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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 الءـام

 

 ته وايي: (2)واو ډكول (1)په لغت كښې مهلت وركولو امالء اومالْ

يا د بل خبرې په صحيح ډول ليكل دى كه  ېپه ادبى اصطالح خپلې خبر

څوك له ځانه څه نشى ليكلى مګر د بل ليك له مخې نقل كولى شى دغسې نقل 

 ته امالء نشو ويلى.

 په نظر كښې ونيسى: يد امالء خاوند بايد دا ټك

غلط تلفظ  ئې وليكى او په ېڅه چه ليكى بايد د صحيح تلفظ له مخ -۶

پسې الړ نشى په هره ژبه كښې د عوامو تلفظ او صحيح تلفظ يو څه فرق لرى. 

ځينې الفاظ شته چه په ويلو كښې يو راز او په ليكلو كښې بل راز دى لكه چه 

په فارسى ژبه كښې )او( ويل كيږى او )آب( ليكل كېږى په پښتو كښې هم 

 .ي)الك( وايى او هلك ليك

 ر په كار دى.ېكښې د ګرامر )صرف، نحو( مراعات ډ د الفاظو په ليكلو -۲

جملې په وينا كښې دومره لنډې شوى دى چه يوې كلمې غوندې وى  ېځين

 ېكى( چه بايد د ګرامر له مخې )څه ئې كوې( وليكل شى.څلكه )

دا راز مخففات په نورو ژبو كښې هم شته چه په ليك كښې نشته لكه چه 

 چه ميدانم( ليكى. په فارسى كښې )مچم( وايى او )من

                                                           

 و املى لهم: ملهت وركولو دوى ته )قرآن كريم(. - 1

 هر ګوره ډك په كړو جهنم )قرآن كريم(. ال ملئن جهنم يعني - 2
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دوه بيلې كلمى به يو له بله په ليكلو كښې نه نښلوو يعنى دا راز كلمات  -۳

 ( )لوى كور( بايد داسې ونه ليكو )ټولسړى(، )لويكور(.ي)ټول سړ

كه له دوو كلمو څخه يوه كلمه جوړه شوې وى لكه )ټوليمشر( نو بيائې  -۴

 په ليك كښې بېلول ښه نه دى.

لواك( د يوې كلمې غوندې ليكو او واك به له ټول نه نه همدغه شان به )ټو

 بېلوو.

د دغه اساس له مخې بايد د )بېلنانه( كلمه د جدائى په معنى داسې ونه 

 ليكلو لكه چه )بې له تا نه( ليكو.

د كلماتو په ليكلو كښې دا مراعات هم ضرور دى چه يوه كلمه د يوې  -۵

كېداى شى د التباس او اشتباه مخه  بلې كلمې په شان ونه ليكو او څومره چه

 ونيسو.

مثالً )پوښتنه( د تپوس په معنى او )پښتنه( د پښتون مونثه كلمه بايد په 

 ليكلو كښې فرق ولرى.

همدا رنګه )ګوډ( او )ګډ( بايد يو شان ونه ليكو او نه )پريښى( لكه )پرى 

نى په ليكلو ايښى( وليكو به )نوى( د جديد په معنى او )نه وى( د نباشد په مع

كښې بايد فرق ولرى. په عربى، فارسى او پښتو ليك كښې داسى كلمات شته 

 –چه د ليك له مخې يې له ځينو نورو كلماتو نه فرق نشى كيداى لكه: )شير 

شير( چه يوه كلمه د پيو )شودو( په معنى ده او بله د )زمرى( په معنى چه د 

د پښتو ليك كښې دغسې محل او مقام له مخې ئې معنى معلومېږى، مګر 

التباس او اشتباه نسبتاً لږ پېښيږى ځكه چه په پښتو كښې معروفه او مجهوله 

 )ى( فرق لرى يعنې )تېر( لكه )تير( نه ليكى.

همدارنګه غړى لكه )غړۍ( نه ليكل كيږى او د تانيث )ى( مخصوص 

خې شكل لرى. سره له دى بيا هم ځينى كلمات شته چه بايد د محل او مقام له م

 يې معنى معلومه كړو لكه: خوله، خوله، خوله( په دى جملو كښى:
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 خو له يې وكړه. –په خوله كښې يې خبره نه دريږى  –وه ر خوله ئې په س

مه( له افعالو څخه جدا  –په پښتو كښې د نفې تورى او د نهې تورى )نه  -۱

، مه ليكل كيږى لكه ) نه ځى، نه كوى، نه وينى، مه وايه، مه كوه، مه ځه

غواړه( مګر په )نشى، نشته، نكړى، مشه، مكړه، ناخلى( كښې يې زياتره 

 متصل ليكى.

 پښتو تورى: -۷

 په پښتو كښې ځينې تورى شته چه په فارسى او عربى كښې نشته.

د دغو تورو ځاى پېژندل او په خپل محل كښې يې ليكل په پښتو امالء 

 كښې ډير اهميت لرى چه هغه دا دى:

ته نږدې ادا كوى او حينې يې  يا )خ( ينې پښتانه لكه: )خ(ښ: دا تورى ځ

 داسې تلفى كوى چه آواز يې )ش( غونډې وى.

نو دغه دوه يا درې مختلف غږونه چه يوځاى بل ځاى د لهجې د اختالف په 

وجه د ځينو لغاتو په تلفظ كښې شته په ليك كښې د دغه تورى په ليكلو دغه 

 و راز والې يې ساتلى دى.اختالف له منځه تللى او د ليك ي

اوښ( چه څواك  –لوښى  –دا تورى په داسې لغاتو كښى ليكل كېږى: )ښه 

 يې يو ورا او څوك ئې بل راز تلفظ كوى.

كومه كلمه چه يوازى د )خ( يا يوازې د )ش( آواز لرى هلته دغه تورى نه 

په شولى( په دغه اساس بايد )خندل(  –شګه  –خاوره  –ليكل كېږى لكه: )خټه 

)ښ( وليكل شى چه د دريواړو  ( په ښندل ))خ( او )شندل( په )ش(وليكو او

 كلمو معنا ګانى وساتو.

دا تورى هم ځينى پښتانه لكه )ژ( او ځينى يې لكه )ګ( ادا كوى، نو ږ: 

ځكه په هغو كلماتو كښى ليكل كيږى چه د لهجو د اختالف په وجه دغه دوه 

دغه تورى هم په پښتو امالء كښى د لهجو كوږ(  –لږ  –آوازونه ولرى لكه )ږلۍ 

 د اختالف مخه نيولى ده او د ليك يووالى يې ساتلى دى.
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كوم كلمات چه يوازې د )ګ( يا يوازې د )ژ( آواز لرى، هلته دا تورى نه 

 ليكل كيږى او هماغه )ګ( يا )ژ( ليكى لكه )مالګه، ګوړه، ژبه، ژرنده(.

دروند دى چه په ځينو پښتو كلماتو  ځ: د دى تورى آواز له )ز( نه لږ غوندى

 كښې يې ليكل ډير ضرور دى لكه ځان، ځنډ او داسې نور...

په پښتو كښې ځينې كلمات شته لكه )ځه( چه د تللو امر دى چه په پښتو 

كېږى، كه دا كلمه په )ز( وليكو نو )زه( د متكلم ضمير ترينه )ځ( ليكل 

 ى نو د )زوړ( سره مشتبه كيږى.جوړيږى. همدغه شان )ځوړ( كه په )ز( وليكل ش

دا تورى د پښتو په پخوانى رسم خط كښې ډير استعماليده اوس يې په 

 ځينو لغاتو كښې ځاى )ز( نيولى دى لكه:

زما، زغمل، زمرى، زوى، ګرزېدل او داسى نور، دغه تغير او تحول ته چه 

ړ شى ګورو دا اټكل كيدى شى چه څه زما نه وروسته به دغه تورى له منځه وال

ى ځكه چه د دې دواړو تورو تر منځ په تلفظ كښې ېږداو خپل ځاى به )ز( ته پر

دومره واضح فرق نشته چه هر څوك پرې پوه شى او له يوه كلى قانون الندې 

 راشى دلته چه كومه قاعده يو څه تطبيق پيدا كوى هغه دا ده چه:

ې په )ځ( كوم كلمات چه په فارسى كښې په )ج( ويل كيږى او په پښتو كښ

 نو هلته بايد همدغه پښتو )ځ( وليكو لكه:

ځوان، ځان، ځنګل او داسې نور، سربيره په دې په هغو كلماتو كښې يې 

هم ليكل ضرور دى چه كه په )ز( وليكل شى، نو له يوه بل پښتو لغت سره 

 التباس پيدا كوى لكه څړېدل، زړيدل.

نشته تلفظ يې )س( څ: دا هم پښتو تورى دى چه په فارسى او عربى كښې 

ته نږدې دى او ځينې كسان يې په ځاى د )س( تورى استعمالوى كه د دغه تورى 

څوك(  –په ځاى )س( وليكل شى، نو د ځينو كلماتو معنى بدلېږى لكه: )څټ 

 سوك( ترې جوړيږى. –چه )ست 
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ډ، ړ، ټ: دا درې تورى په پښتو امال كښې ډير زياته برخه لرى چه ځاى 

ضرور دى او صحيح تلفظ يې په كار دى كه يو ليكوال په ليكلو پېژندل يې ډېر 

كښې او ويونكى په وينا كښې )ټ( په )ت( او )ړ( په )ر( يا )ډ( په )د( بدل كړى 

دا امالء او دغه تلفظ صحيح نه ګڼل كېږى او په ځينو لغاتو كښې د معنى د 

 وړېږى.دار( ترې ج –ټول  –تغيير موجب ګرزى لكه: وړ، ټول، ډار چه )ور 

ڼ: دا تورى له )ن( څخه دروند اداء كېږى لكه: )مڼه، بڼ، تڼۍ( پخوانو 

ليكوالو او اوس ځينو ليكوالو دا تورى داسى )نړ( ليكلى دى چه دوه تورى )ن 

ړ( ئې يو ځاى كړى دى او د يو تورى نوم ئى پرى ايښى دى دا تورى بايد په  –

ل په ځينو كلماتو كښې بسيط ډول )ڼ( وليكو ځكه چه په مركب ډول يى ليك

نړ( او داسى  –نړېدل  –نړول  -كونړ –خونړۍ  –لكه: )نړۍ  يښوېمشكالت پ

 نور.

و: په پښتو كښې ځينى كلمات شته چه )و( پكښى ليكل كيږى او ويل 

لونګۍ( چه )و( د لومړى تورى پيښ ښكاره كوى او په  –كيږى نه لكه: )غونډ 

 تلفظ كښى برخه نه لرى.

دى چه )و( پكښى نيمګړى غوندى اداء كيږى او د ځينى نور كلمات 

مجهول )و( په نامه ياديږى لكه: )لور( د طرف په معنى، دغه راز )و( له معروف 

لكه: )لور( چه په معروف )و( د  بدلوي )و( څخه فرق لرى او كله د يوه لغت معنې

 دختر په معنى دى او په مجهول ډول د طرف معنى پيدا كوى.

او )سور( يا )توره( او )توره( بېل بېل لغتونه دى او بېلى همدارنګه )سور( 

 معنى ګانې لرى.

دا تورى په پښتو كښې په پنځه ډوله دى چه نومونه يې دا دى: )ملينه ى: 

يا، معروفه يا، مجهوله يا، تانيثى يا، ثقيله يا( دا پنځه ډوله يا ګانې پدى 

واخلئ( د  –ولۍ خ –جمع( )مستې ) يكلماتو كښى وګورئ: سړى )مفرد( سړ
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دغو ياګانو په بدلون كله يو لغت په بل لغت بدليږى او په معنى كښې يې تغيير 

 راځى لكه:

ويني او وينئ( د دغو ياګانو  –شړۍ  –شړى  –غړۍ  –غړى  –مينه  –)مېنه 

مذكر او مؤنث  –برخه په پښتو ګرامر كښې هم ډيره زياته ده يعنى مفرد د جمع 

 اطب د همدغو ياګانو په وجه معلوميږى.فعل او اسم، غايب او مخ

كه دا ياګانى په ليكلو كښې فرق ونلرى، نو )وړى( او )وړئ( به يو راز 

 ښۍ( به په ليك كښې يوه ډول وى.  -ښى -راځې -ليكو او )راځى
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 ټكى او ليك نښې

 

بى له توورونه ځينى ټكى او نښې شته چه د ليك په لوستلو كښې دخل 

ا كلمه له اشتباه او ابهام څخه ژغورى يعنى د دغو نښو او لرى او يوه جمله ي

ټكو په ليكلو سړى پوهيږى چه په كوم ټكى بايد سړې ودريږى او كومه جمله يا 

 كلمه په بلى پورى وتړى.

د تعجب، ندا، پوښتنى، خطاب او نورو كيفياتو څرګندونه په همدغو 

دلته يې په مختصر نښو او ټكو كيږى چه په ليكلو كښې ډير اهميت لرى او 

 ډول ښيو:

ى عطف وې لكه: زما ل)،( دا نښه د هغو كلماتو ترمنځ ليكى چه يوه په ب -۶

په باغ كښې مڼې، ناك، زردآلو، شفتالو شته. همدارنګه يوه وړه يا نيمګړې 

جمله له بلى نه په همدغه نښه بيليږې لكه: څه دې چه راكړه، بيرته مې دركړه، 

 نې( وايي.دى نښې ته فاصله )بيلوو

)؛( دا نښه له فاصلې نه زياته وقفه راولې او د داسې جملو په آخر كښې  -۲

وى: زه له چا سره بد نه كوم؛ بدى مې نه ده خوښه؛ نيكى مى خوښه ده؛ دا نښه 

 وقفه )دروونى( بولى.

).( دا نښه د يوې كاملې جملې په آخر كښې ږدې او د خبرى د تمامښت  -۳

يواد ډير غروړنه لرى. شپانه په غرو كښې او قصابان په عالمه ده لكه: زمونږ ه

 ښارونو كښې دى.
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):( دا نښه د هغى جملې يا كلمې په آخر كښې وى چه شرح او تفصيل يې  -۴

يو ښه دوست پيدا كړم؛ يوه ښه كتابخانه ولرم  :ورپسې وى لكه: زړه مى غواړى

 او د ښه نامه خاوند شم.

ډول استعماليږى: اول: د معترضه جملو د ( دا نښه څو ځايه او په دې -) -۵

په ما باندى څومره  –خداى دې بيا نه راولى  –ښودلو دپاره لكه: هغه ورځ 

 وغمېده چه ته رانه خوابدى شوى.

دوهم: چيرته چه په كوم داستان يا مقاله كښې د دوو تنو سوال و جواپ 

بل د نامه كار وى، نو د هغوى نومونه نه اخستل كيږى او دغه عالمه د يوه او 

 وركوى لكه:

 چېرته ځې؟ –احمد وويل: محموده 

 محمود: كابل ته ځم. -

 څه كوى؟ -

 د كاليو دپاره ټوټې اخلم. -

په همدغسې ځاى كښې ليكل كيږى لكه چه دلته وروسته له اول، دريم: 

 دوهم، دريم نه وليكل شو.

كښې چه دا نښه د سوال او پوښتنې عالمه ده د هرې جملې په آخر )؟(  -۱

 دغه نښه وى هغه جمله د استهفام معنى لرى لكه:

احمد سبق وايى؟ كه دغه عالمه د دغو جملو په آخر كښې  دى باغ ته ځى؟

 نه وى نو دا نه معلوميږى چه د ليكونكى مقصد اخبار دى او كه پوښتنه.

)!( دا نښه د خطاب، تعجب، تحسين او افسوس دپاره ده لكه: په دې  -۷

 ې: ښاغلو! ملګرو! عزيزانو! پاڅيږئ! د وطن خدمت وكړئ!الندې جملو كښ

 دريغه! چه ستاسو په ځاى زه واى.

 او څومره! ښكلى دى.

 آفرين! د خداى رحمت شه! د پښتنو په مړانه.
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دا نښه كله د جملې په آخره كښې وى او زياتره همدغه ډول استعماليږى چه 

 په پورته جملو كښې يې وينئ!

نده ئيزو كرښو ترمنځ هغه توضيح يا معترضه جمله ) ( د دغسى دوه لي -۸

 ليكى چه ډير زيات اهميت نه لرى او حذٌول يې جملې ته څه زيان نه رسوى لكه:

د رحمان بابا اشعار )چه ستا خوښ دى( د ساده انشاء په ډېره ښه نمونه ده. 

زما خاص نومونه، اعداد او خارجى كلمات هم په دغو كرښو كښې ليكى لكه: 

 ( كتابه وړى دى.۶۱)احمد( راغى؛ ستا ورور له مانه ) ملګرى

]  [ دا نښه هلته په كاريږى چه په يوه معترضه جمله كښې بله معترضه  -۱

جمله يا كلمه راشى نو دغه دواړه جملې داسى ليكى: كه رښتيا ووايم 

 ]خداى)جل جالله( مې دې غاړه نه نيسى[ دا سړى ډېر بد سړى دى.

بارت له كوم كتابه را نقلوى يا كومه مقوله راوړى نو په كله چه يو ع» «  -۶۱

 دغو كظشو كښې يې ليكى لكه:

 «.د وطن مينه د ايمان جزء دى»زمونږ الرښوونكى ويلى دى: 

)...( څوټكى څنګ په څنګ ايښودل د خبرو د قطع كولو او د ځينو كلمو  -۶۶

 نه دليكلو عالمه ده لكه:

كتابونه شته. صرف، نحو، منطق، فقه زما په كتابخانه كښې د دغو علومو 

... 

 زما ځاى ته څو تنه راغلل چه نومونه يې دا دى: زلمى، غرزى، ګاللى ...

۶۲- (   چيرته چه د يوى مقالى يوه برخه تمامه شى او بله برخه )

شروع كيږى نو د دواړو برخو تر منځ دغه نښه يعنى ستورى ليكى چه يوه برخه 

 له بلى نه بيله شى.
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 د امالء په باب

 د پښتو ټولنې فيصلې

 

پښتو ليك كه په زړوكتابونو كښې ګورو او كه د اوسنيو ليكوالو په 

آثارو كښې هرچيرته او هر كله ديوه او بل په ليك كښې ځينې اختالفات شته 

 چه د رسم خط يووالى ته ئې زيان رسولى دى او رسوى ئې.

شى چه د ځينو ادبى جرګو  دي خبرى ته ډير ضرورت ليده په همدغه سبب

او مركو په وسيله دغه راز اختالفات له منځه ورك شى او په ټوله پښتونخوا 

كښې پښتو الفاظ او كلمات يو راز وليكل شى يعنى هغه د هلجو اختالفات 

چه دلته او هلته د يوه او بل په وينا كښې شته په ليك كښې داخل نشى او يو 

مر، نمر، نور، مېر، مر( يا )خوله، خولۍ، خولې، لغت څو رازه ونه ليكو. لكه )ل

 خېله، خېلې(.

همدارنګه )ژبه، جبه، زبه( د يوه لغت مختلف شكلونه دى چه څوكې ئې يو 

راز تلفظ كوى او څوك بل راز، كه مونږ دغه ټول صورتونه په ليك كښې قبول 

ژبى كړو په ژبه كښې ادبى وحدت نشى پيدا كيدى او په مرور د زمانه له يوې 

 نه څو ژبى جوړيږى.

د دغه ادبى ضرورت په وجه پښتو ټولنى له ډير پخوا نه د ليك مسئلى ته 

توجه كړى ده او هر كله چه پښتانه ليكوالو او پوهان را غونډ شوى دى د ليك 
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په باب ئى بحث كړى او د مفاهمى له الرى ئى په دغه باب كښې څه فيصلې 

 ئى له نظره ونه غورځوى.صادر كړى دى چه بايد پښتانه ليكوال 

 
 لومړى فيصله:

ع په جون كښې د پښتو  ۶۱۴۲مۀ د  ۲۶هـ.ش كال كښې د جوزا په ۶۳۲۶په 

( تنه ليكوال او پوهان په پښتو ټولنه كښې ۲۵ټولنى په غوښتنه د افغانستان )

( اختالفى موادو باندې ئى وروسته له بحث فيصله وكړه ۲۶راغونډ شوه او په )

 ات بايد داسى وليكل شى:چه دا الندى كلم

 فيصله شوى صورت: اختالفي صورتونه:

 شوندې شونډان –شونډى 

 كښېناست كښينوست –كښيناست 

 ټول خلق ټوله خلق –ټول خلق 

 ټولې خبرې ټوله خبرى –ټولى خبرى 

 پاته پاتى –پاته 

 كه راغلى واى كه راغلى وى –كه راغلى واى 

 لويه لو –لويه 

 تويه تو –تويه 

 مېړونه مړونه )او داسى نور( –ميړونه 

)وليد په ټولو ماضى ګانو كښې دغه  وليدلو –وليدئ  –وليدو  –وليد 

يو شكل غوره شو مګر په ځينو 

كښې به په آخره كښې )هـ( هم 

 ورزياتوى لكه وواهه(

 لڅ لوڅ –لڅ 

 وشو وسو –وشو 

 شوى -وشو سوى –شوى 



12 
 

 فيصله شوى صورت: اختالفي صورتونه:

 شته سته –شته 

 بهلږې او –لږه ډوډۍ 

 لږ اوبه –لږ ډوډى 

 لږې اوبه –لږه ډوډى 

 ښى خبرى ښه خبرى –ښى خبرى 

 ژغ –غږ  غاګ –غګ  –ژغ  –غږ 

 ځينى وايى ځنى وايى –ځينى وايى 

 له ده ځنى له ده ځينى –له ده ځنى 

 چلوونكى چلونكى –چلوونكى 

 ښوونكى ښونكى –ښوونكى 

 ښوونځى ښونځى –ښوونځى 

 كښې كى –كښ  –كښى 

پداى مثالو كښې: »په  –ى پر

احمد سترګى لرى مګر ال پرى نه 

 «په نه وينى –وينى 

 پرى

 ويل ويله )لكه احمد ويله چه( –ويل 

 والړ الړ –والړ 

 وكړ وكه –وكى  –وكړ 

 وكړئ وكړئ وكئ

 مونږ موږ –مونږ 

 زمونږ –زما  ځمونږ –ځما  –زمونږ  –زما 

 زه ځه )د متكلم ضمير( –زه 

فيصله كښې چه د لرو او برو پښتنو يعنى د پيښور او بلوچستان  په دريمه

د پښتنو ليكوالو او د افغانستان د ليكوالو غونډه د پښتو ټولنى په بلنه په 



13 
 

مه وشوه  ۲۷د اګست په  ۶۱۵۸مه د  ۲۵ش كال د سنبلى په  ۶۳۳۷كابل كښې د 

 نو په لومړۍ فيصله كښې داسى تعديل وشو.

 ه )تعديل(دريمه فيصل لومړۍ فيصله

 پاتى پاته

 موږ دواړه صورتونه ومنل شو –مونږ  مونږ

 الړ دواړه صورتونه ومنل شو –والړ  والړ

 لوڅ لڅ

بې د دغو څلورو مادو له تعديل نه په نورو موادو كښې لومړۍ فيصله 

 .تائيد او تصويب شوه

 

 
 دوهمه فيصله:

مه په كابل  ۳۱ع د اګست په  ۶۱۴۸مه د  ۸ش كښې د سنبلې په  ۶۳۲۷په 

( تنو پښتنو ۶۱كښې د پښتو ټولنى په غوښتنه د لرى او برى پښتونخوا )

ليكوالو او پوهانو د پښتو ليك د ځينو اختالفى موادو په باب داسى فيصله 

 وكړه.

 فيصله شوى صورت: اختالفي صورتونه:

 ڼ ڼړ –ڼ 

زه، ته، ده بى همزې په ټولو دغسى  زه، ته، ده، زۀ، تۀ، دۀ

 ښېمثالو ك

، لاخيستل، آوريد –اورېدل 

 آخيستل 

 اخيستل )بې مده( –اوريدل 

وليد، وګوره، اوليد، اوګوره 

 )داسى نور(

 وليد، وګوره )بى الفه

 مې، دې، پرې، الندى، باندىمې، دې، پرې، الندى، باندى، د، 
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 فيصله شوى صورت: اختالفي صورتونه:

 پر، الند، باند )داسى نور(

لومړى، كوچنى، ګوډ، ګوته، 

، بوخت، لمړى، كچنى، ګډ، ګته

 بخت

 لومړى، كوچنى، ګوډو ګوته، بوخت

 ړۍگچاپ،  ړۍ، چهاپ، ګهړۍگچاپ، 

دا تورى به د )ش( او )خ( په ځاى نه  ښ

 ليكو

دا تورى به د )ژ( او )ګ( په ځاى نه  ږ

 ليكو

دا تورى به د تلل د مصدر په فعل  ځ

حال او دغسى نورو افعالو كښې 

 ليكو لكه: ځى، بوځى، راځى

ژوند )پدغسى لغاتو كښې به له )ژ(  ژوند، جوند، زوند

 نه كار اخلو

د بعضى په معنى په )ځينى( او د  ځنى –ځينى 

 )از( په معنى به )ځنى( ليكو

ويل )يوازى په شعر كښې )وې( جايز  وې –ويل 

 دى(

 كښې كښ –كښې 

وې  -و -وه -و -وى -وې -هو -وم د ماضى بعيد ضميرونه

يعنى د مفرد د غايب او جمع غائب 

 اره يو )و( ليكل كيږى  دپ

  



15 
 

 فيصله شوى صورت: اختالفي صورتونه:

 -شول -شو -شوئ -شوې -شوو -شوم د شول د مصدر مشتقات

 شوې بايد وليكل شى. -شوه

 –په الم ليكل په كار دى لكه راغلل  د ټولو افعالو د مذكر جمع

 وليدل

بايد داسى وليكو: وليد، وكوت،  ټولې مطلقى ماضى ګانى

مګر وتاړه وواهه بايد په آخره وكړ، 

 ( ولرىكښې )ه

 

 دريمه فيصله:

ع كښې چه د پښتو ټولنې په بلنه د پېښور او  ۶۱۵۸ش. هـ  ۶۳۳۷په 

بلوچستان پښتانه ليكوال او پوهان كابل ته د خپلواكۍ د جشن په ورځو كښې 

مه د پښتو ليك په باب مجلسونه او  ۲۷راغلى و د سنبلى په پنځمه د اګست په 

ونډو او ډيرو څيړنو د ليك د ځينو ادبى بحثونه شروع شوه، وروسته له څو غ

 اختالفى موادو په باب دا راز فيصله صادره شوه.

 فيصله شوى صورت: مختلف صورتونه:

 ځمكه زمكه -مځكه -ځمكه

 زمرى ځمرى -مزرى -زمرى

 كښته خكته -ښكته -كښته

 پښه خپه -ښپه -پښه

ښكل )د ليكلو او ويستلو  -كښل

 په معنى(

 كښل

په  )دښايستښكلى-كښلى

 معنى(

 ښكلى

 ماسخوتن ماخوستن –ماسخوتن 
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 فيصله شوى صورت: مختلف صورتونه:

 ورځ روځ –ورځ 

 موږى ميږوى –موږى 

 لوېشت   ولېشت-تشلوې

 ورك روك –ورك 

 خسر سخر –خسر 

 خوسا سخا –خوسا 

 سكروټه سروټكه، سكوروټه –سكروټه 

 ورور رور –ورور 

 وروڼه روڼه –وروڼه 

 ورورولى رورولى –ورورولى 

 وروسته روستو –روسته  –وروسته 

 وروستى روستى –وروستى 

 سيورى سورى –سيورى 

 اخلى –اخلم  اخلم، اخلي، اخم، اخى، الم، الى

 بښل، بښنه بښل، بښنه، بخښل، پخښنه

 ماسپښين ماسپښين، مازپښين، ماپښين

 كوم كوم، كم

 اغږل اغږل، اخښل، اخل

 نمړۍ نمړۍ، مړۍ، نوړۍ

 نزوى، زام زوى، زامن، ځوى، ځامن

 زېږېدل زېږېدل، ځېږېدل

 زغستل ځغستل –زغستل 

 سوځل، سيځل سوځل، سېځل، سوزل، سيزل
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 فيصله شوى صورت: مختلف صورتونه:

 خوځېدل خوزېدل –خوځيدل 

 غورځنګ غورځنګ، غورزنګ

 زغمل زغمل، ځغمل

 ژرنده ژرند، زرنده، جرنده

 ژبه ژبه، زبه، جبه

 ژړا ژړا، زړا، جړا

 ژوند ژوند، زوند، جوند

 ژمى ژمى، زمى، جمى

 ژوبل ، زوبل، جوبلژوبل

 خېژى خېژى، خېږى، خېجى، خبزى

 ژۍ ژى، زى، جى

 ژور جور -زور -ژور

 نژدې نږدې -نزدې -نژدې

 نمر -لمر مېر -مر -نور -نمر -لمر

 لمسى -نمسى نوسى -لمسى -نمسى

 نمونځ –لمونځ  مونځ –نمونځ  –لمونځ 

 لمانځنه –نمانځنه  مانځنه –لمانځنه  –نمانځنه 

 سپرلى –پسرلى  سپرلىپسرلى، 

 غږ –ږغ  غږ –ږغ 

 ښكنځل –كنځل  ښكنځل –كنځل 

 وينځل –مينځل  وينځل –مينځل 

 وينځه –مينځه  وينځه –مينځه 

 النده –المده  النده –المده 
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 فيصله شوى صورت: مختلف صورتونه:

 نجلۍ –جينۍ  جيلۍ –جلۍ  -نجلۍ –جينۍ 

 لمبر نمبر -لمبر

 نولس نولس، نونس

 ويده اوده -بيده –وېده 

 وياله واله -يالهب –وياله 

 اودل –اوبدل  اوبل –اودل  –اوبدل 

 وزه بيزه –بزه  –وزه 

 نښتل مښتل –نښتل 

 –بزرګانان  –ملكان  –بزرګان 

 ملكانان

 ملكان –بزرګان 

 كارغه كارګه –قارغه  –كارغه 

 ڼ نړ –ڼ 

 كجير كجير، قجير

ټوك، پړك، چكړې، ټوقه، پړق، 

 چقړى

 ټوكه، پړك، جګړې

 زه –ته  –زړه  زۀ –تۀ  –زړۀ  –زه  – زړه، ته

 –دوئ  –لو  –هغوى  –دوى  –لوى 

 هغوئ

 هغوى –دوى  –لوى 

 –لوئيديز  –وويل  –لوېدېز 

 اووئېل

 لوېديز، وويل

 يو، اينده يو، اينده، ائينده

دا تورى )مجهوله يا( بايد بېځاېه او  ې

 د معروفى يا په ځاى استعمال نشى
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 :تو كتابونو كښېپښتو امالء په پښ

 

د پښتو ژبې زاړه كتابونه تر اوسه ډېر لږ په الس راغلى دى او په دغه باب 

مونږ د ځينو قلمى آثارو نومونه اورېدلى دى كښې يوسم لټون هم نه دى شوى. 

او ليدلى مو نه دى يا موئى د نظم او نثر كومه نمونه چيرته له نظره تيره شوې 

تحول او تطور په پوره ډول نشو ښودلى او  ده، په همدغاه وجه د پښتو ليك

يوازى د موجودو آثارو له مخى د پښتو لېك مختلف شكلونه او صورتونه څه 

 نه څه ښيو.

تر دغه وخته چه د پښتو ادب لومړۍ نمونه په الس راغلې ده هغه د امير 

 هـ په شاوخوا كښې ئى ويلى دى. ۶۳۱كروړ نظم دى چه د 

ې د پښتو د لرغونى ادب څنګه والى څه نه څه دا شعر د انشاء په برخه كښ

راښيى مګر د امالء په برخه كښې ترينه صحيح او پوره استفاده نشو كولى 

ځكه چه د خپل وخت په كوم زاړه قلمى كتاب كښې ئى نه مومو چه زوړ رسم 

خط راوښيى بلكه د محمد هوتك په كتاب )پټه خزانه( كښې ئى ګورو چه د 

هـ كښې ليكل شوې ده او د محمد هوتك  ۶۶۴۶په  شاه حسين هوتك په امر

 پښتو امالء ښيى.

كوم كتاب چه د پښتو ليك لومړۍ نمونه راښيې، هغه د سليمان ماكو د 

تذكرة االولياء څو پاڼې دى چه د پښتو ليك تاريخچه اوس مونږ له همدغه 

 ځايه شروع كوو.
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 د سليمان ماكو تذكرة االوليا:

وسته ليكل شوى دى چه نور كتاب ورك دى او هـ څخه ور ۱۶۲دا كتاب له 

( مخه ئې له كومى قلمى نسخې نه د پښتانه شعراء په لومړى ټوك كښې ۸)

 زنګوګرافى شوى دى.

دا نشو ويلى چه دغه څو مخه د مؤلف پخپل قلم دى كه وروسته تر ده بل چا 

د  له كومى قلمى نسخى نه را نقل كړى دى. په هر حال د دغو څو پاڼو امالء چه

 اوومى هجرى پېړۍ د امالء نمونه ده پدې ډول ده:

ڼ( يعنى د  -ښ -ږ -ړ -ډ -ځ -څ -پښتو تورى ئى داسى ليكلى دى: )ټ -۶

دغو تورو شكل اوصورت له دې اوسنى ليك نه همدغومره فرق لرى چه د )ځ( 

 له تورى الندې ئې يو ټكى ايښى دى:

سنۍ امالء كښې ليكل كوم تورى چه اوس د حركاتو د اظهار دپاره په او -۲

 -زېر -ى( د )زور -و -كېږى د تذكرة االولياء په ليك كښې نشته يعنى هلته )هـ

پېښ( د ښكاره كولو دپاره نه دى ليكل شوى او په همدغه وجه ځينى كلمات له 

 اوسنۍ امالء نه فرق لرى چه مثالونه ئى دا دى:

 اوسنۍ امالء: د تذكرة االولياء امالء:

 مې م

 دې د

 پاتې تپا

 كه ك

 له ل

 په پ

 مزكه )ځمكه( مزك

 لرى لر
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 مونږ –موږ  مږ

 مينه مين

 تڼاكى تنڼاك

سره لدې چه د تذكرة االولياء په امالء كښې حروف د حركاتو د اظهار  -۳

 دپاره نه دى ليكل شوى، مګر )چه( ئى څو ځايه )چې( ليكلې ده.

يكل شوى دى او ډېر )ش( لشول( په  -شوم -شو -شوى -دا كلمات )شى -۴

سوه( په )س( وينو او بس. د )شو( او )سو( په  –لږ په يو دوه ځايو كښې )سو 

 آخر كښې هم )و( ليكلى دى.

توى( په همدغه ډول ليكلى دى چه  -لوى -ځينى نور كلمات لكه: )وياله -۵

د مؤلف د استوګنې د ځاى اوسنۍ محلى لهجه دغسى نه ده، ځكه چه هلته 

 تو( وايى مګر يو ځاى پكښې )لو( هم ليكل شوى دى. -اوس )بياله لو

ګرځيده  -اوسيده -والړه –د ماضى مطلق صيغې داسى ليكى: )نوميده  -۱

 ګرځېدى( نه لېكى. -اوسېدى -وكى -والړى -وكړ( يعنى )نومېدى

 كښې داسى ليكى )كښ(. -۷

 د پښتونخوا كلمه )پښتنخا( ليكى او )هيواد( )ايواد( ليكى. -۸

ږم( )هوسېږم( ليكلى شوى او )څرګند( هم )سرګند( ليكلى سېمګر )او

 شويدى.

 

 د ميا روښان د خير البيان امالء:

وروسته د سليمان ماكو له تذكرة االولياء څخه د ميا روښان خير البيان د 

پښتو زوړ او پخوانى كتاب دى، دا كتاب مونږ نه دى ليدلى مګر نوم ئې هر چا 

 اوريدلى دى.

پل كتاب )مخزن االسالم( كښې دا كتاب ډېر يادوى او د اخوند درويزه پخ

 خبرو ترديدئى كوى.
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پخپله يوه مقاله كښې د هند د زړو  نارويژى مستشرق )مارګين سټرن(

 (1)آثارو په مجله كښې خپره شوه د خيرالبيان له كتاب څو نمونې را اخستى دى

غه مستشرق د او په دې مقاله كښې د امالء په برخه هم رڼا اچول شوې ده، د

( مخو كښې له )سرډينسن راس( مستشرق سره په ۶۱۷خيرالبيان يوه نسخه په )

د چارشنبې په  ۲۱هـ د روژې په  ۶۱۱۶ع( كښې په لندن كښې ليدلى ده چه د  ۶۱۲۱)

 ورځ ئې د فقير بهار طوسى په قلم خاتمه موندلې ده.

هـ كښې  ۱۱۴ع كښې زيږيدلى او په  ۶۵۶۲هـ  ۱۲۳هر كله چه ميا روښان په 

 ( پيړۍ د امالء نمونه ګڼلى شو.۶۱مړ شړى دى نو د ده ليك د لسمى )

 مارګين سټرن د دغه كتاب د امالء په باب خپله نظريه داسى څرګندوى.

په خېرالبيان كښې د نورو پخوانو پښتو كتابونو په شان چه تر ده  -۶

ليكلى مثالً:  ى( د حركاتو د اظهار دپاره نه دى -هـ -ليكل شوى دى )ووروسته 

 –اسپى  –داسى ليكل شويدى )حرفون( همدارنګه )نشته  )حرفونه حرفونو(

 باسى(. په دى ډول دى:

 باس( مګر )اوبه، لېوه( په آخر كښى )هـ( لرى. -اسپ -)نشت

ځينى مستقلى كلمې په ليكلو كښې يو له بله نښتى دى لكه: په  -۲

ه شپى ډير ګرزى، شپيډيرګرزى )پكښمى( چه اوس داسى ليكل كيږى ) پ

 پكښى مى(.

 د پښتو خاص حرفونه ئې داسى ليكلى دى: -۳

ڼ( او د )ځ( په عوض هم له )څ( نه كار اخستل  -ږ -ښ -ړ -ډ -څ -)ټ

 شويدى.

بايزيد اورمړ كه څه هم د وزيرستان دى، مګر د ده د ليكلو ژبه له نورو  -۴

ه ايښودل شوى كالسيكى كتابو سره چه ظاهراً د هغو اساس د يوسفزو په لهج

                                                           

 بايزيد روښان )خادم( - 1
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څلور( د وزيرستان په لهجه  -ستا -نمر -ګبينه -دى مطابقت لرى مثالً: )الر

 څلوير( نه ليكى. -ايتو –ګيمنى، مير  -)ليار

 

 د اخوند درويزه د مخزن االسالم امالء:

اخوند درويزه چه د ميا روښان معاصر دى او د هغه له افغكارو او عقايدو 

كښې د مخزن االسالم په نامه يو مشهور سره سخته دښمنى لرى په پښتو 

 كتاب لرى چه امالء ئې په دى ډول ده:

 د پښتو خاص تورى ئې داسى ليكلى دى: -۶

)ټ، ډ، ږ، ښ، څ( مګر )ڼ( په دغه ډول لږ او )نړ( ډير ليكلى دى د )ځ( په 

 ځاى هم )څ( ليكى.

ت: ى( د حركاتو د اظهار دپاره نه راوړى او دا كلما -ه -دا تورى )و -۲

 -هس -يى( داسى ليكى: )تاس -دى -مى -غوندى -ځنى -ولى -هسى -)تاسى

 -مو -پښتو -لكه -ته -په -به -ى( همدارنګه )نشته -د -م -غند -ځن -ول

 عالمانو( داسى ليكى: )نشت، ب، پ، ت، لك، پښت، م، عالمان(.

وړين( او  -لرين -د افعالو په آخر كښې زياتره )ن( زياتوى لكه: )كوين -۳

 سى نور.دا

 ډېر ځله )كښ( ليكى او كله كله )كښى( هم ليكى. -۴

 اكثره )چه( ليكى او لږ لږ )چى( هم ليكى. -۵

 مينځل نه ليكى. -وينځل په )و( ليكى يعنى مينځه –وينځه  -۱

 د )وقت( كلمه په مفغن صورت يعنى )وخت( نه ليكى. -۷

 نوړۍ( په )ن( ليكى. -نمسى -نمر -دا كلمات: )نمونځ -۸

 د )هير( كلمه )وهير( ليكى. -۱

ځينى تورى په ليك كښې له ځينو كلماتو سره نښلوى او داسى ئې  -۶۱

 لكرداره(. -لهرحاله -پريمږده -ليكى: )لهغو
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وخورئ( دا كلمات زيات  -واخلئ -د دى كلماتو په ځاى )وكړئ -۶۶

 وخوانړى(. -وخانړى -استعمالوى )وكانړى

زمرى ړومبى )ړونبى( وروستى  -هومره -برخه -دغه كلمى: )غبرګ -۶۲

پروته(  -وروستلى -ړنبلى -هنمبرى مزرى -بخره -پرته( داسى ليكى: )بغرګ

 شوكله )شه( ليكى او كله )شو( او د امر په ځاى كښى )ش( ليكى.

 

 د مال مست د سلوك الغزات امالء:

هجرى كښې  ۶۱۴۱مال مست د سلوك الغزات په نامه په پښتو يو كتاب په 

ه يوه قلمى نسخه ئې د مطبوعاتو په كتابخانه كښې شته. د دې ليكلى دى چ

 كتاب امالء په دى ډول ده:

نړ( دى هم د  -ږ -ښ -ړ -ډ -څ -د پښتو مخصوص تورى داسى ليكى: )ټ -۶

 ځ( كار اخلى. -)ځ( په عوض )څ( ليكى او له دغه تورى نه د دوه تورو )څ

ه كله يو نيم ځاى ليكى او ى( دا تورى د حركاتو د اظهار دپاره كل -ه -)و -۲

 -لره -وژنه -كړه -توره -ګڼه -زمكه -پوښتنه -پورې -اكثراً دغه راز الفاظ: )سره

وړاندې( داسى ليكى:  -نمونځونه -لكه -تختونه -بخره -صورتونه -هورې

 -بخر -صورتون -هور -لر -وژن -كړ -تور -ګنړ -زمك -پورښتن -پور -)سر

 وړاند(. -نمونځون -لك -تختون

 د ربط تورى له خپلو روستيو مربوط كلماتو سره متصل ليكى لكه: -۳

 لكور(. -پغوږو -پوړاند -پور -تهغه -هسى نچه -كهرڅو -لښه -)پظاهر

 كښې په دغه ډول كښى ليكى: -۴

 -بيارت -مزرى -زلمى -وقت -زمك -همنبر -موږ -دا كلمات: )نمر -۵

ورڅ(  -څموږ -نمونځ -ووزى -مرغونه -بخر -شى -ژوندون -زوى -غند

 همدغسى ليكى.

 په همدغه ډول ليكى. -چه -۱
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 د ميرزا انصارى د قلمى ديوان امالء:

ميرزا انصارى چه د پښتو په پخوانو شاعرانو كښې لوړ مقام لرى او دولت 

 لواڼى ورته په ډېر لوى حق قايل دى، امالء ئې په دې ډول ده:

 ښ، نړ(د پښتو مخصوص تورى داسى ليكى: )ټ، څ، ډ، ږ،  -۶

يعنى د )ځ( په ځاى هم )څ( ليكى او د )ڼ( دپاره ئى )نړ( شكل غوره 

 كړيدى.

 په دغه ډول ليكى او )چه( كلمه دغسى او كله )چى( ليكى. –كښى  -۲

كله د حركاتو د اظهار دپاره ليكى او كله ئى نه ليكى چه  ى( -هـ -)و -۳

لكوم )له كوم(  -هبخر -روڅى -كاند -باند -زمكه -مثالونه ئې دا دى: )پښتن

 ويره له مخ(. -مين )مينه( -لموره )له موره( نليده

نه( اكثراً له وروستيو كلماتو  –له دغو مثالو څخه دا هم معلوميږى چه )له 

 سره نښلوى.

 -وقت -ورڅ -وهير -روڼا -نمر -وينځى -زلمى -دا كلمات: )سوڅى -۴

 وسترى( په همدغه ډول ليكى. -څښتن -ګرزى

 

 مى ديوان امالء:د دولت د قل

د ميا روښان په پيروانو او مريدانو كښې د پښتو مشهور شاعر دولت 

لواڼې د شعر يو ديوان لرى چه يوه قلمى نسخه ئې په كابل كښې د مطبوعاتو د 

 رياست په كتابخانه كښې شته او د امالء خصوصيات ئې دا دى:

كى او له ړ( په همدى ډول لي -ښ -څ -د پښتو په خاصو تورو كښې )ټ -۶

ذ(  -ږ( داسى ليكى: )د -اوسنۍ امالء نه څه فرق نلرى مګر دا دوه تورى )ځ

يعنى د لومړى تورى په ځاى )د( ليكى او يو ټكى ترينه الندى ږدى او د دوهم 

تورى په عوض )ذ( استعمالوى. د پښتو يو بل مخصوص تور )ڼ( كله 

 همدغسى په بسيط ډول ليكى او كله )نړ( ليكى.
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دې د )ژ( تورى هم كله داسى ليكى )ږ( او كله داسى )ژ( يعنى د  سربېره پر

 )ر( په تورى يو ټكى پاس او يو الندى ږدى.

ى( د حركاتو د اظهار دپاره نه استعمالوى او اكثراً دا راز  –دا تورى )و  -۲

كلمات: )واخله، وګڼه، مينه، خلقو، باندى، راشى، خبرى( په دې ډول ليكى: 

 خلق، باندى، راشى، خبر(.)واخل، وګڼ، مين، 

 اكثراً )چى( ليكى. -۳

 كښى په همدغه ډول ليكى لكه چه اوس ئې مونږ ليكو. -۴

 هېر هم )وهير( ليكى. -۵

 د څښتن په ځاى )تښتن( ليكى. -۱

 لمر نه ليكى )نمر( ليكى. -۷

 وقت په )ق( ليكى. -۸

 

 د آخوند قاسم د فوايد الشريعة امالء:

عة مؤلف د پښتو له هغو نثر ليكونكو څخه دى آخوند قاسم د فوايد الشري

چه په يوولسمه هجرى پيړۍ كښې ئى ژوند كاوه او دينى مسايل ئې پښتو 

كړيدى. د ده د كتاب يوه قلمى نسخه چه د ليكلو تاريخ او كاتب ئې نه دى 

معلوم د پښتو ټولنې په كتابخانه كښې شته چه كاغذ ئې ډير زوړ معلوميږى او 

 ګمان پرې كاوه شى. د ډيرى زړې نسخې

 د دغې نسخې امالء په دې ډول ده:

 نړ(. -ښ -ږ -ړ -ډ -څ -پښتو خاص تورى داسى ليكى: )ټ -۶

ى( د حركاتو د اظهار دپاره ډير لږ او كله كله ليكى په  -ه -دا تورى )و -۲

دغه وجه دا راز كلمات. )ښكته، پورته، لكه، له، لويه، ده، كاندى، وړاندى، 

نو، خوله، امامانو( داسى ليكى: )ښكت، پورت، لك، له، مې، هسى، مومنا

 لوى، د، كاند، وړاند، م، هس، غند، مومنان، خله، امامان(.
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هغه معنى دا تورى چه اوس له خپلو وروستيو كلماتو څخه جال ليكل  -۳

 كېږى متصل ليكل شوى دى لكه: )لهغه، لد، لښه، نوى، پطب، پما(.

 كښ، چه، همدغه شان ليكى. -۴

 د )وقت( كلمه په )ق( ليكى او د )نمونځ( كلمه يې په )ن( ليكلې ده. -۵

دا كلمات: )بربنډ، هومره، زما، زمونږ، زمكه، برخه، مينحى، ړومبى،  -۱

بېرته( داسى ليكى: )برمنډ، همبره، څما، څمونږ، زمكه، برخه، وينڅى، 

 وړنبلى، بيارت(.

 -وړين -: )كويند ماضى فعل په آخر كښې عموماً )ن( زياتوى لكه -۷

 ښيئن(

 اخانړى، كانړى ډېر ليكى او د )واخلئ( په ځاى )وانړى( هم ليكى. -۸

 وشه( –وشو داسى ليكى: )شه  –شو  -۱

 

 د خوشحال خان امالء:

هـ )يوولسمه پيړۍ( كښې يو پښتو كتاب  ۶۱۷۱ خوشحال خان خټك په

اب يوه قلمى وليكه چه دستار نامه ئى نوم دى او په نثر ليكل شوى دى د دې كت

هـ كښې عبدالحليم نومى كاتب د افضل خان په امر وليكه او  ۶۶۶۱نسخه په 

دغه نسخه په پېښور كښې عبدالشكور خان په زړه او پخوانۍ امالء چاپ كړه. 

د دې كتاب له مطالعې څخه معلوميږى چه خوشحال خان په پښتو ليك كښې. 

كوالونو نه ځينى فرقونه ډېر تحول پېښ كړى، او مالئې له نورو پخوانيو لي

 لرى چه هغه دا دى:

 ى( د حركاتو د اظهار دپاره ليكى لكه: -ه -دا تورى )و -۶

 عابدانو( -عالمانو -موژ -ګوندى -اوسپنه -غوره -تاسى -)هسى

 او ځينى كلمات ئې بې له دغو تورو هم ليكلى دى.
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د پښتو د مخصوص تورى )ښ( په ځاى )ش( ليكى لكه: غوشه،  -۲

 پشتون.

 لژ. -كوژ -د )ږ( په عوض )ژ( ليكى لكه: غوژ -۳

د دې تورى دپاره ئې دا شكل غوره كړى )ح( يعنى له )ح( الندى دوه  -څ -۴

 ټكى او له ټكو الندې همزه ږدى.

دا تورى داسى ليكى )ح( يعنى د )ح( الندى ټكى ليكى او له ټكى  -ځ -۵

 الندې ئې همزه ليكى.

 دى )ر( يعنى د )ر( په سر همزه ليكى.دا شكل هم ده داسې اړولى  -ړ -۱

د )ن( په سر همزه ليكى او د )ڼ( كار ترې اخلى غرض دا چه د دغو  -ڼ -۷

 دوو تورو د حلقې كار له همزه څخه اخلى.

