر دترشيحي ژبپوهنې هغه برخه ده چې دوه لــويې او بنســ<يزې برخــې يــې 
  مورفولوژي او غون~له پوهه ده چې د فعل لوم5ی Jای په مورفولوژي پورې اړه لري.

  نو Vه ده چې د مورفيم په اړه لن~ه او کره خربه وک5م:داچې فعل مورفيم دی 
ز ـــ پPوييز توک دی چې لــه يــو واوېــل يــا Kــو اوازونوKخــه ـکوچنی ترين معاني

  )۱رغPت مومي. که وشنل يش، نامعانيزــ پPوييز توک يا توکونه الس ته راJي.(
 فعل او بيا کومکي فعل هم د مورفيمونو ديوې ډلې برخــه ده چــې پــه خپلــواک
ډول معانيز باور لري. Vه به دا وي چې د مورفيمونو د ډلبندۍ يو انdورليک وړانــدې 

  ک5م چې د موضوع په ال روVانتيا کې مرسته وک5ي
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  مورفيم
  
  

                                                                             
    

                                                                                                                                                                  
                                                           

                                 
  )۲اصيل فعلونه       کومکي فعلونه (                     

مورفيمونــو يــوه پورته انdورليک ته په کتو اوس پــوه شــو چــې کــومکي فعلونــه د   
  برخه ده.

    مرستيالک
(کومکي فعل) �ه ته وايي؟
کومکي فعلونو ته پــه بېالبېلــو Kې5نــو او ليکنــو کــې بېالبېــل نومونــه او تعريفونــه 
کارول شوي دي نو Vه به دا وي چې د هغو اثرونو پا¢ې واړوو په کومو کې چــې ددې 

  سکالو په ت5او خربې راغلې دي.
مداعظم ايازي ليکي: ((پــه پPــتو کــې کلــ ت ربــط د کومکي فعلونو په اړه مح

عموماً دادي(يم،وم او شوم) د نحوې په اصطالح کې افعــال ناقصــه تــه کلــ ت ربــط 
  )۳وايي.))(

په ياد اثر کې کومکي فعلونو ته په نوميزو غون~لو کې د اسناد نومونه هم کارول 
اط کلمــې دي شوې ده. د نوموړي له تعريف Kخه Vکاري چې کومکي فعلونه د ارتبــ

او په نحوه کې د نيم5Iو فعلونو مفهوم لري. که Kه هم ده يواJې پورته درې کــومکي 
  فعلونه ياد ک5ي خو کېدای يش دايې يواJې د بېلIې په ډول راوړي وي.

هربرت پنزل د کومکي فعلونو په ت5او ليکي: ((د افعــالو يــوه کــوچن� ډلــه چــې 
ادولی ستع لې"ي، دکومکي فعلونو په نــوم يــم ــ فعل)) په ترکيبونوکې اـاصالً د ((اس

(ســم)  د قريبــې مــايض ترکيبونــه تشکيلوي.((شــم)) ))شو ((يم ))ــ مايض يــې ((وم
مايض يې شوم اقتداري ترکيبونه جوړوي. کېــ"م د متعــدي افعــالو مجهــول ترکيبونــه 

  جوړوي او د اسم ــ فعل الزمي ترکيبونه ترکيبوي.

 ناخپلواک

 تاړي وييکي

 خپلواک

 نومونه
 فعلونه قيدونه
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((کوم))(پاړسوــ مېکنم)لــه اســ وو رسه ترکيبېــ"ي او د متعــدي فعــل ترکيبونــه 
ورKخه جوړې"ي. ((کوم)) او ((کې"م)) Kلور قسم فعلونه دي چې د مختلفــو صــورتونو 
يوه مکمله مجموعه لري . ((يم)) او ((شوم)) ناقص فعلونه دي، مIر لــه دې رسه هــم 

Dنايي صورتونه لــري،((يم)) د دويــم حــال يــو صــورت هــم لــري . د لوم5ۍ مايض او 
ــی ليــدل  ــې قاعــده وال ــه رصيف اجــزاوو کــې Jېنــې ب ــو پ دغــو دواړو کــومکي فعلون

  )۴کې"ي.))(
د ((يم)) د کومکي فعل په اړه ليکــي:د ((يــم)) کــومکي فعــل د پPــتو يــوازينی 

اصــيل مــادې صــورت داسې فعل دی چې غايب له پاره بې قاعده صورتونه لــري او د 
يې بدلې"ي.له دې Kخه معلومې"ي او د حال ز مانې لپاره د مايض عالمې په کې پــه 
کارې"ي. د متکلم او مخاطب خاDې يې باقاعده دي مIر امري صورتونه ، نه لــري. د 

  غايب    مخاطب                            متکلم                           ((يم)) د کومکي فعل مختلف صورتونه په دې جدول کې و%ورئ!
  دی/ده  يې                                                                يم     مفرد      

  دی    يئ                                                                 يو          جمع
  وې/يې                                                                                             

  )۵د ((يم)) اخوات دادرې اصيل مادې لري: (يم ــ،د،و)(
داوې د پنزل Kر%ندونې د پPتو کومکي فعلونو په تــ5او چــې Kــه ناKــه يــې لــه 
ايازي Kخه پرې ډېرې Kر%ندونې وړاندې ک5ې وې، که Kه هم پرله پېيلــې نــه دي او 

ا پر وخت د فعل نوم يا مصدر نه دی کارولی او هر وخت يې د فعــل يــوه هم يې د اړتي
  %ردا� س<ه راوړې ده.

پوهاند رVت� ((دکومکي فعلونوجوړېدنــه))تر رسليــک النــدې پردغــې موضــوع 
شا و خوا لس مخه بحث ک5ی چې په دې لــ5 کــې يــې د کــومکي فعلونــو يــوه rــوليزه 

(کــومکي فعلونــه پــه پPــتو کــې زيــات پېژندنه نه ده وړاندې کــ5ې. نومــوړی ليکــي: (
ــه  ــو او امکــا� فعلونوپ ــه خاصــه تو%ــه د مجهول ــي فعلونو،پ ــري او د ترکيب اهميــت ل
جوړVت کې مهمه برخه لري .کومکي فعلونو ته نيم5Iي فعلونه هــم وايي،Jکــه چــې 
له هغو Kخه rولې صيغې نه يش جوړېدای.دلته په النــدې ډول کــومکي فعلونــه او د 

  ه بيانې"ي چې الندې ډولونه يې راوړي دي.هغو د جوړVت طريق
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  )۶کول،ک5ل،شول،کېدل،شول،يدل،ول،اوسېدل،Vايي،بويه.(
پوهاند رVت� د کومکي فعل هر ډول ته يو ل5 توضېحات هم ورکــ5ي او يــو Kــو 

مختــاړي پــه يوJــای کولــو رسه يــې %ردانونه يې هم ورته په %وته ک5ي دي. د ((نــه)) 
  منفي کومکي فعلونه يو بېل ډول %©الی دی.

پوهاند محمداقا شېرزاد په پPتو نحو کــې پــه KنIيــز ډول ((ده،دی او دي)) د 
ربط کلمې نومولې دي او هم يــې ورتــه پــه دوديــز ډول د اســناد نومونــه هــم کــارولې 

  )۷ده.(
دی ک5ی خو پــه نــوميزو او  نوموړي د کومکي فعلونوپر رسليک Jان5Iی بحث نه
  خربي غون~لو کې يې پورته موضوع ته نغوته ک5ې ده.

ــر  ــو مخــک¼ Kې5ونکــی دی هغــه پ ــوهنې ي ــار چــې د معــارصې ژبپ ــد زي پوهان
مرستيالک5ونو يا کومکي فعلونو باندې د نوو Kې5نو پــه ر¢ــا کــې پــه النــدې ډول بحــث 

  ک5ی دی چې دلته يې په لن~يز رسه را اخلم:
ک5 دی چې له اره په يو Jا� يا خپلواک ډول نه بلکې د ار کــ5 پــه ((داهغه راز  

ملتيا د اېPو� (خرب) چاره پر غاړه اخيل ـــ هر%ــوره لــه نومونــورسه چــې تV5ــتي کــ5 
)لــه Jايــه haveرامين¡  ته ک5د ار ک5 دنده راخپلوي او يو نيم ډول يې لکــه انIريــزي (

  )۸هم ار وي او هم مرستيال.)) (
  نورې Kر%ندونې به د کومکي فعلونو د ډلبندۍ په ت5او راواخلو.د پوهاند زيار 

د پورته %©و Kر%ندونو په پام کې نيولو رسه غواړم د کومکي فعل يو لن~ او rوليز 
  تعريف وړاندې ک5م چې د کومکي فعل له کارونې رسه اړخ ولIوي.

  د مرستيالک
(کومکي فعل) پېژندنه:
راز رازنومـــونې کـــارول شـــوې ، کـــومکي فعـــل تـــه پـــه بېالبېلـــو Kې5نـــو کـــې 

لکه:اســناد،دربط کلمــې، نيمIــ5ي فعلونــه ،نــاقص فعلونه،مرســتيالک5ونه(کومکي 
فعلونه) چې له دغو نومونو Kخه يې غوره مرستيالک5يا کومکي فعل دی چــې تــر rولــو 
Vه او د نوموړو مورفيمونو له کارونې رسه اړخ لIوي چې له پPتو پرته په نورو ژبو کــې 

  ولونو ته نوموړې نومونه کارول کې"ي.هم ورته ان~
� ده چــې کلــه پــه خپلواکــه تو%ــه او Iکومکي فعل د خپلواکو مورفيمونو يوه ډل
کله د اصيل فعل د ال بشپ5تيا لپاره د غون~لې په خرب کې راJي او غون~لې يا جملــې 
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فعــل راز راز ب©ــو بــدلوالی  يش او يــو نــيم پــه ته بېالبېل نومونه ورکوالی يش يا اصيل 
کې داسې هم پيداکې"ي چې کله کله د اصيل فعــل دنــده پــر غــاړه اخــيل او پــه يــوه 
جمله کې له يو Kخه ډېر کومکي فعلونه هم راتالی يش.که Kه هم Jېنــې ژبپوهــان 
وايي چې کومکي فعل په يواJې تو%ه د جملې خرب نه يش جــوړوالی خــو داســې نــه 

چــې د rولــو نــوميزو جملــو خربونــه (خــرب) د کــومکي فعــل پــه شــتون کــې  ده، Jکــه
جوړې"ي، که چېرته کومکي فعل نه وي نو کېدای يش هېÍ نوميزه جمله هم جوړه نه 

  يش.
که Kوک وايي چې په نوميزه جمله کې خو نوميزه ډله د خرب په جوړولو کې لــه 

و رسه کــومکي فعــل پــه کومکي فعل رسه غاړه وړي، نو دغه کار لــه Jينواصــيل فعلونــ
فعيل جملو کې هم کوي نو بيا ويالی شو چې %واکې اصيل فعــل هــم هــر وخــت پــه 
يواJې تو%ه خرب نه يش جوړوالی . کله چې په نوميزه جمله کې کومکي فعل نــه وي 

  او په فعيل جمله کې اصيل فعل نه وي نو هېÍ ډول جمله نه جوړې"ي.
ه دغــو جملــو کــې  ((يــم))او  ((Jــم)) بېلIې: ((زه دلتــه يــم .))او((زه Jــم. ))پــ

  فعلونه دي که دا نه وي نوبيا جمله من¡ ته نه راJي. 
په هره برخه کې چې يو توک دومره اړين وي چې په نه شتون کې يې کار نه تــر 
رسه کې"ي او يا من¡ ته نه راJي نو هغه ته موږ د ه غې برخې بنســ<يز تــوک ويــالی 

غون~لې يا جملې د خرب بنســ<يز تــوک دی او  شو.لن~ه داچې کومکي فعل د نوميزې
همدارنIه اصيل فعل د فعيل غون~لې بنس<يز توک دی.په %رامري دنــدو کــې اصــيل 
فعل د کومکي فعل د بشپ5تيا لپاره نه کارول کې"ي بلکې هر وخــت مرســتيالک5 د ارو 

  ک5ونو(اصيل فعلونو) د ال غPتلتيا لپاره په کار وړل کې"ي.
وميزو غون~لو کې ارک5 (اصيل فعل ) نــه يش راتــالی خــو د د بېلIې په ډول په ن

ک5يزوغون~لو (فعيل جملو) ډېر ډولونه لــه مرســتيالک5ونو پرتــه نــه جوړې"ي،لکــه:بېچار 
  ک5(مجهول فعل)،ن"دې تېرمهال ک5، لر تېرمهالک5 او نور.

  په لن~ ډول د مرستيالک5 (کومکي فعل) پېژند په دې ډول وړاندې کوالی شو:
مرستيالک�ونه د خپلواکو مورفيمونو هغه ډله ده چې پــه نــوميزو غونــ	لو کــې پــه 
يوا+ې تو*ه او په فعيل غون	لو کې د ارو ک�ونــود البشــپ�تيا لپــاره د غونــ	لې پــه خــرب 
کې را+ي چې د اصيل فعل بېالبېــل *ــردا1 اړخونــه جــوړوي او د مرکبــو فعلونــو پــه 
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په يوا+ې تو*ــه يــې د يــو کــ� يــا عمــل  جوړ8ت کې رغوونکې ون	ه لري او هر ک� چې
  8ودنه،نه کوله مرستيالک� دی.

لکه:کول،کېدل،شول،ول،لرل،اوسېدل،اوسل،بايد،بويه،8ايي،ايسېدل،برې=ــې
  دل،پرېDده،غو8تل اونور.

  اوس راJو دمرستيالک5ونو  په ډولونو يو Kه Dې"و

  د مرستيالک
ونو ډولونه
اره د بېالبېلــو کتــابونو پــا¢ې لکــه KنIــه چــې مــې د مرســتيالک5 د پېژنــدلو لپــ  

واړولې اوس غواړم چې د ډولونو په ت5او يې هم يو Kه له نورو Jايونورا واخلم او د هغو 
  په ر¢ا کې ترې يوه rوملنلې ډلبندي غوره ک5م. 

ــې د  ــرو ک ــه ډې ــوي دي پ ــل ش ــه ليک ــوم %رامرون ــې چــې ک ــې ک ــه پPــتو ژب پ
کېــ"ي، خــو پــه دې د پوهانــد مرستيالک5ونو تر رسليک الندې ډېر Kــه نــه تــر ســرت%و 

صديق هللا رVت� او پوهاند دوکتور زيار Kې5نې د پاموړ دي، دوی يې په ډلبندۍ يــو 
Kه کار ک5ی چــې دلتــه زه لــوم5ی د پوهانــد رVــت� د Kې5نــې لنــ~يز را اخلــم او بيــا 

  ورپسې د پوهاند زيار .
نــدې پــه پوهاند رVت� مرستيالک5ونه د (کومکي فعلونو جوړېدنه) تر رسليــک ال 

شمېرلې ب©ه يويــو مرســتيال فعــل Kې5لــی دی، کــه Kــه هــم پــه Jــان5Iي ډول يــې د 
مرســتيالک5ونو ډولونــه، نــه دي Vــوديل خــو هغــه شــمېرې چــې ده مرســتيالک5ونو تــه 
ورک5ي لسو ته رسې"ي، س5ی ويالی يش چې دده د Kې5نې پــر بنســ� مرســتيالک5ونه 

  لس Vودل شوي چې لن~يز يې دادی:
مصدر دی چې د حال ،امر او مســتقبل فعــل rــولې ريPــې  : يو متعديکول -۱

ورKخه جوړې"ي او په مايض فعلونو کې يواJې استمراري ،مطلقــه او امکــا� مــايض 
  )۹%انې ورKخه جوړې"ي.(

يادونه:پوهاند ر8تJ د نورو *رامر پوهانو په توپIفعل لــه مصــدر Gخــه رابــايس 
  او پوهاند زيار فعل له ري=ې Gخه *Kي.

يو متعدي مصدر دی چــې rــول حاليــه فعلونــه ورKخــه جــوړې"ي او د  ک5ل: - ۲
  )۱۰معنی له مخې له ((کول)) رسه مرتادف دی.(

  ماته داسې 8کاري چې له ((ک�ل)) فعل Gخه Nول حاليه فعلونه نه جوړېDي.
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استمراري مايض پرتــه يو الزمي مصدر دی چې له استمراري حال او  شول: - ۳
  نورې rولې حال او مايض ريPې ورKخه جوړې"ي.

يو الزمي مصدر دی چې د معنا له مخــې لــه ((شــول)) رسه مــرتادف  کېدل: -۴
  دی، يواJې استمراري فعلونه ورKخه جوړې"ي.

دغه متعدي مصدر دی چــې د توانېــدو معنــا لــري لــه ((کــول))فعيل  شول: - ۵
  )۱۱اوړل کې"ي او امکا� فعلونه رامن¡ ته کوي.(صفت رسه د مرستيال په تو%ه ر 

  مجهول کومکي فعلونه
يــدل: دغــه مصــدر پــه يــدل واال مصــدرونو کــې پــه ضــمني تو%ــه کــومکي  - ۶

استع لې"ي او ورKخه يو به، يې به،يئ به ) او د راتلونکي لپاره يې امــري ب©ــه داســې 
ده.(يه،يئ،يې) دي.همدارنIه (شــته او نشــته)کلمې پــه حــال زمانــه کــې د کــومکي 

 )۱۲فعل دنده رسته رسوي،لکه:دلته اوبه شته که نشته؟.(
ول:دغــه مصــدر پــه ول واال مصــدرونو کــې پــه ضــمني تو%ــه کــومکي هــم  - ۷

  استع لې"ي او دغه فعلونه ورKخه جوړې"ي: (( وم،وو،وئ،و،وه او وې).
  اوسېدل:دغه مصدر کله کله د کومکي فعلونودنده رسته رسوي. - ۸
  بويه: کلمې هم د کومکي فعلونو دنده رسته رسوي .،Vايي -۹

د منفي کومکي فعلونود جوړولو لپاره د ((نه)) تــوری منفي کومکي فعلونه: -۱۰
په استمراري فعلونو کې له مثبت فعل Kخه دمخه او په مطلقــو فعلونــو کــې لــه ((و)) 
Kخه وروسته او په امکا� فعلونو،ن"دې،لېرې،احت يل او نــورو مــايض %ــانو کــې لــه 

  )۱۳ه شم.(فعيل صفت Kخه وروسته راوړل کې"ي،لکه: نه کوم،ونه ک5م او کوالی ن
له پورته ډلبندۍ Kخه Vکاري چــې د نومــوړي ليکــوال لــه انــده مرســتيالک5ونه 
لس ډولونه لــري، غــواړم چــې پــه دغــې وېشــنه يــو لنــ~ بحــث وک5م.لــه دې ډلبنــدۍ 
Vکاري چې (کول،ک5ل،کېدل،شول او بيا شول معلوم کومکي فعلونه دي،Jکه چــې 

د مجهولو کــومکي فعلونــوتر  يدل،ول،اوسېدل،Vايي،بويه او منفي کومکي فعلونه يې
  رسليک الندې Kې5يل دي.

زما په اند مرستيالک5ونو ته د معلوم او مجهول نومونه کارول هم د سوچ وړ خربه 
ده، Jکه چې په معلوم فعل کې فاعل Kر%ند وي او په مجهول کې فاعل Kر%نــد نــه 

  .وي او د فاعل  اړتيا يواJې او يواJې د اصيل فعلونو له پاره اړينه ده
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بله خربه داده که چېرته د مرستيالک5ونولپاره د معلوم او مجهول ډولونه ولــرو نــو 
بيا مجهول فعلونه لــه ((شــول او کېــدل)) Kخــه جــوړې"ي او ليکــوال هغــه ډولونــه پــه 

5 هــر ډول تــه يــې مجهولو فعلونو کې نه دي شمېريل.په دغې وېشنه کې د مرستيالک
نوم نه دی ورک5ی،يواJې شــمېرې يــې ورتــه بنســ� نيــولی دی.Jېنــې فعلونــه يــې د 
بېالبېلو %ردا� اړخونوله مخې بېل بېل %©يل دي،لکه:شول الزمي او شــول متعــدي  

  يا د ((کول )) بله %ردا� ب©ه ((ک5ل))يې  بېل کومکي فعل %©لی دی.
ول )) چــې د ((کــول)) پــاتې شــونی ((يدل)) چې له اره د کېدل برخــه ده او(( 

د ((يدل)) مصدر تــه يــې د ((ول)) مرســتيالک5ونه منســوب کــ5ي دي.د ((ول))  دی.
مصــدر تــه rــول هغــه فعلونــه منســوب دي چــې د يــو حالــت او يــا د يــو Kــه شــتون 
Vيي.همدارنIه د منفي کومکي فعلونو نومونې ته اړتيا نه وه Jکــه چــې لــه هــر فعــل 

يو Jای ک5و منفي کومکي فعــل تــرې جــوړې"ي.د اوســنيو  رسه چې د ((نه)) مختاړی
Kې5نو پر بنس� پPتو کومکي فعلونه پر Kلورو برخو وېشل کېــ"ي چــې پــه دې برخــه 
کې د پوهاند زيار وېشــنه د پــام وړ ده، کــه Kــه هــم نومــوړي لــوم5ی پــه دريــوو برخــو 

هــر  Vوديل خو بيا يې Kلور وړاندې ک5ي چې Kلور ډولونه يې کره هم دي چې دلتــه
  ډول په سپ5يل ډول وړاندې کوم:

ډېر کــاري يــا Kــو اړخيــز مرســتيالک5ونه (کــومکي فعلونه):دغــه فعلونــه چــې  -۱
  )۱۴کول،کېدل،شول ،استل او ول.( الزمي او متعدي دواړه ب©ې لري،لکه:

داچې دغه مرستيالک5ونو ته  د ((کول)) فعلونه هم وايــي .پــه لنــ~ او rــوليز ډول 
  کول،کېدل او شول . ډېر کاري فعلونه دادي:

د ((کول)) نور%ردا� ډولونه: ((ک5ل)) لکه:زه کار کوم.، مــا کــار وکــ5.،زه مجلــه 
ما مجله خپره ک5ه.له دې بېلIو Vکاري چې د ((کول)) يوه ب©ــه ((ول)) هــم  خپروم.،

ده چې د رس توری يې د Jېنو ژبنيو عمليو پر بنس� لرې شــوی دی چې((کــول)) او 
کې کارول کې"ي او ((کــ5ل)) يــې دوهمــه ريPــه ده چــې پــه  ((ول)) يې په اوسمهال

  تېرمهال کې کارول کې"ي.
((کېدل)) نورې ب©ې ((کې"ل)) او ((يدل)): زه خفــه کېــدم.، زه ســتنېدم.، زه  د

خفه کې"م. دغه مرستيال ک5 تل د نابشپ5و تېرمهــالو او اوســمهالو ک5ونــو (فعلونــو) پــه 
  ړوي.رغPت کې ون~ه اخيل. مجهول فعلونه هم جو
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د ((شول)) مرستيالک5 بلــه ب©ــه نــه لــري خــو کېــدای يش ((شــته)) لــه همــدې 
 ريPې Kـخه راوتلی وي.

ــ اکرVود مرستيالک5(حالت Vودونکی کومکي فعل): ددې موضــوع پــه تــ5او  ۲
ــم:  ــار ليکــي چــې زه دلتــه دهغــې اوږدې ليکنــې لنــ~يز را اخل ــد زي ((ول)) او پوهان

((کېدل)) يا((شول)) له بشپ5اندو ک5 س<و (فعــيل تنــو) (است،ياســت)،(ی او د) رسه 
)اوړون يا ب©ې رامن¡ ته کوي، همداراز په جــوړه يــي the verb be) يا(to beبېالبېلې (

ــم د  ــې ه ــوب) ي ــده ت ــې قاع ــادوديوالی (ب ــا ن ــوالی ي ــته رسه دغــه بېالبېل ــه ش ډول ل
� او ډېــر کارونــ} زې"نــده ده،لکــه پــه دې  انIريزي،جرمني او نورو غوندېPد ډېرپې

  الندې پردايIمو کې:
  %©ه        يو %5ی ډېر %5ی

   
  اوسمهال  تېرمهال  اوسمهال  تېرمهال و%5ی   

 ۱ (am) يم (was)وم  (are)يو (were)وو
  وئ/واست
(were) 

  يئ/ياست
(are) 

 ۲ (are)  يې (were)وې
  ول ــ وه

 ولې
  (are)دي
 are)دي

 (was)و
  (was)وه

 (is)دی
 ۳  (is)ده

 )۱۵(  
د پورته فعلونو مصدر ((ول)) پر دې نومول شوی دی چــې پــه پPــتو ژبــه کــې د 
ــول  r ــې ــوړې"ي.ددغې ډل ــه ج ــې Kخ Pــې ري ــه دوهم ــل ل ــدر د فع ــاره مص ــل لپ ت

  مرستيالک5ونه(کومکي فعلونه ) دادي:
((اوســل)) ((ول)) چې پورته rول %ردانونه له همدې ريPې جوړې"ي او کله کله 

  يا اويس، اوسئ ،اويس اونورو ب©و باندې هم اوړي.
((شته)):هم يو KيزVــوديا اکرVــود کــ5 دی چــې ((لرل))يــا((درلودل)) هــم پــه 

  همدې Jای کې rيکاو لري.
ــ rينIاري مرستيالک5ونه(کومکي فعلونه) :چې د يو ک5ن ،پېPې يــا حالــت د  ۳

  )V۱۶ايي.(Kر%ندونې rينIار په %وته کوي .لکه:بايد،بويه ،
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  په دې ډله فعلونو کې :دې،بويه ،بايد او Vايي ،راJي.
  کېدای يش يا کې"ي هم کله کله د ((Vايي)) پرJای کارول کې"ي.

چــې تــر هــر Kــه د مخــه د اصــيل فعلونــو :) model verbــ دودrاکي ک5ونــه( ۴
لوې"ي،لکه:توانېدل،ايسېدل،برېPېدل،غوVـــتل،پرې يـــا درغـــاونې لپـــاره پـــر کـــار 

  )۱۷پرې"ده.(
د (%وندې،به،دې) وييکي هم ل" و ډېر د پورتنيــو کــومکي فعلونــو پــه Kېــر ورتــه 
دندې تر رسه کــوي او هغــو Jايناســتي کېــ"ي. يــو لــK 5ېرمــه غونــ~لې هــم د اصــيل 

بويه پر Jای ((په  غون~لو په ملتياکې د اړوندو اصيل فعلونو بشپ5ونه کوي،لکه:بايد يا
  )۱۸کار ده.))(

په rــوليز ډول دودrــاکي کــومکي فعلونــه دادي: ايســيدل يــا Vــکارېدل،پرې يــا 
پرې"ده (پرېPودل) او همدارنIه (%وندې،به،دې، کاشکې  او لکه چــې) کــه Kــه هــم 

  وييکي دي خو د کومکي فعلونو دندې پر Jای کوي.
  دندې (کومکي فعلونو) د مرستيالک
ونو

مرستيالک5ونه د ارو ک5ونو(داصيل فعلونو)غوندې خپلــواک مورفيمونــه دي او پــه 
خپلواکه تو%ه معنا ورکوي او ډېر Jله د اصيل فعلونوپــه بشــپ5تيا ،جوړVــت او %ــردان 

  کې مرسته کوي. دلته د مرستيالک5ونو دندې په شمېرلې ب©ه په %وته کوو:
جوړوي.له دې پرتــه نــوميزې ــ مرستيالک5ونه rولې نوميزې غون~لې يا جملې  ۱

جملې نه جوړې"ي،لکه:زه دلته يم.،دغه هلــک دی.،هغــه نجلــ� ده.،زرمينــه ســت5ې 
  ده. اوداسې نور

  په پورته جملو کې (يم،دی،ده او وه)مرستيالک5ونه دي.
ــ د ((شته)) ((لرل))يا ((درلودل)) او((ول))ک5ونه يا فعلونــه د يــو Kــه شــتون  ۲

  رسه پيسې شته دي. Vيي.لکه:زه قلم لرم.  له ما
مرســتيالک5ونه پــه ژبــه کــې مرکــب فعلونــه  ــــ د ((کــول)) او ((کېــدل)) ۳

لکه:مالمتول، ســپکول،پخول،پخېدل،کوچول،پخالکول،پخالکېدل او  )۱۹جوړوي.(
نور.د ((کول او کېدل)) کومکي فعلونه چې کله لــه داســې نــوم يــا ســتاينوم رس ه يــو 

د ((کــومکي فعــل)) لــوم5ی تــوری لــه Jای يش چې په بېواک غ" ختم شوی وي نــو 
  منdه Jي.

ــ rول مجهول فعلونه د((شول)) او ((کېــدل)) پــه ملتياجوړې"ي،لکــه: ډوډۍ  ۴
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  )۲۰خوړل کې"ي.، ډوډۍ خوړل کېده.، ډوډۍ وخوړل شوه.(
جوړوي. پــه ((کېدل)) ډېر Jله نابشپ5 فعلونه جوړوي او ((شول)) بشپ5 فعلونه  

  Jېنو %5دودونو کې ((شول)) هم د نابشپ5 په تو%ه کارول کې"ي،لکه: کاريش.
ــته  ۵ ــه مرس ــو پ ــومکي فعلون ــم د ک ــه ه ــ"دې فعلون ــرې او ن ــال ل ــر مه ـــ د تې ـ

  جوړې"ي،لکه:
  ما ډوډۍ خوړلې ده.   ما ډوډۍ خوړلې وه.

جوړې"ي.لکــه:ما ــ توا� تېرمهال(امکا� مــايض):د مرســتيالک5ونو پــه ملتيــا ۶
  وخوړالی شو. تا خوړالی يا خوړای شو.

ــ %وما� تېرمهال يا احت يل مايض:هم د ((ول)) يا((اوسل)) د مرستيالک5  ۷
  په يو Jای کېدو جوړې"ي.لکه: موږ به خوړلی وي(اويس).

ــايي احــت يل  ۸ ـــ %ومــا� تېرمهال(Dن ـــ د کاشــکې مرســتيالک5 د ارمــا� ـ ـ
ون~ه لري.لکه:کاشــکې مــا وخــوړای. ، کاشــکې زه تللــی  مايض)په جوړVت کې پوره

  وای.
ــ rينIاري تېرمهال(تاکيــدي مــايض):د rينIــاري کــومکي فعلونوپــه مرســته  ۹
  جوړې"ي.

ـــد  لکـــه: ــــ مـــا باي ـــه خـــوړلی و. ـــــــــ ـــا ب ــــ  م ـــه خـــوړالی وای. ــــــــ مـــا ب
  خوړای.ــــــــــــــــــ ما بويه خوړای.

(استمراري احت يل):د %وندې ،Vــايي يــا لکــه چــې ــ نابشپ5 %وما� فعل ۱۰
په ملتيا جوړې"ي.   لکه:Vايي زه راتلــم. ــــــــــــ لکــه چــې زه راتلــم. ــــــــ %ونــدې زه 

  )۲۱راتلم.(
ــ روږدونی %وما�(اعتيادي احــت يل):د %ونــدې ،Vــايي او لکــه چــې پــه  ۱۱

ي راتلم. ـــــــــ زه به لکه چــې ملتيا جوړې"ي.      لکه:زه به %وندې راتلم. ـــ زه به Vاي
  راتلم.

ــ توا� بشپ5 فعل هم د ((شول)) مرستيالک5 په راوړلو رسه رغې"ي. لکه: زه  ۱۲
  ډوډۍ خوړای شم. هغه که م©ه وخوړای يش.

ــته  ۱۳ ــه مرس ــو پ ــومکي فعلون ــم د ک ــل ه ــمهال : فع ــپ5 اوس ــاري بش Iينr ـــ ـ
رغې"ي.لکه: زه دې وخورم.        ودې خــوړل شــم.  ـــــــــــــ بويــه وخــورم. ـــــــــ بايــد 
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  وخورم.
ــ %وما� بشپ5 اوسمهال : د کومکي فعلونو په ملتيا جوړې"ي. لکــه: Vــايي  ۱۴

  ي چې وخورم. ــــــــ کېدای يش چې وخورم.وبه خورم.ــــ %وندې وبه خورم. ــ کې"
  ــ %وما� نابشپ5 اوسمهال: %وندې خورم. ۱۵
  ــ rينIاري نابشپ5 اوسمهال : زه دې وخورم. ــــــــ خوړل کې"م دې. ۱۶
  ــ ارما� بشپ5 اوسمهال: کاشکې وخورم. ۱۷
  ــ ارما� نابشپ5 اوسمهال:کاشکې ما خوړالی. ۱۸
مهال : هم د کــومکي فعلونوپــه راوړلــو رسه جــوړې"ي. ــ راتلونکی بشپ5 اوس ۱۹

  لکه: زه به والړ شم .
  که والړ شم. ـــ کاشکې زه والړئ. ـــ والړشم. ــــ Vايي چې والړ شم.

ــ ((به)) چې د فعل زمانه په نسبي تو%ه بدلوالی يش نو دا هم پــه کــومکي  ۲۰
ې ،لکــه: وبــه خــورم. ـــــ فعلونو کې راتالی يش.   لکه: د راتلونکي فعل په جوړVت ک

وبه خوړل شم. ــ خــورم بــه. ــــ خــوړل کېــ"م بــه. دا او دې تــه ورتــه نــورې دنــدې هــم 
 درلودای يش.

  :پايله
مرستيالک5ونه يا کومکي فعلونه چې د خپلواکو مورفيمونو يــوه غــوره برخــه ده، د 

،بشــپ5تيا نوميزو غون~لو په جوړVت کې بنس<يز رول لري او داصيل فعلونو جــو ړVــت 
اود %ردان بېالبېل اړخونه بشپ5وي.مرستيالک5ونه پر Kلــورو برخــو وېشــل کېــ"ي چــې 

  هر ډول يې KوKوفعلونه لري او بېالبېلې دندې رسته رسوي.
مرستيالک5ونه په پPتو %رامرونو کې د پوهاند زيار له پPويې پرته په پرله غPتي 

کولو ترې Kې5ونکي يــو Kــه  ډول نه دي Kې5ل شوي خو د خورو ورو Kې5نو په يو Jای
برابروالی يش.د پايلې په تو%ه ويــالی شــو چــې مرســتيالک5ونه د خپلواکــو مورفيمونــو 
هغه ډله ده چې په نوميزو غون~لو (جملو) کې د خــرب بنســ<يز تــوک دی او پــه فعــيل 
جملو کې داصــيل فعلونــو د البشــپ5تيااو بېالبېلــو %ــردا� اړخونــو د Kر%نــدولو لپــاره 

  د ترکيبي فعلونوپه جوړVت کې هم مرسته کوي .کارول کې"ي.
مرستيالک5ونه Kلور ډولونه لري ډېر کاري،اکرVود،rينIاري او دودrاکي چې يــو 
ـــد او Vـــايي،  ـــه ،باي ـــې دادي: (شـــول،کول ، کېدل،ول،شـــته، لرل،دې،بوي Kـــو ي
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Pودل)او همدارنIه (%وندې،به،دې توانېدل،ايسېدل يا Vکارېدل،پرې يا پرې"ده(پرې
او کاشکې ) که Kه هم وييکــي دي خــو د کــومکي فعلونــو دنــدې پــر Jــای کــوي. د 

  کومکي فعلونو د ډلبندۍ  کره توب نورې Kې5نې هم غواړي .
  مأخذونه:

مجـــــاور احمدزيار،پPـــــتو وييپوهنــــــه او ويlغاونـــــه،دانش خپرنــــــدوي  - ۱
  مخونه.۳۳او۳۲(ل ،r۱۳۹۶ولنه،کابل،

  مخ.۲۱۳ل،۱۳۸۴مجاوراحمدزيار،پPتوپPويه،دانش خپرندويه rولنه،پېPور، - ۲
ــــــي   -۳ ــــــوهنې وزارت دولت ــــــوه،د پ ــــــتو نح Pــــــازي،د پ ــــــداعظم اي محم

  مخ.۲۸ل،۱۳۳۷مطبعه،کابل،
ــــــه  - ۴ ــــــاړه،دانش خپرندوي ــــــرت پنزل،دپPــــــتو %رامــــــر،د الهــــــام ژب هرب

  مخ.۲۱۱ل،r۱۳۸۹ولنه،کابل،
  مخ.۲۰۳همدغه اثر، -۵
،پPتو %رامر،دمحی الــدين هاشــمي ژباړه،يونيورســ<ي بــک صديق هللا رVت�  -۶

  مخونه.۳۴۸ــ۳۴۳ل، ۱۳۷۲پېPور، ايجنيس،
ــه ، - ۷ ــه rولن ــو،ميهن خپرندوي ــداقا شېرزاد،پPــتو نح ــار، محم  ل،۱۳۹۵ ننIره
  مخ.۱۵۸
  مخ.۱۴۵ل،۱۳۸۴مجاوراحمدزيار،پPتوپPويه،دانش خپرندويه rولنه،پېPور، - ۸
محی الــدين هاشــمي ژباړه،يونيورســ<ي بــک صديق هللا رVت�،پPتو %رامر،د - ۹

  مخ.۳۴۰ل،۱۳۷۲ايجنيس،پېPور،
  مخ.۳۴۱همدغه اثر ، -۱۰
  مخ.۳۴۵همدغه اثر ، - ۱۱
  مخ.۳۴۷همدغه اثر ، - ۱۲
  مخونه.۳۴۸او۳۴۷همدغه اثر ،  -۱۳
 ۱۴۵ل، ۱۳۸۴پېPــور، مجاوراحمدزيار،پPتوپPويه،دانش خپرندويه rولنــه،  -۱۴

  مخ.
  مخ.۱۴۵همدغه اثر ، -۱۵
  مخ.۱۴۷همدغه اثر ، - ۱۶
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  مخ.۱۴۷همدغه اثر ، -۱۷
  مخ.۱۴۷همدغه اثر ، -۱۸
خپرندويــه rولنــه،  او وييپوهنــه، ختــي¡ محمدصابرخوېشکی، پPــتوغ"پوهنه - ۱۹
  مخ.۱۱۰ل،۱۳۹۴ننIرهار، 

لودين ژبــاړه،ختي¡ ادs د.ا.شافيف، د پPتوژبې لن~ %رامر، د دولت محمد  - ۲۰
  مخ.۸۰ل،۱۳۹۵بهl، جاللکوټ، 

ـــاور -۲۱ ـــدزيار، مج ـــتو احم Pـــه، پ ـــه rولن ـــش خپرندوي ـــويه، دان Pـــور، پ Pپې 
  مخ.۱۷۸ل،۱۳۸۴
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  پوهنیار فهیم بهیر

  

  په لیکوال� کې د بهرنیو ژبو رول
 

  لن�یز: 
لیکوايل له دوه برخو Kخه جــوړه ده، چــې یــوه برخــه یــې د لیکــوال لــه فطــري 
 لــهاستعداد او وړتیا رسه اړیکه لري او بله برخه یې د لیکوال د کوPVونو او مهــارتونو 

اغېزه لري، که چېرې  ېمه برخه یې په لوم5ۍ برخې پور هک5ې رسه ت5او لري. دو ه زد
پوهــانو او لیکوالــو تیــوري او د هغــوی نــوې  ژبې زده وي، د نــورو �یو لیکوال، بهرند 

لیکــوال  غهادs او Kې5نیزې پنdونې مطالعه ک5ي، نوې علمي تجربې واخيل، نو د د
 sاو نــورو اد sپه لیکنو کې یې هم  تاثیر لیدل کې"ي او لیکنــې یــې پــه علمــي، اد

  Vکالو له پلوه بشپ5ې"ي. 
، چــې د يتــه پــه کــار دهال Jوانــو لیکوالــو، Kې5ونکــو او ادب محصــلینو ماوســ

ې یــالرې د خپلو لیکنو تیوریکي مسایل، ادs او هــwې نظر لهبهرنیو ژبو د زده ک5ې 
ترKو rول هغــه فنــي  ،ترې کار واخيل کې ل اړخونه وKې5ي او په خپلو لیکنوېالبېاو ب

او علمي اړخونه زموږ د لیکوال� په برخه کې پوره يش او په پایله کې %<وري او پخې 
همــدې الرو چــارو پــر لې rولنې ته وړانــدې کــ5و، چــې پــه دې مقالــه کــې لیکنې خپ

  باندې Kې5نه شوې ده.
 يعلمي تیــوري، د لیکنــې %©ــې فنــي او نــو  ېالرې نو  لهکله چې د بهرنیو ژبو 

تیوریک مسایل زده يش، د لیکوالو په لیکنو کې علمي قوت، پوخ منطق او استدالل 
IیV ــولنیز ې لیدل کې"ي، چې د لیکوال©او نورېr و لیکنو ته لوړ معیارونــه ورکــوي او

 ارزVت یې هم لوړوي.
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  رسیزه:
، Jینې په دې اند دي چې لیکوايل يپه اړه دوه نظرونه ډېر مهم د �د لیکوال 

ومــره %<ــوره نــه ده، دلري، په دې برخــه کــې ه¿ــه کــول  ت5اوله فطري استعداد رسه 
نورو هwي لیکنو  تخلیق ته اشاره کوي، خو بل مهم نظــر د دوی په دې اړه د شعر یا 

ــو د مطــالعې او د زده کــ5ې  ــو، کوPVــونو او د نــورو ژب پــه دې اړه  د لیکــوال د تجرب
 ،استعداد رسه دا برخې هم پــوره يش يموضوع ده. که چېرې په لیکوال� کې د فطر 

  نو د لیکوال لیکنې په rوله معنا  لوړ ارزVتونه خپلوي.
اساس رسه  ډېر نژدې شوي  روسایلو پد د ن5ۍ هېوادونه د rکنالوژي  اوسمهال

 ټدي، دوی اوسمهال په اسانه خپل پرمختIونه، نوي لید لوري د ن5ۍ لــه %ــوټ %ــو 
خــوا وو  ©ــواو د لیکوال� % ۍعلمي Kې5نې، نوې ادs تیور  ېرسه رشیکوالی يش. نو 

او پــه دې اړه  %ــÆ  یشته د و کېبمسایل د ن5ۍ د پرمختللو هېوادونو په ژ  يپه اړه نو 
نو سرته اړتیــا ده، چــې زمــوږ د rــولنې لیکــوال،   ،شمېر Kې5ونکي او پوهان کار کوي

زده ک5ې د لیکوال� په ډ%ــر هــم  رKې5ونکي او د ژبې او ادب محصلین د بهرنیو ژبو پ
دو لپاره باید بهرن� ژبې زده يش او بیا کوالی يش، پــه لیکــوال� ېوJلی"ي. د دې Jل

ره نوي لیدلوري، نــوي ژانرونــه، د لیکنــې نــوي فنــي او الې rولنې او ادب لپکې د خپ
ترKو زمــوږ هــwي او علمــي  ،ژبه کې عميل ک5ي هدرک او په خپل ونهتخنیکي جوړVت

  لیکنې د جوړVت او معنا له مخې لوړ معیارونه خپل ک5ي.
همــدې بانــدې Kې5نــه شــوې، چــې بهرنــ� ژبــې زمــوږ پــه  رپه دې مقاله کې پــ 

  يش او په کومو برخو کې؟  یه رول لوبولر لیکوال� کې Kوم
چــې د دې برخــو پــه پېژنــدلو رسه نــوي لیکــوال، Kې5ونکــي او د ژبــو او ادبیــاتو 
پوهنdي محصلین کوالی يش د Vې لیکوال� په اړه هغه الرې چارې زده ک5ې چــې 

  لمي، ادs  او نور rولنیز ارزVتونه خپلوي.له امله یې د دوی لیکنې ع
  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 

تــررسه  rولو الرو چــارو پېژنــدل ودې Kې5نې رسه د لیکوال� په ډ%ر کې د هغ په
  چې له امله یې لیکنه په علمي او فني لحاظ لوړ ارزVتونه خپلوي. کې"ي

   د �ې
نې موخه: 
Jوانو لیکوالو، Kې5ونکو او د ژبو او ادبیاتو محصلینو ته د بهرنیو ژبو د زده کــ5ې 
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له امله هغه الرې چارې په %وته کوي چې له امله یې په ژبه او ادب کــې نــوې، پخــې 
  او په علمي لحاظ لوړې لیکنې رامنdته کې"ي.