 په )ط( ليكى لكه )مط( چه مونږ ئې )مټ( ليكو. -ټ -۸

 نمديدل په )ن( ليكى. -نمړۍ -نمر -نمسى -نمونځ -۱

 ى )كشى(.كشې په دى ډول ليك -۶۱

 دتا( -داسى ليكى )دما -ستا -زما -۶۶

پيړ( داسى ليكى:  -هير -څومره -هومره -برخه -زمكه -دا كلمات زمرى -۶۲

 پير ړ(. -هير -څونبره -هونبره -بخره -مزكه -مزرى

كه  -كه په اتفاق واستى -ځينې افعال په دې ډول ليكى: )څه چه غواړو -۶۳

 ل(.وياست -جدا شواستى هسى به مات شيو

 د )دى( جمع )ديو( ليكى چه اوس مونږ )دوى( ليكو. -۶۴

دا كلمه )ټنګسه( داسى ليكى )تنګځه( چه ښايى د تنګ ځاى مخفف  -۶۵

 وى.

وشه( او د جمع په صورت كښې شول  –وشو داسى ليكى )شه  -شو -۶۱

 ليكى.

 وقت دا كلمه په )خ( او كله په )ق( ليكى. -۶۷
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ئې مونږ له نورو كلماتو نه جال ليكو ده ځينى معنى دار تورى چه اوس  -۶۸

 بنوى.( -متصل ليكلى ده لكه )پكورپعلم

 كاندى( په ځاى )كا( ډېر ليكى. -د )كړى -۶۱

 دا كلمات )زلمى( )زغلول( )ګرزى( په )ز( ليكى. -۲۱

 

 د عبدالقادر خان خټك امالء:

عبدالقادر خان د خوشحال خان خټك زوى د اشعارو يو ښه ديوان لرى چه 

ه قلمى نسخه ئې په كابل كښې د مطبوعاتو په كتاب خانه كښې شته د دغه يو

 ديوان امالء لكه د خوشحال خان د دستارنامې امالء ده.

او  –يعنى عبدالقادر خان هم د خپل پالر مخصوصه امالء غوره كړيده 

 ديوان ئى په همدغه امالء ليكلى دى.

 

 د عبدالرحمن بابا قلمى ديوان:

با د ديوان يوه قلمى مصوره نسخه د مطبوعاتو په كتاب د عبدالرحمن با

خانه كښې شته چه په آخره كښې ئې داسى ليكلى دى )تمام شد كتاب 

عبدالرحمن حسب الفرمايش عاليجاه رفيع جايګاه شير محمد خان ولد 

 مياخان بر درانى افغان پور در خط كشمير جنت نظير بدسخط مال ولى(.

مالء ده چه له خوشحال خان نه د مخه وه يعنى د دغى نسخى امالء هماغه ا

نړ( او )څ(  -ږ -ښ -ړ -ډ -څ -د پښتو مخصوص تورى ئى داسى ليكلى دى: )ټ

 د )ځ( په ځاى استعمالوى يعنى )ځاى( څاى ليكى.

ى( كله د حركاتو د اظهار دپاره ليكى او كله ئې نه ليكى  -هـ -همدارنګه )و

 چه مثالونه ئى دا دى.

نه د )نه  -وړاند -الند -جونه كاند -زمكه -له كوم -خاور -غوند -)حرفون

ګنړ( )كښى( هم كله همداغه شان او كله )كښ( ليكى شو وشو داسى  -ده( مې

وشه( )چه( هر كله په همدغه ډول ليكى او دا كلمات )نمونځ(  -ليكى )شه
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نغواړم( اكثراً متصل  -پژړا -لما -نمر( په )ن( ليكى: )پما -نمسى -)نمانځه

 يكلى.ل

 

 د محمد هوتك د پټى خزانى امالء:

هـ  ۶۶۴۲پټه خزانه چه د محمد هوتك د شاه حسين په امر ليكلى او په 

 كښى ئى خاتمه موندلى ده، د قلمى نسخى امالء ئى په دى ډول ده:

ڼ( يعنى  -ښ -ږ -ړ -ډ -ځ -څ -د پښتو مخصوص تورى داسى ليكى: )ټ -۶

ورو په شان له )څ( نه د دوه تورو كار نه د )ځ( تورى په دغه شكل ليكلى او د ن

 اخلى همدارنګه )ڼ( هم په بسيط ډول ليك ياو په مركب شكل ئى نه ليكى.

 -نمانځنه -له -په -ى( د حركاتو د اظهار دپاره ليكى لكه: )به -هـ -)و -۲

موږه( مګر كله )كتابون( او  -وموند -خبرو -له نورو -هورى -مځكى -وقتونه

 از هم ليكى.)سنګارون( دغه ر

 لمر( په )ل( ليكى مګر )نمانځنه( په )ن( ليكى. -دا كلمات )لمسى -۳

 كښى(. -كښ -كښې په درى ډوله ليكى )كى -۴

 دا دى: ېوه ډوله ليكى چه مثالونه ئد افعال پهاضي م -۵

 كيدى(. -ګنل -بهيدى -اوسيدى -وموند -)وليد

سو( و -سوى -سول -شوى( ليكى او كله )سو -شى -كله )شو -۱

 استعمالوى. كله د )سو( په ځاى )سه( ليكى.

 ورڅ، ورځ په دواړو صورتو ليكى. -۷

 چه، هر چيرته په همدغه يو ډول ليكى. -۸

 كله د )ټول( په ځاى )ټوله( ليكى او كله پخپله )ټول( استعمالوى. -۱

په( له وروستيو كلماتو سره په ليك كښې نښلوى او داسى  -كله )له -۶۱

 پخوږو(. -پملتان -ابئى ليكى. )لكت

 زوى، زلمى، په )ز( ليكى او )ځما( ئى په )ځ( ليكلى ده. -۶۶
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 د احمد شاه بابا د ديوان امالء:

د احمد شاه بابا د ديوان يوه قلمى نسخه د محمد حامد درانى په قلم 

هـ كال د روژې په آخره ورځ ئې ليك ختم شوى دى دا نسخه  ۶۶۱۳ليكلى ده چه د 

ډمۍ د شرق پيژندنې د څانګى په كتابخانه كښې ده چه د امالء د تاشكند د اكا

 ځينى خصوصيات ئې دا دى:

ځما( په )څ( ليكى يعنى همدغه يو تورى د  -ورځ -دا راز كلمات: )ځان -۶

 دوه تورو په ځاى استعمالوى.

 )ڼ( داسى ليكى )نړ(. -۲

ش(  -ښ( اكثراً داسى ليكلى دى )ژ -د پښتو دا دوه خاص تورى ئى )ږ -۳

پوشتن( په همدغه ډول ليكل شويدى مګر ځينى  -يعنى دا كلمات )موژ

 نشى( داسى ليكلى دى: )روږه نښى(. -كلمات ئى لكه )روژه

و( د حركاتو د اظهار دپاره ندى  -ى -په ځينو كلماتو كښې ئې )هـ -۴

 هس(. -لك -ليكلى لكه: )تاس

 كښ(. -لشراب -دا كلمات په دې ډول ليكلى دى )پوطن -۵

 -دا كلمات د ده له خپلې محلى لهجى مخالف ليكلى دى لكه: )ورځ -۱

 وشو او داسى نور(. -وشى -بخره

د احمد شاه بابا د ديوان هغه قلمى نسخه چه د مطبوعاتو د رياست په 

 په دى ډول ده:ئې كتابخانه كښې ده امالء 

و يكله كله )ځ( داسى ليكى )د( يعنى د )د( تورى ته دوه ټكى وركوى چه  -۶

 پاس او بل الندې ږدې مګر اكثره )څ( د )ځ( په ځاى استعمالوى.

الفاظ او كلمات ئى عموماً د پېښور او ننګرهار په لهجه ليكلى دى  -۲

 باسى(. -چرې -اوښې -ويره -بخره -راشه -شته -ورڅ -لكه: )نمر
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 -د ربط تورى اكثر له وروستيو كلماتو سره نښلوى لكه: )پالس -۳

 بخه(. -ينهپم -لحيات -پكوڅه

)و، هـ، ى( كله د حركاتو په ځاى ليكى او كله ئې نه ليكى لكه په دى  -۴

 -ويره -مونږ -نشته -زړون -خزانه -پټ -ګلون -كلماتو كښې: )غند

 تورسترګى(.

شو،  -وشه -)چه( كله همدغسى او كله )چى( ليكى. همدارنګه )شه -۵

 وشو( په دواړو ډولو ليكلى دى.

 دى.كښ همدغسى ليكلى  -۱

 

 د ر اورټى د ګلشن روه امالء:

ع كښې چاپ شويدى د  ۶۸۱۱راورټى پخپل كتاب ګلشن روه كښې چه په 

پښتو له زړه كتابونو څخه د نظم او نثر نمونې رانقل كړيدى چه يوه نمونه له بلې 

څخه په امالء كښې ځينى فرقونه لرى هغه ديپاچه چه ده ليكلى ده هغه هم د ده 

امالء كښې څه لږ او ډېر تفاوت لرى مثالً دى په خپله  له منتخباتو څخه په

ديباچه كښې )كښ( په همدغه ډول ليكى او په هغو پاڼو كښې چه ده له تاريخ 

 مرصع څخه را نقل كړيدى )كښې( په دغه ډول ډېر ليده شى.

همدارنګه د ده په ديباچه كښې )ڼ( په دغه شكل وينو او په منتخباتو 

 )ڼ( وينو. كښې ئې كله )نړ( او كله

كوم شى چه د راورټى په ګلشن روه كښى د امالء په باب نوى په نظر راځى 

هغه دا دى چه دى په هغى )ى( باندى همزه ليكى چه تلفظ ئى ثقيل دى لكه په 

دي عبارت كښې )پښتانه اكثر له خوش نويسئ بيګانه دى(. همدارنګه )تر مزد 

 زه ږدى.ورئ( دغه شان ليكى چه په )ى( باندى دپاسه هم

لكه په دې عبارت كښى: « ئى»بله دا چه غايب ضمير په دې ډول ليكى 

 -ه -راورټى هم )څ( د )ځ( په ځاى استعمالوى او دا تورى )و« سبب ئى دا دى...»
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 -دى -په -كتابونه -پښتو -ى( ډېر ځله د حركاتو د اظهار دپاره ليكى لكه: )ژبه

 مى...( -زمانه

 

 ر:د پښتونخوا د شعر هار و بها

 ۶۸۸۸ډارمسټټر فرانسوى د پښتونخوا د شعرهارو بهار په نامه يو كتاب 

 -قصې -چهار بيتى... متلونه -هـ كښې چاپ كړيدى چه د پښتو غزلى ۶۳۱۳ع 

ئى ځينى برخې له ځينو نورو  ٰچيستانونه پكښې شته او د امالء په لحا -لندۍ

ى )م( مګر )كښ( برخو نه اختالف لرى يعنى كله )مې( داسى ليكى او كله داس

 هر چيرته همدغسى ليكى او )نړ( هم په همدغه شكل ليكلى دى.

)شه( هر چېرته همدغه شان ليكى او )شو( نه ليكى. هر چېرته د )ځ( په ځاى 

 ى( كله د حركاتو د اظهار دپاره استعمالوى او كله نه. -هـ -)څ( راوړى. او )و

ئ( په هارو بهار  -: )ۍاوس چه مونږ تانيثى )ى( او ثقيله )ى( داسى ليكو

كښې دغه دواړه ډوله يا ګانې داسى ليكلى دى )ئ( چه مثالونه ئى دا دى: 

)سپوږمئ، نوړئ، ټاټئ، وهئ، راڅئ، كړئ( په دغه كتاب كښى )زلمى، 

 ګرزم، زوى( په همدغه ډول ليكلى دى، او )مونږ( هم په څلورو تورو ليده شى.

 

 لمړى كتاب د پښتو:

اج الملة والدين امير حبيب اهلل خان شهيد د پښتو هـ.ق كښې سر ۶۳۳۳په 

ژبى تدريس د )حبيبيه مدرسې( په تعليمى نصاب كښې داخل كړ چه معلم ئى د 

پښتو زوړ خدمتګار مولوى صالح محمد قندهارى و دغه ښاغلى په پښتو 

كښې يو كتاب وليكه چه نوم ئى )لمړى كتاب د پښتو( دى. دا كتاب يوځل د 

بعه كښې او بل ځل د الهور په دين محمدى مطبعه كښې په كابل په سنګى مط

 كښې چاپ شو. ۶۳۳۱

 د دې كتاب په امالء كښې دا ټكى د يادولو دى:



34 
 

د پښتو مخصوص تورى )ځ( داسى ليكى: )خ( يعنى )ح( ليكى او د )ج،  -۶

 خ( دواړه ټكى وركوى.

 )ڼ( په همدغه بسيط ډول ليكى او دا شكل )نړ( غلط ګڼى. -۲

مو ځايو كښې چه اوس مونږ )وكړه، كړه( ليكو دى )وكى، وكه، په كو -۳

 كه( ليكى.

 دا كلمات: )سو، وسو، سوى، سته، راسه، والړسه( ليكى. -۴

معروفه او مجهوله )ى( چه د كلمى په آخر كښې راشى معروفه )ى(  -۵

او مجهوله يا اوږده ليكى كه د كلمى په منځ كښى وى نو څه فرق  ييكلګردۍ 

 .ئى نه كوى

 زما، زموږ په )ز( ليكى او )زوى( هم په پښتو )ځ( نه ليكى. -۱

د ظرفيت تورى هر چېرته )كى( ليكى او يو ځاى ئى ورسره په كرښو  -۷

 كښى )كښ( ليكلى دى.

په پښتو كښې څلورم حركت د )فتحه مماله( په نامه يادوى چه اوس  -۸

 ورته زوركى وايو.

ه اوس ئى مونږ داسى ليكو د مفرد غايب ضمير داسى ليكى )يه( چ -۱

 )ئى(.

هغه كلمات چه اوس په مفغن ډول ليكو ده په هماغه غربى شكل  -۶۱

 ليكلى دى لكه: )قميص، صبا، قوم، قومى، وقت، وقتى، ناوقته(.

ځينى كلمات چه اوس پكښې د ځينو حركاتو د اظهار دپاره )و، هـ، ى(  -۶۶

وې كلمې له بلى سره التباس ليكو ده دغه تورى پكښې نه دى ليكلى كه څه هم ي

پيدا كړى دى لكه پدې جمله كښې: )دا ګډ هلك په اوبو ګډسو( مګر د دې 

المله چه دغه كتاب په سنګى مطبعه كښې چاپ شويدى نو د دغه دوو كلمو 

فرق په حركاتو شوى دى. همدارنګه په دغه كتاب كښې دا كلمات )ټينګ، 

 گ، ړند، لمړى، ناجړه(.ړوند، لومړى، ناجوړه( داسى ليكلى دى )تين
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كله چه )د شى( جمع )شيه( ليكى نو داسى ئى ليكى )دوه شى يه(  -۶۲

 همدارنګه يو ځاى وړمه ورځ داسى ليكى: )وړمروخ(.

 

 پښتو مركه:

د پښتو ژبى د پاللو او روزلو دپاره د پښتو يو ادبى انجمن په كابل كښې 

پښتو ژبى مشهور  نوم و په دى انجمن كښې د ېو مركه ئتجوړ شو چه د پښ

يو كتاب چاپ كړ چه د  ۲۳هـ.ش كښې ئى د سنبلى په  ۶۳۱۲پوهان شامل و او په 

پښتو صرف و نحو لومړۍ برخه ده او د پښتو پښويه ئى نوم دى. په دغه كتاب 

 كښې د امالء په لحاى دا ټكى د يادونى وړ دى:

د  د پښتو خاص تورى داسى ليكى: )ټ، څ، خ، ډ، ړ، ږ، ښ، ڼ( يعنى -۶

)ځ( په ځاى )څ( نه ليكى مګر ځ داسى ليكى: چه د )ح( تورى ته د )ج( او د )خ( 

 دواړه ټكى وركوى او )ڼ( هم په همدغه ډول ليكى.

 داسى ليكى: )چې(. -چه -۲

 اكثراً همدغه شان ليكى او كله )كى( ليكى. -كښ -۳

كلمات:  د حركاتو د اظهار دپاره )و، هـ، ى( ډېر نه ليكى او اكثراً دا راز -۴

)موږ څومره، الندى، باندى، كوڼ، پوښتنه( داسى ليكى: )مز، څمره، الند، 

 باند، كڼ، پښتنه(.

 شو( ډېر ځله په )س( )وسو( او )سه( ليكى. -دا كلمات: )شوو -۵

 لمونځ( ليكى: -نمونځ( په )ل( يعنى )لمر -دا راز كلمات: )نمر -۱

تحى په نامه يادوى د حركاتو په بحث كښې څلورم حركت د مجهولى ف -۷

 چه اوس ورته زوركى وايو.

په ليك كښې هر راز )ى( په همدغه يوه شكل ليكى يعنى مجهوله،  -۸

معروفه، ثقيله )ى( په ليكلو كښې څه فرق نلرى كه څه هم معروفه او مجهوله 

 )ى( په نامه يادوى.
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 د غايب ضمير يعنى )يې( داسى ليكى: )يه(. -۱

 

 د منشى احمد جان امالء:

منشى احمد جان د پښتو ژبى يو مشهور ليكونكى او د تاليف و تصنيف 

خاوند دى چه له ډيرو ښو نثر ليكونكو څخه ګڼل كېږى. د ده كتابونه د پښتو 

انشاؤ په لحاظ د پښتو متونو حيثيت لرى او د ډېر خوږ سبك خاوند دى د ده 

چاپ  ع كښې ۶۱۳۱دوه كتابونه )تاريخ افغانستان د قصه خوانى ګپ، په 

 شويدى چه امالء يى په دې ډول ده:

د )څ( تورى د )ځ( په ځاى استعمالوى او همدغه يو شكل ئې د دواړو  -۶

 تورو دپاره د پخوانو ليكوالو په شان قبول كړى دى.

 )شه وشه( هر كله همدغسى ليكى: يعنى په آخر كښې ئى )و( نه ليكى. -۲

كښې وى كه په افعاليو  هغه )ى( چه د مخه ترينه زوركى وى په اسماؤ -۳

كښې يعنى په اوسنۍ اصطالح تانيثى وى كه ثقيله داسى ئى ليكى )ئ( لكه: 

 )ماتوئ( څښئ، سپلئ، نقاشئ(.

 ڼ دا تورى داسى ليكى: )نړ(.-۴

هغه )هـ( چه د مخه ترينه زوركى وى پاس په سرئى همزهع ليكى لكه:  -۵

 ښۀ(. -)زۀ

 د غايب ضمير داسى ليكى: )ئ(. -۱

ع دپاره )شول، كړل، وتښتېدل، وختل( ليكى يعنى په آخر كښى د جم -۷

 ئې )ل( ليكى.

 د وقت كلمه كله په )ق( او كله په )خ( ليكى. -۸

 كښ هر چېرته همدغسى ليكى. -۱

د پښتو )ځ( ئى په ځينو كلماتو كښى نه ده ليكلې او په عوض كښې ئې  -۶۱

 )ز( ليكلى ده. لكه: )ګرزيدل، زوى( او داسى نور.
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په ځينو كلماتو كښې د ځينو حركاتو اظهار د تورو په وسيله نه كوى  -۶۶

 يعنى )كاند، الند، باند، م، د( همدغسى ليكى.

 

 د پښتو ادبى انجمن:

هـ.ش كښې پښتو ادبى انجمن جوړ شو چه يوه پښتو مجله ئې را  ۶۳۶۶په 

چه هـ.ش كښې چاپ كړ  ۶۳۶۵ويستله او د )پښتو خبرى( په نامه ئې يو كتاب په 

 امال ئې په دې ډول ده:

يعنى په سرئې همزه ليكى ( ى ءد تانيث )ى( او ثقيله )ى( داسى ليكى ) -۶

 لكه: )چوكئ، كړكئ، لرئ، كوئ(.

)مجهوله ې( كه د كلمى په آخر كښې وى او كه ... يې ليكى او كه په منځ  -۲

كښې و نو ټكى ئې الندى باندى ږدى چه له معروفى )ى( څخه ئى فرق وشى 

 ه:لك

 مېنه. –مينه 

 وسو( د دغه تورى په ځاى نه ليكى. -سوى -سته -سى -دا كلمات: )سو -۳

 ځ دا تورى همدغسى ليكى او )څ( د دغه تورى په ځاى نه ليكى. -۴

 ڼ دا تورى داسى ليكى )نړ(. -۵

 د ظرفيت تورې )كښې( داسې ليكى )كې(. -۱

ه كتاب كښې په ځينى كلمات چه اوس اكثراً په )ز( ليكل كېږى په دغ -۷

 مځكه. -يواځى -)ځ( ليكل شوى دى لكه: ځملى

 د غايب ضمير )يى( داسى ليكل شوى دى )يه(. -۸

ځينى كلمات لكه: )ايږدم، كښېنوست، چښم، ياست، واست(  -۱

 همدغسى ليكلى دى.

 -ودرېدئ -د ماضى مطلق ضيغې اكثراً داسى ليكلى دى: )وليدئ -۶۱

 والړئ(.
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ځ( په ټول كتاب كښې په همدغه يوه ډول ليكلى ور -دا كلمات: )موږ -۶۶

 دى.

 .(1)وسو همدغسى ليكلى دى يعنى په آخر كښى )و( لرى -سو -۶۲

                                                           

كښې پښتو انجمن او فارسى انجمن يو ځاى شوه او بيا څه موده پس دغه  ۳۱۳۱چه په وروسته تر دې  -1
انجمن د پښتو ټولنى په نامه يد شو پښتو ټولنى د ليك د يووالى په غرض د امالء په باب ځينى مجلسونه جوړ كړه 

د اختالفى مسايلو په باب ئې څه فيصلې صادرې كړې چه د مخه په مفصل ډول راغلى دى او په اوسنۍ امالء او 
 كښې ډېر دخل او تاثير لرى.
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 انشاء )ليكوالى(

 

د انشاء لغوى معنا ايجاد دى يعنى ديوه نوى شى پيدا كولو ته انشاء 

وايى. په ادبى اصطالح يو نوى فكر او نوى خيال په الفاظو كښې څرګندول 

 اء ده.انش

 انشاء دوه ډوله ده: نثر، نظم.

 نظم اكثراً شعر وى او نثر كله كله شعر شى.

هغه وينا ده چه الفاظ ئې ښكلى وى او ويونكى پكښې فكر، پوهه،  شعر:

 ذوق، د زړه هيجان او د روح اغيزه سره ګډ كړي.

 دا راز كالم نظم وى او كه نثر وى شعر دى.

سات او باطنى هيجان ورسره ګډ نه وى هغه ساده بيان دى چه احسا نه شعر:

 او يوازى د مطلب څرګندونه پكښى وى.

د انشاء فن او د ليكوالى هنر دا دى چه سړى خپل مطلب په صحيح ډول 

اداء كړى او څه ئې چه په زړه او ذهن كښې وى په ښو الفاظو ئې د ژبى له قانون 

 ګند كړى.سره سم په موثر ډول د فصاحت او بالغت په اصولو برابر څر

 د ښو كلماتو انتخابول او د الفاظو ښه تاليف د انشاء مهمه برخه ده.

يو شاعر او اديب سربيره په دې چه بايد د كلماتو په نښلولو او 

استعمالولو ښه پوه وى بايد دا قدرت هم ولرى چه نوى افكار او نوى معانى 

 پيدا كړى او ښكال پكښى واچوى.
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ڼول، د پيدايښت په نښو نښانو كښې ځير د بشرى روح تياره ګوټو نه رو

كېدل، د ټولنى پټ رازونه او رمزونه څرګندول، له عادى پېښو نه نوى او په زړه 

پورى نتايج اخيستل، نوى او بكر مضامين پيدا كول د شعر او ادب د 

 خاوندانو كار دى.

دا كار يو لوړ ادبى استعداد او شاعرانه قريحه غواړى چه سليم ذوق او 

 احساس يى مظهر دى. دقيق

څوك چه دغه راز استعداد لرى هغه له خپلو كتنو، اورېدنو او تجربو څخه 

د پوهې او معرفت ډيره ښه پانګه راغونډوى او له خپلو حواسو او مشاعرو نه 

ډير ښه كار اخلى. دغه د طبيعت ښكال چه يو شاعر او اديب يې په شنو ناوونو، 

اغونو، مستو سيندونو، لوړو غرونو، د و برګڼو ځنګلونو، ښكلو درو، سمسو

آسمان په لمنو د مرغانو په نغمو، په ښو سترګو او ښكلو مخونو كښې وينى د 

 غرو شپانه او ساده خلق ئې هم وينى مګر دا ليدل او هغه ليدل ډېر فرق لرى.

 مجنونه  ليال نه ده چا ليدلې بې           ظر ګلو ته ګورهـن  د بلبلو په

ر او سپينه سپوږمۍ يا راڼه ستورى هر چا ليدلى دى مګر هر دا روښانه لم

يوه ته ئې د خداى په لورى رهبرى نه ده كړې او هر چا )ال احب الفلين( نه دى 

 ويلى.

د كوه طور په لمنو كښې ډېر خلق ګرزېدلى دى مګر د حق او حقيقت رڼا هر 

 چا نه ده ليداى.

و اسرارو پوه شى او په كه څوك غواړى چه د خلقت او فطرت په رمزونو ا

يوه شنه پاڼه كښې د معرفت دفتر وګورى خپل عقل، شعور او احساس دى په 

 كار واچوى او د زړه سترګى دى وغړوى.

په يوه الره ډېر خلق تېرېږى مګر يو نيم پكښې چيرته يوه ښكلې مرغلره 

 پيدا كړى چه د چا له امېله پرېوتې او په خاورو كښې پرته ده.
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ه يوه الره روان وى څوك يوه خوا ګورى څوك بله خوا، د چا يوه ډېر الروى پ

شى ته پام شى د چا بل شى ته، يو پكښې د دېواله له كنډوه كوم ښكلى مخ 

ووينى، بل د بام په سر توره كټوه. د يوه نظر د خان او ملك په بنګله وى، بل د 

 خوارانو او غريبانو جونګړو او كنډوالو ته ګورى.

ه شيان ليداى شى، ځينى نور له پښو الندى ځمكه نه ړډېر وا ځينى ډېر لرې

 وينى او هوا ته ګورى.

په يوه باغ كښې څوك خس او خاشاك ټولوى او څوك د ګلو دستې 

 جوړوى.

د چا ديدار په كاروى او د چا دينار، كارغه په يوه خوا ځى بلبل په بله خوا، 

 يو ځان نه وينى او بل جهان وينى.

نانو په ظاهرى نظر كښې ډير تفاوت موجود دى دغه راز د څنګه چه د انسا

 ټولو خلقو د زړونو سترګى هم يو راز څارنه كوى.

همدغه د فكر او نظر اختالف دى چه د ليكوالو او شاعرانو د ليك او وينا 

اغيزه كړېده او د هر ېوه په انشاء او ادبى سبك كښې ئې خصوصيت په طرز ئى 

 پيدا كړيدى:

 درې ډوله ده: :د انشاء شروع

 بې مقدمې په اصل مطلب پيل كول: -۶

دا الره ډېرو اروپائى ليكوالو غوره كړې ده چه اوس ډېر رواج لرى او د دې 

 الرې تلونكى ورځ په ورځ زياتېږى.

كه مطلب ډېر لنډ وى يا پخپله اصل مطلب جذاب وى نو مقدمې ليكلو ته 

 څه ضرورت نشته.

 يوه مقدمه ليكل.له مطلب او موضوع نه د مخه  -۲

 دا يوه زړه او پخوانۍ ذريقه ده او ډير ليكوال په دغه الره تللى دى.
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د مقدمې ليكلو رواج پخوا دومره ډېرو، چه شخصى او رسمى مكتوبونه 

او فرمانونه هم ترېنه خالص نه و او منظوم حكايتونه به هم په يوه مقدمه شروع 

ېر زور لګاوه او په دې وسيله به كيدل لېكوالو او شاعرانو به په مقدمه كښې ډ

 ئې د لوستونكو توجه خپل مضمون ته راګرزوله.

په مقدمه كښې به د ليكلو اسباب او علل بيانېدل او كله به له اصل 

مضمون نه مقدمه اوږده شوه اوس كه څوك مقدمه هم ليكى هغسى نه وى او له 

 پخوا وخت نه ډېر فرق لرى.

ع سره ښه ارتباط او نژدې مناسبت مقدمه بايد ښكلې وى او له موضو

 ولرى چه د لوستونكو توجه مضمون ته راجلب كړى.

دريمه طريقه دا ده چه مقدمه نه ليكى مګر مضمون او موضوع هم له  -۳

سره نه شروع كوى بلكه د يوه داستان مينځ يا اخر د شروع دپاره انتخابوى او 

 وروسته له نتيجې ته د داستان متن ليكى.

 ئې جذابه برخه را اخلى او بيا نوره قصه تماموى.يعنى اول 

دا طريقه ډېر مهارت غواړى كه څوك په دغه چل ښه پوه وى او په ښه ډول 

ئې سرته ورسوى ډېره جالبه طريقه ده مګر په ماهردانه ډول نه وى او بې تناسبه 

 وى نو نتيجه ئې ښه نه ده.

 ليكوالو ته په كار دى:

ښه وټاكى او په دې پوه شى چه څه ليكم؟ د  چه تر ليكلو د مخه خپل هدف

 څه دپاره ئې ليكم او د چا دپاره ئې ليكم؟

ډېر ځله داسى پېښېږى چه د ېوه ليكونكى په ذهن او فكر كښې ګډى وډې 

خبرې ګرزى يا يو مغشوش او مبهم غوندې مطلب ورسره وى چه د يوې تورې 

ګران وى نو د ده  شبحې په شان له لرې يوه سياهى معلومېږى او تشخيص ئې

لومړى كار دا دى چه خپل هدف ښه وټاكى او په هغه څه ځان ښه پوه كړى چه نور 

 پرې پوهوى.
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وروسته تر دې چه د موضوع حد او حدود معلوم شوه نو بيا په كار دى چه 

په داسى طريقه ئى بيان كړى چه د نورو د پوهولو ډېر لحاظ پكښى ساتل شوى 

او بېخونده نه وى يعنى انشاء ئې ښه وى. د انشاء د وى او د اداء طرز ئې غلط 

ښه والى دپاره د پوهې او ادب خاوندانو ځينى مقررات ټاكلى دى چه بايد په 

 ليك او وينا كښې ئې مراعات وشى.

 هغه ده چه دا صفتونه پكښى وى: ښه انشاء:

وضاحت: دښې انشاء يو مهم صفت وضاحت دى په ليك او وينا كښې بايد 

ابهام التباس او خفانه وى موجوده او دا كار هله كېږى چه د كلماتو هيڅ قسم 

 داللت پخپله معنى باندى واضح او روښانه وى.

په جمله كښې بايد ډېر آدات روابط او عوامل رانشى او نه پكښى د 

 ضميرونو تشتت او ډېر تعدد وليدل شى.

رى چه د جملو سبك بايد جلى وى او عبارات داسى اتصال او ارتباط ول

 هيڅ راز تعقيد او التباس پكښى نه وى.

معترضه جملې بايد ډېرى نشى او په خبره كښې بچى نمسى او كړوسى 

 پيدانشى.

صراحت: صراحت دا دى چه په انشاء كښې د تاليف او تركيب ضعف نه وى 

 او الفاظ له مقصودى معناګانو سره تناسب ولرى.

واضح وى مګر هر واضح  د صراحت او وضاحت فرق دا دى چه هر صريح او

 صريح نه وى.

د عوامو كالم واضح وى مګر صريح نه وى ځكه چه د تركيب او تاليف 

 ضعف پكښې وى.

صراحت هغه وخت په كالم كښې پيدا كېږى چه الفاظ فصيح وى او د بيان 

طرز داسى وى چه معانى يو په بل بار نه وى، هره معنا ځانته حيثيت ولرى، د 
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په ښه شان شوى وى او د عطف و استيناف ځايونه  فصل او وصل مراعات

 معلوم وى.

له ضبط څخه مقصد دا دى چه په كالم كښې زياتې او بې ضرورته  ضبط:

برخى او د حذف و اضمار په واسطه د كالم تمكين او متانت په ښه شان ساتل 

 شوى وى.

 طبيعت: يعنى په كالم كښې له تكلف او تصنع څخه كار نه اخستل.

په وينا كښې فصاحت ښه دى او تفصح )په تكلف سره فصاحت  څنګه چه

ښودنه( ښه نه ده ادبى صنعت هم بايد په طبيعى ډول وى او په دغه باب كښې له 

 تكلف او تصنع څخه كار وانخستل شى.

غرض دا چه په انشاء كښې په صنعت، ښكال او رنګ آميزى په داسى ډول 

چه صنعت او ښكال به پكښې بيخى  وى چه هر چا ته به طبيعى معلومېږى نه دا

 نه وى او ادبى رنګ به نه لرى.

د ادب ګرانوالى هم په همدغسى دقيقو مراعاتونو كښې دى چه سړى بايد 

 د هر شى اندازه وساتى او د هنر بار پكۍ په نظر كښې ونيسى.

 ېر ګران كار دى.ډ ېرضيه ئتادبى ذوق ډېر نازك مزاج لرى او 

په شان نه دى چه په محض سرو او شنو رنګونو د هنر خاوندان د عوامو 

 وغولېږى او په مصنوعى ګلونو د حقيقى ګالنو ګمان وكړى.

سهولت آسانى ته وائى په انشاء كښې د سهولت مراعات او په  سهولت:

 آسانه الره تلل په كار دى.

څنګه چه بې الرى تګ ښه نه دى دغه شان آسانه الره پرېښودل او په ګرانه 

 هم ښه كار نه دى.الره تلل 

د انشاء خاوند بايد كوشش وكړى چه د ژبى آسانه او بې تكليفه الره پيدا 

 كړى او په پيچومو او لوړو ژورو سرنشى.
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ځينو بلغاؤ ويلى دى پام كوئ چه پخپلو خطابو او ويناؤ كښې له ډېرو 

 عميقو الفاظو او مشكلو تعبيراتو نه كار وانخلئ.

كښې ولټوئ او د الس غوټه په خوله مه  د لفظ او معنا حسن په آسانۍ

 خالصوئ.

په لغت كښې د اوبو جريان ته وائى د بلغاؤ په نزد هغه كالم  انسجام:

منسجم دى چه لفظى او معنوى تعقيدونه پكښې نه وى او د اوبو په شان روانى 

 ولرى.

تاسى فرض كړئ چه په يوه لښتى كښې اوبه ډېرى ورو او ډپ روانى دى 

ډ معلومېږى او په بل لښتى كښې د اوبو جريان ګړندى دى او چه لكه يو ډن

روانى يې زياته ده په همدغه وجه دا اوبه او هغه اوبه د پاكۍ او صفايۍ په 

 لحاظ د هر چا په نظر كښې ډېر فرق لرى.

د يوه او بل انشاء هم د روانۍ او انسجام په لحاظ مختلف مدارج لرى او 

پيدا كوى او د عام مقبوليت درجې ته په بيړه هماغه انشاء زړونو ته ژر الره 

 رسيږى چه روانى ئې زياته وى.

 لكه چه د رحمان بابا د شعر په نسبت چا ويلى دى:

 ستا اشعار دى رسيدلى تر هر ځايه هر پښتون ته

 د اوبـو په شـانـى وينم ستا د شـعر روانى

الم تناسب د معانيو ټينګ اتصال او ارتباط ته اتساق وائى كه د ك اتساق:

ښه وساتل شى او جلمې يو له بله يې ربط نه وى نو په انشاء كښې دغه صفت 

 پيدا كېږى او د انشاء حسن زياتوى.

ښه معانى په مناسبو الفاظو اداء كول جزالت دى. د معنا او مقصد  جزالت:

د اداء كولو دپاره مختلفى الرى موجودى دى، ځينى تعبيرات سپك او ركيك 

مهذب وى سړى كولى شى چه يو مطلب په ركيك او ناوړه  وى ځينى ښه او

تعبير هم پوره اداء كړى چه هيڅ خفاء او اشتباه پكښې نه وى مګر د ادب او اقلم 
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له ژبى سره دغه راز تعبيرات ته ښايى اديب او ليكوال بايد ښه عبارت پيدا 

 كړى او د معنا شرافت وساتى.

ره په كار دى هغه دا الزموى چه كوم صفتونه چه د ښې انشاء دپا ساده ګى:

بايد لېكوال د ساده سبك پيروى وكړى او شعر و ادب دى د خلقو فكر او فهم 

 ته نژدې كړى.

په اوسنى عصر كښې چه طبقاتى امتيازات له مينځه تللى يا د تلو په حال 

كښې دى د خواصو هغه آسمانى مقام زمكى ته راټيټ شوى او عوامو ته اوس 

 وك نشى ويلى.)كا االنعام( څ

شعر او ادب هم بايد اوس د ديموكراسۍ او سوسيالستۍ اقتضا آتوته 

 وګورى او د څو تنو له حسن نظر نه عمومى التفات او عام مقبوليت وګڼى.

كه مونږ په عمومى ډول د شعر او ادب تاريخى سير او اوسنى موقف په 

د جاء و جالل له  نظر كښې ونيسو دا به ومنو چه تر ډېره حده د شعر و ادب مخه

 پارګاه نه د خلقو درګاه ته را ګرزېدلې ده او خپله قبله ئې بدله كړېده.

څنګه چه په اوسنى ادب كښې خلق او وطن د غزلى سروى بايد د ادب ژبه 

هم د خلقو له فكر او فهم سره برابره وى او ليكوال داسى كلمات او تعبيرات 

 انتخاب كړى چه د عوامو ذهن ته نزدې وى.

اوس هغه وخت نه دى چه په نظم او نثر كښې به له لفظى او معنوى صنايعو 

نه ډېر كال اخستل كېده او په استعارو او اشارو به خبرى كيدې په نثر كښې به 

هم سجع قافيه يا وزن موجود و، جملې به ډېرى اوږدې او كړكېچنى وې يو 

كررات او مترادفات مطلب به څو ځله په څو ډوله په غريبو الفاظو اداء كېده م

به ډېر زيات او د پېريانو ژبه به وه چه خاص يو څو تنه پرې پوهېداى شوه او 

 بس.

اوس د خلقو د پوهولو دپاره په آسانه او ساده سبك څه ليكل په كار دى 

 چه ګټه يې عامه وى او ډېر خلق ترېنه استفاده وكړى.
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دبى اثر په مطالعه د اوس د وقت قيمت چا ته دا اجازه نه وركوى چه د كوم ا

 اغالق او اشكال په وجه ډېر وخت ضايع كړى.

د دې زمانې ځينى ليكوال او پوهان هم ساده انشاء ښه ګنى او مشكل 

 سبك ته په ښه نظر نه ګورى.

ځينى وائى هغه انشاء چه ډېرى قلقلې پكښى وى او ډېر جلبل لرى يعنى 

ونكى عجز او تصنع ښئ، لكه رعد او برق ځلېدل او غرېدل ئې زيات وى د لېك

دا راز هنر ښودنه د واعظانو كار دى په شعر او ادب كښې سادګى لوى صفت 

څومره چه د چا فكرى او معنوى پانګه زياته وى دى نه كاكه توب او طمطراق، 

 هغومره ئې سبك ساده او روښانه وى.

مغلق او پيچيده ليكل غالباً د ليكونكى له علمى او معنوى فقر څخه پيدا 

كېږى هغه څوك چه د عبارت په ډول وسينګار پسى ډېر ګرځى او له لفاظۍ نه 

 ډېر كار اخلى خپل معنوى فقر د الفاظو په برق او زلق پټوى.

رحمان بابا هم خپله انشاء ساده بولى او همدغه ساده انشاء د هر چا په نزد 

 ډېره مقبوله ده.

ى او كلمات د ژبى په انشاء كښې بايد ګرامرى غلطى نه و ګرامرى لحاظ:

 له قوانينو سره سم په صحيح ډول استعمال شى.

په دې برخه كښې ځكه ډېر دقت په كار دى چه د پښتو د مشهورو ليكوالو 

په ليك او انشاء كښې هم د ژبې د ګرامرى قوانينو په لحاظ ځينې اختالفات 

 موجود دى چه فيصله ئې په كار ده.

ډيو...( د يوه په ليك كښې په ځينې كلمات لكه )موضوع، موسيقى، را

 مذكر ډول راغلى دى او د بل په ليك كښې مؤنث ګڼل شويدى.

همدارنګه كله چه مبتدا او خبر د تذكير او تانيث له لحاظ موافق نه وى نو 

هلته د جملې په آخر كښې څوك )دى( ليكى او څوك )ده( راوړى لكه په دى 
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( يعنى يو مبتدا ته اعتبار جمله كښې: دا نړۍ د ځينو دپاره دوزخ دى )ده

 وركوى او بل خبر ته.

په دغسى ځايونو كښې د يوه ليكونكى په اثارو كښې هم دواړه مختلف او 

مخالف صورتونه موندلى شو په ځينو داسې جملو كښې: ښځه ووژل شوه 

 )ووژل شوه(، خبره ومنل شوه )ومنله شوه( د ليكوالو ليكونه يو راز نه دى.

لحاظ هم ځينى اختالفى جملې شته چه د ژبې د  د اړوونكو تورو په

قوانينو په لحاظ فيصله غواړى مثالً يو ليكې: )د پښتانه په كاله كښې( او بل 

ليكى )د پښتون په كور كښې( د يوه په ليك كښې وينو )وريجى ئى پخ كړى 

دې، ډوډۍ ئې پخ كړې ده( بل ليكى )وريجى ئې پخې كړې دى، ډوډۍ ئې پخه 

رفى فحاظ هم د ځېنو اختالفاتو فيصله كول په كار دى چه بايد كړې ده( په ص

بېولى  -ونيسه، واوښت، واورېد –)ونيوه  يو صحيح صورت انتخاب شې لكه:

 بوتللى دى...( -دى

څومره چه كېداى شى بايد د پښتو خپل لغات استعمال  د لغاتو استعمال:

 شى او بې ضرورته پردى لغات رانوړل شى.

ليك دې په خالصه پښتو وى ځكه چه دا كار په دايمى او  غرض دا نه ده چه

 عمومى ډول ممكن نه دى او كه ممكن وى نو مفيد نه دى.

د پښتو له هغو مړو او متروكو لغاتو نه چه پښتانه ئى په معنا نه پوهېږى د 

هغو پردو لغاتو استعمال ښه دى چه په پښتو ژبه كښې له ډيرو وخته داخل دى 

ه كښې هر چېرته او هر كله استعمالېږى بلكه عوام ئې په او په عامه محاور

پرديتوب نه پوهېږى او خپل ئې ګڼى. مګر داسى پردى لغتونه چه عوامو ته ئې 

معنا نه ده معلومه او په پښتو كښې ورته الفاظ هم موجود دى ليكل ئې نه دى 

ى او په كار ځكه چه يو خو د دغسى لغاتو ليكل ژبه له عام فهمۍ څخه لرې باس

بل دا چه ډېر ځله ئې ليكوال په استعمال كښې تېروزى او بې ځايه ئې 

 استعمالوى.
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هغه پردى لغتونه چه په پښتو كښې استعمالېږى كه د جمع په صورت ئې 

 -عالمان، كتاب -راوړو بايد د پښتو ژبې په قانون ئې جمع كړو لكه: عالم

زورور،  -ورورزلفي، ز -درختې، زلف -درسونه، درخته -كتابونه، درس

غلطۍ... كه دغه راز لغتونه د پښتو په قانون جمع نكړو او عربى لغتونه  -غلطى

د عربى ژبى په قانون جمع كړو د ډېرو غلطيو د پېښېدو احتمال شته او كېداى 

شى چه په معنا كښې ډېر تغير راشى لكه چه په يوه كتاب كښې ليكل شويدى: 

او عواطف هم پكښې لږ استعمال  )د پټې خزانې د نثر جملې وړې وړى دى

شويدى( په دې عبارت كښې د ليكونكى غرض عطفونه دى چه عربى جمع ئې 

 )عطف، عطفه( راځى او عواطف د عاطفى جمع ده.

ځينى فعلونه شته چه هم په بسيط صورت استعمالېږى او هم په  فعلونه:

ى يعنى له مركب ډول مګر له دوهم ډول نه د لمړى ډول افعالو استعمال غوره د

د موندلو په معنى( موندل، له ښكاره كولو نه څرګندول، له پيدا كولو نه )

 تېښتى كولو نه تښتېدل غوره دى چه بايد افعال ترېنه مشتق شى.

همدارنګه په داسى مصدرونو كښې لكه كښېناستل، كښيناستېدل لمړى 

نورو كلمو د صورت د افعالو د اشتقاق دپاره بهتر دى د افعالو ډېر تكرار هم د 

 تكرار په شان انشاء بېخونده كوى.

په انشاء كښې بايد د منطق او استدالل په لحاظ قوت  استدالل او منطق:

د انشاء متانت او معقوليت وساتل شى مګر په او په همدغه قوت  -موجود وى

ادبى او شاعرانه مضامينو كښې استدالل او منطق هم بايد شاعرانه وى. 

شاء او مضمون حال ته وګورى او له محل او مقام سره مناسب ليكوال بايد د ان

دليل پيدا كړى، كه څوك شاعرانه او ادبى مضامين په امالئى منطق او محض 

 علمى استدالل تحليلوى )د ادب ماڼۍ به ټولى كړى ميراتى(.

په انشاء كښې د آهنګ مراعات هم ضرور دې ځېنى تورى او ځينى  آهنګ:

په لحاظ يې خونده نشته او د كالم لفظى او صوتى  كلمات شته چه د سماع
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خوند له منځه وړى د يوه ښه ليكونكى هنر دا دى چه د كلماتو په انتخاب او 

 تاليف كښې د روانۍ او ښه آهنګ لحاظ وساتى.

له ليكوال سره بايد يوه حساسه او دقيقه تله موجوده  تول: –د لفظ او معنا 

ښان وكړى چه خبره ئې په كنډه برابره وى يعنى وى چه د لفط او معنا تول په ښه 

لفظ او معنا بايد مساوى وى او په كالم ښې د مساوات لحاظ ساتل شوى وى 

مثالً يوه ليكلى دى )خلكو پخوانى مال له مالئى څخه وويست( دلته د مالئى 

كلمه دومره ښه نه ده لكه چه د امامت كلمه مناسبه ده ماليى كه څه هم د ځينو په 

وره كښې د امامت معنا لرى مګر مال په اصل كښې د )امى( په مقابل محا

كښې استعمالېږى خلق كولى شى چه يو مال له امامت څخه لرې كړى مګر له 

 مالئى څخه ئې )په هغه اصلى معنى( نشى ويستلى.

په يوه جمله كښې زايده كلمه چه په لرې كولوئى معنا ته زيان نه رسېږى د 

وه ليكوال په يو ځاى كښې ليكلى دى )رسم ګذشت انشاء ارزښت كموى ي

شروع شو او مونږ ئې د تېرېدلو ننداره كوله( دلته د تېرېدو كلمه هماغسى ده 

 لكه چه څوك د ليلةالقدر شپه ووائى.

نه پوهېږم چېرته مى په كوم كتاب كښې وليدل )مونږ د دې حقيقت له 

همدومره وويل شى )مونږ نا آشناوو( په دغسى ځايونو كښې بايد پېژندلو سره 

دا حقيقت مونږ  –له دې حقيقت سره نا آشناوو( يا مونږ دغه حقېقت نه پېژانده 

 ته معلوم نه و.

د مضمون ترتيب او د بيان طرز بايد داسى وى چه  د مضمون راښكون:

لوستونكى په ځان پسى راكاږى او د لوستلو شوق و رغبت زيات كاندى كه 

ه پوه وى هغه لومړى د انشاء شروع په ډېر خوندور ډول ليكوال د انشاء په هنر ښ

كوى او بيا دغه شروع په داسى ډول آخر ته رسوى چه د جملو او كلماتو د جذب 

قوت نه قطع كېږى يعنى سړى چه يوه جمله لولى يا ئي اورى نو بلى جملې ته ئې 

 تنده او تلوسه زياتيږى او غواړى چه ژر نتيجې ته ورسېږى.
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څوك چه څه ليكى هغه بايد د ده د زړه او ضمير آواز وى  يده:د ليكوال عق

 او ټينګه عقيده پرې ولرى.

يو ليكونكى هغه وخت نور خلق د خپلو افكارو او احساساتو له تاثير 

او ايمان خاوند وى او په ليك الندې راوستلى شى چه دى پخپله د عقيدې 

 كښې ئې صميميت او صداقت موجود وى.

ه ساړه زړه نه راووزى او ليكوال پخپله پرې معتقد نه وى د هغه څه چه له يو

ال لرى چه كه هر څومره ښكلى وى د چا عشق او عالقه ثيوه بې روحه جسد م

 ورسره نه پيدا كېږى.

د انشاء ژوند او حيات په همدغه شى پورى تړلى دى او ژوندى اثر هماغه 

 دى چه د ايمان او عقيدې مظر وى.

 شاء كښې ګډوډى او بى ترتيبى لوى عيب دى.په ان نظم او ترتيب:

ليكونكى بايد يوه موضع په داسى ډول آخر ته ورسوى چه د مضمون 

 سلسله بې نظمه او بې ترتيبه نشى.

د تاليف معنى همدغه ده چه د موضوعاتو او مطالبو تر منځ مناسبت او 

ونه  رابطه موجوده وى هغه افكار چه ګډوډ ليكل شوى وى او يو له بله رابطه

 لرى د تاليف ارزښت نلرى او د انشاء صحيح مفهوم نشى پيدا كولى.

هغه نظم چه ناظمان ئې د لفظ په اعتبار په يوه منظوم كالم كښې ساتى د 

انشاء خاوندئې بايد په نثر كښې د معنا او مضمون په لحاظ وساتى او د 

ولګوى او يو  مطالبو ترمنځ داسى ارتباط قايم كړى چه يوه خبره له بلى سره اړخ

 مطلب له بل سره نا آشنا او بى عالقې نه وى.