ې پــه په لیکوال� کې د بهرنیو ژبو رول کوالی يش، چې لیکنــ د Kې5نې فرضیه:
  تیوري او فني لحاظ لوړو ارزVتونو ته ورسوي.

  د �ې
نې اصيل پو�تنه:
ايا بهرن� ژبې په لیکوال� کې دومره رول لري، چې لیکنې پــه علمــي او فنــي   

  لحاظ لوړې ک5ې او لیکوال ته هم د لیکنې نوې الرې چارې ورزده کوالی يش؟
املــه د نــورو لیکوالــو پــه ه کــ5ې لــه دفرعي پوVتنې:  الف ـ  ایا د بهرنیو ژبــو د ز 
  لیکنو کې یوازې نوې تیوري رامنdته کې"ي؟ 

  ب ـ ایا د لیکنې نورې الرې چارې ترې هم زده کې"ي؟
ج ـ ایا په لیکوال� کې د بهرنیو ژبو رول کــوالی يش لیکنــې پــه علمــي او فنــي 

  لحاظ پخې ک5ې؟
ادب د  د پPتو په لرغونو ادs تاریخونو کې یــوازې د عــرويض د Kې5نې شالید:

ژانرونو د رامنdته کېدو په اړه معلومات وړاندې شوي دي، همــدا ډو ل اوســ ل چــې 
د معارصې دورې Kلورم ادs پ5او اثر چاپ شوی دی، په هغې کې هم Jینــې نــو ي 
ــÎي ادب  ــريف شــوي دي او د ن ــه مع ــور ژانرون ــا ن ــه لکــه، هــایکو، ازاد شــعر ی ژانرون

عــريف شــوي چــې کلــه پPــتو ادب تــه داخــل جوړVتونو اثر کې یوازې نÎي ژانرونه م
شوي دي، خو دا مقاله نوې ده او یوازین� مقاله ده چــې پــه لیکــوال� کــې د بهرنیــو 

د لیکــوال� پــه تــ5او په کــې  او بیالبېل اړخونه  يژبو د رول په اړه لیکل شوي ده او نو 
  Kې5ل شوي دي.

ه چاپ شوي، خو البته د استاد وفا تر کتاب وړاندې Jینې نور آثار هم په دې اړ 
لکه KنIه مې چې یادونه وک5ه موږ دلته یواJې په لن~ون رسه د هغه نوي اثــر یادونــه 
وک5ه چې له نورو رسه په تفاوت د نوو ژانرونو پــه زیــاتوايل رسه چــاپ شــوی دی او تــر 

  دې د زیاتو اثارو معريف کول د موضوع د حوصلې نه وتلې خربه ده. 
  د �ې
نې مېتود: 

ترشــیحي مېتــود Kخــه کــار اخیســتل شــوی دی او Jینــې  لهپه دې مقاله کې 
برخې تحلیل شوي دي او له نورو اثارو Kخــه مثالونــه هــم وړانــدې شــوي دي. د دې 
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مقالې په مېتود کې رسوې او مرکې هم شوي دي او پایله يې د مقــالې پــه پــای کــې 
  وړاندې شوې ده.

  په لیکوالE کې د بهرنیو ژبو رول
ک5و، تجربــو او ه¿ــو ه یو  Jان5Iی اړخ  فن دی،  خو بل اړخ یې د زد �د لیکوال

اساس پیاوړی کې"ي. زما په اند د دویمې برخې تجربه او عميل کارونه پــه لــوم5ۍ  رپ
برخې هم اغېزه کوي او لوم5ن� برخه نوره هــم Jواکمنــه کــوي. پــه دې برخــه کــې د 

يس عواملو تر Kن} بهرن� ژبې هم Jان5Iی نقش لري، چــې د بهرنــ� ژبــو نورو  اسا
  پرمخت} کوالی يش .  يزده ک5ې رسه، لیکوال په %©و برخو کې معنوي او ماد رپ

هغــه ژبــې دې چــې اوســهال د  موخــهزموږ په دې لیکنه کې د بهرنیو ژبو Kخه 
نــه وړانــدې  ومل5نــن5ۍ د پرمختللو هېوادونو ژبې دې، موږ په دې لیکنه کې د هغوی 

، ې، چې  زمــوږ ژبــوکوو، بلکې د یو شمېر ژبو هغه تیوري او مهمو اړخونو  ته اشاره کو 
ادب او لیکوال� ور رسه پرمختک ک5ی او یا پــه دې برخــه کــې اســايس رول لــري،  د 
بهرنیو ژبو زده ک5ه  د Jوانو لیکوالو، Kې5ونکو او ادب محصلینو رسه د یو Vه لیکوال، 

  او د Vې لیکنې په رامنdته کېدو کې پوره  مرسته کوي.ادب Kې5ونکي 
په لیکوال� کې د بهرنیو ژبو د رول په اړه Jینې مهم rکــې پــه النــدې تو%ــه تــر 

  Kې5نې الندې نیسو:
   ژانرونو پېژندل: ود نو  ـ ۱

د ن5ۍ هېوادونه د پرمختــ} پــه حــال کــې دي، دوی نــه یــوازې پــه ســیايس او 
په علمي او فرهنIــي لحــاظ هــم د Jینــو نــورو  اقتصادې لحاظ پرمخت} کوي، دوی

 واو نــور  کيک5ی دی. د خپلــې ژبــې ادs، %رامــري، تیــوري }هېوادنو په پرتله پرمخت
 يزاویــو %ــوري، چــې پــه پایلــه کــې نــو  وJینــې شــیان لــه نــو  ،اړخونو کې کــار کــوي

خیــالونو یــا د  وژانرونــو کــې نــو  وته کې"ي، دوی په نــو  ژانرونه رامن¡ يموضوعات او نو 
، خو وروسته د Kو لســیزو دا نــوي ژانرونــه وروســته وو ته Jای ورکويخوا ولېالبېژوند ب

  الرې داخلی"ي. لهپاتې هېوادونو ته د ژباړو 
زموږ د لرغو� ادب تاریخ که د غزل، قطعې، مثنوي یا په rولــه کــې د عــرويض 

Kخــه زمــوږ ژبــې  وعرs او پاريس ژب لهالرې  لهر د ژباړې ېډ ،ادب ژانرونو ته Jېر شو
« . د �ونې په تو%ه زموږ د لرغو� ادب پــه تــاریخ کــې د دې رسلیــک: ته راغيل دي
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« الندې لیکــل شــوي دي: » پPتو ادبیات د نوو شعري ډولونو د خپلولو په درشل کې
ه د خپلــې د پPتو شاعرۍ کــې لــه دغــو خپلــو مــيل او وطنــي شــعري ډولونــو رس بېــر 

ــو رسه د   ــورو فرهنIون ــه ن ــدې او ل ــر اغېــز الن ــان ت ــي او ادs جری Iــیمې د فرهن س
نزدیکتونو له پلوه پPتو شاعرانو د رشقي شاعرۍ شعري ډولونه هــم خپــل کــ5ي دي، 
لکه: د درېیمې هجري پې5ۍ په جریان کې په پPتو شاعرۍ کې قطعــه پیــدا شــوه او 

خــو د  ؛وشــوه يپPــتو شــاعر کــې ټ په پنdمه هجري پې5ۍ کې د قصیدې پــه چوکــا
5ۍ تر دوهمې نی يي وروسته چې د پPتو کوم اثار ایجــاد شــوي دي ېاDې هجرې پ

په دغو اشعارو کې د رشقي شاعرۍ Jینې داســې  ،دلې ديېاو موږ ته یې �ونې رس
اشــعارو کــې مــوږ پــه انواع په پPتو شاعرۍ کې مومــو، چــې تــر دې زمــانې د مخنیــو 

  رو.داسې شعري انواع نه ل
... د ده د دیوان په دغو پا¢و کې د اکرب دوې rوrې (مثنــوي) خونــدي دي... د 

د دیوان په الس ته راغلو پا¢و کې د پPــتو دوې غزلــې هــم شــته...د  ياکرب زمینداور 
اکرب د دیوان پــه الس تــه راغلــو پــا¢و کــې د رشقــي شــاعرۍ د دوو مشــهورو او عمــده 

بیتې موجودیــت پــه دې ر Kن} د پPتو چا شعري ډولونو لکه غزل، مثنوي د �ونو تر
ــه  ــعري ډولون ــاعرۍ ش ــي ش ــه د رشق ــاعرانو ک ــو ش ــوږ پخوانی ــې زم ــوي چ ــت ک دالل

  ».۶۸: ۱۲»«...خپلول
هـــ ق) را  ۱۲۵۰کــې  د  (» د پPتو ادب لنــ~ تــاریخ« استاد حبیبي په خپل اثر

په %وته ک5ي دي، چــې  هینې عاملونJپدیخوا په یوه پې5ۍ کې د پPتو ادب د تحول 
پــه دې وروســت� دوره کــې د پPــتو پــه نظــم او نــÎ  « موږ یوازې یو عامل دلتــه راوړو: 

ابونــه لــه اردو او انIریــزي Kخــه او دواړو کې د ترجمې حرکت هم پیدا شو، Jینې کت
Jینې هم له عرs او فاريس Kخه په پPتو ترجمه شــول، ... د ترجمــې دغــه حرکــت 

چې له Jانه رسه یې نوي فکرونه او د نوي مد� ژوند اساسونه هــم راوړل او پPــتو  ،و
Pه، په دې ترجمــه کــې  شــاعران او لیکــواالن اخادب ته یې یو نوی ادs تحول ور وب

مجبور وو چې په داسې ژبه خربې وک5ي چې لوستونکي یې په مطلب Vــه پــوه دواړه 
فتIي موجــوده شــوه، Iيش. نو له دې جهته هم په نظم هــم پــه نــÎ کــې روا� او شــ

خلک خپل قدیم تاریخ ته متوجې شول او د اروپــا د مــدنیت او د ژونــد نــوي فلســفي 
قرن لــه مــيل  ۱۹ب چې د فکرونه هم په نظم او نÎ کې وارد شول او هغه فکري انقال 
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او قومي نهضتونو رسه راغلی و د پPتو ادب ته یې هــم نــوې Vــکال، نــوې  مفکــوره او 
  ».P »«۲ :۱۸۰لخیرونه ور وبینوي تغ

اوسمهال په پPتو ادب کې ازاد شعر او هایکو ډېــر مــروج شــول پــه دې شــعري 
هــم پیــدا ر شــاعران او مینــوال یــې ېــفورمونو کې %Æ شمېر اثار چاپ شــوي دي او ډ

ک5ي دي چې ازاد شعر لوم5ی په اروپا کې رامنdتــه شــوی دی او وروســته یــې پPــتو 
دی، چــې Jینــې پPــتو ادب  فــورمادب تــه الر وکــ5ه. همــدا ډول هــایکو یــو جاپــانی 

 وې په دې فورم کې د کــوزې پPــتونخوا ډیــر ©دې %" Kې5ونکي یې له لن~یو رسه ډېر ن
  په افغانستان کې هم بازار %رم دی.شاعرانو اثار چاپ ک5ي دي خو اوسمهال یې 

هایکو فورم یا شکل : هایکو د شکل له مخې لن~ فورم یا شــکل دی خــو دمعنــا 
ــیم بیتــ� وي، ســیالبوتونیک (  ــري او درې ن ــه ل ــه ن ــه مخــې  بشــپ5 دی چــې قافی ل

Syllabus- tonic ــت لــري چــې هــر نــیم بیــت یــې پــه ترتیــب رسهV۵او  ۷،۵) جوړ 
  ».۲۸۶: ۱۷«لري.هجاوې 

ر اثار پرې چــاپ شــوي دي، د ېاوسمهال د پPتو ژs مهم نÎي ژانرونه، چې ډ
ادبیاتو په تیورۍ کې Jان5Iی Jای لري او د ادبیاتو په ایجاد کــې مهــم رول لــري دا 
ژانرونه یا شکلونو هم د ن5ۍ له نورو ژبو Kخه پPتو ژبې ته داخل شو ي دي، چې پــه 

خو هغه Kه چې اوس یې مــوږ لنــ~ه « ک5و: Kو کرVو کې به په لن~ه تو%ه ورته اشاره و 
رسه هــم معنــا ده، » وري<شارټ س«کیسه بولو او په اصطالحي لحاظ د غرs ادب له 

په اوسني مفهوم او Jان5Iې فني ب©ه په نولسمه پې5ۍ کې په اروپا کــې دود شــوې او 
ې له هغه Jایه یې د نورې ن5ۍ ادبیاتو ته الره موندلې ده، له Kې5نو Kخه جوتې"ي چــ

دغه نÎي ادs فورم له انIریزي ژبې Kخه اردو او بیا له هغې Kخــه د شــلمې پېــ5ۍ 
  ».۶۲: ۱۳« ی دی.په لوم5یو کې پPتو ادب ته راغل

ناول هم پPتو ژبې ته د اردو ژبــې لــه ژبــاړې Kخــه راغلــی، چــې وروســته ســید 
پــه نــوم یــې نــاول » رخــېه مــا«راحت زاخیيل هم په دې برخه کې Jلیــدلی دی او د 

  ». ۱۱۶: ۱۳«یکهول
همدا ډول ډرامې لیکنې بهیر په افغانستان کې د شلمې پې5ۍ دویمې لسیزې 

Kرکونه یــې د مولــوی صــالح محمــد کنــدهاري پــه آثــارو کــې  "ي چې لوم�5ېته رس
  ».  ۲۳۷: ۱۳« لیدل کې"ي



  په لیکوال� کې د بهرنيو...

١٠٢ 
 

طنز هم په افغانستان کې د لوم5ي Jل لپار د اســتاد حبیبــي  پــه لیکنــو کــې  
لیکنــې پــه طلــوع افغــان کــې خپــرې کــ5ې  يلیدل کې"ي. نوموړي خپلې %©ې طنــز 

  ».۲۹۱: ۱۳« دي
الرې داخل شوې ده،  لوم5ی په  لهادr sوrه هم پPتو ادب ته لوم5ی د ژباړې 
Jــل  یستان کې په دې فورم کې لوم5 لویدی¡ ادب کې رامنdته شوې ده  او په افغان

  ».۳۳۲: ۱۳« استاد حبیبي لیکنې ک5ې دي
هــم %ــÆ شــمېر اثــار  چــاپ کــ5ي او  وپــه دې فــورم  کــې وروســته نــورو لیکوالــ 

  : ته کېدل ـ د نوو اصطالحاتو رامنG ۲  خپل ک5ی دی.  Jایاوسمهال یې د لن~و کیسو، ناولونو نه وروسته دریم 
ته  د بهرنیو ژبو په زده ک5ې رسه د لیکوال په لیکنه کې نوي اصطالحات رامن¡ 

کې"ي، چې یو Jان5Iی مفهوم ترشیح کوي. د نویو اصطالحاتو لیکل پــه لیکنــه کــې 
علمې خوا وې قوي کوي، د نوو تیوریو او نوو ژانرونو او اړخونو په پېژندنــه او د لیکنــې 

حات د بهرنیــو ژبــو د الرې لیکنــې تــه په قــوت کــې اســايس رول لــري. نــوي اصــطال 
داخلی"ي، د دې اصطالحاتو په پېژندنې رسه د لیکنې په لفظي او معنوی برخــو کــې 

  نوی بدلون رامنdته کې"ي او لیکنې ته نوی والی هم ورکوي.
په تو%ه  په جادو%ر هw کې  رح ن بابا د شعر سبکي خصوصیاتو پــه  بېلIېد 

با چې خپل شعر یادوي معموالً ستاینه یې کوي، خــو رح ن با« اړه لیکل شوي دي: 
ــت  ــه وخ ــر پ ــل د ذک ــوی او عم ــل  خ ــدي. دی د خپ ــان غن J ــادوي ــان ی J ــې چ

) تـــه Dایــل لـــري، یعنــې غـــواړي Jــان کـــم Understatements( ان~رســ<ې<من�
  ».۳۰۴: ۹»«و%©ي

 �په پورتني مÅ کې د ان~رس<ی<منت د اصطالح په پېژندنې رسه موږ پــه اســان
  ی شو د نورو شاعرانو  په سبکي Jان5Iنو کې دا برخه هم وپېژنو. رسه  کوال 

برخه نه وه لیدلې  )Determinersپه پخوانیو %رامري اثارو کې ما د rاکندویانو(
اوسمهال چې د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد صابر خویشکي د پPــتو معــارص 

) ۱۹۹۸هــاکي او متیــاک (« %رامر لیکلی په هغــې د دې برخــې پــه اړه لــیکيل دي: 
نا د یوې نارسمي ترشیح په تو%ه، د کلمو دغه ډلــه د نــومیز عبــارت عزیاتوي چې د م

، ډېــر ســپي) خــو ي، Kــو ســپی(د بېلIې په تو%ــه دغــه ســپ تفسیر ته کمي معلومات
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بېلIــې پــه تو%ــه غــ� ســپی، تــور صفتونه د نومیز عبارت تفسیر ته کیفي معلومات(د 
او پــه  Determinersکــې  يســپی) دغــه کلمــې پــه انIریــز  یچ<ک سپي، وږ ي،سپ

  ـ نوي کلLت:  ۳  ».۲۹۲: ۳»« پPتو کې د rاکندویانو په نامه یادی"ي
پPتو ژبې  اوسمهال د ن5ۍ له نورو ژبو Kخه نوي ژانرونه راخپــل کــ5ي دي، د   

یــو شــمېر د راننــو± دي. پPتو ژبــې تــه  اصطالحات او کل ت هم يدې ترKن} نو 
کل تو لپاره Jینو لیکوالو د پPتو کلمې کارويل دي، خو Jینې د خپل علمــي قــوت 

موضــوعاتو پــه  واو پوخوايل لــه املــه پــه خپــل شــکل کــارول کېــ"ي. دا کلــ ت د نــو 
په ادK sې5نو، تاریخ لیکنه، کــره کتنــه او نــورو برخــو کــې ډېــر کــارول  Jان5Iي ډول

کې"ي. دا کل ت د ژبې په غنیتوب کې هم %<ور دي او پېژندل یې د لیکــوال رسه د 
  پوهې او لیکوال� د مهارت په وړاندې کولو کې هم مرسته کوي. 

 چې لیکنــه ،Jینې لیکوال بهر� کل ت یا سخت کل ت په دې هدف کاروي
یې قوي معلومه يش او خپله الیقه، خو دا کار پــه لیکــوال� کــې یــو ســرت عیــب دی. 
 �Jینې لیکوال د یوې لیکنې د رېPــې د قــوت او علمیتــوب پــه هــدف  همغــه بهرنــ
ــو کــې د لیکــوال او  ــه وړانــدې کول ــا ســخته کلمــه کــاروي چــې د مفهــوم پ کلمــه ی

ســیايس، اقتصــادي او لوستونکي رسه مرسته کوي دا بیا Vــه Jان5Iنــه ده.  د وخــت 
rکنالوژۍ پرمخت} هم په دې برخه کې ســرت اغېــز لــري چــې د فرهنIي وضعیت او 

په تو%ه کــه مــوږ د  بېلIېنوې کلمې رامنdته کې"ي او په لیکنو کې کارول کې"ي . د 
مــÅ لولــو نــو اړتیــا ده چــې د النــدې کلمــو او » پPتو معــارص تــاریخ«استاد روهي اثر

  و: اصطالحاتو په معنا پوه ش
 ابجک<ــوی<ي (خوشبنیي)،استیتیکس(Vــکال پېژندنــه)،  )Optimismاپ<یمیزم(

)Objectivity( )(عینیــت %رايــي)،ای ژI mageپاســیفیزم ،(ــورdذهنــي ان)(  ســوله)
 )Dynamismبد بیني)،تطور( تحول)، ډینــامیزم( () PessimismغوVتنه)، پسمیزم(

rاکونکې مســله کــې د rولــو (په یوه رسنوشت  )Referendumمحرکه قوه)، ریفرن~م((
ــو(  ــول )، ســ<اrس ک ــو رایــو تــه مراجعــه ک )( مخــالف تحــول)، Status quoخلک

)(شکل پرستي)، Formalism)(خیال)، فور مالیزم(Fantasyشهود(لیدل)، فانتیزي(
  ».۳۴۳: ۵«  قرض الشعر(د شعر تحلیل او ارزیاs، مرضاب (د وهلو اله)
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  : نوې تیوريـ  ۴
�زده ک5ې په لیکوال رد بهرنیو ژبو پ  �کې نوې تیوري هم رامنdته کې"ي. بهرن

رات او پرمختIونه لیدل کې"ي او Jینې لیکوال کوV¼ کــوي چــې یتغی يژبو کې نو 
رات پــه خپلــه ژبــه یــهمغه تیوري یا د یوې نوې تیوري په رامنdته کېدو رسه هغــه تغی

 يکه هغه شــعر وي، نــÎ و  ،د کوم لیکوال په لیکنه کېکې  هم پيل ک5ي.  کله چې 
یا نورې ادs او %رامري Kې5نې وې نوې تیوري Kر%نده يش، د لیکــوال لیکنــه قــوت 
پیدا کوي، خپل ارزVت rاکي، لیکنــه یــې علمــي او ادs معیــار %<ــي او %ــÆ شــمېر 

  لوستونکي هم پیدا کوي. 
د هغــوی  يبهرن� ژبې یې زده دزموږ په ژبه کې هم یو شمیر هغه لیکوال چې 

تیوري په خپله ژبه  کې هم پيل کوي یا د هغوی د تیوریو پــه ر¢ــا کــې د خپلــې ژبــې 
په تو%ه به یو شــمېر برخــې د Jینــو اثــارو بېلIې  Kې5ې. د ېزواينوې مسایل له یوې 

  :واخلوKخه 
د جملې د اهن} په اړه %Æ شمېر لیکنې هم شــوې دي، خــو د پوهانــد محمــد 

آهنــ} « ده:  شوې کې دې برخې ته داسې اشاره» پPتو نحوه«اد په خپل اثراقا شېرز 
د هغــو وســایلو مجموعــه ده، چــې وینــا تنظیمــوي او د وینــا  د وییــزې ب©ــې حتمــي 
خصوصیت دی، بې له اهنIه وینا ممکنه نه ده، هغه وسیلې چــې د اهنــ} د اجــزاوو 

  : يه وییز نظم کې برخه اخيل دا دپپه حیث د وینا 
  لودي: د اسايس توکو د اواز حرکت(rي<ېدل او لوړېدل) دي.ـ می ۱
  ـ rیمپ: د جملې پر کومې برخې د اوازونو توقف دی. ۲
ـ خج:  چې د جملې کومه برخه نسبت نورو برخو ته په زیات فشــار رسه ویــل  ۳
  کې"ي.
rیمپ: چې د جملې یوه برخه د نورو برخو په تناسب په زیــات رسعــت رسه  – ۴

  ویل کې"ي.
  rیمرب: یعنې د جملې موسیقیت. ـ ۵

اجزا د مفاهیمې په پروسه کې په %~ه په یوه وحــدت کــې  يتنر د آهن} دغه پو 
  ».۷۸: ۶»«عمل کوي

  �ک5ې له املــه د اهنــ}  هکې لیدل کې چې د بهرن� ژبې د زد بېلIهپه پورتن
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  هم پېژندل شوې دي. د اجزاو په اړه نوې برخې
تــر رس لیــک النــدې » ې او کــره کتنــې  Jینــې نــوي معیارونــهنشعر د پېژنــد«د  

Kې5ندوی عبدالغفور لېوال یــوه لیکنــه کــ5ې ده، پــه دې لیکنــه کــې لیــوال د شــعر د 
ــد ــو او اړیکــو  Kخــه کــار اخیســتی دی. د نپېژن ــه تعریفون ــوهنې ل ــاره دارواپ ــه پ ې ل

رسچینې په اړه نوې خربې شوې دي  په هغه کې  ارواپوهنې په Kې5نې رسه د شعر د
د شــعور تــر شــاه د «  د شعور او ال شعور خربه رامنdته شوې ده، نوموړي لیکيل دي: 

ال شعور ساحه،  چې نوې ارواپوهنې را وپېژندله، له موږ رسه مرســته کــوي، چــې نــور 
 هم د شــعر الهــامي رسچینــې تــه ورلنــ~ شــو. پــه حقیقــت کــې د اشــیاوو، اشخاصــو،
احساساتو، عواطفو غریزو او Dایالتو خاطرې له شعور Kخه وتلــو  د ال شــعور ســاحې 

پېPو یا رشایطو له املــه  ته تنبول کې"ي او هلته زېرمه کې"ي. وروسته د Jان5Iو روا�
د بېرته را Kر%ندېدو له پاره یو کوچنی منفذ یا الر مومي. چې ډېر Jلــه خــوب لیــدلو 

Kر%ندوي، همدغه له ال شعور Kخه راوتلــې خــاطرې کــه ته په ورته تصور کې Jان را 
لنــ~ه او  پــهد تخیل د Jواک په وسیله خونــدي او د یــوې شــعوري ه¿ــې پــه مرســته 

نــو پــه  ،اهنIینه ژبه  بیان يش، د بشپ5ولو لــه پــاره یــې تفکــر او تخیــل مرســته وکــ5ي
  ». ۱۰۳: ۱۱» « حقیقت کې موږ یو شعر تخلیق ک5ی دی

ل کې"ي چې لیکوال د ارواپوهنې د علم پــه ر¢ــا کــې د په پورتني مÅ کې لید 
شعر د رسچینې په اړه نوې تیوري لــري او د شــعر د رسچینــې د پېژنــدنې نــوې الرې 

  چارې یې ترشیح ک5ې دي.
نــÎ لیکلــو پــه «د سبک د پېژندنې په اړه %©ې مقالې لیکــل شــوي دي، خــو د  
wه پېژندنې الرې چارې پــ کې د سبک په اړه نوې مقاله لیکل شوې او د سبک د» ه

کې په اسانه Vودل شوې دي. په دې مقاله کــې د ســبک پــه اړه د کورنیــو او بهرنیــو 
د «خو په اخــر کــې دا تعریــف وړانــدې شــوی دی:  ،لیکوالو نظرونه وړاندې شوي دي

Kخه ک"ېدلو او انحــراف تــه   Normسبک یو بل مشهور او معارص تعریف چې له نورم
و تاییدونکی دی. په دې تعریف کې له نــورم Kخــه منظــور سبک وايي، د پاسنیو خرب 

  ».۳۴: ۱۰»« په سبکي لحاظ ه غه خنثی یا شن~ حالت دی
 نÎ لیکلو«لودیdې ژبې Kخه داخل شوی دی او د  لهزما په اند  پورتنی تعریف 

wژبې د مطالعې وروسته خپلې ژبې ته د ســبک د پېژنــدنې پــه  » ه �لیکوال د بهرن
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او هــم  ياړه نوې تیوري وړاندې ک5ې ده، چې هم د سبک په پېژندنه کې مرســته کــو 
د لیکوال لیکنې ته یې د نورو لیکنو په پرتله غــوراوی ورکــ5ی دی.  اســتاد غضــنفر د 

له نورم Kخه زیــاتوالی «  ې ک5ې ده: سبک د پېژندنې په اړه خپله نظریه داسې وړاند
 للــه مختلفــو اړخونــو مطالعــه کــوالی شــو. مــثالً کــه پــه یــوه لیکنــه کــې خــاص ډو 

جملې(مثالً ســوالیه جملــې، لنــ~ې جملــې، مرکبــې جملــې، فعــيل جملــې، اســمي 
جملې..) تر معمــول حــد زیــاتې وي، دا لــه نــورم Kخــه انحــراف دی. د Jینــو نÎونــو 

و د Jینو ل"، په Jینو لیکنو کې د ابهام Vکال وینــو او پــه اهنIونه ډېر محسوس وي ا
Jینو کې نورو د وضاحت ر¢ا، یــو شــمېر لیکــوال اطنــاب تــه مایــل دي او Jینــې نــور 
ایجاز ته.  د دغو او داسې نــورو %©ــو Dــایالتو پېژندنــه د ســبک پېژنــدنې موضــوعات 

  ».۳۶: ۱۰» « دي
     د لیکنې �کال: ـ  ۵

لیکنې په بیالبیلو برخو کــې هغــه Vــکالوې هــم  دد بهرنیو ژبو په زده ک5ې رسه 
تلوسه پیــدا کــوي، دا برخــې کــه پــه  اورامنdته کې"ي، چې لیکنه کې کشش، جذبه 

تر ډېره بریده لیکنه بریال� Vکاري، چــې زیــاتره مهــال  ،لیکنه کې هم وي معلوما±
پاتې معلومــاتې لیکنــه پــه مینــه او د لیکنو په پیل کې موجوده وي تر Kو لوستونکي 

ډېرې بیلIې لري، چې د   ر لیکوال د داسې لیکنوېتلوسې رسه ولويل. زموږ د ژبې ډ
"ي تر Kو پاتې لیکنه ولــويل. ېلیکنې پیل په داسې انداز کوي، چې لوستونکی هوس

کــ5ې لــه الرې ډیــر مهــال رامنdتــه  کېــ"ي. د  هدا الرې چارې هم د بهرنیــو ژبــو د زد
په تو%ه د اســتاد اجمــل Vــکيل د لیکنــې پیــل راوړو، چــې نومــوړي د موســی  بېلIې

ژان پل سارتر ویيل وو، چې د مونالیز پر شــون~و «شفیق د شاعرۍ په اړه لیکيل دي: 
رنسانس خاندي. همداسې د مرحوم موسی شفیق په شــاعرۍ کــې راتــه تــر انقــالب 

Kــه ډول فکــر  مخکنی افغانستان موسکی دی. هغــه وخــت حــاالت KنIــه وو، خلکــو
کــوم لــوري تــه روانــه وه، دا راتــه مســتقیم او نامســتقیم د هغــه وخــت  يکاوه او شاعر 
  ». ۷۷:  ۸« شاعري وايي

په پورته بېلIه کې وینو چې د لیکنــې پیــل Jــان5Iې Vــکال لــري او دا Vــکال د 
بهرن� ژبې د زده ک5ې په پایله کې رامنdته شوې او د لیکوال لیکنه یې هــم  خونــده 

  ده. وره ک5ې
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     ـ د لیکنې معنوي اړخ: ۶
د بهرنیو ژبو په زده ک5ې رسه په لیکنــه کــې معنــوي اړخ هــم پیــاوړې کېــ"ي. د 
بهرنیو ژبو د زده ک5ې په پایله کې نوي فکرونه، د علمي موضوعاتو په تــ5او نظریــې، د 

مســایلو پــه اړه نــوي فکرونــه وړانــدې کېــ"ي. دا فکرونــه د ادب، علم او د ژوند د نــورو 
کنې منdپانIه قوي کوي او په لیکوال� کې  سرت ارزVت لري. که هــر Kــومره Vــه یل

لیکنــه وي چــې منdپانIــه یــې بــې %<ــې او بــې ارزVــته وي خپــل ارزVــت نــه يش 
ادبپوهــانو او ساتالی. د دې کار له پاره د بهرنیو ژبــو زده کــ5ه مهمــه ده، چــې د نــورو 

فکرونو په ر¢ا کې موږ هم  د خپل ادب، فرهن} او د ژوند نورو  وعاملانو د تیوریو او نو 
  و ته ترې ر¢ا واخلو.خبر 

اثــارو  وکه موږ %رامر لیکنه کوو او په دې کې یوازې د خپلو پخوانیــو لیکــل شــو 
کــ5ی  نو په حقیقت کې مو د پخوانیو کار پــه تکــراري تو%ــه وړانــدې ،Kخه %<ه واخلو

اســاس  رنظریــو پــ ودی. که موږ بهرن� ژبې زده ک5و د هغوی د تیوریو په ر¢ا کې د نو 
خپله ژبه هم و ارزوو، کیدای يش نورې نوې خوا وې په کــې پیــدا يش. نــو کلــه چــې 

 اوکــوي  پیــاوړيلیکنــې معنــوي اړخ د نوې لیکنه رامنdته يش نوې منdپانIه ولــري 
. د �ــونې پــه تو%ــه پــه ترشــیحي کــوي%<ــوره  لیکنه د ژبې، ادب او لوســتونکو لپــاره

«  ... ژبپوهنه کــې د مورفولــوژیکي اوVــتنې تــر رس لیــک النــدې لیکــل شــوې دي : 
) : چې له اره په سانسIریت پــورې اړه لــري، خــو  Sandhiساندهي یا غون~له غ"ونج(

کیدای يش په پPتو کې یې هم Kرک ولIي. د ســاندهي معنــا پیوســتون دی. هغــه 
~له کې د Jینو ویونو د پــای غ"ونــه د ورپســې ویونــو د پیــل لــه نیوه غو  داسې چې په

غ"ونو Kخه اغېزمن يش، لکه : (زه سین ته تللــی وم) چــې اره ب©ــه یــې (زه ســیند تــه 
تللی وم) دی، چې دلته د (سیند) دویي (د) د ورپسې ويــي یعنــې (تــه) لــه (ت) غــ" 

  ».K »۴ :۸۲خه اغېزمن شوی او نه تلفظ کې"ي
مهال د بهرنیو ژبو د لیکوالو د نظریــو پیــل هــم د لیکنــې معنــوي اړخ قــوي  رېډ
خو  کله کله د کلیشو تــر حــده ريس، مIــر کــه چېــرې د لیکــوال د پیغــام پــه  ،کې"ي

رســولو کــې د مرســتې پــه تو%ــه راوړل يش او د لیکنــي د منdپــانIې پــه غنیتــوب او 
په تو%ــه:  بېلIېاهمیت کې ون~ه واخيل، نو د لیکنې معنوي اړخ ته Vکال وربPي. د 

ني ارواپوه کور نباخ له نظــره په زده ک5ه کې د سمعي او برصي وسیلو مرستې: د اوس«
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: زده ک5ه (د سلوک او روش بدلون Kخه عبارت ده)، دا چې زده ک5ه Kه ډول تــر رسه 
کېــ"ي او امــوزش KنIــه صــورت نیســې او د زده کــ5ې عملیــه KنIــه اســانه کېــ"ي. 

، هغــه پــه يد ک5ې د عملیې مرستندوی بلــيل هنوموړی پوه اووه توکي (عنرصه) د زد
ـ  ۳ـ شخيص Jان5Iنې(خصوصیات).  ۲ـ زمینه یا دری¡(موقف).۱یادوي:الندې تو%ه 

ـ د ماتې(مغلوبیــت) پــه ۷(نتیجه).  پایله ـ۶ـ ک5نه(عمل). ۵ـ تعبیر.  ۴موخه(هدف). 
  ».۱۵۵: ۶»«وړاندې عکس العمل

چې د بهرنیو ژبو پــه زده کــ5ې رسه زمــوږ د لیکنــو  وهم وړاندې کو  بېلIهیوه بله 
له امله غنــي کېــ"ي او داســې لیکنــې بــه rولنــه کــې تلپــاتې  فکرونو ومنdپانIې د نو 

ارزVت سا± او لوستونکي هم لري، د ژبې ادب او فرهن} ته هم %<ه رســوالی يش. 
یو «تر رسلیک الندې لیکل شوي دي:  د پPتو %رامر په خپله ب©ه کې ( د ړندو لیک )

تــه کــ5و،  لیک رامــن¡فرانسوي پوهه چې (براېل) نومېده، د خپلو ړندو د پاره  یو ډول 
چې یو ډول پن~ کاغذ د شا له خوا په مېخونوو rونIري، کاغذ د وړې دانوک� په Kېــر 

و ړانــده %ــوتې وهــي او پــرې  ل" را وه سپ5ې"ي، خو سوری کې"ي نه. په دې دانــو کــې
پوهې"ي چې Kه لیکل شوي. اوس دا لیکونه د دارو%انو په پوVونو هم لیکي. ما هــم 

ار ک5لــو. پــوره بــه نــه وي خــو یــو یــد خپلې ژبې رسه برابر دا لیــک تپاره لړندو  ود خپل
  ـ د لیکنې لفظي اړخ:  ۷  ».۵۸: ۱« پل(قدم) %وندې وي

لفظي اړخ نه زمــوږ هــدف د هغــه الرو چــارو زده کــول دي، چــې د له د  لیکنې 
تــرمن¡ منطقــي  داخــيل اجــزاو  ولیکنې د کلمو، ترکیبونو، عبــارتونو او د جملــو د نــور 

تــه يش چــې  رامــن¡ هولري او هر ژانــر او موضــوع تــه پــه کتــو یــوه Vــه لیکنــجوړVت 
لوستل یې اسانه، مطلب په کې Vکاره وي او د لیکوال  پیغام په Vه تو%ه ولېــ"دوي. 
البته هره لیکنه د موضوع او فورم له مخې Jانته جوړVت لري، ژبه یې هم رسه توپیر 

K خه موږ هغهK ه زده کوو، چې د لیکنــې پــه پورتنیــو کوي.  د بهرنیو ژبو د زده ک5ې
یــوه «برخو کې ترې %<ه اخیســتی شــو. د نــÎ لیکلــو پــه هــw کــې لیکــل شــوي دي: 

چې هغه لیکنه چې بې زحمته ولیکــل يش، پــه زحمــت رسه  ،انIریز لیکوال ویيل وو
  ».۱:۱۰» « لوستل کې"ي او چې په زحمت رسه ولیکل يش، بې زحمته یې لولو

پــه شــعري ســبک کــې معمــوالً خیــال، تصــویر، مبالغــه، « استاد غضنفر لیکي: 
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ابهام، ایجاز او ایهام وینو. په مقابل کې له نÎ لیکونکي معموالً غواړو چــې  ،موسیقي
%رافونــه دې یــې اخــربې دې یــې تــر وســه وســه واضــح وي او د لیکنــې جملــې او پار 

رسه ولري. لکه Kوک چې خپل مقصد تــه د رســېدو لــه پــاره نېغــه الر منطقي ارتباط 
د اخوا، ها خوا نه تاوی"ي، Vه نÎ لیکونکی دې هم خپلــه موضــوع نــه  ، خوانتخابوي

وايــي  Proseپرې"دي، د مقصد په لور دې سم سیده روان وي. په انIریزي کې نÎ ته 
: ۱۰» « ســیده معنــا ورکــوي غ اوېــغلې ده چــې نار  Prosaاو دا کلمه د التین ژبې له 

۳.«  
پــه لویــدی¡ کــې پــه همــدې موخــه د مــÅ « په سبکپوهه کې لیکل شوي دي: 

غ"ونه او کلمې Kې5ل کې"ي. زموږ په rولنه کې پوهان پر عميل ډ%ر ســبکپوهیز  کــره 
IــېV ــونېdکه چې د دوی په اند نوموړي تــه د پنJ ،ې او بــد %©ــې ©کتونکي نه مني

ه وايل او بــد وايل تــه نــه %ــوري. د پنIdرrــولنیزې، اهمیــت نــه لــري، د موضــوع Vــ
سیايس ژمنتیا تعهد ته ارزVت نه ورکوي ... زما زړه خو غواړي چې د کــره  اخالقي او

کتنې پر Jای ورته شننه ووایم، لکه %وپي چاند نارن} چې وايي: له ســبکپوهې رسه 
  ».۱۷۵: ۷»« خربه وي، خو نظر نه، د Vکال پل<نه د سبکپوهې کار نه دی

په پPتو کې په کار ده، چې سبکپوهیزې کره کتنــې تــه «استاد Vکيل زیاتوي: 
چې د پنdونې د سبک په VېI©و او بد %©و پسې %رJي ډېر کار ويش. مــوږ بایــد پــه 

ه کتنو کې ه¿ه وک5و چې د نورو مواردو پر Jــای د پنdــونې ر %5ن� او لیکن� دواړو ک
بنس� دی، ســبک پنdونــه هــwي  سبک ته ډېر پام واړوو، Jکه چې سبک د پنdونې

کوي او که سبک نه وي، هغه شعر یا نÎ ته هــwي نــه يش ویــل کېــدای، Jکــه چــې 
"ي په حقیقي ژبه کــې نــه وي، نــو دې تــه خنثــی یــا ېنا نه راوړالړ عسبک له مجازي م

  ».۱۷۶:  ۷«وايي صفر سبک
د  په پورتنیو کرVو کې لیدل کې"ي چــې د بهرنیــو لیکوالــو، د نظریــو او د کلمــو

کار اخلو  او ترې رېPو د شننې له مخې موږ د خپلې لیکنې په لفظي جوړVتونو کې 
  ـ  د لیکوال �ولنیز شخصیت: ۸  همدې امله زموږ لیکنې Jان5Iی معیار او ارزVت هم پیدا کوي. په

په rولنه  په rولنه کې د هر مسلک خاوند Jان5Iی شخصیت لري، Vه لیکوايل 
کې د لیکوال شخصیت لــوړوي، نــو د بهرنیــو ژبــو د زده کــ5ې د الرې د Vــې لیکنــې 
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الرې چارې زده کې"ي، چې د لیکوالو لیکنو ته علمي او فني لوړتیــا هــم ورکــوي او د 
"ي. د تکــ5ه ېهغوی د اثارو په چاپ کېــدو رسه د دوی موقــف هــم پــه rولنــه کــې لــوړ 

کي لــري، ډیــری مهــال یــې خلــک  د هغــوی اثــار د لیکوال اثار پلورل کې"ي، لوستون
 د هغوی د Vې لیکوال� له مخې لويل او په پیسو یې اخيل. په rولنه کــې د لیکــوال

Kر%نــده ده، چــې لیکــوال لیکنــه د Jــان لــه پــاره نــه «نقش په اړه لیکل شــوي دي: 
کوي. هغه چې د لیکنې له پاره هره طرحه او موضوع له Jــان رسه لــري او د هغــې د 

کنــې لــه پــاره قلــم پورتــه کــوي پــه دې پــوهې"ي چــې پــه وړانــدې یــا مقابــل کــې لی
لوستونکي شته، چې د ده لیکنه لويل او په یوه بله ب©ــه پــر هغــوی اغېــز لــري، نــو لــه 
همدې امله د لیکوال مسوولیت هم دروند دی، هر لیکوال چې خپل دغه مســولیت، 

ې پوهې"ي چې د rــولنې ک5ی وي، په د کمکلفیت او د دندې سپی¿لتیا(تقدس) در 
  ».۶: ۱۴»«د و%5و د معنوي روزنې او پالنې دنده هم ور تر غاړې ده
کــه لیکــوال نــه وای نــن بــه « د لیکوال د ارزVت په اړه همدا ډول لیکل شوي: 

هم انسان په هغه ب©ه ژوند کــاوه، لکــه KنIــه چــې یــې زر %ونــه کالــه وړانــدې کــاوه. 
عقیدوي او یا دې تــه ورتــه  ،اینيس، جنIيلیکوال rولنې ته په سیايس، فرهنIي، س

Pــي. لیکــوال کــه خبرخو کې فکر ورکوي او په دې تو%ه rولنې ته سوکايل او ارامي ب
په یو نه یو ډول rولنې ته د هغوی د ک5نــو پــه بهیــر کــې  ،پنdونه او یا هم Kې5نه کوي

  ـ �ولنې، علم او ادب ته یې �)ه:   ۹  ».۶: ۱۵» « نوی او کره فکر ورکوي
کله چې د بهرنیو ژبو د زده ک5ې په پایله کې د نورو هېوادونــو د پوهــانو نظرونــه 

تــاثیرات زمــوږ پــه يــې تیوري او Kې5نې مطالعــه يش پــه پایلــه کــې  ېمطالعه يش، نو 
دې اساس زمــوږ د لیکنــو علمــي او فنــي جوړVــتونه  رلیکنو کې هم لیدل کې"ي او پ

هم پخې"ي، نوي کې"ي او زموږ  اوسنیو اړتیاو ته په کتو پر مخ Jي او وده کوي. Vــې 
علم او ادب ته %<ــه رســوي، یــوه ســامله rولنــه رامنdتــه کــوي،  ،لیکنې د rولنې و%5و

Jــان5Iنې را الرې چارې را Vيي او د یو ن"ه او Vه ادب rــولې پېژنــدنې او  ينوې علم
معلوموي چې زموږ ادب هم ور رسه وده کــوي او ور رسه ورو ورو د Vــکال نیم5Iتیــاوې 
پوره کوي. د تخلیقي ادب د رسالت او نقــش پــه اړه %©ــې لیکنــې شــوې دي دا چــې 

کــې د اســتاد زملــي هېوادمــل نومي اثــر » Kې5نې بنس<ونه«Kې5نه کومې %<ې لرې د 
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او اوسن� زمانې د حــالونو د معلومولــو لپــاره د د تېرې « نظر داسې راوړل شوی دی: 
یــر یل<ون ذوق او میالن اقناع کوي. د انسان د مادي او معنوي ژوند د ارزVــتونو د تغ

يل ژونــد مــیا تثبیت لپاره د غوره او Vو الرو ل<ول. د علومو په بېالبېلو KانIو کــې د ع
ې عالقــه منــدانو تــه د دوام. حقیقت ته د رسېدو لپاره د حرکت او ه¿و ادامه. د Kې5ن

تحقیق د الرو خالصول. د پخوانیو په اند او ژوند پوهېدنــه او د هغــوی د فکــري ســیر 
مطالعه. د طبیعت پــه تحلیــل  او تجزیــه کــې د برشــ د ذهنــي کوPVــونو او تالVــونو 
پېژندنه. په خلکو کې د سلیم ذوق خپــرول او د پخوانیــو  فرهنIــي میراثونــو د ســاتلو 

  بهرن� ژبې او زموږ نومیايل لیکوال:  - ۱۰  ».۱۸: ۱۶« زیار
زموږ اوسني سرت او نومیايل لیکوالو د بریالیتوب تر شاه د  بهرنیو ژبو اغېز شــته 
دی، چې دوی د تک5ه لیکوالو، Kې5ونکو، کــره کتونکــو او تیوریســتانو پــه تو%ــه مطــرح 
د  شوي دي او د اوسني ادب Jالنده ستوري دي. دا په دې معنــا نــه ده چــې یــوازې

ر نــور لیکــوال هــم ېاساس دومره Jلیديل دي، ډ ربهرنیو ژبو د مطالعې او زده ک5ې پ
شته، چې بهرن� ژبې هم زده وي، مطالعه هم لري خو Vــې لیکنــې نــه يش کــوالی.  

استعداد که لري ه¿ې او کوPVــونه یــې  او یاتزموږ اوسني نومیايل لیکوال فطري وړ 
خو د دې تر Kن} بهرنیو ژبو هــم Vــه رول  ،هم د خپل مسلک د پوخوايل لپاره ک5ي

  :کووپه تو%ه د یو Kو تنو یادونه  بېلIېلوبولی دی. د 
لیکــوال دی، چــې  یهېوادمل نومیال یاوسمهال په ادK sې5نو کې استاد زمل

ني استاد دی چې  د ادs مسایلو په Kې5نــه Jیپه دې برخه کې د هېواد په کچه یواز 
د نوموړي پخې Kې5نې د نورو لیکوالو رسه توپیر لــري کې غوره او کره Kې5نې کوي او 

زما په اند د استاد هېوادمل په اردو او نورو بهرنیو ژبو کې پراخــه مطالعــه لــري نــو پــه 
  همدې اساس یې Kې5نې په لوړه کچه دي.

اوسمهال استاد غضنفر په کره کتنه کې د سیمې  د هېوادونو په کچه نومیــالی 
لیکنې هم ک5ې دي، چــې  اســتاد هــم   کيوړي %©ې تیوريلیکوال او استاد دی،  نوم

  کې پراخه مطالعه لري. وپه انIلیيس  او نورو بهرنیو ژب
خــو پــه  ي،همدا ډول اوسمهال د ادبیاتو او ارواپوهنې په اړه کمې لیکنــې شــو  

لیکنــې کــ5ي دي. د  دې برخه کې عبدالغفور لېــوال، کر%ــر او اســتاد اجمــل Vــکيل



  په لیکوال� کې د بهرنيو...

١١٢ 
 

لیکنو Vکاري چې دوی په انIلیيس ژبــه کــې پراخــه  له احبلیوال صیب او کر%ر ص
د نوو نظریاتو په ر¢ا کــې د خپلــې ژبــې Jینــې روا� او ادs مســایل او مطالعه لري 

لیکنــې کــوي  کيترشیح کوي. استاد اجمــل Vــکلی اوســمهال پخــې او %©ــې تیــوري
نوموړي په اردو او انIلیيس ژبه کې پراخه مطالعه لري په همدې اساس نــوې تیــوري 

  او د ادب او هw په ت5او نوي فکرونه وړاندې کوي.
همدا ډول نور لیکوال لرو، چې د عرs ژبې، روسيي، فرانسوي او جرمني ژبــې 

په دې اړه مــوږ د Kخه یې نوې تیوري او نوي مسایل پPتو ژبې ته وړاندې ک5ي دي. 
Jوانو لیکوالو، ژباړونکو، ادب Kې5ونکــو او د پوهنتــون لــه اســتادانو او محصــلینو رسه 

په دې انــد دي، چــې بهرنــ�  ٪۶۲رسوې ک5ې او مرکې مو هم تر رسه ک5ي دي چې 
تخینکونو په پېژندلو او له هغــې Kخــه  وژبې د لیکوال� په تیوري، نوي ژانرونو او د نو 

  مهم رول لوبوي. په %<ه اخیستنه کې
مناقشه: Jینې لیکوال او ادب Kې5ونکي په دې اند دي، چې لیکوايل تر ډېــره 
بریده د فطري استعدا د رسه اړیکه لري او Kوک چې فطري جــوهر ونــه لــري هغــوی 
Vې لیکنې نه يش کوالی.  د دوی په اند لیکوايل یوازې فن یا هw دی چــې Jینــې 

  خلک د دې وړتیاوې لري.
ژوند په ډېرو برخو کې د انسانانو ه¿ې ډېرې مهمــې دي، چــې پــه اوسمهال د 

لیکوال� کې یو له دې ه¿و Kخه د بهرنیو ژبو زده ک5ه او مطالعه ده، چې له لیکوالــو 
رسه د Vو لیکنو په رامنdته کېدو کې مرسته کــوي او تجربــو هــم پــه ډا%ــه کــ5ې ده.  

و په ژبو او ادب کــې پراخــه که یو Kوک فطري وړتیا ولري، د دې تر Kن} د نورو rولن
مطالعه ولري، د نورو ملتونو فرهنIي او علمي اثار ولول� نو د ده په فکر کې هم نوي 
خربې رامنdته کې"ي Jینې بهرن� مطالعه شــوې تجربــې  د خپــل ذهــن د الرې پــه 
خپله rولنه کې %وري له نویــو زایــو د ژونــد برخــې ارزوي د لیکــوال� او د علــم پــه اړه 

و تخنیکونه پېژنــې چــې پــه دې پېژنــدلو رسه د ده پــه لیکنــو او اثــارو کــې نوې الرې ا
ارزVــتمنې بلــل  یې علمي قوت، تخنیکي او فني جوړVتونه رامنdته کې"ي او لیکنې

  کې"ي.
 پایله: 

لیکوايل یوازې د هwي اثارو پنdونه نه ده او یــواJې د شــاعرانو او هــwي اثــارو 



      کابل مجله

١١٣ 
 

لیکوالو کار نه دی، بلکې لیکوايل عامه ده. Jینې کسان شته چې فطري وړتیا لــري 
دوی به Vه شعر لیکي، Vې هwي لیکنې بــه کــوي، خــو ډېــر نــور لیکــوال لــرو چــې 

ې د نویــو تیوریــو  نومیــايل لیکــوال هغوی کره کتونکي، ادب Kې5ونکي او په علومو ک
دي. دوی که Vه شعر نه يش لیکلی، خو Vه کره کتونکي دي، پــه علــم او ادب کــې 

  Vې نظریې لري چې حتی زموږ د ادب لیدلوري یې هم بدل ک5ي دي. 
نو بهرن� ژبــې، د نــورو ملتونــو د فرهنــ} او ادب مطالعــه، د نــوو علمــي تجربــو 

هم دي او د دوی په پېژندلو رسه د لیکوال په لیکنه پېژندل دا rول په لیکوال� کې م
کې جوت توپیر رامنdته کې"ي، لیکوال په علمي او فني لحاظ لــوړوي، د Vــو لیکنــو 
او علمي نظریو وړتیاوې ورکوي او په  خپله rولنــه کــې Vــې لیکنــې رامنdتــه کــوالی 

و لــه پــاره د يش. Jوانو لیکوالو، ادب Kې5ونکو او د ژبــو او ادبیــاتو پــوهنdي محصــلین
بهرنیو ژبو زده ک5ه مهمه ده چې دوی  کوالی يش په اسانه د بهرنیــو ژبــو د زده کــ5ې 
له الرې د خپلې لیکوال� خامې او پخــې برخــې درک کــ5ي او پــه علمــي چــارو کــې 

     دواړو برخو ته پاملرنه وک5ي.
  :خذونهأ م

، rولنــهدانش خپرندویــه  ،د پPتو %رامر په خپله ب©ه کې ،ـ  پېPوری، ش. ک ۱
  کال.  هـ ش ۱۳۸۹پېPور، 
، د عالمــه رشــاد د Kې5نــو مرکــز  ،د پPتو ادب لن~ تــاریخ، ـ حبیبي، عبدالحی ۲

  کال.  هـ ش۱۳۸۷کندهار، 
، جهان دانش خپرندویه rولنــه ،ـ  خویشکی، محمد صابر. پPتو معارص %رامر ۳
  کال.  هـ ش۱۳۹۵کابل، 

، جهــان دانــش خپرندویــه rولنــه ،ـ چمتو، محمــد قســیم. ترشــیحي ژبپوهنــه ۴
  کال.  هـ ش ۱۳۹۵کابل، 

 ، دانــش خپرندویــه rولنــه ،ـ روهــي، محمــد صــدیق. د پPــتو ادبیــاتو تــاریخ ۵
  کال.  هـ ش ۱۳۸۴
د افغانســتان مــيل تحریــک  ،ـ رفیق، محمد رفیق. د پPتو ژبې تدریس اصول۶

  کال.  هـ ش I۱۳۹۴ه، کابل، فرهنIي Kان
  کال.  هـ ش۱۳۹۵، مېهن خپرندویه rولنه ،و نحوهـ شېرزاد، محمد اقا. پPت ۶



  په لیکوال� کې د بهرنيو...

١١٤ 
 

  کال.  هـ ش۱۳۹۰، دانش خپرندویه rولنه ،ـ Vکلی، اجمل. سبکپوهه ۷
، جــالل علــومي اکــاډمي %ونIه خ5ه (کابــل مجلــه،  %©ــه )،ـ Vکلی، اجمل.  ۸

  کال.  هـ ش۱۳۹۵اباد، 
ــه ،هــwـ غضــنفر، اســدهللا. جــادو%ر  ۹ ــه rولن ــد خپرندوی ــاد، مومن ، جــالل اب
  کال.  هـ ش۱۳۹۳

۱۰ wلیکلــو هــ Îنــ .âولنــه ،ـ غضــنفر، اســدr جــالل آبــاد، مومنــد خپرندویــه ،
  کال. هـ ش۱۳۹۲

(کابل مجله  ـ لېوال، عبدالفغور. د شعر پېژندنې او کره کتنې نوي معیارونه ۱۱
  کال.  هـ ش۱۳۹۴، کابل، علومو اکاډمي ،اومه %©ه)
، کابــل، دانــش خپرندویــه rولنــه ،ـ هېوادمل، زملي. د پPتو ادبیــاتو تــاریخ ۱۲

  کال.  هـ ش ۱۳۹۳
، وحدت خپرندویــه rولنــه ،ـ هاشمي، سید محی الدین. د نÎي ادب ډولنه ۱۳

  کال.  هـ ش۱۳۸۹کابل، 
۱۴ wهــ �، مــیهن خپرندویــه rولنــه ،ـ هاشــمي، ســید محــی الــدین. د لیکــوال

  کال.  هـ ش۱۳۹۵جالل اباد، 
، جــالل ابــاد، مومنــد خپرندویــه rولنــه ،ـ همکار، محمــد ابــراهیم. لیکــوايل ۱۵

  کال.  هـ ش۱۳۹۵
، جــالل ابــاد، یار خپرندویه rولنه ،د Kې5نې بنس<ونه ـ هاشمي، سید اصغر. ۱۶

  کال.  هـ ش۱۳۹۴
ــالو rولIــه) ۱۷ ــه(د مق ــمي  ،ـ هاشــمي، ســید اصــغر. ســیندونه او اندون هاش

  کال.  هـ ش۱۳۹۵ل اباد، ، جالخپرندویه rولنه
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  پوهنمل ډاک)ر عزیز هللا جبارخېل

  

  د نن�رهار د میندو ون�ه په پ
ـتو ادب کې
  

  :لن�يز
پPتو ادب کې د ننIرهار د ميندو ون~ه، خورا زياته ده او د پPتو وليس ادب پــه   

پPتانه ورور، خاوند او زوی رسه د خور، مېرمنې او مور په نامــه ب~اينه کې يې له خپل 
قدم اخيستي دی، چې په دې تو%ه يــې پPــتو ادب هغــو پوړيــو تــه رســولی چــې نــن 

  قوم په نوم يادې"ي. رپPتون د ن5ۍ د ژوندي او باتو 
ندرو، د اتÆ پــه نــارو، د ماشــومانو سد ننIرهار ميندې په Jان5Iو rپو، د واده په 

  او د فالونو په نظمونو کې پPتو ادب کې Jان5Iی مقام لري.اللو%انو 
  رسيزه:

د ن5ۍ پر مخ د انســان د پيدايPــت رسه ســم هللا(ج) هغــه تــه ژبــه د (وعلــم ادم 
 یاالس  کلها) په بنياد ورپه برخه ک5ه، چې همــدا ژبــه بيــا د ادب لپــاره رضوري تــوک

مهمه ده. پPتون قوم هم Jانتــه دی او وررسه د هر قوم د بقا او پايPت لپاره ژبه ډېره 
ژبه لري چې د (پPتو) په نوم يادې"ي، پPتو که له يوې خــوا د ژبــې نــوم دی لــه بلــې 
خوا د يو ثقافت او کلتور نوم هم دی، پPتو ادب چې د پPتانه قوم له مــن¡ تــه راتــ} 
رسه خوا په خوا رامن¡ ته شوی دی، په غنا او ب~اينه کــې يــې هــم پPــتنو ونــ~ه لرلــې 

ې د هغو له جملې نه پPتو ادب کې د ننIرهار د ميندو ونــ~ه د يــادونې وړ ده. ده، چ
  پPتو ادب کې د دوی ون~ه هر چاته Kر%نده او Vکاره ده.

  ې �ې
نې اهميت او مربميت:د د
دا چې پPتو شفاهي ادب سينه په ســينه لــه يــو نســل نــه بــل نســل تــه انتقــال 
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ميندې پوره ون~ه لــري. د دې لپــاره چــې د ننIرهــار د ســيمې د مومي او په دې کې 
ميندو ون~ه هم په کې معلومه شــوي وي، نــو پــه دې Kې5نيــزه مقالــه کــې پــرې بحــث 
وشو، له يوې خوا به يې د ضــايع کېــدو مخنيــوی شــوی وي او لــه بلــې خــوا بــه يــې د 

  فوکلور Kې5ونکو او مينه والو ته د يو ماخذ حيثيت لرلی وي.
  :موخې د �ې
نې

د ميندو سندرې چې پPتو شفاهي ادب کې بارز رول لري او هم د اتــÆ د نــارو 
او Vادۍ غاړو په باب به په دې Kې5نيزه مقاله کې د فوکلور Kې5ونکو او مينــه والــو تــه 
Kه نا Kه نــوي مــواد پــه الس وريش، همدارنIــه بــه د دغــو نــارو، لنــ~يو او ســندرو پــه 

  مخنيوی ويش.ثبتېدو رسه به يې د ضايع کېدو 
  :د �ې
نې پو�تنې

 وليس ادب کوم ادب دی؟ •
 د rپې په پالنه او ترق� کې پPتنو dVو ون~ه Kومره ده؟ •
 د واده سندرې کومې سندرې دي؟ •
 د ننIرهار په سيمه کې د اتÆ کومې نارې دود دي؟ •
 د ننIرهار د سيمې په ميندو کې کوم ډول فالونه رواج لري؟ •

  د �ې
نې روش:
تحلييل ميتود نه کار اخيســتل شــوی  -ه کتابتو�، ترشيحيپه دې مقاله کې ل

  او هم د سيمې له و%5و نه  د پوVتنو پر بنس� معلومات راغون~ شوي دي.
  م�:

پPتنې که له یوې خوا په rولنیز ژوند کې له پPــتانه ورور، خاونــد او زوی رسه    
ی رسه یــې د ژونــد مېرمنې او مور په نوم %ام په %ام، %ام اوچت ک5ی او له دو  د خور،

کاروان تر منزله پورې رسولی دی، له بلې خوا یې د ژوند ادبی ډ%ر کې هــم د نارینــه 
مال ورت5لې او حتی له هغه وړاندې شوې ده. چې Vه مثال يــې پــه پPــتنې او ولســی 
ادب کې ددوی ون~ه او برخه ده.  "ولسی ادب د rولنې د ادب هغــه برخــه ده چــې د 

لــه یــوې خــولې Kخــه بلــې خــولې تــه انتقــال شــوی وي او  خلکو په ژبه جاری وي او
  )۱لوم5ی جوړوونکی یې معلوم نه وي او نه د هغه په باب Kوک فکر کوي." (

"پPتو عوامی ادب ژونــدی او فعــال دی، دا پــه هــر دور کــې د پPــتون ولــس د 
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ورکېدو وېره خو یو پلو، چې پPتو ژبه او فطرت ترج ن دی، Jکه پخپله د هېرېدو او 
پPتون ولس یې هم د هېرېدو او ورکېدلو له خطرې Kخه په امان ک5یدی. حقــه خــو 
  )۲داده چې په اصل کې د پPتو وليس ادب د دې ژبې د ژوند امین او ضامن دی( 

ولسی ادب هغه ادب دی چې پPتون یې د ک ل په پوړیو د ژونــد هغــه مــواردو 
  چې نن په ن5ۍ کې د ژوندي او با تور قوم په نوم نوماند دی.ته رسولی دی 

دا چې زما د لېکنې موضوع پPتو ادب کې د ننIرهار د میندو ونــ~ه ده، نــو لــه 
نورو خــربو تېرېــ"م او پــه خپلــه موضــوع پیــل کــوم. د ننIرهــار والیــت د افغانســتان د 
ختیdــو والیتونــو Kخــه یــو والیــت دی چــې د تــاریخ پــه اوږدو کــې تــل د علــم 

دی. د ننIرهــار د ســیمې زانIو،دسولې او امن کوراو همېشه بهار پــه نــوم یــاد شــوی 
میندو د نورو میندو په شان په پPتني ادب کــې بــې برخــې نــدي پــاتې او د ادب پــه 

  دې ډ%رکې یې Vه پوره حصه اخیستې ده. 
rپه چې په پPتو وليس ادب کې ممتاز صنف دی او له پPتنو میندو رسه کلک 

ل د rپې پــه او د حمزه صاحب په خیا« ت5ون لري او ددوی د ژوند پوره عکايس کوی.
پالنه او ترق� کې د پPتنو dVو برخه د نارینه وو نه زیاتــه ده آن تــر دې چــې د rپــې 

  )  ۳».(ک5ه وړه بلکې نوم یې هم مؤنث دی لکه: rپه،لن~ۍ،مرصعه
د ننIرهار د سیمې میندو هم په کې پوره حصه اخیســتې ده ،چــې د بېلIــې    

  په تو%ه Kو rپې دلته راوړل کی"ي:
 �  ک5کــ� دهامان کوټ ک5ک

  د من¡ ک5ک� کې لیال سرت%ې تورویـــــنه
  مسافري په بیغمی کـــــ5ه

  هپه نن} دې ناسته یمــ ترله دې خپله یم
  په تور rوپک ویشتلی راشې

  چې پرهارونه دې %ن~م خوله درکومـــــــه
  ته په وطن باندې رس کې"ده

  تا په زیارت وغوړومــــهــــری ســـــزه به rک
  واړه خانان ديدا جبارخیل 

  ې چېرته الړ يش بېالبېل غواړی ک<ونهــچ
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� او Vادۍ په مراسمو کې د کلی Vــdې را rــولې او  دار یــا را Vکله چې د خو
واخيل، د سندرو په من¡ کې rک� اچوي، کله کله یــو لــه بلــه رسه مقابلــه کــوي کلــه 

  ف په خپل نوبت لن~ۍ ونه وایي، نو مخالف اړخ ورته داسې وایی:چې مقابل طر 
r وار در باندې راغیید �  ک

  شو تل خورکې رن} دې ژې5 وتPتېدنه
  :يپه rیکیو کې د نوبت مراعات کول او Jان آماده Vودلو په باره کې وای

rپه وار رارسه ولهي �  ک
r کیو %وډي ډک راوړي دینهيما د  

r رې ديپهIرې داسې مالت5 کوي: کیو کې یوه ملIخپلې بلې مل  
  چې وارخطا نه شې ملIرې

  د وارخطا په Jای دې زه والړه یمه
  یو بل د غندلو لپاره هم لن~ۍ لري، لکه په دې ډول:
  (پالنک�) مې وازه خوله نیولې

  زه پرې ډارې"م مچ به يس ورواچوینه
  کله کله په لن~یو کې یو چاته واده کولو یادونه په دا رن} کوي:

  چې د (پالنکي) ته dVه نه ک5ئ
  دا د( پالنکي )پرتوګ دې غلو وتPتوینه 

خو په بېالبېلو مواردو او حاالتو کې ډول ډول لن~ۍ وایي، د �ونې په ډول یــې 
  لولو:

  د هرچا خپل وطن یادیــ"ي
  دما یادی"ي حصارک شینــکي باغونه
  KنIه په رشن} رانه تـېرې"ې

  نهلکه راک� چې د تود%ي بازار ته Jی
  %ل مې په الس درته والړ یـم

  یا مې %ل واخله یا رخصت راک5ه چې Jمه 
  موزي مې بله توره وک5ه

  په لوrه سپور شْه پتیوات یې ولېدنه
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  موزي که خوري سوک5ک دې وخوري
  رس مې خوږی"ي Jانته چرګ حاللومــه

  نن مې همزولې مېلمـــنې دي   
  شولې خشتې دي چرګ نیوی نه راکـوینه 

  خدایه توده یې س5ه مه کـ5ې
  لیال سپینک� م<ې نغ5ي توده ل5یــنه
  ورJه ورJه اوس یې واده که

  دا رشبتي شون~ې یې من" JبیPلی دیـنه
  ماخو به دا ویيل نـه ؤ 

  چې یار مې م5 ک5ې ما ترې کون~ ه ک5ې مـینه
  موزي په ژرنده کې ویده دی

  ه یې م"ک رباب وهینهپه rن~ه خې< 
  دا آخري لـن~ۍ دې دا وي

  آخر یې مه کې د Jوانانو مجــلسونه 
  دا آخري لن~ۍ دې دا وي

  د بانجا� چاینکې چای مزه کویــنه 
  یوه دې بله ورپسـې وي

  چې چاته خوب ورJي رخصت دې وي مینه
  بېIا مې تاسې کره شپه وه 

  سپ"و واده ؤ ریچو ډول ورته واهنه
  ل5 راخېژهد لونIین په 

  په اوږۍ شپه کې د چار%ل وکه سیلونه
  د واده سندرې:

د واده سندرې چې د پPتني وليس ادب یوه غوره او مهمــه برخــه جــوړوي، د    
ننIرهار د سیمې میندې هم په دې اړه ډول ډول سندرې لري، چې په النــدې تو%ــه 

  Vودل کی"ي:
  �ادۍ غاړه:

کله چې یو Kوک د خپلې کورن� کوم غ5ي ته کوژدن یا واده کــوي، نــو د کــيل 
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نه ډلې dVې د Vآدۍ واال کورته راJي.  کورته له رسېدو رسه پــه دروازه کــې Vــادي 
غاړه وایې. په دې وخت کې دکلې dVې دوه ډلې کی"ي، یوه ډله داسې Vادي غاړه 

  وایي:
  وره Vادي دهجانان Vه، Vه ور 

  (همدا جمله دوه Jل تکراروي)
  بله ډله وررسه داسې وایي:

  Vادي مې دې(پالنکي) ده Vه Jوا�، وه مې د (پالنکي) ده 
  چې په دې ترتیب د (پالنکی) په Jای کې د واده واال د خلکو نومونه یادوي.

کله چې ناوې د پالر له کوره رخصتی"ي، د پالر د کــور واال Vــخې داســې ورتــه  
  ایي:و 

  زمون" خورې ورJه سالو رسداره شې
  (پالنک�) د کوKو سپ� ده ته یې واکداره شې

  یا:   
  (پالنک�) د شه مزدوره ته یې واکداره شې

کله چې د Vادۍ او خوشحال� واده یا کوژدنې مراسم وي ،د کلی نجــونې رسه 
راrولی"ي او دمراسمو د ملــانdلو او %رمولــو پــه خــاطر ســندرې وایــي، دا ســندرې پــه 

کله د نیمک� په شکل وي چې رسوکي هم ورته وایي چــې «بېالبېلو شکلونو کې وي،
  ) ۴».(دا د وليس سندرو ترrولو نه آسان او ساده صنف دی

  او کله د ميل آوازونو په نوروفورمونو کې. 
  د مثال په ډول یې په الندې تو%ه یوKو �ونې راوړل کی"ي: 

  (طرافه) ــ وه %رده %الپه دې اتراپهه وه %رده %الپه  ـ %رده %الپه  سبا Jم ل
  ما درته وې نه دې منله ـــ %رده %الپه

  راپسې وړینه ـ %رده %الپه%رده %الپه  ــ خاورې ایرې شوې اوس(او) دې باد 
  بله �ونه په دا ډول ده:

  وه انج� ــ هللا وۍ ــ هللا م5ه سوم ربه
  %ل نازک بدن (په باغ) کې پا¢ې rولومه

  انج� واوړې ما مورې ـ انج� واوړې مامورې 
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  وه انج� ـ هللا وۍ ـ هللا م5ه سوم ربه
  انج�...–%ل نازک په باغ کې پا¢ي rولومه  

  مسافري دې ډېره وک5ه
  وه انج� ـ هللا وۍ ـ هللا م5ه سوم ربه
  راJه راJه روزي به خدای را رسوینه

  انج� واوړې مامورې ـ انج� واوړې مامورې 
  وه انج� ـ هللا وۍ ــ هللا م5ه سوم ربه  

  Xونه:بله   انج� -%ل نازک په باغ کې پا¢ې rولومه  
  شاه عبدالرح نه زوروره

  د شاه غاسی کال دې ولې ورانوله 
  شا یاد رمانه (شاه عبدالرح نه)
  عاشقي الل بیلتون Vامار دی 

  شا یاد رمانه  
  شاه یاد رمانه زوروره

  شاه یاد رمانه -Kوک چې د الل Dه لري Vامار به یې خورینه  
  شاه یاد رمانه زوروره 

  انوله ـ شاه عبدالرح نهد شآغايس کال دې ولې ور 
  بله Xونه:

  د کون5 غالم محمده ــ باډېل ته مه Jه
  ساپو ډېر وژيل دینه ـ د کون5 غالم محمده ــ باډېل ته مه Jه

  بله Xونه:
  ادکې مورې! ما¢و له Jمه ــ د کوکدرې توتان %ل� وهيل دینه ــ ما¢و له Jمه

  مورې ما¢و له Jمهپه خوړ کې rکی اوبه نه وې ـ ما¢و له Jمه ــ ادکې 
  د رس آسیا مرګ لره راغلْه سیالبونه ـ ما¢و له Jمه ـ ادکې مورې ما¢و له Jمه

  د کوکدرې توتان %ل� وهيل دینه ــ ما¢و له Jمه
  بله Xونه:

  دتودې چینې یکه انdره
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  Kلور د Vاخه پنdه %له
  بله Xونه:

  مازیIري چکر وهم دا مې روز%ار ده
  په دغو مالیانو کې  -ډن~وکې مې ل" کار ده 

  بله Xونه:
�  ودرې"ه رستوره چې دې rوله ووینم جل�       نه دې پېژنم جل

  دا جلک� دغره درسه ده  ـ تکه شنه کوتره ده –ودرې"ه رستوره 
�دام به ورته کی"دم بیا به لوبې پرې کوم جل� ـ نه دې پیژنم جل  

  واړه Vاماران دي نا -ودری"ه رستوره ـ   د جلک� زلفې ماران دي نا
  ندې پېژنم جل�  -زه اوده درته  لرم جل�   -راشه ما پرې وخوره 

  بله Xونه:
  پرې مې ږده دا تورې K©ې چې په مخ JانIی

  نه ږدم د رنجو خالونه خال به مې وران يش
  بله Xونه:

  باران ده              و ږل� اورې"ي ناو ږل� اورې"ي نا           و لیلو 
  بله Xونه:

Æ% ردو %له واد%  
Æ%ملنه نیسه %ردو %له وا د Æ%  

  بله Xونه:
  ماته د شارو د شارو په ژبه مه وایه

  دربه شم بیIاته اب� ته دې Kه مه وایه
  ماته د شارو

  د آتY نارې:
اتÆ د پPتون کلتور یو مهم اړخ دی، نن سبا خو اتÆ ن5یــوال شــهرت مونــدلی    

او د ن5یوالو کلتورونو ته ور داخل شوی دی، کله چې په ن5ۍ کې د آتÆ نوم اخیســتل 
 Æتو ژبه یې ذهــن تــه لــوی"ي د اتــPتون او پPتون کلتو، پPکی"ي، وررسه جوخت د پ

و نرانو دواړو په کې برخــه ده، خــو نارې خاص د آتن په وخت کې ویلی کی"ي، dVو ا
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د انارې  زیاتې د dVو لخوا جوړې شوې دي، Vــdې Jانتــه بېلــې مخصــويص نــارې 
  )۵هم لري چې نارینه یې په خپل اتن کې نه وایي.(

د اتن نارې ډېر لرغونی تاریخ لري. اتÆ په بېالبېلو rولنــو کــې Jــان5Iی رنــ}    
ه هــم اتــÆ بیــل ډول رسه کیــ"ي. لکــه: لري د کار او پېPې له مخې او دجنس له پلو 

رسه د  منIي  رسه د %ودر په غاړه د پېغلو اتÆ، د تورو رسه د زملو اتــÆ، د یــوم (بیــل)
دهقانانو اتÆ. ((د dVو اتÆ مخصوصې نارې دادي چې یو مرجع  او کرس وایي او بیا 

  )۶.())لن~ۍ پسې وایي بیا مرجع وایي
  لونIینه په Kن} Kن} راواوړه

  په Kن} Kن} راواوړه هو لونIینه
  په Kن} راواوړه چې دې رشن} د بن5Iو شینه 

  لونIینه په Kن} Kن} راواوړه
  ته به دکوم مجلس چراغ یې 

  لونIینه په Kن} Kن} راواوړه    هو لونIینه...
  زه د هجران په ترږمو کې ناسته یمه 

  لونIینه په Kن} Kن} راواوړه     هو لونIینه...
  رشن} د بن5Iو شینهپه Kن} راواوړه چې دې 

  لونIینه په Kن} Kن} راواوړه       هو ...
د ننIرهار د سیمې د اتÆ په نارو کې دغه الندې یو Kو د مثــال پــه ډول را وړل 

  کی"ي:
کله چې اتÆ پیل کی"ي اول دوه ډلې وي، د هرې ډلې غ5ي یــو بــل تــه الســونه 

قــدم وراخــيل او د ورک5ي وي او د میدان له Kن~ې د میــدان مــن¡ خواتــه الســنیويل 
اتÆ ناره وایي او بیا د یوې چېغې په کولو بېرته شاوخواته Jي. خــو کلــه چــې ورو ورو 

  اتÆ %رمی"ي. د اتÆ نارې هم وررسه %رمې او تېزې يش.
  نارې په دې ډول دي:

  تور رس دې رستور ده
  پیک� دې اړولې خیال دې نور ده

  شین ده زړه مې شین ده
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  شیرین یار مې د غاړې لونIین ده
  شین %ی~ی مې اوبو یووړ
  تور Jون~ی ــ شین %ې~ی

  الړه لیال الړه
  د لویو غرو کجیر زې5ه یې غاړه

  دی ده خورې دې ده
  چلم په رس نری نری د و%ی ده

  rک وهئ السونه
  له دې میدانه وباسئ %ردونه

  واړوئ السونه
  میدانه وJئ خ5 غوږونه له دې

  پورې وورې کلی مې د یار دی
  زړ%ې مې په %و%ل کې ناقرار دی -یار مې په کې نشته

  تودی"ي د غرمې
  د غرمې تنور تودی"ي
  شا مسته ورته ناسته

  په مخ یې رنIارن} خولې بهی"ي
  د حصارک ناور جنت ددې دنیا ده
  ای Vاده،Vاده جبارخیله ای Vاده

  د میندو سندرې (اللهو) : 
میندې خپلو ماشومانو ته په بیالبیلو وختو کې منظومې ســندرې وایــي، چــې    

یو له هغونه  د ماشوم د ویده کولــو پــه وخــت کــې ســندرې وي. د ننIرهــار د ســیمې 
  :میندې هم په دې باب دا رنIه سندرې لري چې  للو %انې یي هم بويل

  آللو للو پیشو مه راJه له غرو
  (پالنکی) داسې ویده ده  لکه غورنده پیشو دا

  آللو للو پیشو مه راJیه له غرو
  دا (پالنکی )داسې ویده دی لکه %وډی د رنجو
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  آللو للو للو للوللو للو -آللو للو للو للوللو للو -آللو للو   -آللوللو 
  ده لکه %وډی د رنجو دا (پالنکی) داسې ویده -مه راJه توتو 

  کله چې ماشوم په ژړا يش ،دهغه د کرارولو لپاره یې مور Kه دا ډول وایي:
  زوی مې چا وهلی ده       دا چا ډبولی ده  

  زه به %ورم وررسه 
  فالونه:
شعبان املعظم د میاشتې په پنخلســمه شــپه چــې د شــب بــرات شــپه وي، د    

ته کــايل ور اغونــدي. پــه اوداســه د کيل dVې را غون~ې يش. یوې پیغلې تــه Vایســ
ــه  ــې نخPــې لک ــولې Vــdې خپل r ،ــی"ديPــه مخکــې ک ــو ډک منIــی ورت ــاکو اوب پ
� او داسې نور...... په منIي کې ور اچوي. Dغمی،%وته،چاقو،سیخکی،بندکی،%و
پېغله یو یو شی له منIي نه رابايس او وررسه یو فال وایي، د هرچا نPــه چــې راووتــه، 

  )۷ژي.(فال د هغې په نوم خی
  د ننIرهار په سیمه کې د فالونو یو Kو مثالونه په الندې ډول Vودل کی"ي: 

  خاصه حوض خاصه
  ملانdه کوزه دې مه لوې"ه له السه 

  ما اوله تا ایسی
  مرغ� ده که یې نیسې / ما اوله تا ایسې

  خت  دې ډیسې ډیسې
  دروازې پورې والړې
یو شکولی نه ترې الندې بل  د تا پیش متیازې الړې / %ل د کدو %ل دی، ما ال

  دی
پPتو وليس ادب کې د ننIرهار د سیمې د میندو ون~ه ډېره زیاته ده چې دلتــه 

  یې د پورته �ونو په راوړلو بسنه وشوه.           
  :پايله

د ننIرهار همېشه بهار سېمه که له يوې خــوا د علــم او ادب زانIــو ده، لــه بلــې 
خوا د سولې او امن کور هم دی. و%5ي يې علم پرور او د ادب پــه %ا¢ــه ســينIار دي. 
د پPتو ادب په ب~اينه کې يې خورا مهم کردار د تاريخ په اوږدو کې لــه چانــه پــ� نــه 
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پPتو ادب په ډ%ر کې د پوره پــاملرنې وړ ده،  دی. خصوصاً د ننIرهار د ميندو ون~ه د
په ويلو پPتو ادب ته غنا ورک5ې له بلې خوا يــې  دوی که له يوې خوا د سيمه ييزو rپو

د واده د سندرو او د اتÆ په نارو هم د دې ادب په ارتقــا کــې پاخــه %امونــه اخیســتي 
  دي.