په انشاء كښې له ابتكار نه كار اخيستل ډېر ستر اهميت لرى او د  ابتكار:

ادب په دنيا كښې ډېره لويه كاميابى همدغه ده چه سړى نوى فكر او نوى 

 مضمون پيدا كړى يا ئې د اداء طرز نوى وى يو شاعر او لېكوال چه د ابتكار
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قوه لرى هغه خپل فكر او نظر په داسى رنګ او طرز كښې ښيى چه خلقو ته نوى 

 معلومېږى او نوى ايجاد ئې ګڼى چه ځينى كسان ورته تخليقى ادب وائى.

د همدغه قوت په وسيله سړى له خپلو كتنو، اوريدنو څخه ترى فكرونه 

 پيدا كوى او له عادى پېښو نه فوق العاده نتايج اخلى.

ت په چا كښې نه وى هغه نوى معانى نشى خلق كولى او د يوه كه دغه قو

 نقال او مقلد حيثيت لرى.

ابتكار د انشاء معنوى برخه ده او په معنى پورى تعلق نيسى يعنى يو نوى 

لفظ او نوى تركيب يا نوې استعاره او نوى تشبيه د نوى فكر او نوى مضمون 

ى مضمون ته بكر ويلى شو ځاى نشى نيولى همدغه وجه ده چه نوى فكر او نو

 او بكره موضوع هم ادبى اصطالح ده.

څنګه چه يوې كوچنۍ او صغيرى نجلۍ ته باكره نه وائى او دا صفت له 

پېغلى سره ښائى يعنى بلوغ پكښې شرط دى همدارنګه ناقص كالم چه 

 مضمون ورته نشو ويلى د ابتكار په صفت نه ستايل كېږى.

ده، څومره چه د يوه شاعر، يا ليكوال تخيل  دا قوه د ابتكاراتو منه تخيل:

 قوى وى هغومره ئې د ابتكار قوه زياته وى.

د همدغه قوت په مرسته سړى هغه څه پخپل تصور كښې راوستلى او 

مجسم كولى شى چه په سترګو ئى نه وى ليدلى او په غوږو ئې نه وى اورېدلى 

دپى آثا ترېنه پيدا كله چه د تخيل له قوت سره عقل هم ملګرى شى نو داسى ا

 شى چې زمانه ئې نشى محوه كولى.

 د شعر او ادب دنيا يوه خيالى دنيا ده او په خيال ودانه ده.

شاعر او اديب په همدغه قوه الوزى او همدغه الوتنه د انسان د نظر سطحه 

 لوړوى او له بل عالم سره ئې آشنا كوى.

ه يو شاعر او ليكوال شاعرانه تخيالت هغه خواږه او خوندور خوبونه دى چ

 ئې په ويښه وينى او نور ئې په خوب كښې هم نشى ليداى.
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د ادب په اصطالح هغه قوه ده چه د لطف او ښكال درك كوى او د هنر  ذوق:

خاوندان ورته ډېر اړ دى. څنګه چه د انسان په خوله كښې يوه قوه او استعداد 

ان پېژنى دغه راز يوه موجود دى چه د څكلو په وسيله خوندور او بيخونده شي

بله قوه هم په ځينو انسانانو كښې شته چه د كالم خوندونه او ښيګڼى پرى 

 معلوميږى.

د فن او صنعت خاوندان د دغه قوت په مرسته پخپلو هنرى آثارو كښې 

ښايست او ښكلېتوب پيدا كوى او ډېر ښه هنر هماغه دى چه له سلېم ذوق نه 

 پكښې كار اخستل شوى وى.

نقاشى، معمارى، موسيقى او شعر و ادب د انسان د ښه ذوق په رسامى، 

 مرسته ترقى كوى او په جهان كښې ښايست او ښكليتوب زياتوى.

په شعر او ادب كښې ځينى داسى ښيګڼى او عيبونه شته چه هغه يوازې د 

 ښه ذوق په مرسته معلومېږى او بې له سليم ذوقه بل معيار نلرى.

ه يوازى په زده كړه او تعليم نه حاصلېږى او همدغه سبب دى چه ادبى پوه

 ذوقى برخه ئې د ذوق الرښودنه غواړى.

هغه څه چه انسان ئى احساس او ادراك وكړى نو بيائې حافظه له  ه:ظحاف

ځان سره ساتى او د ضرورت په وخت كښې ئې بېرته انسان ته يادوى ځكه دغى 

 قوې ته حافظه يا ذاكره وايى.

سره په انشاء كښې ډېره مرسته كوى يعنى د انشاء  دا قوه له يوه ليكوال

مواد همدغه قوه تهيه كوى كه دا قوه نه وى نو څوك له خپلو كتنو اروېدنو 

 څخه معنوى استفاده نشى كولى او د پوهى پانګه ضايع كېږى.

حافظه دقت ته ډير ضرورت لرى، څومره چه د يوه ليكوال حافظه  د يوې 

بت كړى هغومره ئې په ليك او انشاء كښې د موضوع جزئيات په ډير دقت ث

 هغې موضوع مكمل او دقيق تصوير موجود وى.
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څنګه چه د يوه رسام پوره مهارت دا دى چه يوه منظره پخپل رسم كښې 

هماغسې وښئى چه ډير واړه شيان او جزئيات په نظر كښې نيول شوى وى او د 

ې كښې دى چه خپلى وى د يوه ليكوال هنر هم په ده باريك بينۍ برخه زيات

ليدنې كتنې يى په پوره ډول او په ډير دقت پخپل ليك كښې ثبت كړې وى او 

په حافظه كښې ئى دقت موجود وى هغه كالى چه يوه ښه خياط ګنډلى او هغه 

چه يوه بد خياط ګنډلى دى همدغه فرق لرى چه يوه په سكڼاو او ګنډلو كښې 

و هر كميس غاړه لستونى او لمن دقت كړى او بل نه دى كړى كه دغسى نه وى ن

 لرى.

هر څوك چه څه واورى، څه ووينى او په څه پوه شى نو ښه بايد اثر  : حس

پرى وكړى او په حال كښې ئى تغير راشى، خپه كيدل، خوشحاليدل، تعجب 

 كول د همدغه اثر نتيجه ده او دغه تاثير قبلولو ته احساس وائې.

قوى وي او حساسيت ئې زيات وي څومره چه د يوه ليكوال او شاعر حسن 

نو په ليك او وينا كښې ئې تاثير موجود وې او په لوستونكو يا اوريدونكو 

ډېر اثر كوى. په بل عبارت څومره چه يو ليكوال ډېر غمجن شى هغومره نور هم 

غمجن كولى شې، په هره اندازه چه دې خوښ يا متعجب شى په هغه اندازه په 

يدا كوى. په همدغه وجه حساسيت او قوى نورو كښې خوښې او تعجب پ

احساس د شاعر او ليكوال دپاره ډېر په كار دې، دى بايد په لږ شى خپه او په لږ 

 شى خوشحاله شى او د تعجب برخه ئى له نورو نه زياته وى.

چه ذهن هم ورته وائى د انسان هغه استعداد دى چه د عامو او  ذكاء:

 معانيو ادراك كوى.

دغه برخه هم بايد نيمګړې نه وې او په دغه وسيله ئې بايد له د يوه ليكوال 

 علومو او معارف څخه ښه برخه موندلى وى.
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دغه راز معنوى قوتونه او استعدادونه كه په يوه ليكوال كښې موجود وى 

او ښه كار ترينه واخلي د هغه ليك او انشاء په انسانې افكارو او احساساتو 

 ه زړه او دماغ حاكميت پيدا كوي.ډير اثر كوى او د يوه ملت پ

دا راز كسان هماغه خلق دى چه پس له مړيني هم د دوى تسلط او معنوى 

نفوذ په انساني جوامعو باندې باقې وى او په پيړيو پيړيوئى اثر نه محوه 

 كېږې.

د هر چا په ليك او انشاء كښې د  د ليكوال شخصيت او اخالقى شجاعت:

 ډېر اثر لرى.هغه شخصيت او اخالقى شجاعت 

كوم ليكونكى چه ځانته په درانه نظر ګورى او ځان ورته سپك او وړوكى 

نه ښكارى خپل مسئوليت د يوه ليكوال په حيث ښه پېژنې او د جامعې په 

 مقابل كښې ورته خپله وظيفه ډيره درنه معلومېږى.

همدغه احساس هغه ته جرئت وركوى چه د ناپوهانو له انتقاد او مالمتۍ 

 ه وېريږې او د جامعى عيبونه او دردونه په صراحت بيان كړى.نه ون

د ډيرو لويو ليكوالو زيات شهرت د همدغه صفت مرهون دى او د ليكوال 

هماغه لوړ شخصيت دى چه د ده په انشاء كښې خپل عظمت او جالل ښيى او 

 خلق ورته په احترام سر تيټوى.

د آثارو مطالعه د انشاء د د لويو او سترو ليكوالو  د ادبى آثارو مطالعه:

زده كوونكو دپاره ډېر ګټوره ده ځكه چه ښه انشاء او د ادب ټولې ښيګڼې څوك 

چا ته په درس او تعليم نشى ښودلى، دا پوهه تر ډېره حده د ادبى آثارو په 

 مطالعه حاصلېږى.

سړى بايد د نظم او نثر ادبى متون په دقت ولولى او د همدغى مطالعى په 

ب په باريكيو، رمزونو او ذوقى كيفياتو پوه شى چه هغه د ادبى وسيله د اد

اصولو او قوانينو په زده كړه نه حاصليږى مګر دا زده كړه بايد داسى نه وى چه 

 ليكونكى به له يوه او بل نه څه را اخلى او خپله انشاء به ئى ګڼى.
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 د انشاء معنا دا ده چه نقل او غال به نه وى ايجاد به وى.

آثارو مطالعه بايد لكه غذا او طعام په انسان كښې قوت پيدا كړى د ادبى 

ى قوتونه پيدا شى او او داسى تحليل شى لكه چه له غذائى موادو نه معنو

ماهيت ئى بدل شى څنګه چه له خبرى نه خبره پيدا كېږى بايد د يوه او بل له 

ښې د انشاء افكارو نه نور نوى او تازه فكرونه پيدا شى او په ذهن او دماغ ك

 دپاره نوى مواد وزېږوى.

څومره چه يو ليكوال يا شاعر آزاد فكر كولى شى او له ذهنى  د فكر آزادى:

 اسارت نه خالص وى هماغومره ئى انشاء هم له تقليد او ابتذال څخه لرې وى.

په همدغه وجه ليكوال او شاعر ته ښائى چه د اجتماع او محيط، عرف او 

ورو په شان په پټو سترګو سرقت نكړى بلكه د عادت په مقابل كښې د ن

 خرافاتو او موهوناتو په مقابل كښې د بغاوت جنبله ولرى.

هغه څوك چه ډېر مقيد او محتاط روزل شوى او وېريدونكى وى فكر او 

خيال ئى له كورنى مرغه لوړ پروازنشى كولى او په آثارو كښې ئى د عالى فكر 

 .او آزادخيال نښى نښانې نشو ليدلى

چېرته چه انديښنې او تصورات لكه بنديان او قديان په ذهن او دماغ كښې 

ايسار وى او د جرئت و جسارت الس و پښى تړلى وى ليكوالى هم هلته 

غالمانه حيثيت لرى او په ادب كښې حريت او شهامت نشى پيدا كېداى. د 

 ليكوالۍ د ترقۍ او انكشاف دپاره د ديموكراسۍ مساعد محيط په كار دى

چه د فكر او عقل سترګى نه وى تړلى او د ژبى، قلم او عقيدې آزادى موجوده 

 وې.
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 بكـس

 

 د سبك حقيقى معنا سره يا سپين زر ويلى كول او په قالب كښې اچول دى.

 مجازاً د بيان او اظهار خاص طرز ته سبك وائى.

ه هر لكيوال د خپل فكر او خيال د څرګندولو دپاره يوه خاص طرز لرى چ

 هغه د ده سبك باله شى.

د ځينو ليكوالو او شاعرانو سبك ته دومره ښكاره وى چه ادب 

پيژندونكى ئې د الفاظو له انتخابولو، د كلماتو له تركيب او د تعبير له طرز 

څخه پېژندلى شى مثالً رحمان بابا، حميد او خوشحال خان خټك بيل بيل 

الفاظو او تعبيراتو له خوائى رنګ سبكونه لرى چه د فكر او معنى له حيثه او د 

 او ډول له ورا معلوم دى.

همدغه شان د كاظم خان شيدا اشعار كه څه هم د حميد له اشعارو سره په 

نازك خيالۍ او ځينو نورو ادبى خصوصياتو كښې ډير مشابهت لرى مګر بيا 

 هم د شيدا او حميد شعرونه د ادبى ذوق خاوندان يو له بله پيژنى.

دوه تنو څيرى كه څه هم يو له بله ډېرى نزدې وى او ډېر خلق پرى  څنګه چه د

تېروزى بيا هم ځينى فرقونه لرى چه يو له بله بيلوى د دوه سبكونو ډېر 

نزديوالى هم له يو څه مغايرت نه خالص نه وى او ځير كتونكى ئى فرق كولى 

 شى.
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سړى په هماغه شان چه د دوو تنو په آواز كښې فرق شته او يو مقصد يو 

يوه راز او بل ئې په بل راز څرګندوي د ليكوالو او شاعرانو په انشاء كښې هم 

 ډېر لفظى او معنوى فرقونه شته چه د سبك او اسلوب بيلتون ښئى.

مثالً: د پښتو ژبى دوه لوى او مشهور شاعران )خوشحال خان او رحمان 

د مقاومت او زغم  بابا( دواړه خپل استقامت او صبر و ثبات بيانوى يا مونږ ته

 درس راكوى نو يو راته وائى:

 

 د عالم ډيرى خـبرى د جهان تـورى  لښكرى

 زړه مى نه ښوروى له ځايه غر خو هسى وى كنه

 هغه بل يعنى رحمان بابا همدغه مقصد په دى ډول بيانوى.

 لكه ونه مستقيم پخپـل مكـان يـم   
 

 كه خزان رابانـدى راشـى كـه بهـار     
 

شخصيت او رزمى احساس همدغه تقاضا لرله چه د د خوشحال خان باتور 

ډېرو لښكرو او ډېرو خبرو په مقابل كښې خپل زړه لكه غر ځاى په ځاى والړ 

وښئى او خپل زړورتوب په دغه ډول څرګند كړى مګر رحمان بابا د خپل 

صوفيانه او عارفانه ژوند او احساس په غوښتنه بل راز فكر كوى او داسى 

 د ده له ذوق او نظر سره موافق دى.تعبير پيدا كوى چه 

دى لكه يو حكيم د دنيا دورنګى، خزان او بهار، غم او خوشحالى په نظر 

كښې نيسى او انسان ته دا درس وركوى چه سړى بايد د زمانى د حوادثو او 

انقالبونو په مقابل كښې لكه ونه مستقيم ودرېږى چه نه ئى د دنيا بهار له چتې 

 مال ماته كړى. وباسى او نه ئې خزان

دغه د سبك او لهجى اختالف چه د دې دوو ستره شاعرانو په وينا كښې 

شته په دى دوه بيتو كښې ئې ډير فرق راووست او په يوه مطلب كښې ئې دوه 

 مضمونونه پيدا كړه.
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كله داسې پېښېږى چه دوه شاعران يو مضمون افاده كوى چه ځينى الفاظ 

كېږى چه يوه به له بل نه اخستى وى مګر د  ئې هم مشترك وى او دا ګمان پيدا

همدغسى مضامينو د بيان طريقه بيا هم يو څه فرق لرى چه د يوه سبك له بل نه 

بيلوى او د ادبى لهجې په لحاظ د يوه افاده له بل نه غوره ښيى لكه د رحمان 

 بابا او حميد دا بيتونه:

 چه له څنګه مې دلبـر پـه الس كښـې جـام دى    

 

 زومــــانې زمــــا غــــالم دىنــــن اورنــــګ د  

 

 )رحمان بابا(

 هر چه تا غوندې دلبـر يـې بـه ځنـګ كښـېنى     

 

ــه اورنــګ كښــېنى      ــه ځــاى هغــه ت ــو پ  د پڼ

 

 )حميد(

ــه دى  ــه نـ ــتا د غمـــزو دى اللـ  مقتـــوالن سـ

 

 چــه پــه ســره كفــن لــه خــاورو را بيــرون دى  

 

 )رحمان(

ــونېږى   ــه هغـــې زمكـــى زرغـ ــه لـ ــره اللـ  سـ

 

 رغښـتى  هرچه سـتا د مقتـول وينـى وى پـرې     

 

 )حميد(

 

پدې بيتونو كښې د مضمون په لحاظ څه ډېر فرق نشته او ځينى كلمات 

چه په يوه بيت كښې راغلى دى په بل بيت كښې هم عيناً استعمال شوى دى 

د حميد خبرى د سپك او لهجى په لحاظ ښكاره مګر بيا هم د رحمان بابا او 

 ئې يو راز نه دى. توپير لرى او شعر پېژندونكى پوهيږى چه شعرى قوت

دا خو د شاعرانو په سپك كښې هغه توپير دى چه د عبارت او لهجى په 

لحاظ د يوه شاعر وينا له بل نه بېلوى او د اداء په طرز پورې تعلق لرى مګر د 

سبك او اسلوب په بيلتون كښې سربېره په الفاظو او تعبير په طرز د ليكونكو 
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ېره برخه لرى چه د ليكوالو او شاعرانو په او شعراؤ د فكر او نظر اختالف هم ډ

 مقايسه او مقابله كښې دغه خوا هم ډيره مهم او درنه ده.

 

 رحمان او خوشحال د فكر له حيثه:

دواړه لوى او مشهور شاعران دى مګر د دواړو فكر او نظر يو راز نه دى او 

 په ادبى سبكونو كښې ئې د فكر له حيثه ډېر فرق موجود دى.

خان شاعرى د روح او معنى په لحاظ پښتنى شاعرى ده او د خوشحال 

پښتونولى پكښې ډېره زياته ده كه څوك د ده اشعار په يوه بله ژبه هم ترجمه 

كړى نو پښتنى رنګ او پښتونتوب ترېنه نه ځى ځكه چه د ده افكار او 

احساسات پښشتنى دى او د افغانيت نمايندګى كوى. كه څوك غواړى چه د 

وه ښه مكمله پښتنى نمونه وګورى نو پخپله خوشحال خان خټك افغان ملت ي

د افغانيت ډير ښه مثال دى او د ده اشعار د پښتو او پښتونولۍ كامل تصوير 

ګڼلى شو مګر رحمان بابا دغسې نه دى د هغه افكار او احساسات تر ډېره حده 

 له مطلق انسانيت او انسانى سلوك سره تعلق لرى او د بشرى اخالقو درس

راكوى خوشحال خان پخپلو اشعارو كښې مونږ ته يو داسې سړى راښئى چه د 

او دى ورته په مردۍ  ىښه مثال دډېر ده په نظر كښې د سړيتوب او نارينتوب 

 او رجليت قايل دى چه يو څو بيتونه ئې دا دى:

ــار    ــه ګفتــــ ــې پــــ ــه نشــــ ــرد بــــ  مــــ

ــه يــــې     ــى مــــرد نــ ــه دى وكنځــ  چــ

ــام دى  ــو انتقــــ ــه دى خــــ ــه څــــ  چــــ

 لرينــــــه عفــــــو هــــــور تــــــه ځــــــاى

 چـــــــه عېـــــــت ورڅخـــــــه نـــــــه وى

 هـــــــم مهـــــــره لـــــــرى هـــــــم زهـــــــر 

ــاران وى  ــم بـــ ــم تنـــــدر هـــ  چـــــه هـــ

 څـــــــو پيـــــــدا نكـــــــړى كـــــــردار    

ــه دار   ــه وى پــــ ــا، نــــ ــه تــــ ــه لــــ  كــــ

ــار  ــار و بــــــــــ ــو كــــــــــ  د مردانــــــــــ

 چـــــه نـــــه عيـــــب وى او نـــــه عـــــار 

ــار   ــه كــــ ــه دى پــــ ــرد نــــ ــه مــــ  هغــــ

ــه  ــردان وى لكـــــ ــه مـــــ ــار ښـــــ  مـــــ

ــار  ــو ځـــــــ ــر هغـــــــــو مردانـــــــ  تـــــــ
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ــر كــــا      ــل هنــ ــه غــــم د خپــ ــرد بــ  مــ

ــرم    ــل شــ ــا د خپــ ــم كــ ــه غــ ــرد بــ  مــ

ــا   نــــــامرد فخــــــر پــــــه نســــــب كــــ
 

ــار  ــه د زر او د دينـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــ

ــار  ــزت د اعتبــــــــــــــــــ  د عــــــــــــــــــ

 مـــــرد نـــــه مـــــور لـــــرى نـــــه پـــــالر
 

څنګه چه په پښتو او پښتونولۍ كښې پت او عزت ساتل دومره اهميت 

لرى چه پښتانه ترېنه سر او مال دواړه قربانوى نو خوشحال خان هم په دغو بيتو 

ئې انسان بايد د انتقام د پښتنى ذهنيت ډېر ښه ترجمانى كوى او واكښې 

اخستلو قوت او قدرت ولرى چه څوك ورته په سپكه سترګه ونه ګورى او هر 

چا سترګه ترى وسوزى مګر يوازې دا كافى نه ګڼى چه خق ترينه وډارشې بلكه 

د مينې او محبت لرل هم ضرور ګڼى او ښه كردار ته په ډير اهميت ګورى، په 

وائې مرد بايد د خپل عمل او كردار اوالد يوازې نسب فخر كول نامردى ګڼى او 

 وى او پخپلو كارنامو وپيژندل شې.

د خوشحال خان د ژوند او د ده د عصر او محيط تقاضا دا وه چه پښتنو ته 

د ملى عزت ساتلو او د وطن له غليمانو نه د انتقام اخستلو درس وركړى ځكه 

 ئې ويل:

ــام  ــه انتقـــ ــه غليمـــ ــى لـــ  څـــــو وانخلـــ

 اب وركړى مردى دهكه په توره ئې ځو

 

 مرد نه خـوب كـا نـه خـوراك كـا نـه ارام       

 كه وجود دې څوك ازار كاندى په چـوب 

 

عبدالرحمن بابا چه يو صوفې او اخالقى شاعرو او له مينې، محبت سره 

ئې ډير كار درلود هغه پښتنو ته نور څه ويل او د غضب او انتقام جذبه ئې په 

 دى ډول سړوله:

فروشــان يدان نــه دى هغــه خونهشـ 

 دى
 

 چه خونى ته خونبها نكـړى معـاف   
 

رحمان بابا كه څه هم پښتون و مګر د خوشحال خان په شان د پښتنى 

احساساتو او جذباتو له تاثير الندې نه و راغلې او په همدغه وجه ئې په اشارو 



62 
 

كښې د پښتنى ذهنيت اغيزه ډېره لږ وينو يائې په بل رنګ او بل طرز كښې 

 وينو.

ى او مردانګى ستائى مګر هغه نارينتوب چه خوشحال خان ئې دى هم مرد

او تعبير كوى او هغه چه رحمان بابا ورته مردى وائې يو له بله ډير فرق تفسير 

 لرى. دى وائى:

ــه  ــه تـــــ ــه و هغـــــ  مړنـــــــى ويلـــــــى بويـــــ

ــاب دى    ــه حسـ ــو پـ ــور د مخنثـ ــرام خـ  حـ

ــه دى  ــرد هغـ ــفر آســـان دى مـ  د مكـــى سـ

 لـى هيڅ ترښه مى نشى په تش ډاډ د كور و ك

 

 چـــه بـــى وجهـــى ازار نـــه كـــا هـــيڅ ســـړى 

ــى   ــ  وى مړنــ ــه تيــ ــا پــ ــوره يــ ــه تــ ــه پــ  كــ

ــفر دا دى   ــه لـــه ځانـــه ســـفر كانـــدى سـ  چـ

 مرد بويه چه واخلى د غم پيټى له غمګينـه 

 

دغه عارف او صوفى شاعر نارينتوب ديته وائى چه سړى د نورو د خير او 

لو اوږو ګټى دپاره له خپل ځانه تير شى او د يوه غمجنى د غم پيټى پخپ

واخلى، څوك ئى بى وجهى له السه ازار نشى، د چا مال په زور او ستم الندى 

 نكړى.

دى لكه خوشحال خان چا ته نه وائى كه څوك دى په لرګى وهى ته بې په 

توره وهه بلكه د عفو او ګذشت درس وركوى او غواړى چه د خلقو په زړونو 

ې همدردى او مهربانى كښې د رحم او عاطفى احساس وروزى او په عالم كښ

 پيدا كړى.

 ده د نرم زړه خاوندان ښه ګڼل ځكه ئى ويل:

 ډېر عزيز دى موم د الن تر سكندالنو

 

 ته يو څاڅكى شه د اوښكو ګوهر مشـه  

 

 خوشحال خان په ننګ او غيرت، په توره او افغانيت فخر كاوه او ويل يې:

 د افغـــان پـــه ننـــګ مـــى وتړلـــه تـــوره

 

 حال خټـك يـم  ننګيالى د زمانى خوش 

 

 مګر رحمان بابا ويل:
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 زه عاشق يم سرو كار مـى دى لـه عشـقه   

 

ــه مومنــد      ــم ن ــل نــه داؤدزى ي ــه خلي  ن

 

لنډه دا چه خوشحال خان يو ملى شاعر دى چه ملى روح تقويه كوى او قوم 

جوړوى مګر رحمان بابا د مينى او محبت شاعر دى او په كالم كښې ئې عرفانى 

 ره درنه ده.تصوفى او اخالقى خوا ډې

د ده تعلق له عشق سره ډېر زيات دى او د عشق په حقيقت ډېر ښه پوه شوى 

 دى.

سندرې د خوشحال خان په ديوان كښې هم ډېرى دى مګر د عشق او محبت 

په عاشقانه سندرو كښې ئى هم د شجاعت او شهامت اغيزه موجوده ده او د 

حماسى بڼه پيدا ننګ و غيرت روح پكښې ډېر حلول كړى ځكه ئى غزلو هم 

كړېده يعنى زړورتوب او زورورتوب په عشق كښې هم له خوشحال خان سره 

ملګرى دى او كله چه له ښكلو معشوقو سره خبرى كوى بيا هم اكثراً د يوه 

قهرمان او توريالى شان او حيثيت پكښې ځان ښئى وګورئ! د ده د غزلو ځينى 

 بيتونه:

 كـه زه نـه واى تـا بـه ځـان لـره بلـل څـوك        

 كــه نيــولى زركــه بــاز پريــږدى لــه چنګــه

 ئى خوږ ښـه ئـى خوشـحاله    د غمزى په تي 

ــه      ــره كن ــذاره ل ــو ګ ــږى خ ــه تېري ــوره چ  ت

 

 په پالنګ به دى دا هسـى درختـل څـوك    

ــږدم شــوخ شــنګه     ــه الســه پرې ــم ل ــه ه  زه ب

 مړنــى پــه روغ صــورت نــه ځــى لــه جنګــه  

 زلفى چه ولول شى خو خپـل يـار لـره كنـه    

 

غزلو كښې تواضع او عجز و نياز هم شته مګر په د خوشحال خان په عشقى 

هغه اندازه چه رحمان بابا د عشق او محبت په مقام كښې د شاعرانه او عاشقانه 

 ادابو رعايت كوى دى ئى نكوى.

 خوشحال وائى:

 زه خوشحال كمزورى نه يـم چـه بـه ډار كـړم    

 

 په ښكاره نارى وهم چـه خولـه ئـى راكـړه     
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په مقابل كښې بيدلى او بى زړه توب خوښوى او  مګر رحمان بابا د دلبرانو

 وائى:

ــه    دغــه ځــاى د بيــدالنو دى رحمان
 

ــه د الرو ر    مشـــهد دلبـــرو پـــه كوڅـ
 

 

 :(1)د خوشحال خان خټك سبك

د خوشحال خان لومړى خصوصيت دا دى چه پخپلو اشعارو كښې ئى د 

و مليت او وطن دوستۍ احساس په ډېر قوت ګډ كړى او پښتنو ته ئى د خوۍ ا

خپلواكۍ پيغام وړاندى كړى دى حماسى برخه ئى په شعر كښې ډېره درنه او له 

 قوته ډكه ده.

د مضامينو د تنوع او د شعر د اقسامو او انواعو په لحاظ څوك له ده سره 

 برابرى نشى كولى.

د فكر آزادى، بى قيدى او جرئت و جسارت ئى ډېر زيات دى ځكه ئى په 

 وا زړورتوب وينو.اشعارو كښې بېباكه او بې پر

د ده اعترافات او رندانه وينا په دغسى وضاحت او صراحت د نورو په 

كښې نه وينو دى له اقوامو او اشخاصو نه نه دى وېرېدلى او د عرف و اشعارو 

 عادت، د رسم و رواج په قيد كښې ډېر نه دى راغلى.

د خپل  د ده اشعار د ده له ژوند او ورځينو پيښو سره ډېر ارتباط لرى او

وخت ډېر حاالت ئى د شعر په ژبه بيان كړى دى ځكه ئى له اشعارو نه د عصر او 

محيط رنګ او ډول ښه معلومېږى او د ده معنوى څېره د ده په اشعارو كښې 

 ليدلى شو.

د ده په ديوان كښې تصوفى، اخالقى او عشقى اشعار هم شته مګر د ده د 

لى، دا ويلى شو چه دى د راز راز شاعرۍ اساسى جزء او مهمه برخه ئى نشو ګڼ

                                                           

 دلته د ده د نثر سبك نه څيړو يوازى شعر يې په نظر كښې دى. - 1
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معلوماتو او مطالعاتو خاوند و او له دغو خواؤ نه ناخبره نه و مګر په شاعرۍ 

كښې ئى هدف د مليت د جذبى ويښول و او اساى توجه ئى همدغى خوا ته وه 

خوشحال خان په شعر و شاعرى كښې د الفاظو ډېر پروا نه ده ساتلى هر لفظ چه 

اريده خپل و او كه پردى غريب و او كه فصيح ده ترېنه كار په هر ځاى كښې په ك

اخستى او كله ئى د يوه لغت هډوكى هم مات كړى او په وچ زور يې په يوه ځاى 

كښې لګولى دى په همدغه وجه د ده د ديوان د لغاتو حل كول او په ټولو 

 اشعارو يې پوهيدل ګران كار دى.

و له مختلفو لهجو او محاورو نه ترڅو چه سړى له ځينو هندى ژبو او د پښت

 خبر نه وى د ده په اشعارو پوره نشى پوهيدلى.

دغومره ډېر اشعار ويل ضرور له الفاظو سره يوڅه بى قيدى او بى پروايى 

غواړى او د اشعارو په دغسى لويو ديوانونو كښې ارو مرو له پرديو او نا آشنا 

نولۍ نبض او رګونه ډېر لغتونو نه كار اخستل كيږى خوشحال خان ته د پښتو

ښه معلوم و او د ننګ و غيرت په پارولو ډېر ښه پوهيده ځكه يى اشعار د 

 پښتنو په ذوق او فكر ډېر برابر دى او پښتونولى پكښې ډېره زياته ده.

د همدغه مقصد دپاره ده پښتنو ته ډېرى طعنى هم وركړى دى او په 

ځينى ډېر ترخه حقايق هم سپوروستو غو ويلو كښې يې هم كمى نه دى كړى ده 

 بيان كړيدى چه پښتانه خپلو نيمګړتياؤ ته ملتفت شى او ځان وپېژنى.

د ده په اشعار كښې زړه ماتوونكى رقيق احساسات نشته او په ويونكو 

 كښې لوړ همت، ټينګ عزم د آزادى مينه او د وطن عشق پيدا كوى.

 

 د رحمان بابا سبك:

ى او په سبك كښې يې د فصاحت او رحمان بابا د ساده انشاء خاوند د

بالغت ډېر مراعات شويدى له اشعارو نه ئى هر څوك خوند او فايده اخلى او 

 عام و خاص پكښې برخه لرى.
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د معنايو مخ ئى هر چا ته ښكاره دى او بل مخ ئى خواص وينى او 

مخصوص خوند پكښې مومى د عبارت روانى او عام فهمى ئى په كالم كښې 

 ېده ځكه ئى عام مقبوليت پيدا كړى.ډېره اغيزه كړ

اشعار ئى عارفانه دى او اخالقى ارزښت لرى چه رحمان بابا ئى هر چا ته 

صاحپ حال او سالك معرفى كړى په همدغه وجه خلق ده ته ډېر ښه عقيده لرى 

 او د غى عقيدې د ده د وينا تاثير ډېر زيات كړيدى.

ونه يى لكه متلونه داسى د اشعارو يو مهم خصوصيت ئى دا دى چه ډېر بيت

دى چه د استدالل كار ترى اخستل كيږى دا ځكه چه د ده اشعار د ژوندانه له هر 

اړخ سره تماس او تعلق لرى او خلقو ته په حياتى چارو كښې ډېره ښه الرښودنه 

كوى په همدغه سبب خلق د ده په ديوان كښې فالونه ګورى او هغه څه پكښې 

 ال سره سر خورى او د هر چا د زړه خبرى په كښې شته.مومى چه د يوه او بل له ح

د ده اشعار د زمان او مكان په محدوده او تنګه دايره كښې بندنه و ځكه ئى 

په هر ځاى او په هر وخت كښې هر څوك خوښوى او له هر مجلس سره اړخ لګوى 

سازنده ئى د بزم په مجلس كښې وائى او خطيب ئى د منبر په سر لولى د غم او 

اتم خاوندانو ته پكښې دېره ښه تسلى شته او مينانو ته د معشوقو له خوا ډېره م

 ښه پيغامونه.

له دنيا نه د چا زړه بيخى نه توروى او د دنيا مينه هم په زړونو كښې دومره 

 نه پريږدى چه زړونه تور كړى.

د عشق او مينى په باب رحمان بابا د حسن او ښكال له مقامه تير شوى او 

ه رسيدلى دى دى كومه ښكلى او ښايسته محبوبه نلرى بلكه په حسن معنى ت

او ښكال مين دى، هر چيرته چه وى او په هر څه كښې چه وى دا مينه له ده سره 

دومره پخه شوه چه په خپله عشق د ده معشوقه شوه او له سينګار او ښكليتوب 

 نه زيات په مينه مين شو.
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كال له عشق او مينى پيدا كېږى او دى په دې حقيقت ډېر ښه پوه شو چه ښ

 د عشق پرتوچه په هر څه ولويږى نو هغه ښكلى او ښاغلى شى.

 رحمان بابا عشق پير، وپيشوا ګڼى او د جمله ؤ مخلوقاتو پالر ئى بولى.

د ده په اشعارو كښې قومى او محلى رنګ دومره تسلط نه دى موندلى چه 

ى په هغو شاعرانو كښې راځى چه د يوه قوم يا د يوه هېواد د شاعر وګڼل شى د

كه د ژبى نا آشنائى نه وى نو بين المللى شاعر كه ورته ونه وايو يو بين 

االسالمى شاعر خو ورته ويلى شو ځكه چه د ده تعلق تر ډېره حده له انسان او 

 انسانيت سره دى او نه محيطى خصوصياتو ګردئې له ځانه څنډلى دى.

 عشقهزه عاشق يم سرو كار مى دى له 
 

 نه خليـل او داؤدزى يـم نـه مهمنـد     
 

ده ده په الفاظو او جمالتو كښې روانى، وضاحت او خوږوالى موجود دى 

 او ابهام څخه خالص دى. او كالم يې له تعقيدونو

له تشبيهاتو او استعارو نه ئى ډېر كار نه دى اخستى او د معنا ښايست ئى 

 د عبارت له سينګار نه ډېر زيات دى.

اشعارو ښكال داسى ده لكه چه يو ډېر ماهر خياط له يوه سنګين، د ده د 

ساده مګر ډېر قيمتى ټوكى نه داسى لباس جوړ كړى چه د اغوستونكى له قد 

او اندام سره ډېر زيات مناسب وى او په نيولو، پريكولو او ګنډلو كښې ئې ډېر 

 دقت شوى وى.

 

 د حميد سبك:

له نازكخيالۍ او له تشبيه او  عبدالحميد مومند په شعر او شاعرۍ كښې

استعارى نه ډېر كار اخستى دى د شعر دېرى نازكۍ د ده په كالم كښې شته او 

په دغه صنعت كښې يو ممتاز مهارت لرى د فن او هنر په لحاظ چه څومره 

لفظى او معنوى ښېګڼى د شعر دپاره په كار دى دى پرى ډېر ښه پوه شوى او 
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موشګافى د ده كار دى اسمان ته د شعر زينى خپل هنر ئى ډېر ښه ښودلى دى 

 ايښودل د اسمان ستورى د شعر په لړ كښې پيل د ده هنر دى.

د ده په سندرو كښې د عشق سوې او ګداز ډېر اغيزه كړى ده او له ښكال 

 سره ئى تعلق ډېر زيات دى.

په كالم كښې ئى ځينى لفظى او معنوى تعقيدونه شته او حينى لغات 

عمال شوى دى چه معنى ئې ښه واضحه نه ده يا په ګرامرى پكښې داسى است

لحاظ نقص او عيب لرى همدارنګه په ځينو قافيو كښې ئى هم ځينى عيبونه 

موجود دى چه د فن په لحاظ ورته ادبى نقص ويلى شو مګر په اشعارو كښې 

ئى ادبى خوندونه هم دومره زيات دى چه د غه راز عيبونه پكښې پټ او ورك 

په مضمون افرينۍ كښې لوى الس لرى او د هر شى له ليدو كتو نه  دى. حميد

يوه ښه معنى پيدا كوى. په شعر كښې ئى پند و نصيحت او اخالقى الرښودنى 

شته چه د ژوندانه په الرو چارو كښې ترېنه ښه استفاده كيږى په عشق كښې 

سرحده هم لكه رحمان بابا ډير پورته او لوړ نه دى ختلى چه د حسن او ښكال له 

تير شوى وى مګر د عشق هنګامه ئى ډيره توده ساتلى ده او د سوزنارى ئى 

 ډيرى سوزنده دى.

 يا د ښكلو د پاوليو شرنګهار دى
 

 يــــا د عشــــق د ليونيــــو د ځنځيــــر 
 

كه د حميد شعر له يوه لباس سره مشابه كړو نو ويلى شو چه دغه جامه 

يره زياته ده په دى ټوكى ډېرې غټى او ميده بخۍ لرى او ګل دوزى پكښې ډ

باندى هر راز بوټى او ګلونه شته او د صنعت مهارت پكښې له ورا معلوم دى دا 

جامه كه د ټوكى او رخت په لحاظ ډير قيمت ونلرى نو دغه انځور او نقش و 

 نګار ئى هم قيمت لوړولى شى.

غرض دا چه په دغو اشعارو كښې د صنعت برخه زياته ده او داسى مثال 

كه چه يو شعر او يوه قطعه يو ډېر ماهر خطاط وليكى او د خطاطۍ فن لرى ل
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پكښې دومره ارزښت پيدا كړى چه خلق د شعر مضمون ته دومره نه ګورى لكه 

 چه د خط ښايست او ښكال ته ګورى.
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 پښتو څنګه وليكو؟

 

ځينى وائى پښتو بايد سوچه كړو، پردى لغات ترېنه وباسو او يو ټكى 

 ى پكښې پرې نږدو.فارسى يا عرب

دا نظريه په ډېر افراط بناء ده او دا كار كېدونكى نه دى په دنيا كښې 

داسى ژبه نشته چه پردى لغات پكښې نه وى او نيلى ريښى ئى له نورو ژبو سره 

تړلى نه وى جهان اوس يوه كور غوندى دى او د ملتونو فرهنګى او اجتماعى 

ا غږ د بل غوږ ته رسيږى او نا آشنا تعلقات ورځ په ورځ زياتېږى اوس د هر چ

 آواز نه له يو بله آشنا كېږى.

 هره ژبه له بلى نه څه اخلى او څه وركوى.

د ولسونو د ګډ ژوند سياست په ژبو باندې هم تاثير لرى او پردى لغتونه 

خپلېږى هغه وخت چه هيوادونه يو له بله ډېر لرى ؤ او اولسونه به يو د بل په ژبه 

بيا هم په ژبو كښې دخيل كلمات وجود ؤ او د لغاتو په نړۍ كښې  ښه نه پوهيدل

معرب، مفرس مفغن الفاظ پيدا شوى و نو اوس دا څنګه كيداى شى چه په 

پښتو ژبه كښې دې پردى لغات نه وى هغه نوې معنا ګانې او نوى مفهومونه چه 

نشى په جهان كښې اوس را پيدا كېږى، طبعاً په پښتو كښې نوم نه لرى او دا 

كېداى چه ټولو ته د نوو اختراعاتو په شمول په پښتو ژبه كښې نوى نومونه 

پيدا كړو كه څوك په دى فكر كښې وى چه مونږ دې له نورو ژبو نه څه نه اخلو او 
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يوازې پښتو لغتونه دې استعمالوو، د دى معنى دا ده چه خپله ژبه دې 

 پريږدو.محدوده وساتو او خپل فرهنګ دې په ډېر ابتدائى حال 

دا فكر بايد له مغزو نه وباسو او هيڅكله دا ونه غواړو چه په پښتو كښې 

دې دخيل او مفغن كلمات نه وى مګر د دې معنا دا نه ده چه مونږ به د پښتو 

موجود او مستعمل لغات غورځوو او په عوض كښې به ئې پردى غالت بى 

ته زيان رسوى بلكه ضرورته محض د تفنن دپاره راوړو ځكه چه دا كار هم ژبى 

ژبه په مرور د زمان محوه كوى په پښتو كښې د اشتقاق له اصولو سره سم د 

نوونو مواو اصطالحاتو وضعه هم په كار ده مونږ بايد ژبه به د جمود په حال 

پرى نږدو او وخت په وخت د زمانى له ضرورت او احتياج سره سم نوى تعبيرات 

كړو چه د ژبى لغوى استعداد او د افادى او نوى نومونه پيدا كړو او كوښښ و

قوت زيات شى. او دا كار هلته كېږى چه مونږ د پرديو لغاتو او اصطالحاتو په 

قبلولو كښې له غور او سنجش نه كار واخلو او هر څه په پټو سترګو بى 

ضرورته قبول نكړو پښتو ژبه په پيړيو پېړيو له ليك او لوست نه لرى پاته 

د پښتو په هيواد كښې د دفتر او ديوان ژبى وى په همدغه شوى او نورى ژبى 

وجه نن د قلم ژبه د پښتو له ډېرو لغاتو سره نا آشنا ده ډېر ژوندى لغات چه د 

عوامو په محاوره كښې ډېر زيات استعمالېږى د ليكلو په خوله نه راځى او په 

ور ته ځاى ئى پردى لغات ليكل كيږى مونږ اوس د تش په ځاى خالى ليكو، زړ

دلير او زمرى ته شېر وايو د دروند په ځاى سنګين او د مينى په ځاى محبت 

ليكو، تركاڼ ته نجار او پښ ته آهنګر وايو پردى راته بيګانه شو او د پښتو لمر 

او سپوږۍ رانه په فارسى ابر كښې پنهان شوه ځكه ئى ځاى آفتاب او مهتاب 

 يا شمس و قمر ونيو او تورى په حرف بدل شو.

په پښتو ادب كښې ځينى داسى اشعار هم شته چه عربى او فارسى لغاتو 

پكښې د پښتو ژبى رنګ او بڼه داسى اړولى ده چه عام پښتانه ئې هېڅ په 

 معنى نشى پوهيدلى لكه دا بيت چه ګورئ:
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 مـــــخ دې شـــــجر حســـــن ثمـــــر دى
 

 يدين رجلين پى لګوم ثمـر بـه خورمـه    
 

طه په پښتو ژبى دومره قايمه شوه د عربى او فارسى ژبى علمى او ادبى سل

چه د دغو ژبو لغات ادبى او مهذب وګڼل شوه او پښتو لغتونه بى تهذيبه په 

 نظر راغله.

په همدغه وجه د معشوقو شونډو ته لب وويل شوه او بيا ترينه په الم او بى 

تعبير وشوه د ښكلو څڼو او كوڅيو ته مو زلفى وويلى او باڼه مو مژګان وبلل 

خسار او دندان د غزل ژبه شوه او پښتانه شاعران په چاه زنخدان چشمان ر

كښې ولوېدل. اوس په كار دى چه له دغه تاثيره ځان خالص كړو او د پښتو 

ژوندى او مهجور لغتونه په پښتو ادب كښې راننباسو مګر دا هم بايد په نظر 

پكښې كښې ولرو چه د يوى ژبى كور په دى دومره نه ورانيږى چه پردى لغات 

ډير راننووزى بلكه د ژبى له تركيب او تاليف سره لوبى كول او د نورو ژبو په 

سبك او اسلوب جملى جوړول ژبه خرابوى او اساس ئى ورانوى يعنى د ژبى د 

او محاورى مراعات ډير په كار دى او په دغه برخه كښې د ليكوالو بى ګرامر 

 پروائى د ژبى د مسخ كيدو سبب ګرزى.

و كتاب كښې د يوه مشهور ليكوال دا جمله )دغه صورت د په يوه پښت

 مستقبل د وارداتو د امتزاج نه يو ځالنده ماضى ته تخليق وركوى(.

په دې لحاظ دومره بده نه ده چه عربى لغات پكښې ډير دى بلكه په دى 

وجه ډېره بده ده چه د جوړولو طرز ئى ښه نه دى او په تركيب كښې ئې ډير ورانى 

په پښتو كښې ځينى ليكوال شته چه د پښتو خالصه لغات ډېر موجود دى 

زيات استعمالوى مګر جملى ئى بل راز وى او ګرامى نقص پكښې وى پښتانه 

ليكوال بايد د ژبى اصول او قوانين په نظر كښې ونيسى او د نورو ژبو د تقليد 

 په وجه پښتو محاوره هيره نكړى.
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 تغيرونه يامراو ګر يپه پښتو ژبه كښې ځينې لغو

 

 ژبه هم لكه نور موجودات د تغير او تحول د قانون تابع ده.

د نن ورځى مترقى ژبى هم د خپل پيدايښت په ابتدا كښې ډېرى نيمګړى 

وى چه محدود لغات او اصوات ئى لرل، د تركيب او تاليف په لحاظ هم ډېر 

ړۍ مرحله استعماليده په لومسادګى پكښى وه او لغات به د مفرداتو په شان 

كښې د محسوسو شيانو نومونه پيدا شوه بيا ورو ور د نورو مفاهيمو او 

معنوى امورو دپاره استعمال شوه او ځينو الفاظو له اسمى معنا نه فعلى معنا 

ته انتقال وكړ لكه چه له )غوږ نه( )نغوږل( جوړ شو او له )كسى( نه )كسل( 

له )ډز( نه )ډزول( او له همدارنګه ځينى اصوات په افعالو بدل شوه يعنى 

 )ټك( نه )ټكول( پيدا شوه.

د ژبى له تدريجى تكامل او ترقۍ نه په ژبه كښې ګرامرى قوانين كشف 

 شوه او مكمله صرف و نحوه را پيدا شوه.

ؤنث فرقونه او د مختلفو عواملو تغيرونه په ژبه كښې يعنى د مذكر او م

الى راغى مګر وروسته تر زيات شوه او د افعالو په نوعيت كښې ډېر زياتو

دغى مرحلى چه ژبى له ډير استعمال الندى راغلى او ليك و لوست ډير زيات 

شو، نو ځينو ژبو خپل ډير ګرامرى خصوصيات او مميزات له السه وركړه او 

لغاتو هم بسيط شكلونه پيدا كړه. د افعالو مركب ډولونه په بسيطو بدل شوه 
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و كښې په يو راز نه دى عملى شوى او ټولى مګر دغه تغير او تحول په ټولو ژب

 ژبى اوږه په اوږه وړاندى نه دى تللى.

د پښتو ژبى د تغير او تحول مراحل مونږ اوس نشو ښودلى ځكه چه د دى 

ژبى د ډيرو پخوا زمانو ليكلى زاړه اثار له مونږ سره نشته او دا نشو كولى چه 

چه پښتو په كومه مرحله  په دغه باب كښې مدلل څه وليكو او دا معلومه كړو

كښې واقع ده مګر په لنډ او مختصر ډول دومره ويلى شو چه پښتو ژبى د لغاتو 

او ګرامر په برخه كښې له څه مودى پخوا نه تر اوسه پورى ځينى تغيرات قبول 

 كړى دى چه دلته ئى د يوه بحث د آغاز په ډول ښيو.

 

 د لغاتو برخه:  -الف

ه اوس متروك دى يائى په تلفظ كښې ځينى لغات پخوا مستعمل و چ

تغير راغلى او ځينى نور پخوا يو شان استعماليده او اوس بل شان يعنى په 

 معنى كښې ئى تغير راغلى دى چه يو څه مثالونه ئى دا دى:

درويزه د جامو او كاليو په معنى دا كلمه ميا روښان او اخوند  اغوستن:

چه اوس يوازى مصدرى معنى  داسى استعمال كړيده )اغوستن نه اغوندى(

 لرى او په دغه معنى ئى څوك نه استعمالوى.

اوس يوازى مذكر طفل ته د زيږيدو له وخت د ځلميتوب تر وخته  هلك:

هر واړه او ويل كيږى چه په فارسى ورته )بچه( وائى مګر په زړو كتابونو كښې 

ى داس سر د -هلك حج -كوچنى څيز ته هلك ويل شوى دى لكه )هلك خبره

 هلك وى. هلك جنګونه(.

په زړو كتابونو كښې ښه خط ته هم ښاغلى خط ويلى شوى مګر  ښاغلى:

 اوس يوازى ښه سړى ته ښاغلى وايى او بس.

اوس اغوندى استعماليږى لكه: )جامى اغوندى( او كه څوك  اغوندوى:

بل چا ته د جامى ور اغوندى نو په دغسى مورد كښې )ور( زياتوى يعنى 
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اغوندوى( د )ور اغوندى( وستل استعماليږى، مګر پخوانو )اغوستل، وراغ

 په معنى استعمال كړيدى.

دا كلمه په پخوانيو كتابونو كښې ډيره راغلى ده چه اوس متروكه  خپلسر:

 ده.

د تللو )وزن كولو( په معنى په فوائد الشريعت كښې داسى  جوكل:

لونه به دواړو، استعمال شويدى: تله حق ده يارانو په صراط وجوړېږى... عم

 وجوكل شى. د بندګانو پرى نيكى بدى جوكېږى.

دا لغتونه هم په اوسنى ليك كښې نشته او پخوانى ليك  وبله: –ځبله 

 كښې ډېر استعمال لرى.

سليمان ماكو او خوشحال خان خټك د )پريښى( په معنى پاتى  پاتى كړى:

عمالوو او كړى ليكى چه اوس مونږ يوازى )پاتى شوى( په الزمى ډول است

 متعدى صورت ئى متروك دى.

د فرد او راتلونكى ورځ په معنى په زړو كتابونو كښې راغلى دى  ګانده:

 چه اوى نه استعمالېږى.

 اوس پكښې تخفيف راغلى او )بيرته( استعمالېږى. بيارته:

 پخوا )پېرړ، پريړ( ليكل كيده او اوس )پيړ( ليكو. پيرړ:

هم اوس په مخفف ډول )وروستى، دا دوه كلمى  ړونبلى: –وروستلى 

 ړونبى( ليكل كېږى او له پخوا نه پكښې تخفيف راغلى دى.

دا كلمه اخوند دروېزه ډيره زياته استعمال كړېده چه اوس ئى څوك  ويلړين:

په معنى ښه نه پوهيمى لكه په دى جملو كښې: ادب ئى ويلړين، ناروائى 

 ويلړين، دا شهيده ويلړين، وبال ئى ويلړين.

( جملو كښې وليدل شوه او د ۶۱كلمه په مخزن االسالم كښې په )دا 

مختلفو مقامونو له استعمال نه داسې معلومه شوه چه د بوللو او ګڼلو په معنى 

 به وى چه ځينى پوره جملى ئى دا دى:
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په هېڅ زمانه كښې اولياء تر انبياؤ نه افضل و نه به وين څلور څلويښت  -۶

 په بره مرتبه ئى ويلړين.بخر هر انبياء تر اولياؤ 

امام اعظم زر ځله ښه خداى په خوب ليدلى ځكه دى په امامانو كښې په  -۲

 بره مرتبه ئى ويلړين.

يوه يارووې على ته چه ما خداى په خوب ليدلى مرتضى وې دغه هسى  -۳

پر بازار هر څوك وينى ولى دا زده كړه چه مطلق ليده ئى نشته په دنيا كښې چه 

 كه ئى ذات دى په قيامت ئى ويلړين.مطلق تجلى ل

يو بيڅونه بى چګونه بل بى عيبه بي نقصانه وسكه دا دواړه سلبى او  -۴

تنزيهى ويلړين ولى نور لكه محى، مميت، معز، مذل، خداى دى صفات فعليه 

ئى ويلړين. اخوند قاسم په فوايد الشريعته كښې هم دا كلمه داسى استعمال 

 ه څيزه پنج بنائى ويلړين.كړى ده: اسالم جوړ په پنځ

 په دغه جمله كښې هم د بوللو او ګڼلو معنى ښه اړخ لګوى.

يو بل لغت چه عبدالحميد پخپلو اشعارو كښې استعمال كړى له همدغى 

 مادى څخه مشتق معلومېږى چه هغه د )ويالړ( كلمه ده لكه په دې بيت كښې:

 شپون غو به ځكه سنګدله ويـالړه شـى  

 

ــ    ه كــاڼو د بيــدياچــه روګــار كانــدى ل

 

 دا بيت په يوه بله نسخه كښې داسى هم راغلى دى:

دا كلمه په پخوانيو كتابو كښې داسى استعمال شويده )وهېر كړ،  وهير:

وهير شه( چه اوس )هير( ليكو مګر د وهير )و( هغسى نه دى لكه چه په ځينو 

ه چه وتاته( ځك -محارو كښې د جملى يا كلمى په سر كښې راځى لكه: )وماته

 وهير په داسى جملو كښې هم استعمال شوى: )د وهير غاړيو( )نه وهيروى(

دا لغت په زړو انشاء كښې ډير راغلى يعنى خوشحال خان اخوند  سكه:

دروېزه او نور داسى استعمال كړى دى )سكه احتياط ورځنى وكاڼئ، سكه 
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 پرهيز دې هر څوك وكا( چه په اوسنى ليكنه كښې نه استعماليږى مګر د

 ماسكه ويلى(. -لغمان او تګاب په محاوره كښې وايى )ته به سكه وايى

دا لغت د لرى كړه په معنى په زړو كتابونو كښې راغلى دى لكه )د  وراكړه:

غير فكر له زړه وراكړه( )د نبى له منډه ورادى( چه اوس په دغه ډول مستعمل 

 نه دى كه څه هم دا وايو )له ورا معلوم دى(.

 رويزه د )قول( په معنى راوړى دى لكه:اخوند د ويى:

 )دا ويى د پاك نبى دى( چه اوس نه دى مستعمل.

دغه راز ډېر لغتونه پخوانيو شاعرانو پخپلو اشعارو كښې راوړى دى چه 

 اوس مستعمل نه دى لكه:

 د حميد په دى بيتو كښې: زوم:

 د خوبانو هلـك غـم بـه ئـى زورزوم كـړى     

 ىدا چــه تـــه ازميـــې زور نــن پـــه كمـــزور  

 

 كه رستم د زمانى وى پخپل زور كښـى  

 دغــــه زور بــــه شــــى ســــبا درڅخــــه زوم 

 

 هغه وست د محبت په صـحرا موندشـى   وست:

 

 هر د الهـور كښـى  ښـ چه مونده نشـى پـه    

 

 )حميد(

 زه په وصل كښې هجران هسى پېڅمه پيڅم:

 

 لكه څوك چه خـالى الس وى پـه بـازار ګـډ     

 

 )رحـمان(

 نــه بــى تــانــه لــه تــا ســره ســهيږم  ســهېدل:

 

ــا     ــال بتـــ ــه بـــ ــه څـــ ــړم پـــ ــتال دې كـــ  مبـــ

 

ــا ــن و دل كــړم      د:نن ــك د دي  څــه بــه غــم د مــال و مل

 

ــه غمــه روغ ګــرزم اننــد دى      چــه الســتا ل

 

 )رحـمان(

 بــــورا پــــه بــــوى د ګلونــــو پــــائى اږل:
 

 تــــــل ګنــــــدګۍ تــــــه جعــــــل اږل دى  
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 )خوشحال(

 

 كه هر څو مى لكه و وړكى د پرهيز په اوڼى بلېښ بلېښ:

 راڅـخه تـركو عاقبـت ځـان ته را كېـښتپند زړه 

 )حميد(

ــه: ــه الس كښــې     ځل ــرى پ ــت ل ــاكى د محن ــه ټن  چ

 

ــخ      ــوهر مـ ــه د ګـ ــه ځلـ ــورى پـ ــه ګـ ــه نـ  هغـ

 

 )حميد(

 هر سـړى چـه د اخـالص پـه الرې درومـى      نغومى:

 

 كه هر څو په غرونو درومى نه به نغومى 

 

 )خوشحال(

 ښه چه زه په عاشقيه كښې شهيد شـوم  لړومى:

 

ــه داال  ــى  پـ ــه دى لړومـ ــږ نـ ــه لـ ــې څـ  ر كښـ

 

 )خوشحال(

ــه: ــياره    وتنـ ــه ده هوښـ ــه دانـ ــا وتنـ ــه دنيـ  پـ

 د دنيــــا مالونــــه واړه ســــره اســــپه  آســــپه:

 

 چـــه دى هـــېڅ پـــه دنيـــا مـــال نـــه وى تنـــه 

ــه   ــه وى تړنـــ ــال د زړه نـــ ــه مـــ ــا پـــ  د دنيـــ

 

 )خوشحال(

 هوښيار به مينه په ورمونـو زياتـه كـا    ورمونه:

 دا كـا سيالب پـه څـو څـاڅكو غـوبر پيـ      غوبر:

 

 ورمونـــه وايـــم كـــه څـــوك مـــخ ماتـــه كـــا 

ــا     ــه داكــ ــړ پــ ــړ پــ ــته غــ ــى نشــ ــاد ئــ  بنيــ

 

 )خوشحال(

په همدغه سبب چه په ژبه كښې لغات محاورات او اصطالحات وخت په 

وخت تغير كوى د ځينو بيتونو پوهيدل مشكل دشوى دى او د رحمان بابا په 

په معنائى هر څوك ژبه كښې هم داسى بيتونه شته چه ساده انشاء او عام فهمه 

 ښه نشى پوهېدلى چه يو څو مثالونه ئې دا دى:
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 د چكنا جكنۍ بېلتون په نيمـه شـپه وى  

 د هــارون چــرخ پــاى نيلــى دى د سپهـــر    

 هسى آب ئى دى د دوه سترګو پـه تيـ  كښـې   

 هيڅ مزه په دى جهـان كښـې پـاتى نشـوه    

 په ويالړ ويالړ بـه ځـان ورپسـى ورك كـړى    

 ى تېـر دى ډېر له سره مى تـودګى بـازارګ  

 

 ستا زمـا پـه حـال غمـاز شـته د سـبا مـخ        

 څو به دو كا چه ئـى دو پـه سـر د بـام وى    

ــاب    ــرى حبـ ــه لـ ــر نـ ــه سـ ــره پـ ــى سـ ــه بـ  چـ

 د يــخ ســيورى پــه اوبــو پــورې كــول دى  

 چــرې نــه وى چــه د تركــو پــه ويــالړ شــى 

 او بازارونـه  نجڅوك دى نـه كـا پـه مـا قـ     

 

 

 ګرامرى تغير: -ب

استعمالېږى مګر پخوانيو اوس سړى يوازى په مذكر ډول  سړى:

مخصوص خوشحال خان خټك )سړۍ( د مؤنث دپاره استعمال كړېده چه اوس 

 دغه تانيثى صورت متروك دى.

د مرغه جمع په زړو آثارو كښې مرغونه راغلى دى چه اوس مرغان  مرغوبه:

 ليكو همدارنګه )غل( په )غلونه( جمع شويدى.

پخوانيو )پروته( ليكلى دى اوس د )پروت( مؤنث )پرته( ليكو او  پروته:

 چه له ګرامرى قانون سره مطابقت لرى.

اوس مونږ )مو( ليكو او پخوانيو كتابونو كښې په مقلوب شكل )وم(  وم:

ليكلى دى لكه په دى جمله كښې )اذان به وم تر غوږ شو( په ځينو آثارو كښې 

 )مه( ليكل شوى لكه )دا مه ډېر بد وكړه(.

 دوى( په ځاى )ديو( ليكلى دى.خوشحال خان خټك د ) د يو:

اوس د )زوى( جمع )زامن( راځى او په زړو كتابونو كښې )زويه( د  زويه:

 جمع په ډول مستعمل دى.

دا تورى هم په استعمال كښې له پخوا نه فرق لرى مثالً خوشحال خان او  به:

ځينو نورو داسې استعمال كړى )بيا مې به( چه اوس مونږ )بيا به مې( ليكو 

 رنګه اخوند دروېزه ليكى: )حال مې به څه كېږى(.همدا
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به  -په فوايد الشريعة كښې هم )به( داسې استعمال شوى: )به كافر شى

 كوين(

 -وئ( ليكو مګر خوشحال خان )شواستئ -اوس )شوئ واستئ: –شواستئ 

واستئ( ليكلى دى يعنى لكه چه په فارسى كښې اوس )گفتى( ليكى او پخوا 

په پښتو كښې هم د ځينو كلماتو په استعمال كښې )گفتستى( ليكل شوى 

 دغه راز تخفيف راغلى دئ.

دا تورى په ځينو پخوانو كتابونو كښې د )ته( په ځاى داسې استعمال  و:

 شوى دى: )وما راكړه( يعنى ما ته راكړه.

د ما(  –زما( په ځاى )د تا  –خوشحال خان او ځينو نورو د )ستا  د ما: –د تا 

چه اوس هم په حينو ځايو كښې همدغه شان ويل كېږى. ځينو له ليكلى دى لكه 

 )ستا( سره د اضافت )د( هم ملګرى كړى او )دستا( ئى ليكلى دى.

پخوا دا دوه كلمى ډېرې زياتى استعمالېدى مګر اوس )كړى،  وكا: –كا 

 كوى، وكړى، وكوى( استعمالېږى.

ى صيغى په دغه پخوا په ځينو افعالو كښې د امر و نه مه كاڼئ: –وكاڼئ 

واخواڼئ چه( اوس مونږ  -ورواڼئ -واخاڼئ -ډول ليكل كېدې لكه: )وكاڼئ

 وخورئ( ليكو. -وروړئ -واخلئ -)وكړئ

پخوا د فعل حال په اخر كښې اكثراً )ن( ليكل كېده لكه:  كوين: –لرين 

 ګټين( او داسې نور. -شړين -ساتين -)وړين

دوه كلمى په همدغه شكل  په ځينو زړو كتابونو كښې دا الړ دى: -الړو

ليكلى دى. اوس هم په ځينو ځايو كښې لكه د غلجو حصارك همدغه شان 

استعماليږى مګر په اوسنيو ليكلو آثارو كښې عموماً )الړ( يا )والړ( د ماضى 

تللى دى(  –مطلق دپاره داځى او د ماضى قريب او ماضى بعيد دپاره )تللى و 

 .ليكل كېږى



81 
 

زيات مستمعل و چه اوس ئى په ځاى )مړ شو(  دغه فعل پخوا ډېر ومړ:

 استعمالېږى.

وجوړېده( ډېر راغلى  –په پخوانيو كتابونو كښې )جوړېدلى  جوړېدلى:

 دى چه اوس ئى څوك نه ليكى.

وشو( ليكو او په پخوانيو آثارو كښې )شه،  –اوس مونږ )شو  وشه: –شه 

 وشه( ډېر ليده شى.

ورسى( ډېر استعماليده چه  – پخوا دغه فعل په مجرد شكل )رسى رسى:

 ورسېږى( اكثريت لرى. -اوس )رسېږى

 دا كلمه په فعلى معنا پخوا مستعمله وه او اوس نه ده. ژوى:

په دغسى مثالونو كښې اوسنى ليكوال كله اصل فعل له  كولى نشى:

)نشى( څخه وروسته راوړى او كله د مخه يعنى )نشى كولى( او )كولى نشى( 

ې وخت په ليك كښې شته مګر پخوانيو آثارو كښې ډېر دواړه صورتونه د د

نيولى نشى( او  -ځله وينو چه اصل فعل د مخه راغلى دى لكه )خوړلى نشى

 داسى نور.

په اوسنى ليك كښې هم )شى( په مثبت ډول هر كله له اصل فعل نه 

 وروسته راځى يعنى )شى كولى( څوك نه ليكى.
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 ګرامرى اختالف

 

نشاء كښې ځينى ګرامرى اختالفونه شته چه دغو روړ په پښتو ليك او ا

 دى:

 

 مبتداء او خبر:

د مبتداء كلمه د لفظ په اعتبار مؤنثه ده او خبر مذكر دى مګر مبتداء لكه 

 عصرى مېرمن د مخه وى او خبر وروسته راځى.

كله د مبتداء او خبر مصداق هم د تذكير او تانيث په لحاظ مختلف وى 

تداء ورته وايو مؤنث وى او هغه لفظ چه خبر يې بولو يعنى هغه لفظ چه مب

 مذكر وى لكه: )مړانه ښه صفت دى(

 كله بالعكس مبتداء مذكر وى او خبر مؤنث وى.

 لكه: )جهالت لويه بدبختى ده(.

په دغسې مواردو كښې ديوه او بل انشاء په ګرامرى لحاظ فرق لرى يعنى 

وك د جملې په آخر كښې )دى( يو مبتداء ته اعتبار وركوى او بل خبر ته، څ

ليكى او څوك )ده(. دا اختالف د اوسنيو ليكوالو په آثارو كښې هم شته او د 

پخوانيو په آثارو كښې هم. خوشحال خان خټك په دغسې ځايو كښې مبداء ته 

 اعتبار وركوى لكه چه وائى:

 د چنـــــدن د ونـــــې لـــــږ لرګـــــى تحفـــــه دى 

ــه دى ترســېرى    مــخ دې آيينــه دى بانــدى ن

 نــــه د بلــــې بــــدې ونــــې درســــته ســــټه       

ــوار عاشــق دى ډارئــې وكــړه د ډېــرى      آه د خ
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 راته وايې عاشقى شرم وپېغـور ده  اى چه

 پــــــه آواز ســــــره ســــــړى بنديخانــــــه دى   

 

 واړه مى قبول دى كه مې شرم كه پېغـور شـته  

ــړى    ــه پـ ــږى پـ ــه تړكېـ ــالج پـ ــاروى عـ  د څـ

 

په دى بيتو كښې خوشحال خان د تحفى له تانيث څخه د لرګى تذكير 

تبر وګاڼه. آيينى ته ئې ونه كتل مخ ته ئې وكتل، د شرم او پېغور پروائى مع

ونكړه. عاشقى ئى په نظر كښې ونيوله، د بنديخانى له تاثير الندې رانغى د 

 سړى مراعات ئى وكړ.

عبدالرحمن بابا په دغسى مثالونو كښې له خوشحال نه مخالف دى يعنى 

خاتمه په نظر كښې نيسى لكه په دى خبر، خبر ته ګورى او د كالم دى لكه اهل 

 بيتو كښې:

 پــه تســبيح دې تانــده ژبــه وچ لرګــى شــه

 زندګى كه څـوك پـوهېږى حضـور دم دى   

 روښنائې مى د چشمانو ستا ديـدن دى 

كه روګـار دى پـه جهـان كښـې عاشـقى      

 ده

 

 پوچ ګوئى لره بلبـل غونـدې ګويـان يـې     

ــاد وى    ــا يـــ ــه د چـــ ــه كلـــ ــده ورفتـــ  آينـــ

 او مثال نشـته په دا كور كښې بل څراغ 

 د دى نور عالم روګار څـه روګـار نـه دى   

 

عبدالحميد مومند كله د رحمان بابا په شان د خبر حال ته ګورى او د 

 مبتداء رعايت نه كوى لكه په دى بيتو كښې:

ــانى ده   ــن آســ ــر تــ ــديو ســ ــه بــ  د جملــ

 عــــاقالنو لــــره عــــار هنــــر نمــــائى ده

 د نابودې دنيـا بـود بـرق و برېښـنا ده    

 امـى نـه دى فتـور دى   مينه ملك د آر

 

 خرڅــاوه شــى لــټ غــويى پــه قصــابانو  

 آئينـــه تـــوره تـــى كـــړى د جـــوهر مـــخ     

 نشـــى زېرمـــه د برېښـــنا پـــه رنـــا هـــېڅ 

 خطا شوى پكښې وارد هر مغرور دى

 

په ځينو نورو بيتو كښې عبدالحميد د خوشحال خان په شان مبتداء ته 

 دى:كتلى دى او خبر ته ئى اعتناء نه ده كړى چه مثالونه ئې دا 
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 لـــه بوتـــانو د بوســـې تمـــه تـــاعون ده 

 ما هـم زده چـه سـر د وصـل بهانـه دى     

 د جهان ښادى پرې غم ده خواږه زهـر 

 

ــه دره نوالــــه      ــوك د شــــوم لــ ــومى څــ  مــ

 تـــه قبـــول كـــړه دا قليـــل كثيـــر لـــه مـــا      

 چه د عشق له طاعونى رنځه رنځـور دى 

 

يت د اوسنيو ليكوالو په آثارو كښې چه دغه راز مثالونه ګورو د خبر رعا

پكښې ډيره ليده شې او يو نيم مثال پكښې داسى هم وينو چه مبتداء ته پكښې 

 اعتبار وركړ شوى لكه په دى الندې جملو كښې.

 بېنوا ليكى:

 د پښتون ژوند سر تر پايه بدبختى ده.

 د پښتون د ټولو بدبختيو سبب ناپوهى ده.

 مېړانه د پښتنوالى تينګ اساس دى.

 د نر او ښځى رضا شرط ده.

 

 رښتين ليكى:

 سكندره د سكندر لودى يادګار دى.

 د ښار ننداره د سترګو درپ كار دى.

 سمندر يوه لويه هستى ده.

 د هوټل باړه پنځوس كالدارې ده.

 خادم ليكى:

 دا كتاب زما د فكرى او قلمى زيار نتيجه ده.

 كلكه اراده يو مهم خوى دى.

 دا نړۍ د ځينو دپاره دوزخ ده.

ټونو څخه دا نتيجه په الس راځى چه په دغسې مواردو له دغسې پلټنو او ل

كښې خبر ته كتل په كار دى نه مبتداء ته ځكه چه اكثريت په همدې خوا دى او د 

 )دى( يا )ده( په ليكلو كښې د نږدې جزء حال معتبر دى.
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 مركب مجهول افعال:

ځينې فعلې جمعلې هم شته چه زمونږ اوسنى ليكوال پكښې عمالً اختالف 

 بدبخته ګڼله كېږى( –لكه: )دا ښځه بدبخته ګڼل كېږى لرى 

 په دغسې مثالونو كښې ښاغلى بېنوا اكثراً داسې ليكى:

 دا بدپختى د ټولو بد بختيو سره بلله كېږى.

 پښتنى خاوره بلله كېږى.

 ښاغلى رښتين ليكى:

 ژبه د قوم د لوړتيا او له خښته ګڼل كېږى.

 دوا په پارسل كښې استوله كېږى.

 ښځه بدبخته ګڼل كېږى.داسې 

 د اختر ورځ ګڼله شوېده.

 ښاغلى خادم وائى په دغسې جملو كښې بايد ګڼل كېږى وليكو.

 «.ووهل شو، وواهه شو، ووهلى شو»دا راز افعال: 

د ليكوالو په آثارو كښې په مختلفو صورتو ليدل كېږى او په ليك كښې 

 ګرامرى اختالف ښئى.

نور هم شته چه فيصله ئى د پښتو ژبې  د دغسې ګرامرى اختالفاتو مثالونه

 د پوهانو كار دى.
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 ادبى انتقاد

 

 دلته ادب د ادب مخه نيولى ده ځكه يو په بل ادبى انتقاد نشى كولى.

همدغه سبب دى چه په پښتو ليك كښې ادبى غلطۍ لكه د پارلمان غړى 

 مصونيت لرى او اعتراض پرى نشى كېداى.

ى تله په كار نه ده لوېدلى چه غلط او صحيح دلته خبرې بې توله دى او ادب

 معلوم شى.

 چيرته چه د خبرو تول نه وى د خبرو قدر او قيمت هم نه وى.

د ادب تپله بايد ډېره حساسه وى او ډېره لږ غلطى هم خلقو ته وښئى كه 

مونږ ادب او ادبى ليكنو ته لوړ قيمت ږدو او ارزانه ئى نه ګڼو بايد په هغه تله 

 در او ګوهر پرې تلل كېږى. ئى وتلو چه

څوك چه جواهر تلى په دى پوهېږى چه د ږدن دانى قدرتفاوت هم ډېر دى 

 ځكه په تول كښې ډېر دقت كوى او خپلى تلى ته په بارك نظر ګورى.

هغه چه ټېېرتلى په تول كښې ئى د مثقالونو تفاوت څه اهميت نلرى زمونږ 

جلبوى او له دقيقو انتقادونو  وړې غلطۍ د چا نظر نه -په ليكنو كښې هم وړې

 سره آشنائى نه ده پيدا شوى.

كه مونږ كله په كوم ادبى اثر انتقاد كوو نو بايد ښكاره لغوى يا ګرامرى 

 غلطۍ وښيو چه هر څوك پرى پوه شې او وئى منى.
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كومه غلطى چه يوازې د سليم ذوق خاوند پرې پوهېدلى شى او ډېره 

قادونو كښې ډيره برخه نلرى ځكه چه دغه باريك بينى غواړى په اوسنيو انت

 راز قضاوتونه ال تر اوسه مينځ ته نه دى راغلى.

كه مونږ په دقيق او عميق نظر د دې وخت ادبى آثارو ته وګورو د ډېرو 

مقتدرو ليكوالو په ليكنو كښې د ادب او انشاء په لحاظ ډېر غلط تكى 

بايد مقتدر  په همدغه وجه هغوى ته موندلى شو مګر ښودلى ئى نشو

 ليكونكى ووايو او د چا مبارك نوم په خوله وانخلو.

ځينى مشهور ليكوال ليكى: )يو نوى څيز زما په نظر راغى چه ما باندې 

هغې ډېر اثر كړيدى(، )څه چه هغې دوو ځلمو ويلى و( يعنى د )هغه( او د 

 )هغو( په ځاى ئى )هغې( ليكلى و.

ى او عربى لغاتو په ځاى پښتو ځينى ليكوال ډېر زيار كاږى چه د فارس

لغتونه پيدا كړى او د خپلې ژبې لغوى پانګه زياته كړې د همدې المله پخپل 

ليك كښې داسې كلمات: )لنډيز، بنديز، الس وينځونې، مړيستون( ډېر 

راوړى مګر ډېر ځله بيا د پښتو د مشهورو لغاتو په ځاى بې ضرورته فارسې او 

 لكه: )خالې، قسماقسم، ګير، بلندى او نور(. عربې لغتونه هم دېر استعمالوى

يوه ښاغلى په داسې جمله كښې چه بايد ووائې: )زه د شركت له نماينده 

ښاغلى احمد سره والړم( داسې ليكلې و: )زه د ښاغلى احمد د شركت له 

نماينده سره والړم( نور كتابونه خو پريږده زمونږ په اصولنامه كښې هم ځينى 

ه چه مقصودى معنا ښه نه اداء كوى بلكه ظاهرى افاده ئې داسې عبارتونه شت

بل راز ده لكه دا جمله: )هغه مامورين چه د ملى شورى په غړيو كښې 

شاملېږى... د وكالت دوره ئې د ترفيع په قدم كښې حسابيږى په شرط د دى چه د 

دوې ترفيع له دوو رتبو نه تيرى ونكړې( د دې قانونى مادې اصلى مقصد دا 

ه د وكالت دوره د ماموريت په قدم كښې حسابيږې مګر كه دغه قدم هر دى چ

څومره زيات وى له دوو رتبو نه زياته ترفيع پرې نشى كولې، خو له دغه عبارت 



88 
 

نه ظاهراً دا معلومېږى چه د وكالت دوره هغه وخت د ترفيع په قدم كښې 

كه ترفيع ئې د حسابېږى چه د دوو رتبو د ترفيع له مودى نه تجاوز ونكړى يعنى 

قدم د مودې په اعتبار له دوو رتبو نه تجاوز كاوه نو بيا د وكالت دوره په قدم 

 كښې نه حسابېږى ځكه چه كه شرط له مينځه الړ شى مشروط هم له مينځه ځى.

په يوه كتاب كښې مې وليدل: )په دنيا كښې به داسې څوك وى چه خپل 

ړى( دا عبارت كه د ګرامر په لحاظ ځان د ترقۍ په اوچته بام ختلى ليدل نه غوا

صحيح وى او مطلب هم ښه اداء شوى وى بيا هم د پښتو ژبې د سبك او 

 اسلوب په لحاظ نا آشنا او د اعتراض وړ دى.

كه دا سړى ښه اوسى( د  -دا راز جملې: )دلته هميشه جنګ او جګړې اوسى

نې معنا لغوى تدقيق په لحاظ ښى نه دى ځكه چه اوسى د اوسېدلو او استوګ

 لرى او د )بودن( دپاره )وى( راوړل كېږى.

په يوه ځاى كښې چا ليكلى دى: )د سوچه ږيرو كاتبان ناست و( چه غرض 

 ئى سوچه ږيرې كاتبان دى.

دا جمله: )د نه سره ورته ژبو ويونكى مهاجرين( چه په يوه مهمه ادبى مجله 

 مېږى.كښې ليكلې ده د پښتو سبك او اسلوب په لحاظ كړكېچنه معلو

دا مطلب بايد داسې څرګند شوى واى: )هغه مهاجرين چه ژبى ئى سره ورته 

 نه دى(

همدارنګه دا عبارت: )ادب د ټولنې كليت ته استجابه كوى( داسې پښتو 

 ده چه پښتون پرې ښه نه پوهېږى.

زمونږ ځينى ليكوال )پوهول راپوهول( ډېر استعمالوى او دى ته نه ګورى 

ه تګ راتګ يا وړل راوړل نه استعمالېږى كه مقصد چه پوهول را پوهول لك

 افهام او تفهيم وى نو بايد پوهول او پوهېدل وليكى.
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يوه ليكلى و: )عصر په دې نبض كښې ټينګار لرى( دا جمله كه څه هم د 

الفاظو په لحاظ څه اشكال نلرى او ډېره اوږده كړكېچنه هم نه ده مګر ښه جمله 

 نه ده.

څو بازار ګوټى شته مګر هغه لكه ګڼ كلى غوندې  يوه بل ليكلى دى: )يو

 دى(

غوندې( يوځاى كول بې ضرورته معلومېږى  –په دې عبارت كښې )لكه 

بله دا چه د مخه يو څو بازار ګوټى ياد شوى دى نو بايد په مقابل كښې ئې ګڼ 

كلى د جمع په صورت ياد شوى واى يعنى عبارت داسې واى: )يو څو بازار 

 ه ګڼو كليو غوندې دى(.ګوټى شته چه هغ

دا راز نيمګړې او معيوبې جملى يا غلط تركيبونه په پښتو نثر او نظم 

كښې شته كه اكثر ليكونكى ورته ملتفت نه دى او د ټولو راغونډول او نقص ته 

ئې ګوته وښودل شوه ګوندې دغه تذكر د ځينو دپاره ګټور وى او لږ غوندى 

 دقت را پيدا كړى.
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 شعر او ادب

 

د انسان په وجود كښې دوه شيه ډېر عزيز معلومېږى چه يوه ته زړه او بل ته 

 دماغ وائى له دماغ نه علم او فلسفه پيدا شوه، له زړه نه شعر او ادب.

اروپايان زړه د عواطفو او نفسى احوالو ځاى ګڼى، مسلمانان د ايمان او 

 عقيدې په ځاى ته زړه وائى.

 د زړه كار دى.صبر، رحم، كرم، شجاعت، سخاوت، 

 عشق او مينه په زړه كښې وى.

 شعر له زړه نه الهام اخلى او له زړه سره كار لرى.

هغه لوى كمال چه د تحول او تكامل په الره كښې يوازى د »ډا ورين وايى: 

انسان په برخه رسيدلى او نور ژوى ترېنه محروم دى د انسان قلبى عواطف دى 

عه پرستۍ ترېنه تعبير كيږى كه انسان چه په رحم، مروت، كرم، شجاعت، نو

 «غواړى چه له حيوانيت نه لرى وى، بايد دغه عواطف ښه وروزى

د عواطفو روزل د شعر كار دى او شعر ته د عواطفو او احساساتو د رهور 

 او تجلياتو كوه طور ويلى شو.

څنګه چه د لمر وړانګې او پلوشى لومړى ځل د لوړو غرو په څوكو پرېوزى 

تۍ وداع هم د غرو له څوكو سره كوى دغسى د عواطفو او احساساتو او وروس

پرتو هم د شاعر په زړه له نورو نه زيات لوېږى او ځينى زړونه لكه د غرو څمڅى 

او غارونه دغه رڼا يا بيخى نه وينى يا ئى ډيره لږه وينى همدغه عواطف او 



91 
 

جوړ شى او په احساسات چه د شاعر له زړه نه الفاظو ته رانقل شى شعر ترى 

 زړونو اثر كوى.

هو! د شعر موضوع ښكلى خياالت، عالى احساسات، د زړه تاْثرات د غم 

او خوشحالى انګازى، د روحى او جسمى ښكال اغيزې او عشق و محبت دى 

كه دغه شيان په يوه ښكلى تعبير او ښو الفاظو كښې بيان شى چه د فصاحت او 

شعر ترېنه جوړ شى او ډېره ښه شعر بالغت مراعات پكښې په ښه شان شوى وى 

څومره چه د يوه شاعر فكر او خيال آزاد هماغه دى چه په دغه معيار برابر وى 

 وى او د محدوديت له قيودو راوتلى وى هغومره ئى شعر لوړ او عالى دى.

كه يو شاعر د نورو په شان هر چا ته او هر شى ته سر تيټوى او په فكر كښې 

 وى موجوده له هغه نه د ښه شعر هيله نشى كېدى.ئى د بغاوت جذبه نه 

 شاعر بايد د فكر انقالب علمبردار او بت شكن وى.

شاعر ته نه ښايى چه د زاړه منطق درس د عقل له زاړه بوډا نه واخلى او په 

 زړه الره په زاړه فكر پسى الړ شى.

ته د شاعر خيال بايد ډير لوړ پرواز وكړى او له ډېر هسك ځايه دغه جهان 

 وګورى.

د شاعر نظر پايد نورو غوندى نه وى او هر څه په بل شان ووينى د شعر او ادب 

ژوند د فكر په ابتكار كشې دى او تقليد يا ابتذال د شاعر مرګ دى د شعر او 

ادب دنيا په دلدارۍ او د لبرۍ والړ ده شاعر بايد په هر څه او په هر وخت كښې 

 ولرى. زړه ته رجوع وكړى او ډېر حساس زړه

هغه څوك چه په زړونو كښې هيجان، تاْثر او حساسيت نشى پيدا كولى او 

 زړونه نه خوځوى شاعر ورته نشو ويلى.

كه دا خبره رښتيا وى چه انسان په هر وخت او په هر حال كښې د زړه په 

خوښۍ پسى روان دى او زړه په دماغ باندې حكومت لرى يعنى د عقل ادراك د 

اثير الندې وى نو ويلى شو چه د يوه ملت عقلى او ذهنى سير قلبى تمايالتو له ت
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او حركت هم د شعر او ادب تابع دى او شاعران په نفسياتو او روحياتو كښې هم 

 تغير او تحول راوستلى شى.

همدغه شعر دى چه په زړو كښې زلزلى او طوفانونه پيدا كوى او كله 

و استقامت ته حيران پكښې داسى صبر او سكون ږدى چه غرونه ئې ثبات ا

وى، كه دا رښتيا وى چه د چرګانو په نارو ويده خلق له خوبه پاڅېږى، نو دا 

بايد ومنو چه د شاعرانو په نغمو د يوه ملت مړه احساسات او جذبات 

 راويښېږى او په دې اسرافيلى شپيلۍ كښې بل راز تاْثيرات موجود دى.

ه نظر ورغلى ده هغه هم كوم فيلسوف چه هر څه بد ګڼى او زندګى توره پ

 شعر ته په ښه نظر ګورى او شعر د انسان دپاره يوه پناه ګاه بولى.

شو پنهاوروايى ټولى بدبختۍ د انسان له نفس څخه نشئت كوى او له 

ژوند سره ډېر مصيبتونه او غمونه ملګرى دى كه څوك يوه داسى چاره لټوى 

ه صنعت او هنر كښې چه له بدبختيو نه لږ غوندې په امن كښې شى بايد پ

مستغرق شى او د ښكال په مظاهرو كښې ځان ورك كړى په دغه حال كښې 

سړى په ظاهره له خلقو سره وى مګر په معنى كښې يوازى وى او دنيا ورته لكه 

 يو سراب معلومېږى چه د ده لمنه نشى لمدولى.

په همدغسى بېخودۍ كښې انسان د دنيا له شر او شوره آسوده كېږى او د 

ى نيازۍ مقام ته نزدى كېږى چه غير له حقايقو بل شى ته متوجه نه وى، دغه ب

صنعت او هنر چه د شوپنهاور په نظر كښې د ښكال مظهر دى او دى ورته ښه 

 پناه ګاه وائى شعر دى.

كه چيرته په دغه غم لړلى جهان كښې د سعادت او نېكبختۍ پلوشې كله 

 بيت( وى.كوم كور رڼا كړى وى هغه به د شعر كور )

د شاعر خيالى دنيا تر ډېره حده له غمونو او مصيبتونو نه پټه ده او هلته 

 داسى بى درد سره بېخودى شته چه له سړى نه هر څه هېروى.
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تاسى شعر او ادب ته په عادى او معمولى نظر مه ګورئ د شعر تومنه او 

 قدسيت په نظر كښې ونيسئ.

ه زړونو اثر كوى هغه عادى او هغه څه چه په زړونو كښې پيدا كېږى او پ

 معمولى خيز نه وى.

دا د غم او خوشحالۍ ترانه د انسان په ژوندانه كښې ډېر زياته اغيزه لرى 

 او انسان ترېنه هېڅكله نشى بى نيازه كېدى.

د يوه ملت ژبه، كلتور، اخالق په شعر او ادب ساتل كېږى د يوه ولس د 

 او عواطفو هنداره شعر او ادب دى.ذوق او شعور د فكر او خيال د احساساتو 

هر څومره چه د يوه ملت شعر او ادب عالى وى هغومره ئى اخالق، نظر او 

روحيات لوړ وى او له لوړو ملكاتو او انسانى فضايلو سره ئى ارتباط او تعلق 

 زيات وى.

شعر او ادب د شعور عاليق له دين او مذهب سره ټينګوى او په هوښيارۍ 

 مدردى پيدا كوى.كښى بينائى او ه

كله چه زړونه كلكېږى يا تورېږى نو شعر پكښى رقت او صفائى پيدا 

 كولى شى.

هغه څه چه انسان د ماديت له غالمۍ او بت پرستۍ نه ساتى شعر دى. 

عارفانه ذوق، انسانى عاطفه، حكيمانه شعور د شعر په نغمو وده كوى او د 

 حسن و نظر عاليق همدغه شى ساتى.

اعر نلرى زړه نلرى، سترګى نلرى، عواطف نلرى، او د ذوق كوم ملت چه ش

 و تمنا له خونده محروم دى.

شاعران دا كولى شى چه د انسان فرعونى غرور په تواضع بدل كړى و د 

 جهان خوى او مړى سترګې وركړى.دوهۍ ملنګ ته د شاه
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غم او سرور د شاعر هديه ده چه له زړونو څخه ئى اخلى او زړونو ته ئى 

وى، نو كوم قدر او قيمت چه د انسان په بدن كښې زړه لرى په يوه جامعه ورك

 كښې ئى شعر او شاعر لرى.

 )غوره نثرونه(
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 راز د ادب

 

چا چه د شعر او شاعر په باب فكر كړيدى او دواړه ئى ډېر ښه پېژندلى دى 

هغه وائى ډېر ښه شاعر هماغه دى چه ډېر خودپرست وى او بې له ځانه په بل 

 يڅ شى كښې فكر نه كوى.ه

دغه راز شاعر خپل ځان پخپل شعل كښې ښيى او مونږ ګمان كوو چه 

 زموڼم تصوير ئې ايستلى دى.

شاعر ځكه په مونږ ګران دى چه زمونږ د زړه خبرې كوى او زمونږ خاطرات 

 دا يادوى.

شعر د زړه غږ دى او د زړه غږ د منطق له غږ نه ډېر قوى دى شاعر پوهېږى 

و منطق، دليل او برهان په مونږ باندى حاكم نه دى بلكه غرايز او چه عقل ا

احساسات زمونږ رهبرى كوى د همدې المله هغه له احساس او غريزى سره 

 خپل تعلقات تينګ ساتى او له زړه سره كار لرى.

هغه څوك چه زړونو ته ښه ښه پيغامونه راوړى او زړونه خوشحالوى شاعر 

ې له خوا عاشق ته راځى شعر دى شاعر له مونږ دى، هغه پيغام چه د معشوق

 سره د عشق او مينې په كار كښې كومك كوى او له دېنه ښه كومك بل نشته.

شاعر پوهېږى چه له نا اميدۍ نه څنګه لذت اخيستل كېږى او غم څنګه 

 خوږوالى پيدا كوى.
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شاعران لكه ماشومان ډير ښه ښه خوبونه وينى او په همدغو خوبونو د 

 تسلى كوى.زړونو 

كه دغه خواږه رؤيا او ښكلى تخيالت نه وى، د ژوندانه تحمل ډېر ګران 

دى څه شى چه مونږ ته ژوند خوږ او ښه ښكاره كوى، د هغه شى تصور دى چه په 

 ژوند كښى بيخى نشته.

تاسى له شعر او شاعر نه علمى حقايق مه غواړئ، د شعر هدف حقيقت نه 

لم په تينګ اساس نه دى والړ د علم په دنيا جمال دى، ښكال او جمال لكه عدى 

كښې په څه پوهېدل خوند لرى او په شعر او ادب كښې ابهام، او ايهام مزه دار 

 وى.

دلته سر او راز، پرده او حجاب كمال دى، هلته تشريح، تفصيل، تحليل او 

 تجزيې ته ضرورت دى.

څ ښكليتوب بى هغه جذبه چه د انسان په روح ډېر اثر لرى د سر جذبه ده. هي

 پردې او بې حجابه نه دى.

هر څه چه مونږ خوښوو، ارو مروئې په مخ باندې د سر پرده پرته ده انسان له 

هغو اشعارو سره شديده عالقه لرى، چه حينې برخې ئى ابهام لرى او مختلف 

 تعبيرونه پكښې كيدلى شى.

 په شعر كښې يوازى د غريزى رهبرى كافى ده.

په قوانينو كښې ډېر تاو او راتاو نشى چه لطف او  شاعر بايد د خپل فن

 زيبائى يا خپل معصوميت له السه ورنكړى.

د لوړ او عالى شعر د پېژندلو معيار بل شى نه دى، له ژوند سره ارتباط دى 

هرڅومره چه يو ادبى اثر له ژوندانه سره ښه ارتباط ولرى، هماغومره ورسره 

 عالقمندى زياته وى.

كښې ساده انشاء له نورو سبكونوته زيات پايښت لرى، په شعر او ادب 

مګر ساده انشاء دا نه ده چه بېخى بې پيرايې وى او مختلف اجزاء او عناصر 
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پكښې نه وى. هغه انشاء چه مختلف اجزاء او عناصر پكښې داسى ويلى شوى 

او ګډ شوى وى چه تشخيص او تجزيه ئې نشى كېداى، ساده انشاء ورته ويلى 

چه د لمر رڼا ظاهراً سپينه او يو رنګ معلومېږى، مګر په حقيقت شو څنګه 

كښې له او وو رنګونو څخه جوړه ده، ساده انشاء هم له دغسى تركيبه پيدا 

كېږى. غرض دا چه په شعر او وينا كښى ساده ګى ښه او ساده ګى له ښه 

چه  امتزاج، له عالى نظم او د اجزاؤ له ښه تناسب څخه پيدا كېږى. هغه انشاء

ډېرې قلقلى پكښې وې او ډېر جلبل لرې يعنى لكه رعد او برق وى د ليكونكى 

 عجز او تصنع ښئې.

دغه راز هنر ښودنه له واعظانو سره ښائې، په شعر او ادب كښې ساده ګې 

 لوى صفت دى، نه كاكه توب او طمطراق.

 شعر له علم او فلسفې نه دين او مذهب ته ډېر نزدى دې او الهامى څيز دى.

 په شعر كښې عواطف او خدائې فكرونه ډېر اغېزه لرى.

 په شعر او ادب كښې يوازې بشر ولټوئ او بس.

اناتول فرانس چه په ادب كښې ډېر ژور فكر لرى شعر او شاعر ادب او 

                                   اديب ته په دغه نظر ګورى او دغسې ئې معرفې كوى.                                                   

 

)غوره نثرونه(                                                                                                               
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 د پښتو پخوانى نثرونه

 

لكه چه د امالء په برخه كښې مو وويل د پښتو زاړه كتابونه ډېر لږ موندل 

ه د زړې انشاء او پخوانيو نثرونو په باب پوره څېړنه نشى كېداى شوى دى ځك

مګر د دې دپاره چه د پښتو د پخوانى او اوسنى نثر رنګ او ډول څه نه څه 

 وښودل شى د پخوانې نثر څو نمونې را اخلو:

 

 د تذكرة االولياء د نثر نمونه:

 وايم حمد و سپاس د لوى خاوند او درود پر محمد مصطفى صلى اهلل»

عليه و آله و سلم چه دى بادار د كونينو او رحمت د ثقلينو لوى لوى رحمتونه 

دې وى د هغه استازى پر آل او يارانو چه دواړه جهانه په دى دى روښانه اما بعد 

زه غريب خاورى سليمان ځوى د بارك خان ماكو صابزى چه په وياله د ارغسان 

پږ سوه د هجرى تللى وم او د د مزكو پائېږ په سنه دوه لس شهوسېږم او په 

پښتنخا په راغو او كليو ګرځېدم او مراقد د اولياو او واصلينو مى وپلټل او 

پر هر لورى مې كامالن وموندل او د دوى په خدمت خاكپاى وم او هر كله په 

خدمت والړ، چه له دى سفره په كور كښېنستم او تڼاكى مې وچاودې د پښو بيا 

ې مرستون شوم چه احوال د هغو كامالنوو كاږم او دوى پاڅېدلم او له څښتنه م

دا نثر د نوعيت په لحاظ ساده دې چه تصنع او  «چه هغه ويناوې پاته كړيدى

ف پكښى نشته مګر د تركيب او تاليف په لحاظ ئى جملې د عربې او تكل

چه  –ټناكى مې وچاودى د پښو »فارسى ژبى له تاثير الندې دى. مثالً دا جملې: 
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د دوى په خدمت خاك  –دواړه جهانه په دوى دى روښان  –دار د كونينو دى با

په پښتو طرز نهدى جوړى شوى همدارنګه ځينى نورى جملى هم « پاى وم

سړ بن نه  –ډكه سوه مځكه د پښتنخا د دوى په كهول »وروسته راغلى دى لكه: 

چه مضاف پكښى له مضاف اليه څخه دمخه دى او فعل هم له « درلود زامن

فاعل او مفعول نه وړاندې راغلى دى حال دا چه په پښتو كښې مضاف اليه 

وړاندې او مضاف وروسته وې او پخپله فعل هم له خپلو متعلقاتو څخه 

 وروسته راځى.

د ده په نثر كښې صفت هم له موصوف نه وروسته راوړل شوى دى چه دغه 

پښتو كښې  مرقد مبارك( په –راز توصيفى تركيبونه لكه: )خداى مهربان 

 نشته او له فارسى يا عربى نه اخستل شوى دى.

د سليمان ماكو د كتاب په دغو څو پاڼو كښې د پښتو دا لغتونه چه د اوه 

 مى پېړۍ په ليك كښې راغلى دى د اعتنا وړ دى.

پښتنخا، ژوى، وګړى، ميشته، هسك، )د آسمان په معنى( ايواد، نړۍ، 

 ګروهه...

 

 :د خير البيان د نثر نمونه

آدميان زما په هستۍ كښى دى زما هستى ده په ادميانو لكه كبونه په اوبو 

و »او اوبه په كبونو كښى لكه كبونه په اوبو ژوندى دى په ماژوندى دى ادميان 

په قرآن كښى ... ويلى دى سبحان كب چه په اوبو « جعلنا من الماء كل شئ حى

ه جاروزى مخ ئى وماته كښې ګرزى مخ ئى و اوبو ته شى هسى و هر لورو ته چ

 شى د ادميانو.

   

زه يم ويښته په پوست كښې د ادميانو په وينو په غوښه د ادميانو په رګ 

په پله د ادميانو په هډو په ماغزه د ادميانو په هر څه كښې يم چه څه شته د سړى 
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 په ځان تحقيق ده زما هستى له هره څيزه بهر لكه ده له ادميانو... زه نږدى يم و

 ادميانو ته له ځانه.

د خير البيان اصلى نسخه په الس كښى نشته او دغه راز څو نمونى مارګين 

سټرن ترينه پخپله يوه مقاله كښى را نقل كړى دى چه خپله نظريه ئى پرى داسى 

 څرګنده كړى ده.

د خيرالبيان په نثر كښى د عربى ژبى رنګ او تاثير ښكاره دى جمله بندى »

 سبك تطبيقېږى. ئې عيناً په عربى

د مقفى نثر لومړۍ نمونه په پښتو كښې د خيرالبيان څخه الس ته راحى، تر 

 ده د مخه مونږ د دغسى نثر نمونه په پښتو كښې نه وينو.

په پښتو كښې دينى او اخالقى مسائل او د آياتونو او حديثونو ترجمى هم 

 «.غالباً له خيرالبيان څخه شروع كېږى

 

سم هجرى قرن نثر يوه نمونه ده او په دغه وخت كښې د خيرالبيان نثر د ل

( ۸-۷فارسى نثر هم د عربى له تاثير الندى و ځكه چه د فارسى ژبى نثرونه له )

هـ پورى د سجع او قافيې له تاثير الندى راغلى دى  ۶۳هـ قرن څخه وروسته تر 

 او تصنع او تكلف پكښې ډېره اغيزه كړى ده، د جملو طرز هم پكښى عربى ته

ورته دى لكه تاريخ وصاف. كشف المحجوب، اسرار التوحيد، ظفر نامه، درۀ 

دغه تاثير پكښې ډېر نادره جهان كشاى، ګيتى كشاى او ځينې نور كتابونه چه 

ښكاره دى د پښتو ژبې ليك هم له دغه تاثيره نه دى خالص او عالوه د عربى 

ثر كښې ليده شى. يعنى ژبې په اغيزه د فارسى ژبې هم ډېر اثر د خيرالبيان په ن

ډېر فارسى لغات بې ضرورته پكښى راغلى دى لكه بازرګانى، توانګر، 

خوردن، ميان، گواهى، بيرون، گناهان، جانوران، ادميان، پوست او داسى 

نور دغه د پردو لغاتو ډېر والى او د تركيب و تاليف بل راز والى د خيرالبيان 

ى عالوه په دې لكه چه اخوند دروېزه نثر له عام فهمۍ او سادګۍ څخه لرى باس
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وايى ميا روښان پخپلو ليكنو كښې له رمز او اشارى نه كار اخستى دى چه هر 

 څوك ئى په مطلب او مقسد ښه نه پوهېږى.