  يوه لن~ۍ په دې ډول ده:
  امان کوټ ک5ک� ک5ک� ده

  يال سرت%ې تور وينهد من¡ ک5ک� ل
  خذونه:أ م

ـ دوســت محمــد دوســت شــینواری، د پPــتو وليســ ادب الرې، پPــتو rولنــه، ۱
  زې"دیز کال.  ۱۹۷۸کابل، 

  زې"دیز کال.  ۱۹۷۸نواز طائر، روهي ادب، لوم5ی rوک،  -۲
زې"دیــز  ۱۹۷۹داور خان داود، پPتو rپه، پېPور، یونیورس<ي بک ایجنيســ،  -۳

  کال. 
  ملریز کال.  ۱۳۷۰قايض عبدالحلیم اثر افغا�، پشتو ادب،  -۴
  زې"دیز کال.  ۱۹۷۸سیال کاک5، فولکلوري سوغات،  -۵
حبیب هللا رفیع، د خلکو سندرې، د افغانستان د علومو اکاډمي، د تاریخ او  -۶

  زې"دیز کال.  ۱۹۷۰ادب rولنه، 
  پورته اثر.  -۷
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  جانباز

 
  د پ
تو ژبې لوم�نی دريس کتاب 

 
  لن�یز: 

په دې Kې5نه کې موږ د معرفة االفغا� پر اثر باندې چې د پPتو ژبې لوم5نی 
اثر دی بحث کوو او دا Kې5و، چې دا اثر Vاغيل پیر محمد کاک5 کله او د Kه لپاره 

  ولیکو.
کله يې چې دا اثر لیکه موخه يې Kه وه او د چا لپاره يې ولیکه، یعنې په هغه 
وخت کې د پPتو ژبې په منظم او سیست تیک ډول کتابونه چاپېدل، که چاپېدل 
چېرته او KنIه وو، رشایط ورته Kومره مساعد و او د هغو رشایطو او حاالتو په ر¢ا کې 

ه هغه وخت کې يې د کومو پوVتنو او د دا کتاب د اوس وخت لپاره KنIه دی او پ
  خپلو سیالو ژبو ننIونه کوالی شوه. 

د دې کتاب په اړه په دې مقاله کې %ورو چې دا ډېر مهم او د وخت تر ډېره 
غوVتنه يې Jوابوالی شوې، خو دا چې په لوم5ي چاپ کې يې د Jینو مالحظو له 

دان یو چې هغه د هېواد امله ستونزې وې، نو په وروستیو کې يې د دویم چاپ شاه
دروند شخصیت او علمي Kېرې Vاغيل حبیب هللا رفیع ترتیب او له زیاتونو رسه یو 

  Jای يې چاپ ک5.
دا چې من¡ کې يې Kه شی دی او Kومره مهم مسایل په کې خوندي شوي د 

 دې مقالې په لوستلو رسه تاسې ته دا هر Kه جوتې"ي. 

  رسیزه:
که د پPتو د تاریخ له پیله يې را پیل ک5و، له بده مرغه پPتانه په فرهنIي 
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لحاظ ډېره Vه مخيېنه نه لري، البته موخه مې له Vې مخيېنې Kخه دا نه ده چې 
%واکې لیک او کتابت يې نه دی ک5ی، بلکې موخه مې دا ده چې د پPتنو او د 

ترغ� ک5ي آن د سرت خوشحال بابا پPتو ژبې اکÎه کتابونه د وخت زبر Jواکونو تاال 
تر دوو سوو زیاتو کتابونو Kخه هم موږ یواJې تر شپاړسو او د Jینو په وینا تر اتلسو 
کتابونو پورې شاهدان یو، خو په rوله کې تر شلو پورې نه رسې"ي، په داسې حال 
کې چې خان بابا هم د تورې س5ی و او هم د قلم، نو کله چې یو س5ی مرش هم وي، 

قاعد هم وي، قلموال هم وي او په پوره تو%ه امکانات هم ولري او بیا يې هم  ميل
  کتابونه تر موږه نه را رسې"ي، نو د عادي او بې وزله لیکوالو به Kه را پاتې يش؟

Vکاره خربه ده چې د حاالتو Kپې5و له Jان رسه وړي او موږ ته يې یواJې 
  نومونه را پاتې دي. 

عرفة االفغا� په اړه Jینې مسایل لولئ، چې ایا دا په دې لیکنه کې تاسې د م
په رVتیا هم لوم5نی کتاب دی او که نه تر دې وړاندې نور کتابونه هم و او که چېرې 
دا لوم5نی کتاب وي، نو ایا لیکوال يې دومره پوخ او د Vه قلم خاوند دی چې په 

  لوم5ي Jل دې دومره Vکيل او Vه لیکل وک5ي. 
ې کتاب کې داسې مسایل هم لولئ چې Vايي نوي او تر پر دې رسبېره په د

  اوسه يې په اړه ډېر معلومات نه وي ورک5ل شوي. 
  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 

د دې Kې5نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې موږ او یا په rوله کې 
 Jوان لیکوال له دې خربوي چې زموږ لوم�5 نÎونه KنIه وو او ایا دا ډول کتابونه
زموږ لوم�5 نÎونه دي او که نه تر دې وړاندې نور هم شته، Jکه موږ په دې پوهې"و 
چې لوم�5 کارونه په کايف اندازه له ستونزو او نیم5Iتیاوو Kخه ډک وي، خو کله 

  چې کار زیات يش بیا د پخته %ي حالت ته ورسې"ي. 
  د �ې
نې هدف: 

د دې Kې5نې هدف په دې کې دی چې موږ د پPتو ژبې لوم5نی دريس کتاب 
لولو چې په Kومره سالست او روانې ژبې لیکل شوی، Kومره Vکلو او حساسو 
مسایلو ته په کې نغوتې شوي او په رVتیا هم چې باید دريس کتاب KنIه او په Kه 

يس کتابونو کې ډول وي، Jکه موږ په اوسني عرص کې هم په خپل نصاب او په در 
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په لسIونو ستونزې %ورو او ډېر Jله همدا المل هم دی چې زموږ کوچني زده 
  کوونکي له Vوونdیو Kخه زړه تورې شوې دي. 

  د �ې
نې پو�تنې: 
  په دې Kې5نې کې الندې پوVتنې Jواب شوي: 

  د دې کتاب یا اثر ارزVت په Kه کې دی؟ �
مخې موږ وایو چې دا د پPتو ژبې د کومو اساساتو او قواعدو یا شواهدو له  �

  لوم5نی دريس کتاب دی؟
  ایا پخوانی نصاب د rولنې له کچې رسه برابر و؟ �
  او ایا دغه کتاب د اوس لپاره هم Kه راکوالی يش؟ �

  دا Kې5نه دا او دې ته ورته کوچن� پوVتنې Jوابوي. 
  د �ې
نې میتود:

په دې Kې5نه کې له ترشیحي، توضیحي او تر ډېره له تحلیيل میتود Kخه %<ه 
  اخیستل شوې ده. 

  اصيل م�: 
Kخه  نوکو اد تدریس په برخه کې لوم5نی کتاب چې د زمانې له تاړ ژبې پPتو  د

. معرفة یرا رسېدلی، هغه (معرفة االفغا�) د ېشوی او تر موږ پور  ېخوندي پات
يې دشهزاده  هـ.ق) کال کې  ۱۱۶۸، چې په (یاک5 اثر دپیرمحمد ک االفغا� د
لوم5ی   ک5، دغه اثر دکتاب په ب©ه  ېواکمن� پرمهال دپاچا حضورته وړاند سلې ن د

هـ ق)  ۱۳۴۱تاجرانو مال جان محمد او مال بسم هللا په (  نوکتابو  Jل دکندهار د
چاپي نسخې  ېرسه په الهور کې چاپ کK ،5رنIه چې دغ ېژباړ  دري  لهکال کې 

محقیق (حبیب هللا رفیع)  Jل د پPتو ادبیاتو  درلودې، نو دوهم  ېنیم5Iتیاو  ېJین
هـ ق) کال د ننIرهار  ۱۳۵۶رسه سم په (  ېاو ارزVتناکې رسیز  ېیوې مفصلله 

مینار په ویاړ یس چاپ شوو اثارو د پPتو د ستیو پې5یو کې دو مجلې له خوا په دوو ور 
  چاپ شو. 

: د دې کتاب يلیک استاد رVتیند معرافة االفغا� د نسخو په اړه Vاغلی 
قلمي نسخې پیدا شوي دي، مIر چاپ شوي نه دي، خو خربه بېخي اپوrه  ېJین

ه قلمي نسخې پته ن ېکوم Í کتابتون کې د دې اثر دېده، هغه داچې تر اوسه په ه
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هـ ق) کال د الهور چاپي نسخه ۱۳۴۱کندهار د تاجرانو د ( شته یواJن� هغه د
  .تهش یخوندي د ېکه چې بشپ5 مÅ پ

له دې چاپي نسخي Kخه Vکاري، چې په پورته ذکر شوي کال کې له نوموړو  
تاجرانو رسه د دې کتاب کومه قلمي نسخه وه، خو معلومه نه ده چې بیا Kه شوه. دا 

�کتاب مÅ په ډېره بې پروای Vيي چې د لري دا ېتېروتن ېچاپي نسخه چې ډېر  
، د معرفة االفغا� مÅ او محتویات Vیي چې دا اثر د دې لپاره لیکل یرا نقل شو 

پPتو جملو جوړول او لیکل ترې زده  شوی وو، چې درباریان، منشیان او میرزایان د
Kو تر  ،په پPتو يش ېrول ېهمدې اثر په مرسته د دربار او دفرت چار  ک5ي او بیا د

د دربار په مالت5 او ح یت  ېنورو ژبو غوند پPتو د دفرت او دېوان ژبه يش او د
  پراختیا او پرمختیا وک5ي.

دا کتاب په خپل «لیکيل:  ېلوی استاد عالمه حبیبي د دې اثر په باب داس
اوسنیو تجربه شوو متونو رسه  لهکولو لپاره مفید وو او باید ه د زد ېوخت کې د ژب

هغه وخت د مفکورې �ايند%ي کوي او دا  �ونې په تو%ه د پرتله نه يس، خو د
  »سلسلې لوم5ۍ ک5ۍ %©لی سو. تعلیمي کتابو د پPتو د کتاب د

  د معرفة اال فغاM محتوا لس بابه لري:
په لوم5ي باب کې يې حمد په دوهم باب کې يې نعت، په دریــم بــاب کــې يــې 

، چــې دا Kلــور بابــه ېپاچا مدح راغلــ صحابو ذکر، په Kلورم باب کې يې د وخت ددا
 ېاو په پنdم باب کې يې چې اصيل موضوع پیــل کېــ"ي هغــه خــرب  نظم برخه  يې د

 ېو خــرب کــراغيل چې پاچاهان او حاک ن يې وایي، په شپ"م باب کې يې د عامو خل
راوړي، په اتــم بــاب  ېک خرب او پوVا اک، PKاک ر راغيل، په اووم باب کې يې د خو 

را  ېVــکار خــرب  ، پــه نهــم بــاب کــې يــې ديراوړ  ېکلیوالو او مالدرانو خرب  کې يې د
جملو برخه هــم ختمېــ"ي او پــه لســم بــاب کــې يــې  وړي، چې له دې باب رسه يې د

کال په ( )  ۱۳۶۰( کابل مجلې د دا برخه د لغاتونه راوړي دي، چې شپ" فصله لري.
ه کې روهي صاحب د موضوعي قاموس په نامه هم یاده کــ5ې، %© ېپر له پس)  ۷۳۳

   کې راغيل دي. ه لو موضوعاتو نومونه پېبېالب چې د
ن"دې شــیانو نومونــه دي، دوهــم فصــل  لوم5ی فصل يې اس � او اس ن ته د

مرغــانو نومونــه دي،  يــې دحیواناتو نومونه دي، دریــم فصــل و نور  يې له مرغانو پرته د
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نــاروغیو نومونــه  راز شیانو نومونــه دي، پــنdم فصــل يــې د –نور راز  Kلورم فصل يې د
  دي او شپ"م فصل يې د تورو په باب دئ.

ل نه د جز پر لــور  پیل يې له  ، چې ید دې اثر خاصه Jان5Iنه او ابتکار دا د  کُ
کــې يــې تــوري راوړي دي،  ، چې لوم5ی جملې بیا يې لغاتونــه او پــه اخــlیشوی د
  پام وړ خربه ده. ډېره د ېنو له مخو نوو او عرصي میتود د ېاو روزن ېVوون چې د

چــې ډېــر کتابونــه بــه يــې  قــدرت دا Vــیي  محمد کــاک5 قلمــي Jــواک او د پیر
  دي. ېکونو Kخه يې ډېر ل" اثار موږ ته را پاتړالیکيل وي، خو د زمانې له تا 

هـ ق) کــال د  ۱۱۹۶ته لري په (ېب چې پنdه زره دېوان:  پیرمحمد کاک5 د  – ۱
هـــ ق) کــال کــې  ۱۲۳۰پــه ( بشپ5 شــو. د دېــوان یــوه زړه نســخه ده له خوا ترتیب او

پــه کتــابتون کــې  ېاو د پPــتو rــولن هیم کاک5 چې د ده شا%رد و، خطاطي ک5ې اابر 
 نســخه هجمهوري ارګ په کتــابتون کــې ده، یــو  بله نسخه د خوندي ده. د دېوان یوه 

فضــل اللهــي  یوه نســخه يــې رشــاد صــاحب لــه  يې له موالنا ابو لوفا افغا� رسه وه، 
ــه (  ــې پ ــو زړه چــاپي نســخه ي ــر rول ــوان ت ــدلې وه، د دې ـــ  ۱۳۰۳ســاکزي رسه لی ه

تِجــار) د ډیــيل پــه  نومحمــد پېPــوري د (کتــابو  چاپ شــوې ده، چــې امیــر کال  ق) 
 Åاو پــه  یيې استاد بېنوا تهیه کــ5 فاروقي مطبعه کې خپره ک5ه، د دېوان انتقادي م

 ېهـــ ق) کــال پPــتو rــولن ۱۳۲۵( کابل مجله کې پرله پسې چــاپ شــوی او بیــا پــه 
  .ی�رب کتاب د) ۶۶( ېچاپ ک5، چې د پPتو rولن

مخه کې راغلې، چې پــه هغــه ) ۱۵وان په رس کې د استاد بېنوا رسیزه په (ید د
ــدلی د ــر خطــي نســخو او رســم الخــط غ"ې ــوان پ ــاک5 یاو د پ یکــې د دې رمحمــد ک

مخ Kخه اصيل مÅ رشوع کیــ"ي تــر ) ۱۶وان له (یکې راوړې، د ده پېژند%لوي يې پ
وان یــکــې یــوه یادونــه راغلــې ده، چــې دا د نواو د پای په دوو مخو  ېمخه پور ) ۱۴۰(

چــاپي  ېو خطــي او یــوې نیمIــ5 و د . د دېــوان انتقــادي مــÅ دیمخه د) r۱۴۲ول (
  Kخه تیار شوی. ېنسخ

  بحث کوو. ېاوس موږ ورباند ی چېکتاب د هغهرفة االفغا�: مع  – ۲
احمد شاه بابــا  پیرمحمد د«وایي:  استاد بېنوا پPتنو تاریخ: په دې هکله  د  -۳

پPتنو یو تاریخ په پPتو هم کPلی وو، د دې کتاب کومه نسخه چــې د امیــر  په امر د
کال وروســته لــه کابلــه  ش)  ۱۳۰۰( تر… عبدالرحمن خان په دربار کې موجوده وه 
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  »خارج ته وتلې ده او اوس يې درک نه لرو.
پیرمحمــد کــاک5 د دېــوان  د« رفیع صاحب پــه وینــا دی وایــي: : دېKو پا¢ –  ۴

نــÎ پــا¢ې يــې هــم پــه پــای کــې  قلمي نسخه چې ماته الس ته راغلــې وه، Kــو د یوه 
پــه قلــم دي. پــه دې  خطاط  او د دېوان د ېلودې، چې له دېوان رسه متصلوررسه در 

جنت احوال د دیني نصوصو (ایتو) پــه اســتناد Kېــ5ل  پا¢و کې د قیامت او ورپسې د
په سجع ده، خو تر دې پرتــه يــې نــور نــÎ … شوي او د نÎ برخه يې د کې"ي، لوې"ي 

  ی.روان د
چاپي او خطي اثر کې نــه ده لیــدلې په بل کوم  KرنIه چې د دې نÎ �ونه ما 

دېوان رسه یوJای راغلــې اrکــل کېــدای يش چــې دا  چې د ده له  املههم له دې  او
  هم د ده وي او نوم دې قیامت نامه یا جنت نامه وي. ېنÎ د

، چــې پــه دري ژبــه يــې یهدایة املبتدي: دا هــم د پیرمحمــد کــاک5 اثــر د – ۵
  لیکلی.
  ارو په هکله کوم معلومات نشته.دې وروسته د ده د نورو اث تر

ــه اصــل پPــتون او د د معرفــة االفغــا� لیکــوال پیرمحمــد کــاک5  ــه  پ کــاک5و ل
کــاک5 کلمــه  ، دی په خپلو اثارو او اشعارو کې له خپل نامــه رسه دیrرب Kخه د لوی 

چــې پــه (  مکتــب پیــرو او الروی (شــمس الــدین کــاک5)    خو د ده د ادs  ،نه راوړي
د ده له نامــه رسه يــې د کــاک5  یکې يې خپل دېوان بشپ5 ک5ی د هـ ق) کال ۱۲۳۸

  راوړې ده: ېکلمه داس
  پیرمحمد کاک5 په شعر کې نامدار وو

  یــــو وړ قبـــــر لـره ده ارمـان دشـــــعر
  ( شمس الدین کاک5)

 پیرمحمــد لــه نامــه رسه د تر دې وروسته rولو تذکره لیکونکو او ادK sې5ونکو د
نظر  ېداس استاد حبیبياستوکنdی په هکله  پیرمحمد کاک5 د ې. دکاک5 کلمه کPل

  .یلري چې دی په اصل کې دږوب وو، Jکه د کاک5و اصيل مسکن ږوب د
 حیــدر کال کې چــې کلــه د هـ ق)  ۱۳۹۵ – ۱۳۱۰خو موالنا ابوالوفا صاحب (

حبیبــي پــه  لــه یــوه لیکــه رسه د قلمي نسخهپیرمحمد کاک5 د دېوان یوه  اباد دکنه د
پېژند%لوی  پیرمحمد کاک5 د نامه را ولې"له. په رالی"ل شوي لیک کې موالنا صاحب د
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  لیکيل: ېپه اړه داس
محمد اخند د ږوب نه وو، بلکې د هندو باغ وو، په کاک5و کې سن<یا پــه  مال پیر«

هم اخیست، زمــا لــه یــاده کيل نوم  طبیب مرحوم بې د سن<یا کې مهرتزی وو، ملک 
وي چې دکيل حال يــې هــم را  ېله دوستانو پوVتنه وک5م، %وند ېکوr ووت. زه بې د

تحصــیل لپــاره راغلــی وو، پــس لــه  معلــوم يس دی لــه هنــدو بــاغ Kخــه کندهارتــه د
رته کندهار ته راغــی او عمــر يــې ېتحصیله وطن ته والړ، دکاک5و Dدن خوند ورنه ک5 ب

  .»په کندهار کې تېر ک5
د  ېنې<ــه دقیقــه نــه ده معلومــه نــو د اrکــل لــه مخــ ېزوکــ5  رمحمد کــاک5 دیپ د

ي، د Jــتــر حــدودو نــه و  ونوهـ ق) کال ۱۱۳۰ – ۱۱۲۰نې<ه ( ېپیرمحمد کاک5 د زوک5 
 ېوړانــد کــال  هـــ ق)  ۱۱۹۶حبیبي صاحب په وینا: کله چــې پیرمحمــد کــاک5 تــر( 

ــي او د ده  ــری %© ــه مخــ د خپــل Jــان ســپین ږی ــه وخــت  د ېعلمــي شــهرت ل هغ
هـــ ق) دی را بــويل، نــو Vــايي چــې د ژونــد  ۱۱۸۶- ۱۱۶۰احمدشــاه بابــا ( واکمن 

 وي او ېعلوم يې په ممتــاز ډول زده کــ5    دومره کلونه پرې تېر شوي وي چې د وخت 
نــه يش کېــدالی،  ېکاله وړانــد)  ۳۰کې ایستلی وي، چې حد اقل دا تر (ه نوم يې پ

  شوي ډول rاکل شوې ده. نې<ه په ذکر ېنو Jکه د ده د زوک5 
 هنــدوباغ Kخــه د د موالنا ابوالوفا په وینا چې مختــه يــې هــم ذکــر وشــو، دی د

: چــې موالنــا ابوالوفــا صــاحب د يتحصیل لپاره کندهار ته راغلی. رفیع صاحب لیکــ
لپاره کوم سند نه لري او وینا يې په شفاهي روایاتو والړه ده، خو د رد  ذکر شوې وینا 
هـــ ق) او  ۱۱۵۱ – ۱۱۱۹چې کندهار هغه وخت د هوتکو د واکمن� (وړ Jکه نه ده 

)�هـ ق) مرکز و، نو Jکــه بــه ۱۱۸۶ – ۱۱۶۰بیا د ُدرا� لوی احمدشاه بابا سرت واک
کندهار پر لــوري شــوی وي، د ده لــه وینــا Kخــه  تکل د ېدپیرمحمد کاک5 د زد ه ک5 

تبلیــغ اوتــدریس  Vکاري چې د وخت په مروجو علومــو کــې پیــاوړی او رســېدلی و، د
Vودل  و ته الر کحلقې يې درلودې او په کندهار کې يې وظیفه د تبلیغ په وسیله خل

  نورو هلکانو ته يې تدریس کاوه. وه، د شاهي کورن� او
Jــل لــه خپــل وطنــه  يته، په لوم5 ه شد سفرونو په اړه يې ډېر Kه په الس کې ن

رته خپل پلر� وطن تــه Jــي. هلتــه لــه یوKــه ېلپاره راJي بیا ب ېدهارته د زده ک5 کن
تــل  رته د هغه وخت د پاچا له خوا راغوVــتل کېــ"ي او دلتــه دېوخت تېرولو وروسته ب
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د ده یو بیت Kر%ندوي چې دی Kو Jلــه کابــل تــه  ،کی"ي ېلپاره په کندهار کې پات
  راغلی: ېرته خوا بدۍ Jنېهم تللی، خو ب

  کې Dـیــز نشته په کابل  دو ب Vو  د
  رم زړه چې ورته راوړم رنجیده يشـــخ

دا نه ده معلومه چې پیرمحمــد کــاک5 بــه پــه خپــل وطــن کــې Vــdه او اوالدونــه 
  درلودل که به يې نه درلودل؟ او له هغه Jایه به متاهل که مجرد راغلی و.

اوالدونــه درولــودل،  او ېده د ژوند ملIر  ېخو په کندهار کې د ده د وینا له مخ
 ،�ده درې لو¢ې، د (فاطمې، ماهرې او صالحې) په نامه درلودې، چــې پــه اووه کلنــ

 نــووې او ده يې مرثیې ویلې دي، د نورو اوالدو شه کلن� کې م5ې هن یوولس کلن� او
یو فرمــان پــه اســتناد وایــي:  شته، استاد عزیزالدین وکیيل ده په هکله يې معلومات ن

دا «رفیــع صــاحب زیــاتوي: ». دین محمد په نامه یو زوی هم درلود پیرمحمد کاک5 د«
مايل وضعیت ډېر %~وډ وو، خــو  خربه ماته زملي هېودمل ک5ې ده، د پیرمحمد کاک5 

  ، چې له چا Kخه Kه وغواړي.هنه ورکول   لوړ همت يې دا اجازه 
     و، چې وایي:  ینادارۍ قناعت ک5  ېبیا هم پر خپل هد

  ـت لــري پــه زړه کېقناعـ هرچه %نــج د
  ه فقیر تر پیرمحمد وي خوار به نه يشــک

rاکلې نې<ه نه ده معلومه، خو له یــوې خــوا د محمــود  ېدپیرمحمد کاک5 د م5ین
او لــه بلــه  ییقني د ېهـ ق) کال پور  ۱۲۱۶د ده ژوند تر ( ېسدوزي د فرمان له مخ

هـــ ق) کــال چــې د ده شــا%رد (محمــدابرهیم کــاک5) د ده دېــوان  ۱۲۱۳پــه (  پلــوه 
  .ییادوي چې وفات شوي د ې، داسیکPلی د

مخــه د دهـــ ق) کــالو تــرمن¡ اrکلــو، تــر دې  ۱۲۳۰او   ۱۲۱۶نو د ده م5ینه د (
لیکلــې وه، ســهواً د ده  ېپیرمحمد کاک5 د دېوان په رسیزه کې چې بېنوا صــاحب پــر 

کاتــب غلطــي وه. همــدا  ، چــې دا دهبلــل کېدلــ ېهـ ق) کال وړانــد ۱۲۰۳م5ینه تر(
هـ ق) کال نې<ه دفکر وړ بللې  ۱۲۰۳(  رنIه عالمه رشاد بابا هم د دېوان د استنساخ

  ده.
ی يش، چــې د ابــراهیم ال نې<ې لپاره یو بل دلیل دا هــم کېــد  ېپورتن� ناسم د

فرحت االفغان په نامه یو اثــر نظــم  هـ ق) کال د ۱۲۱۹(نرصهللا کاک5) په (کاک5 پالر 
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، نو کله چې په دغه ذکر شوې نې<ه د ید د ده لوم5نی اثر  ېک5 او د ده د وینا له مخ
خــربه ده، چــې  ېابراهیم د پالر ادs فعالیت رشوع کې"ي، نو دا ل" Kــه لــه عقلــه لــر 

شــاعر وي او د خپــل اســتاذ دېــوان بــه د  هـ ق) کال کې پــوخ ۱۲۰۳( زوی به يې په
  خپل زوی نورمحمد لپاره، چې د نرصهللا کاک5 ملسی کې"ي خطاطي کوي.

  پایله: 
پیرمحمــد کــاک5 پــه او باالخره د دې Kې5نې د پایلې په تو%ــه ویــالی شــو، چــې 

  .یحرضت جي بابا زیارت ته ن"دې خ¼ د کندهار کې وفات او د
لیکل شوی وو، د احمد شاه بابا له اتو زامنو شهزاده سلې ن چې دا کتاب ورته 

، د Vــکار پــور پــه والیــت وKخه دوهم زوی و، ده په ژوند کې مهم ماموریتونــه کــ5ي و 
خوا بلخ او ُخلم ته واســتول شــو ه پالر ل او کله چې د وکې يې یادو%ارونه پرې ایPي و 

کارپور هغه Jــای د حکومــت کــال هــم ودانــه کــ5ه او Kــو کالــه د Vــ په ُخلم کې يې د
احمدشاه بابا لــه هراتــه کنــدهار تــه کې هـ ق) کال  ۱۱۸۴حکمران وو، کله چې په (

دا کار يې د دې لپــاره وکــ5، چــې  ،کندهار په مرکزي حکومت وrاکه راغی، دی يې د
که د ده ناروغي ســخته يش او تــر رسه يــې نــه کــ5ای يش شــهزاده بــه دا بــار پــر اوږو 

  واخيل.
 يد وزیــر شــاه ويل خــان لــه لــور کــې ق) کــال  هـ ۱۱۷۹شهزاده سلې ن په ( 

او تیمورشــاه پــه هــرات  بلقیس رسه واده وک5 کله چې احمدشاه بابا سخت ناروغ شو 
کې واکمني کوله سلې ن د خپل خرس په مشوره د پالر تر مرګ وروســته، چــې پــه ( 

په الس کې ونیولې، کله چې تیمورشاه لــه دې  ېواکمن� وا% هـ ق) م5 شو د ۱۱۸۶
ه او لــه قهــره ډک را روان شــو، د شــاويل خــان صــوع خرب شو له هراته ډېر په غو موض

  ستیو پېPو محرک يې شاه ويل خان وباله.و rولو ور  مخالفینو تیمورشاه وملساوه او د
تیمورشاه هم وررسه ژمنه وک5ه، چې دی به ژونــدی نــه پرېــ"دي، کلــه چــې شــاه 

و، نو د سلې ن په سال له خپلو دوو زامنــو، دوو شويل خان د تیمور شاه له راتIه خرب 
ته ور روان شو، تیمــور شــاه پــه بکــوا  ېرسه مخ خوریونو او یو سلو پنdوس تنو مخورو 

اه رسه و ویني مخالفینو د ده کار کــ5ی وو کې اړويل و، مخکې له دې چې له تیمورش
مخــه بــه يــې ختمــوې، تیمورشــاه هــم د ده داو تیمورشاه ته يې ویيل و، چې تر لیــدو 

دVمن انکو خان ور واستاوه، چې ډېر په قساوت يې د ده اود ده د زامنو رسونــه قلــم 
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 کــ5ل او د خوریــو رسونــه يــې اســالم خــان لــه تنــو پرېکــ5ل او پنdــه واړه رسونــه يــې
  تیمورشاه ته راوړل.

خپل خرس له وژل کېــدو خــرب شــو او  کله چې کندهار ته را روان شو سلې ن د
ن کریم رسه مخ تــه ور روان شــو او بخPــنه يــې تــرې وغوVــته، آ پر Jان وډار شو له قر 

په غې" کې يې ونیو او ډاډ يې ورک5، ســلی ن شــاه پــه دې ډول  هخPاتیمورشاه هم وب
  و د واکمن� دوره يې تر درو میاشتو اوږده نه شوه.خپل ورور ته تسلیم شو ا

  خذونه:أ م
پیرمحمد کاک5، معرفة االفغا�، د حبیــب هللا رفیــع پــه رسیــزه او ســمون،     – ۱
  ل. کال چاپ.۱۳۵۶
ل. ۱۳۸۹پیرمحمد کاک5، دېوان، د عبدالروف بېنوا په مقابله او تصــحیح،   –  ۲

  کال چاپ.
 دريس کتاب ته یوه کتنه،کابل مجلــه، روهي، د پPتو لوم�5محمدصدیق  – ۳

 ل. کال.۱۳۶۰%©ه، د )  ۷۳۳پرله پسې( 
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 نوماند Kې5نیار رشیف هللا دوست

  
  د خطي نسخو لن�ه پېژندنه

 

  لن�یز:
په عام ډول rولې هغه لیکنې چې په الس کPل شوي وي، خطي نسخې بلل 

لرغونې او تاریخي خطي نسخې دي.خطي نسخې د یوه کې"ي. زموږ مطلب دلته 
هیواد تاریخي، علمي او فرهنIي هویت Kر%ندوي.دخطي نسخو ارزVت دهغه په 
لرغونتیا،Vکيل خط، علمیت، تذهیب، تجلید، عتیقه توب، نقايش، میناتوري، 
علمي، ادs تحقیق کې دی، تر عرصي تکنالوژۍ مخکې همدا خطي نسخو د 

Iي مسوولیت دلې"د چارې رسته رسولې خو اوس دا Jای چاپي دیني علمي او فرهن
او الک<رونیکي کتابونو نیولی دی. د برش د ژوندانه له پیله کله چې انسان، پر لیک 
کPنه برالسی شو د خپل نظر دKر%ندولو لپاره يې خپل نظریات په طبیعي رنIونو 

Kل لکه: خ<ین توکي، ډبرې، طال او فلزات، دPارویو پوستکي، پر توکو باندې ک
دKارویو او ژوو ه~وکي، پاپیروس یا قرطاس، دونو پا¢و او پوrکو باندې کPل چې دا 

  وخت دود او غوVتنه وه.
  رسیزه:

خطي نسخې یا الس کPنې  په نــ5ۍ او پــه Jــان5Iې تو%ــه پــه پPــتو ادب کــې 
چــین ، مرصــ او یونــان کــې لــه لرغونې مخینه لري، ن5ۍ او په خاصه تو%ه  په آریانا ، 

اسالم Kخه وړاندې خطي نسخې پر  لر%یــو، د غویــانو پــر پوســتکو، د خرمــا پــر پــا¢و 
،rوکر ، ه~وکو، فلزي او طاليي rوrواو نورو Kيزونو باندې لیکل کېدلې، برش دخپلــې 
پوهې، علمي، فرهنIي، او حقوقي میراث د بقا او تــر نــوي نســل پــورې يــې رســول د 
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ته را تــ} وړانــدې  م� کول، د عرصي rکنالوژي او ماشیwۍ تر من¡خطي نسخو په 
همدې خطي نسخو، د انسان د معنوي امانت چارې رسته رسولې. خطــي نســخې د 
موډرن اوعرصي چاپي کتاب پخوان� ب©ه ده، هغه چې انسانانو به پــه الس پــه خطــي 

  ب©ه لیکلې.
  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 

د دې Kې5نې اهمیت او مربمیت په دې کې دی چې له دې Kې5نې Kخه موخه 
د خطي نسخو یــوه rــولیزه پېژندنــه ده او ه¿ــه شــوې چــې پــه دې برخــه کــې جــامع 

  معلومات له درنو لوستونکو رسه رشیک يش. 
  د �ې
نې موخې: 

د دې Kې5نې هدف یا موخه دا ده چې خطي نسخو وپېژنو، د هغې ډولونه راتــه 
يش، تاریخچه يې Kه ده او په rولــه کــې کــوم ډول نســخو تــه خطــي نســخې  معلومه

  ویالی شو؛ یعنې هدف د خطي نسخو په علمي تو%ه پېژندنه او معريف ده. 
  د �ې
نې پو�تنې: 

  په دې Kې5نه کې الندې پوVتنې Jواب شوې دي: 
  خطي نسخه Kه ته وايي؟ �
  کومو اثارو ته خطي نسخې ویل کې"ي؟  �
  او نورو نسخو ترمن¡ توپیر په کې دی؟  د خطي نسخو �
  خطي نسخو پر Kو ډولونو باندې وېشل شوي.  �

  او دې ته ورته Jینې کوچنې پوVتنې Jواب شوې دي. 
  د �ې
نې روش: 

په دې Kې5نه کې تر ډېره له ترشیحي، تحلیيل، توضیحي او د اړتیــا پــه صــورت 
  کې له انتقادي میتود Kخه %<نه شوې ده. 

  م�:  د �ې
نې اصيل
  :خطي نسخې

خطي نسخې یو مرکب نوم دی چې له دوو کلمو Kخه جــوړ شــوی دی، لــوم5ی 
خطي نسبتي صفت دی، خــط تــه منســوب، دچــاپ پــه مقابــل کــې الس کPــنې تــه 

؛ هغه کتاب چې په الس لیکل کې"ي، هغــه اصــل  "نسخه"یا " نسَخ  " دوهم) ۱(وايي
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له هغه Kخه بل ولیکل يش، ، یا هغه اليس لیکلې پا¢ه چې معالج ډاکــرت کتاب چې 
، پــه rــوليزه تو%ــه هــره لیکنــه چــې د )۲(د خپل ناروغ لپاره درمل په کــې لــیکيل وي

کتاب په ب©ه پر کاغذ، پوrکي ، پا¢و،ونو پرخورکو(پوستکو) ولیکــل يش خطــي نســخه 
یکــي  چــې دا لغــت د نــون پــه يې بويل. یو Jینې Kې5ونکي د نسخې د نامه  په اړه ل

Kخه مشتق شــوی دی نســخ زایــل کولــو د عتبــار لــه منdــه وړولــو  او  " نسخ" زور له 
دکوم يش ردولو ته وايي (غیاث اللغات). کله چې یو خطاط  یو کتاب لــه بــل  کتــاب  
Kخه را نقل ک5ي ، په دې ډول لوم5ی (منقول عنه) کتاب دنوي نســخې پــه مــن¡ تــه 

 "نســخه"ره لوی"ي او ردې"ي Jکه نو دې نوي لیکل شوي مــÅ تــه رات} رسه له اعتبا
 -معجــم عــر_  -يف معجم املعــا/ الجــامع    و معنىاتعريف  ېمخطوطد   )۳. (وايي

 ېعر_ ک
 اسم) :َمخطوطة. ۱
o مؤنَّث مخطوط 
o َمْخطوط ، كتاب أو وثيقة أو نّص مكتوب باليد ملّا يطبع بعد 
o  هغه کتاب،مخطوطه او وثیقه چې په الس لیکل شوې وي او وروســته

 يشطبع 
 اسم) :َمخطوط. ۲
o مخطوطة: املؤنث 
o  َّمفعول ِمْن َخط 
o  ُطبع بعد: املَْخطُوط  كتاب أو نّص مكتوب باليد ملّا يُ
o  ُالِقْسُم الَِّذي يَْحتـَـِوي َعــَىل الُكتـُـِب الَِّتــي َخطََّهــا : الَْمْخطُوطَاِت  ِقْسم

 الُقَدَماُء ِبأَيِْديِهمْ 
o هغه ډول لیکنې چې پخوانیو خلکو په الس کولې 
 اسم) : مخطوط. ۳
o ۴(اسم املفعول من َخطَّ : مخطوط( 
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په عام ډول rولې هغه کتاs لیکنې چې پخوابه خلکو په الس کولې مخطوطې 
  بلل کې"ي.

وايــي چــې لــه دوو التینــي  Manuscriptپه اروپايي ژبو کې خطــي نســخې تــه 
 Inscriptionد(لیکنــې) معنــا، Vــندي او کتيبــې تــه  scriptد(الس) او Manuکلمو 

  وايي . په کمربیج ډیکشwي کې خطي نسخې دايس را پېژ�:
man·u·script(măn′yə-skrĭpt′): 

1. A handwritten book, poem, or other document, or a collection of su
ch handwritten documents bound together. 

: هغه  اليس لیکلی کتاب، که شعري rولIه  یا بله لیکنه او مجموعه وي ، چــي پــه  ۱
 A version of a book, article, or other work before being published .2 الس لیکل سوی وي خطي نسخه بلل کې"ي.

or prepared for publication. 
: د کتاب هغه مÅ او بل اليس کار چې ال چاپ او خپور شوی نه وي؛خطي نســخه  ۲

  وي.
3. Handwriting, especially in contrast to print )۵(  

  : هغه الس کPنه په Jان5Iې تو%ه چې چاپ شوې نه وي، خطي نسخه ورته وايي.۳
  :د خطي نسخې تعریف

تعریف دايس ک5ی : هغه لرغو� او پخوا� کتابونه چــې پوهانو د خطي نسخو 
Jان5Iي لیکوال لــه خــوا پــر یــوې Jــان5Iې موضــوع د چــاپ د ماشــین تــر اخــرتاع  د

مخکي او جریان  یا هم وروسته  په الس لیکل شوي خطــي نســخې بلــل کېــ"ي . پــه 
  دې رشط چې له سندونو، قبالو او مکتبونو او اليس لیکونو Kخه بېل وي.  