 

 مخزن االسالم:

چه د ميا روښان معاصر دى چه پښتو كښې د مخزن االسالم اخوند دروېزه 

 يې دا دى:په نامه يو كتاب لرى چه د عبارت نمونې 

ايمان په مثل د مرغه دى يو څانګ ئى ويره بل اميد دى چه مرغه په يوه  -۶

څانګ شى له الوتو نا اميد دى. د ايمان دى مور پالر اميد او ويره چه ايمان ئى 

 دى زوكړى يا ايمان ئى دى ساتلى.

محب اوسه د علم چه دا علم د عمل پخوا اودس دى. هر چه بې اودسه  -۲

مدغه كفر ئى بس دى. هر چه دى ئى پيژندلى او له كفره تښتيدلى تل نمونځ كا ه

و علم او عالمانو ته ئى هوس دى. هر چه بى علمه عمل كا زهد كاند دى په مثل 

د غو بى خوږو مګس دى. هر چه د ښنى كاندى له علم له عالمانو دغه مرتد د 

 ابليس په دود نا كس دى.

ندر وطن كړه، هم د ايم نظر په دم كړه تل خلوت در انجمن كړه، هم سفر ا -۳

په مقصود پسى شيدا شه، تر ذره خپسر كوزګوره، د حق يا د په زړه بسيار كړه، 

 په دوستۍ كښې يګان شه، له كل غيره ما وراشه.

د مخزن االسالم په نثر كښې كه څه هم فارسى او عربى لغات ګډ دى مګر 

وازنه او سجع موجوده ده او عبارت ئى ډېر ګران نه دى په ځينو جملو كښې م

 كيدى شى چه ځينى جملى منظومى مصرې وګڼو لكه:

هم سفر اندر وطن كړه. دا جملى لكه چه په وزن  -تل خلوت در انجمن كړه

كښى برابرى دى په دريف او قافيه هم برابرى دى چه سړى ورته منظوم كالم 

 ويلى شى.
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لحاظ مخالفى دى په  ورپسى نورى جملى كه له لومړنيو جملو نه د سجع په

وزن كښى ورسره برابرى دى او موازنه ئى ساتلى ده په دوهمه نمونه كښى كه په 

جملو كښى موازنه نشته يعنى ځينى جملې لنډى او ځينې اوږدى دى هلته بيا د 

سجع رعايت شويدى او د جملو په اخر كښې اودى، پس هوس، و مګس ناكس 

دلى شى لومړۍ نمونه بيا داسى ده چه د راغلى دى چه يوه كلمه د بلې قافيه كي

 ساده نثر نمونه ورته ويلى شو.

د معنى له خوا د ميا روښان او اخوند درويزه كتابونه دينى او مذهبى 

كتابونه دى چه د مضمون او موضوع په لحاظ څه تنوع پكښى نشته او 

ه اجتماعى افكار او احساسات پكښې څه دخل نلرى. البته دومره فرق يو له بل

 لرى چه ميا روښان په تصوفى او فلسفى افكارو كښى ډوب دى.

 او اخوند درويزه مالئى بحثونه كوى او ميا روښان ته ملحد وائى.

 

 د خوشحال خان نثر:

يو لوى تحول پېښ كړ څنګه چه خوشحال خان خټك په پښتو شعر كښې 

نوى او د شعر لمن ئى د لفظ او معنى په لحاظ په ادبى ښېګڼو ډكه كړه او 

افكار ئى په شعر كښې ځاى كړه د پښتو نثر ئى هم ښه وروزه او عالوه په دې چه 

اجتماعى افكار او نظريات ئى په پښتو نثر څرګنده كړه د عبارت له خوائى هم 

په پښتو نثر كښې يو ښه سبك او اسلوب را وايست چه د سادګۍ، روانۍ او 

 عام فهمۍ ډير مراعات پكښې شويدى.

هـ )يوولسمه پېړۍ( كښې په پښتو نثر يو كتاب  ۶۱۱۷ خوشحال خان په

 وليكه چه دستار نامه ئې بولى او د نثر يوڅه نمونې ئى دا دى:

د سړى كمال په علم په فضيلت كښې دى كه ئې حاصل كا كمال ئې  -۶

حاصل شو او كه نه په نقصان كښې پاتو شه مثالً وسپنه پيدا ده چه توره شى كه 

ه توره ورځنى سازه شوه، په صيقل شوه تيره شوه، موټى د استاد تر الس ورغل
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ميان ئى مرتب شول، تر مال شوه، غزا پرې وشوه، د كافر تر ورميږه پريوته، 

 كمال ئى حاصل شه.

جهان په دوه توكه انتظام او قوام لرى په علم په توره كه توره نه وى علم  -۲

ورى د څښتن دى د بى قوته دى، قوت ئې توره دى. د علم څښتن محتاج د ت

 تورى څښتن محتاج د علم د څښتن دى.

ښه ځوانان هغه دى چه دواړه توكه لرى. په يو الس كتاب په بل الس توره چه 

د دې جهان په دولت د هغه جهان دولت حاصل كا: د شجاعت بخره اول د 

پيغمبرانو ده بيا د پيرانو ده واړه پيغمبران مړنى و، تر واړونه مړنى محمد 

 اهلل ؤ.رسول 

دا مقرر دى چه سردارئې  -د ده د شجاعت تاثير ؤ چه اصحاب ئى مړنى و

 مرنى وى لشكر ئې مړنى وى.

ملوك بويه چه د هر قسمه غله، مصالحه و غيره چه لوازمه د ميلمانه ده  -۳

په كور كښې مهيا ولرى بلكه بغير انګورى شراب نور هر قسم اشربه دى هم 

افيون مفرح. ګوره چه څه قسم ميلمه وركره  موجود لرى لكه بنګ لكه پوست

راشى چه د دى احوال څشتن وى طعام بغير كيف خوړلى نشى و هغه لره دى هر 

څه چه ياد كا ورسوى بغير شراب انګورى كه ئې غواړى عذر خواهى دى وكا په 

 هسى شان چه آزار نشى په خندان په خرمى د ده په زړه ورسره كار راخركا.

غه منثور اثر د يوه ښه او ساده نثر ډېرې ښيګڼې لرى او د خوشحال خان د

 پخپله دى هم خپله دغه انشاء د عبارت په روانۍ او قريب الفهمى ستايى.

په دې نثر كښې د تركيب او تاليف په لحاظ د بلى ژبې اغيره ښكاره نه ده 

او د بيان طرز ئى په پښتو محاوره برابر دى، جملې لندى دى او څه لفظى يا 

نوى تعقيدونه پكښى نشته، د فصاحت او بالغت د اصولو مراعات پكښې مع

په ښه شان شوى، عطفونه پكښې ډېر نشته، مترادف كلمات او متعرضه جملې 

 دومره نه استعمالوى چه د خبرو فهم مشكل شى.
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تكلف او تصنع پكښې نشته، د سجع او وزن سلسله ئې شاولى ده او په نثر 

ر پرانيستى ده چه په پښتو ليكوالۍ كښې ورته ډېر ليكلو كښې ئى يوه نوې ال

 ستر خدمت ويلى شو.

 

 

 د پټى خزانى نثر:

دا كتاب د پښتو ادب په تاريخ كښې ډېر لوړ اهميت لرى چه د پښتو شعر 

ير نوم وركى شاعران ئې په مونږ تاريخچه ئى دوهمى هجرى پيړۍ ته ورسوله ډ

ښودلى، سربيره په دى د پښتو وپېژندل او د شعر ډېرې قيمتى نمونې ئى را و

نثر په لحاظ هم دغه كتاب د ډېرې اعتنا وړ دى او د دولسمې پېړۍ ښه نثر 

 ورته ويلى شو چه څو نمونې ئې دا دى:

دا ډېر وقتونه تېر سول چه ما غوښته چه زه د پښتنو شاعرانو تذكره  -۶

راكا او دا وكاږم او د دوى احوال سره را ټول كاندم مګر زمانې ما ته فراغ نه 

هيله مى په زړه كښې و چه سوه ځكه چه پر قندهار د ظلم او جفا تورتم پروت و 

او هيچا ارام نه درلود او نه فراغ، ګاهى به مغولو چپاوونه كوړل او ګاهې به د 

ګرګين د ستم سوران و اوس چه حق تعالى مونږ خالص كړو له هغو ظلمو څخه 

 او فارغ سوه زړونه زمونږ ...

د  ۶۱دغه كتاب كشې چه ما د كښلو ابتدا اوكا، ورځ وه د جمعې په  -۲

هـ دغه كتاب پر درو خزانو منقسم دى لومړۍ خزانه  ۶۶۴۶جمادى الثاني سنه و 

په بيان د هغو شاعرانو چه پخوا تير سوى دى. دوهمه خزانه په بيان كښې د هغو 

تينو او ښځو شاعرانو چه اوس ژوندى دى. دريمه خزانه په بيان كښې د هغو ار

 چه په دوى په پښتو شعرونه پاته كړى دى.

بابا هوتكل عليه الرحمه لوى شيخ و او مشهور دى د ده كرامات نقل  -۳

دى چه د ده پالر باروعليه الرحمه د تور لرزوى و او د تولر پالر بابا غلجى رحمة 

اهلل عليه چه پخپل وخت كښې مشر ګڼل كيدى د پښتنو، هوتك په اتغر كښې 
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كښې او هغه وقت چه لوى سونو ئې كا د خداى  ۱۱۶ ىيږيدلى و په سنه هجرز

 عبادت او په اتغر او سورى كښى د قوم سردار او بادار و.

خرښبون سړبنى رحمة اهلل عليه د پښتون بابا د كسى د عبدالرشيد  -۴

لمسى و خداوند تعالى ده ته ښكاره كماالت او كرامات وركړى و د خداى په 

بخت ونقل كا چه د پالر په ژوند كښې ال رخصت سو او دخپلو عبادت په 

اوالدو سره راغى له كسى څخه غوړې مرغى ته او كله به والړ د غنډان غره ته او 

 هلته به ئې خداى ستايه او لمانځه.

   

د پټى خزانې نثر ساده او روان نثر دى چه وزن او قافيه نه لرى عام فهمى 

او كړكيچنې نه دى مګر د تركيب او تاليف په  پكښې شته جملې ئى پيچلى

لحاظ د بلې ژبې اغيزه پكښې شته ځينې افعال له خپلو متعلقاتو څخه وړاندې 

راغلى دى چه د پښتو اصلى محاوره دغسى نه ده لكه په دې جمله كښې: حق 

تعالى مونږ خالص كړو له هغو ظلمو څخه فارغ سوه زړونه زمونږ، پخپل وقت 

 يدى د پښتنو.كښې مشر ګنل ك

 راغى له كسې څخه غوړى مرغې ته.

 والړ د غندان غره ته.

 همدارنګه كله مضاف له مضاف اليه نه د مخه شويدى لكه:

 –پښتون بابا د كسى  –مشر د پښتنو  –بيان د هغو شاعرانو  –زړونه زمونږ 

د ده په نثر كښې كله الفاظ له معنى او مطلب څخه زيات وى لكه په دى جملو 

 كښې.

)دا ډير وقتونه تير سول چه ما غوښته چه زه د پښتنو شاعرانو تذكره 

 وكاږم(، )او هغه چه لوى سونو ئې كا د خداى عبادت(
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 اوسنى نثر

 

د پښتنو علمى او ادبى نهضت دغه اوسنۍ دوره چه مونږ پكښى واقع يو 

ريخ په ډېرو لحاظونو له پخوانيو دورو نه بېلېږى كه څوك د پښتو ادبياتو تا

ليكى ښايى چه د دى دورې هغه ټول خصوصيات په تفصيل وليكى چه اوسنى 

 ادبى تحول پرى بنا دى.

دلته همدومره ويل په كار دى چه د افكارو او خياالتو په لحاظ د پښتو نثر 

 لمن له پخوا نه ډېره پراخه شويده او ډېره تنوع پكښې راغلى ده.

دې وخت په نثر كښې وينو  د سبك او اسلوب په حالظ هم ډېرې ښېگنى د

 او نثر د اقسامو او انواعو په لحاظ ډېر وده كړې ده.

دلته د اوسنى نثر او انشاء مختلفې نمونې ښيو چه لوستونكى د دې وخت 

 د ليكوالو له سبكونو سره آشنا شى.

د دې نمونو په انتخاب كښې دا لحاظ هم ساتل شويدى چه د كتاب دغه 

زه ېيث د ذهن او فكر په تنوير او انكشاف كښې ښه اغبرخه د يوه ښه قرائت په ح

 ولرى او د ليكوالۍ د فن او هنر په زده كړه كښې ترېنه ښه استفاده وشى.

دا مضامين په ملې، اجتماعې، اخالقې او تربيوې لحاظ مفيد او ګټور 

دى او اصالحې هدف پكښې له نظر الندې نيول شويدى دلته د پښتو د معاصر 

انشاء د مطالعې او څېړنې دپاره مواد راغونډ شويدى چه ادبې ادب او اوسنۍ 

تحقيقات پرې بناء كېدى شى او د نقد او تبصرې دپاره زمينه برابره شويده: په 
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دې مضمونو كښې زمونږ د اجتماعى ژوند رنګ او ډول ليده شى او د خلقو د 

 اخالقو، عاداتو او افكارو انعكاس پكښې ځان ښئې.
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 ن د نثر نمونه:د منشى احمد جا

 د قصه خوانۍ ګپ نه

 

 

 آدم خان او دُرخانۍ

 

درخانۍ په صوات كشې د برې باز درې د يو طاوس خان نومى پښتون لور 

وه چه خداى ډېر لوى ښايست وركړى و او د پاياوخان نومى پښتون هلك 

 چنغله وه.

 يوه ورځ د درخانۍ د ترور د لور واده و په هغى كښې ئې د كوزې بازدرې يو

« ټپ له دواړه السه خېژى»ادم خان نومى خانزاده باندى سترګې خوږى شوى 

هغه هم پرې باندې زړه بايلو د دې اور داسې لنبه وكړه چه د واده خالصيدو او د 

و رخصتيدو نه پس دواړو په الره كښې هرو مرو يو بل ته په غال غال نلمېم

ب ووهلو نو يو سوړ وكتل ماسخوتن په حجره كښې چه ادم خان يوه ګوته ربا

اسويلى ئې وكړا وميرو بلو خپلو خوږو يارانو ته ئې د زړه حال ووى د هغه دا 

د خالصى دل نه »مراد و چه په دې شپه د اشنا ديدن ته الړى پردو كورونو ته تلل 

و ولې ميرو بلو هم ورته حالل كړى چرګان ؤ سمدستى يې مال وتړله او شپه په 

بلوئې چيرته د څوكۍ دپاره ودرولو دوى دواړه د  شپه برى باز درى ته الړل

درخانۍ كور ته ورغلل ميرو ورته وړنيې روګو در صحيح كړى و، ادم خان د 

اشنا كټ ته ورسيد، درخوتار په تار په پالنګ اوده پرته وه څنګزنى سپوږمۍ 

او يونيم ستورى ئى په غال غال ديدن كولو ده يو ساعت په غټو سترګو ورته 

ه زور زېرئى وويست نوروغوندې ئى د ښپى كټه ګوته ترې نه ونيوله كتل چه ښ

او ويښته ئى كړه چه درخو سترګى وغړولې نو هغه بشره ورته والړه وه چه د چا 
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په خيال كښې اوده شوى وه، حيرانه شوه چه دا خوب دى كه ويښه څو ځله ئى 

او ورترغاړه سترګى ومښلې او بيا ئى وغړولې چه ښه يقين ئى راغى نو پاڅيده 

وته غوږ كښې ئى ورته ډير ډير هركلى وركړ او بيا ئى د خپلى مينې دفتر ورته 

پرانست په خلقو لويه شپه تيره شو او په دى د سترګو رپ وميرو شپيلى وواهه 

مطلب ئى دا ؤ چه چرګانو بانګونه ووې ماليانو اخ ټوخ جوړ كړ هسى نه چه 

خورى ادم درخانۍ د اوښكو ونه  شرمينګى جوړه شى او د اوښ په شامو سپى

ډكى سترګى يو بل نه جدا شول دې نه پس د آدم د عمر مزه وركه شوه او رورو 

داسى له برمه پريووت چه كټ ئى ونيو... پايا و هم زر ترزره واده جوړ كړ او د 

درخانۍ ډولى ئى راوړه... څو ورځى پس د هندوستان پاړوګان چيرته د ادم خان 

شول چه د ادم خان داسى بد حال ئى وليدنو تپوس ئى وكړ په حجره را پيښ 

ړوند د خدايه څه غواړى دوه »ميرو قصه ورته تېره كړه هغو د ديدن ذمه ووهله 

ادم خان او ميرو د جوګى جامى واغوستى سرونه ئى ببر كړل او كڼاوى « سترګى

ل د پاياو ئې په پښو كړې د پاړو ګانو پاليكان شول تلل تلل په بره باز دره ورغل

په ډيودۍ كښې ئې پيټارونه كوز كړل د مارانو تماشه ئې جوړه كړه د بين په 

اواز ډير هلكان جنكۍ او نر، ښځى پرى را غونډ شول پاياو هم ورله را وووت 

چا ماران كتل »درخو هم )تنبې نيمكښو كړى اشنا سره ئې د سترګو هر كلى وكړ 

واخسته او كور سره يو باغ كښې ئې ډيره پاړوګانو پاياو نه بنډاره « او چا ياران

ونيوه هر چيرته چه به ګرزيدل خو دلته به راتلل درخو به هم وخت بيوخته باغ 

پلو مخ ښكاره كولو څو ورځى پس پايا و بدګمانه شه او دوى ئې له باغه وشړل 

دا اسره هم خوره شوه لږې ورځى پس ادم بخنۍ ووهاو او تبه پرېښ ئې ملګرى 

 و درملو څه ښېګړه ونه شوه او اخر ئې له دنيا نه سفر وكړ.شول په دار

چه د ادم د مرګ خبر وګرزيد او درخو پرى خبره شوه نو سمدستى په زمكه 

را پريوته سترګې ئې حق ته ونيولى خپل پردى پرې را ټ،ل شول الس پښې ئې 

ورته ومښل سپيلنى ئې ورته لوګى كړل نظرونه مات شول لنډه دا چه دم، دعا، 
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بند تعويذ هر څه خالص شول خو درخانۍ وچه سا پكښى ونه غړيده يخه تخته 

شوه او تخته پاتې شوه چا هوښيار بنده چه وكته نو روح يې پخوا الوتى و. دا 

خبره هم مشهوره ده چه دوى دواړه په مړونى قبر كښې يوځاى شوى دى خو دا 

ولو دپاره وائې راته هسى د يارنو ګپ ښكارى چه خلق ئې د خپل زړه خوشحال

دا هم خلق وايى چه د ادم خان قبر ډكى نه چه څوك شهباز جوړ كړى نو رباب ئې 

 «زر زده كيږى واهلل اعلم.
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 مجروح:

 

 

 له شعر نه څه غواړئ؟

 كه وسيلهده شعر غايه 

 

... شعر او ادب په دنيا كښې ډېر لوى رول لوبولى او لوبوى ئى د حماسى په 

مه توده كړې او ځوانان ئې چړو او تورو ته ې ئى د جګړې هنګاښصورت ك

ئى اختيار كړى نو فكرى انقالبونه ئى په عالم وركړى دى چه فلسفى رنګ 

كښې پيدا كړى دى او كه يوازې د خوش ګذرانۍ او معاشقې سندرې ئى 

غږولى نوئى انسان د عياشۍ او بى مباالتۍ په ګړنګ كښې غورځولى دى 

رى كړې دى او كميدى ئې ډېر تشى په خندا تراژدى ئې ډېري سترګې په ژړا س

چولې دى نو په دى مواردو كښې خو شعر د وسيلې په څېر څرګنديږى او 

معلومېږى د څه نورو غاياتو دپاره شعر او ادب استخدام شوى دى مګر خير 

داسى لنډه فيصله به نه كوو، راځئ د انسان په ژوندانه كښې ښه ځير شو او د 

رى مطالعې الندې ونيسو او څه لږ نور تحليالت وكړو ده سلوك او رويه د ژو

او مثالونه راوړو بيا حكم كول او فيصله صادرول څه دومره ګران كار نه دى 

مونږ د ژوندون د ساتنى دپاره خوراك، څكاك، اغوستن او پوشاك او يوې 

كوډلې او سرپناه ته او له درجه كښې احتياج لرو چه موګيډه مړه شوه او بدن مو 

 شو او د خپل كار روزګاره وزګار شو او پخپله كوډله كښې كښېناستو او پت

ځان مو د لوږې تندى او تودوښى او د سړو او د غله او لېوانو نه په امن كښې 

وليد، نو بيا كه مو شوق كېده سندرې به وايو مګر دلته يو سوال منځ ته راځى 



112 
 

ره رنګارنګ طعامونو ته چه لوږه خو په وچه يا لمده ډوډۍ رفع كېږى نو دا دوم

څه ضرورت دى؟ په طعام كښې د خوشبويۍ خوش خورۍ كيفيت پيدا كول 

 حتى هغه كښې د رنګ او نمايش په لحاظ اعتناء كولو ته څه احتياج دى؟

دا ښكلى چينائى لوښى، پاك او ستره دسترخوان، ډبرين مېزونه بخملى 

د لوږې د دفع كولو او پالش شوې كرسۍ ګانې د ډوډۍ د خوړلو په خونه كښې 

دپاره څه رول لوبوى؟ دا ښكلى صراحى، هغه بلورى ګيالس د تندى د رفع 

او به هر لوښې نه چه را اووزى خپل خاصيت لرى او كولو دپاره څه خدمت كوى 

تنده ماتوى نو ولې وائى اوبه د لوښى له رويه چښل كېږى يوه جامه كښې چه 

پرې خالصېږئ مګر دا برګ برګ  تاسې خپل ځان ونغاړئ د تودوخى او سړونه

كالى د تودوخې د بندولو او د سړو په لري كولو كښې څه دخل لرى؟ كوم مزيت 

په دې لحاظ په ورېښم كښې شته چه په شړۍ كښى نشته دا چه فالنى خياط ښه 

كالې ګنډى او ډېرې پيسى وركوئ هغه د سكڼاو )برش( طريقه تاسى د سړو او 

؟ د افريقا د بدويانو په كوډلو كښې هم شپه تودوخى نه زيات محفوظ ساتى

 تېرېږى نو دا لوړ لوړ قصرونه و مجللې بنګلې د څه دپاره جوړېږى؟

  منم هښ يږېوران نه ژر ام وي قوي او مستحكمه بنا چه دى كهځ خو برينډ

 دغره دا او رخام او مر مر ؟ېئ ېكو صيقل او ږېرام ږېم دومره ېول ېبرډ دا خو

 دى موجود دليل هڅ نو نلري يرپ تو دومره لحاظ په كلكوالي د به خو ټېگ ېنور

 لگوئ؟ ېئ بنگله پخپله او رانيسئ قيمت ړلو دومره په ټېگ دا چه

دا رنګ او روغن چه تاسى خپل كاله ته له بهر او له دننه خوا وركړئ دا نو 

ساړه او تاوده ښه نيسى دانو عمارت ټينګوى د دې په معنى خو هېڅ پوه نشوم 

څه معما ده دا خبرى ټولى معماوى دى معما خو ځكه دى چه په خوراك  دانو

كښې پوشاك كښې مېنه كښې انسان غواړى ښكال او جمال پيدا كړى او د 

خپلو دې اولى ضرورياتو په ترڅ كښې خپل ذوق هم تسكين كاندى، نو ښكال 
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فكر  يوه معما ده او د هغى تعبير او تعريف او حدود ټاكل د يوې معما نه زيات

 او دقت غواړى.

وګورئ په دې څيزونو كښې چه ښكاره په ډاك پراته د ژوندانه د دوام 

وسايل دى د انسان ذوق او د بديع حس دومره اغيزه كړې چه دغه حياتى 

وسايل ئى هم تسخير كړى او جمال خپل حكومت او بادشاهى د نورو په قلمرو 

ايې په څير څرګندېږى كښې هم كوى او د دغې وسيلى سره سم جمال د يوى غ

نو د شعر او د موزيك او د رسامۍ دنيا خو د جمال او د ذوق خپل ملك او بال 

متنازع او مدعى محروسه ده نو څوك څه حق لرى چه دى د خپله ملكه وباسى؟ 

نه څوك دا زور او قوت هم نلرى ځكه هغه په هر چا قوى دى او په هر ځاى كښې 

لو او مسافرت زحمت په ځان قبول كړئ؟ زه به د هغه فرمان چلېږى كۀ تاسو د ت

 تاسې ته د هغه د حكومت اغيږه په يونو كښې هم دروښيم.

مخكښې مو وويل چه شعر د حيات په مختلفو صحنو كښې استخدام 

شوى او خپل رول ئې لوبولى دى دا د جمال مظهر او د حسن مداح و د ده اواز 

ه الر لرله نو خلكو د خپلو اغراضو ته هر چا غوږ ايښود او د ده او ازهر زړه ت

دا اغراض به كله ښه و او كله بدو منګر په دې نو  دپاره دى استخدام كړى دى

شعر د خپل اسمانى او ملكوتى مقامه نه را پريووزى او چا نه دى ويلې چه شعر 

به ګوندې بې له دې غرضه بل كار نه كوى او يا دې خپله اصلى وظيفه پرېږدى 

نن پرون ډاكتران د مريضانو عالجونه كوى مګر څوك حق نلرى موسيقى باندې 

هغه ته دارو درمل او يا د عالج وسيله ووائې پدى شلمه صدۍ كښې چه د 

سرعت او د كار او برق او د ماديت قرن مو ورته ووايه اوس هم د حسن او د 

 جمال معابد اوچت والړ دى د دې معابدو زايرين ډېر دى.

نقاش خانو په دروازو كښې د دفتر او ادارو او  د سينما او تياتر او

ماركيټونو نه كم خلك نه ليدل كېږى هغه امريكا چه د اتم بم ئې جوړ كړى او 

، د بيټګ بيوتى فلم هم جوړوى او د زړونو ده هروشيمائى پرى ورانه كړې
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خونى پرى ورانوى په البراتوارونو كښې كه د اشياؤ او انواعو په مطالعه 

ته هاليود كښې هم څه فعاليت جارى دى د هغه د ښارونو په كوڅو بوخت دى هل

او د باغونو په خيابانو كښې څه مجسمې ليدلې كېږى چه نه د كوم كښې 

قهرمان يادګار او نه د كوم معبود )باطل( بست دى هغه محض د جمال او د 

 ښكال نمايندګى كوى.

نسان او د يوه ذوق او د ښكال عشق او د شعر سره عالقه د يوه متمدن ا

بنيادم سره يو راې شته فرق دومره دى چه د بدوى قومونو صحرائى او بدوى 

او ارت ئى ابتدائى او غير مهذب وى، واړه ماشومان شعر هم ساده او صنعت 

څه مقفى او موزون الفاظ او كلمات لرى او هغه په كوچنيتوب كښې غږوى او 

عار په هره ژبه كښې شته ظاهراً د هغى نه حظ او نشاط مومى دا د ماشومانو اش

څه معنى نلرى خو د وړو خوښېږى د اطفالو ذوق په دغه سن كښې يوازى په 

قافيه او وزن باندى هم قناعت كوى ليكن لويان او مشران بيا له شعر نه نور څه 

غواړى نو تر كومه وخته چه په انسان كښې دا ذوق او حس موجود وى شاعر به 

سندرې په د دغه ذوق د تاْمين دپاره وائى د ماشين اواز هم موجود وى او خپلې 

نشى چپوالى او د كار خلك ده ته وزګار نشى ويالى هغه كسان چه شعر د ده 

محض د شعر په لحاظ نه خوښوى او وائى دا دې په اجتماعى خدماتو كښې 

استخدام شى او د علم او تهذيب په الره كښې دې ترې كار واخسته شى دا يوه 

ه بله ډله هغه خلك دى چه شعر هډو خوښوى نه  اوغواړى د شاعر په مرۍ ډله د

 ګوټې كېږدى زه به د دى دواړو ډلو سره ځان له ځان وغزېږم.

اولى ډلې ته وايم زه دا نه وايم چه شاعر يو اسمانى موجود دى او د دنيا 

سره هېڅ كار نلرى، نه شاعر د خپل محيط موجود دى هغه د خپل ماحول نه ارو 

مرو متاْثر كېږى ښه ته په ښه وائى او بد ته به بد وائى كله به د يو روحى مربى په 

 حيث زموږ تداوى كوى او كله به د يوه واعظ په څير راته وينا كوى.



115 
 

خو تاسو د شعر نه دا مه غواړئ چه هغه دې ضرور تاسو ته د رياضى 

و يا دى د فارمولونه دروښيې او )دوه دوه څلور دى( په شعر كښې راوړى ا

ساينس درسونه او د اقتصاد نظريى په نظم كښې ننباسى او يا دى شاعر غنم 

اوربشې په ملك كښې ډېرى كړى، علم خپل ځاى لرى او شعر و ادب خپل مقام 

لرى، علم د دې نه مستغنى دى چه هغه د شعر په زور په خلكو قبول كړو هغه 

او برهان وائى د قومى دپاره بل قوت او زور په كار دى چه هغه ته دليل 

اصالحاتو دپاره د تبلي  او تنقيد ډيرې الرى موجودى دى البته په هغه كښې دا 

د شعر او ادب الره هم ده د دې اسلحې نه به سړى د خرافاتو د مقابلى او د قومى 

ميم دپاره كار اخلى منګر د شعر روح به نه وژنى او چا چه شعر د عاصالحاتو د ت

هغه په د مرۍ څخه نه نيسو كار به هم كوو او د ذوق او شعر په غرض وايه 

صنعت نه به سم سترګى نه پټوو كه موږ دا اجتماعى ماسكى دمخه لرى كړو او 

يوه شپه او ورځ لكه څرنګه چه يو، هم هغسى ځان خلكو ته وښيو عجيبه تماشا 

ه به جوړه شى مونږ چه كله د ځان سره څه فكرونه وهو او بعضى هوسونه كوو هغ

چا ته نه وايو كوم وخت چه موږ يوه نه تنفر او د بل په نسبت په زړه كښې عالقه 

مندى پيدا كړو هغه دواړه راباندې نه خبرېږې مونږ هم د خپل خيال په دنيا 

كښې ډېر قصرونه آپادوو او ورانوو ډېرى ميلې او مشغولې جوړوو، ليكن 

)سره د دې چه اكثره خود څوك پرى نه خپرېږى اما د شاعر د احساساتو ريكارد 

 دارى او ريا كارى كوى(.

پاته كېږى نو يوازى هغه مه مالمتوئ او د انسان د طبيعت په شعر كښې 

په لحاظ دى معذور وګڼئ اوس هغه ډله چه بالكل شعر نه منى د هغو په خدمت 

كښې عرض كوم چه په دى صدۍ كښې كار ډېر زيات دى ستومانتيا هم زياته 

ى او پراشوبه دنيا كښې تشويش او سودا هم ډيره ده نو د دى ده په دى جنجال

ستومانتيا او االمو دپاره د دى تشويشونو او اضطرابونو دپاره به د شاعر 

ملكوتى اواز )زما په ګمان( د تسكين او راحت ښه وسيله وى او په بنيادم 
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وخت كښې به د استوګنى او مقابلى قوه په دغه دنيا كښې زياته پيدا كړى هغه 

چه تاسو يوازى ناست او د كار و روزګار نه وزګار ياست او مستقبل مو سترګو 

ته تورتم او تاريك معلوم شى او تاسى دغه تاريكى او ترږمۍ مشوش كاندى 

كه شعر ستاسى په شونډو كښې يوه تبسم برېښنا پيدا كړه نو دغه تورتم به 

وظيفه سرته  ستاسى د سترګو نه ورك شى نو دغه ځاى دى چه شعر خپله

 رسولې ده.

هغه وخت چه تاسى د منطق په زور خپل مشكالت حل نه كړل او د نا 

اميدۍ په درياب كښې ډوب شوئ او سامو لنډه لنډه كيده نو كه د شعر د يو 

دركړى ګويا خپله وظيفه ئى ادا كړې تنفس قدر تسكين او آرامش تاسو ته له 

 ده.

ه تيارو كښې روان ياست كه شعر هغه وخت چه تاسو سود عناد او بدبينئ پ

تاسو د څو لمحو دپاره له دغه عالمه بيګانه كړى او د ځان سره مو مشغول كړى 

يوه مقدوسه وظيفه ئى سرته رسولې ده. هغه وخت چه په دى پر اشوبه او 

طوفانى دنيا كښې چه بحر و بر كښې ئى د خونريزۍ ميدان ګرم دى او په ځنګلو 

ده حيوانات سړى ته پنا نه وركوى كه تاسو يوه ګړۍ او صحراګانو كښې ئى درن

شعر او موزيك په څانګو نو د ځمكى له كرې نه اوچت شئ او د وريځو له 

ماورا نه د ځمكې دا ښكلى او ښايسته منظره او دورنما د ورايه ووينئ او دنيا 

 خبره ده او شعر لوى كار كړى دى.مو په سترګو كښې عزيزه شى دا لويه 

كېږى چه د شعر او ارت دښمنان به ئې په ما وكړى تراض پاتې هو! دا اع

هغه دا دى چه مونږ وروسته پاتې يو او پورپين او امريكايان مخ كښې تللى 

دى هغوى دپاره د ذوق د تامينولو او د هنر د قدردانۍ فرصت شته اما مونږ 

ر تكامل د بايد اول ګېده مړه او تن پت كړو. دلته بايد دا ووايم چه د آرت او هن

شعر او د موسيقى وجود د كوم ټاكلى پروګرام او تقسيم او انحصار د مخ نه نه 

چه څو سوه كاله اول كېږى او نه شوى دى اقوامو او ملتونو داسى نه دى كړى 
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ئى د خپلو حياتى ضرورياتو كار كړى وى او بيا ئى دى خوا مخ راګرزولى وى د 

نيت د تكامل سره څنګ په څنګ او بشر د پيدايښت سره يوځاى د مذهب او مد

د حيات په هره صحنه او ساحه كښې ذوق او هنر يوځاى روان دى او د تكامل او 

 پيشرفت مزلونه كوى دا هنر د جماعت د نورو كماالتو نمايندګى كوى.

هو! په يوه جامعه كښې بايد تمام مدنى مظاهر ټول ضروريات د خپل حد 

وكاندى او كه يوه خوا مهمله پرېښوده شى  او اندازې سره سم او برابر تكامل

او بله خوا ډېره ترقى وكړى يورا عدم توازن ترى پيدا كيږى چه هغه د يوه 

جمعيت دپاره خطرناك دى زه د توازن طرفداريم او د افراط مخالفت كوم او 

افراط د يوى ردى ملكى په حيث پېژنم خو تاسى هم د تفريط خوا مه نيسى او 

 هنر پيشه سره صلح وكړئ. راځئ د شاعر او

 )شعر او ادب(
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 خادم

 

 

 د غوټى زندګى

 

موسمونه واووښته د سمندر د غاړى ډېرى شپې ورځې تېرې شوې، 

بادونو ورېځې د ځانه سره راوړى وريځو د دغه ځاى په حالت وژړل او اوښكې 

 ئى توئى كړي.

روسته دا اوښكې خو ړوند شوه، بيا سيندونه شوه، او بيا ويالې شوې او و

 د ګل په شاخ كښې وچليدې.

خداى زده څومره علل او اسباب سره يوځاى شوه او څومره شرايط وجود 

 ته راغله چه پدغو ټولو باندى د غوټۍ زندګى مرتبه شوه.

د سحر نرى شمال په دى غوټۍ ورو، ورو د شفقت الس تيرولو د شپې 

دالساينه غوتۍ پرخې ورباندې خپله درافشانى كوله چه څو د شمال په ډېره 

 خپل شين داوڼ له مخه لرې كړ.

د چمن طراوت، د مرغانو نغمو، د اسمان د شنى فضا ال انتهائيت، د لمر 

زرينو پلوشو، د سپوږمۍ مرغوبيت، د ستورو مرموزو اشارو او د كايناتو 

 نظام ته ئې وكاته او په نيمه خوله ئې وخندل.

سپښين ځاى ته راغلې چه څو بيا دې خوله خندا ته جوړوله نمر د ما

 وغوټۍ د ده خوا ته مخ واړاوه او سر ئې ټيت كړو.

كوم وخت چه د نمر پرېواته له پلوه د نمر د طالئى پلوشو سره د نسيم په 

لګيدو د غوټۍ تازكى پاڼې رپيدى نو دى په داسى اواز چه ايله د شاعر د زړه 
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ناتو صانعا ستا غوږونو اوريدى شو ويل: پاكى تالره ده اى خالقا، اى د كاي

عالم څومره ښايسته دى، څومره ګاللى دى او څومره وسيع؟ مګر اى خاونده! 

باداره؟ پاكى ده تالره زه راضى يم « پس له لږ سكوته»زما د زندګى وار همداو 

 چه ستا د بې انتها ملك يوه ډېره، جزئى برخه په ما ښايسته شوه؟

ن را باندې وچغېدل، ستا د مخلوقاتو د سترګو طراوت وګرځېدم، بلبال

بوراګان راباندى والوتل، د صبا وږمى زما خوشبوئى يووړه او خپه زړونه ئى 

ډېره ثنا ده تا لره چه زه ګل يم او اغزى نه يم، نمر د غروب په  –پې خوشحال كړل 

حال كښې و، ګل خپل زړه په خپلو مړاوو پاڼو كښې را ونغښت او د خپل حيات 

ډېره ثنا ده تا لره اى خاونده! »يوارې بيا دا وويل: په وروستيو لمحو كښې ئى 

 او ورژيده.« چه زه ګل پيدا شوم او اغزى نه شوم
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 خادم:

 

 

 د اوښكو ارزانى

 

كه غله او ارتزاقيات قيمته شى، خو د فصل په راوتلو رفع كېږى كه كالى 

 او لباس قيمته شى، نو بيا هم څه نه څه ګوزاره كېږى.

 «.الرې اوړى، وږى نه اوړى بربنډ له»خلك وائى: 

تجمل بيل شى دى او »كه فيشنى شيان قيمته شى نو قيمته دې شى كنه. 

كه اسعار قيمته شى نو د يو دولت په تصميم ئى عالج « زندګى بيل شى دى

ممكن دى چه غير ضرورى او دويمه او دريمه درجه شيونه له استعماله 

 ځوى.روغو

نه شى د يو مملكت دپاره د رفاه او كه دا ټول شيونه په يوه سويه ارزا

اسايش وسايل الس ته راځى اما اجتماعى سعادت او خوشبختى دغه وخت هم 

نه حاصلېږى. د ژوند سعادت او خوښى د مادياتو په زياتوالى او ډېروالى 

 دومره اړه نه لرى لكه د ضمير په آزادۍ او د روح په خوشحالى پورې.

دا دى چه اوښكې ارزانه شى ويره،  په ژوند كښې خطرناك او مدهش حال

 دهشت او درد موجود وى او دوا نه وى.

په طب كښې د هر درد، خوږ، پرهار او تب عالج شته مګر د زړه درد او زخم 

د زړه د درد عالج پخپله د زړه درد دى او بس. د اوښكو د ارزانۍ عالج د پول 

عالج وكوالى شى. او پيسو د ارزانۍ غوندې ندى چه د اقتصاد كوم ماهر ئې 

 او نه د زراعت متخصصان په دې كار پوهېږې.
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بى دردى په يو قوم او جامعه كښې داسى يو مرض دى چه په عالج ئى فقط 

 پيغمبران پوه شوى دى.

اى خدايه! مونږ نه هغه زړونه واخله چه د مظلوم او بى وزلى له سترګو 

پښى او ژبه مه راكوه  څخه په عبث توئيدونكو مرغلو نه خوږېږى او هغه الس او

 چه بى السو او بې پښو ته صدمه رسوى او خلك ژړوى.

 بېنوا:

 

 

 د خاندان خولۍ

 

د ژوندون په لوى ډګر كښې هر چا هر چا زيار يوست چه ځانته د ښه ژوند 

 الر پيدا كړى.

دوى لوړى ژورې ولټولې، هرې خوا ته ئى منډې ووهلې او هر څه هر څه ته 

تر ډير تالش وروسته ټولو ته دا ثابته شوه چه تر هرڅه د ئى السونه واچول، خو 

مخه بايد د علم لمن ټينګه كړى او د علم په الرښونه خپل مطلب ته ځانونه 

ورسوى نو ټول د علم په زده كړه پسى والړل، هيڅوك د ژوندون په لوى ډګر 

يوازى د هغه لوى ډګر په يوه ګوټ كښې يو  –كښې بى تالشه پاتى نشول 

بى علمه زلمى والړو چه د علم خوا ته ئى حركت ونه كړ او د علم د زده  مغرور

كوونكو په ډله پسى رهى نشودى مغرور او ناپوه زلمى د ځان سره هيڅ علمى 

يوه زړه خولۍ وه چه د ده ټول « خاندان»سرمايه نه درلودله يوازې د ده پر سر د 

 غرور په همدې خولۍ وه.

ى سيورى ښكاريده او د ژوندون ټولى ده ته د دې خولۍ سيورى د هما

كاميابى ئې تر دى خولۍ الندې ګڼلى ټول بشرى احترامات او انسانى 

تعظيمات ئى همدې خولۍ ته وړبلل استراحتونه، ثروتونه او خوندور ځواكونه 
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ئى يوازې د همدې خولۍ د خاوند حق ګاڼه ده ته هغه څوك ناپوه ښكاريده چه 

دا ناپوه زلمى همداسى مغرور والړو څو چه د علم د دا خولۍ به ئې پرسر نه وه. 

زده كړى وخت ورباندى تير شو خو ده ئى هيڅ پروا ونكړه علم ته ئى په سپكه 

هغه څه چه د دې خولۍ تر سيورى »سترګه وكتل خولۍ ئى كږه كړه وې ويل: 

 «.الندې كېداې شى د دنيا هېڅ علم ئى نشى كوالى

همغسى مغرور او بى پروا په دى فكر د كار وخت راغى دا ناپوهه زلمى 

شلم قرن راغى « د دى خولۍ د خاوند دپاره بايد نور خلق كار وكړى»كښې وچه 

له دى ناپوه زلمى څخه ئى د تحصيل د پلومه وغوښتله زلمى په ډېر غرور او 

فخر د خاندان د خولۍ توصيفنامه ور وړاندى كړه او د هغى امتيازات ئى 

 وغوښتل.

سره اشنا نه و، هغه توصيفنامه ئې ونه لوستلى شوه نو خو شلم قرن ور

زلمى څخه ئى د كار محصول وغوښت بې عمله زلمى بيا خولۍ ورپېښ كړه او 

 «.د كاريګر خولۍ نه ده؟ –دا د كار فرما خولۍ ده »وئى ويل: 

شو او د عصبى شلم قرن دى بې علمه او بې عمله زلمى ته په غضب 

ه كړه او دا زلمى ئى په داسى ضربه له ځانه لېرې ښوونكى په څير ئى څپېړه جوړ

 ئى له سره ولوېدله او ورته ئى وويل:« خاندان خولۍ»وغورځاوه چه د 

اى ناپوه او بيكاره زلميه: دا خولۍ ډېره زړه شوى او له موده لوېدلې ده »

والړ شه علم زده  –نور په دې خولۍ ځان مه غولوه او مه دنيا درپورې خندوه 

 «.ر وكړهكا –كړه 
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 بېنوا:

 

  

 ىالرښوونك 

 

له فريب او دروه سره نا اشنا وم مكر او چل مى زړه ته الر نه درلوده دروغ 

 مى نه پېژندل د ژوندون لوبې الرې مسافروم...

يوازى زه وم چه د  –له پريشانه خوبه را پاڅېدم قافله ډېره پرمخ تللې وه 

تېر شول مګر يوه هم د ر راغلل الرښوونكې په انتظار مې لويې الرى كتلې، ډې

زړه سوى په سترګو راته ونه كتل ځينو به د ګوتو په اشارو الر راوښودله خو د 

ګوتو د اشارو الرى ډېرى اوږدى وى ځينو به د دى دپاره چه ځانونه په ما 

خو چه خطر به تير شونو بيرته به ئى زه  –وساتى زه به ئې د ځان سره روان كړم 

 ښودلم دوى به والړه ...پرلويه الره پرې

څو  –همداسى د الرښوونكى په انتظار د ژوندون په لويه الر كښې والړوم 

ته راغلى زه دې تر الس ونيولم زه هم په پاك زړه په تا پسى روان شوم او د الرې 

د موندلو په غرض مى ستا لمنه ټينګه كړه هرى خوا ته چه به تلى درپسى تلم او 

 دلو ډاډ را كاوه... نا څاپهتا هم ما ته د الرمون

اسمان او  –موسمى توره وريځ پيدا شوه، پاران اوږلۍ اوريدل شروع شوه 

ځمكه په خروش راغلل الرې ګډې ودى شولې: خو زه ډاډه وم چه تا غوندې 

الرښوونكى لرم او تا ته مى سترګى وى چه د زمانى په دى توره دربيله كښى په 

ال كښې تا په ډېرى حيرانتيا مخ را واړاوه او له الر راوښيي... مګر په هم هغه ح

 ما څخه دې پوښتنه وكړه چه:
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هغه وخت نو زه پوه شوم چه زما د « الر كومه ده؟؟ –اى مسافره الر راوښيه »

او بايد زه پخپله خپله الرښوونه  –ژوندون د الرې الرښوونكى يوازې زه يم 

 وكړم.
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 رښتين:

 

 

 نوى كال نوى زېرى

 

پلوشو په حنځيرو كښې د براسونو ذرى او بڅرى د وريځو نو د خپلو زري

تاپوانو ته وخيژول هلته ژر ژر له تاوه اوبه شول او بيرته د بوټو او ژويو د 

 ژوندانه او خيرازۍ دپاره ځمكى ته راكوز شول.

كښې پرتوويدو بوټو او شيناو د ژمى له اوږده خوب نه  ېږد ځمكى په غ

جزيرونه راغلو څاڅكو ورله مخونه ووينځل، د د ورېڅو له سترګى وغړولى، 

نمر تودو وړانګو پكښې ګرمى او تودوښى واچوله؛ د اوچتېدو، پاڅېدو، 

پورته كيدو قوت ئى وموند خپل ټاټوبى را والوته، په سمه او غر، كلى او 

بيديا، لوړه او ژوره وګرځيده او د يوى مهربانى مور په څير ئى د ونو او بوټو د 

ه سر د مينى السونه راښكل، د ونو څانګى او ښاخونه، د پوټو ماشومانو پ

لښتى او غندلونه، د ګلونو څوكى او ډندرونه ئى يو له بل سره نژدې كړل د 

ژوند سائى پكښى وپوكله او د زيږندې ودې او لويښت تومنه ئې پكښې 

واچوله د اسمان په شنه چمن كښې هم د ژوند ګړيال وغږېد، برېښنا وخندل، 

و ونڅل، تالندو ډولونه ووهل د وريځو اوښان يوه خوا بله خوا ستور

وزغليدل، د بالښتو او متروكو د سپينو وريځو مالوچ شاوخوا وشيندل د غرو 

له لمنو د لړو سپاره تاو شول منډى ترړى الغاوتل غاو هاى هوى جوړ شو. د 

ځه د لويو غرونو او ناوو نو څخه هم د ژوند غږ راوخوت د سختو ډبرو له من

ژوند چينى راووتلې. د هندوكش او سپين غره د زړونو مينه د ابا سيند غېږې 
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له غاړه غړۍ ورغله د اوبو په سر د مستۍ چينې راغلې او د سيندونو، رودونو 

دريابونو له منځ څخه د ژوندانه زوږ پورته شو، لنډه دا چه غرونه وجړكېدل، 

دل كاينات وخوحيدل، د سيندونه و شڼېدل بادونه وزغليدل ستورى وڅرخي

زيږندې او ودې له مخى بنديزونه لرى شول، د ځمكى لړمون وسپړدى شو او د 

پسرلى ښكلى څيره را برڅيره شوه د سبا باد په لرى ملكونو د ښادۍ زېرى 

وګرځاوه، ښايستوكى مرغۍ او ګاللۍ بلبلى خبرې شوې په ډېره مينه، په ډېره 

پېړه ئى ځانونه د ګلونو د خندېدو تماشى ته را ورسول د سرو تلوسه، په بېړه 

ګالنو كتارونه جوړ شول او د زيړو ګلونو صفونه ودرېدل د رنګ او بوى قافلى 

را ووتى او د خوشبوئى چوپى وچليدى د بلبلو چغار، د زركو كټهار، د مرغيو 

نارو د چوڼهار، د توتيانو نغمى، د بوراګانو زمزمو، د تاروګانو او ئنځرو

تاوسانو نڅېدو زړونه په اوچتيدو او شوقونه په مستيدو راوستل. د شين 

بخملى ګاللى فرش د پاسه د هوسيو او كبلو د رغښتو او ټوپونو سېل ته ريدى 

اتول په يوه پښه ودريدل د رنګېنو او ښايست كاروان د دښت په لور د لېږد او غ

ګډې او اوزى په مزه مزه نغمه شروع كړه د شپونكى شپۍلۍ په حوش راغله، 

په څر لګيا شوى، ګاللى ورغومى او پى مخى ورى په مستۍ مستۍ د شنو 

 وښو د پاسه ورغښتل او سترګى په يوه دېره ښايسته تماشه كښېوتلى.

جونه او زلمى هم د ژوند ذوق او د ګلو شوق د باغ و بڼ، دښت او بېديا په 

ا والړه شوه د سترګو پېمانه له اور راښكل، په زړونو كښې د مينى يوه څړيكه ر

نشو ډكه واووښته په پښو او السونو كشې نوى حركت غزوونى وكړې له دې 

تولو كيفيتونو او خوندونو څخه د نڅا او اټن ننداره جوړه شوه د توروربل 

ميرمنو د ګالنو غنچى په الس د شينكى چمن په غيږ كښې د خوندورى نڅا، 

او سپينو روپو ډكه لمن د تاوس د رنګينو او  رنګينه تماشه وښودله، د پاوليو

ګروو څانګونو په شان تاو را تاوو چورليده د اميدونو غوتۍ ګل شوى، د 

آرزوګانو ګلونه ومسيدل مېنه د شوق په ټال كښې وزنګيده، خوندونه په لپو 
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لپو وشنيدى شول د ژوند د ناوى په سركو شونډو د نازنرۍ خندا وغوړيده 

ورى الړى ګورى ځڼى د نيسم په پستوګو توتار په تار  ګړګوټى زلفى خورى

شوى په دى نشه ايزه نڅا كښې د خوږو ارمانونو پاكو مينو ستر منو آرزوګانو 

او سپيڅلو اميدونو ماشومان وزنګيدل ګاللۍ سندرغاړې د وريښمينو غاړو 

 له پستو غږونو سره د اتڼ په ميدان ورګدې شوې.

جوړه كړه، سترګو يو داسى خوند وليد،  داودى نغمو يوه بله شان تماشه

 غوږونو يو داسى تال واوريد چه په عمر ئې نه اوريدلى او نه ليدلى و.

 د ذوق غونچې په زنګيدو وراغلې او د مينې غوټۍ په غوړيدو.

د نوى كال استاځى او د نوى ژوند قاصد په ډېر درز او دروز دا كسوس په 

د په څنډو او د غور په غوړى مرغې د غاړو د ښايسته بلخ په ورشو د هرې رو

بست په لرغونو مېنو د هيلمند په ګل كڅونو د قندهار او كابل په دربارونو د 

غزنى په يادګارونو د پكتيا په زړو ديرو د بوالن او ګومل په تاريخى درو، د 

كسى غره او سپين غره په څوكو د خيبر او تاترې په تړو د سوات او پنير په 

رام په باغ و بڼ د چترال او ګلګت په ځنګلونو د بستى او ګوادر په سردرو د باګ

بندرونو كښته پورته وګرځيد او د ابا سيند د غورځنګونو تماشى ته ودريد. 

لنډه دا چه د پښتيانا ټوله سيمه ئې وغوښتله او په ښځو او نرو، وړو، پيغلو او 

 ځلمو ئى د نوى ژوند او نوى كال زيرى وكړ.

هى او لوړتيا د ودې او ترقۍ د يووالى او نزدېوالى زيرى دا زيرى د پو

چه د پښت )افغان( سا ووتوكم پخپله »دى، د دې زيرى ټوله پوره معنى دا ده 

لرغونۍ پالرنۍ خاوره او ځمكه كښې د خوشحالۍ او ترقۍ خپلواكۍ او 

سرلوړۍ ښكلى ژوند وكړۍ او د پوهى او مدنيت په السونو د مينې او محبت 

كښې ځان له د ورورولۍ او پښتونولۍ يوه نوى دنيا جوړه كړى، لوى په غيږ 

 «.كال او نوى پسرلى د نوى سياست نوى فكر او نوى ژوند نوى زيرى دى
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 رښتين:

 د هند سفرنه

 

 د مشهد ليدنه كتنه

 

د ماسپښين په دوه بجى د افغانى قونسلګرۍ سركاتب راغى او له ده سره 

وى ښار كښې تر اخره الړو خو كومه خاصه تفريح دپاره ووتم د مشهد په ن

كافې كښې چاى وڅكله « گلشن»دلچسپى مو پكښې پيدا نكړى شوه بيا مو په 

د كافې وضعيت، موقعيت هرڅه ښه و مګر په چوكيو كښې د ارام په ځاى 

نارامى ليدل كيده د دې كافى ټولې چوكۍ د وچو لرګيو يا په بله ژبه پښې 

: چه دا په ټول مشهد كښې ښه كافى دى چوكۍ لرونكې دړې وى سركاتب وويل

اكثرې د ميلمنو په انتظار كښې خالى پرتې وې، بيا ماښام ته نزدې سر كاتب 

په قونسلكرۍ كښې خپلې خونى ته بوتلم دى ځانګړى په يوه كوټه كښې اوسى 

چه له پنځو كالو راهيسى ورسره آشنا دى د دى كوټى جغرافيائى وضعيت 

 ه د مشهد له ټول بازار نه هم زيات خوندورو.دومره خوند راكړه چ

د دى وړى كوټې په منځ كښې وړه بخارۍ لګېدلې وه نمر خاته څنګ ته 

چپركت سرته ئې ميز، كتابونه او د دارو بوتلو نه ښكاريدل چه په جنوبې ګوټ 

 كښې دريشې جامې، او نور شيان زوړندو.

ځوړندى وى.  په شمالې كونج كښې د مشهد د ښايستو كومرغيو پنجرى

په دوو پنجرو كښې د جوړه مرغيو او دوو نورو كښې د يوى يوى مرغۍ نرى 

اوازونه اوريدل كيده د شرقې خوا په ګوټ كښې په يوه بله پنجره كښې يوه 

مرغۍ په هګيو ناسته وه د و د دى كوټې د ښايست دپاره ئې بچې پيدا كول، د 
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ى وړى وى، دى مرغيو ته دى مرغيو بڼى زېربخنې او له چوغكې څخه لږى وړ

 وائې چه تش په يوه نرى اوازئې خلك ډيرى پيسې وركوى.« كنېرى»

د كوټى په شرقې او جنوبى ديوال د دووتابلوګانو منظره دومره 

راښكونكې وه چه يو شاعر يو اديب خوپريږده يو بې ذوقه او بې شعوره بنيادم 

د دى تابلوګانو رسم  ستنى نكړى شى. تا به ويل: چهبه هم ترى سترګې بل خو 

ګراو كشيده ګرد خپل فن ټول مهارت خرڅ كړى و. دا تابلوګانې په اصفهان 

كښې د كوم ماهر فن كار او انځور ګر په ساحرانه ګوتو رسم شوى دى او تعجب 

دا دى چه دا ټول رسم او انځور د ټوټې دپاسه ويستل شوى و ما د كاغذ دپاسه 

چه د ټوټې د پاسه مې وليد د انسان د دغسې صفا او ښكلى نقش نه وليدلى 

 مرموزو او پټو كمالونو يوه بله پرده راته ښكاره شوه،

د موالنا اوبو الكالم ازاد خبره چه حسن هر ځاى حسن دى په اواز كښې وى 

كه په څيره كښې وى كه په بل څيز كښې وى دلته د دنيا ټول حسن د دى تاپلو په 

. تابلو يو ګز پلنه او دوه ګزه اوږدوه، رسم كښې يوځاى شوى او مجسم شوى و

په دى تابلو كښې د نارون د جګو جګو ونو د يو شين باغ په خوا كښې د سپينو 

صافو او بو يوه وياله بهيده د ويالې په غاړه د فطرت ټوله طبعى منظره په پوره 

ه مهارت تر دى چه د اوبو په غاړه واړه واړه پوټى او د ښو پاڼى هم د رسام له نظر

څخه نه وى پاتې شوى په دغسى رنګينۍ كښې يوه ښكلې ښاپيرۍ چه د غټو 

غټو سترګو په بڼو كښې ئې د اوبو مرغلې ځورندې وى او د كودې كودى 

خورې ورى زلفې ئى په اوږو راخورې وى په وياله كښې د لمبا په حال ليدل 

ين برېښ په كيده تا به وى چه د اوبو په منځ كښې د بلورويو غر پړكيږى او د سپ

 رڼا كښې ئې اوبه سپين زر شرموى.

د رنګينى ښايسته دوپټى يو سر د اوږى دپاسه او بل پلو ئى په يوه سينه 

اوېزان ترزنګنو پورې ځوړند برېښيده دا په څنګ او اړخ دا شان والړه وه چه د 

پردى ځايونه پټ او د سينى اننګوړى د ډوډو الندې د بلورو او جمال په رڼا 
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ند او پړكيدونكى ښكارېدل بل خوا ته د باغ په سر كښې د ويالې خوا كښې ځال

ته نزدى د يو ډېر مست او په دوو پښو والړ اس د پاسه يو ښكلى پيمخى ځلمى 

په داسى شان رسم شوى و چه بس دا اوس د باغ خوا ته را رسيدلى دى او د 

بلكه د ده بې خوده والړ دى يوازې دى نه  دغى پيغلى په ننداره ځاى په ځان

داس د مستۍ واګى هم سستى شوى دى او د حسن د سنګر په لور يو قدم هم 

 نور مخكښې نه شى اخستى.

منظره نه وه قيامت و تابلو نه وه آفت وه د نقاشۍ او كشيده ګرۍ سحر 

كارۍ خو هسى قيامتونه را كوزوى او بيا چه دا نقاشى د ښايست او جمال د 

ايندګى وكړى نو بيا خوترې په الفاظو كښې يعنى لطيف جنس نمكاملې نمونى 

تعبير كول يوه مشكله معما شى ستاسى به سودا شوې وى چه دا رنګينه دومره 

 لطيفه تابلو د چاوه؟

ګورئ زه به ئې درته ووايم خو په زړونو مو ګوتې كيږدئ چه ټوپ ونه وهى 

ين چه او له ګوګل څخه نونه اوزى تابلو د شيرين او خسرو پروېز وه هغه شير

فرهاد ورپسى غرونه سورى كول او هغه شيرين چه خسرو پرويز ورپسې د 

 شبديز په ښه شان ملكونه د پښو الندى كول.

بله منظه هم د غسى وه ده نويو په شين ځنګله كښې يوه پيغله د ويالې د 

شګو په غاړه كږه و الړه ښكارى او سپين اندامونه ئې د لمر پلوشو سره د آْينه 

ره كوى ما سركاتب ته وويل چه دا كوټه خو د يو شاعر او يو عاشق برقۍ مخاب

كوټه ده د دغسى ښكلو منظو سره ښه ښه شعرونه او ښه ښه اوازونه ښائې ده 

وويل زه په خوله څه نه وايم زما هر څه په زړه كښې دى ما وويل هوا ته په چپه 

دغسې پټ دى خوله شاعر او په پټه خوله وياند يې شاعرانه ذوق په تا كښې 

 لكه يوى چه دت ګل په پاڼو كښې يوازى له سترګو څخه پټ دى.
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 قندهارى رشاد:

 

 

 زړه زړه نه دى

 

تابى هڅې ئې د غوجل بيديده د نوى ناوې د وصال بي (1)ماخوستن چه دى

وره ته د تمبې ايښوول له خوا او خاطره ايستلى وو، سهار وختى چه ور معلومه 

غوندې وغړومبيد،  (2)مږه څيرلى دى د پسرلى د تناشوه چه: برايى ليوانو څو

ئى ستا پر تنكى او نازولى ژوند پر  (3)سره وايشيد، پر له تاو شو د قهر ټكه

يوتله، وبلله. او بى رحمې منګولى ئې په خورا شدت او تلوار ستا لور ته د 

ويښتانو ئې ونيولې او د خواږه خوب له  (4)اوږدې شوې د ككړۍ تر خوروورو

 ده بستره ئى د خونې د وره خواته رځې كښلې.تاو

 وۍ، نه مى هېريږى...

چه د ژمى د څلې په هغه وچه يخ كښې چه كاڼى سره چاودل ته ئې په شنه 

يبلې پښې، لڅه ككرۍ او له خوبه په وهلو ټكولو، شليدلى ګرالبې،  (5)خړه

                                                           

په حالت كښې ده( د غياب  –پښتنې مېرمنې د ميړو نوم نه اخلى او غايب واحد مذكر ضمير )دى  - 1
 استعمالوى.

 تنا تالنده )رعد(. - 2

 ټكه تندر )صاعقه(. - 3

  خورو خپرو.  -4

 شنه خړه سهار وختى. - 5
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ډكې سترګې له كوره وشړلې، له ساړو څخه دى زامې سره كړپيدلې، ګګړ 

كښې دى وينه وچه شوى وه ميښ پاټې  (2)اخيستى وې په نازولى سرت (1)ىوز

 وى چه دا بال څله راباندى نازله شوه؟؟؟

 او پالر تربورولى ما ته تربور شو؟؟؟

وۍ وۍ نه مى هېريږى چه په دغه حال كښې دې شونډې مرۍ مرۍ 

نه خو ونه پوهېدمه چه د بېرحمى چپالخى له بېرې دې ږغ ترخو له  (3)كېدلې

 خوت او كه دې د ځوانۍ د رانژدې پسرلى غرور پر خوله الس نېولى وو؟...

تودى اوښكى په رنځورو سترګو كښې د ورې هيسته رغښتلى خوو نه 

 پوهيدمه چه د ظالم پلندر د قهرېدلې بڼې له پرتمه دى رابهوالى نشواى؟

 كه دې پښتنى ضبط د سترګو په ګاټو كښې تمولې؟؟

ېږى چه اوښلنى سترګى دى د لور او مرستى په په هر صورت نه مى هېر

هيله د مرګى په خوږو پرتى مور ته مړې مړې را اړولى او پر ګام ګام دې تر 

 كښې (4)شاكتل خو افسوس چه نه مى په مړ ژوانده زګېروى او سوى كوربل

نازولى سرت او د هغه مال په تاوان د ليونى شوى  (5)دومره اثر وو چه ستا د تاند

وكړى شى چه ستا د نيمه خوا پالر  (6)ظالم او غښتلى الس ترمنځ ګواښدماغ د 

                                                           

 ګګړوزه لړزۀ، رېږد. - 1

 سرت صورت )جسم(. - 2

 .شونډې مرۍ مرۍ كيدل د ژړا په شروع كښې د شونډو قبض او ضربان - 3

 غلبلې. -بغارې -كوربل: چيغى - 4

 تازه. –ى تاند: تنك - 5

 ګواښ منځګړيتوب، د جنګ ممانعت. - 6
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د تربورګلوۍ او زما بې بختى د اجبارى مړوښۍ په حكم ئى در څخه غضب 

كړى دى او نه مى په غړو غامو كښې دومره توان وو چه لويدلى ريزديدلى په 

وا ناروغه ځان درپاڅم، پر سر دى الس راكاږم، اوښكى دى وچى كړم، په خ

پورې دې ونيسم او پربېوزلى يتيم تا به او معصوم مظلوميت دې يو څو تودې 

غټى غټى اوښكى توئې كړم نه مى هېرېږى چه كله ستا وروستيو كتو د ځوانى 

كاله بشپړ پكښې تېر كړى وو  ۶۲مرګ پالر د هغى قال له وره څخه چه تا د ژوند 

غه دوى تودې او غټى په خورا حسرت او نامېندى خداى په امانى اخستله ه

غټى اوښكى دې چه له ېر له ايشيدونكې ژړا څخه راوتلى او پښتنى ضبط په 

ليمو كښى تمى كړى وى بې اختياره پرباړخوو را وبهيدلې او د ګرالبو په 

ونه پوهيدمه چه ستا زړه د فورى بى اثرۍ په  -څيرو، ولو كښې وركې شوې

ښتې خوندى كړې چه بيا به ئى د ده مالحظه بېرته ژر وزغملى او كه د انتقام پر

په څير را څيژوى په هر صورت ته والړې خو ستا دا  (1)ليمو كښې د اوو دانوپه 

دوه څاڅكى اوښكى زما پر زړه لكه دوې سكروټې تر اوسه پرتې دى او زخمى 

 زړه مى لكه سوى پتڼ د كوګل په فانوس كښې پليتكى درپسې وهى.

ى درپسې ده، روح مى د يوه وحشى ته والړې خو زما مينه لكه سيور

اړمرغه غوندې تپيږى چه زر د بدن له قفسه درپسې والوزى او هغه لوړ واك ته 

چه ستا د مظلوميت صحنه په خورا بى نيازۍ ګورى او هېڅ نه وائى د يوې 

مهجورې مور د زخمى زړه دا عرض په خورا تلوسه او بى تابۍ وړاندې كړى 

 چه:

چه ستا د، درانه عرش كلكې ستنې لړزوالى د يتيمو دا سويلى څپى »

 «شى، نو د يوه واړه زړه د غوښو نازكې پردې ولى ښوروالى هم نشى؟؟

 خو يقين لرم چه عرش به د زلزلې په ژبه راته ووايى:

                                                           

 يو ډول درنه او غټه دانه ده چه په سترګه كښې راخېژى او سړى په ړنديږى. -اوو دانه - 1
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له زړونو چه رحم او عاطفه وزى څاى ئى قهر او سبعيت نيسى هغه وخت، »

 «.ورته ګورئنو زړه زړه نه دى او تاسى د زړه په سترګه مه 
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 الفت:

 

 

 دوه دهقانان

 

دهقانانو د منى فصلونه ټول كړه او د كروندى كارونه تمام شوه، هر چا 

خپله غله كور ته وېوړه او خپل واښه ئى په ځاى كړه، د ژمى واورى شروع 

شوى، هر څوك تيارى غلى ته كښېناست نرخونه له پخوا نه جګ الړل، د 

 ړى قيمت يو په دوه شو.پرو

دهقان فكر وكړ چه اوس د قلبى غوايان خپله نيمه بيه په نس خورى او  يوه

يو پنډ واښه پنځه روپۍ خرڅېږى، ښه به دا وى چه خپل غوايان خرڅ كړم او په 

وښو خرڅولو هم ديرى پيسى پيدا كړم چه ژمى تير شو او پسرلى راغى بېا به د 

 يوې دپاره غوايان واخلم خپله دهقانى به كوم.

غوايى نه درلودل هغه هم ده غوندې هوښيار او د فكر خاوندو، بل دهقان 

هغه وويل چه اوس ژمى دى غوايان په نيمه بيه الس ته راځى نو راشه همدغه 

اوس غوايان واخله او پسرلى ته مه ګوره ځكه چه هغه وخت دغه نرخ نه پاتى 

نله چه كېږى. دا دوه هوښيار دهقانان په سودا كښې جوړ شوه، او هر يوه دا وم

 دغه سودا د ده دپاره سودمنه ده.

په دې سودا كښې دواړو خپل عقل او فكر ښه جنګولى دى مګر دا يوه 

قيمار دى چه وړونكى ئى ال نه دى معلوم. انسان كه هر څومره عميق او دقيق 

فكر وكړى بيا هم د يوه شطرنج باز مثال لرى چه ټول فكر ئى د قمار په لوبه 

چانس له موافقته لوبه نشى وړلى. دا دوه دهقانان هم په كښې خرڅېږى او بې د 
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حقيقت كښې شطرنج بازان دى او هغه چالونه شطرنج بازان ئې د آس او پيل په 

وړاندې كولو او بيرته كولو كښې سنجوى دوى ئې د غوايانو په خرڅولو او 

اخيستلو كښې له نظر الندې نيسى مګر دومره خبره ده چه دوى له يوه چا له 

يات نشى سنجولى او فكرونه ئى له ابتدا نه انتها ته تجاوز نه كوى هغه يو د ز

وښو ګرانى وينى د غوايانو ارزانى نه وينى دغه بل د غويو ارزانۍ ته ملتفت 

 دى د وښو قيمت ته يى پام نه دى.

د غويو خاوند چه خپل غوايى په هغه بل خرڅ كړه هغه مجبور شو چه د ده 

 څوړه تشه كړى.كت واخلى او خپله واښه هم په ګران قيم

د دوى سودا خو سر ونيوه اوس به ګورو چه چانس او طالع له كوم يوه سره 

 ملګرتيا كوى او دا بيع د چا په ګټه تماميږى.

په دې انتظار كښې څه موده تېره شوه، پسرلى ال نه وراغلى چه ټاكو راغى 

دهقان پخپلې  او دهقان دواړه غويان په تيره چوړكۍ حالل شوه لومړى

هوښيارۍ شكرونه ويستل او بل ئى چه زه پوهيدم چه زنده جان مال مرګ او 

درد لرى هسى نه چه د څاروو مرض راشى او لوى تاوان راواوړى نو راشه خپل 

غوايى خرڅ كړه او پيسى نغدې كړه په كور او كلى كښې به يوه او بل ويل چه د 

 بل كم عقل و ځكه يى تاوان وكړ.غوېو پلورونكى هوښيار وګټه ئى وكړه هغه 

هر كله چه د لومړى دهقان هوښيارى ټولو ومنله نو هغه بل خپلې ناپوهۍ 

ته ملتفت شو او ګمان ئې كاوه چه هغه په رښتيا دغه ورځ ليدله او زه خداى 

 ړوند او كوڼ كړم چه له پسرلى نه مى د مخه غوايى واخيستل.

هقان په كور غدۍ ولوېده دى څو ورځى چه نورى هم تېرې شوې د لومړى د

ټاكو د غويو له ټاكو نه هم بتر و چه  كم بخت ووژل شو او پيسى غلو ويوړى. دا

هم سرالړه او هم مال. په كور كښې يې كونډه او يتيمان پاتې شول چه خپل 

خوراك او پوښاك ته حيران و، هر چا به ويل چه نغدې پيسى په كور كښې 

ريب د څاروو مرګ او درد ليده او خپل مرګ ساتل همدغسى كارونه لرى ده غ
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ئى نه ليده دغه وخت دا معلومه شوه چه دوهم دهقان يعنى د غويو اخستونكى 

تر ده هوښيارو د هغه بال په مال ولګيده او د ده په ځان شوه اوس نو ده خپل 

 بريت تاوول او ځان ته ئې عاقل خان ويلى.

د دهقانانو په پوهه او  كړه چه دغه وخت پيښو او حوادثو دا څرګنده

سنجش كښې څه ډېر فرق نه و دواړه لكه د يوه خره غوږونه برابرو يوه كه د غويو 

مرض لېده، د تورى شپې غله ئې نه ليدل هغه بل چه له غلو نه خبر و د غويو 

 مرض ورته نه و معلوم.

وګورئ: پيښې او حوادث زمونږ په قضاوتونو او فيصلو كښې څومره دخل 

دهقان په كاله غدۍ نه واى لويدلې هوښيارى ترينه هيچا نشوه وړلى  لرى كه د

 مګر كله چه غلو د ده سر او مال وېوړه هر چا پرې د بې عقل فتوا كړه.

 دا ده زمونږ پوهه او هوښيارې.
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 الفت:

 

 

 دوه جنازې

 

راووتلې په يوه ورځ په يوه ساعت كښې له يوې شفاخانې نه دوه جنازې 

په وجه او دا بل د فشار خون په سبب مړ شوى و د هغه جنازه  هغه يو د كم خونۍ

څلورو تنو په اوږه را آخستې وه. د دى په جنازى پسې بې حسابه لوى او واړه 

 موټرونه روان و.

هغه يوه وينه نه درلوده ځكه مړ شو. د دغه بل وينه زياته شوې او تېزه شوې 

 وه. ځكه ئې ژوند ونشو كړاى.

مګر مرګونه ئې يوراز نه و او مرضونه بيل و يوه د نورو دوى دواړه مړه شو 

 وينې هم څكلې وى او ديته محتاج و چه ډاكتران ئې له وجوده وينه وباسى.

 بل ته چا خپله وينه نه وه پريښې او بې وينې و.

يو د افراط او بل د تفريط له السه مړ شو، هغه چه فقيرو او په فقر الدم مړ 

ختر اژانس هېڅ خبر نشو، د دى بل د مرګ اطالع شو د هغه له مرګه د با

اخبارونو په ډېر تاْسف اخستې وه او د جرايدو مخونه ئې په ماتم كشې توره 

 شوه.

دوى دواړه يو بادار او بل مزدورو، څه موده پخوا ښاغلى پادار رنځور شو 

ډاكتر د مزدور وينه د رنځور په وجود كښې انجكشن كړه، د مزدور قوى وجود 

رى شو او بادار په لږ وخت كښې د هر راز خوراكونو په زور او د عياشۍ كمزو

 په وجه په فشار خون مبتال شو.
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چېرته چه دغه شان بادارى او مزدورى وى دغه شان كارونه كېږى او د يوه 

 .په ځاى دوى مرى

د دواړو په مړينه تمامېږى او د ظالم او  ليو كمزورى كول او بل قوى كو 

 مدغه شان وى.مظلوم عاقبت ه

مونږ دا راز مرګونه طبيعى ګڼو مګر په حقيقت كښې قتل او مقاتله ده چه د 

 وينو پور ورته ويلې شو.

په دغسې مرګونو كښې هم قاتل او هم مقتول شته مګر زمونږ پوليسان او 

 حاكمان پرې نه خبرېږى. او داسى معنوى قتلونه له نورو نه دوى ډېر كوى.

څوك په ټوپك وويشت يا ئى په چړو وواهه  دلته دا عادت دى كه چا

پوښتنه ئى كېږى، مګر كه چا د چا ډوډۍ وخوړه او هغه له لوږى مړ شو دغسى 

قاتل ته سزا نه وركوى دغه راز مقتول ته څوك شهيد هم نه وايى او نه څوك 

 پرى تبى تړى.

ن په رښتيا چه مونږ ډير ظاهر بين يو او حقايقو ته نه يو ملتفت زموږ ډاكترا

ې نه پوهيږى چه اصلى مرض ظلم دى او حقيقى هم مونږ غوندى دى او په د

 عالج عدالت دى.
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 ژواك:

 

 دعــا

 

هلته چه د سوداګرۍ بازار ډېر تود وى او په هر سالم كښې سل غرضه پټ 

 وى هلته چه اسان د انسان د مرئى كولو دپاره وى.

 هلته چه عزة النفس لكه جوار او اربشى خرڅيږى.

 چه علم فروشى او فضل فروشى رواج لرى.هلته 

 هلته چه معنا د مادې غالمى كوى.

هلته چه افتخار په ذلت حاصلوى او سرلوړى په سر ټېټۍ پيدا كېږي لويه 

خدايه. زما د ژوند بستره په دغسى ځاى كښې مه غوړوه، زه پدغسى ځاى 

 كښې ژواك نه غواړم.
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 بختانى:

 

 

 د غاښو ايستل

 

ويستل، درې په اسانۍ ووتل او يوه ډېر تكلېف راكړ، څلور غاښونه مې و

 هغو د ريو ډېر دردونه تير كړى وو، او دې بل پړسوب درلود.

 يوه حكيم وويل: مرګ هم دغسې دى.

چا چه ډېر دردونه او كړاوونه تېر كړى وى مرګ ئى آسانه دى او كه ځان ئې 

 غټ كړى وى نو ځكندن ئې ګران.

 

 بختانى:

 

 د ژبى نعمت

 

ئى نشواى كوالى، ژبه ئى نه چلېده، د السونو، سر، سترګو او  خبرى

 اعضاؤ په حركاتو يى خپل مطلب ادا كاوه.

د ګونګې غټ او جسيم بدن د افادى په لحاظ د وړې ژبى قدرته كار نه 

وركاوه د عقل خاوندان د ده په اشارو څه نه څه پوهېدل يو ساده پيدا شو، د ده 

 خپړى يې ورسره ولګولې. حركات ئى د ځان تحقير وګاڼه

 ټول حاضرين خواشينى شول.
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دې منظرې ما ته د مدرسى كار را كړ او د بى ژبى قوم په حال پوره پوه شوم 

له اشارو څخه مې درس واخيست او په اشارو مې تېر كړ هوښيارانو ته به 

 دغومره اشارت كفايت وكړى.
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 صداقت:

 

 

 رزان څيز

 

ايله يو شپاړس پولى و د قصاب دوكان ته بازار ته ووتم، په جيب كښې مى 

ودريدم چه د دې غوښه راكړه، هغه چاړه په بيلو راښكله، زما الس ته ئې وكتل 

وئې ويل د يو شپاړس پولى غوښه؟؟ د ده نه تير شوم د نانباى دوكان ته ورغلم 

شپاړس پولى مې ورته ونيو چه ډوډۍ راكه، د زنى څورنكړى تارونه ئى 

د بزازۍ دوكان ته وريدم « نموشه»و په ملنډوئې وويل: وخوځېدل موسكى ش

د ببرو بريتونو الندې ئى د  -شپاړس پولى مېې وراوږد كړ الال د دې رخت راكړه

شونډو موسكا په زحمت ليدل كيده مخ ئى واړه اوه خپل انډيوال ته دې كا: 

، د ده تر څنګ د ميوى دوكان ته مې مخه «خان د شپاړس پولى رخت غواړى»

وتله؛ ورميږئى كوږ كړ ه ورته مى وويل: كاكا د دې شپاړس پولى انګور راكړ

 «.برو مال خورك نشده»

ما د ځان سره چرت واهه چه كاشكى زما په جيب كښې هم د نورو غوندې 

 ډېر شپاړس پولى واى چه اوس مى ...

غږ د « د خداى په نامه يو شپاړس پولى»په دې كښې مې د يو سوالګر 

پرېكړه چه كاته مى د عمومى سرك په څنډه نيم بربنډ په يوه چرتونو سلسله 

پښه شل ماشوم ناست دى د يخنۍ نه رېږدى په يوه سالګيا دى: د خداى په نامه 

يو شپاړس پولى، ما چه د شپاړس پولى نه بل كار نه شو اخيستالى هغه مې د 

ت او ده په الس كښې كيښود. او ده په پر له پسې ګردان ګړو دعاګانو د محب
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مايوسۍ، نفرت او خوشحالۍ نه په ګډو د نظر دا را وښوده چه د شپاړس پولى 

نو دا راته څرګنده شوه چه په  په مقابل كښې ئې خپل مات زړه ما ته تسليم ګړ

 دې بازار كښې د هر څه نه د زړونو عرضه ډېره او تقاضا لږ ده.
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 حمزه شينوارى:

 

 

 ګلـه!

 

؟ ستا په رنګين لغت كښې به د پرېشانۍ ستا د دې ماللې خندا وجه څه ده

 او زړه چاودون مفهوم همدغه وى نو.

 كه نه دا خندا د فطرت د ډېروپټو رازونو ترجمانى كوى؟

څه خوشته چه بلبل درنه د خپل فرياد جواب وغواړى او ته ورته په خاموشه 

خندا سر شى د هغه جواب وشى او د هغه چيغې سورې هم سوا شى لږ خو مې 

 ړه چه بلبل څه پوه شى؟پوه ك

فطرت ټوله شپه ستا د يوې خندا دپاره اوښكې توى كړى او ايله چيرته 

سحر سحر له ستا يوه مسكا ښكاره كړى هغه ستا د فتر په دې طريقه خو رول 

غواړى؟ د نسيم دا مسته چپه چه په هر قدم د يو تين دك سره مخ كېږى چرته 

 صلولو ارمان د خود نه ويستى وى؟روانه وى؟ هغې سره څه وى كه د څه د حا

معلومېږى چه ته د ژوند په راز پوه ئې او ستا هو! ستا نه د ژوند پور 

اخستل او راز زده كول ضرورى ګڼى ته د فطرت د پرېشانۍ او ژړا يو خندنى 

جواب ئې ستا په پرېشانۍ كښې جمعيت غزوونى كوى... ته په دې پوه ئې چه 

ذريعه ئې... ته په دې ډېر ښه  -صرف د رسولو يوه ستا كاينات ستا خپل نه دى ته

پوه ئې چه ستا خوشبويى كه هر څو چمن زاده ده لكه چه په هغې كښې ستا او 

ستا د چمن قسمت نشته هغه ستا د محيط او ماحول برخه ده نو ځكه ته ورته په 

 خندا او پرانستې غېږ په مخه ښه وائى؟



146 
 

تا په صورت د فنا عمل جارى بيا رو رو ستا نازكى ستا نه رخصتېږى س

وى او رو، روو، ژرېږى خو په خندا كښې دى هيڅ نه راځى. بى شكه د خپل 

محيط دپاره... قربانى وركول خندا... او مسكا پيدا كوى او د خندا په ظاهره 

 پرېشانۍ كښې... جمعيت پټ پروت دى.
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 ميرمن عظمت:

 

 

 !ېته لړم نه ئ

 

ر ئې؟ چه ته څنګه نارينه شوې؟ كه ته فكر ليكن خبزه ښځه يم ته نارينه... 

وكړى نو يوه زمانه وه داسى زمانه چه ته هيڅ هم نه وې... هو! ... ته هيڅ نه وې 

بالكل په نشت حساب وې ما تا له د خپل زړه غوښې او د ځيګر وينه دركړه لوى 

انسان مې كړې نارينه مې درنه جوړ كړ ليكن نن چه ته نارينه شوې ستا مټو 

زور پيدا شو نو ته ما نه زما حق شوكوى زما مرۍ خپه كوې او ما خورې كښې 

ولې؟ صرف په دې وجه چه زه ښځه يم؟ كمزرى يم؟ او د خپلو مټو زور مې د زړه 

 د غوښې او د ځيګر د وينې په شكل ستا مټو ته دركړى؟ آيا دا نر توب دى؟ ... 

دى، نه انصاف، نه  دا انصاف دى؟ ... دا انسانيت دى؟ ... نه دا نه نرتوب

انسانيت دى دا د لړم فطرت دى ليكن ته لړم نه ئې انسان ئې او زه ستا موريم نو 

 دى دپاره ته د خپل انسانيت ثبوت وركړه او خپله مور مه خوره.
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 «خليق»عبدالخالق 

 

 
 پــير

 

كښې ميكه اخستې وه د هغه سره د يوه « زرمك»زمونږ د كلى يو ټكه دار 

وه چرته په حساب كښې د دواړو جګړه شوه او د دواړو د  مسود څه معامله

 فيصلې دپاره تحصيلدار منصف مقر كړ.

منصف دا ډول فيصله وكړه چه يادى ټكه دار قسم وخورى او يا دې مسود 

خو چا چه قسم كولو نه منع وكړه هغه په پړوى ټيكه دار ته معلومه شوه چه 

پاونده مال »قرآن هم مګر په مسود په ناحقه په خداى هم قسم خورى او په 

چه د هغوى پير دى قسم نه خورى، نو ټيكه دار په دې ټينګ شو چه په « صاحب

پاونده مال صاحب دې قسم وخورى، مسود ډېرو وې چه په خداى قسم كوم په 

قرآن به قسم وكړم مګر ټيكه دار ونه منله، اضرمسود دى ته تيار شو چه ځكه 

 به قسم پرېږدم.ټيكه دار دې قسم وكړى خو زه 

د ټيكه داريو هوښيار مالزم و هغه پټ مسود ته وويل چه زه د ټيكه دار نه 

سخت خپه يم او د هغه په ګټه خوشحاله نه يم زه ستا د فايدې دپاره يو چل 

درښيم ټيكه دار په خداى قسم كوى، په قرآن قسم خوريږ مګر ته دې دوه وسره 

يدر صاحب قسم وكړه، مسود ووې بابه قسم مه وركوه او ورته ووايه په بابو ح

 حيدر څوك دى؟ هغه ووې بابو حيدر صاحب زمونږ د وطن يو لوى پير دى.
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 ماستر عبدالكريم:

 

 پـاكـه پـاڼـه

 

ې، د ژوند د ڼپاڼې په څو څه قسمه دې، دونې پاڼې د ګل پاڼى، د قرآن پا

ې ډېره درنه كتاب پاڼې او د تماكو پاڼې، سره د دې چه هره پاڼه پخپل خپل ځا

ده خو په ټولو كښې د قرآن پاڼه ډېره پاكه او مباركه ده، مګر زيات كار نن سبا د 

 تماكو له پاڼې نه اخستې شې...

يوازې كور؛ كوڅه، حجره، ډېره، پوله، پټې نه دى چه ګنې د تماكو د پاڼې 

 پېريان پرې ناست دې.

ماڼو ته  كه د سګرټ په جامه كښې سكول، كالج، دكان، دفتر او ښكلو

ورسېده نو هغه ده د نسوارو په ډبلى كښې د جمات محراب كښې ناسته ده او 

ان د مال صاحب نه سرسايه اخلې ولې ډېره موده كېږې چه د چين ماچين ښاپيرو 

زمونږ دى وطن ته يوه نوې پاڼه واوړيده او دا وطن د دى پاڼى دومره خوښ شو 

 ستلى او نومې پاڼه ئې شاته كړه.چه خپل ټول قام قبيله ئې ورپسې په كډه راو

دا پاڼه د رنګه توره او د خوى نه ترخه ده خو بيا هم د خلقو تن وجود دى او 

هر سړى ورته دومره متازه دى چه بې د دې د اجازى نه د كوره بهر ته نشې وتې 

بس د هر چا د كور ميرمن ده، دى ته د چايو پاڼه ويلې شې، پخوا به خلقو سحر 

سترګى غړه ولې، ولې اوس خو چه ئې د چا كښې د قرآن په پاڼه سبا په جمات 

 يو پاڼه ښكل كړى نه وى د قرآن پاڼې ته كتلى قدرى نشى.

كه چاى د خوى نه ترخه ده نو خواږه ئى هم شته كه د پټې ته دې وړاندې كړه 

نو مقدمه به وګټى كه په وكيل دى ووهله نو رښتيا په درله دروغ كړى او دروغ 

رښتيا كړى چه د تاڼې تحصيل د واكدارو د چا يو غم كوى نو بيا سپين  به در له
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ازګرزه خير دى كه بې ليسنه ټوپك ساتى او كه غال غلطې او جوارۍ كوى كه ب

دعوه ګټې قاضى صاحب باندى ئى نوش كړه كه مړى بخښى نو مال صاحپ ته 

 ئې هبه كړه.
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 صاحبزاده محمد ادريس:

 د پيغلى كتاب څخه

 

 

 وكيلد دعوو 

 

زما دفتر د قصه خوانۍ نه بهر د اسالميه كلب عمارت كښې ونهه بجى 

 ورسيدم... منشى راته ووى.

جې ېوه زنانه زما كمره كښى ناسته ده هغه ستاسو په خدمت كښې څه »

ما سر وخوزوو. هغه ښځه راوسته هغه په ډير بد « غرض كول غواړى رايى ولم

هغى ووى بچيه كه خير واى « خودى؟ ترورى خير»حال وه ما ترينه تپوس وكه: 

 نو ما به په دې سر دۍ او څاڅكو كښې دلته څه كول.

دايى ووى او په ژړا شوه... او بيا يى ما ته الندينې واقعات بيان كړه: خداى 

دى بادشاه كه، د سر ګل شى، باغ باړى شى مور و پالر دې خداى په خوږو ماړه 

 دى او ستا په شان د خداى بنديان دى. كه، زمونږ په شان د غربيانو سره خداى

زه د سپينې وړې اوسيدونكې يم او د سيد خان كنډه يم. خاوند مې پروسه 

كال نه بل كال مړ دى، درې اوالده مې مړه دى او اوى د خداى مال دى يو هلك 

دى او دوه جينكۍ مشره جينۍ مې پروسه كال واده كړى ده په غريب آباد كښې 

ن سره نوكر و او كشرۍ جينۍ هم د هغوى كار و پار كاوه يو زوى مى سر بلند خا

څو ورځى شوى عجب خان راته ووى مورى درخانى اوس لويه شوه په كار دى 

چه اوس كور وى د خان درى ځوانان زامن دى دوه درى يې نور نوكران دى زه د 

ما ټولو نه كشريم د چا راباندې نظر هم نه نښلى نو مورى زه دا نه غواړم چه ز
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خور دى د بل چا كره كار كوى ته ښه پوهېږى چه دا غټان خلك د بل لور خور 

ګاذره، مولى ګنى بچيه د ډيرو ورونو ځونه دغه خبره زما زړه كښې هم ګرزيده 

خو د خان د ويرى نه مې غږ نشو كوالى بى بى هم له مزاجه ډېره تيزه ده او دا مى 

 كاله عمر څه عمر دى. هم خيال وه چه درخانۍ ال ماشومه ده څوارلس

ولى دنيا خرابه ده د جينكو په لمنه داغ زر لګى نو زه هم دا غواړم چه 

درخانۍ دى اوس په كور شې زه به هغې ته ووايم چه سبا بې بې خبره كړى چه د 

بلې ورځى نه به هغه د خان كور ته د كار دپاره نه ځې. تا نه قربان شم زه څه خبره 

ته وينا نه شر جوړ شه. بى بى ړيږى د درخانى بى بى وم چه دى نه به فساد جو

 جېنې ته ډېرى بدې ردې ووى خير ندو تا سو نه دا ځان څنګه هير شه؟

او ته ئى څوك چه پخپله مرضى به مونږ كره راځى او پخپله مرضى به ځى. 

كه مرې او كه چوې دلته به كار كوى. زه به در له سر وخريم او مخ به درله تور كړم 

دغه نورى اپلتى ئى ورته وغزولى درخانۍ غريبى ا پيژنى؟ د ډېران پيدا. ته م

دا هر څه د زهرو په شان تير كړل ماښام چه كور ته راغله نو سترګى ئى سرى وى 

او مخ ئى زيړ و ماوى: ولى جينۍ دا ژړلى دى په څه دى؟ هغى راته ټول حال 

ى د تمام جهان پادشاه ووى زما زړه ولړزيد او خداى ته مې الس اوچت كړه چه ا

ترڅو به مونږ غريبانانو بيكسانو باندى دا سختى او ظلمونه كېږى؟ مونږ خو 

 هم ستا بنديان يو ته زمونږ دا حال نه وينى زمونږ دا آه او زارۍ نه اورى.

بچيه؟ ډير مى وژړل او پخپل دى كړيدلى ژوند ډيره ستومانه شوم 

به چه هغه كوخى ته را ورسيد نو ماسوختن مى ځوى د حجرى نه راغى نور كله 

په تاو به ئى اواز وكه بى بى كوريې؟ جوړه خوئى كه نه؟ خو په دى ورځ چه كور 

 ته راننوت نو داسى ولكه چه را پريوزى او په سر ئى د اوښ انبار پروت وى.

ماوى عجب خان؟ شهزاده خير دى؟ ته ولى داسى په فكر كښې پروت ئى؟ 

د غريب دپاره د خداى دا لويه دنيا تنګه ده اوس  هغه ووى مورى څه به ووايم

چه راتلم نو خان را وبللم ړومبى ئى ډېر وكنځلم او بيا ئى راته ووى عجيبه؟ ته 
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مست شوى يى زموږ په ټوكړو لوى شوى يى او اوس دى مغزو كښې نشه راغله 

 د خور نه بى بى جوړوى ګوره كه صبا هغه كورته كار له رانغله نو زه به درسره

 پوى شم داسى به دى وغربوم چه دا معتبرى به درله د سره وباسم.

دى او خان وكيل صاحب! موږ غريبان يو دى كښې شك نيشته چه خان 

نوكر نوكر خو بنيادم توب كښې ورسره شريك يو په درنه مونږ هم خو شحالېږو 

او په سپكه مونږ هم خپه كېږو، مونږ په خپله غريبۍ كښې عجب خان ډير په 

ازلوى كړى دى كه د خان دپاره عجبى دى نو د خپلى مور دپاره عجب خان ني

 دى.

نو د عجب خان خبرى چه مى واوريدى په زړه مى اور بل شه او ما ورته 

ووى د زړه سره زهير مه شى كه خان، خان دى نو ځان له خان دى زما دپاره ته د 

كوڅو خاورى چاڼوم خان نه اوچت يې د خان زما په لور هيڅ حق نيشتى زه به د 

تاسو به پردو سپورو ستو غوته نه پرېږدم درخانۍ به خان كره نه ځى كه هر څه 

پېښېږى تانه ځار شم هغه شپه په مونږ ټولو ډېره د غم تيره شوه د بى بى او د 

خان د طبيعتونو مونږ ښه واقف وو د غم اوږده شپه تېره شوه سحر شه او ځوى 

ره الړ زه په فكر كښې پرته وم چه څه په كېږى: يو مې د خان هجرى ته د كار د پا

ګينټه به تيره شوى وه چه نغرى ته ناسته وم چايو له مى اوبه ايشولى چه دې 

كښې كوڅه كښې خبرى شوى څه ګورم چه عجب خان په فرياد كورته را دننه شه 

 د محلى يو سړى د يوى ليچى نه نيولى و او بل د بلى نه هغوى راته ووى:

د عجب خان دپاره كټ جوړ كه ماوې يا اهلل خير حال راته « ه ترورهله ك»

ووايئ په بچى مى څه وشوه هغوى وې حال به وروسته وايو كټ تيار كه ما كټ 

جوړ كه او هغوى دواړو پكښې عجب خان اوچت كه او څملولو ته يى تيار كه ما 

راته ووايى  يه خلقه عجب خان حال»وليد چه د هلك په مال څادر تړلې وه ماوې 

الال ورپښتۍ مې « »دى كښې عجب خان چغه كړه« »ګورئ زړه مى چوى

چه په كټ كښې ځمالست نو بيا ئى چيغى كړى زه پرى را پريوتم « خوږېږى



154 
 

درخانۍ چيغى كړى د محلى سړو چه دا حال وليد نو سر ئى وخوزوولو كور نه 

مرم ټوله  ووتل چه هغوى كوڅى نه بهر شوه نو عجب خان راته ووى. بى بى

مالمى چق چوق ده خان او د هغه نوكران دومره وهلى يم چه پښتۍ يى راله 

ماتى كړى دى چه خان وليدم نو رانه يى تپوس وكه چه درخانۍ به راځى كه نه؟ 

ماوى، )خان!( تاسو خپه كيږى مه هغه اوس لويه ده مونږ نه غواړو چه هغه دى 

ما د لتو او سوكونو غوبل چوړ كه او له كور بهر اوزى دا وينا څه وه چه خان په 

بيا يى زامنو ته او نوكرانو ته ووى چه دانګى پرې چه دا حرامى ځان وپېژنى وئ 

 مورى مړ شوم نو بى بى دې ظالمانو زه داسى وټكولم لكه چه څوك وګى ټكوى.

وئ مورې خداى دې څوك غريب نكړى خان وايى چه زما د مينى نه اوزئ 

كره كدې غورځولو له راشى مورى دا ظالم خلق دى د يو درنګ به سړى مونږ 

دوى زړو به د غوښى نه دى كاڼى دى شكر دى مورى چه زما د وهلو په وخت ته 

ه لوګى شم تا ته زه به اور كښې ژوندون تير كړم خو د ياو درخونه وئ ماوى ځو 

چه دې كښې د خان سړى راغلل او  دى شرمښ مينه كښې به ونه اوسم دا مي وى

ته ئى ووى وباسه كډه خان وائى چه دا ساعت دې د مينى نه اوزى هغوى زما ما 

كور څيزونه كوڅى ته غورځول شروع كړل ما سر وټكوه سينه مى وټكوله خو په 

دى څه كيدل مونږ د كور نه په زور وويستلى شوو او د عجب خان كټ په يخه 

ينى منډه كه هوا كښې د كوڅى د ويڼۍ په غاړه پروت ؤ درخانۍ ته مى وې ج

سمندرخان را وبوله سمندر خان زما ځوم دى خپله مينه ئى ده او په ذات پښتون 

دى مونږ هم پښتانه يو خو د عجب خان نيكه هر څه په مقدمو كښې پايللى و تر 

مينى پورې سمندر خان يوه ګينټه كښې سره د خپلې حجرى د ملګرو راغى 

په سرونو. بچيه تا له مې غوږونه  عجب خان ئى په كټ يوړ او كډه ئى په خرو او

وخوړل خو زما زړه خوږ دى او هيڅوك د غريب فرياد اوريدلو له تيار نه دى ما 

وى ترورى وايه ته ګڼه چه زه ستا دوهم ځوى يم د عجب خان مشر ورور هغه را 
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پاڅيده او زه ئى ښكل كړم بيا ئى په ژړا كښې ووى: ځكه خو خلق وايى چه 

 ځويه.رياض خان فرښته دى 

خداى دې عمر د خضر كه به درست جهان كښې ما يو ته وليدې چه د غيب 

درد خپل درد ګڼى بچيه كه د عجب خان نه به دې كم ګڼمه نو غاړه به مى نيولى 

وى تا ځان زما عاجزى ځوى وګاڼه زه بېشكه عاجزه يم خو د مينى دولت كښې د 

 ډيرو غټانونه زياته يم...،
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 سيد راحت زاخيلى:

 

 

 ونډه نجلۍك

 

دا قصه د يوې كونډې جنې ده او د هغۍ بيوزلى د ژوند نقشه تصويروى د 

دې قصى مطلب دا نه دى چه د هوجرى وخت پرې ښه تير شى بلكه دلته د قام يو 

 لوى ظلم نه د قام فكر كول غواړم.

رښتيا خبره خو دا ده د پښتنو ښځه چه كونډه شى نو سخر او خواښى ته ئى 

ال ګران ايسى، نو كه مونږ د دى ژوندى بنى آدم د برباديدو  محض ډوډۍ وركول

سببونه ولټوو نو راته څرګندېږى چه اصالً د ديوال رده ورانه ده ځكه ديوال 

 كوږدى.

اول خو پلرګنۍ د لور او خور په سر باندې دومره روپۍ واخلى چه سخر 

ر ده ځه علم ګڼۍ د پولۍ پرق ته كښېنول شى او په دې خيال چه دا خو د بل د كو

پر ځمكه زمونږ  )ج(او هنر هم نه ورښيى دې ته نه ګورى چه دا هم بنى آدم د خداى

پر مونږ ايښى دى د خداى  )ج(په شان د خوراك او چښاك حق لرى او دا حق خداى

په قانون ئى له مونږ سره برخه شته بلكه د يوه غوائى په شان ئى بل ته جلب 

خاوند ژوندى وى خو بيا ئى هم په يو ډول د  نيولى په الس وركړى، ترڅو چه ئى

ډولونو عمر تېرېږى دروپو او وريجو غوړو حسابونه خو ورسره كېږى د 

قرضونو ورسره قصى وى د ټبرونو پيغورونه وى بيا هم هغه بى زبانه مال د هغه 

مه كه، كه كونډه  )ج(دوو سترګو ته ګورى او څه لنډه تنګه ساه كاږى، نو خداى

ئى ګورى د خسر ګتۍ كره خوبى ځكه ځاى نه وى چه د هغوى بوله شى راشه كه 
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او پټى تللى په سلمونو او سودونو كښې ډوب شوى وى نو چه دى بټ ته ګورى 

ګړۍ په ګړۍ غصه ورځى د كور ټول با مبېړئى په غاړه كښې ور واچوى ډول 

ډول خبرى ورته كوى، خو بيا ئى هم تاونه سړېږى، پلرګنى خو ورسره يوحل 

منى كړې وى او حقونه ئى ترى الندې كړى وى يوه ټوكره ډوډۍ ورته دښ

 غرښكارى بل خاوند هم د پيغورونو كوډۍ وى.