دخطي نسخو په تعریف کې د کاغذ ــ مرکب ، اليس کPنه او د چاپ دماشــین 
تر اخرتاع مخکې خربه اړینه ده.ترKن} يې اوس مهال هغو علمي، ادs او تــاریخي 
اليس نوشتو ته هم خطي نسخې وايي چې لیکوال په الس لیکلې او چمتو کــ5ې وي 

منشاء چــې هرKــه وي ، کلمې  " نسخه"چې چاپخانې ته يې دچاپ لپاره واستوي.د 
مراد ورKخه  هغه لیکنې او مطالب دي چې په ب©که، نی(ش5)، یا فلــزي قلــم رسه پــه 
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رنIه یا توره دودۍ(سیاهي) پر یو پا¢ه باندې لیکل شوي یا له  کوم بل  کتابه را نقــل 
  شوي وي  خطي نسخه بلل کې"ي.

  :د نسخې ری�وي کلRت
  یا بلې لیکنې Kخه لیکنه وک5ي. نُّساخ : نسخه لیکونکی، هغه چې له کتاب

  نَّساخ :  ناسخ،کاتب،خطاط،هغه Kوک چې له یوه يش نسخه ولیکي.
  نَسخ : دشپ"%ونو Vکلو خطونو Kخه یو ډول چې قرآ� خط هم ورته وايي.

  نُسَخت : نوشته، لیکنه، مکتوب، یاداVت.
  نُسخت کول: لیکل، یاداVت کول.

شخص له خوا په الس وليکــل يش، یــا نُسخه: هغه لیکنه چې پر کاغذ باندې د 
  هغه پا¢ه چې معالج ډاکرت خپل مریض ته درمل پرې ليکيل وي.

  نُسخه اخیستل: کتاب یا مکتوب ، دبل کتاب یا مکتوب له مخې لیکل.
استنساخ: نسخه اخیستل، دکتاب له مخې نســخه ایســتل ، یــو مطلــب د یــوې 

  )۶(بلې لیکنې له مخې لیکل.
  :د خطي نسخو ارز�ت

  نسخې دیوه  هیواد تاریخي،علمي او فرهنIي هویت Kر%ندوي. خطي
په خطي نسخو کې ارزVتناکه خربه د هغوی لرغونتوب دی، یعنې هره خوانا او 
بشپ5ه نسخه چې یا مؤلف په خپله لیکلې وي یا هــم د هغــه پــه غوVــتنه بــل خطــاط 

نو تــه لیکلې وي مخینــه یــې زیاتــه وي، د ارزVــت وړ وي، دلتــه یــې دوو مهموارزVــتو 
  نغوته کوو:

دی،پــه Jــان5Iې تو%ــه کــه د  antiqueالف : د نسخې لرغونتوب او عتیقه توب 
لیک Vکال، تذهیب، تجلید، او نقايش ــ میناتوري Kخه د نسخې په Vکال کــې %<ــه 

  اخیستل شوې وي.
ب : د نسخې علمي او تحقیقي اړخ: یعنې که نســخه تصــحیح ، چــاپ او خپــره 

 )۷(ي او تحقیقي چارو ته الره پرانیستل کې"ي.يش د مÅ، سبکپوهنې، علم
خطي نسخو ته له دوو زاویو Kخه پاملرنه کېــ"ي. دمتونــو مصــحح لــه یــوه نظــره 
ورته %وري او هغه نسخه پوه چې رسو کار يې د نسخې له مادي ارزVــت  او دانتیــک 
پلورنې له مارکې� یا موزیمونو رسه وي، بیا له بل لوري ورته %وري. مK Åې5ونکــي او 
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یــت، د خــط KرنIــوالی ، دنســخې نسخه پــوه دواړو تــه دخطــي نســخې دکاغــذ دنوع
پPت� ، تذهیب او میناتورۍ په باب معلومات خورا اهمیت لري خــو پــه دې اهمیــت 

  )۸(کې د دواړو  اړخونو  دلچسپي بېل بېل استقامتونه لري.
د خطي نسخو بل ارزVت د مK Åې5نې او تحقیق پــه لــ5 کــې د مــÅ  لوســتل 

و لوستل چې Kومره  رضوري دي دي او دا تر rولو وروستی منزل  دی. د خطي نسخ
دغسې ستونزمن هــم دي د تجربــې لــه مخــې عــامې نســخې تــر ډېــره پــه شــکمن او 
مشوش حالت کې پیداکې"ي او په غلطیو Vه بار وي ، دخطي نسخو غلط� بــه یــا د 

پر مصــحح ده چــې  )۹(مؤلفینو  له لوري او یا د خطاطانو له السه رامن¡ ته شوي وي
په پوره غور او علمي صالحیت رسه اصــالح کــوي او  دیــوې د نسخو متني تېروتنې به 

نسخې ارزVتناکه ب©ه به لوستونکو ته وړانــدې کوي.کــه چېــري د یــوه مــÅ ډېــره زړه 
چاپي نسخه پیدايش، د ډېر ارزVت وړ وي ، Jکه چې د اعتبــار وړ نســخې Kخــه بــه 
بشــپ5ه شــوې وي. دچــاپي نســخې بــل ارزVــت دا دی چــې Vــايي د لــوم5ي چــاپ 

  )۱۰(کي به د مÅ په باب ډېر مجهول rکي کشف ک5ي وي.Kې5ون
  :د خطي نسخو دک�لو انUېزه

د خطي نسخو کPل Jانته Jان5Iې برشي انIېزه او علت لري، دلته یې یــوازې 
  اړینو انIېزو یادونه کوو: دوود 

  الف : علمي ان6ېزه: 
او برش دتــاریخ   پــه اوږدو کــې راتلونکــو نســلونو تــه د دینــي ، مــذهبي، علمــي 

فرهنIي میراث د لې"د لپاره د خطي نسخو ليکلو ته مخه ک5ه، دا انIېــزه د دې المــل 
شوه چې دامهال په ن5ۍ کې په مختلفو برخو کې سلIونه زره خطي نســخې تــر مــوږ 
پورې را رسېديل دي اوسنی نسل یې تر تصحیح وروسته rولنې ته  د%<ــې اخیســتې 

  :6ېزهب: تعلیمي او تربیوي ان  لپاره وړاندي کوي.
د خطي نسخو دکPلو او خوندیتوب یوه اړینــه انIېــزه نــوي نســل تــه د ســاملې 
ــو لپــاره پــه حجــرو،  ــو شــا%ردانو دروزل Vــوونې او روزنــې انتقــال وو،  علــ وو، د خپل
مدرسواو مسجدونو کې او صوفیانو دخپلو ُمریدانو د روحي تزکیــې لپــاره پــه خانقــاوو 
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کې خطي نسخې لیکلې،هغه چې په اسالمي ن5ۍ کې يې خاص ارزVت او درنPــت 
  درلود.

  :د لرغونو خطي نسخو ډولونه
تر دا مهاله نسخه پېژندونکو  په ن5ۍ کې د خطي نســخو Kلــور ډولونــه Vــوويل 

  : طوماري نسخې: ۱  دي:
ـــــ  ۲۶۰۰دا دخطي نسخو خورا لرغونی ډول دی چې بېلIي یې له مــيالده (  
  : بیاض نسخې: ۲   )کاله پخوا په مرص کې الس ته راغلی دي.۳۰۰۰
ــاریخي Jــای لــري او د جیــب   ــر طومــاري وروســته ت دا ډول خطــي نســخې ت

دکتابچو په اندازه يې کوچن� کچه درلوده، پا¢ې يې په بر او عــرض صــحايف کېــدلې 
پــه درلــود، داوږده اړخه خالص او ت5ل کېدې او دمسل نانو په مــن¡ کــې يــې رواج  او

نــÎ، دعا%ــانې، زیارتنــامې او نــورې موضــوعIانې لیکــل  ،دې ډول نسخو کې به شعر
  : ُمرقع نسخې:۳  کېدې.
دا ډول خطي نسخې په لرغو� آریانا او ورسته په کوچین�  اسیا او د هنــد پــه  

قع نســخې دخــط لــه قطعــو او نقاشــ� Kخــه جوړېــدلې او نیمه وچه کې دود وې، مر 
صحافانو دقطعو له یوJــای کېــدو Kخــه صــحايف کــولې، دا ډول نســخې آریایــانو لــه 

  چینایانو Kخه زده ک5ې وې.
: کتاs نسخې: له دې ډول نسخو Kخه منظور اوســني کتابونــه دي چــې پــه ۴

همــدا  اوس دنــ5ۍ ډېــرې مروجــې نســخې  وایــه،) ۱۱(تېــر کــې یــې ورتــه کــ~کس 
  )۱۲(دي.

ــاظ رسه  ــه لح ــي وايل پ ــولې خطــي نســخې د زوړوايل او علم r  ــوه ــه پل ــه بل ل
ــورې  ــې ن ــه خطــي نســخو کــې Jینــې نســخې اصــيل وي او Jین ــه وي. پ ــري ن براب
پــه غیـــر رســمي ډول لـــه اصـــيل نســخو Kخـــه نقـــل شــوي وي، بـــل ډول فرعـــي 
 نســخې هــم شــته چــې لــه هغــو نســخو رسه تــ5او لــري ، خــو دلیکلــو او خطــاط نــوم

  )۱۳(یې نه وي Kر%ند.
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  :خوندیتوب Vایونه خطي نسخو د د
خطي نسخو ته په معارصو پې5ویو کې زیات پام نه کېده ، دې چارې تــه لــوم5ی 

پېــ5ۍ کــې توجــه وک5ه،معــارصو اســتع ري rولواکیــو لکــه  ۲۰او  ۱۹ختی¡ پوهانو په 
له نیمي وچې او فرانسې له منdني ختی¡ Kخه یو زیات  دهند رشقي کمپن� د هند

شمېر کتیبې او خطي نسخې په غارت یووړې. او په خپلو موزیمونو کې یــې خونــدي 
او فهرست بندي ک5ې، د خطــي نســخو د خونــدیتوبب لپــاره دا مهــال Kلــور عمــومي 

خلکــو مرکزونه پېژندل شــوي دي ، لکــه: موزیمونــه، آرشــیفونه، عامــه کتابتونونــه او د 
  شخيص کتابخانې.

  :د خطي نسخو مادي اجزاوې
 مشــوان�، رنــ}، د خطــي نســخو مــادي اجــزاوې پــه النــدې ډول دي : کاغــذ،

  سوری کوونکی، خط کش او نور... توږونکی، برس، تراش، قلم،پPت�، بیا±، قلم
  د نسخه لیکلو پاWې:

خپــل نظــر د برش دژوندانه له پیله کله چې انسان، پر لیک کPنه برالسی سو د 
دKر%ندولو لپاره یې خپل علوم او نظریــات پــه طبیعــي رنIونــو پــر توکــو کPــل، لکــه 
خ<ین توکي،ډبرې،طال او فلزات،دKارویو پوستکي،دKارويو او ژوو ه~وکي، پاپیروس 
یا قرطاس، د ونو پا¢ې او پوrکي. په دوهمه ميالدي پې5ۍ کې دکاغــذ اخــرتاع دبرشــ 

ه وه ، علم وررسه پراختیا او پرمختیــا وکــ5ه. دکاغــذ له خورا ارزVتناکو اخرتاعIانو Kخ
ــه مــيالده مخکــې د  ــه ل ــاپیروس کاغــذ دی چــې دوه زره کال خــورا لرغــونی شــکل پ

م کــې چینایــانو،   ۱۰۵پاپیروس په نوم  جIې ونې له مغز Kخه جوړېدل، وروسته په  
فاده په لسمه مېالدي پې5ۍ کې هندیانو د(تاري) په نوم ونې Kخه دکاغذ لپــاره اســت

وک5ه.کله چې ابومسلم خراسا� په دوهمه هجري پې5ۍ کې چینایان پــه جIــ5و کــې 
ونیول، په هغوی کې يې یو شمېر د کاغذ جوړولــو پــه فــن کــې مــاهر وو لــه دې الرې 
افغانستان ته هم دکاغذ جوړولو فن راغی او په بېالبېلو Jایونو کې کاغذ جوړول پیل 

ې هم کاغذ جوړېده چې زینداوری کاغــذ یــې شوه، په دې کې د هلمند په زینداور ک
  )۱۴(باله.

  د کاغذ ډولونه:
چینايي کاغذ، هندي کاغذ، فرنIي کاغذ، سمرقندي کاغذ، ورېPمیني کاغــذ، 
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بخــارايي کاغــذ،طاهري کاغــذ،مامو� کاغــذ،نوحي کاغذ،منصــوري کاغــذ،فرعو� 
کاغذ،سلی � کاغذ، دولــت ابــادي کاغذ،عادلشــاهي کاغذ،کشمlي کاغذ،مصلوح 

کاغذ،بغدادي کاغذ، آميل کاغذ، خونج کاغذ،عالیشاهي کاغذ،شــامي کاغــذ،حموي 
  کاغذ، َحلَبي کاغذ،دمشقي کاغذ، ابري کاغذ او نور...

د خطي نسخې تر لیکلو وروسته  مؤلف ه¿ه کوي چې خپــل اثــر تــه Vــکلې او 
پPت� جوړولو هــم پــه پخــوا کــې خپــل فنکــاران rینIه پPت� ورجوړه ک5ي. دجلد او 

  درلودل ، په Vارونو او وطنونو کې به د صحاف�Jان5Iي دوکانونه  پرانیستې وه.
  پایله:

پــه لرغــونې دوره کــې چــې ال کاغــذ نــه و اخــرتاع شــوی، خلکــو دلیکلــو لپــاره ، 
وکو دډبرینو او خ<ینو rوrو،Kارویو لــه پوســتکو،درختو لــه پــا¢و او پوrکــو، دژوو لــه هــ~

Kخه استفاده کوله چې بېلIي يې دنیل په وادي او لرغو� بابل کې ډېــرې الس تــه 
م) مــېالدي ۱۰۵راغيل دي. کله چې کاغذ په چین کې د (تسای لون) پــه مــ� پــه (

کې اخرتاع شو دخطي نسخو کار تر مخکيني ډول چ<ک، منظم او Vکلی شــو، علــم 
یانــا او اوســني افغانســتان کــې )خطي نسخه لیکنــه پــه لرغــونې آر۸پراختیا ومونده.(

ډېــره لرغونتیــا لــري، پــه پخوانیــو وختونــو کــې بــه واکمنــانو پــه خپلــو دربــارونو کــې 
دبیرخانې او لیکنdایونه درلودل، کاتبان او خطاطــان بــه %ومــارل شــوي وو، د دربــار 
اړوندې پېPې به یې لیکلې، دا چــاره معمــوالً پــه rولــو شــاهي دربــارونو کــې دود وه، 

الو او شاعرانو به بیا په آزاد ډول خپل اثار یا په خپله یا هــم  د خطاطــانو او Jینو لیکو 
کاتبانو په م� لیکل، دبېلIې په تو%ه پیر روVان بــه دخپلــو اثــارو  زیــاتې نســخې پــه 
خپلو ُمریدانو او کاتبانو ليکلې او دخپراوي لپاره به یې دشاهانو دربــارونو او د ملکــانو 

Vو روK ا� فکر او تصوف په ســیمه کــې خپــور کــ5ي. د اســالم د حجرو ته لې"لې  تر
مقدس دین په راتــ} رسه  د قــرآن عظــیم الشــان تــر  نــزول وروســته د قــرآن کــریم او  
نبوي احادیثو  زیاتو خطي نسخې په اسالمي ن5ۍ کې ولیکل شوې او خپرې شــوې.  
پــه دې تو%ــه خطــي نســخې د چــاپ د ماشــین تــر اخــرتاع پــورې د علومــو، فنونــو او 
نظریاتو د لې"د او خوندیتوب Vه وسیلې وې دنننو علومو منشاء همدا زموږ له اسالفو  
Kخه په میراث را پاته خطي نسخې دي چې نــن يــې تحصــحیح او ســمون کیــ"ي او 

  نوي نسل ته د%<ې اخیستنې په خاطر وړاندې کې"ي.
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  مأخذونه:
ش ۱۳۸۵دهخدا، عيل اکرب، فرهن} متوسط دهخدا، جلد دوم ، چاپ اول  .۱

  ۱۱۸۴ص،
  مخ۲۹۸۸دهخدا،عيل اکرب، ه غه اثر، .۲
، پPتو متون سمېدل غواړي، عالمــه رشــاد اکــاډمي، محمد معصوم  ،هوتک .۳

  مخونه۳۵-۳۴ملریز،  ۱۳۹۰کندهار، 
 www.google.com، آنالین،معجم عرs -معجم املعا� الجامع  . ۴

5 .Cambridge dictionary,vol 2,onlinewww.google.com 
فدایی، غالمرضا ، آشنايي با نسخ خطي وآثار کمیاب، چاپ چهارم،  .۶
  مخ.۱۱ش،تهران، ۱۳۹۲
  مخ.۱۲آشنایی با نسخ خطي، مخکینی اثر،  .۷
  مخ.۳۵هوتک، محمد معصوم ،ه غه اثر، .۸
هیواد مل،زملی، دمK Åې5نې مېتودولوژي، لوم5ی چاپ، د افغانستان  .۹

  مخ.۲۱۴ملریز،۱۳۶۹علومو اکاډمي، دژبو او ادبیاتو مرکز،
  مخ.۲۸۹هیواد مل، زملی، ه غه اثر، .۱۰
۱۱. Codex   
  مخ.۲۸۸هیواد مل،زملی، مخکینی اثر، .۱۲
عظیمي، حبیب هللا ،نسخه شناسی/کاغذ درنسخه شناسی وکتاب  .۱۳

  .مخونه ۱۶۹ – ۱۳۸۶،۱۶۸پردازی نسخ خطی،ایران،
عظیمي، حبیب هللا ،نسخه شناسی/کاغذ درنسخه شناسی وکتاب  .۱۴

  .مخونه ۱۶۹ – ۱۳۸۶،۱۶۸پردازی نسخ خطی،ایران،
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 حبیب هللا میرخېل

  
 اسطوره

 

  لن�یز:
اسطوره د تخیل او غیر واقعي په معنا کارول کې"ي، چې تر ډېــره حقیقــت ونــه  

لري خیال او موهومات وي یا په بله وینا اسطوره هغه روایت یا بیان دی چې تر ډېــره 
او یا rول افسانوي اړخ ولري او دا اړخ به حتا له اغراق او غلو Kخــه هــم ډک وي، خــو 

  داستا� والی يې هم رشط دی. 
پوهان بیا اسطوره د ایستوریا له یونــا� کلمــې Kخــه را اخیســتل شــوې Jینې 

بويل، چې معنا يې تاریخ، کیسه او داستان دی او کله چې د داســتان خــربه کېــ"ي، 
نو په هغې کې بیا په rوله معنا خیايل او موهومي خربې کول هــم تــر ډېــره Jــای نــه 

و یــا بــه رVــتیا تــه ورنــ"دې لري، Jکه کیسه لیکوال وايي چې کیسه به یا رVتیا وي ا
وي، خو په دې توپیر چې یا به په کې نومونه بدل شوې وي او یا به هم پــه یــو مهــال 
کې داسې کیسه پېPه شوې وي. دا چې په rوله کې اسطوره Kه شــی دی او کــومې 

 Jان5Iنې لري په دې Kې5نه کې يې په تفصیل رسه لوستالی شئ. 
   رسیزه:

له چې د اسطورې بحث راJي، په لســIونو کســانو تــه پوVــتنې پیــدا کېــ"ي، ک
چې اسطوره Kه شی دی، ایا تر حده زیات اغراق او غلو هم اسطوره ده، ایــا لــه ادب 
پرته په نورو برخو یا علومو کې هم اسطوره شته او که نــه او داســې پــه لســIونو نــورې 

او جاجونې تــه Jیــر يش، نــو پــه  پوVتنې، خو که تر ډېره انسان د اسطورې Jان5Iنې
خپله دې پایلې ته رسې"ي، چې اسطوره د ادبیاتو پر مــ� اســطوره ده او دومــره لــوی 
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نوم ادبیاتو ورک5ی دی او که چېرې له ادبیاتو پرته په نورو علومو کې هــم د اســطورې 
رول ته وکتل يش، نو بیا معلومات کې"ي لکه KنIه چې د ادبیاتو په زور دومره پراخه 

  او معنا لرونکې ده په نورو علومو کې به نه وي. 
د دې لپاره چې اسطوره په سمه تو%ه پېژندل شوې وي، تاریخ او پیالمه يې پــه 
ډا%ه شوې وي، په اړه يې پوره معلومات پیدا شوې وي او د دې برخې مینــه والــو يــې 

ېــرې نــوې او په اړه هر اړخیز معلومات پیدا ک5ې وي، نو په دې مقاله کې يې په اړه ډ
ناویــل شــوې خــربې شــوي او هیلــه ده چــې پــاتې مســایل يــې هــم د دې برخــې د 

  KانIوالو له خوا بشپ5 يش. 
  د �ې
نې اهمیت او مربمیت: 

د دې Kې5نې اهمیت او مربمیت پــه دې کــې دی، چــې اســطوره پــه rولــه معنــا 
ې معريف شوې او په رول يې خربې شوي، دا چې په ادبیاتو کې يې رول Kــه دی پــر 

ر¢ا اچول شوې، کله پPتو ادب ته راغلې، پPــتو ادب کــې Kــومره اســطورې شــته، د 
کومو Jان5Iنو پر اساس ورته اسطورې ویل شــوي او دې تــه ورتــه نــور مســایل يــې پــه 

  واضحه تو%ه Kر%ند ک5ي. 
البته د Kې5نې Jــان5Iی مربمیــت هــم پــه دې کــې دی چــې تــر دې وړانــدې د 

کې ل"و ډېرې خربې اورېدې، خــو پــه پPــتو ادب کــې اسطورې په اړه موږ په نورو ژبو 
مو په مشخصه او Jان5Iې تو%ه چې د لوســتونکو پوVــتنې Jــواب کــ5ای يش Kــه نــه 

  لرل، په دې مقاله کې ه¿ه شوې چې تر ډېره دا پوVتنې هوارې يش. 
  د �ې
نې موخه:

ــوم  ــاتو کــې ک ــه ادبی ــا اســطوره پ ــه دې کــې ده چــې ای ــه موخــه پ د دې Kې5ن
ــورو برخــو کــې هــم اســطوره شــته، Jــان5Iی رول لــ ــه ن ــه پ ــه ادبیــاتو پرت ــا ل ري او ای

  که وي رول يې KنIه ده او خپل اصالت Kومره ساتالی يش. 
همـــدا راز د دې Kې5نـــې عمـــده هـــدف دا دی چـــې مـــوږ اســـطوره پـــه rولـــه 
ــو Kخــه  ــه دراغ ــې او ل ــې %< ــه ب ــو، Jک ــه %© ــو ون ــراق او غل ــه، اغ ــا درواغ، مبالغ معن

وســن� یــا بــوختې نــ5ۍ کــې لــه غولــونې او وخــت ضــایع ډک مســایل ډېــر Jلــه پــه ا
کېــدلو پرتــه بلــه معنــا نــه لــري، نــو Jکــه ه¿ــه شــوې چــې اصــيل رول يــې روVــانه 

  يش. 
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  د �ې
نې پو�تنې: 
  په دې Kې5نه کې الندې پوVتنې Jواب شوې دي: 

  اسطوره Kه شی دی؟ �
  ادبیات Kه شی دی؟ �
  د اسطورې او ادبیاتو تV5ت او بېلتون په Kه کې دی؟  �
  په ادبیاتو کې د اسطورې رول KنIه او Kومره دی؟ �

  او دې ته ورته کوچنې او Kېرمه پوVتنې پوVتل شوي او Jواب شوې دي. 
  د �ې
نې روش: 

په دې Kې5نه کې تر ډېره له انتقادي، توضــیحي او ترشــیحي میتــود Kخــه کــار 
  ی Jای بېلIې هم په کې وړاندې شوې دي. اخیستل شوی او Jا

  د �ې
نې اصيل م�: 
پــه ســیندونو یــا قاموســونو کــې د دې اصــطالح بشــپ5 او علمــي تعریــف نــه شــو 

په ورJن� ژبه اسطوره د تخیل او غیر واقعي «موندلی. جان هینلز په دې اړه لیکيل: 
ســیند دی  نا په تو%ه کارول کی"ي او د دې کار اصيل مشــوق آکســفورډ انIلیيســعم

چې د اســطورې تعریــف یــې دا ډول کــ5ی: (هغــه روایــت چــې خــالص افســانوي اړخ 
ولري). دغه تعریــف %مــراه کــوونکی دی او داســې تــرې زبــاتی"ي چــې اســطوره بایــد 
داسې نیمه واقعي کیسه و%©ل يش چې Vــايي رVــتیا یــا هــم دروغ وي. پــه پPــتو او 

په دوه ډولــه توجیــه شــوې ده: فاريس قاموسونو کې اسطوره عرs کلمه بلل شوې او 
نــا لــري را وتلــې او د عله فعل Kخه چې د لیکلو م» سطر«د » اساطیر«لوم5ی دا چې 

د » اســاطیر«جمع صیغه یې اســطار، اســطیر، اســطور یــا اســطوره ده. دویــم دا چــې 
) یونــا� کلمــې عــرIstoria s» (ایستوریا«جمع ده او اسطوره کلمه هم د » اسطوره«

نــا او ع) د تــاریخ پــه مHistoryه انIلیيســ ژبــه کــې هېســتوري(شوې ب©ــه ده چــې پــ
 نا راغلې ده.ع) د کیسې او داستان په مStoryس<وري(

) بلــل کیــ"ي چــې د خــولې، بیــان او Mouthپه اروپايي ژبو کې اسطوره مــوت(
ســتل شــوې یاخKخــه ) یونا� کلمــې Muthosنا لري او دا هم له میتوس(عروایت م

چې کیسې، افسانې، خرب، حکایت او داسې Kه ته ویل کی"ي چې واقعــي وجــود نــه 
  يش درلودای. 
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نې اسطوره پېژندنــه ع) یMythologieهمدارنIه له دغې کلمې بیا د مېتولوژي(
  نې اسطوره لیکنه کلمې هم راوتلې دي.ع) یMythographieاو میتو%رايف (

  : ناعالحي مطسطوره په اصا
مبولیک حالــت دی چــې د ېد یوه فرهنIي نظام په تو%ه یوه rولنیزه پدیده یا س

ن5ۍ، د ن5ۍ د رسچینې، په طبیعت کې د انسان د مقام او دری¡ په اړه او همدارنIــه 
  لوړو یا عريش Jواکونو په اړه عمومي ن5ۍ لید بیانوي.

  د اسطورې تعریف:
)، د ژویــــو کیســـه، د مینــــې conte bieuکیســـه(اســـطوره یـــوه موهومــــه 

) او وليســ داســتان دی. اســطوره د Jــان5Iو خصــلتونو کیســه ده، romanceکیســه(
راً  ـنې هغه نقل او روایت دی چې خدایان په کې بنس<یز رول لري. اسطوره منحصعی

  هغه عقال� پدیده ده چې احساس په کې هېÍ رول نه لري.
رامــن¡ کــې ي رس%ذشت کیسه ده چې پــه ازل اسطوره د هغه سپې¿يل او معنو 

وايــي چــې یــو شــی  ې تــهب©ــ ېډکــKخه مبولیکه، تخیيل او له وهم ېاو په س ېته شو 
نې دا چې اسطوره حکایــت کــوي عKنIه من¡ ته راغلی، ژوند کوي او له منdه Jي. ی

چې Kه ډول د مافوق الطبیعي موجوداتو په وسیله یو واقعیت یا یې یوه برخــه رامــن¡ 
Jکه نو، اسطوره تل د یوه خلقت روایت دی او وايي چــې یــو شــی Kــه ډول  ې؛ته شو 

  پیل شوی دی.
ه بـــل عبـــارت اســـطوره د خـــدایانو او مـــافوق الطبیعـــي موجوداتـــو پـــه اړه پـــ

خوانیــو انســانانو دینــي اعتقـــادات پهغــه کیســې دي چــې اصــيل ریPـــه یــې د 
 �ــه، قربــان ــافوق الطبیعــي Jواکون ــذهبي معتقــدات، م ــد پیــل، م ــوړوي، د ژون ج

  او خیايل اتلول� بیانوي. 
ـــد دي.  ـــا پېژان ـــې ن ـــوړونکي ی ـــري او ج ـــه ل ـــت ن ـــاریخي حقیق ـــطورې ت اس
ــه  ــو ت ــه کــې د طبیعــت مظــاهرو، پېPــو او آفتون ــري او پ ــه ل ــي اړخ ن اســطوره اخالق

ــیت و  ــوې ديانســا� شخص ــول� کPــل ش ــاره اتل ــوی او د دوی لپ ــ5ل ش ــه  رک او پ
ــه عمــومي  ــو او پ ــای کــې اســطوره د خــدایانو، پرVــتو، مــافوق الطبیعــي موجودات پ
تو%ــه د نــ5ۍ پــه اړه هغــه کیســې او روایتونــه دي چــې یــوه قــوم د خلقــت پــه اړه پــه 

   ستی.یخپل تفسیر کې ترې کار اخ
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  جوړ�ت: ېاسطور د 
کــال د رومانیــا پــه  ۱۹۰۷پــه  Mircea Eliadeنامتو اسطوره پوه میرچا الیاده ( 

  جوړVت داسې بیان ک5ی دی: ېدلی) د اسطور یپالزمېنه بخارېست کې زی"
  اسطوره د مافوق الطبیعي موجوداتو د کارونو تاریخ جوړوي .١
  ا او سپې¿لی دییدغه تاریخ او رس%ذشت دقیقا ً سم، رVت .٢
ه تل په خلقت او تکوین پورې اړه لري، کیسه کوي چې یــو شــی Kــه اسطور  .٣

  ډول رامن¡ شوی
د اسطورې پېژندل د Kیزونو د اصل پېژنــدلو، منشــاء او بیــرو� معرفــت پــه  .٤

  ی.نا دعم
  اسطوره تل یو ډول ژوندۍ ده او وررسه ژوند کی"ي. .٥

ســان تــل پــه دې ه¿ــه کــې دی چــې خپلــه نــ5ۍ او طبیعــت نKنIه چــې الکه 
پ� رازونه او تیاره %وrونه یې کشف ک5ي، Jکه نــو ملــر، ســپوږم�، ســتوري،  وپېژ�،

ري اقوامــو د توجــه پــه ـآس نونه، Jمکه او د Jمکې طبیعي پېPې تل د مختلفو بشــ
مرکز کــې وو او لــه دې املــه چــې دغــه مظــاهر یــې خــدایان %©ــل، د انســان او دغــو 

ايل عقیده لرلــه. لــه همــدې خدایانو ترمن¡ یې د یو ډول اړیکې او پیوستون په شته و 
امله د اسطورې د تاریخ په اړه ویل کی"ي چې اسطوره پېژندنه لــه عــرش Kخــه فــرش 
تــه د خــدایانو را کPــته کېــدو Kخــه پیــل شــوې ده. الیــاده د اســطورې جوړVــت پــه 
يــې منظمه تو%ه مشخص ک5، د هغه اسايس محور یې په %وته ک5 او د خلقت روایــت 

  مبولونه یې سپې¿لی او معنوي امر و%ا¢ه.ېاو س وباله؛ د اساطیرو آیینونه
  د اسطورې ډولونه:

کــې د » اسطوره، بیــان �ــادین«ایرا� لیکوال دوکتور اس عیل پور په خپل اثر
اسطورې بېالبېلو اړخونو ته په کتو رسه، په مختلفو برخــو وېشــلې ده چــې لنــ~یز یــې 

  دلته وړاندې کی"ي:
اسطورې د ن5ۍ، آس نونو، ملــر،  دغه شان ریaه يي او بنیادي اسطورې: .١

Jمکې، ستورو او انسانانو په خلقت پورې اړه لري، د ن5ۍ ریPه او رسچینــه پــه %وتــه 
  کوي، د عا¦ د پیدا کېدو او پیداکوونکي په اړه خربې کوي.

دغــه اســطورې د جهــان د پــای، د Jمکــې،  د وروست� ورbې اســطورې: .٢



      کابل مجله

١٥٢ 
 

آس نونو او ملریز نظام د نابودۍ، وروست� اور لIېدنې او قیامت ورJې په اړه خربې 
کوي. دغه اسطورې له هرKه ډېرې د مرګ رسچینه مطــرح کــوي. د انســان، عــا¦ او 

بلکې تل داســې ازيل  ،مرګ. په اکÎیت اسطورو کې مرګ د ژوند پای نه دیکایناتو 
  وخت شته چې مرګ ورته الره نه لري.

Jینــې اســطورې د انســان او جهــان د رسVــندنو او  ژغــورنې اســطورې:د  .٣
ژغورنې په اړه دي. له دې Kر%ندی"ي چې د ملتونو په اساطیرو کې وروســت� بریــا او 

  د خیر Jواک ته هیله وجود لري.
په ن5ۍ کې د شته اسطورو یوه له مشهورو ډولونو هــم  د خدایانو اسطورې:. ٤ 

اړوند اسطورې دي. دغه شان اسطورې تر ډېره د یــوه  د آس � موجوداتو او خدایانو
ري کوی. لکه ـداسې سرت او متعال خدای په اړه خربې کوي چې د نورو خدایانو مش

 وس/ ژوپی<ر، د خدایانو خدای، انکی/ مردوک، اهورامزدا او نور.يز
د کنفوســیوس، زردشــت، بــودا، مــانی او نــورو لرغــو  د ســپېcلو اســطورې:. ۵

 .یاو پیغمربانو ژوند په اساطیري روایتونو کې بیان شوی دسپې¿لو کسانو 
د Jینــو ملتونــو اســطورې هــم د کاهنــانو او مقدســو  د کاهنــانو اســطورې:. ۶

پادشاهانو په اړه روایتونه دي، لکه د %ېلIمېش روایــت چــې هــم د اوروک Vــار ســرت 
 پادشاه او هم د هغې خاورې نامتو پهلوان دی او هره خوا اتلول� کوي.

د لرغــونې پېــر انســان فکــر کــاوه چــې د ده د  د بخت او تقدیر اســطورې:. ۷
 یترمن¡ ت5او شته او له دې امله یې د آدمیانو بخت او تــال برخلیک او ستورو د حرکت
. په Jینو اســاطیرو کــې د عــا¦ پــر برخلیــک د خــدای ید ستورو په حرکت کې ل<ول

نې بخت عKو شخصیته لري، ی وسیاقتدار Vکاره دی. د یونان په اساطیرو کې هم ز
او برخلیک یې په الس کې دي خو کله کله نه يش کوالی، حتا تــر دې چــې د خپــل 

 ژوند وژغوري.زوی ساریدون 
دغــه شــان اســطورې تــر ډېــره د لرغونــو rولنــو د  د یاد او هېرولو اسطورې:. ۸

<يز مراتبو په سلسله پورې اړه لري. په بــاب عــروج کــې د نــ5ۍ او معرفــت پــه اړه بنســ
معلومات هغه Kه نه دي چې په اسان� رسه ترالسه يش. یاد، د ژوند او خالقیت پایــه 
 ده او هېرول په تیارو او مرګ کې د الهو کېدو په تو%ه د Jان رسچینه او بنس� دی.

پهلوانــانو د اتالنو اوسیمې یا ملت د اسطورې د یوېېډېر  د اتالنو اسطورې:. ۹       
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ژوند احوال دي. د یونان په اساطیرو کــې د هــراکلس او آشــیل پــه رس%ذشــت کــې د 
اتالنو اساطیرو مضامین لیدالی شــو. د زمــري Vــکار تــه د هــراکلس تلــل، د دوولســو 
خانانو داستان، په پلوپنز، کرت، ترکیه او نورو ســیمو کــې د ده حیرانــوونکې جIــ5ې، 

ته د آشیل سفر، د دې مبارزې او د اپولون له فرمان Kخه د رسغ5ونــې پــه پلمــه  rرای
د بارش پــه الس یــې غمجــن مــرګ، دا rــولې د نــ5ۍ د اتالنــو تــر rولــو زړه راVــکونې 

د ژویو او بوrو پــه اړه روایتونــه د لرغــونې زمــانې  د ژویو او بو�و اسطورې:. ۱۰  اسطورې دي.
وي او بوrي د ملتونو او قبایلو تــرمن¡ تقــدس لــري په اساطیرو کې پرې نه دي. %Æ ژ 

او تــوDي رول لوبــوي. حتــا حیــوا� او %یــاهي خــدایان هــم پــه دغــو اســاطیرو کــې 
ترسرت%و کی"ي داسې چې Jينې ژوي او بوrي سپې¿لتیا لــري، د نــارغیو پــه درملنــه، 

 Vکار او بز%رۍ کې مهم رول لوبوي.
  اسطوره د �ه لپاره؟

زمانې راهیسې له برشــ رسه موجــوده وه، خــو پوVــتنه دا اسطوره له ډېرې پخوا 
ده چې اسطوره Kه %<ه لري؟ اسطوره پېژندونکي وايــي برشــ د اســطورو لــه مطــالعې 
Kخه د یوه ملت له تاریخ Kخه نیولې تر فرهن} او د پرمخت} تر Dدن پــورې هرKــه 

ید او فرهن} پېژندلی يش، همدارنIه کوالی شو د پخوانیو زمانو دودونه، باورونه، عقا
هم له اسطورو Kخه را وباسو. د اســطورو تــر rولــو Vــکاره %<ــه د طبیعــي او فرهنIــي 
حقایقو توجیه او سپیناوی دی. د بېلIې په تو%ــه، د شــ يل امریکــا د ســور پوســتانو 
یوه اسطوره د جوارو د دانې پیدا کېدو منشاء په ډا%ه کوي. کوالی شــو ووایــو چــې د 

او مطــالعې رسه کــوالی شــو د یــوې rــولنې فرهنIــي او و اســطورو پــه Kې5نــې نــلرغو 
rولنیزې ک5نې په Vه تو%ه تجزیه او تحلیل ک5و. په هw او ادبیاتو کې هم له اســطورو 

Kخــه Vــه  ېستل شوې او دغه چــاره د هــومر لــه ایلیــاد او اودیســیKخه ډېره %<ه اخ
ېژنــدنې او Kر%ندی"ي. د اسطوره پېژندنې بله %<ه دا ده چــې کــوالی شــو د قومونــو پ

  وليس معرف په برخه کې ترې کار واخلو.
اسطورې د اساطیري زمانې د انسانو لپاره د داســې پــل حیثیــت درلــود چــې د 
دوی او شاوخوا ن5ۍ ترمن¡ یې ذهني اړیکه rینIوله او پــه بنســ<یزه تو%ــه یــې د دوی 
دودونو، ک5نو، اخالقیاتو، مقرراتو، rــولنیز او کــور� ژونــد او عقایــدو کــې ریPــه لرلــه. 
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او طبیعت رازونه او معــ وې پــه Dثــیيل او لوم�5 انسان د اسطورو په مرسته د ن5ۍ 
مبولیکه ب©ه توجیه کولې او د اسطورو په تحلیل رسه کوالی شــو د لرغونــو قومونــو ېس

  له عقایدو، طبقا± جوړVت او دودونو Jان خرب ک5و.
  اساطیري موجودات:

هغه لوبغــاړي یــا عنــارص … ارباب االنواع، ارواح، توDونه، آس نونه، پیغمربان او
چې اسطورې یې پــه اړه کیســې کــوي، مIــر داســې اســطورې هــم شــته چــې د دي 

سپې¿لو داستانونو پــه ب©ــه دي، د جهــان، خــدایانو او انســانانو خلقــت رشحــه کــوي. 
Jینې اسطورې چــې وايــي آداب، رســوم، قواعــد او مقــررات Kــه ډول وضــع شــوي او 

  وي.Jینې نورې بیا د انسان او جهان د راتلونکي برخلیک په اړه خربې ک
  :اسطوره، افسانه او حRسه

ح سه او افسانه هغه کلمې دي چــې تــر ډېــره لــه اســطورې رسه یوJــای یــا د 
نــايي عJینو له خوا مرتادفې کارول کی"ي. Kې5ونکو ه¿ه ک5ې د دغو کلمو تر مــن¡ م

کرVه را کاږي، ورته وايل او توپیرونه یې په %وته ک5ي. دلته به هم ه¿ه ويش چــې د 
  وړاندې او له یو بله یې توپیرونه په ډا%ه يش:هرې یوې تعریف 
هغه وصفي شعر دی چې پــه کــې فــردي یــا قــومي پهلوانیــو، اتلولیــو،  حLسه:

مې5انو، ویاړنو او افتخاراتو ستاینه کی"ي او د ژوند rول اړخونــه را نغــاړي. پــه حــ يس 
بلکــې یــوه بشــپ5ه حــ يس  ،ې ج5Iې او وینې بهول نــه دي شــاملJمنظومه کې یوا

توصــیف رسبېــره د هغــه عقایــد،  پرنظومه باید د یوه کس یا قوم د مې5انې او اتلولیو م
نظریات او Dدن هم بیان ک5ي او دغه خاصــیت د نــ5ۍ پــه rولــو ســرتو ح ســو کــې 

  شته دی. 
ح سه د ادبیاتو په موضوعي یا معنوي ډولونو « زملی هېوادمل لیکي:Kې5نپوه 

بیلې او یا شخص د می5انې او تورې کیسې او کې یو ډول دی، چې د یو ملت، قوم، ق
که په ح ســه کــې اتــل یــو شــخص، یــوه …. جنIي کارنامې په حکایتي ډول بیانوي

دی چــې د شــخص، قبیلــې، قــوم او ملــت  کې داه قبیله او یا یو ملت وي، اما رشط پ
  »کارنامې، تورې او می5انې به یې په داستا� شکل بیان ک5ي وي.