په زرګونو ظلمونو كښې په لكونو تباه شوو كونډو كښې د يوى پيغلى 

 قسه دا ده.

د مرجانى په مرغۍ سترګى ولګيدى نو لكه زمرۍ وغړمبيده او سرى  -۶

 سترګى ئى پرى راوښكې.

 رى بال: زما د ګل پشانى زوى دى وڅاټه اوس مو ال شرموى بيل...تو

 د مرغۍ له سترګو نه د اوښكو لښتى روان شول په سلګو سلګو ئى وويل...

مرجانه: ګړا دى ميراته شه په ژړا باندې خلك ويروى يو پوټى خبره وشوه 

بس ستا اوښكى روانى شوى ودريږه چه د جمال پالر راشى ځمكه به ښه 

دى سره كړى په زړه خوږى مرغۍ ځان ټينك نه كړاى شو، يو وارخطا چغه دربان

يوله او وئى نئى ترخولى ووتله او د خېرنى لربټې )پوړنى( پېسكه ئى مخ ته و

 ويل: ابۍ ته زما په دې خوږ زړګى ولى مالګى دوړوى!

ا ما مرجانى: نور څه ونه كړه خو يو ښه سوك ئى ورحواله كړ. خبر دار شه. بي

ه دى له كومى نه را وباسم اور دى پورې شې په ونه وايى ګنى ژبه ب« بۍا»ته 

داسې كور چه تا غوندې نوغى پكښې زرغونېږى د داسى مېندو ګيډى خو دى 

وچى شى چه ستا په شانى ټوټكه ترى نه پيدا كېږى زه ستاپه زړه مالګى اچوم 

د چا په  بى حيا. كه تا زما ځيګر سكاره كړ. داسى سپېرۀ مخى خو دى خداى

كور او غولې نه ورولې خداى دې ژر په زېړ وتلو له دې كور نه وباسه. په غونډى 

كاڼى دې پښه وښوئيږه زما د نولسو كالو غمى تورو خاورو ته الړ سوك د 
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مرغۍ په تشى لګېدلى وله ډېره درده تړقيد له او په اوښكو ئى د لوپټې 

 پيسكه خشته پشته كړې وه.

مورې نور وهل نشم زغمالى ښه اخر زما ګناه  په سلګو سلګو ئې ووې:

پښتنه جنۍ ګوره او خواښې نه دا »خطا خو را وښيه هسى مى وهى ولى 

دا د مرغۍ يوه داسى ګناه ده چه د بخښلو « زه دې ولى ووهلم»پوښتنه كول چه: 

وړ نه وه د مرجانى ټټر باندې اور ولګيده ژبه ئى وويسته ټول كورمالت ئى په 

رواغجنه ګوره چه ما سره ناندرۍ وهى په وروغوندې مى د سر واخيسته د

ګوتو سرونه ور ورسيده ته به وايى په تورو مى كړمه كړه چه داسى د ګل غوټۍ 

وى نو مور او پالر واده كولې څه دپاره؟ تاويز كړې به ئې وې او په غاړه به ئې 

ګار په ستن كښې تار اچول نه ورځى نخرې ګوره؟ نه كار نه رو -ځړولې وې

ډوډى څلور په شمار څمڅۍ وينځل ورته لوى غرښكارى، سترګى په ډډه شى 

ټول لوښى لرګى مردار پراته وى... دې نه مخ كښې بيا د مرجانى ژبه څه وه توره 

مشر،  -مړى ژوندې ئې ټول وستاېل -وريځ وه د كنځلو ړلۍ ئې را شروع كړى

 «.بل جواب نه و كشر ترې خالص نه شول بدبختې كوندى سره د دى د ښكنځلو

په ژړائې د سلګوو ارنه كيده. پوهيده چه يو ساعت پس به ګل محمد خان 

 راشى او په ما به د غضب تندر را پرېوزى.

(۲) 

مرغۍ ښايسته وه، قابله وه همزولو به ئي وې چه د دى په خبرو كښې جادو 

ڼى دى هرڅوك را ماتوى اوس هم چه به د دې پخوانۍ همزولې چرته د اختر په با

چ  يوځاې شوې نو د دى خبرې به ئې را يادولې په خپل كلى كښې د مرغۍ 

اصيل والى او سيالتوب مشهورو، ليكن افسوس د پښتنو ناروا رواجونه هغه 

بې برخې كړه سپيره ئې كړه )بدشګومه( د هغې په تندى تياره شوۀ پالر ئې په 

ه او لرې ئې روپو پسې ړنډېده پخپلو سپېرو السونو ئې ډولۍ كښې كښېنول



159 
 

وركړه يو څو مياشتى پس د هغې كوڅۍ ببرې شوې او هغه يوه كونډه وه او 

 نجلۍ كونډه د غمونو غرئې په سر را پرېوتى و.

پلرګنۍ كره خو ئې ځاى نه و خسرګنۍ بيا سپېره ورته ويل اوس هغه 

سپيره مخې وه )نيك پاله نه وه( ناكاره وه د ټول ټبر پيغورونه به ئى تيرول د 

كنځل به ئى زغمل ټوله ورځ به ئى كار كښې زړګى وچاود خو بيګاه به ئى  سخر

د سترګو پټولو حق هم نه و هغى ډوډۍ نه خوړله بلكه ډوډۍ دا خوړله خير نو 

خچخوكالو ته ئى هم زړه نه كيده كفن به ئى را ياداوه داسى ورځ پرې حرامه وه 

نه تيدېدله چه يوه يا دوه چه څلور شپږ كنځل به ورته نه كيدل يوه ورځ داسى هم 

پڼې به ئى نه خوړلى يوه ورځ ئى په سر كښې ږمونځ ووهله خسر پرې د توت د 

لښتى وار وكړلو چه ډېرې ورځې ئى په هغه الس كار نه شو كوالى لوپټه ئى 

خيرنه خچنه ريخانګى وه نو مرغۍ د مور د كور لوپټه په سر كړه سخر پرې له 

ى )اورلګيت( ئى ورته كولو خداى ترې بچ كړه دا شا نه د خاورو تيل واچول تيل

ننى جنګ په څ و؟ په دې چه د شپاړسو كلو جنۍ چه تمامه ورځ ئى په ميچنو 

زړه شين شو د ګرمۍ خولې نيز )سيالب( غوندې پرې روانى وې د باد دپاره 

ته وخته بس دا نه وه بال وه د مرجانى په سترګو كښې اغزى اغزى كيده كوټى 

ن مرغۍ كټ كښې لږه غونډې مال نيغه كړه چه ګل محمد خان تير ماخوست

كورته را ننوت نو د راتلو سره ئې خوله ورباندې وسپړله: ستا مال ولې ماته ده؟ 

ته بيا مرداره شوې يې پاڅه الس وينځونى  -ډيوه كښې ال باتۍ خالصه نه ده

 راواخله.

مه وايه دا د  دى ته څه»مرجانى په يوه ټوپ ورته مخ كښې شوه او وئې وې 

محل راڼۍ پرى ده چه خوب وكړى كه ستا څه كاروى نو زه به ئى كوم ده مره 

 «ساعت كښى مرغۍ كوزه او الس منځى الس كښې خسر ته ورغله.

مرجانى ورته په سينه كښې يوه داسى ټيله وركړه چه غريبه لكه خانګى را 

به زه وغورځيده مرجانى ووى: بس بس مونږ وبخښه د خپل خاوند خدمت 
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پخپله كوم ته ځه پالنګ كښې ويده شه ته راڼۍ ئى مرغۍ د اوښكو ډكې 

سترګې ورته راواړولى او وئې ويل ابۍ زه راڼۍ چيرته يم ستا وينځه يم ته 

 هسې خپه كېږې مرجانې پرې لرګى را اوچت كړ ته بيا ما سره خبرې كوى.

كه تش  وګوره خلقه ما د دې سره څه كړى دى دى چه دا هر وخت ژاړى ما

ته كونډه ئې داسى مه كوه. نو ما بده  -دومره ووې لورى دا كار د سياالنو نه دى

نيولى دى او ژبه ئى راباندې  خبره كړى راڼى له هغه وخت نه راهيسى تندى تريو

 ايستلې ده بيا ئې ال هم ارمان پاټه دى؟

ته د دې »ګل محمد خان چه دا خبره واوريده نو خپلې ښځې ته ئې ووې 

دا بدبخته به يوه ورځ زما پوزه پرې كړى دا خو تا اول  -ختې سره څه مه وايهبدب

هغه بله ورځ چه مى پرې د خاورو تيل واچول او سوځله  -وار پر خپل سر خيژوله

مى چه د غمه ئى خالصه شو نو ته زما مخى ته راغلى او مخ كښې مخ كښې 

ګو سلګو د خسر په كيدلى او رانه خالصه دى كړ. اوس مزې كوه، مرغۍ په سل

پښو كښې ولويده او وئې وې بابا جى: ما دى خداى مړه كړى كه به ما د ابۍ 

 الم كالم كړې وى خداى خبر چه ولى د سهار راهيسى راپسې شوى ده. -سره

ګل محمد خان چه دا خبره د مرغۍ له خولى واوريده نو په سر باندى ئى يوه 

 ښه څپېړه وركړه او وئې وې:

ته دې خداى مرګ دركړى چه زما عزت په ځاى پاتى شى زما د )لرې شه: تا 

 غمى په شان زوى دې وخوړ اوس په دى سپينه جامه داغ هم راږدې.

 مرغۍ پاخيده او په زاريوئى الس پر تندى كښيښود او وئې وي.

بابا: كه رښتيا داسى وى لكه چه ته وائى نو ما اوس وسوزه چه سبا ستاسى 

ګل محمد خان چه دا خبره »مى نوم پخوله وانخلى  د ډيران ايرې يم او څوك

پليټې،  -، مردارې«واورېده تر خولې ئى ځګونه راغلل په ډير تاوو والړ شو

 «.سيطانې زما له السه سول غواړې
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مرغۍ: بابا جى سول غواړم له خپله السه راباندى اور ولګوه زما تر ژوند 

 مرګ ښه دى زه كه يم څه او كه نه يم څه؟.

د خان: كم اصلى د راز محمد پليت نوغى زه په په تا اوس ښه اور ګل محم

 بل كړم )دا خبره ئى وكړه( او ښځى ته ئى اواز كړ:

د جمال خان مورى هغه د تيلو بوتل راوړه په دى وخت كښې پربېوزلى 

مرغۍ را ګرزوى او په وهلو شروع كېږى پس له دى په غولى كښې دغه درى 

يڅ يو ږغ نه و، يو د ګل محمد د لرګى شركهار بل د اوازونه اوريدل كېږى نور ه

 «.حرامونى اور غواړى« »اور غواړى»هغه دا چغى چه 

باباجى مړه شوم د خداى دپاره »بل د مرغۍ په زوره چغى چه ويل به ئى 

رسول ته ګوره... خپله پالره... خپلى مورى... يه كاكا صاحب... را ورسېږى يه 

 «بى ګناه يم... زه خو بى خطا يم... يه خدايه... يه ربه! لويه... ځوانه مدد... زه خو

(۳) 

بدن كښې ئى ايله وينه  -د بدبختى مرغۍ مخ نن لږ غوندى روڼ ښكارى

ګرزيدلى ده دا ځكه چه يو نيم كال پس مور كره تللى ده د مشر ورور واده ئى دى 

لى وى د خسر كره ئې بڼه په وهلو وهلو داسى شوى ده لكه چا چه چنه پرى دوړ

په ژړا ژړائى سترګى سپينى شوى دى دې وې چه مور كره به يو څو ورځى په 

خندا تيرې كړم قسمت ورته ويل چه د كونډى هيچيرى د خوښۍ ځاى نشته مور 

مرغۍ پس له ډيرى مودى د خپلو مزولو  -غيږ ستا د پاره اوس يو سور تنور دى

د  -ى شاته كړى وىڅهرى ليدلى وى خوشحاله وه د خپل غم هغه اوږدى قصى ي

هر چا سره ئى په خندا خبرى كولى جامى ئې پس له ډيرې مودې څخه اغوستى 

وې چه دې نوو جامو ئى همزولو ته بيا هغه تير ښايست ور په ياداوه د ورور 

واده چه به ئې په زړه د خوشحالۍ ياد را والوزاوه نو كله به ئې د نجونو سره 

د نجونو سره سندرى ويلې چه ورور به ئې ټوكى ټكالې هم كولى خو بيا به ئې 

« ورا»وليد نو دا به تر مور زياته ور ځاريدله لنډه ئې دا چه د ډولۍ وخت راغى 
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تياريده د هلك او نجلۍ جوړې جامى را واخستى شوې او ښځى روانيدو ته را 

پاڅيدې د واده پنډوكى وتړل شوه نو هر چا د ناوى او زوم كالى او زړوكى كتل 

رغه مرغۍ هم د ورور لونګۍ ته ګوتى وروړى ښځو په دى كار وترټله د بده م

دلته د مور هم ورته پام شو نو يوه داسى مضبوته څپيړه ئې ورته وركړه چه د 

ګوتو تغمى پكښې جوړى شوې مرغۍ اريانه ودريده مور ورته ووې چه كونډه 

ى وروړې؟ ښځه د واده جامو ته الس وروړې؟ ته خو سپيره كونډه ئې تا ولى ګوت

هغه ور چه مرغۍ ئې د ځيګر په سپينو پيو لويه كړى وه او نازوله ئې ننه ورته له 

چه د يوى كونډى الس د  -خوده ووته دا سپيره پال هغه چيرى ژغمالې شى

جامو ته ګوټى وروړې؟ په دې وخت كښې د خداى فضل و چه د مرغۍ د « ورا»

خير دى داسى »مور ته ئى ووې: پاالر په زړه د رحم اوبه تيرې شوى او د مرغۍ 

 ګڼى خداى خبر دى چه د مرغۍ به كوم ځاى مات و. «خطا له بنده څخه كيږى

ژړالى ئى هم نه شواى ځكه چه ژړا تر هغه ال په همدې  -د مرغۍ زړه ډك و

نوى جامې ئى و  -وخت كښې بده وه، نو د اوښكو ډكى سترګى كوټى ته ننوته

ه ئى په مخ واچوله د خونې ګوټ كښې ايستلى او زړى ئى واغوستلې لوپټ

خو مرغۍ پرې خبره  -غال بول تير شو -والړه ډولۍ راغله« ورا» -ځمالسته

 نشوه نه ئې چا تپوس وكړ چا ياده هم نه كړه كونډه بدبخته د چا په يادوى.

تياره دومره  -پر سړك باندى روانه ده« اديزو»غوټه نيمه شپه شوه مرغۍ د 

ى نه معلومېږى خو مرغۍ نه د مار نه وېرېږى او نه هم د ډېره ده چه د الس ګوت

بيا د سړك نه په ډډه  -غله يا بل ځناور نه د سيند غاړې ته ورېده پښه ئې ونيوله

په ټكرى ئى مخ پت كړ او د زړه له  -ېناستلهښالړهن او لرې د يوه كمره پر سر ك

 نه شروع كړې:اخالصه ئې وژړل وروسته ئې په زړه كښې دا ډول ګيلى له خداى 

اى زما لوه يخدايه! زما د بدنصيبۍ خو اوس د مور په غيږ كښې هم ځاى 

 -او بې برخي خسر ګنۍ كه مى بيګانه خلك و -زه اوس سپېره بلله كېږم -نشته

د هغو نه خو ګيله نشته مګر زه خو نن په خپل كور كښې هم بد پاله او سپيره 
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خدايه تا خو داسى نه  -كولې وبلله شوم افسوس خدايه چه ښځې دې ولى پيدا

 دى ويلى.

دا پښتانه خو ځانونه مسلمانان بولى دوى ولى  -او نه ستا رسول داسى دى

 داسى كوى؟

لمونځونه هم كوى ږيرې ئې  -دوى خود اذانو سره سم جماعت له هم ورځى

شته د دې ډول عبادتونو سره په دى ظلم كولو هم مسلمانان بلل كيږى؟ دوى 

ښې لوى لوى بزرګان او عالمان شته مګر د لور او خور سره چه وايى چه مونږ ك

لور چه پيدا شى بده او  -كوم كارونه كوى هغه خو په كفارو كښې هم نشته

سپيره وى چه واده شى بيا سپيره كيږى چه مړه شى هم سپيره وى خدايه؟ ته په 

 اخرت كښې دوى ته جنت هم وركوې؟

خو هم ستا پيدا يو او د بنى آدم ونږ م -په دنيا كښې ښه ورځ هم پرې راولې

زه خو په دې خبره پوه نشوم ستا  -له ذاته يو مونږ سره دا دومره نارو اولي كېږى

په دې دومره لويه دنيا كښې خو ما د سر سيورى پيدا نكړ كوم كور كښې چه ما 

 -سترګى غړولى وى او وړه پكښې لويه شوې وم هغه هم نن زما دپاره دوزخ شو

دوه كاله كونتون ته ونه كتل او نه ئى دا زړه ته تيره شو چه د دې حال دوى زما 

نو ځكه تا ته التجا كوم چه ما له مرګ راكړى ځكه زما مرګ  -څرنګه و او دى

 لويه پرده ده.

خوراك  -كه څه اورم هغه شرم. زما ناسته او والړه -كه څه هم وايم هغه شرم

ا د شرم بوج له ما نه واخلى او پټه نو زه غواړم چه د -شرم شول -او چښاك ټول

ستا لوى زړه دى. بنى آدم  -شم )سلګۍ... بيا سلګۍ( اې سينه؟ ته لويه پرده ئى

 چه د چا د لوى زړه صفت كوى نو وايى:

ما ته  -ته د دې خپل لوى زړه روى ومنه« ستا زړه لكه درياب دومره دى»

له لويه غيږ كښې ځاى غيږ خوره كړه؟ ته د خداى او رسول روى ومنه ما ته پخپ

 راكړه؟
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 زما د پاره پرده شه. -ما پخپله لويه غيږ كښې ونيسه

تا  -د خداى په دى دومره لويه ځمكه كښې زما دپاره زما د ارام ځاى نشته

 ته ننواتى راغلې يم.

ما مه رټه؟ زه د  -هسى نه چه ته هم زما د خواښى او خسر په شان ما ورټى

توره شپه تا له ننواتى راغلى يم دوى خواخوږى نه مسلمانانو پښتنو د السه په 

دوى د رحم زړونه نه لرى دوى د ظلم نه هم دومره خوند اخلى لكه د رحم نه  -لرى

 نو ته زما ننواتى ومنه؟ -چه ئې زړه سواندى انسان اخلى

او د  -دې نه پس د غړمب يو اواز شو د سيند زړه د مرغۍ په زاريو نرم شو

 ووې: حال په ژبه ئى ورته

زه  -زما لمن لويه ده زما غيږ تا ته خالصه دۀ زه ستا نه خواښى يم او نه خسر

نه هم يو انسان زه تا ته په غيږ كښې ځاى دركوم ښه راغلى؟؟  -نه ستا موريم

 ښه؟؟

 )پښتو نثرونه(
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 اجمل خټك:

 كچكول نه

 

 جومات او قبر

 

 چه په كلى ورننوتم نو د يو قبر په تماشه شوم.

خبره دا وه چه د قبر نه ګير چاپيره د جوارو ډلۍ لګيدلى وې، د  د تماشى

ښو او لرګو امبارونه پراته و، يوى، ج  او ما له غاښو رايښى شوى و قبر نه و د 

ټولې عالقې د زميدارو د مال حال څوكيدار يا ټيكه دار معلوميدو څه ګورم؟ 

يى وغورځولو او چه تازه دين يو ګيډى واوړو او درز شو چه د قبر خوا كښې 

« بابا ستا په اسره ئى پرېږدم او سوى الس به يى درنه غواړم»ورته ئې ووې 

معلومه شوه چه دا بابا څوك ولى اهلل دى او دا ټول له عالقه ترې دومره ويريږې 

چه د ده د بڼ نه ازغى نشى ماتولى او چه دلته څوك څه امانت كړى ورته پاس 

 هم نشى كتالى.

كر كوله چه دا واقعى د دى بابا زور دى او كه د دى خلقو ما په دى خبره ف

عقيدې داسى دې او دې فكر كښې ډوب د كلى څيلمه جومات ته ورسيدم د 

ماښام وخت و، ما وى څه به ټكرى خورى راځه هډو دى جومات كښې ئى واړوه. 

چه جومات كښې مى پښه كيښوده نو مال صاحب راته ني  ني  وكتل را ته ئى 

 وويل:

نګه! دا جومات د خداى كور دى مسافرخانه نه ده، ځه چيرته حجرى ته مل

يا بازار ته الړ شه! زه خوشحال شوم چه شكر دى چه موالنا صاحب حجره او 

 جومات كښې فرق خو كولى شى.
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خو چه خيال مى وكړ نو د جومات څلور واړه ګوټو نه د كټونو، صندوقونو، 

نكونو، پيالو او لرګو مرګونه داسى زړو جامو، ګورى او صابون د پنډكو، چا

 ډك و لكه چه دا جومات هم حجره وى هم مسافرخانه او هم ګودام خانه.

ما مال صاحب ته ووى چه نمونځ كوم نو خير دى بيا ځم هغه جواب راكړو 

تن چا د كوهى بوكه پټه كړېده اوبه نشته بل جومات ته والړ شه! ما چه د 

ښتيا د بوقى پړى چا په چاقو وهلى و او د جومات د كوهى جاج واخيستو نو ر

 خداى د كور نه يې بوقه سره د پړى پټه كړى وه.

دلته نور هم فكرمند شوم ځكه چه عجيبه، مخلوق دى چه د يو قبر نه خو 

وېريږى چه ازغى ترېنه نشى ماتولى او د ټولى عالقى امانتونه ورسره دومره 

وائى دا حال دى چه د خداى نه پراته وى څوك ورته پاس هم نشى كتى او بل خ

دومره نه وېرېږى چه د هغه د كور نه يعنى د جومات نه سره د پړې بوقه پټوى او 

 پروا نه كوى.

او دى زړه كښې مى ووې ملنګه؟ د داسى خلقو نه هور هم لرى كور هم چه د 

كوم كلى خلق د خداى نه زيات د قبر نه وېرېږى كه دوى ډېر ځان ستړى كړى 

نشى موندى، او دا ځكه چه څوك د خداى نه پاغيان وى هغوى تو ښاده ورځ 

 همات نشى سمولى.
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 اجمل خټك:

 كچكول نه

 

 ښه هم ښه بد هم ښه

 

دا مى څويم ځل دى چه دې كلى ته راځم ولى هر ځل چه دې كلى ته راشم نو 

 دلته وېروى ژړاوى او څه غم خو پيښ وى.

 يره؟ داسى غميدلى خلق ما نه دى ليدلى.

وسه كال چه راغلى وم نو دلته يو ښه شاه ځلمى چا مړ كړى و، ټول كلى پر 

 ورته راغونډو او ټولو ورته ژړل.

يره هغه واقعى د ژړلو ځلمى و، ما چه په وينو لېت پېت ولېد نو زما زړه هم 

ټينګ نشو په ژړا شوم ځكه چه د مورو پالر يو شهزاده ځوى و، لكه چه د ګلو 

روزارولى كړى و او چه د ګټې وټې شو او اوه ورځى  لښته وى غريب ئى په خوا

پس يى واده و نو ګنډېرى بى ګناه بى خطا په رڼا ورځ په حجره كښې په چاقو 

ووهلو او پخپلو وينو يى ولمبولو. په كلى كښې داسى څوك نه و چه په ګنډېرى 

 يى لعنت نه ويلو او د دى شهيد پاره يې ژړل نه.

هم هغه حجره ده بل كټ پكښې پروت دى او  نن چه راغلم هم هغه كلى دى

خلق پرې را جمبر دى په چغو چغو ورته ژاړى لكه چه بل يو بى ګناه ځلمې د چا د 

خپلى سرى ډولۍ په ځاى سور كټ ته او د سور شال به ځاې سور كفن ته 

 ورسولو.

چه ور نږدې شوم څه ګورم؟ چه هم هغه سورږيرى كاكا، هم هغه د غټ پګ 

م هغه د لويو بريتو خان هم هغه لنډى هم هغه بوچى چه پروسكال ئى واال بابا، ه
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په يوه وښكى هغه ځلمى شهيد ژړلو او په بل وښكى ئى په ګنډيرى لعنت ويلو 

 نن ئى په سترګو كښې اوښكې دى او په خوله ظالمانو ته بدرد وائى.

ما دى زړه كښې ووې چه خداې دې خير كوې په دې يو كلى يو ظالم څنګه 

ې عادت شويدى چه يو كور د وير نه خالى نه پرېږدې، چه ورنږدې شوم او داس

يو ځوان نه مې تپوس وكړو چه دا بيا څوك بې ګناه وژلى شوى دى چه دا خلق 

شريك ژاړى هغه راته ووې ملنګه! نن ئې ګنډيرى غريب مات غريبان ټول پرې 

 څټ د جيل نه راوړيدى.

 .ماوې كوم ګنډېرى هغه پروسكال چه ئې..

هغه ويل هم هغه غريب مظلوم ګنډيرى نن پاڼسى شو او دا دى ظالمانو 

 ورته څټ مات كړيدى پروت دې چه څوك ئى وينې ورته ژاړى.

ما كچكول ترخ كښې مضبوط كړواو كندمې په اوږه سم كړو، دوه پښې 

مې خپلى كړې دوه پردۍ او دى كلى نه په تيښته راووتم. ماوې چه د كوم كلى 

او ظالم، قاتل او مقتول پسې يو شان ژاړى د هغى نه تيښته په  خلق په مظلوم

 كار ده، په غوى به تل غم وى ښادې به كه خير وى په سترګو نه وينې.
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 سمندر د بدرښو:

 پښتنې نه

 

 صاحب جانه

 

 صاحب جانه خداى پاك د ښايست د دولت ميرمن كړې وه...

رو كارونه د صاحب جانې د پښتون حسن په ليدو پسې ډيرو ناوزګا

پريښى، ډېرو لمونځ ګذارو نمونځونه قضا كړى و، ډير زاهدان ئې په يادولو 

يادولو د ارمان په جهان كښې ورك شوى، دا د صورت او هم د سيرت ميرمن د 

خداى تعالى د رحمت يو مظهر و... ډيرو په لوړو ختلو ځملو ورته بينونه وغږول 

نه وروسول، ډېرو په ځان غلطو ډېرو مستوئې د تپو سره غوږونو ته خپل غږو

ريبارى ور ولېږلې او ډېرو ننګيالو د پښتو په دود هم وغوښته خو هغه... د 

 قيمت خان ځملى په نصيب شوه.

قيمت خان لوړدنګ، سور سپين ځلمى و... دا ښكلې ښايسته ناوې. د ده د 

 كور ډيوه شوه.

رڼآ سره په نوى كور كښې د ناوى وړومبنۍ شپه تيره شوه ورځ د خپلى 

راغله نمر په دنيا پلوشې خورې كړې خو داسې زړونه هم و، چه د هغو د غم شپه 

 نه تلونكى وه او الړه نشوه.

ورځې د جمعې شوې، جمعې مياشتې شوې مياشنى، كالو نه شول، 

كالونه پيړۍ شوې. شپېته كالونه تير شول د قيمت خان بابا عمر پنځه اتيا كاله 

اوېا كالو ته ورسيده خو په دې اوږده موده كښې د  شو او صاحب جانه انۍ اوه

دوى اوالدونه شو نه ځوى او نه لور د ستړى او بى خونده ژوند په اوه اويايم كال 

صاحب جانه انۍ ناروغه شوه څښتن ئى غريب و، خو تر خپلې وسې ئې د ژوند 
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د ملګرې دارو درمل په ښه شان وكړل ولى هر څو چه ئى عالج كيده رنځوره 

ځ په ورځ پرېوته تر دې چه طبيبان ترى پاڅيدل. صاحب جانه انۍ چه په ځان ور

پوهه شوه نو وئې ويل چه ما ته د مراجى نه )د كلى نوم( مشره خور او نور 

خپلوان را وغواړۍ؟ مراجى ته سړى والړ او د رنځورې په تپوس كلى را 

رړل وچليدو، رنځوره ئى وليده بخښل سره واخستى شول، څوك امروزه ال

د خوږ او مينې خپله خپله څوك سپا ته الړل او څوك دوه ورځې پس در هر چا 

اندازه وه آخر نور ټول خلق الړل او مشره خور ورسره پاتى شوه خور د خور 

خدمت له وريده. د مينى او وينى په غم كښې ډېر فرق دى. صاحب جانه انۍ 

ه چه اوبه ئى په څمڅۍ ورځ په ورځ پرېوته حالت ئى خرابېدو، تر دې را ورسيد

كښې ور اچولى، پښې ئى وپړسېدې، د خبرو كولو نه پرېوته پټې سترګى پرته 

وه او خور ورته اوښكى څڅولى اوه شپى ورځى يى د خور له غمه سرونه لګولو 

په اتمه ورځ كچه غرمه ناڅاپه رنځورى سترګى پورته كړى او سر ته ناستى خور 

اشارت ئى پوهه كړه چه ګڼې په ما باندې را  ته يى په غټو غټو وكتل د بڼو په

ټيټه شه غمچنه خور پرې ور ټيټه شوه د نو رنځورى ورته د سريندى د راكښلې 

زير د تار غوندى په نرې او كمزوى آواز ووې چه زما خولې ته دى غوږ را نږدى 

كړه، خور د صاحب جانى په خوله خپل غوږ كيښود او هغى ورته داسى په 

 لينده را كښه. سرينده باندى

خورى زه د لږ ساعت ميلمه يم زما سره يو پټ راز دى چه تقريباً د شپيتو 

كالو راسى زما د زړه په صندوق كښې پټ ساتلى دى نن يى تا ته ځكه ښكاره 

كوم چه د دى دنيا ځنى اوس زما تعلق پركيدونكى دى رنځورى چه دا خبره 

ته ټوله غوږ غوږ شوه لږ ساعت وكړه نو د دمى كولو دپاره غلى شوه او خور ور

 پس صاحب جانى په سرينده لينده داسى راكښه.

خورى زه چه را واده شوم نو په ړومبۍ شپه راته خاوند راغلو، په كټ كښې 

راسره كښيناستيدو، هغه ماته وكتل ما هغه ته وكتل دى ډېر مړغيژن غوندى 
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يوا رورين او و داسى ښكاريدو لكه چه په سر ئى د غم لوى غر پروت وى د 

 سيلى سره ئى ووى:

 هغه: ميلمنى په خير راغلې!

 خداى تعالى دې وبخښه په خير اوسى. -زه

 پس له دې خو به ته د دې كور مېرمن يى. -هغه: 

 انشاء اهلل د خټو ګټو د كور هم او د خپل څښتن د زړه د كور هم. -زه: 

 بې شكه خو...! -هغه: 

 )په حيرانتيا( هن! خو!!!؟ -زه: 

 پښتنه يې؟ -غه: ه

او اوس د  -د پښتون لور -د پښتون نمسى -زه فخر كوم پخپله پښتو -زه: 

 يو پښتون ښځه يم.

 ښه نو د خپلى پښتو له مخه په ما څادر خور كړه په ما پرده واچوه! -هغه: 

 )په حيرانتيا( خم! پرده! پوه نشوم! -زه: 

ونه ويلى شول په دې  پښتنى! ما په وخت د حيا له كبله مور پالر ته -هغه: 

 وجه ستا دا بى مثله ځوانى خاورې ايرې شوه.

 )په ډيره حيرانتيا( خاورى ايرې. -زه: 

 هو! درېغه چه زه ستا د ډولۍ د راتلو نه اول مړ واى. -هغه: 

 نو چل څه دى! ما خو پوه كړه كنه! -زه: 

لكه د ګالب چه ډنډر مات شى زما د څښتن هغه شان څټ ځولۍ ته مات 

 اوو رويې ووې چه: ...شو 

 زه ستا د جينسى وظيفى د پوره كولو جوګه نه يم. -هغه: 

هيڅ غم مه كوه زه پښتنه يم د خپل څښتن سره به تر خپل ژوند پښتو  -زه: 

 وپالم انشاء اهلل تعالى.
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د صاحب جانى خبرى چه مشرى خور واوريدى نو د اوښكو ډنډيې سيالب 

 تار ته يى بيا ترنګ وركړو: شو رنځورى بيا لږه ساه واخيسته او

خورې! ما د هغې اولنۍ شپى راسى څه كم زيات څلويښت كاله هره ورځ 

ى په ژمى لنبلى دى. اوبه مى بيولى دى او تر دى ساعته مى هره هر سحر اوړ

سخته په ځان زغملې ده خو د خاوند سره مى هيچرى شر او ترخه خبره نه ده 

دى چيرى مى ورسته ستغه نېولى نه  كړى. خدمت مى يې په ډېره راستۍ كړى

ده او سره د دې ټولو خبرو د خپل عصمت مرغلره مى هم امانته، سالمته او رڼه 

ساتلى ده. صاحب جانى انۍ نور هم څه ويل خو وخت ختم شو، دې يو اوږد 

چه  -زبېرګى وكړو خور ته ئى يو وار بيا سترګى را پورته كړى دا قدرئى ووى

نايى په شونډو كښې پاتى شوه او د سريندى تار خورى! ما بس وبخښه وي

 وشليدو )انا هلل و انا اليه راجعون(
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 سمندر د بدرښو:

 پښتنى نه

 

 مـاللـه

 

اوه نوى هجرى و د برات د  څه كم زيات د اتيا كالو خبره ده كال دولس سوه

مياشتى اولسمه ورځ وه د پرنګى فوځ د ميوند په ميره كښې پروت و په هر 

امان پوره، په خوراك څكاك موړتك سور اوړى و، د آسمان ساز او س

اوروريدو، ځمكه تيغنه وه ملك سورتنور وكاڼۍ د ګرمۍ له تاوه چاودل، 

پېريانو تنورونه اچول و، هوا سړه لمبه وه اوبه نه وى او كه چيرته كوهۍ يا 

چينه وه نو په هغو د دښمن قبضه وه د مسلمانانو غازيانو سره اوبه خالصى 

ى وى له تندې د هر چابى وتلې وې مرۍ وچې؛ شونډې سپينې تښتيدلې شو

وې، سره د دې مالتړلى والړو او دا يى غوښتل چه د دين دښمن، د آزادۍ 

دښمن د خپل ملك نه وباسى ورك يې كړى خو د دښمن زور ډېرو او خښ ناست 

و و او جنګېدو آخر چه په غازيانو تندې ډېر زور كړو نو داسې وايې چه ځين

 )رض(ځېنو په شا وكتل، زړونه يې پريوتل، وارئې خطا شو، امام حسېن

مسلمانانو ته يو سبق پريښى دى چه كه چيرى هم د حق او باطل ترمينځ جنګ 

وى د باطل ډير زور وى د حق ملګرى په سرونو هم كم وى او په وسله هم اولوږې 

د عزت مرګ تندى پرى هم راشې خو بيا هم بايد دى چه د ذليل ژوند ځنې 

واخلى خو كله كله مسلمانان دا سبق هېر كړى نو ځكه پرى وارخطايى غلبه 

وكړى همدغه وجه چه په ميوند كښې هم مسلمانانو تېښته وكړه او په شا روان 

شول وروستو د دوى ښځى وې په هغو كښې يوې جينۍ سر هسك كړو او د 

وه، مالله د ملى ځان سره ئى ووې چه دا خو كار خراب شو؟ دا جينۍ مالله 
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غرور او كلكى پښتو ډكه په تلوار د ښځو د منځ نه د غازيانو په لور ور روانه 

شوه چه نږدى ورغله لكه زړوره، نره شيره ببره، ودريدله او لكه يوه جرنيله ئې د 

 زړه د اخالصه نعره وكړه چه:

 اى پښتنو ميړنو؟

كښې ئى د د هر جنګېالى پښتون غوږ ته دا چغه ورسيده او په جنګ 

 ماللې ورته وكتل ماللې د زړه د جوشه دا لنډۍ ووى چه:

 يه كه څار:

ــه ميونـــد كـــې شـــهيد نشـــوې   كـــه پـ

 

 خدايږو الليـه بـى ننګـۍ تـه دې سـاتينه      

 

د ماللۍ د لنډۍ يو يو تورى د هر غازى په زړه لكه د غشى ورښخ شو او 

او « اهلل اكبر»ه دې چه دا ټپه ختم كړه نو سمدستۍ ئى د اهلل تعالى نامه واخيست

وږې زمرۍ ئى د دښمن په لور ورمنډه كړه او په منډه كښې يى دا بله  لكه د

 لندۍ شروع كړه:

 يه قربان: ...

 خـــــال بــــه ديــــار پــــه وينــــو كيــــږدم 

 

 چه شـينكى بـاغ كښـې ګـل ګـالب وشـرمومه       

 

د ماتو مسلمانانو غازيانو د غيرت جذبه په جوش شوه، مات زړونه يى 

ړه راژوندى شى د هر غازى په رګ رګ كښې پښتنى وينى جوړ شول لكه چه م

منډه وكړه وېښته ئى ودرېدل، مالله بيا د دوى ترمنځ وتلى او په دښمن ورغلې 

وه هر يو ورپسى ورمنډه كړه او د كفارو په لښكرو ورغلل دښمن څه مقابله خو 

ورته هم وكړه خو مسلمانان چه يو وار په كلكه د اهلل تعالى نوم واخلى نو غرونه 

نه ټېنګېږى آخر دښمن مات شو هغوى به په شا وتښتيدل او ميړنو غازيانو به 

وهل ډېرئى مړه كړل او ډېر وتښتيدل توپې او ګولۍ ترې په ځاى ځاى پاتى 

 دا پښتنى ماللى: -دا چا فتح كړو؟  -شوې ميوند فتح شو

 نه زر هـا ځلمـۍ ورغلـى تـر كمالـه     
 

 نــــه يــــوه نــــره ماللــــه ميوندوالــــه 
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 محمد ايوب خان اڅكزى:

 

 

 اعتبارات

 

وائى چه يوه ورځ يو زاهد و يو رند ميخانه ته وويل ترڅو به په دغه فسق او 

فجور مبتال ئى راځه د ما سره چه د نجات او هدايت په الر دى برابر كړم د رند 

خوښه شوه او د زاهد سره يو، غره ته والړ، هلته د زاهد او رند ټول كائنات 

ب مشتمل و او بس. د يو څه زمانى بعد زاهد ورته وويل چه اوس نو پريوه بشقا

زه ځم چه نور ګمراهان پر الر برابر كړم نو ځكه په بشقاب كښې زما حصه و ما ته 

 راكړه. رند ورته وويل:

چه ستا جدائى وما ته تر حد زياته د غوصى ده و ليكن بشقاب واخله زما 

وويل چه ډير احمق يى زه كم ګداګر او  حصه مى هم تا ته بخښلې ده، زاهد ورته

سوالګر خو نه يم چه ستا حصه و ماته راكوى زه خو صرف هغه قدر غواړم چه 

مذهباً و ماته روا دى يعنى نيمه، رند ورته وويل چه ما تول يى څه فائده نلرى، 

زاهد اصرار وكړ او سر ئې ورند ته خشم ورغلى او بشقاب ئى په زوره پر ووهى 

و زاهد ته وركړ وښوراوى د ميخانې هغه زاړه ياران چه زړونه ئى د  او نيم ئى

جام او مينا په شان صاف او ماحول ئى د امن او سكون څخه معمور يو يو تر 

سترګو تيريدو او په دماغ ئې رسم كيدو ما چه دا حال وليد نو مى وويل چه په 

فقط د حكم په حيث لفظو پوه او په معنى ناپوه د جسم او روح د فرق العملى او 

د الفاظو تعميل د انسانى اوصافو څخه بعيد دې او د بعضى پابندو، او تربيت 

 يافته حيوانانو مترادف حركت دى او بس.
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 محمد ايوب خان اڅكزى:

 

 

 اعتبارات

 

وائى چه يوه ورځ ملكه پخپل محل كښې په يوه كار مشغوله وه، دروازه 

 ه چه وليعهد.وټكيدله، ويلى څوك ئى؟ ورته وويل شو

 ملكى اعتتنا ونكړه او خپل مشغوليت ئى جاري ودرلود.

 د كافى انتظاره بعد، بيا دروازه وټكول شوه ملكې وويلى څوك يې؟

 جواب وركړل شو چه ستا فرمانبردار ځوى.

ملكې فوراً دروازه ور خالصه كړه او ورته ويې ويل چه ګوره ځويه؟ هميشه 

انسانى اوصافو او خصايلو وپيژندل شې  كوشش وكړه چه په دنيا كښې پخپلو

ولى چه دنيا وى حيثيت اضافى او اعتبارى شى دى چه هر وقت فنا كېدونكى 

 دى.

ما چه واوريدوو مې ويل تر څو چه په دنيا كښې د انسانانو تربيت پر 

داسې بلند سطحه او لوړ معيار باندى ونشى د انسانانو دا موجوده فراموش 

وى د جاهالنه خود فراموشيو نه اصالح كېږى او دنيا به  كارى چه عموماً نتيجه

 د حقيقى او انسانى سكون سره هرګز دوچار نشى.
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 ايوب خان اڅكزى:

 

 لنډې ويناوې

 

په مصيبت كښې له چا سره همدردى كول دومره بلندى نه ده لكه په 

 كاميابۍ كښې له چا سره همدردى لرل.

   

 ى لكه د جاى نماز.ډېر خلق د نماز دومره قايل نه د

   

د دنيا څخه ټوله لمن تېرېدل دومره مشكل كار نه دى لكه په اغزو بنده لمن 

 صحيح او سالمته راوړل چه مشكل كار دى.

   

په دنيا كښې آسانترين كار تر ژوند تېرېدل دى او مشكلترين كار ژوند 

 تېرول دى.

   

توقع لرم چه نيكى په دې  زه په دنيا كښې د هغو اشخاصو څخه هم د لطف

 دنيا كښې كوى او انعام يې په بله دنيا كښې غواړى.

   

د شاعر دنيا ډېره صلح جو او امن پسنده ده كه زمونږ په تمدن، اخالقو، او 

 سياستو كښې شاعرانه اخالق پيدا شى نو دا دنيا زمونږ جنت كېداى شى.
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 مجروح: -ش

 

 د علم په باب كښې

 

ونه كړئ چه زه د علم په فضيلت كښې كومه موعظه كوم،  ګورئ؟ دا ګمان

ځكه علم د دې څخه بې نيازه دى چه په فضيلت كښې ئې څه وويل شى )آفتاب 

آمد دليل آفتاب( او انسان هم )زمونږ په شمول انشاء اهلل تعالى( له دې مرحلې 

 څخه تير شوى چه هغه ته د علم د فضيلت په حقله څه وويل شى.

مه كوئ چه ګوندې زه د علم په حقيقت كښې څه وايم نه دا هم! دا تصور هم 

 ځكه د علم حقيقت باندې څه ويل ما غوندې سړى ته ګران كار دى.

ډېره موده كېږى چه د فلسفى د قلمرو نه ټول علوم )د تجربې د طريقې په 

بناء( وتلې دى او استقالل ئې غوره كړى دى يواځى څه چه فلسفې ته پاتې 

هيات، اخالق، او ايستيمالوجى يعنى د علم پر حقيقت باندې شوى هغه ال

بحث دى چه د هغې د افادې دپاره ډېر دقيق نظر او صالحيت په كار دى او 

نه دى، نو راځئ چه د علم په بهرسمدستى د دې مقالې له نظر اندازه هم 

سرګذشت باندې خبرې وكړو او د علم داستان يا د علم تاريخ باندې ځان 

ړو، مګر افسوس، د علم قصه هم دومره اوږده او دومره پېچلې ده چه مشغول ك

له هر قلمه او له هرې خولې د هغې ليكل او ويل پوره نه دى، خو كه ستاسى 

اجازه وى زه به لږ ډېر د علم د تطور د تاريخ لنډيز يا د علم د تطور خالصه تاسو 

ست، خام بدم، حاصل عمرم سه سخن بيش ني»ته وړاندې كړم او هغه دا چه 

نو راځئ چه د علم تماشا هم په دې درې واړو مرحلو كښې « پخته شدم، سوختم

 وكړو.
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يو وخت خلكو ګمان كاوه چه د يونان په خواو شا كومه نامعلومه جزيره 

او كښې او د بابل په ښار كښې چرته يو برج دى او په دې برج كښې علم 

م او چل ول ځينى خلك معلومات او مغيبات ذخيره شوى دى په كوم طلس

ورننوزى او له هغه ځايه د كائناتو اسرار او د شياؤ حقائق ځان ته معلوموى علم 

 او پوهه، اختراع او ابتكار ټول د دغه برج څخه د نيك بختو الس ته ورځى.

ېڅ يو د تكامل د نظريې نه را په دې خوا انسان په دې پوه شوه چه ه

هم د نورو حاطې نه بهر نه دى او علم اجتماعى مظهر د تكامل د قانون د ا

څيزونو په څېر تغير او تبديل حركت او سكون، آغاز او انجام لرى او دا هم لكه 

دا نور اجتماعى مؤسساتو د يو خاص بدايت نه دې نهايت ته )پرزېدلى، 

 غورځېدلى، خوزېدلى( را رسېدلى دى.

ېدلى دى، ګويا يعنى علم هم د تكامل او تطور په الس كښې لوبېږى او لوب

دا نظريه هغه شاعرانه مفكوره چه خامى او پختيا اورژېدل د عمر حاصل ګڼى 

 رېښتينى بولى.

هو! لكه هرڅه چه بې د خداى له ذاته )جل و على شانه( متغير او متبدل 

وى او د تكامل د سير په قدمونو د يو ابتدائى ناقص صورت نه يو جامع او 

رنګ د انسان ټول اجتماعى تاسيسات هم كامل شكل ته اوړى را اوړى دا 

متغير او متبدل دى، د ده علم، د ده پوهى، د ده فلسفې او د ده فكر د تطور 

 مراحل تېر كړى او تېروى ئې.

نظريې په بنا علم هم تاريخ لرى او د دې تاريخ په رڼا كښې علم دومره  ېد د

رى لكه طفل اوړېدونكى او اوښتونكى او غورزېدونكى او پرمخ تلونكى ښكا

 چه د مور د غېږى را وزى او د حيات مراحل طى كوى.

مونږ وويل چه علم هم د انسان د نورو اجتماعى مؤسساتو په شان د تكامل 

د قانون تابع دى او د انسان په اجتماعى مؤسساتو كښې يو هم دولت 

)حكومت( دى كه مونږ علم د دولت سره مقايسه او مشابه كړو زيات به مناسب 
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ځكه دولت د انسان په څت او علم د انسان پر مغزو حكم فرمائى كړې ده، د وى 

دولت د اوامرو او نواهيو انتقياد د قانون په نامه او د علم د احكامو د قواعدو 

په نامه پيروى شوې ده، دا دواړه د قوت او د سلطى خاوندان دى نو ځكه يو بل 

ه مزله كښې درى دورى ته سره ورته او مشابه دى، دولت د خپل تكامل پ

 درلودى:

د پالر او د كورنۍ د مشرانو حكومت چه په پاى كښې قبيلوى طوائف  -۶

 الملوكۍ ته منجر شوى.

متمركزه او قوى حكومتونه چه په پاى كښې جهان شموله امپايرونه  -۲

 )شاهنشاهۍ( جوړې شوې.

ه ملى حكومتونه چه دموكراسى او د عواملو د هغې نتيجه او خاصه د -۳

او له مرحله د هرج و مرج او د ناركۍ دوره ده دوهمه دوره كښې په انسانى 

جوامعو كښې اداره په ډېر قوت سره ليدل كېږى او دسپلين د اندازې نه 

زياتېږى د اقدار خاوندانو ته سرونه ټيټېږى او اطاعت ئې كېږى، په دريمه 

اوس كه مونږ مرحله كښې قانون د مقتدرينو ځاى نيسى او جمعيت قوى كېږى 

ه مقايسه او تطبيق كړو علم هم دا درې مرحلې لرى چه دلته به پر علم د دولت سر

 هره مرحله بېله بېله پيښه وكړو او لږه لږه به يې وڅېړو.

 د هرج و مرج يا اناركۍ دوره: -۶

په دې دوره كښې هر سړى د علم ادعا كوى او هېڅوك عالم ندى په دې 

نه دى  م عمل سويې ته )لكه څرنګه چه ښائې(مرحله كښې انسان ال د تقسي

رسېدلى، نو هر سړى هر كار كوى او هېڅوك په هېڅ كار كښې )لكه څرنګه چه 

ښائې( استعداد او لياقت نه لرى، هر سړى هر څه چه كړرى هغه ريبى او هغه 

خورى د خپلو ساتلو شويو حيواناتو نه ځان ته جامې او غذا اخلى، تجارت په 

مراحلو كښې ښكارى هر څوك خپل مازاد توليدات د بل د زيات ډېر ابتدائى 

شوى مال سره جنس په جنس بدلوى او د تاجر په نامه كومه خاصه طبقه نه  
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موندله كېږى، هره كورنۍ يا قبيله د خپلو رمو او ګلو او ورشو او سيمو حاكمه 

د امنيې ده او د هغې د حفاظت دپاره د نورو تجاوزونه په خپل سر دفاع كوى او 

او پوليس په نامه څه نه ښكارى د حاكم او قاضى په حيثيت څوك منځ ته نه 

راځى، داسې هم ال د علم او د پوهې خاوندانو كومه خاصه طبقه نه ده جوړه كړى 

او د هر چا هر څه زده دى او د مكتب په نامه كوم خاص مركز د علم دپاره نشته 

د زراعت او مالدارۍ په اطرافو  په دې مرحله كښې د ستاره شناسۍ معلومات

كښې پوهه د عالج او طبابت په نامه ټوټكې د هر جا سره شته او هر سړى د 

خپلې زمانې دايرة المعارف دى، هر سړى په دې وخت كښې د خپل كور يا 

كورنۍ مدرسه كښې د خپل زمانې را ټول شوې معلومات زده كوى دا 

د هر فرد مغزو ته د جمعيت نه ژبې سره سم  معلومات يا مفاهيم د مورنۍ 

 منتقل كېږى.