همدارنIه ح سه د یوه ملــت د Dــدن یــا د Dــدن د یــوې برخــې Kر%ندونــه د 
نو له دې په ډا%ه کی"ي چې ح ســه د Dــدن لــه  ،دو په حال کې کويېDدن د زی" 



  اسطوره

١٥٥ 
 

rــاکلې  ېیــو  رمن¡ ته رات} وروسته د یوه ملت اتلول�، عقایــد او ویاړونــه بیــانوي او پــ
دې پــر پورې اړه لري، حال دا چې اسطوره ازيل ده او rــاکلی وخــت نــه لــري.  ېزمان

رسبېره، په اسطورو او ح سو کې د خدایانو رول هــم تــوپl لــري؛ د پخوانیــو قومونــو 
ډېر خدایان پــه ح ســو کــې د پادشــاهانو او پهلوانــانو پــه تو%ــه راKر%نــدی"ي، مIــر 

ان د هغــه قــوم پــه اســاطیرو کــې د د یوه قوم ډېــر ســرت پادشــاهان او پهلوانــ برعکس
  خدایانو په ب©ه Kر%ندی"ي.

د اسطورې او ح سې بل لوی توپیر وخت او زمان دی. په اســطوره کــې وخــت 
نــې اســطوره بــې زمــان او عبلکې په ازيل او ابدي تو%ه جریان لري. ی ،تاریخي نه دی

نو، مکان ده. اساطیري مکان هــم ازيل او مقــدس بنســ� لــري او ممکــن پــه آســ نو 
  ستورو، ملر، نور، سپوږم� یا هم د بحرونو په تل کې وي.

خو داسې هم نه ده چې ح سه او اسطوره له یو بله هېÍ اړیکه نه لــري، بلکــې 
ح ســه د اســطورې یــوه برخــه ده. د ح ســې او اســطورې اړیکــه دومــره ده چــې د 

اصــیل ده. اساطیري ح سه تر rولو پخــوانی او » اساطیري ح سه«ح سې یو ډول 
بابيل ح سه  –ډول دی او په ماقبل التاریخ پورې اړه لري، لکه د %لIمېش سومري 

، رامیانــه او ېپېــ5ۍ پــورې اړه لــري. د ایلیــاد، اودیســ ېدریمپر چې له میالد مخکې 
Jکه نو ویالی شو چې د  ،مهابهاراتا Jینې برخې هم په اساطیري ح سو کې راJي

نــې پــه ح ســه کــې هــم اســاطیري عي، یح سې او اســطورې اړیکــې رسه نــ"دې د
د لغت په کتابونو کې له افسانې رسه د اسطورې لغــت مــرتادف کــارول افسانه:  پېPې او اتالن رول لري او اسطوره د ح سې لوم5ن� رسچینه ده.

شوی او په ادs لحاظ هغه رس%ذشــت %©ــل شــوی چــې د انســا� ژونــد پــه خیــايل 
ري، Vــاپېریانو او اژدهــاوو پــه Kېــر ډاروونکــو پېPــو، حیوانــاتو، الوتونکــو، د دېــب، پېــ

موجوداتو پورې اړه لري. افسانه له رمز او راز، اخالقــي او Vــوونیزو مقاصــدو رسه مــل 
  وي او تر ډېره د لوستونکو د رس%رمولو او تفریح لپاره لیکل کی"ي.

  پایله:
د افسانې او اسطورې ترمن¡ تــوپیر هــم پــه دوو د پایلې په تو%ه ویالی شو، چې 

برخو کې را لن~والی شو: تقدس او تخیل. اسطورې تر ډېره مقدسې او رVتینې %©ل 
کی"ي، خو افسانه غیر مقدسه او تر یوې انــدازې تخــیيل وي. افســانې چــې پــه تېــره 



      کابل مجله

١٥٦ 
 

زمانه کې نامشخص وخــت لــري، د لرغونــو زمــانو د اســطوره يــي روایتونــو هغــه پــاتې 
و� دي چې د rولنې د مادي او معنوي تحوالتو او دین له من¡ تــه راتــ} رسه یــې ش

خپل مقدس اسطوره يــي رول لــه الســه ورکــ5ی او د ناســپې¿لو افســانوي روایتونــو پــه 
  تو%ه پاتې شوي دي.

افسانه د خلکو په عادي ژبه کې هغه دودیزې کیسې دي چې تــاریخي او نیمــه 
فوق الطبیعي او مقدسو موجوداتو اړونــد اســطورې Jکه نو د ما ؛ینه لريېتاریخي مخ

او د دې ن5ۍ په حقایقو پورې ت5لې نیمه تاریخي او نسبتا ً تخیيل افسانې رسه تــوپیر 
لري. افســانه پــه ولــس کــې د منــل شــوو اتالنــو، پهلوانــانو او ســپې¿لو کســانو پــه اړه 

5ۍ Kخــه روایتونه دي چې که Kه هم کرېک<رونه یې د دې ن5ۍ دي، خو له عــادي نــ
نه دي او له عادي و%ــ5و رسه تــوپl لــري او لرغونــو قومونــو د اســاطیري شخصــیتونو( 
خدایانو او آس � Jواکونو) او افسانوی شخصیتونو ترمن¡ تــوپیر کــاوه. د هغــوی پــه 

ې محبوبیــت او جــذابیت Jاند، خدایان تقدس لري حال دا چې افسانوی اتــالن یــوا
ــطوره  ــري. اس ــي رس%«ل ــتینی او حقیق Vــتر ــانه » ذش ــو افس ــویري «خ ــم او تص ناس

  دی.» رس%ذشت
دا خربه باید له یاده ونه باسو چې د اسطورې او افسانې تــرمن¡ د تــوپیر کرVــه 
خورا نازکه ده او دغه اصطالحات باید په ډېر احتیاط رسه وکارول يش. اســطوره حتــا 
هغه وخــت چــې د مشخصــو پېPــو روایــت کــوي هــم لــه انســا� دوران رسه متفــاوت 
اساطیري دوران Kر%ندونــه کــوي، حــال دا چــې افســانه تقریبــاً  تــل لــه انســان رسه 
هممهاله ده. اسطوره کوالی يش په افسانه کې رسوخ وک5ي خو افســانه هې¿کلــه نــه 

  مأخذونه:  يش کوالی د اسطورې واک سیمې ته ننوJي.
الیــاد میرچــا. اســاطیر، مناســک، �ادهــا. د منصــور مــد� ژبــاړه، تهــران،  .١
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  .۱۳۸۹لکچر نوټ، کابل 
جورج سمیت. د %لIمېش افسانه. د زبــیح هللا صــاحب ارغنــد پPــتو ژبــاړه،  .٣

  .۱۳۹۴ مومند خپروندیه rولنه، جالل آباد،
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  .۱۳۹۲انتشارات اسطوره، 
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  Kې5نوال عبدالشکور قيومي

  
  عبدالرؤف بېنوا د .ينو ډرامو تحلييل 'ې�نهد استاد 

 

  لن�يز:
ډرامه د داستا� ادبياتو د يو Jان5Iي ژانر په تو%ه Jــان5Iی ليکنــی چوکــاټ او 
د جوړVت اسايس توکي لري. پــه دې مقالــه کــې د ډرامــايي ارزVــتونو لــه مخــې پــه 

د Jينــو rوليز ډول د استاد بېنوا پر Jينو ډرامو بحث شوی او په ترڅ کې يــې د هغــه 
ډرامــو پــر بېالبېلــو توکــو لکــه: د ډرامــې ژبــه، ډيــالوګ، کرک<ــر ليکنــه، پيغــام او نــورو 

  موضوعاتو خربې شوي دي.
د ډرامې ډراماتيک اصول په Vه تو%ه په پام کې نيول شــوي دي.  يا په بله وينا 

يعنې کرک<رونه لــه فزيکــي، rــولنيز او اروايــي بُعــدونو پــه پايلــه کــې پــه منطقــي تو%ــه 
  dته شوي دي.رامن

استاد بېنوا د يوه مسلکي ډرامه ليکوال په تو%ه هغه ضوابط او معيارونــه چــې د 
يو پيغام د لې"د لپاره په ډرامه کې رضور دي په پــام کــې نيــويل دي. نــو Jکــه يــې د 

  ډرامونو پيغامونه منطقي او روVانه دي، چې لوستونکي مثبت عمل ته رابويل.
به وVودل يش چې استاد بېنوا دغه ډرامــې  همدارنIه د دې مقالې په ترڅ کې

د rولنې د روان بهl د ليد پر بنا په خاصه زما� مقطع کې ليکلــې دي. نــو پــه هغــو 
کې د وخت ډېر عمده مسايل او غوVتنې Jای لري، چې د هغه وخت د عرصــ Kېــره 
هم په کــې لــه ورايــه Vــکارې"ي چــې زمــوږ د rــولنې د روابطــو د ډېــرو ژورو مفــاهيمو 

  دوی کوي.Vکارن
  رسيزه:

ډرامه په ادs ژانرونو کې هغه مهم ژانر دی، چې د Dثيل له الرې د انسا� 
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ژوند بېالبېل خصلتونه، رVتنويل او تضادونه په هwي او حقيقي ډول 
انdوروي، پورتن� وينا ته په کتنه بې Jايه به نه وي که د يونا� ليکوال سيرسو دا 

  راوړو چې وايي:خربه 
» �دا د ژوند نقل، د دود دستور هېندارې او رVــتنويل يعنــې د حقيقــت عکاســ

  ».ته ډرامه ويل کې"ي
  شکسپl بيا وايي:

د ن5ۍ مثال د س<ېج په شان دی، rول نر او dVې يې لوبغــاړي دي، دوی پــه «
  ».دې س<يج راJي او Jي او يو شخص په خپل وخت کې ډېر کارونه کوي

  عامه پېژندنه يې داسې ده:  يوه بله ډېره
دۍ کيسې نوم دی چې احساسات او جذبات پــه ژون ډرامه په اصل کې د يوې«

کې د خوJېدو په واسطه Kر%ندې"ي او هره پېPه په کې په عمــيل ډول د ســرت%و پــه 
  )۱».(وړاندې راJي

د ډرامې د پېژندنې لپاره پوهانو ډېرې مفصلې Kر%ندونې ک5ې دي، چــې ډېــر 
ي لري، که هغه رسه پرتله ک5و، نو د يوې جامع پېژنــدنې لپــاره يــو پــه زړه رسه ورته rک

  پورې انdور ترالسه کېدای يش.
همدارنIه ډرامه په Jان5Iي جــذابيت او تلوســې رسه پېPــه رامنdتــه کــوي او د 
اورېدونکو او ليدونکو عواطف راپاروي او د هغو په ذهن کــې يــوه مفکــوره زرغونــوي او 

  يې رابويل.مثبت عميل کار ته 
  د �ې
نې اهميت او مربميت:

استاد عبدالروف بېنوا د علمي، ادs او Kې5نيزو هلوJلو تر Kنــ} پPــتو ډرامــه 
ليکنې ته هم د خپل ادs کار يوه برخه Jان5Iې ک5ې وه، چې دا برخه تر ډېره Jايــه 

  د هغه د Kې5نيزو کارونو او شاعرۍ تر سيوري الندې راغلې وه.
ه مينه وال خرب نه وي چې استاد بېنوا په لسIونو ډرامــې د Vايي د ډرامې زياتر 

rولنې اصالح او ويPتابه لپــاره لــيکيل دي. نــو موخــه او هــدف دا دی چــې د هغــه د 
  ادs شخصيت پر همدغه اړخ خربې ويش، د فکر او فن برخه يې روVانه يش.

  د �ې
نې موخې:
ذوقي جنبه لري او له دې الرې هر ډول مقاله يې او سيايس KرنIه چې ډرامه 
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 lي، له بله اړخه په ډرامو کې يو پيغام په غJوچ مطالب د پاملرنې وړ %ر
  مستقيم ډول په هwي انداز وړاندې کې"ي، چې  اغېز يې زيات وي.

نو په دې تو%ــه ډرامــه د rــولنې د و%ــ5و د شخصــيت پــه جوړولــو کــې مهــم رول 
  لوبولی يش.

همدارنIه د اروVــاد بېنــوا ډراماتيــک هــw د خپــل لــوړ معيــار لــه املــه الرVــود 
  حيثيت لري، نو الزمه ده چې په تکنيکي او فني اړخونو يې Jوان ليکوال پوه يش.

  د �ې
نې پو�تنې:
  ډرامه Kه ته وايي او د کومو موخو لپاره کارول کې"ي؟ -
  کې نغPتي دي؟ د ارواVاد بېنوا د ډرامو اغېزمنتوب داليل په Kه -
  ولې د Vوونيزو او روزنيزو موضوعاتو لپاره ډرامه غوره وسيله %©ل کې"ي؟ -
  ډرامه د rولنې د و%5و د شخصيت په روزلو کې کوم رول لوبوي؟ -

  د �ې
نې مېتود:
په دې مقاله کې تر ډېره له ترشــېحي او توضــيحي مېتــود Kخــه %<ــه اخيســتل 

  په روVانه تو%ه Kر%نده شوې ده. شوې ده او د ډرامې اصيل او اسايس موخه
  م�:

استاد عبدالروف بېنــوا د پPــتو معــارصو ادبيــاتو لــه مخکPــو Kېــرو Kخــه %©ــل 
کې"ي، هغه د دې تر Kن} چې تک5ه شاعر دی، ادs تذکره ليکــونکی، Kې5ونکــی او 

  پياوړی ډرامه ليکونکی هم دی.
ی، خــو د رسه له دې چې هغه د يو شاعر او Kې5ونکــي پــه تو%ــه زيــات مطــرح د

ډرامه ليکنې په برخه کې هم د هغه برخــه پيــاوړې او Jلېــدونکې ده. اســتاد بېنــوا د 
پPتو ډرامې د مخکPو ليکوالو له ډلې Kخــه دی، هغــه وخــت چــې پPــتو ډرامــه پــه 
ابتدايي ب©ه موجوده وه، په ه غه وخت کــې هــم Vــې اصــالحي او انتبــاهي ډرامــې 

ې کېــدای يش چــې دلتــه بــه يــواJې د وليکلې چې د معيار له مخې زياتې خربې پر 
  هغه پر Jينو ډرامو لن~ه کتنه ويش.

ډرامه او ډرامه ليکنه ډېر ل" وخت کې"ي چې د پPتو په معــارصو ادبيــاتو کــې د 
  يو ادs ژانر په تو%ه رامنdته شوې ده. 

  Vاغلی حبيب هللا رفيع د پPتو ډرامې د تاريخ په اړه داسې ليکي:
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د پPتو لوم5ن� ډرامې د پPتو د مبارز ليکوال ارواVاد عبداالکرب خان اکرب « 
په قلم دي، چې د انجمن اصالح االفاغنه له خوا په اDانزو کې د جوړ شوي های 

ده » درې يتي ن« هسکول په کليزو جلسو کې س<ېج شوې دي. د اکرب لوم5ۍ ډرام
)کال د دې سکول په کليزه غون~ه کې س<يج شوې وه چې .م۱۹۲۷چې په ( 

  اصالحي ب©ه يې درلوده. 
ورپسې په نورو کلونو کې د ارواVاد اکرب نــورې ډرامــې هــم ســ<يج شــوې د دې 

  ډرامونو نومونه ( تعليم جديد، تهذيب جديد، او تربور) دي.
پــه دې پســې راز راز ســيايس، rــولنيزې، اصــالحي او انتبــاهي ډرامــې خپــرې 
شوې. په افغانستان کې تر دې وړاندې چې ډرامــې وليکلــې يش تربيتــي ډيالو%ونــه 
رامنdته شول، دا ډول لوم5ی ډيالوګ د مولوي صالح محمد ليکنــه ده چــې د پPــتو 

هـــ ش کــال د  ۱۳۰۰هـ ق کال خپور شوی او پــه  ۱۳۳۷دوهم دريس کتاب کې په 
ردانو د ســ<يج د پاســه اعليحرضت غازي امان هللا خان په حضور کــې د پــوهنې شــا%

لوبولی دی، خو دا بيا هم ډرامه نه ده او لوم5ن� ډرامه لکه نور د نــوي ادب د ژانرونــو 
) کال په کندهار کــې (توريــال� پPــتنه) ۱۳۱۹په Kېر پوهاند عبدالحی حبيبي په (

په نامه وليکله چې د طلوع افغان د ياد شوي کــال پــه کالI©ــه کــې نرشــ شــوه (چــې 
  )۲~ه کيسه هم بويل).(Jنې پوهان يې لن

 ۱۳۱۷د ارواVاد پوهاند عبدالحی حبيبي Kخه وروسته بشپ5ه شوې ډرامــه پــه 
  (�ل کال پياوړي ليکوال او Vه شاعر عبدالرح ن پژواک لــه خــوا (کليمــه داره روپــ
په نامه وليکل شوه، دغه يوه ح يس ډرامه ده چې د خپلواک� د جIــ5ې يــوه Kنــ~ه 

امې پېPې واقعــي دي او ژبــه يــې هــم د دې لپــاره چــې يې انdور ک5ې ده. د دې ډر 
اولس ته ورلن~ه يش په ساده نظم ده او Jای په Jای لن~ۍ هم په کــې راغــيل دي، 
په دې ډرامه کې د ډرامې د نظــم کولــو لرغــونی ســنت پــه Vــه تو%ــه ســاتل شــوی او 

 )۳پېPې د فن په ر¢ا کې انdور شوې دي.(
په هر حال که چېرې خپلې اصــيل موضــوع تــه راو%رJــو او د ارواVــاد بېنــوا پــه 
 lــولنr ډرامونو عمومي کتنه وکــ5و، نــو ويــالی شــو چــې د نومــوړي دغــه ډرامــې د يــو
مسوؤليت له مخې راrوکېديل دي او په rولــو کــې انتقــادي روحيــه ډېــره پيــاوړې ده. 

شــو او د هغــو پــه تــرڅ کــې  موږ په کې د هېندارې پــه Kېــر خپــل چاپېريــال ليــدالی
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کوالی شو چې خپل rولنيز مناســبات پــه Vــه تو%ــه تــررسه کــ5و چــې همــدا د ډرامــو 
  امتيازي خصوصيت هم %©ل کې"ي.

ډرامــه پــه نظــر کــې » زوړ %نهIــار« که چېرې په دې ل5 کې په Jــان5Iې تو%ــه د
 ونيسو، هغه نه يواJې د rولنې د بې عدالتيو Vه عکــايس کــ5ې ده، بلکــې د هغــې د
سمون الرې يې هم ل<ولې دي، د دې ډرامې اصيل کرک<ر يو ظا¦ او جابر خــان دی 
چې د غريبو او خوارو بز%رانو Jمکې يې په زور او جرب خپلې ک5ې دي، خپل زوی له 
کوره ش5ي او هغه هم مکتب پرې"دي او په چرسو روږدي کېــ"ي، د پــالر د مــlاث پــر 

سطه وژ�، خو پــه پــای کــې د خپــل زوی او رس خپل ورور د خپلو اجlو قاتالنو په وا
وراره د انتقامي عمل له املــه پــه هــر Kــه پPــې نه کېــ"ي لــه ظلــم او زور Kخــه الس 
اخيل او زوی هم راجIې"ي د پالر پــه ظلــم rولــه کــ5ې شــتمن� پــه خپلــو کليوالــو او 

  غريبو بز%رانو وېيش او د هغوی د Jوانانو لپاره هم د کار زمينه برابروي.
په دې ډرامه کې د دغو پېPو اصيل عامل په %وته يش، نو تر هر Kــه که چېرې 

د مخه rولنيزه ناان~ويل ده چې يو خوار او غريب Jوان د خپلو اقتصــادي ســتونزو لــه 
امله نه يش کواللی چې  په خپلې مينه کې بريــالی يش، خــو  بيــا بــرعکس د rــولنې 

ه اسانه تو%ه پرته له هــيÍ لوړ قرش( طبقه) شپېته کلن سپ� ږيری کوالی يش په ډېر 
راز قيد و بند Kخه يوې شــپاړس کلنــ� نجلــ� رسه د واده جو%ــه کېــدای يش، چــې 
دغه موضوع د ارواVاد بېنوا په دغې ډرامه کې په ډېــر هــwي ډول انعکــاس مونــدلی 

  دی.
کوم ارزVتونه چې په دې ډرامه کې ارزول کې"ي، تر هر Kــه  د مخــه د ليکــوال 

وليس ژبې د ليکلو قدرت او قوت لــري، پــه دغــې ډرامــه کــې  د قلم روا� ده، چې د
اصطالحات او تکيه کالمونه په Jان5Iي مهارت داسې اوډل شوي دي چې په اورېــدو 

  يې بې سواده س5ی هم کوالی يش چې په موضوع پوه يش او خوند ترې واخيل.
د هwي جوړVت له مخې دا ډرامه په Kلورو پردو کــې ليکــل شــوې ده. KرنIــه 

دا ډرامه د س<ېج لپاره ليکــل شــوې، نــو د ډرامــې پــه ډيکوريشــن کــې د ســ<يج چې 
  امکانات په نظر کې نيول شوي دي.

دلته الزمه ده چې ووايو د ليکوال له خوا پــه دې ډرامــه کــې کردارنIــاري او بيــا 
او هwمندانه تو%ه کارول شوې دي يا پــه بلــه  خربې اترې ( ډيالو%ونه) په ډېر ماهرانه
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وينا د ډيالو%ونو جوهر دومــره پــه ظرافــت ليکــل شــوی دی چــې اورېــدونکي او 
  لوستونکي يې د کرک<ر حقيقي ژبه بويل.

  پوهاند عبدالشکور رشاد د بېنوا د ډرامو په اړه خپل نظر داسې Kر%ندوي:
د افغا� rولنې د زورورو بې په دغو ډرامو کې ارواVاد مؤلف زيار کPلی دی، « 

الري او د اولس ناوړه دودونه پــه پســته خــو اغېزناکــه ژبــه بيــان کــ5ي، د ده پــه Jينــو 
ډرامــو کــې د دولتــي ادارو فســادونه او د وطــن تــر %<ــو جــار  کــاردارانو جعــل کــاري 

  سازشونه او حرام خوري بې پردې سوي دي.
) تــر زياتــه حــده platرغاونه( د فن له لحاظه د ارواVاد بېنوا د ډرامو جوړVت او

منطقي نظم لري، د پردو وېش يې هم د اولس روزمــره ژونــد تــه نــ"دې، خــربې اتــرې 
)Dialogue ــای رسه وړ دی، خــو دJ ــه دي او د ــه ژب ــه عاميان ــو پ ــې د خلک زوړ « ) ي

په دوهمه پرده کې که د توړي(الکن) خالو حوالدار خربې په توړي ژبــه وای » %نهIار
  )۴».(نIارۍ يې هم بده نه ده... Vه به وای منظر

ارواVاد بېنوا د يو مسلکي ډرامه ليکــونکي پــه تو%ــه د خپلــو کرک<رونــو علمــي،  
rولنيز او روا� حاالتو ته متوجه و، نو Jکه يې خپلــو کرک<رونــو تــه د هغــوی د ســويې 
 �رسه سم ډيالو%ونه برابر ک5ي دي، چې په طبعي ډول راغــيل چــې دا د يــوې بريــال

بېلIــې پــه تو%ــه دا د پــالر او زوی ډرامې اسايس Jان5Iنــه هــم %©ــل کېــدای يش، د 
  ډيالوګ:

آغا بادار: زه %نهIار يم، زه اقرار کــوم چــې زه ســتا او د خپــل ورور پــه حــق کــې 
  %نهIار يم.

  آغا جان: مIر د دې %ناه کفاره.
  آغا بادار: کفاره به يې Kه شی وي؟ زه هر Kه ته حارض يم.
  مرګ.آغا جان: دا %ناه يو شی کفاره لري چې هغه مرګ دی، 

  آغا بادار: مرګ؟
  آغا جان: هو مرګ.

  آغا بادار: ته ما وژنې؟
  آغا جان: هو زه ته وژنم.

  آغا بادار: په زړه کې دې هيÍ رحم نه در%رJي؟
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آغا جان: زه تا نه يم روزلی چې د رحم رسه آشنا شم زه ســتا مــرګ Kخــه خونــد 
  اخلم.
  زه خو دې پالر يم؟ آغا بادار: ولې؟ 

  آغا جان: ته مې دVمن يې.
  آغا بادار: زه هيÍ د پالر وايل حق پر ته نه لرم؟ 

  ) ۵آغا جان: لکه ما چې د  زوی وايل حق پر تا درلود! (
په دې ډرامه کې پېPې په طبيعي ډول پر مخ Jي يا په بله وينــا پــه دې ډرامــه 

نــو تــرمن¡ تناســب د يــو رVــتيني کې د کرک<رونو شخصيت، اروايي حالت او د کرک<رو 
  واقعيت په تو%ه راJلې"ي.

د دې ډرامې د نورو هدفونو په ل5 کې يــو هــم تفــريح ده چــې بايــد د اورېــدونکو 
خيال وساتل يش، په دې ډرامه کې ډېر داسې طنزي خــربې شــته چــې لوســتونکي 

  يې پر بنس� يوه خوله خندا کوالی يش. 
که چېرې د دې ډرامې پيغام ته lJ شو، نو داسې معلــومې"ي چــې ليکــوال د  

يو Jان5Iي هدف او موخې لپاره دغه ډرامه ليکلې او هغه دا چې ( آغا بادار)  غوندې 
حريص انسان ته د عربت درس ورک5ي او ورتــه ووايــي چــې د پيســو بــې Jايــه هــوس 

  دغسې ناوړه پايله لري. 
)  ډرامه چــې وېPــونکې ســيايس ډرامــه ده، پــه rولنــه همدارنIه د ( کلو رنdور 

کې د ويPو Jوانانو دنده په انقالs ډول Vــودل شــوې ده. پــه( کلــو رنdــور)  کــې د 
استاد ســيايس او rــولنيز  نظريــات مــوږ تــه پــه روVــانه تو%ــه راKر%نــدې"ي او کــومې 
د نيم5Iتياوې يې چې د پPتنو د ژوند په اړه يې ليــديل او محســوس کــ5ي هغــه يــې 
ډرامې د کرک<رونو په خربو کې په ډېر هــwي انــداز راKر%نــد کــ5ې دي. پــه حقيقــت 
کې د کلو رنdور ډرامه د Jان5Iو rولنيزو او سيايس هدفونو په موخه کPل شــوې ده. 

رنdــور پــروت او لــه » پPــتون« د بېلIې په توکه د ډرامې دغې برخې ته پاملرنــه کــوو: 
، م5 ال نه دی، خــو د ده او مــرګ تــرمن¡ هــم رنIه يې معلومې"ي چې د کلو رنdور دی

Kــه پاتــه نــه دي، کلــه کلــه ســرت%ې رو¢ــې کــ5ي، مIــر ژر د بــې هوVــ� چپــه پــرې 
  رايش....

» ملک«بل اړخ ته يې » خان« پPو ته دمIر، يو اړخ ته يې» خlات خور«يې رسته
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رنdور د رن¡ په شاوخوا کې خربې کوي. خlات خور: ناست دي، Kلور رسه د 
  خدای دې پرې اسانه ک5ي.... د رنdور حال Vه نه دی!

  خان: ستاسې دعا له برکته به....
  دمIر: د( خان خربه پرېکوي) ما خو ډېر پوخ دم پرې چو( چوف) ک5ی دی.

  خlات خور: رسه له دې هم بايد ډېر خlاتونه ويش...
  ..دمIر: صدقه رد بال.

  خان: Vه دې وويل... مIر؟
  خlات خور: مIر مIر نه غواړي، تاسې خانان همېش د خl دروازه ت5ئ!

ملک: تاسې ډېر Vه وواياست، خــو شــايد د خــان صــاحب فکــر بــه دا وي چــې 
  رنdور ته Kه ورپاته نه دي.

لن~ه دا چې ورو ورو د رنdــور ســرت%ې هــم تــ5ي، رنdــور لــ" پــه هــوښ راJــي دا 
  انdوروي:صحنه بيا داسې 

  رنdور: Kه کوئ؟ Kه رانه غواړئ. 
تاسې خو زما هر Kه راKخه غصب ک5ل، زما د باغ مېوې ، د مdکې غلې او نــور 
نعمتونه تاسې وخوړل، زه مو په وچه ډوډۍ وغولو¦... وينې مو راوچــې کــ5ې.... بــې 
را  واکه شوم، په رن¡ اخته شوم... بيا ال هم په دې حال کې رانه وېرېــ"ئ، الســونه مــو

  وت5ل اوس يواJې دا کتل مو هم راباندې پlزو نه دي؟ ولې ظاملانو!؟
خlات خور: راشئ توبه! پرتې او چ<يات يې رشوع ک5ه... ما ويــل چــې خــlات 

  وک5ئ خlات.... تاسې ونه منله، هللا فضل!
رنdور: چ<يات نه دي، رVتيا وايم... تاسې د خپلې %<ې لپاره زما وينې راوچــې 

ست5ی ستومانه ک5م، کلونه کلونه تېر شــول چــې تاســې زمــا د الس %<ــې ک5ې، زه مو 
رانه اخلئ، جامې مې رانه کاږئ، هر Kه خورئ، خــو زمــا د صــحت غــم نــه خــورئ..، 
اوس مو هم د خپلې %<ې لپاره په بسرت اچولی يم. کوم وخت چې زما هر Kه خالص 

لــه الس ږدي او دمIــر يش، بيا به نو ما پرې"دئ او تاسې به (دلته خlات خور پــه خو 
  )۶»(رس Vوروي.

د دې ويPوونکې سيايس ډرامې په پايله کې Kو وي¼ زمليان راKر%ندې"ي، 
چې د هر يوه په خوله کې ويPوونکې ترانه هم شته چې Jای Jای خپل هیبتناک 
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راژغوري او په دغې غ"ونه پورته کوي، چې په دې تو%ه رنdور د کلو له رنdه 
  ويPوونکې ترانه يې بدر%ه کوي:

  پاKه دلې پروت يې لکه م5ی بې ژوندونه
  په دروند خوب ويده پPتونه!

  وخت د ويدېدو نه دی وي¼ ک5ه وي¼ ک5ه خپل ر%ونه
  په دروند خوب ويده پPتونه

++++  
  نه %ورې و Jان ته چې ته Kه يې Kه دې کار دی

  خپل نوم درباندې بار دی
  ه ژوندی پايی د نيکو په صفتونهتر Kو ب

  )۷په دروند خوب ويده پPتونه(
د يادونې وړ ده چې د ارواVــاد بېنــوا دا ډرامــه د rــولنې د روان بهــl د ليــد پــر 
بنس� په Jان5Iې زما� مقطع کې راrوکېدلې ده. نو په دې تو%ه د تخيــل محصــول 

ې چــې  پــه ډرامــه نه ده، بلکې په rولنه کې يې ماخذ موجود دی، نو Jکه هغــه پېPــ
  کې رازې"ي په ډېر طبیعي او منطقي تو%ه پرمخ Jي.

ډيالو%ونه يې اغېزناک دي، ژبه يې روانه ده، چې کرک<رونــه يــې پــه اســان� رسه 
خپل خان په کې موندلی يش، د ليکــوال کــ ل پــه دې کــې دی چــې ســيايس وچ 

نــه رسه کلک مفاهيم په داسې هــwي انــداز بيــانوي چــې لوســتونکي تــر پايــه لــه Jا
  بوخت سا±.

دلته د يادونې وړ ده چې د ارواVاد بېنوا د rولو ډرامو په اړه خربې کول د يــوې 
مقالې له حوصلې Kخه وتلی کار دی، خــو دومــره بايــد ووايــو چــې  د نومــوړي rــولې 
پPتو او دري ډرامې  او �ايشنامې لکه: آشيانه عقاب،  زرن}، حکومت بيــدار اســت، 

، زه وخت نه لرم،  او نورې... د Vو ډرامو په کتار کــې راتــالی طوق لعنت، د وطن آواز
  يش او ډېرې خربې پرې کېدای يش.

په rوليز ډول د هغه په ډرامونو کې د تربIن�، ناوړه دودونو او رواجونو، رشوت 
او دولتي دستIاه کې د(بlوکراس�) پر مسايلو باندې په جدي تو%ه انتقاد شوی 
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دی، چې په rولو دغو ډرامو کې خپل لوستونکي او اورېدونکي په Vکلو 
  پيغامونو بدر%ه کوي.

  :پايله
بېنــوا ډرامــې د پPــتو داســتا� ادبيــاتو پــه تــاريخي او پــه rــوليز ډول د اســتاد 

انتقادي Kې5نه کــې د Jــان5Iي ارزVــت لرونکــې دي. د هغــه ډرامــې د افغــا� او پــه 
Jــان5Iي ډول د پPــتني مــاحول او چاپېريــال د حقيقــي پېPــو انعکــاس دی چــې د 

  خلکو د ناوړه دودونو د اصالح او سمون لپاره يې ليکيل دي.
ډرامو سوژه او منdپانIه زياتره د هغه وخــت د خانــانو، ملکــانو د ارواVاد بېنوا د 

پر نارواوو، د تربIن� پر ناوړه دودونو، رشوت او نورو rولنيزو مسايلو بانــدې راKرخــي، 
چې rولې دغه پېPې رس تر پايه منطقي تسلسل مومي، اضايف پېPې په کــې Jــای 

  نه مومي.
رونــو تــرمن¡ د ډيــالوګ پــر د فني ارزVــت لــه مخــې  د همــدغو ډرامونــو د کرک< 

تناسب، د پېPو پر منطقي تسلسل، د ديالو%ونو پر Vکالييز اړخ او په rــوليزه تو%ــه د 
دغو ډرامونو په اصيل هدف(پيغام) باندې مفصل بحــث شــوی دی، چــې پيغــام بايــد 
منطقي او حقيقي وي، Jکه خيايل او له واقعيته لېرې پيغام د منلو وړ نه دی، Jکــه 

مثبت اغېز پر Jای منفي اغېز Vندي چې له نېکمرغه د استاد بېنوا  مجهول پيغام د
د ډرامو rول پيغامونه د لوستونکو او اورېدونکو په ذهن کې يوه Vکلې او مثبتــه ايــ~يا 

  رامنdته کوي او عميل ک5نې ته يې رابويل.
  مأخذونه:

هاشــمي، ســيد محــی الــدين، د نــÎي ادب ډولونــه، د افغانســتان د علومــو  -۱
  مخونه. ۱۳۷-۱۳۶ل کال،  ۱۳۹۴مي، ه يون مطبعه، اکاډ

رفيع، حبيب هللا، د پPتو نننی ادب، د افغان ياد( غالم محی الــدين افغــان  -۲
د شپېتم تل� په وياړ) د مقــالو تولIــه ، کابــل پوهنتــون، د ژبــو او ادبيــاتو پــوهنdی، 

  مخونه. ۸۶-۸۵ل کال،  ۱۳۶۰
) %©ــه، د افغانســتان د علومــو ۷-۶زمان الدين، پPتو ډرامــې، کابــل مجلــه،( -۳

  مخ. ۸ل کال،  ۱۳۶۲اکاډمي، د ژبو او ادبياتو مرکز، 
رشاد، عبدالشکور، زوړ %نهIار، (د استاد بېنوا)  د ډرامونو rولIه، د  -۴
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  مخ. ۶ل کال د رسيزې ۱۳۶۷هwمندانو اتحاديه، د آريانا مطبعه، 
  مخونه. ۱۹-۱۸اثر، ه غه  -۵
  مخونه. ۱۸۶-۱۸۴هاشمي، سيد محی الدين، د نÎي ادب ډولونه،  -۶
 مخونه. ۱۸۸-۱۸۷ه غه اثر،  -۷
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 سیداصغر هاشمي

  
 په 'ې�نې کې د خاکې ارز4ت

  
  لن�يز:

ته د خاکې جوړولو الرې په دغې Kې5نېزه مقاله کې عامو او خاصو لیکوالو 
چارې او په لیکنه کې د خاکې ارزVت Vودل شوی، دا چې د هرې لیکنې لوی 
رسلیک د منdپانIې رسه، هر Kپرکی د بل Kپرکي رسه، هر لوی رسلیک له بل لوی 
رسلیک رسه، هر کوچنی رسلیک له بل کوچني رسلیک رسه او په همدې ډول د 

پایه پورې یو له بل رسه معنوي اړیکه ولري، په  زنld په شکل باید لیکنه له پیله تر
دغه مقاله کې Vودل شوې. په خاکه کې د Kپرکیو ویشنه، د Kپرکیو تنظیم او 
همدارنIه د rولې موضوع په منdپانIیزې اړیکې خربې شوې دي. هغه کسان چې 
غواړي علمي کارونه وک5ي کوالی يش له دې مقالې %<ه واخيل او د خاکې جوړولو 

  چارو معلومات تر السه ک5ي.الرو 
  :رسیزه

د دغې لیکنې هدف لیکوالو ته په عميل ډول د خاکې د الرو چارو Vودل دي، 
د لیکنې ارزVت په دې کې دی چې rول عام جوړVتونه(مقاله، رساله او کتاب) او 
خاص جوړVتونه(مونو%راف، تیزس او ډيزرrيشن) لیکنو لپاره د یوې علمي خاکې 

  مسله ده نو د لیکنې ارزVت له همدې Kخه Kر%ندی"ي.جوړول بنس<يزه 
خاکه د Kې5ونکي لپاره د کار په وخت کې داسې حیثت لري، لکه انجیــw چــې 
کله یو تعمیر جوړوي او د نقيش مطابق خپل کارونه پر مخ بوJي. دا چې انجیw بــې 

Kې5نــه کــې کــه خاکــه مخکــې  نقيش خپل کار سم پر مخ وړلی نه يش، دغه شان په
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  جوړه شوې نه وي، د تحقیق کار به له ستونزو رسه مخامخ يش. 
  د دې �ې
نې اهمیت او مربمیت:

هره Kې5نیزه لیکنه باید ارزVت او اهمیت ولــري، زمــا د لیکنــې اهمیــت پــه دې 
کې دی، چې Kې5ونکیو ته مخکې له Kې5نې د خاکې جوړولو الرې چارې Vــيي او دا 

وي، چې مخکې له Kې5نې خاکه ترتیبول د Kې5ونکيو رسه په کــارونو کــې اهمیت بیان
  Kومره مرسته کوي او ده ته د الرVوونې سبب %رJي.

د لیکنې مربمیت(نویوالی) په دې کې دی، چې د Kې5نې پــه اړه مقــالې کمــې 
لیکل شوې دي او په همدې ډول په خاکې جوړولــو بانــدې هــم مقــالې کمــې لیکــل 

Vک5ی، چې په نوي فکــر او نظــر خپلــه لیکنــه پــه داســې ډول شوې دي  او ما کو ¼
  وړاندې ک5م چې لیکوال ته یو عميل بېلIه وي.

په دغه مقاله کې د لیکوالو نظریات او افکار د خاکې په اړه اخیستل شوې دي 
رسبېــره  نــورو مهموکــارونوپر د تحقيق ته محقق  او د هر یوه په نظر خربې شوې دي.

  ول رضوري دي.جوړ که خا هر د Kې5نيزې موضوع لپا
  د �ې
نې موخې:

د دې لیکنې اصيل موخه Kې5ونکیو تــه د خــاکې جــوړونې عمــيل الرې چــارې  
Vودل دي. دا چې Kې5ونکی مخکې لــه Kې5نــې خاکــه جــوړوي اهمیــت یــې Vــودل 
شوی دی، دا چې د محقــق علمــي او اکاډمیکــه Kې5نــه Vــه پــر مــخ الړه يش او د یــو 

  رسته وک5ي، یادونه یې شوې ده.چراغ په ډول خاکه وررسه م
  د �ې
نې پو�تنې:

  ـ خاکه Kه ته وايي؟
  ـ په Kې5نه کې خاکه Kه اهمیت لري؟
  ـ خاکه باید کله او KنIه جوړه يش؟

  ـ  په خاکه کې د Kپرکیو معنوي اړیکه Kومره اهمیت لري؟
ـ د Kې5نې لــوی رسلیــک د خــاکې رسه، هــر Kپرکــی د بــل Kپرکــي رسه، د هــر 

  Kپرکي لوی رسلیک د نورو Kپرکیو د لویو رسلیکونو رسه کوم ډول ت5او ولري؟ 
  د �ې
نې روش

  د کتابتو� Kې5نېز ډول او ترشیحي او تحلیيل مېتوده %<ه اخیستل شوې ده.   
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  د �ې
نې اصيل م�: 
)  Synopsisپه انIريزې کــې( په عرs کې(خطة) او ه د اردو ژبې لغت دی،خاک

هغه پالن، لن~يز،ک5نالره يا اومه نقشــه چــې د کتــاب، رســالې،  يعنې د کار ،واييورته 
  خاکې Kخه عبارت دى.  له ،مخه جوړې"ي دKخه مونو%راف، تېزس او ډيزرrيشن 

Kې5نې لپاره چې کومه rاکلې موضــوع پــر Kپرکــو، عبدالحميد عبايس وايي:(د 
  )  په نوم يادې"ي.Outlineخاکې ( لهرسليکونو او بحثونو ويشل کې"ي، 

يو بل عا¦ وايي: (تحقيقي خاکه په عامــه تو%ــه د آر تحقيــق يــوه لنــ~ه پېژندنــه 
دى: داسې پالن رسه برابره ده، يو بل نظر  لهکې د خاکې معنا  په Jينو Jايونو ده.) 

 Kې5نيــزو پــرنــوم دى،  لــه بلــه رسه ت5لــو يو او لوډوېشلو، او  ،بېلو تصوراتو خاکه د بېال"
مخه چې کوم پالن جــوړې"ي هغــې  په هره KانIه کې ترکار د رسبېره، د ژوند کالبونو

   )  ۱(."ته خاکه وايي
خاکــه د Kې5ونکــي د Kې5نــې لپــاره ډېــره مهمــه ده او محقــق کــوىل يش چــې 

پــالن رهــربي کــ5ي، دا يــو اســايس او  قيم ډول د خپل کــارمستپه دخاکې په مرسته 
هــم ويــل  ســاخت � جوړVــتدې مرحلــې تــه د بحــث او پل<نــې  ی،د پــ5اوبنيــادي 
  کې"ي. 

   د خاکې په باب د اردو ژبې مفهوم داسې دی:

ــاص  ــام او خ ــې ع ــالې(د Kې5ن ــاب، مق ــر، کت ــه د تعمی ــې خاک ــت ک ــه حقیق پ
نقشــه ده چــې د عــ رت پــه جوړولــو او د جوړVتونه) لوم5نی یا ابتدايي جــوړه شــوې 
  Kې5نې په Vه پرمخ وړلو کې مرسته کوي.

    ای جي رات د خاکې د مفهوم په اړه داسې وايي: 

خاکه د لیکلو یو ساده او منظم پالن دی، چــې د نظریــاتو د وېــش او منظمولــو 
  ) ۲لپاره په کارې"ي.د خاکې اسايس دنده د نظریاتو ترمن¡ د روابطو Vودل دي.(

 د مســجد ،لپاره مختلفې نقشې جوړوي د ابادولو تعمlونو بېلو بېال د انجيwیو 
بېلو اهدافو لپاره ډول ډول نقشې  لپاره جدا نقشه او د بېال ډول نقشه، د کور لپاره يو

د آبادۍ اســاس او بنيــاد  ۍ نه مخکې رضوري اودابا لهتياروي، دا نقشې د تعمlاتو 
لپــاره مختلفــې خــاکې  تخصصــاتو بېلو بېال %©ل کې"ي، دغه ډول د بېالبېلو Kې5نو او
پــه همــدې ډول د  ،لپاره نقشــه رضوري ده جوړې"ي.لکه KنIه چې د تعمl دجوړولو
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  دى.  اسايس کار Kې5نې او پل<نې لپاره د خاکې جوړول يو
وت، مهارت، فکر، سوچ او دقــت رسه ډېر ق لهKې5ونکى کې  د خاکې په جوړولو

و ليکوالــ ، په خاص ډول په اړونده موضوع او په عام ډول د نوروويمخ جوړ  د کاغذ پر
ليکوالــو د  ، Jکــه چــې د نــوروکــ5ينظــره تېــرې له خاکې بايد مطالعه او  او محققینو

طرز او  ،جوړولوو نو له خاکیپه مطالعې رسه د محقق خاکه نوې او د نورو محقق وخاک
  )  ۳(.ې ويمثبته استفاده ک5  یې طريقې نه

په تحقیق کا فن نومي اثر کــې راغــيل دي:"د کــور لــه جوړولــو Kخــه مخکــې د 
نقشې جوړول مهم اصل دی، کله چې د انجیw له خــوا نقشــه جــوړه او پرنــ� يش، د 
تحقیق خاکه همدا معنا لري."، یعنې له لیکلو مخکې د کاغذ پر مخ خاکه Kې5نه پــه 

  ره برابروي او له بې الرۍ یې سا±. مستقیمه ال 
له مجسمه جوړوونکي رسه د مجسمې په جوړولــو کــې ذهنــي او فکــري طرحــه 
وي او د دې امکان هم شته چې په کاغــذ یــې رســم کــ5ي چــې دې تــه د بــت خاکــه 
ویالی شو. که چېرې یوه کورن� له یوه کور Kخه بل کور ته ک~ه وک5ي نو مجبــور دي 

ه بــه خپــل خپــل Jــای کــې کېــ"دي، کوچونــه، تلویزیــون، چې د کــور ســامان لــه رس 
املاری، میزونه او داسې نــور ســامان پــه داســې مناســبو Jــایونو کــې ږدي چــې Vــه 
Vکاره يش، له کور د خاوند رسه د سامان په ایPودلو کې چې کومــه طرحــه وي دا د 

  ) ۴کور د تنظیم خاکه ده. (
 فکــر کولــو وروســته رامــن¡ه ليوه ډېره Vه خاکه هغه ده چې د ژورې مطالعې او 

په خاکه کې د رسلیکونو Jــای د رضورت پــر اســاس بــدلولی شــو او یــا ورتــه  ته يش.
تغییر ورکوالی شو، د خاکې %<ه دا ده، که چېرې محقق ته کوم نوی عنوان ذهن تــه 

  رايش نو کوالی يش چې په کې Jای پرJای يې  ک5ي.
راوړلو لپــاره اثــار لیکــل کېــ"ي د اکÎو علمي رتبو او تحصیيل اسنادو د الس ته 

چې خاکې ورته مخکې له مخکې جوړې"ي او مربوطه ادارو تــه ورکــول کېــ"ي چــې د 
دې کار یوه نیم5Iتیا دا ده چې خاکې پــه ډېــره عجلــه جــوړې شــوې وي او محقــق د 
خاکې په اړه زیاته مطالعه ک5ې نه وي. د خاکې جوړولو لپاره له rولــو مهمــه مســله د 

  اته مطالعه ده.موضوع په اړه زی
د ورJني Vه او کامیاب ژوند تیرولو لپاره یو کامیاب پالن تــه رضورت وي. بایــد 
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د ژوند لپاره یوه طرحه ولرو او د خوشحاله ژوند لپاره د اینده په فکر کــې واوســو او لــه 
  سو.خپل تیر ژوند نه عربت واخلو او د حال په قدر پوه واو 

َمْت لَِغدٍ هللا تعالی فرماييل دي:(   ۱۸:سورۃ الحرش)  َولْتَنظُْر نَْفٌس مَّا قَدَّ
  ژباړه:هر Kوک دې دا و%وري چې د سبا لپاره یې Kه ک5ي دي.

د قرآن کریم د پورته ایات مفهوم ثابتوي چې انسانان باید د دنیا او عقبا د ژوند 
  Vه تېرولو لپاره له Jانه رسه پالن ولري.

  :خاکه کې د �پرکو وېشنهپه 
اکÎه علمي او تحقیقا± لیکنې د دې لپــاره پــه برخــو او Kپرکــو ویشــل کېــ"ي 
چې د کار ساحه او برخې یې Kر%ندې وي. که چېرې لیکوال ته کــوم نــوی رسلیــک 
مخې ته رايش نو کوالی يش چــې پــه خپــل Jــای کــې يــې ذکــر کــ5ي او همدارنIــه 

  وي ختم یې ک5ي. کوالی يش چې که کوم رسلیک یې خوښ نه
ــه برخــو برخــو  د موضــوع انتخــاب او همــدغې موضــوع تــه خاکــه جــوړول او پ

دا چــې  وي، خــاکې Kپرکــي بايــد معلــومویشــل یــې د نــیم کــار پــوره کــول دي. د 
دې ترتيــب د Kپرکــو راوړل پــه خپــل Jــاى مــاو پــه ه، دوهــم Kپرکــی اول Kپرکــى

رسه Kپرکـــو  لـــه ،اصـــيل موضـــوعد ې5نـــې خاصـــه تجربـــه غـــواړي. د Kې5نـــې Kد 
ـــه ـــوي رابط ـــه رضوري ده، معن ـــÅ رسه رابط ـــه اصـــيل م ـــک ل ـــې او د رس لی د  چ

پـــه لوســـتلو د Kې5نـــې اصـــيل روح رسه لوســـتونکى بلـــد يش، موضـــوع د عنـــوان 
 رسي لــوی Kپرکــد هــر مهمــه ده، هــم مــن¡ معنــوي رابطــه  دغــه شــان د Kپرکــو تــر

  .  ولريد معنا له مخې رابطه رسه عنوانونو  لهليک 
ــاکې  ــاى راوړل او د عنوانونــو د خ J ــل ــه خپ ــو پ ــوړول، د Kپرکي ــب او ج ترتي

  کې مهم دى.  هترتيب او تنظيم په Kې5ن
 د يوې Kې5نــې د موضــوع Kپرکــي، لــوى او واړه رسليکونــه، ترتيــب او تنظــيم او

چې Kې5ونکــى د هغــې لــه مخــې د منــابعو پــه ل<ــه کــې  ياشارې له دې امله اړين د
پرتــه د Kخه ونه نقل کوي، له دغسې ترتيب او تنظيم قتباساکې"ي، عبارتونه ل<وي او 

  .اړوندو عباراتو تالش زVت زيات ستونزمن دى
 یت له مخې هر فصل(Kپرکى) پرخپل Jاى راغلــیپه خاکه کې د Jاى د موقع

  . ويراغيل کې Jايونو  وخپله او په هرKپرکي کې هر لوى او وړوکى رسليک پ وي
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  :د �پرکو اوډون او تنظیم
د خاکې له مهمو Jان5Iنو Kخه یوه برخه د Kپرکو ترتیب دی. محقق باید په 
دې پوه يش چې لوم5ی Kپرکی کوم او همدارنIه په ترتیب رسه تر پایه پورې 
Kپرکي یو پر بل پسې KنIه راوړي.دی باید دا علمي صالحیت ولري چې په هر 

کې کوم رسلیکونه راوړي. هرKپرکی له بل Kپرکي رسه معناییزه رابطه ولري  Kپرکي
  او د Kپرکو تر پایه پورې دغه رابطه موجوده وي.

  :د لویو رسلیکونو علمي اړیکه
که خاکه Kپرکي ولري او هر Kپرکی بېال بېل لوی معنا لرونکي رسلیکونه ولري 

لیک له بل لوی رسلیک رسه نوباید د Kپرکو پر معنوي اړیکو رسبیره هر لوی رس 
معناییزه رابطه ولري.که چېرې محقق(د حمزه بابا په شعرونوکې د معنا له مخې د 
عرفا� شعرونو شننه) تررسلیک الندې موضوع تحقیق ته غوره ک5ي نودی دې د 
حمزه په شعرونو کې یوازې او یوازې پر همدغې برخې کار وک5ي او همدارنIه دې په 

بابا د شعرونو د rاکل شوې موضوع اړوند رسلیکونه وي او د دې موضوع کې د حمزه 
موضوع پر خوا او شا و%رJي او له موضوع نه باید خارج نه يش. هر رسلیک له عنوان 

  رسه علمي رابطه ولري.
  :د کوچنیو رسلیکونو اړیکه

په خاکه کې پر Kپرکو رسبیره د لویــو رسلیکونــو تــر مــن¡ محتــواییزه رابطــه هــم 
او همدارنIه د کوچنیو رسلیکنو اړیکه لــه لویــو رسلیکونــو رسه او پــه همــدې اړینه ده 

  تو%ه له کوچنیو رسلیکونو رسه د لویو رسلیکونو رابطه هم اړینه ده. 
  :له موضوع رسه د لوی رسلیک اړیکه
وک5ي او د منdپانIې لــه مخــې  استازیتوبد Kې5نې عنوان بايد د rولې Kې5نې 

  ولري.  له rول مÅ رسه معنوي ت5او
ولو د عنوان معنــا تــه مبايدکم وي او که د عنوان د الفاظو په ک د رسليک الفاظ

، نو Vه داده چې الفاظ کم نــه يش د عنــوان لــه الفاظوKخــه د موضــوع رسې"يزيان 
موضــوعاتو رسليکونــه د تخليقــي موضــوعاتو لــه  واى يش. د Kې5نيــز یــدمحتــوا Kر%ند
او يــا منثــوري مجمــوعې  ېنې داسې شــعري rــولIېتوپېر لري. J بشپ5رسليکوو رسه 

شو Kر%ندوىل چې شــعري rولIــه ده او کــه ه شته دي چې د رسليک په لوستلو يې ن



  په *ې�نې کې د خاکې ارز'ت

١٧٥ 
 

په نÎي rولIو کې داسې �ونې هم شته، چــې لــه رسليکونــو يــې دا نــه  .نÎي rولIه
بتوىل چــې نــاول، رومــان او کــه لنــ~ه کيســه ده، خــو د تخليقــاتو بــرعکس د شــو ثــا

 وي اړیکــهاصــيل مــÅ رسه يــې معنــ لــهکاره، واضح، Kر%نــد او Vتحقيقاتو رسليکونو 
  بېل رسليکونه ورک5ل يش. په لحاظ د Kې5نې کالبونو ته بايد بېال Kومره وايلوي. د 

ډيزرrيشن) لويواىل او پراخواىل د (مقالې، رسالې، کتاب، مونو%راف، تيزس او 
په کار  تدق Jينې وخت رسه توپېر لري نو له همدې امله د رسليکونو په انتخاب کې

  دی.
، خو د ډيزرrيشن ول سم کار دیرسليک انتخاب تحقيقې مقالې لپاره محدود د

  . ه کول مهمه خربه دهلپاره لوى او پراخ رسليک غور 
 د اصيل مÅ �اينده %ي وک5ي او دباید  ليک Vه Kې5ونکي د Kې5نې رس د

  د اثر تصوير مخې ته رايش.  رسليک په لوستلو کې
منdپانIې رسه معنوي ت5او نه  لوی رسلیک لهډېر داسې کتابونه شته چې 

lلري، د ش (تو شعر و ادب تاريخPد پ)ىrاثر  تر رسليک الندې افضل خان بريکو
پراخ او  یېرسليک . ابطه نه لرير  علميمنdپانIې رسه  لهليکىل، د دې اثر رسليک 

د  ې)  دور هاو درµ همهلوى دى او د کميت په لحاظ د پPتو ادبياتو(لرغونې، دو 
مې دورې ادبياتو بحث هشعر او ادب پر تاريخ بحث ولري چې د لرغونې دورې او دو 

اثر لپاره داسې موضوع  کې په نشت حساب دى، Kې5ونکى بايد هېÍ کله ده پ
خپل عنوان رسه  لهې عنوان دې نيم5Iتياوې ولري.Kې5نه چ رسلیک ونه rاکي

Kې5نې رسه موافق وي، هسې نه چې د موضوع عنوان يو ىش او  لهمطابق او عنوان 
  بل يش نه حکايت وک5ي.  لهKې5نه 

  منهج البحث کې د عنوان په اړه داسې راغيل دي:
د Kې5نيزې موضوع رسلیک دې د هر بل ډول اثر د رسلیک په Kېر په دقت 
وrاکل يش، یو Vه رسلیک د کار ارزVت لوړوي، ډېر لوستونکي او عالقمندان 
مطالعې ته جلبوي، Vايي تر اوسه پورې مو ډېر په زړه پورې عنوانونه لیديل وي، که 

و شاید چې د کتاب Kه هم د rول کتاب د مطالعې لپاره مو وخت نه درلوده ن
رسلیک ستاسې په ذهن کې ژوندی پاتی يش او د هغې د مطالعې ذوق مو ژوندی 
پاتې يش.کله چې عنوانونه په مسلکي مهارت رسه وrاکل يش، نو هغه Kوک چې د 
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کتاب د لوستلو رسه ډېره کمه عالقه لري، هغه هم دې ته متوجې کوي چې کتاب 
اړیکې له خاکې رسه اړینې دي او همدارنIه ولويل نو په Kې5نه کې د لوی رسلیک 
  ) ۵موضوع د خاکې رسه علمي ت5او ولري.(

په پای کې د دې خربې یادونه اړینه بو¦:د موضوع خاکه باید له لوی 
رسلیک، له Kپرکو، له لویو رسلیکونو، له کوچنیو رسلیکونو، هر Kپرکی له بل 

هر لوی رسلیک له rولو  Kپرکي رسه، لوی رسلیک له rولو لویو رسلیکونو رسه،
  کوچنیو رسلیکونو، کوچني رسلیکونه یو د بل رسه rول زنdیري معنوي رابطه ولري.

د تحقیق فزیکي او معنوي جوړVت پيل کول په Kې5نه کې خپل ارزVــت لــري، 
  Jېنې لیکوال په شکيل خوا او Jېنې بیا په محتوا تاکید کوي.

چې په تحقیق کې لــه لیکــوال خاکه د Kې5نې په پيل کې د دې لپاره جوړي"ي 
  رسه په عميل کار کې مرسته کوي او دې ته د Kراغ حیثیت لري.

د Kې5نې په کارونو کې خاکه زیــات ارزVــت لــري، د Kې5نــې Kپرکــي، لــویي او 
  وړې برخې او همدارنIه اصيل او فرعي رسلیکونه په کې موجود وي.

هغو لیکل5ونو کتــل په تحقیق کې مخکې له مخکې مواد او مراجع پیدا کول، د 
او د نوو عنوانونو د پیدا کولو پــه اړه کوVــ¼ کــول د دې المــل کېــ"ي چــې محقــق د 

  تحقیق لپاره نوې او په زړه پورې خاکه جوړه ک5ي.
د Vې خاکې لپاره نوي رسلیکونه مهــم دي او نــوې فرضــيي پــه کــې اثبــات تــه 

او مــوادو تــه پــه  رسېديل وي، محقق مجبور دی د Jان5Iې موضوع په اړه اثار مطالعه
انتقادي او د شک په نظر و%وري چې دی د نوو رسلیکونو د پيــدا کېــدو پــه کــار کــې 

  کامیاب يش.
د Vې خاکې په جوړولو کې د انتخــاب شــوې موضــوع پــه اړه لیکــل شــوو اثــارو 

 خاکو مطالعه رضوري کار دی.
د  . د لیکل5 د Kپرکو، لویو او وړو رسلیکونو تر من¡ منطقي تسلســل مهــم دی،۱

هر فصل د لویو او وړو رسلیکونو لپاره دې په زړه پورې او جــذاب عنوانونــه غــوره يش. 
Vه به دا وي چې هرKپرکی او یا د موضوع هره لویه برخه په Jــان5Iي مــخ کــې پیــل 

  يش.
. په لیکل5 کې د اصيل موضوع لوی عنوان د فصلونو له عنوانونو رسه معنــایي ۲



  په *ې�نې کې د خاکې ارز'ت

١٧٧ 
 

  اړیکه ولري، له rولو لویو او وړو رسلیکونو رسه هم معنوي ت5او ولري.
د هر Kپرکــي منdپانIــه د بــل Kپرکــي لــه منdپــانIې رسه، د هرKپرکــي لــوی 

رسلیکونــو رسه او rــول عنوان له خپلو لویو او وړو رسلیکونو رسه، rول Kپرکي له rولــو 
  رسلیکونه له rولو Kپرکیو رسه د زنdیر په شکل په معناکې رسه رابطه ولري.

. د هــر Kپرکــي لــوی عنــوان لــه محتــوا رسه او هــر لــوی او وړوکــی رسلیــک د ۳
  موضوع له منdپانIې رسه متناسبه او علمي اړیکه ولري.

وع محتـــوا . د لیکلــ5 پــه لیــدلو او لوســتلو رسه لوســتونکی د اصــيل موضــ۴
  انdورک5ي او په دې پوه يش چې موضوع د Kه يش په اړه لیکل شوې ده.

 :پايله
خاکه د Kې5نې هغه نقشه ده چې د تحقیق علمي ما¢� پــرې لــه پیلــه تــر پایــه 
ابادې"ي. هره Kې5نيزه موضوع خاکې ته رضورت لري او خاکه علمي کار تــه الرVــوونه 

  کوي.
خکې جوړه يش او قدم په قــدم عمــيل يش. خاکه باید د Kې5نې د کار له پیله م

Vه خاکه د Vې لیکنې �ایند%ي کوالی يش، Jکه چې د خاکې هر Kپرکــی، لــوی 
او کوچنی رسلیک په اصلې موضوع کې موجود وي او د هر عنــوان تحلیــل او تفســیر 

  Kې5نې الری او لوری ورکوي.
ز شــوې په دې مقاله کې د خاکې پر اهمیت بحــث شــوی او لیکوالــو تــه وړانــدی

  چې د Kې5نې لپاره علمي خاکه جوړه ک5ي چې علمي کار سم پر مخ والړ يش. 
  :مأخذونه

  .قرآن کریم۱
.عبداملالک همت: د مقــالې لیکلــو اصــول او د مطــالعې او Kې5نــې الرVــود، ۲

  مخونه ۴۵ـ ۴۴ل کال،  ۱۳۸۸دوهم چاپ، صحاف نرشا± موسسه، 
دوهــم چــاپ، نیشــنل بــوک .پروفیرسعبدالحمید خان عباسی:اصول تحقیق، ۳

  مخ. ۹۹م کال،  ۲۰۱۵فاون~يشن، اسالم اباد، 
ل  ۱۳۸۵. دکتور فخرالدین قانت: د علمــي Kې5نــو او پل<نــو تIــالره، پيPــور، ۴

  مخ. ۳۱کال، 
.پروفیسـرعبدالحمید خان عباسی:اصول تحقیق،دوهم چــاپ، نیشــنل بــوک ۵
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  مخ. ۱۰۰م کال،  ۲۰۱۵فاون~يشن، اسالم اباد، 
.پوهنیار سیداصغر هاشمي: د Kې5نې بنس<ونه، یــار خپرندویــه rولنــه، جــالل ۶

  مخ.۱۵۲ل کال،  ۱۳۹۴اباد، 
.پوهنیار سیداصغر هاشمي:د %ل پاچا الفت د شعرونو منdپانIېزه او جــولیزه ۷

  مخونه.ل کال، د ـ ط  K۱۳۹۴ې5نه، دانش خپرندویه rولنه، پیPور، 
.پوهنیار سیداصغر هاشمي:د شعر تیوري، هاشمي خپرندویه rولنــه، پيPــور، ۸
 ل کال، الف ـ ب مخونه. ۱۳۹۵
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  فضل الرحمن علیزیKې5نیار 

  
  د غز; د اندړو د سيمې کن7اک6

  
  :لن�يز

ملتونو د کلتور ســطحه  کلتور يا فرهن} د ملتونو د تهذيب او Dدن نPانه ده؛ د
هغه وخت موږ ته Vه Kر%ندي"ي، چې د هغو خلکو په فولکلور Vه وپــوهې"و او د هغــو 
له فولکلور رسه Vه بلدتيا  ولرو.کلتور يا فرهن} د انسان د ارتقايي ژونــد او عمــل يــوه 
مجموعي پانIه ده، چې د انســا� ژونــد لــه پيلــه تــر اوســه پــورې ورو ورو را غونــ~ه او 

  وې ده.خوندي ش
دا چې د واده ( Vادۍ) بدلې د پPتني اولس د فولکلور هغه برخه ده، چې لــه 
لن~یو او کاک5یو را ورسته خوندور ژانر %©ــل کېــ"ي، زیــاتره طنــزي او خنــدوونکې ب©ــه 
لري، چې په ډېری پPتني سيمو کې ويل کې"ي. په دې ليکنه کې د غز� واليــت د 

ې شــوې او تحليــل شــوي، چــې د همــدې  اندړو د سيمې د واده Jينــې بــدلې را rــول
  سيمې اوسېدونکي ورته کنdاک� او يا هم پيغورونه يا طعنې وايي.

  :رسيزه
د ن5ۍ هر اولس او هره rولنــه Jــان5Iی فرهنــ} او کلتــور، دود او دســتور لــري، 
چې د دوی د عقايــدو،ک5و وړو، دود او دســتور Vــکارندويي کــوي. زمــوږ %ــران هېــواد 

تاریخ لري او د تاريخ په هره دوره کې يــې د و%ــ5و ملــن د افغــا�   افغانستان لرغونی 
ي نســل تــه يــې د امانــت پــه ډول ســپارلې فولکلور له %لو ډکه ساتلې او خپل راتلونک

ده؛ خو دا باید له یاده ونه وېستل يش، چې د زمانې په تېرېــدو رسه Jینــي بدلونونــه 
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په کې راغيل دي او ال په کې راJي، البته دا تغيیر او بدلون د يوې rولنې د مادي او 
  معنوي %<و په له امله رامن¡ ته کې"ي.

نتــه بېــل ســیمه يیــز فولکــور لــري، د يــوې داچې د افغانستان لرغونی ملــت Jا
سیمې دود او دستور د يوې بلې سیمې له  دود او دستور Kخه په Jینــو مــواردو کــې 
توپl لري، نو له همدې امله د پPتني فولکلور ملنه ډېره پراخه ده او د هرې ســيمې 
په رواجونو او دودونــو بانــدې کتــابونو، کتابونــه خــربې کېــدای يش. داچــې  د غــز� 

اليت د پPتني سيمو  په زياترو رواجونو او دونونو باندې خــربې نــه دي شــوي او ورځ و 
تر بلې د بدلون او تغيl  په حال کې دي، نو Jکه مې وپتېيله، چې د همدې واليــت 
د اندړو د سيمې د واده يا Vادۍ Jان5Iې  بــدلې چــې د هغــې ســيمې اوســېدونکي 

  په دې مقاله کې يې خوندې ک5م. ورته کنdاک� يا پيغورونه وايي، را rولې او
 ۲۵د اندړو ولسوال� د غز� والیــت لــه مرکــز Kخــه البته د يادونې وړ ده، چې 

) پــه ۹۹)  ، تقريباً په ســلو کــې( ۲۸۲کيلو مرته د جنوب لوري ته پرته ولسوال� ده؛ (
کې پPتانه اوسې"ي؛ خو دا چې زموږ موضوع د اندړو د سيمې کنdاک� دي، نو اندړ 

اندړو په ولسوال� کې نــه اوســې"ي، بلکــې پــه rــول شــلIر کــې مېشــت دي. يوازې د 
): د غز� جنوب  او جنوب رشقي ډډې تــه پــروت دی او انــدړ پــه کــې silgarشلIر (

. Kلور خواوې يې دادي: د شلIر جنوب ته د هزاره  جات غرونه، رشق ته يــې د يساو 
خواتــه يــې د ک<ــواز زرميل غرونه، شــ ل رشق تــه يــې د خــروار غرونــه، جنــوب رشق  

  )٢غرونه دي. (
  هدف او مربميت:د �ې
نې 

د دې ليکنې هدف دا دی، چې  د غز� د انــدړو د ســیمي کلتــور او فرهنــ}،  
چې په زړه پورې دودونه او رواجونه لري، خوندي يش. د ليکنې مربميــت بيــا پــه دې 
کې دی، چې يو خو به د هغې سيمې له هغو دودنو او رواجونو خرب شو، چــې چــا تــر 

ای يش زمــوږ rولنپوهــانو او اوسه پورې کار نه دی ورباندې کــ5ی او بــل دا چــې کېــد
ژبپوهانو ته داسې مواد په الس ور يش چې د نورو Kې5نو لپاره ورتــه پاملرنــه وکــ5ي او 

  په هر برخه باندې يې Kې5نې او %روې"نې وک5ي.
                                                

ل کال،  ۱۳۸۹عالمه عبدالشکور  رشاد،  جغرافیايي  یادا%تونه ، عالمه رشاد اکاډمي کندهار،  - ٢
  مخ. ۳۱۲
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  د �ې
نې ميتود:
توصيفي ميتود Kخــه د موضوعاتو په Kې5نه کې  له تحلييل ـ  په دې مقاله کې 

کار اخيستل شوی دی. مخکې له دې  چې د غز� د اندړو د ســيمې د واده د بــدلو 
په يوه برخه ( کنdاک� يا پيغورونه باندې خربې وک5و، الزمه ده چې په لن~و rکو کــې 
د فولکلور پر لغوي او اصطالحي تعریف خربې ويش ددې ترKنــ}  د خونــدي کولــو 

نــه پــوه کــ5و، چــې خونــدي کــول يــې Kــومره ارزVــت او په ارزVت يې Kه ناKــه Jانو 
  :د فولکلور دکلمې لغوي او اصطالحي پېژندنه  اهميت لري.

پPتو ترشيحي قــاموس کــې د فولکلــور لغــوي تعريــف پــه اړه ليکــل  –په پPتو  
شــوي دي: فولکلــور، فوکلــور، فــوکالر: د خلکــو ادبيــات، د ولــس ادبيــات، د خلکــو 

  )٣ه ک5ه، عاميانه اداب او رسوم، ولس پېژندنه.(فرهن}، وليس پوهه، د خلکو زد
) Jfolkloreينو پوهانو  فولکلور يوه انIريزي کلمــه بللــې ده او وايــي: فولکلــور(

انIريزي کلمه ده، چــې لــه دوو توکــو Kخــه جــوړه شــوې ده، چــې لــوم5ی تــوکی يــې 
  ) دی، چې د بې سواده او عوامو folkفولک(

ـــور ـــې ل ـــوکی ي ـــم ت ـــا دی، دوه ـــه معن ـــو پ ـــایقو lore(خلک ـــې د حق )دی، چ
مجموعـــه، عنعنـــه، د یـــوه يش پـــه بـــاره کـــې د عوامـــو فکـــر او عقیـــده، عامیانـــه 

  )٤معلومات، افکار او  وليس ذهنیت په معنا راغلې ده. (
ـــل يش، چـــې فولکـــور د  ـــد ووي ـــف کـــې باي ـــه اصـــطالحي تعري ـــور پ د فولکل

ــ ــانو Kخــه را پ ــو زم ــه لرغون ــ"ي، چــې ل ــل کې ــه وی ــو ت ــو عنعن ــو هغ ــو خلک اتې عوام
  شوي دي.

فولکلــور د ملتونـــو rولـــه، عامـــه او معنــوي شـــتمني ده. داغـــه شـــتمني يـــوه 
ــې پــه  ــاريخ پــه اوږدو ک ــانانو تــرمن¡ د ت ــولنې د انس r ــې د ــتي ده، چ ــې هس داس
شــعوري او غــl شــعوري ډول را مــن¡ تــه کېــ"ي او وده مــومي. د يــوې rــولنې د 

ــه  ــلونو ت ــو نس ــا او را rولوونک ــو پراختي ــوري اړيک ــن¡ د کلت ــر م ــانانو ت ــدغو انس د هم
                                                

  مخ. ۲۳۳۸ل،  ۱۳۶۵، افغانستان د علومو اکاډميپ�تو ترشيحي قاموس( لورم 	وک)،  –پ�تو  -  ٣

   ٤مخ. ۶فولکلور پېژندنه    - 
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  )٥هwونو را غdېدنه د rولنې د کلتور پوړۍ Vيي ... (
فولکلور  د یوه ملت یا یو قوم د حقایقو مجموعه ده، چې د یوه قوم یــا rــولنې د 
خلکو عقیدې، دودونه، د کورنو جوړولو ډولونــه، خــواړه، پرېکــ5ې، د ژونــد نیمIــ5ې او 

جوده او راتلــونکي ژونــد بشپ5ې الرې چارې روVانه کوي، چې د دوی rول مايض، مو 
  لپاره خورا زیات ارزVتونه په کې پراته دي.

فولکلور د انسان له پیدایPت رسه یــو Jــای را پیداشــوی دی، خــو پــه خپلــه  د 
مــیالدي کــال د ا%ســت پــه دولســمه نې<ــه ۱۸۴۶فولکلور کلمه  د لوم5ي Jل لپاره د 

  )٦(نامتو انIريزي فولکلوریست، ویلیم rامس له خوا استع ل شوه.
د ن5ۍ په rولو قومونو کې د فولکلور او د فولکلور راrولونــه  ارزVــت لــري، د هــر 
قوم ادب په  فولکلور بنــا دی. فولکلــور د ادب اســاس او چینــه ده، زیــاتره ادیبــان  د 

  کیسو او ناولونو د ترتیب او لیکلو په وخت کې له فولکلور نه الهام اخيل.
ترKو پورې چې په یوه قوم کې سواد نه  فولکلور د بې سوادۍ د دورې آثار دي،

وي، تر هغې پورې یواJې له فولکلوري آثارو Kخه استفاده کوي او خپلــه ادs تنــده 
بېلــې الرې  –په فولکلور ماتوي... کوم وخت چې د فولکلور او پخوانيو اساطlو بېلې 

دا  چارې او ډولونه تر ژورې کتنــې النــدې و نيســو، نــو پــه Vــکاره ډول بــه ووينــو چــې
اساطl او روايات د لوم5نيو توکمو يوه قد�ا هينــداره ده او د دوی فلســفي نظريــات، 

  ) ٧»(طرز تفکر او نور خصوصيات په کې په واضحه تو%ه ليدالی شو...
په لن~ه تو%ه باید ووایو، چې د فولکلور د بېالبېلو برخو راrولول خــورا ارزVــت او 
اهمیت لري، چې په ارزVت او اهمیت يې تــر هرچــا وړانــدې ادبپوهــان  rولنپوهــان، 
ارواپوهان او  و%5 پوهان Vه پوهې"ي، Jکــه چــې د دې پوهنــو لــه خاونــدانو رسه هــر 

سې مثبت اړخونه لري، چې لــه هغــو Kخــه اړخيزه مرسته کوالی يش؛ فولکلور ډېر دا
                                                

 ۱۷ل.  ۱۳۹۴احمدشاه زغم، فولکلور او فولکلوري ادبيات، د افغانستان ميل تحريک فرهن�ي ان�ه،  - 
   ٥ مخ.

دوست محمد دوست شينواری، د پ�تو د وليس ادب الرې( دويم چاپ)، دانش خپروندويه 	ولنه،  - 
   ٦مخ. ۱ل،  ۱۳۸۵پې�ور، 

، دولتي مطبعه، د تاريخ او ادب 	ولنه، د افغانستان د علومو اکاډمي د خلکو سندرې، حبيب هللا رفيع - 
   ٧.مخ ۹، ۱۳۴۹
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  د خلکو ترمن¡  د مينې، تفاهم او سولې په منظور %<ه اخيستالی شو.
فولکلور چې په پPتو کې ورته وليس پوهه، شــفاهي ادبيــات يــا وليســ ادبيــات 

د پPــتو   هم ويل کې"ي، په دوو برخو ( منظوم او منثور) وليس ادب وېشل شوي دي.
ا په دوو برخو عامې سندرې او خــايص ســندرو وېشــل شــوی منظوم وليس ادبيات بي

دی.د Vادۍ سندرې  د عامو سندرو يوه برخه ده، چــې زه يــې دلتــه پــه يــوه برخــه ( 
  کنdاکيو) بحث کوم.

د پPتني فولکلور اکÎه سندرې د خوVيو په بېال بېلو مراســمو کــې د نارينــه او 
ه Kخه هم يــې Vــکاري، د dVينه وو له خوا ويل کې"ي؛ د Vادۍ سندرې چې له نام

واده په مراسمو کې د پPتنو dVمنو له خوا نه يواJې د واده د ورJو په مراسمو کې، 
بلکې د واده په rول بهl کې، يعنې د مرکې له پيله بيا د ناوې د را وســتلو تــر ورJــې 

  )٨ويل کې"ي.(
دا چې کنdاک� يا پيغورونه هم د Vادۍ د سندرو يــوه برخــه دې، نــو جوړVــت 

هم لکه د Vادۍ سندرو غوندې له دوو rوrو، دريوو rوrــو او حتــی کلــه تــر دې لــه يې 
زياتو rوrو Kخه جوړې شوې دي، چې وروســته بــه يــې دا rــول ډولونــه  پــه لــ" او ډېــر 

  تفصيل رسه د ويلو له مواردو او Jايونه رسه سم را وړل يش.
کنdــاک�  دا چې پورته مو د Vادۍ سندرې وپېژندلې او دا مو هم وويل، چــې  

يا پيغورونه هم د Vادۍ د سندرو يوه مهمه برخه ده، نو اوس له تاســو رسه د انــدړو د 
  سيمې د واده د مراسيمو د بېال بېلو پ5اوونو کنdاک� يا پيغورونه رشيکوم.

  د واده دکوتني د حاللولو کنcاکE طعنې: 
کله چې عمالً د واده د پيل مراسم رشوع يش، نو د واده مصارف، لکــه: غوVــه، 
اوړه، وريdې، غوړي، چای، بوره او ... چــې د کــوزدې پــه وخــت کــې پــه دې هــر Kــه 
باندې خربې شوې وي، د زوم د کورن� له لــوري د نــاوې کــورن� تــه وړل کېــ"ي. پــه 

يــو غــویی اخيســتل شــوی  دې کې ډېری وخت د زوم د کورن� له خوا د غوVې لپاره
وي او هغه ور وستل کې"ي، چــې پــه rولــه کــې دې rولــو تــه  (کــوتنی)  ويــل کېــ"ي. 
کوتنی له واده يوه دوه ورJې وړاندې د زوم دکورن� له خوا د نــاوې کــره وړل کېــ"ي. 

                                                
زملی هېواد مل، د پ�تو ادبياتو تاريخ( لرغونې او منDنC دوره)، دويم چاپ، دانش خپرندويه 	ولنه،  - ۱۳

  مخ.  ۱۳،  ملريز کال ۱۳۷۹پې�ور، 
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کله چې دا کوتنی د ناوې کور ته ورسې"ي، د ناوې د کور او کــيل Vــdې او پېغلــې د 
شيانو پــه خــاطر د زوم کــورن� تــه پيغورونــه ورکــوي، چــې هغــه پــه غویي، اوړو او نور 

  الندې ډول دي:
ـــــــوړی ـــــــه رس کرب ـــــــال پ ـــــــوړی د ک   کرب
  غويی يــې را وســتلی د پــال� د پــالر انdــولی
ــــه ــــ~ي راوهــــي ن ــــه پاســــه ســــlلی مون   ل
ــــه ـــــوي ن ــــه لکــــ� خــــولې لIـ ــــې پ   زوم ي
  خرســــ يــــې د کوملــــو پ<کــــی تـــــــ5ي نــــه
  کـــــوتنی الاللـــــوئ لکـــــ� يـــــې پرېـــــ"دئ

ـــې ـــ"دئ( لکـــ� ي ـــه لکـــ� کې   )∗د پـــال� پ
  Eاکcپوښ يا د ورا  کن:  

کله چې واده پيلې"ي، د زوم د کيل خپلوان او کليوال ( Vــdې او نارينــه) د زوم 
په کور کې را غون~ې"ي؛ له دې خلکو Kخه يو شمېر د ناوې يا پېغلې کره د ت} لپــاره 

�وايــي. دا   غوره کې"ي، چې دې خلکو ته،  ورا يا هم د پــوښ خلــک او يــا هــم خېPــ
� د ناوې لپاره د واده اخيستل شوي کايل، بوrونه، نکريــزي، مېــوه او ... وړي. Pخې
د دې dVو شمېر له لسو Kخه تر شلو تنو پورې وي. کله چې د  ورا dVې د ناوې يــا 
پېغلې کيل ته را دا خلې يش، نو په دې وخت کې د ناوې د کور او کيل dVې هم را 

dV ې د زوم د کور له خــوا د نــاوې کــور تــه را يش، نــو هغــه غون~ې"ي؛ کله چې د ورا
dVې چې له ناوې رسه په بام والړې وي، راغلــو Vــdو تــه پــه ســندرو کــې طعنــې يــا 
پيغورونه ورکوي او را غلې dVې هم د  ناوې په کور کې را غون~و شوو dVو ته طعنې 

ربې ورکوي. د ورا dVې لوم5ی غواړي دوی لــه خپــل راتــ} Kخــه پــه دې بيتونــو خــ
  ک5ي:

D باکو ډېر دی، موږ د چلم دوګ ليدلی نه دیـموږ  
  ه وا تر مخ شه موږ د پال� کور ليدلی نه دیـپال� ت

  اور دې بل سکاره دې م5ه دي، اور دې بل  سکاره دې م5ه دي
                                                

 کلنه) �۴۷ � زليخا،د اندړو د سيمې اوسېدونکي،(   - ∗
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  پال� ته وا را ووJه شازاد%ان (شهزاد%ان) دې مېل نه دي
  مخي دې واVه ده، د کال مخ دې واVه ده د کال

  دغه پالنی دې په ورا را غی، د کال مخ دې ورباندې Vه ده
  د ناوې په کور کې را غون~ې شوې dVې را غلې ورا ته داسې طعنې ورکوي:

  لېـخدایه موږه نه غوVتې دوی را غ
  لېـ) په بوی را غ∗دوی خو د ل5سنو(

  وړي ديان راـــوړه يې د مرغ� په ش
  تار ک5ي ديـاو کم يې rول را ک لوی

  ور دې پاستېـــيو دې سېرلکی، Kل
  ې را Jغاستېــــــپالنی دووسه ته ول

  ئ%ور  می ډـ%رده ورده ورا په من¡ ک
  ئ¦ %ور  ېد ک~و ســـــپی برب ی )∗(پالنی

  اوس به دې سياالن در پسې خاندي
Jې غورPوئ د باندېــــــداسې خې  

  ک یې نشتهــــrله ـــــناویه ورا دې راغ
  د rک دارو به ورک5و د ویشتو س5ی یې نشته

کله چې د ورا خلک پــه الره لــ" وJنــ~ې"ي او يــا هــم ورا ناوختــه را  ورســې"ي، د 
  ناوې د کور او کيل dVې داسې پيغورونه ورکوي:

  بوزه، بوزه بوزه د کارغه توره وربوزه
  واده خو دې پرون و، ته خو نن را غلې دووسه

  ته ورستې ک5ېموږه خمlې در 
  پال� کاکا په الرې دروېزې ک5ې

 )وي کم عقل وختې ∗پالنیه عقيل(
                                                

  ل?سن يا ل?سنې د حالل شوي مال( پسه، غويي  او يا هم بل حيوان) خوشايو ته وايي.   ∗
  د پالG يا پالنD  پر �ای د زوم د کور يا کورنD او يا هم د ورا د کوم مرش نوم اخيل. ∗ 

عقيل: هو%يار، دانا، پوه، يعني ته خو ډېر پوه او هو%يار انسان وې، خو له بېعقلو خلکو رسه دې    ∗
  وستي وک?ه.د
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  په کور دې د پال� موچ©ې وختې
  هغه ده کاغ� له مريا¢و را غله
  هغه ده پالن� له دروېزو را غله

  وره کېد لوی زرندې په خوله کې د کنک� زرندې په 
  پالن� مې داسې غورJي لکه بوی په پرتا%ه کې

  کاغ� په هوا Jي مشوکه يې رسه ده
  د پالن� سپنIو ( سپوږمو) ته سپ� له خندا شنه ده

  د چا مخونه رسه دي د پالن� مخونه رسه دي
  هللا ورته حlان دی چې دا ما جوړ ک5ي نه دي

  په الس مې السبندي دي، په کې ايPي شنه غمي دي
  خدای دې باور کې"ي، د پال� سرت%ې د سپي ديپه 

 برج مو جـــــوړاوه را چې کـــدانه شو
 پPې نه شو ېراچ Kاوهپالنی مو خر 

کله چې د زوم د کور په خلکو کې د يو چا کــايل يــا واســک� زوړ وي، د پېغلــې 
  کره را غلې dVې طعنه ور کوي او ورته وايي:

  صابون خو د بازار په رس خرKي"ي
  پال� واسک� له خlو نه معلومي"يد 

  لوrې لوrې لوrې د زړې شيدارې لوrې
  د پال� مې دای سپنIې ( سپوږمې) دي لکي( لکه يي)  درو کلو د کوrي

زوم له لوري را غلې dVې د ناوې د کور په ليدلو رسه د ناوې dVو ته داســې د 
  پيغورونه ورکوي:

  دا د ناوې کور دی دا د ناوې کور دی
  و کې د مچانو شور ماشور دیپه دېوال

  ) ده، ميدان نه لري∗د کيل من¡ ک~ي وډي(
  دا پالنکی مې دی بې سياله، سياالن نه لري
  اوس به دې غرمې ترون(تنور) سور کې"ي

  اوس به رنIارن} سپنIې سوړېني"ي
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داســې Jــای کېنــولی  کله چې د زوم له خوا راغلې dVې په رسای او يا هم بل
يش، چې معمــوالً هلتــه مېل نــه نــه کېنــول کېــ"ي، نــو بيــا د نــاوې Vــdو تــه داســې 

  پيغورونه ورکوي:
  موږ خو پال� ډېرې نازولې يو

  پال� کاکا په رسای کې کېنولې يو
  د پرسيل تر %لو، د رسې اور Vه دی

  Vه دی )∗د پال� تر خونو د مې"و شپول(
  پوښ چرونی: 

وچې مېوې او رخت ته وايي، چې د زوم د کــورن� لــه خــوا د  پوښ چرونی هغې
ناوې کور ته د پوښ يا کوتني رسه يو Jای وړل کې"ي. لــه راوړي رخــت Kخــه لــوم5ی 
قرانکريم ته د پوښ په نامــه يــو Kــه انــدازه رخــت پــرې کــوي، چــې د قرانکــريم پــوښ 

تــه پــه مســاوي ورKخه جوړېدای يش او پاتې مېوه او رخت د ناوې خپلوانو او کليوالو 
ډول ور وېيش. په دې وخت کې د ناوې د dVو له خوا هــم کنdــاک� يــا پيغورونــه ور 

  کول کې"ي، چې په الندې ډول دي:
  چرونی چې چlيه، يوه لويست، دوه %وتې پې ږديه
  که دوه %وتې در کم شو د پالن� خPت} پې ږديه

  موږه، نه سپ� يو نه سپ� خربې ک5و
  ک5و موږه له پالن� رسه Kو غورې
  موږه چوړي نه يو  پPتانه يو

  موږه د پال� کره د يوه ساعت مېل نه يو
  موږ نه دلې يو، نه دلې اوسو

  Vه را رسه وک5ئ، د وVو نوم به مو لېرې لېرې يوسو
کله چې د نــاوې د کــورن� لــه خــوا را غلــې Vــdو تــه چــای، پيــالې او شــlيني 

  ر کوي:وJن~ي"ي، نو د زوم له خوا را غلې dVې داسې طعنې و 
  د کورمې غاړه د غره ش له

                                                
شپول: د مېPو د را غونOولو �ای يا هغه �ای ته ويل کېPي، چې پسونه په کې را غونOوي ، چې  -  ∗

  دې �ای ته د اندړو د سيمې خلک جار�ی هم وايي.
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  له تندې م5ه سو، د خدای لپاره
  تاسې به پرون Jواب را ک5ی وو

  موږ به د پيالو درزن را وړی وو
  تاسې به پرون Jواب را ک5ی وو

  موږ به له چي ډک چایجوش را وړی وو
K شووه پالنيه نوم دې را lه ه  

  د %وړې خرکار اوس له کيل تېر شو
  موږه %وړه نه خورو %وړه توره ده
  زموږه له چکلي<و رسه جوړه ده

  دا تور چای جوش مو ورک شه له تور چي رسه
  موږ ته چاکلي� را وړئ له شنه چي رسه

  د ناوې دکور او کيل dVې په ورا را غلو dVو ته داسې کنdاک� کوي:
  غاړېزموږ جIې پيالې نرۍ يې 

  %ورئ چې پيالې نه کئ مردارې
کله چې د زوم د کور له خوا را غلو Vــdو او نارينــه وو تــه چــای ورکــ5ل يش، لــه 
هغه وروسته د ډوډۍ نوبت رسي"ي، خو د ډوډۍ تــر پيلېــدو مخکــې د زوم پــالر او يــا 
هم بل واکدار غوVې او ډوډۍ تر نظر تېروي او %وري، چــې ايــا د دواړو خــوا مېلمنــو 

او که نه؟ نو په دې وخت کې د ناوې د dVو له خوا هغه ته داسې طعنــې  بسنه کوي
  ورکوي:

  د وVو زې5ې پچې، د مې"و تورې پچې
  پالنی قران %رJوي، چې چکيدې مې ورکې

  مخ دې تور چې ورکې، په ايرو کې پ<ې
کله چې د ډوډۍ وخت يش او ډوډۍ ل" ناوخته يش، نو په ورا راغــيل Vــdې د 

  اسې وايي:ناوې د کور dVو ته د
  سمه نيمه شپه شوه، سپنIي په غ<و پرېوته
  ډوډۍ يې ک5ه ناوخته دا Kه rکه پې پرېوته
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کلــه چــې د ورا Vــdو تــه ډوډۍ ورکــوي، د نــاوې د کــور او کــيل Vــdې داســې 
  کنdاک� او پيغورونه ورکوي:

�  ل" ل" ډوډۍ خورئ کال خو نه ده د کاخت
  سو د کاخت� پالن� ورک5ئ په ډوډۍکه کال 

  لوی لوی %ولې مه وهه rمبه به سې
  د مچ کوملې به درک5م په تازه به سې

  د چا تر مال کونجکې د پالن� تر مال کونجکې
  ه~وکی يې نPتی رس وهي له انdکې انdکې

  وه پالنيه! Kه غوړه Jوا� دې ده
  سپی به درته االل( حالل) ک5م سابندي دې ده

  در واچوم دوايي دې دهپوستکی بې 
په ورا را غلې dVې د نــاوې د کــور او کــيل د Vــdو د پيغورونــو پــه Jــواب کــې 

  وايي:
  ) لري∗موږه نه خورو دا ډوډوۍ، دا ډوډۍ مو  سی(
  دا بله لور  مو  را ک5ئ دا لور مو پېری لري

  د سپينو وريdو، Kه شورماشور دی
  موږ يې نه خورو، چې خيال مو زور دی

  ۍ شورا تروه دهتروه ده د ور 
  پالن� ته يې ورپرې"دئ، يس غاړه يې اوږده ده
  موږ نه خورو ملIون~ان، زموږ زار کې ملIون~ان

  پالن� ته يې ور پرې"دئ، چې په غوړ کې خپل شون~ان
کله چې د غوVې وېشلو نوبت ورسې"ي، نو په ورا راغيل dVې هغــه چاتــه چــې 

لو مېلمنــو تــه د Vــdينه وو لــه غوVې وېشې، داسې خربې کوي؛ البته ډېر وخت را غ
  خوا غوVه وېشل کې"ي:

  چا مې مول وهلی، پالن� مې مول وهلی
  موسکول، چې له خياله، دې Jنdی په کې ساتلی

  د چا %وتې من~ۍ د پالن� %وتې من~ۍ
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�  چې برخې يې وېشلې د چا لو د چا کمک
  م<ه، پالن� مې غوrه م<ه Kوک مې غوrه

  له KنIه به يې کېنم که يې برخه ک5ه را پ<ه
  که  يې برخه نک5ه پ<ه رس يې وشکې"ه تر K<ه
  کورت %وړي، %وړي، غوVو ک5ي دي چينجي

  غوVې يې سوې کمې اوس پرې وايي ايت کريس
  کورت %وړي، %وړي، غوVو ک5ي دي چينجي

  غوVې سوې Dامې زيارتونه ننIوي
پېغلــه چــې  پــه ورا راغلــو Vــdو تــه ډېــرې کنdــاک� يــا پيغورونــه کومه dVه يــا 

  ورکوي، نو د هغې نوم په اخيستلو داسې وايي:
  کاکا سپينې وريdې پرې را توکه
  کاکا دغه سپ� له موږه تو که
  ېبه ی ودک� الندې زانIو ده زنIو 
 به یې وپالن� مو توره سپ� ده غپو 

وړلــو وخــت را نــ"دې يش، نــو کله چــې د ورا Vــdې ډوډۍ و خــوري او د نــاوې 
  dVې د ناوې د مور په ليدلو رسه داسې خربې کوي:

  د ناوې ادې وJي ننوJي
  ماسپ�P به يی غوړ بې~ی له %وتو وJي

کله چې ډوډۍ وخوړل يش، د ناوې د کور او کيل پېغلې ناوې تيــاروي،  نــو پــه 
  ورا را غلې dVې داسې سندرې وايي:

  د سندورو الر يې جوړه پر تندي کا
  د پال� ناوک� جوړه کاغذي کا

  ناوۍ دا عقل دې خپل که دې پور ک5ی ده
  پرون دې رس چوrي نن دې وبدلی ده
  ناوۍه سرت%ې توره وه په ساليي باندې
  دا د پال� موrر والړ په دورا يي باندې
  را وشيندئ لون} چې بوی يې والړ يس
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  چې غ" يې والړ يسرا وباسئ ناوۍ، 
  پالنيه! %ولې وخوره کونجکې ته

  کمک� نجل� دې ورک5ه لوی س5ي ته
  ش� موrر په شIه کې پنچر ده
  موږ ته ناوې را ک5ئ، مازديIر ده

کله چې د ناوې خاوند ( مې5ه) مسافر وي، د ورا dVې د نــاوې د کــور Vــdو تــه 
  داسې پيغور ورکوي:

  تس کندو والړ ده اوړه يې نسته
  ناوې چې وړي مې5ه يې نستهزموږ 

کله چې ناوې تياره يش او د زوم کور ته د وړلو لپاره يې را بايس، د کور په نامــه 
چې Kه شی ناوې ته ورکول کې"ي، هغه هم موrر يا تراکتور (rيک<ــر) تــه خېــژوي، نــو 

  په ورا راغلې dVې داسې خربې ورته کوي:
  ولور دې په جامو جامو rولي"ي

  را معلومي"ياوس خو به دې کور 
  سپينې روپ� تا خوړې شغاله
  را وباسئ، ماش� او rغر دواړه
  سپينې روپ� تا خوړې شغاله

  را وباسه کوزه چلمچي دواړه
  سپينې روپ� تا خوړې شغاله
  را وباسه چاينکې پيالې دواړه

  د پالر کور خو دې نه لرې( لرلې) دريه
  په ولور باندې يې واخيستې غاليه

  دې ک5ی دیشنې شوتلې Kومره %ل 
  د پال� اينIورک� کوم کور يې در ک5ی دی؟

  السالم عليکم جوړ پخl تازه اوسئ
  د ناوې rغر نسته، تر عمره رشمنده اوسئ

  خو د ناوې د کور او کيل dVې  د ورا د dVو ته په دې ډول Jوابونه ورکوي:
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  را واخله حکمونه ديدا مlزايی قدم 
  دا دې پال� اليقه نه يې ازلونه دي

  در ومو يسته خالداره K©ياوره
  دووسه اوس يې رن} %ورې که ونه
� نه رسه غرب%ې"يIشال او لون  
  اصيله مې کم اصلو ته ودې"ي

  له سپوږم� رسه راو%رJه  ېستور 
 د بال و%ــــــــــرJه �ناویه په پالن

  ناوۍ پلو وا چوه په بوrي
  پال� خېل در ته والړ دي سپېرې خوله لکه د کوrي

  ستورې له سپوږم� رسه را و%رJه
  ناوې په پال� دې بال و%رJه

  ناوۍ د JوJه کوrه کې"ده رسسايه دې سه
  د غه پالنی درته والړ دی صدقه دې سه
  زوم دې د خورک� له مخه خالص يي

  دا پالنی دې لکه سپی په لک� ناست يي
  %رمه نه دهزموږ ناوکې زاړي 

  پالن� له دروېزو را غلې نه ده
کله چې ناوې د کور او کيل له نورو پېغلو او همdولو رسه، له خپل کور را وJــي 
او  د موrر او يا بلې سورل� په لور روانه وي، نو يو ډول ژړا کوي، پــه دې وخــت کــې د 

  زوم له خوا dVې داسې طعنې ورکوي:
  ناويه!  موږ س" کله ودولې

  وازې را rکولېابادي در 
  ورور به دې ملنې %رJولې
  کاکا خو دې Kپل� وسلولې
  پرون سهار دې لPتې ماتولې

  نن يې په وۍ، وۍ وزړولې
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  مه يې ژړوئ ببو نادانه ده
  که يې تاسې ژړوئ په موږه %رانه ده

  مه ژاړه ناوې زړا دې %رانه ده
  اسانه دهتر تاخو دې، د ابا مر%ی 

  کميس دې ده بلبلې زړا دې د سخوندرې
  سمه، سمه زاړه دا خلک ک5ي خربې

  کميس دې ده بلبلې زړا دې د سخوندرې
 زر زر پورته کې"ه د رسه  پرنIي لورې

  مه زاړه ناوۍ کجاوه تنIه ده
  کور دې د کاکا د کور له KنIه ده

  مه زاړه ناوۍ کجاوه يخه ده
  کور دې د ماما د کور له مخه ده

  د موږ د ناوې بر%ه کجاوه ده، د موږ د ناوې....
  ) مور يې شيه(شيعه) ده∗پالر يې %ينيIر(

  مه زاړئ(ژړوئ) ناوې بال يې واخلئ
  سبا بې مراستي کايل در واخلئ
  مه زاړه ناوۍ خوشحاله وه به دې

  موږ لر%ي سپ� ک5ي پې وهو به دې
  موږه داسې زوم در ک5ی لکه تار د زرتار

  را ک5ه لکه تله د خرکارتاسې داسې ناوې 
  موږه داسې زوم درک5ی لکه سپینه کتابچه

 دهيلکه سوې چک هې ناوې راک5 ستاسې دا
  د ناوې له خوا dVې د ورا د dVو په Jواب کې داسې وايي:

  موږه داسې ناوې در ک5ه لکه Vه زرين وrی
  تاسې داسې زوم را ک5ی لکه يې زې5ي غوا ډډی

  زموږ ناوۍ کمک� ده جی به ونييس
  يو وار به پالن� تر غاړه ونييس
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  د ناوې dVې د زوم په ليدلو رسه داسې وايي:
  تاسې په موrر پورې بوتل %ورئ
  تاسې خو دزوم لېونی رس %ورئ

  خدایه زموږ KنIه مخ تور شوی ده
  د زوم غ5ۍ اوږده ده چې زوړ شوی ده

په موrر کې کېنول يش، نو په ورا راغلې dVې د نــاوې د کــور او کله چې ناوې 
  کيل خلکو ته داسې پيغورونه ورکوي:

  په تاخچه سور روµال دی شا زرغون Jلې"ي
  مور يې د %ور تر چولو %ورو، لور يې نن ودې"ي

  ناوۍ موrر ته وخېژه بغارې کا
  ابا دې rيکری در کوو، ور غورJار يې کا

  ارې کاناوۍ موrر ته وخېژه ن
  ناوۍ په مور کې غوrې کوملې پرې کا

  ناوۍه تر نرۍ ململ را و%وره
  ناوۍ پالر دې م5 ده يارې و%وره
  rوله ورځ مو تېره په بياله ک5ه

  دووس کيل چينPIه را واده ک5ه
  %و± شون~ان دي ېزموژ د ناوې در 
  توسان دي رستيل کاېارمان مې دا و 

  بيا به %ل کرو له لوړ غرو رسه 
  بيا به دوست� ک5و له پPتنو رسه 

د ناوې د روانېدلو په وخت کې د ورا dVې  د ناوې  خپلوانو تــه  داســې طعنــې 
  ورکوي:

  په منIي کې اوبه تورې، په منIي کې اوبه تورې
  دا پال� ته وا را ووJه، خېPې ووتې رس تورې
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داســې دود دی، چــې کلــه نــاوې کــوژدن يش؛ د د غز� د اندړو په سيمه کــې 
واده تر وخت پورې د زوم ورت} عيب %©ل کې"ي، خو کله چــې د دې دود خــالف يــو 

  زوم د ناوې کره وريش، نو هغې ناوې ته د واده په ورځ داسې پيغورونه ورکوي:
  زموږ د ناوې خوی له نوره %وVی ده 
  تر مخ يې ب~و %ل وررسه يPی ده

ته وخېژوي او د ورا dVې حرکت وک5ي، نو د ناوۍ dVو تــه  کله چې ناوې موrر 
  داسې طعنې ورکوي:

  موږ به ناوې يوسو له ډن} او له ډولو رسه
  تاسې رس وهئ له دېوالو رسه

کله چې ناوې  تر يو Kه Jايه پورې ورسوي، نو د زوم له خوا را غلې dVې ناوې 
  ته داسې پيغورونه ورکوي:

  %وره ناوۍ په شنه کارېز کې اوبه و 
  ناوۍ د اباخېلو الر دې و%وره

  Vه سو تر دا شنو ونو را تېره ک5ې
  ابا دې په ولور سو ته يې هېره ک5ې
  Vه چې تر دا شنو ونو یې راتېره ک5ې
  پالر دې په روپ� شو ته یې هېره ک5ې

کله چې ناوې د زوم کور ته ورسوي او کPته کوي يــې، نــو د زوم د کــور او کــيل 
  ته کوي:پېغلې داسې کنdاک� ور 

  موږ موrر ناوۍ ته در لې"لی وو
  تاسې له rن~ رسو را ډک ک5ی
  زموږ ناوک� جوړه په بخ� ده 

�  له شا په يس سپره د خرې لک
  را باندې ک5ی وای ∗کاش کيم ( کې مو) بابې5ی

  کاش کې مو پالنی را بارېيلی وای
                                                

هغو پيسو ته ويل کېPي، چې د نجلD کورنD يې د واده �نOېدو له امله تر اصيل : بابې?ى -  ∗
  .کورنX Dخه اخيلاضايف پيسې د زوم له  ولور
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د زوم کور ته ورسوي او کPــته کــوي يــې، نــو لــه نــاوې رسه چــې  کله چې ناوې
  کومې dVې تللې وي، هغه داسې بدلې بويل:

  برکت شه  ېُسور چکن د ناوۍ په
 Jه د اليل کور درته جـــنت شهار 

  په وره کې د خورما ونه والړه ده
  په غولې دي پالنکې ناوې والړه ده
  زموږ ناوې کمک� ده جی به ونييس

  النی تر غاړه ونييسيو وار به پ
کله چې ناوې د خرس يا زوم کره کPته ک5ي، نو د زوم خپلوانې dVې او پېغلــې 

  داسې طعنې ورکوي:
  ناویه پل راواخلـــــــه پونده کې"ده 

 درې نومونه کې"دهپالن� زموږ په 
  ناوۍه پل را واخله پونده کې"ده 
  په لېورو دې Vه Vه نومان کې"ده

  يې نه ده زموژ ناوې کمک� ده خوVه
  دا خو د پال� تر زنــــــــــــIانه ده

  و به یې و ـــر ېک� الندې بیا± ده تتر 
 پال� K©ې اوږدې پرې خرېیو به یې د

  ېلی شېيپ ېالس درک5م که یپه مرۍ به  ېشن ېناو 
  د کور خدمت به په الس درک5م که یی کوالی شی

  ) ده∗(هـلIـه هـتـه را وخـرت%ـهار ســـد س
  ورکه ده ېم لور ېچ يپه Jای کی الس وه ېی مور
  يو ــک )∗ي(ز ېته تــــــــــــه را وخـرت%ـها ر ســـد س
 يکو  يُسست ېزړه ی يJای کې الس وه يې په مور

  :پايله
دا چې  په غز� واليت کې زيــاتره پPــتانه اوســي"ي او خــورا خونــدور دودونــه او 
رواجونه لري، خو له بده مرغه تر اوسه پورې د همدې سيمې دودونه او رواجونه يا پــه 
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اصطالح د فولکلور د را rولونې او خوندي کولو لپــاره چــا کــار نــه ده کــ5ی او ور ځ تــر 
  دي.بلې د بدلون او تغيl په حال کې 

د دې لپاره چې زموږ او يا د يوې rولنې فولکلوري مواد د وخــت پــه تېرېــدو رسه 
او يا د زمانې له طوفانونو  او سېالبونو رسه له خاورو رسه خاورې نه يش او ژغوريل مــو 
وي، نو فولکلور پوهانو ته الزمــه ده، چــې تــر خپلــه وســه پــورې دغــو معنــوي rــولنيزو 

وکــ5ي او فولکلــوري شــتمن� د زمــانې لــه %ردونــو Kخــه ارزVتونو ته Jان5Iې پاملرنه 
پاک او په خوندي کولو رسه يې د تل لپاره له ورکې او م5ينې Kخه وژغوري او را rــول 

  يې ک5ي.
په پای کې وايم، چې په rولنه کې حاکم رژµونه د وليســ پــانIې پــه ســاتنه او 

م يــې د لــه منdــه لوrونه کې خورا اغېزمن رول لري، چې هم يې د خوندي کولو او ه
وړلو لپاره هر Kــه پــه وس او تــوان پــوره وي، نــو وړانــديز کــوم، چــې  وخــت پــر وخــت 
فرهنIي مؤسسې، دولتــي مقامونــه او د rــولنې روڼ انــدي د فرهنIــي مlاثونــو پــه را 
rولولو او خوندي کولو کې پوره پوره کوV¼ او هلې Jلې وک5ي او له ورکې Kخه يــې 

  وژغوري.
ي فرهنــ} د ســاتنې، را rولولــو او خونــدي کولــو يــوه غــوره زموږ د rــولنې د غنــ

وسيله هم همدا ده، چــې فرهنIــي مؤسســې، د اطالعــاتو او فرهنــ} وزارت او اړونــد 
ار%انونونــه پــه %ــ~ه رسه پــه دغــه برخــه کــې کــار وکــ5ي او د  خلکــو لــه منdــه دغــه 

  ارزVتناکه برخه را rوله او خوندي ک5ي.
  مأخذونه:

ــ بــرزين مهــر، ۱ عبــدالعلی، رضب االمثــال و کنايــات، پيPــور، قصــه خــوانی، ـ
   مخ.  ۷۷ل، ۱۳۵۸
پPــتو ترشــيحي قــاموس( Kلــورم rــوک)، د افغانســتان د علومــو  –پPــتو  -  ۲

  مخ. ۲۳۳۸ل،  ۱۳۶۵اکاډمي، 
۳-   lکبــ lتهــران امــ ،(ــوکr دويــم ) حســن عميــد، فرهنــ}  فارســی عميــد

  مخ.۱۵۵۵ل . ۱۳۷۷خپرندويه مؤسسه، 
حبيب هللا، د خلکو سندرې، د افغانستان د علومــو اکــاډمي د تــاريخ  رفيع، - ۴

  مخ. ۹، ۱۳۴۹او ادب rولنه، دولتي مطبعه، 
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روهي، محمد صديق، فولکلور پېژندنه، د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبــو   -۵
  مخ. ۷، ۱۳۶۵او ادبياتو مرکز، دولتي مطبعه، 

زغم، احمدشاه، فولکلور او فولکلوري ادبيــات، د افغانســتان مــيل تحريــک،  -۶
  مخ. ۱۷ل،  ۱۳۹۴فرهنIي KانIه، 

شينواری، دوست محمد دوست، د پPتو د وليس ادب الرې( دويــم چــاپ)،  -۷
  مخ. ۱۱ل، ۱۳۸۵دانش خپروندويه rولنه، پېPور، 

تقافتي اثر، پPتو اکاډمي پېPور  طاير، محمد نواز، د پPتو rپې معارش± او -۸
  مخ. ۱۱ميالدي،   ۱۹۸۶پوهنتون، پېPور 

هېواد مل، زملــی، د پPــتو ادبيــاتو تــاريخ( لرغــونې او منdنــ� دوره)، دويــم  -۹
  مخ.  ۱۳ملريز کال، ۱۳۷۹چاپ، دانش خپرندويه rولنه، پېPور، 
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Resignation Resignation Resignation Resignation NNNNamesamesamesames    
    

M.Asif AhmadzaiM.Asif AhmadzaiM.Asif AhmadzaiM.Asif Ahmadzai    

    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

A fake name is a name which has been putting with a written 

article or with an essay due to the writer or personal, political, 

economy issues but with the passing of period it might be 

recognize by them or by someone else or might stay unknown. 

The fake name has both advantage and disadvantage: If it 

would benefit in wrong way, it would cause disadvantage, 

otherwise it could provide facility for a writer in order to have 

save life. 

A fake name had been also used in our society like in abroad 

particularly in Pashtu language literature or in print media and 

therefore we have reflected such name in this article. 

 

 

Relationship of Relationship of Relationship of Relationship of LLLLiterature and iterature and iterature and iterature and GGGGenreenreenreenre    
 

Gul Ghotay KhawriGul Ghotay KhawriGul Ghotay KhawriGul Ghotay Khawri 

 
AbstractAbstractAbstractAbstract:::: 

In recent years, we see that the young and novice scholars have 

broken down the principles and rules of literary genres and 

literary genres, in the vast majority of their literary genres, one 

sees the genre of literature, while both in terms of structure and 

in terms of The content is very different. According to Arthritis's 

classics, the publications are divided into three major categories 

or types of homosexuals, lyric or artificial or exhibitions or 

illustrations. And each of these sections is divided into smaller 

sections that’s the small parts of the literary genre. 
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The literary genre is different in terms of structure and content, 

because each body does not differentiate in terms of structure 

and content In that case, a single genre will not be considered 

and it was different. It can be said that a genre is separate and 

independent.  
 

irrorirrorirrorirrorMMMMurrent urrent urrent urrent CCCCin the in the in the in the     SufismSufismSufismSufism    
    

Ajmal Khkulay Ajmal Khkulay Ajmal Khkulay Ajmal Khkulay     

 

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

Sufism is an effective way to reach God, not only for a few years, 

but also affecting most of the Muslim communities,  

Because Sufism had already been an important way of learning 

religion; but now the warmth of the Sufism was burnt.  

People have been found to learn religion and other information 

that has been made to travel to Baghdad and India in the past, 

can now find their rooms in the internet and has also influenced 

this public-private madrassas.  

The other reason for the fall of perfection is also the political use 

of religious beliefs. Previously some bin Laden used this kind of 

religion; 

But now he used as an effective weapon against ideology, and 

was introduced to the new angle about religion, which was 

devoted to the idea of authoritarianism of Sufism. 

 

The Khoshhal HymnasiumThe Khoshhal HymnasiumThe Khoshhal HymnasiumThe Khoshhal Hymnasium    
    

Rahmatullah Rahimi Rahmatullah Rahimi Rahmatullah Rahimi Rahmatullah Rahimi     

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

If the Khushan Khan Khattak art and art are seen everywhere, 

there are few beautiful features like Balwari Ghami. One of his 
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most beautiful beauty, In his views many human beings have 

been planted here shortly, to some of his poems and stories, and 

the words of which he converts to the universe at the universal 

level of astronomical writings. Is it clear that he really did not 

resort to humanity or not? The first I highlighted in human 

beings, I found out in the three part of the Happy 

Humanitarian Idea.  

A person's identity B Human and human life is the most 

beautiful elements that are all the companions, such as 

(cooperation, nicely, agreeable, fair, generous, knowledgeable, 

human nurse, friend's choice, self-determination, non-violent 

acts, Freedom, and mental characteristics) 

C. In the course of education, Khan's ideas that have 

ambiguous colors similar to international thinkers,  

Useful sources used to write this subject, that the analysis will 

explain that Khan is the author and poet, and is not it? We start 

identifying biomassium as well as you to Khan ideas in that 

mirror. 

 

Professor Abdolahi Habibi from the Professor Abdolahi Habibi from the Professor Abdolahi Habibi from the Professor Abdolahi Habibi from the 

VVVViewpoint of iewpoint of iewpoint of iewpoint of SSSScientistscientistscientistscientists    
    

Zahera HangamaZahera HangamaZahera HangamaZahera Hangama 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

our country from previous time up to now have lots of 

writers. authors. Scientists. Poets that one of them is Abdulhai- 

Habibi who spent his large time of age to sere for Pashto 

literature and for Afghanistan hstory. and he has inherited gread 

credible books and works her his country and his compatriots. 
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Helping Helping Helping Helping VVVVerbs and their erbs and their erbs and their erbs and their DDDDutiesutiesutiesuties    
    

Asist.Asist.Asist.Asist.PPPProf rof rof rof Abdul Azim “sidiqmal”Abdul Azim “sidiqmal”Abdul Azim “sidiqmal”Abdul Azim “sidiqmal”    

    
Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

This research under title, “Helping Verb and its duties”, 

highlights the definition, types, duties and importance of 

helping verbs. Helping verb is an independent morpheme which 

gives complete meaning in (verb-less) or nominal sentence and 

helps main-verbs in verbal sentence to complete its structure and 

inflection of verbs in the verbal-sentences.  

It has four kinds in Pashto, nevertheless, it is worth to 

mention that is subject requires further research efforts for its 

authentic classification.  

  

 

TranslaTranslaTranslaTranslation of Foreign Languages tion of Foreign Languages tion of Foreign Languages tion of Foreign Languages in in in in 

WritingWritingWritingWriting    
 

Fahim BaheerFahim BaheerFahim BaheerFahim Baheer 

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract:  

Literature or writing is divided into two parts. The first part 

is the natural talent of the writer and the second part is linked 

with his effort, effort and education. The second part has the full 

effect on the first part. Learning foreign languages is still 

influential on the writer's work because it gets to know different 

experiences. By doing so, his writing will be strong, scientific, 

beautiful, and more robust. 

In contemporary time, writers, scholars and students of 

literature should Using foreign languages, your books and 

writings are more prominent in terms of science, art and 

research.As a result, they can give their community a good, 
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complete, useful and Comprehensive article. In this article, the 

importance of the above points is mentioned. 

When the scientific, And new theory and technical skills of 

writing to be achieved from in foreign languages،This will 

reinforce and strengthen his writings. Created scientific strength, 

logic and reasoning, and other good points in his writings. This 

is the scientific criterion and the social value of his writings. 

 

 

The The The The RRRRole of Nangarhar's ole of Nangarhar's ole of Nangarhar's ole of Nangarhar's MMMMothers in Pashto others in Pashto others in Pashto others in Pashto 

LLLLiteratureiteratureiteratureiterature 
 

Azizullah JabarkhilAzizullah JabarkhilAzizullah JabarkhilAzizullah Jabarkhil    

 

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

 In Pashto Literature, there is much more participation of 

Nangarhar mothers and in the enrichment of Pashto folk 

literature has stepped out as sister, wife and mother with their 

Pashton brother, husband and son. Through this way, they have 

reached Pashto Literature to the position that today world 

widely Pashton is known as living and  brave nation.  

 Nangarhar mothers have special place in Pashto 

Literature's Tappas, wedding songs, Attan's songs, kids caring 

songs (alologano), fortune poetic dictions.  

 

 

The The The The FFFFirst Pashto irst Pashto irst Pashto irst Pashto LLLLanguage anguage anguage anguage TTTTextbookextbookextbookextbook    

    
JanbazJanbazJanbazJanbaz    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

In this study, we discuss the effect of the influential alphabet 

that is the primary influence of the Pashto language and it is 

۲۰۳ 



  

٦ 
 

understood that Mr. Pir Muhammad Kakar, when he and she, 

influence this effect.  

Whenever the effect was, what was the purpose and written for 

anyone, at that time, in the English language, printed and 

systematically printed books, where was printed and how, How 

much the terms were equally relevant and in terms of the terms 

and conditions of this book, how is this book for now and at 

which time any questions and their serial languages could be 

used. Think of this book in the article that it could have been 

very important and could respond to most of the time, but it 

was because of some of the problems in its first edition, So, he 

has witnessed the second publication in the recent years, that he 

made Mr. Habibullah Rafi a great person and academic scholar, 

and printed a lot together.  

What's happening between them and how important it is to save 

you everything by reading this article 

 

Introducing Compressed ManualsIntroducing Compressed ManualsIntroducing Compressed ManualsIntroducing Compressed Manuals    
    

Sharifullah DostSharifullah DostSharifullah DostSharifullah Dost    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Generally all inscription written by hand are called manuscript 

and we focus the ancient and historical manuscript in this paper. 

Manuscript are accounted to be the historical, academic and 

cultural identities of a country. The value of a manuscripts 

depends on, oldest, beauty handwriting, science, gilding, 

binding, enameling, antique, painting and literature research. 

Before the development of technology, manuscript used to hold 

the responsibility for religious, academic and cultural works. 

Since the start of written communication, people, choose to 

convey their idea using valuable and beautiful colors to write on 

iron, stone, skin of animals, bons,paperos,qartaas and tree pages.  
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AstoraAstoraAstoraAstora    

    
Habibullah MirkhilHabibullah MirkhilHabibullah MirkhilHabibullah Mirkhil    

    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Therefore, it is used as imagination and unrealistic, that there is 

no fact that there is no idea of thought or ambition In other 

words, there is tradition or statement that can be more or more 

fictional aspects, and this part will also be filled with impressions 

and robbers, but the narrator also has the condition. Some 

scholars are therefore used as words from Estonia's Greek word, 

meaning it is history, story and story. And when it comes to 

being a narrator, then it is not too much place to talk about the 

whole and culturally speaking, Because the story says that the 

story will be true or true, or it will be true to the truth, but the 

difference between names or changes has changed or even at the 

same time such a story has happened. 

That's all about what's upset and what features are available in 

this study. 

 

    

An analytical Study on An analytical Study on An analytical Study on An analytical Study on SSSSome Important ome Important ome Important ome Important 

Dramas of Ustad BinawaDramas of Ustad BinawaDramas of Ustad BinawaDramas of Ustad Binawa    

    
Researcher Fellow Abdul Shakur QayoumiResearcher Fellow Abdul Shakur QayoumiResearcher Fellow Abdul Shakur QayoumiResearcher Fellow Abdul Shakur Qayoumi    

    
AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

In the narrative literatures, drama as a specific Zhan has unique 

frameworks and parts. This article points on Ustad Binawa 

drama based on values generally accepted for it; therefore, we 
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highlight some important aspect of his drama such as: the 

language of drama, dialog, character, message and so on.  In 

other word, all dramatic principles have been taken into account 

in Binawa Dramas.  

Ustad Binawa, as a professional drama writer, has taken into 

account all required principles for delivery of message while 

drama writing; therefore, the message of his dramas are clear that 

positively change the characters of the readers. 

This article will show how Binawa draw the real picture of the 

society in his writings. As the dramas contains the important 

issues of the time; therefore,  it introduces the a brighter picture 

of the time and deeply shows the important issue about the 

communication of the society at that time.       

 

 

 

 

 The The The The VVVValue of the alue of the alue of the alue of the KhakaKhakaKhakaKhaka    in the in the in the in the RRRResearchesearchesearchesearch    
 

Sayed Asghar Hashmi Sayed Asghar Hashmi Sayed Asghar Hashmi Sayed Asghar Hashmi     

    

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: 

In this article, the ways and techniques of writing plot is shown 

to all types of writers. The importance of plot is well discussed in 

this article. As all and every part of the writing should have 

content relation and should be systematically arranged for 

example: the title of book with its content, the relation of units, 

the link between the sub-titles with main titles; all this 

systematic process is shown in this article. 

The distribution of the units in the plot, plot organization, and 

their relation with the content is discussed here. 

Those who would like to perform the literary tasks can utilize 

this article in order to learn how to create a plot. 
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The The The The WWWWedding edding edding edding SSSSongs (Abuse) of the ongs (Abuse) of the ongs (Abuse) of the ongs (Abuse) of the 

Andar Andar Andar Andar RegionRegionRegionRegion    

    
Fazal Rahman AlizaiFazal Rahman AlizaiFazal Rahman AlizaiFazal Rahman Alizai  

AbstractAbstractAbstractAbstract::::    

Culture is the documentary of the life of human beings, so 

whenever someone wants to know the aspects of social life, 

beliefs, thoughts, superstitions and totally history, they need to 

study the folklore of the society deeply. So it will be difficult to 

know a society without studying or analyzing its folklore. 

Wedding songs are a part of Pashton Culture, it is the Landai 

and Kakarai, and most of the times, its humorous and satirical 

that have been sung in many Pashton regions. In this article, the 

wedding songs of Aandar region, Ghazni province have been 

collected and analyzed that the people of the region call them  

Kanzakai (Abuse).  
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