تاسې خو پوهېږئ، چه ژبه په خپله د ډېرو افكارو او مفاهيمو حامله او د 

ډېرو حقائقو ناقله ده د هر چا د علم افق د هر چا د فكر قالب د هغه مورنۍ ژبه او 

يا زده كړى فرهنګ دى )له فرهنګ مطلب د لغاتو مجموعه ده( همدا وجه ده چه 

لماؤ ژبه وسيعه او د بې علمه خلك ژبه محدوده ده په دې دوره كښې علم د د ع

خرافاتو سره د كوډو او ټوټكو سره ګډوډ او لړلى دى او د علم او د جادو د علم 

او د افسانې په منځ كښې توپير نه ليدل كېږى، د حساب او رياضى او ستاره 

ه د خرافاتو پسندۍ شناسۍ سره ساحرانه ذهنيتونه او د طب او د زراعت سر

فكرونه يوځاى او تړلى دى په دې دوره كښې د علت او د معلول په سلسله 

كښې بې ربطې موجوده ده د طبيعت ډېرو پېچيده عاليمو او پېښو ته ساده 

سببونه او ډېرو ساده او ښكاره مظاهرو ته كاږه واږه علتونه پيدا كړى او خپل 

ه د كوډګرو په نيولو تعبير كېږى او د ځان غولوى مثالً د سپوږمۍ د تورېدلو ن

جاذبې د قانون په ځاى د زمكې د مدار دپاره د غوائۍ ښكر په فكرونو كښې 

 ګرځى.
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 دا سبب دى چه مونږ داد ور هرج و مرج او د اناركيزم دوره وګڼله.

 د تمركز او اقتدار مرحله: -۲

ات په دې دوره كښې د تقسيم عمل په وجه په انسانى جوامعو كښې طبق

ليدل كېږى او يوه طبقه هم د علماؤ په نامه منځ ته راځى. علم د بدويت د مرحلې 

نه راوتلى او څه ناڅه پرمخ تګ ئې كړى دى. دې مرحلې كښې كه څه هم ټول 

علوم په يوه ځاى كښې او يا يوه فكر كښې را غونډ دى، مګر ساحه ئې لويه او 

ل دايرونه را وتلى دى او د نظر اندازئې وسيع دى علم او فلسفه لكه سور ال

علماؤ په پټكى كښې له ورايه برېښ كوى او معلومېږى. په دې دوره كښې لكه 

چه د اقتدار خاوندان د چا مشوره نه منى او يا يوې طبقې ته د نورو خلكو نه 

ځان بل شان ښكارى او د اشرافو خطاب لرى، علم هم له خپله اقتداره كار اخلى 

نه ږدى، د عالم او د جاهل په منځ كښې بېلتون كنده او د چا خبرې ته غوږ 

 دومره ژوره او ارته ده چه پر هغې باندې د ارتباط پول نه ايښودل كېږى.

لكه څومره چه حاكم له محكومه جدا دى. لكه څومره چه د هغه او د ده په 

ذهنيت كښې فرق دى هومره د عالم او د جاهل په منځ كښې افتراق او اختالف 

ى په دې مرحله كښې د عالم وينا لكه د حاكم فرمان بې اعتراضه منل موجود د

كېږى او په دې نامه فالنى عالم ويلى د علم فرامين چلېږى او په هغې كښې 

بحث ته مجال نه وركول كېږى د دې نظرياتو د نه منلو په وجه خلكو ته سزا 

راط او د وركوله كېږى او له جميعت ځنى شړل كېږى، په دې مرحله كښې د سق

افالطون او د ارسطو نظريات پېړۍ پېړۍ د انسان په مغزو بې قيده او شرطه 

حكومت كوى او د هغاې مخالف كه د ګاليلى غونډې سړى هم پيدا شى د 

 قاضى مخې ته ئې د محاكمې دپاره راكاږى.

 په دې مرحلې كښې په اسالفو او د صالحيت پر خاوندانو انتقاد ګناه ده.

انتقاد قوت خو نه و چه د دې نظرياتو پر حقانيت باندې  له عوامو سره د

بحث وكړى او خواصو هم د تقليد افيونو دومره سست كړى و چه د انتقاد او د 
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ابتكار قدرت پكښې پيدا كيده نه علماء هم لكه اشراف په خپلو خيالى 

 قصرونو كښې ناست و او له پاسه به يې د عوامو ټيټې سطحې ته كتل.

يات د نفرت او كله كله د رحم او شفقت و، دوى هم د پيروۍ او دا كتل به ز

 د تقليد د طلسم څخه نشو وتالى.

 د علم د ديموكراسۍ دوره: -۳

په دې مرحله كښې علم هم لكه سياست او حكومت د عوامو الس ته راځى 

او د علم د پوهې او د نشر په سبب په هر چا كښې د خپل نظر د ښكارولو 

ى په دې مرحله كښې د زړې زمانې د علم اقتدار طلسم صالحيت پيدا كېږ

ماتېږى او پر فلسفه او سيانس او په افالطون او په ارسطو باندې اعتراض او 

انتقاد رواج پيدا كوى. په دې مرحله كښې علمى انجمنونه او جمعيتونه د 

پارلمان غوندې صالحيت د يوې محدودې طبقې د السه اخلى او د تتبع او 

قراء جزئيات لكه ستطريقه د قياس برهانى نه معتبر ګڼل كېږى او د اقراء تاس

رايه عامه د علمى مسايلو د تائيد دپاره د نظر الندې نيول كېږى په دى مرحله 

د طبيعت د مظاهرو طبقه بندى تحليل او تجزيه په ډېر دقت سره كېږى او كښې 

هغو قوانينو په د طبيعت د ټولو مظاهرو دپاره خاص قوانين منل كېږى چه د 

 بركت ډېرې مشكلى مسئلى او سواالت حل كېږى.

په دې مرحله كښې د طبيعت د ميكانيزم مفكوره منځ ته راځى او د خود 

 سرى او خود رائى خپل ځاى په علومو كښې هم قوانينو او ترتيب ته پرږدى.

صور او نارسائى قلويه خبره دا ده چه په دې مرحله كښې انسان د خپل فكر 

ملتفت كېږى او د ماوراء الطبيعه د سرګمى مشورى نه حياتى مسايلو ته ته 

توجه كوى ګويا انسان دې ظرافت او حقيقت ته رسى چه د انسان فكر د 

كائيناتو د اسرارو د حل كولو او د وجود ماهيت ته د رسيدلو دپاره نه دى برابر 

زمره ژوندون تر بايد دا فكر د حيات د بقا دپاره په كار واچول شى او خپل رو

 نظر الندى ونيسى.
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په دې مرحله كښې ما فوق الطبيعه په زړه، طبيعت او په دماغ كښې ځاى 

پيدا كوى يعنى د واجب د تصديق دپاره مينې او اخالص او د ممكن د تسخير 

دپاره عقل او فكر ته خلك متوسل كېږى په دې مرحله كښې د تجربې او 

رواج پيدا كوى او د حيوان او د نبات او د تجزيې طريقه په اكثرو علومو كښې 

مائع او د ګاز او د هغې او د دې حتى د ذرې ګېده سپړل كېږى او د هغې د 

تركيب او د ترتيب نه خلك ځان خبروى علم نور د بلند پروازۍ د آسمان د 

حيات او دتطبيق ځمكى ته را كوزېږى او د صنعت د پېشرفت په الره كښې د 

وى د دې دورې خصوصيت په دې الفاظو كښې لنډېدى انسان سره مرسته ك

ى د معنشى چه علم نه يواځى د علم دپاره تر نظر الندې نيول كېږى بلكه د 

افاديت او د په كار راتللو خوا ته اعتنا كوى د انسان د فكر محصول او د هر چا 

راْيې ته د احترام په سترګه كتل كېږى تعصبات او تنګ نظرى له هرې ناحيې 

وى د علم په ساحه كښې وركېږى علم او دولت سربېره په دې مشابهتونو يو  چه

بل مشابهت هم سره لرى او هغه جنګ او جګړه ده، د علومو په منځ كښې هم 

 جګړه او مشاجره لكه چه د دولتونو په منځ كښې پېښېږى پېښه شوې ده.

ده،  ډېر علمونه دى چه يو له بل سره ئې ناسازى او خواشينى ښكاره كړې

ډېر علوم دى چه يو د بل له سرحده تېرېږى او د بل په قلمرو كښې تصرفات 

كوى، ډېر علوم شته د سرحد د اشغال په وجه د دوى په منځ كښې سرحدى 

پېښى او واقعات پيدا كېږى، د دې مشاجراتو د رفعې د پاره كار شوى او كار 

ى او منل كيږى. كېږى او د ګډ ژوند )زيست باهمى( پاليسۍ دلته هم منل شو

يوه بله خبره د يادولو وړ ده او هغه دا چه دې دور ته د زمانې تعيين ممكن ندى. 

داسې آثار او مظاهر د انسان په ټولنه كښې اوس هم ليدل كېږى چه د اولې 

دورې سره څه لږ ډېر مشاپهت لرى او يا كت مټ د هغې زمانې يادګار او ميراث 

ر اوس هم سترګو ته راځى چه د دوهمې دورې معلومېږى او داسې عاليم او آثا

 صبغه لرى.
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هر څه چه وى وى به ولى د علم روش د علم آينده او د علم اسلوب د دريمې 

روان دى، علم د تجربې او د مثبتيت په  دورې په پاليسۍ بنا شوى او پر مخ

ساحه كښې حسابى او يا رياضى كېږى علم د هر څه دپاره يوه سلسله اوزان او 

دير، طبقه بندى او مقياسات ټاكى او اوس اوس ئې د هر څه نه زيات ذرې مقا

ته د اميد سترګى نيولى دى خداى دې كاندى چه دا د دوهمې دورې باقيات 

يعنى د اقتدار خاوندان او يا د امپرياليزم شوقيان ذره د خپلو شومو اغراضو 

سعادت دپاره د دپاره استخدام نه كړى او علماء پرېږدى چه د بشر د خير او 

 انسان د مشترك كور دپاره خدمت وكړى.
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 «:شفيق»محمد موسى 

 

 بـركــت

 

(۶) 

د خان صاحب كلى د هغې لويې الرى په سر پروت دى كومه چه پايتخت په 

لمر ختيځ واليت پورى تړلې همدغه الره ده چه د لمر ختيځې خوا ته د غرونو 

نباسى او ورنه باسى ئې په همدې هيواد ته خپل او پردى، كورنې او پرديس را ن

الره ما كلونه كلونه پخوا د خپل پالر سره يوځاى سفر كړى او دا سفر به تل د 

هغه موجود په شاكيدو په كوم په چه هر ځه د بنياد مونه نيولى آن تر تيګو، 

وسپنو، غلو، څارووو او مراغانو پورې بارو او الرۍ به ئې ورته ويل. د خان 

خوړ كښې پروت دى او چه د الرې دوه سره پايتخت او د لمر  صاحب كلى په يو

ختيځ واليت لوى ښار ونيسو نو دا ځاى به ئى لويدځې خوا ته څيرمه پروت وى 

د الرى لمر خاته خوا ته برخه هم هماغومره سړه او هيبتناكه او د خطر نه ډكه ده 

غلو، او داړه لكه د مغرب خوائې. په كورنۍ برخه كښې يې د ليوانو د بيګر، د 

مارو او سيالبونو خطر زيات دى مګر په برنۍ خوا كښې د يو هيبتناك ګړنګ 

 شته چه يوازې په يوازى د دې ټولو خطرو سره مساوى دى.

د الرۍ ويشتونكى چه په دغه ګړنګ را برابر شى نو په روغه تيريدل، ختل 

حد له را او كوزيدل ورنه معجزه ګڼې، په الرۍ كښې سواره كسان چه د ګړنګ 

ورسېږى نو هر څومره سورتونه او دعاګانې ئې چه زده وى هغه ټ،لې ختمې 

كړى، شش كليمې درستې كړې او ځان په مړوو شمارى، د لوى ځوان نذر ومنى 

او اخرت ئې سترګو ته ورديږى. په دى خپه شى چه ولى ئى وصيت نه دى كړى 

هغه ميا صاحب او ولى ئى حج نه دى كړى، ولى ئى لمونځ قضا كړى، ولى ئى 
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هغه پاچا صاحب د ځان نه خپه كړى دى زما پخپله ياديږى چه كله به الرۍ دې 

ګړنګ ته نژدى كيده نو ما به تباشير د جيب نه را وويست او د الرۍ په وسپنو 

 او لرګو به مى په څو څو واره وليكل:

 ما ته دا ويل شوى وو« يا اهلل خير، خدا حافظ، يا غوث االعظم دستګير»

چه سړى دا عبارات په كومه الرۍ وليكى نو هغه نه اوړى رښتيا رښتيا او 

 دروغ دروغ چه زمونږ الرى تل د ګړنګ نه سالمتې تېريدلې.

(۲) 

دولس كاله پخوا د دغه كلى هوښيار او پوه خان صاحب چه هم ئى د زمانى 

ډېرې سړې تودې ليدلى وې او هم د خداى په الره سم و، يوه ورځ سهار په 

 ومات كښې خپلو كليوالو ته وويل:ج

هلكو! سږكال چه دا خوړ زمونږ او ستاسى كلى ته تنبه شوى و اوورنه چپ 

شو دا بى څه نه دى. ما ته داسى معلوميږى لكه چه په همدغه شاوخوا كښې د 

كلئ د خوړ پلو ديوال ته نژدى كوم شهيد پروت دى هر چا چه كومه نښه وليده 

ورځى چه تيرى شوى يو ببر سرى غوندې سړى خان ما ته دى ووايى دوه درى 

 صاحب ته راغى او د شهيد د نښې د پيدا كېدو زيرى ئى وركړ.

بله ورځ د ببر سرى سړى سر نور هم پسې ببر شو، څڼى ئى اوږدې شوې، د 

سر وېښتان ئى كړى كړى شول، يو كچكول ئى غاړى ته واچولو او د كلۍ د 

ن قبر ته ديره شوه. د قبر دپاسه ئى يوه سره خوړپلو ديوالو ته نژدى يو لوړ شا

جنډه لكه كړه او ځان ئى د شهيد ملنګ كړ قبر چه زيارت شو او ټول عناصر ئى 

پوره شول نو د كلى خلك به ئې جوپى جوپى زيارت ته راتلل او دعا به يې ورته 

كوله، كال ته چه بيا د خوړ د مستۍ شپى راغلى او كلى ته څېرمه شوه خلك 

و او نوريې په تشه دعا ډاډ ګيرنه كيده د هر چا چه څه په وسه كښې و  وارخطا

شهيده! دى خوړ ته »هغه به ئى زيارت ته را ځغلول او همدا سوالونه به ئى كول 

خوړ بيا د شهيد د قبر سره ودړيد او په كلى را ونه خوت. دى « دى زور وښيه
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ر وكړ بلكه د ملنګ او د حادثى نه يوازى د كلى د خلكو او زيارت په رابطه تاثي

شهيد په عالئقو كښې ئى هم يوه تازګى پيدا كړه. ملنګ توب په مجاورتوب 

بدل شو. كه پخوا به شهيد د ملنګ روح له قوت وركاوه اوس ئى مال هم تړى او 

جيب ئى هم ډكوى. د لويو كسانو په خواپورى چه سړى پريوزى بى څه خوئى نه 

برسېره به هم كليوال زيارت له تلل راتلل پريږدى د خوړ د مستۍ د شپو نه 

ښځى غوښتى، نجونو به ميړونه، ميړو ښو به زانګو اچولى اوالد به هلكانو به 

ئى غوښته پنوبه نذرونه منل چه ګرانى شى د چا به چه سره مخه وه هغوى به د 

زيارت خاور په ځان پوروى مښلى چه ښه شې، مرادونه به چه تر سره شول نو په 

ښې به نذر پخېدلو او خلك به پرى را ټوليدل د دى ټولو واقعاتو زيارت ك

نګرانى به ببر سرى ملنګ مجاور كوله. همدى راشه درشه هغه مجبور كړ چه د 

د « مشتريانو»او  «مراجعينو»زيارت سره يوه كوټه هم جوړه كړى او هلته د 

د شهيد استقبال څه تيارى هم ونيس. د خان صاحب بيبيانې او هغه پخپله هم 

 زيارت له هميشه تلو راتلو...

خان صاحب به تل په دى خبره د ځان سره ډېر خوشالېدلو چه د شهيد قبر د 

ده د هڅى او باعثتيا په اثر پيدا شو او دې خبرې به ورته ال ډېره مزه وركوله چه 

 د شهيد قبر د ده په ځمكه كښې پيدا شو...

(۳) 

ت ډول ټكورئى زياتېده په هماغه څومره چه د شهيد اواز خپرېده او د زيا

اندازه ئې چنډې هم لوړېدلى. د الرى په سر به چه الرۍ تېرېدلى اوس به هغو 

 سورليو هم د زيارت سرې جندې...

د ورايه ليدلې كله كله به چه الرۍ د خان صاحب د كلى خوا ته د اوبو يا د 

ه كومو به چه په دمى دپاره ودريدې نو هغو سورليو به زيارت ته له ورا دعا كول

الرۍ كښې پخوا هم سفر كړى و او سترګى ئى پخى شوې وې مګر نوكى سواره 
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به تل په منډو منډو د شهيد زيارت ته په خپله ورتلل او د خير سفر به ئې ورنه 

 غوښتلو د ګړنګ وېرى به تل په دې دعاګانو كښې يو خاص تاثير لرلو...

ه كښې د هر چا نه زياته ميړانه طبيعى ده چه سورليو به د نذرانى په وركړ

ښودله. د ملنګ عائدات ورځ په ورځ زياتيدل د هغه په كړه وړه كښې كوم 

پدلون رانه غى مګر شتمنى ئى پټه پاتى نشوه ګروۍ ئې واچولې، واده ئې وكړ 

او ماو تا ته ئې پټ پټ قرضونه هم وركړل. خان صاحب خو زيارت ته پوره 

ه ترقۍ ورله خوند ورنه كړه. د يوې خوا نه د ده عقيده لرله، مګر د ملنګ دومر

خپل اقتصادى حالت چندانى ښه نه و د بلې خوا نه دا خبره هم بايد په ياد ولرو 

چه د ده خانى د خلكو په احتياج والړه وه نو د دغه رفع كول د ده نفوذ ته صدمه 

 كړې وه.رسول و، برسېره پر دې د زيارت جم و جوش د ده حجره او دېره هم ماته 

هر څومره چورتونه به ئې چه ځان سره وهل د دغه كار تدبير ئې نه شو 

 جوړولې او دا په شا راوړلې بال يى نه شوه وركولې.

شپې او ورځې، جومې او مياشتې خان صاحب په همدغه فكر بوخت و، او 

 د خپلو تجربو په درياب كښې ئى د دې معمې په حل پسې غوټې وهلې.

 

(۴) 

د كلې نه يو څو ميله لرې نمر خا ته خواته ځوړې كې يوې د خان صاحب 

په هغو سړو شپو كښې چې د الريو شمېر هم كم و، د  درنې الرې تېل خالص كړه.

ماښام تر تيارو پورې هېڅ موټر پېښه ونكړه. د شپې د پاره سورليو يوې كوټنۍ 

امې ئې ته ځان ورساوه او هلته پرې وتل. سهار چه را پاڅيدل يوازې د غاړې ج

په ځاى وى او نور ترى هر څه غلو وړى و. خبره طبعاً حكومت ته الړه او د هغه 

ځاى نه سپاهيان او اوالدار د خان صاحب كلې ته راغلل او د ده په حجره كښې 

ئې د تحقيقاتو ټغر وغړاوه چه وهل او ټكول او نورى ټولې بې شرمۍ ورپسى 
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له را پيدا كوې او كه مونږ پخپله غ»را روانى وې اوالدار خان صاحب ته وويل: 

 «.ورپسې بډى ووهو؟

خان صاحب د سپاهيانو خرڅ وركړ او وعده ئې ورسره وكړه چه كه په درې 

شپو كښې ئى د سورليو كالى پيدا نه كړل او غل ئې حكومت ته ونه ښود، نو 

 بيا د هغوى خوښه چه د ده دهقانانو او ولس سره هر څه كوى.

ب د كلى خلك را ټول كړل او ورته ئې وويل: سپاهيان الړل خان صاح

هلكو! دا غال به ضرور پيدا كوئ، غل په تاسې كښې دى دلته خو د اسمان نه »

څوك راتلې نه شې. هر څه چه شوى خير دى غلطې له هر چا نه كېږى، توبه 

وباسئ او ځان د حكومت د بازخواست او د اخرت د بدى ورځې نه بچ كړئ. زه به 

ګناه لمن وغوړړم هر چا چه مال اخيستې وى بېګا ته دې د شهيد هم ستاسې په 

په زيارت واچوى او ځان دې هم نه ښيې، زه به پخپله د سپاهيانو او د حكومت 

يو نوكر مكلف كړ د ماښام تياره چه ټينګه شه، خان صاحب خپل «. چاره وكړم

ې واچول نو چه زيارت د غرونو كوم ډډ ته پټ شې او كه چا څه را وړل او هلته ئ

دى دى پرى فوراً خبر كړى. شپه د نيمې نه اوښې وه، چه د تيارو د ګېدې نه يو 

څوك را ووت او يو دوه اوږدو پېټې ئې په زرات كښې ګوزار كړل او خپله 

 الرئى ونيوله.

د خان صاحب نوكر په منډه هغه خبر كړ او هغه دواړه يوه رقعه حكومت ته 

شو سپاهيان د سهار په خړو كښې را ورسېدل  وليكله چه غل د ماله سره پيدا

او خان صاحب د ګوتو نه ونيول او په مال ئې ودرول او بيا ئى د ملنګ د كوټنۍ 

په دروازه ورننويستل. د ملنګ مټې هماغلته وتړل شوې او مخ په حكومت 

 روان كړى شو.
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(۵) 

ه ئې چه د ملنګ نه خاطر جمع شولو د زيارت ادارې او تنظيم ت خان صاحب

كړ، فوراً يى خپل يو « مصادره»پام شو. د ده لومړنى اقدام دا و چه زيارت يى 

ببر ږيرى نوكر ته امر وكړ چه د زيارت يوه نښه د الريو د سرك په سر ودروى. 

جنډه لكه كړى، د وسپنې پنجه او سره ټوټه ورپورې وتړى او يوه كوډۍ جوړه 

دا كار چه تمام شو خان صاحب  كړى او ډېرې رنګينې ټوتى ورپورې غوته كړې.

نوكر ته وويل چه اوږدې جامى واغوندى سر او پښې لوڅى كړى او په كړډۍ 

يا اهلل خير... »كښى ديره شى، هر يوه الرۍ چه راځى غږ دې ورباندى كوى چه: 

 د اصل زيارت د پاره هم خان صاحب يوه چاره وسنجوله.« سفر بى خطر

الريو سرك ته د زيارت د مركز د نقلولو  د ده يو سر تنبه امام و چه هغه د

 سره چه د خان صاحب اصلى آرزو وه شديد مخالفت وكړ.

د خان صاحب او د هغه تر منځه ډېرى مباحثى وشوې چه تقريباً حاصل ئې 

 داو:

ډير خلك ورته »د خان صاحب: دا زيارت كه د لوى سرك په سر جوړ كړو. 

 «يږى او هم د كلى خلكو ته.رسېدى شى او بركت به ئى هم مسافرو ته رس

مال صاحب: زيارت د چا په خوښه نه جوړېږى. دا شهيد رحمت اهلل عليه 

 همدلته پيدا شوى او همدلته ورباندې قبر جوړ شوى دى.

 دلته خو نه دى پيدا شوى خداى خبر چه اصل كښې ئى قبر چېرته و. -

دا ده  خير خو مپارك هډوكى ئې همدلته پيدا شوى دى او شعرى مسئله -

 چه د يو قبر خوځول بى ضرورته جايز نه دى.

 دا هم يو ضرورت دى چه خلك ورته ښه ورسېږى. -

 نه داسى نه ده ضرورت په كتابونو كښې په خپله بيان شوى دى. -

د نبى آخر زمان عليه الصلواة و السالم په شروع كښې هېڅ بى بيانه نه دى  -

 پاتى شوى.
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 طريق عام يو شرعى ضرورت دى. -

 طريق عام يعنى څه؟ -

 لويه الر. -

 ولى هغه باچهى سرك تا نه لويه الره نه ښكارې، كه څنګه؟ -

نه مطلب دا دى چه يوه عامه الره په يو قبر راشى نو هغه ورته ورانيدلى  -

 شى.

استغفر اهلل! لويه ځوانه را اورسيږى. چا ويلى چه مونږ د شهيد قبر  -

 هغلته د هغه لوى سرك په غاړه جوړوو.ورانوو. مونږ فقط د همده زيارت 

 دا كار په شرع كښې ناروا دى.

دا خو د شهيد درنښت دى. شهيد بركت په خو هر ځاى كښى يو شان وى څه 

دا ځاى او څه هغه ځاى ته په شرع كښې فلسفى لتوې او په خپل فكر پسى 

ما ګرځى ستا په دې كښې نور كار نشته دا ځمكه هم زما ده او هغه ځمكه هم ز

ده زما بابا مشر خان دې خداى پاك غرق رحمت كړى هغه به ويل چه د هغه كوز 

 ورسك څخه را پورته او د هغه بر ګړنګ څخه را ښكته د اسمان هم زمونږ دى.

ځمكه زما ده او شهيد زما دى چه هر چيرته يې ښخوم، ستا پكښې كار 

 نشته.

پوښتنه هم كوى  ښه ده ځمكه خو ستا ده، ګورو به چه څوك د نبى د شرعى

 كه نه.

دلته خان صاحب څه لږ غوندې ډيل وكړ. دى چه يو تجربه كار سړى و، د 

 مال صاحب د اخطار په معنى پوره ورسيد.

دواړه ئى په ذهن كښې غټى غټى سپينې سپينې پكړې نرى نرى تبرګى او 

 تر اوږو پورى څنى وګرځيدى.
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مګر مال صاحب ته يې  د طالبانو د قوت او هيبت د تخيل نه دننه ولړزېد،

په ښكاره هېڅ وارخطايى ونه ښوده همدومره يې وويل ښه ده ګورو، به چه څه 

 سبا له به سره بيا خبرې وكړو. كېږى

خان صاحب او مال صاحب په دى سره جوړ شول چه د شهيد ګټه وټه دې د 

دواړو شريكه وى. مال صاحب به دا خبره د نبى په شرع برابره وګڼى چه خان 

د الريو د سرك په سر د شهيد جنډه او پنجه لكه كړى او يوه ښه معتبر  صاحب

نمايندګى پرې تاسيس كړى د دغى نماينده ګى ټول كنترول به د خان صاحب په 

 )يد با كفايت( كښې وى.

مال صاحب به د شهيد د اصلى زيارت په هغه كوټنۍ كښى واړوى چه 

 ملنګ ورنه الس تړلى زندان ته بوتلل شو.

ك چه په دغه اصلى زيارت پېښه كوى د هغوى شكرانې او نذرانى به هر څو

 د خوړ د سيالب د ورځو په شمول په مال صاحب پورې تعلق لرى.

 

(۱) 

دپاره د الريو په سرك باندې د زيارت نمايندګى د سپينو او  د خان صاحب

كله سرو ژرنده وه ده به شخصاً د هغه ځاى ادارى او تنظيم ته توجه لرله او كله 

هرې الرۍ ته كتل چه د به ئې سرك په غاړه كټ واچولو او په ډېره مزه به ئې 

زيارت په جنډه او كوډۍ به هرومرو ودېده او موټروان به ئى نوټ او سورليو به 

 ئى ميده پيسى د مجاور )د خان صاحب( د پخوانى مزدور خوا ته ورګوزارولى.

ى وه چه د دغه نا اواره په موټروانانو او سورليو كښې دا خبره منل شو

سرك او د دغه بيحسابه پيچومو او مخصوصاً د هغه هيبتناك او خونړۍ 

 ګړنګ نه په سالمتى تيريدل بى د دغه شهيد د بركت نه ناممكن كار دى.

خان صاحب په ځمكو باندې نوى كالګانې واچولى اسونه ئى واخستل 

حسابه زياته شوه، له شاړى ئى په تقاويو باندې آپادې كړې او دبدبه ئى بى 
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حكومت سره ئې هم قدر زيات او روابط ئې ټنيګ شول او نور نو د چا مجال نه 

 و چه د ده مخى له ورشى.

(۷) 

مخه وګرځيده. دا سرك نور متروك شو او يو بل  ډير كلونه پس د سرك

نوى سرك جوړ شو چه نه پوهېږم په خه شى كښې د دې زاړه سرك نه ښه و، مګر 

 چه اوس الرى په هغه بل سرك ځى. حقيقت دا دى

خان صاحب ډېرى ورځى غمجن و، مګر اخر ورته دوستانو مشوره وركړه 

چه د شهيد بركت خو لرى او نژې يو رنګه وى نو ولى خان صاحب همدغه د زاړه 

 سرك د سر نمايندګى په همدى كم او كيف د نوى سرك سر ته نه نقلوى.

او يوه ورځ يى پخپله نوى سرك ته د خان صاحب دا خبره بيحده خوښه شوه 

تشريف ويوړ. و هلته يې د غره په اوچتو كمرونو كښې د سرك په سر د ډيرو 

هيبتناكو ګړنګونو په منځ كښې يو ځاى خوښ كړ چه د زيارت نمايندګى 

ورپاندى بنا كړى لږې ورځى وروسته خان صاحب ته معلومه شوه چه د نوې 

يات دى نو بيا ورباندى همدغه سرك نمايندګى حاصالت نسبت پخوانۍ ته ز

چه يوه ورځ ئى ورته د دښمن د حملى د خط په سترګو كتل د لنګې غواغوندې 

 ګران شو.

 زمانه هم عجب كارونه كوي يوه ورځ خان صاحب خپلو دهقانانو ته وويل:

په دغه سرك كښې چه هر سټك يوه نيزه ماتوى لكه زما په كوپړۍ چه 

 ګوزار كوى.

صل چه منظم شو نو يوه ورځ خان صاحب ته چا پيشنهاد د نمايندګى حا

 وكړ چه د هغې امتياز په اجاره وركړى.

اوس د خان صاحب خاطر د پخوا نه هم ال ښه جمع شو او هر كال ډيرې 

 روپۍ د دغې نمايندګې د اجاې نه د ده په خزانه كښې زياتيږى.
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(۸) 

 شپه ده او د خان صاحب په حجره كښې ډېر خلك ناست دى.

د چلم د لوګو په ډډوزو كښې په يوه پالنګى كټ كښې خان صاحب پلتۍ 

وهلى ښكاره كېږى، په بونډۍ سپينه ږيره كښې ګوتى وهى او ډېر په فكر 

كښې ډوب معلومېږى، د كټ بازو ته يوه كوچى تكيه وهلى چه همدا اوس ئې 

 خپله قصه خالصه كړې ده معلوميږى چه يو نوى سرك، جوړ شوى او هغه د دې

 ځاى نه ډېر لرې دى.

ګړنګونه خو په هغه كښې هم شته، مګر نه ترې دغه كلى ښكاره كيږى او نه 

 د زيارت غزونه.

 خان صاحب د قصې د خالصېدو نه وروسته اول خپلو كليوالو ته وويل:

« اضرار»او بيا ئې د نوسركونو د جوړولو « زما په دې خبرو باور نه راځى»

په ذم كښې ډېرې مقولې، احاديث « راف او تبذيراس»بيان كړل او ورپسى ئې د 

او آيتونه را نقل كړل. او د نوى سرك د مصارفو اټكل ئې هم كروړونو روپو ته 

وخېژاوه په حاضرينو كښې يو چا وويل: صاحب اول خو به خداى پاك دا خبره 

دروغ كړى او كه بيا خداى ناخواسته رښتيا وه نو په هماغه سرك به د يو ګړنګ 

ر د زيارت دپاره يوه كړډۍ جوړه كړو شهيد څه لرې او څه نژدې، قربان ئې په س

شم بركت ئى هر چېرته رسېږى او كه دا ځل ستا مهربانى وى نو زه به ئې په اجاره 

 واخلم. د شهيد د قبر پوښتنه نو څوك كوى چه چېرته دى.

 د خان صاحب تندى ورو رو روښانه كېدو چه اخر ئى يو تبسم هم په شونډو

ښكل شو، دا تبسم د يوې ډېرې زړې خاطرې د رايادېدو نه پيدا شو خان 

صاحب كلونه كلونه پخوا خوب ليدلى و چه يو بختور سړى راشى په سر ئې 

 الس راكاږى او ورته ووائى:

 «.بچيه خداى دې په ځمكه كښې بركت پيدا كړه»
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 ميراجان سيال:

 

 مړاوى ګل

 

د ناروغتيا واورېده نو د هغه  په دې نزدې ورځو كښې مو د يوه صاحب

 پوښتنې ته د يو دوه نورو ملګرو سره روان شوم.

هلته چه ورېدو د دروازې د ټكولو سره سم د صاحب نوكر راغى او مونږ ته 

ئى د انتظار د خونې رهنمائى وكړه، لږ ساعت وروسته بيا نوكر راغى او مونږ 

 ئى د صاحب آيينه خانې يا ګل خانې ته بوتلو.

 ى ما ته بېخى نوى ؤ ځكه داسې ځاى مې كله نه وليدلى.دا ځا

د كوټې ساز و باز ال پرېده عجيبه خو دا ده چه په دې سره ژمى او كړنګه 

څله كښې چه شين بوټى اډونه ښكارى دلته راز راز او ډول ډول ګالن او شنه 

 بوټى و.

ه زه دې نوې عجيبه نظارې ته حيران شوم چه دا ګالن څه رنګ شنه او تاز

پاتې شوى دى؟ خپلى دې حيرانتيا او بې خبرۍ پوښتنى ته اړكړم نو له يوه 

ملګرى څخه مى پوښتنه وكړه دا څه رنګ چل دى؟ چه نور، هر څه وچ دى او دا 

ګالن شنه او تاند پاتى دى؟ ملګرى وويل چه لږ شانتې سترګى وغړوه او 

الندې باندې  ووګوره چه د دې ګالنو د ساتنى دپاره څومره بندوبس شوى دى،

دا د هندارى كوټه او په مينځ كښې يې لګيدلې تودنۍ، دا خو ستا كور نه دى 

 چه د ډاك ژرنده ترې ډيره ښه سودمنه ده.

 دا خو د ... صاحب كور دى، كور!

 ايمان دى نصيب شه! خلك داسى ژوند كوى، ژوند خو دېته وائى!
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خو ناڅاپه ئې په  دې كښې صاحب د خپلو ګالنو په ليدلو او پلټنو پيل وكړ

 يوه مړاوى ګل سترګى ونښتې او مؤظف نوكر ته ئى وويل چه دا ولې؟

 ته د څه دپاره يې؟ دا ګل ولى مړاوى دى؟ او څه پرې شويدى؟

ښه ده! بخت دى ويښ دى چه دا ميلمانه ناست دى چه دوى والړ شى بيا به 

 زه له تا سره ګورم.

بوخت و، ما ډېر ورو خپل صاحب په قهر كښې ډوب د خپل نوكر په د ګلو 

 ملګرى ته په غوږ كښې وويل:

ګوره! چه د ګل د مړاوى كيدو پوښتنه دا صاحب كوى نو د دې سړى د زړه 

 د مړاوى كېدو پوښتنه به لوى خاوند نه كوى څه؟

ملګرى راته وويل چوپ شه دا څه لګيايى! څوك به د ګل په مړاوى كيدو 

يم چه د سړى په مړاوى كيدو به پاك ماليار نه دګى څه؟ ما ويل خو زه هم وا

 خداى څوك نه ترټى څه؟ هغه وويل ګل خو ګل وى او خاوند لرى.

 ما ويل دا هم سړى او د خداى مخلوق دى كنه او لوى خاوند لرى.

په دى كښې صاحب ناڅاپه د ميلمنو خوا ته مخ را وګرزاوه او زمونږ د يوه 

وخت كښې د رنګارنګ ملګرى سره ئې مخاطبه شروع كړه خو زه په دغه 

خياالتو په طوفان كښې په دې فكر ډوب تللى وم او په زړه كښې مى دا تېريده 

چه ارمان په دنيا كښې د مړاوى ګل په اندازه د مړاوو او خپه زړونو پوښتنه هم 

كيدلى نو د مظلومانو چغې او د ظالمانو د كردار د كركى نه ډك او زړه 

 غوڅوونكى مناظر به چا نه ليدل.
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 محمد ارسالن سليمى:

 

 

 غازى محمد جانخان

 

كال و په دغه كال كښې د كورنو جګړو ځپلى او  ۶۸۷۱د عېسوى حساب 

استعمار ټوټى ټوټې كړې افغانستان د پايتخت )كابل( په عسكرى منصب 

دارانو كښې )د محمد جانخان وردك( په نامه د توپ خانى يو جرنيل و چه 

ن په نامه مشهور شو ده له خپل ملك او خپل وروسته بيا د غازى محمد جانخا

 ولس سره بې اندازې زياته مينه لرله...

دا وخت د غربى استعمار ښامار د هند لويه او ارته مځكه د خپل ستونى نه 

تيره كړې وه او خوله يى د ګران افغانستان نغرلو ته هم را اچوله پيښور او 

 د هضمولو په هڅه كښې وو...كويټه يى ترې شوكولى وو او د خيبر او بوالن 

د افغانستان په زړه )كابل( كښې د سرو ګوره ګانو فوځونو غوبل جوړ كړى 

و...، د ټول ملك د تباهى او د ټول افغان ملت د ابدى غالمۍ او مريى توب 

سخت خطر و... پادشاه د خپلى كمزورۍ په نتيجه كښې د پيرنګيانو په السو 

د افرادو تر منځ به ملك كښې د واك اختيار كښې بندى و او د واكمنې كورنۍ 

د خپلو لوپه غرض نه ختميدونكى جګړې روانې وې... د يوې كورنۍ د افرادو د 

ځانګړو او شخصې غرضونو د سركولو دپاره په ټول ملك كښې د بى اتفاقيو 

او شخړو اور بل و... انګريزى استعمار هم د خپلى كاميابۍ په غرض دغه اور 

او هغه د لوګى د پردې تر شاپله پسى را وړاندې كيده او د لوى  ته ببوزى واهه
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اما كمزورى شوى افغانستان د وجود نه يې ټوته ټوته بيلوله او د خپلې هندى 

 مستعمرې په پيڅكو لمنو پورى يې ورتپله...

په داسى خطرناك وخت او دا راز تياره محيط او محاول كښې ځمونږ ځلى 

لى مقدسى عسكرى وظيفې او د خپل ډېر درانه جرنيل )محمد جانخان( د خپ

مسؤليت احساس د اشتعال داسى درجى ته رسولى و چه د قام او ولس د ډيرو 

 ساده مغزو او مړو احساساتو لرونكى افراد يى هم په شور ورسره راوستل...

زلمى جرنيل الان د هغه وخته دغه خطر ليد چه د پيرنګى فوځونه كابل ته 

دى به ډېر ځله په نيمه شپه كښې په ډېر اضطراب له خوبه را نه وو را رسيدلى 

پاڅيد خپلو توپونو ته به ورغى پاكول به يى السونه به يى پرى وهل او ښكلول 

به يې... كله به يې د نيمى شپې په تپه تياره كښې چه واورى به هم ورېدلې خپل 

خيژول غرونو ته توپونه را ويستل يوى بلى خوا ته به يې ګرزول په لوړو به پى 

به يى پورته كول او بيا به يى كندو او ژورو ته كوزول... خلكو ته به د ده دا شان 

كارونه نا آشنا او د ليونو شانته ښكاريدل او په مطلب به يې نه پوهيدل... خو 

حقېقت دا و چه د جرنيل محمد جانخان زړه د خپل لوى افغان او ستر 

را رسيدو دومره پريشانه او مضطرب شوى  افغانستان د ټكړى تكړى د خطر په

و چه شپه او ورځ او غرونه او كندې يې په نظر كښې يو شان ښكارېدل... د هغه 

سره د خپل ځان او خپلى كورنۍ غم نه وو هغه د كوم مقام او موقعيت يا د 

كومى رتبى او درجى د ګتلو خواهش نه درلود... د هغۀ فكر او ارزو دومره لوړ 

چه دا شيان ورته ډير سپك او حقير ښكاريدل... د هغه سره د ټول او عالى و 

ملك لوى افغان او ستر افغانستان غم و... هغه ته څرګنده و چه د ملك ننګ 

شرافت او آزادى تر اوسه هم د ټول افغان د اتفاق متحد مټ په زور ساتل شوى 

نيكه ټاټوبى  او اوس هم د ټول افغان د متحد مټ زور په كار دى چه د خپل پالر

وساتى او افغانى پګړۍ پرې نږدى چه د انګريزى استعمار د اسونو په پښو 

 كښې په مځكه پريوزى...
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ځمونږ غازى جرنيل د )ګوربت( نومى غره په لمنه كښې زيږيدلى او 

لوبېدلى و او غوښتل يې چه د )ګوربت( يعنى )عقاب( په څير خپل ټاټوبى او 

 غان آزادى وساتى.وطن د خپل ګران ولس او لوى اف

جرنيل محمد جانخان تر هغه وخته ال ځينو ساده ګانو ښه نه پېژاند چه تر 

څو د افغانستان ښكلى او ګران مركز )كابل( د انګريزى فوحونو د اسونو تر 

پښو الندې شوى نه و... په دغه وخت كښې د زلمى جرنيل د صبر كنډول بيخى 

تعمارى پوځونو غوبل جوړ كړى ډك شو ځكه چه په ګران افغانستان كښې اس

و، د ده ښكلى توپونه د بابر د غونډۍ په سر كښې و او د دښمن په السو كښې 

ى د كابل نه لرې د )وردګو( په منځ په خپله كال كښې د ملك نه د دښمن د او د

شړلو او خپل قام او ولس ته د نجات وركولو په فكر كښې ډوب و... دلرې نژدې 

ډلى ډلې د جرنيل ځاى ته ورغونډيدل او په دې »لميانو ځايو څخه د افغانى ځ

دپاره لوى لښكر جوړ شو... د لښكر شمېر ترتيب د استعمار نه د وطن د نجات 

چه د شلو ديرشو زرو كسو نه زيات شو او جرنيل ته دا يقين وشو چه د هيواد نه 

د د دښمن دشړلو دپاره كافى ځلميان غونډ شويدى نو يى ډيل ونه كړ او سم 

 «السه د كابل په لور روان شول...

د غازيانو او استعمارى فوځونو ترمنځ پله پسى او ډېر خونړى جنګونه 

وشول خو دښمن باالخره د جرنيل د لښكرو سيالب ته ټينګ نه شو او داسى 

 ماتى يې وكړه چه بيا يى د هميشه دپاره )كابل( ته شا واړوله...

څرګنده شوه چه غازى محمد  دا وخت هر چا ته دا حقيقت پوره پوره

جانخان ليونى نه بلكه رښتينى هوښيار دى ځكه هغه د دغه وطنى جنګ په 

ګټلو سره دا حقيقت څرګند كړ چه د ټول افغان سره يو كيدل او د يوه مقصد 

دپاره په يوه الره روانېدل دومره لوى او ستر طاقت دى چه په هر ډول اړيكيو او 

 مشكالتو بريالى كېداى شى.
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 ګالب ننګرهارى

 

 نوى كال

 نوى كال نوې آرزو، نوى ټكل، او نوى ژوند څومره خواږه ټكى دى...

پنيادم په نوى څومره مين دى زړه پسخوى شوق پاروى او اعصاب 

 تخنوى.

 انسان تحول پرست دى... ځكه چه طبيعت د تحول مورده...

 نوى د زاړه تحول نه پس راحى ځكه خو:

 انسان تحول خوښوى.

 دنيا د تحول ده تحول باندې ودانه.دا 

 خوږ او تريخ به څنګه پېژنى...؟

 تور او اسپين به په څه شان بېلوى او د نوى، زاړه فرق به په څه راځې...؟؟

 په تحول!

نوى كال يو تحول دى... بهار يو تحول دى... او د زاړه د تحول نه وروسته يو 

 نوى تحول دى.

 نوى كال.

؟؟ كه څوك وغواړى كه نه!... او د چا زړه ښه شى نوى غم كه نوى خوشحالى

كه بد... خو طبيعت خپل پخوانى چيلنج يعنى د زندګۍ زوړ سوال په كال كښې 

 يو ځل نوى كوى.

پسرلى د ژوندانه د شباب د غروضې موسم دى، په دى عظيمه مظاهره 

 كښې د طبيعت د تخليق ټولې نمونې د دې سوال اورېدو دپاره حاضريږى.
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غم وى... په چا ښادى وى... څوك ژاړى او څوك خاندى... خو فضا په چا 

ورته داسې په ننداره كښې وازه خوله حېرانه او وارخطا وى لكه د انسان الس 

ته د طبيعت ګريوان په يوه كال كښې د بهار او خزان دوه انقالبونه د طبيعت دوه 

 .سترګى دى داسى دوه سترګې چه په يوه ژاړى او په بله خاندى

 پسرلى او منى د ژوندانه دوه تصويرونه دى.

د چا په زړه كښې چه آرزو او مينه ده او په سينه كښې ئې د ژوند د مينې 

ګرمى ده نو د هغه د اميدونو غوټۍ سمسور او زيړى ګلونه دى. خو زار د هغو 

 چه سرد جوش دى، د هغوى د ژوندانه پاڼې زيړې شى او ورژيږى.

رزو او د آرزو دپاره دقربانۍ اراده او د مټو هغوى چه په زړونو كښې آ

طاقت نه لرى د غوتۍ او ګل د لطف او كيف نه بېخبره دى. ژوند د هغوى دپاره 

غم او د اوږو پېټى دى. او ځكه خو د دې ټول عرصات له خوا په مرګ او فنا 

 محكومېږى.

 كوم ژوند دى چه په بهار كښې خوځند او هنګامه خېز نه دى.

ت طراوت او سينګار يو داسى متحرك موسم دى چه پكښې پسرلى د نشاْ

 وچ خوړونه وبهېږى...

سيندونه څپاند او طوفانى شى... د ښايسته ګلونو او كوكيو بوټى په مزه 

مزه د ارتقا مزل را واخلى غوټى شى، ګل شى، سترګى وغړوى... دنيا ته 

ې په قهقهو وګورى... ځانته مخ واړوى... ومسېږى او د خپل جمال په نشه كښ

 سر شى:

قطره او شبنم د ځمكى اسمان د عالمونو منځ كښې د باخبرۍ ساتلو دپاره 

 څنګه سترې او خوځنده ده.

پيغلې د څومره رنګينو او ګلپو شو ارزوګانو په پدرګه ښار سپيره پرېږدى 

 او بيديا ښار كاندى.
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نسيم د رنګونو د قافلو نه د خوشبوئى جوپې بار كاندى او فضا ټوله 

 شرابى شرابى شى.

حركت د خير او بركت دوهم نوم دى... ولى ښه حركت... منظم حركت حسن او 

 جمال څومره شوق انګيز دى...

بى شرابو مستى د جمال خاصه ده... بى اوره سيځل د حسن كار دى او بې 

 تيغه حاللول د ښكال جامه ده.

ندى. بهار په آرزوګانو كښې نوى كشش واچوى... نوى شوقونه مست كا

 صبر وقارېږى او د خود دارۍ فال بدل شى.

هر ګل ته د يار د سترګو كتل، هر تاك ته ګيالس نيول... هره سپوږمۍ د يو 

شرابى شباب د رقص نندارې ته رابلل... د هر ګلبوټې سيورى د يوې ګلعذارى د 

 راز و نياز دپاره خوښول.

پلو شبابى تقاضو هر چمن د يو جانانه ګلګشت فرش ګڼل... هر آپشار ته د خ

بهېر ويل آزاد او معصوم ستورى ديو مغرور حسن د غاړى په هار كښې 

بندول... د پسرلى دا عالم عالم كيفيتونه د چا د شباب ترانه خيالول... او د 

طبيعت دا ټولې رنګينۍ د يوې شهۍ د ښكال تصوير فرضول د داسى نړېدلې 

 ده او مخ ئې د ليدلو نه دى. رومانى دنيا كاينات دى چه هغه اوس بالكل بوډۍ

نوې دنيا نوې ليالوې لرى... د بهارونو كاينات د دې ليلې په زلفو كښې 

 ردى.يګ

 د دې ليلى د وصال شرط دېر ساده او بسيط مګر همت ازماى دى.

د ژوند مينه... د ژوند آرزو... د قربانۍ جذبه... د همنوعۍ احساس، د 

رڼا... او د يقين رهبرى د يو قوى حركت مسئوليت خيال ژوندى زړه... د اخالص 

په ملګرتيا... داسې حركت چه منظم وى او پس له غوره فكره وى ځكه چه: د 

 بهار حركت پس له كاله وى...
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دا دى د نوې ليلى د وصال شرط، د دې شرط په پوره كولو كښې اى قامه 

مه ګوره،  ولسه!! اى د قام او وطن شاعره! او اى د ملت رهبر او ليډره!! شاته

 زاړه غمونه مه شماره، د نويو خوشحاليو فكر وكړه.

چا ستا د آرزوګانو حوصله افزائى وكړه؟ او چا ستا د حق په ځاى كښې په 

 كلمه ګوتى كېښودې.

وطن د يو ابدى او بې خزانه پسرلې انتظار آرزو كوى. د پښتانه بابا لكونه 

خېږى؟ هغوى ځامن پخپلو خولو كښې ډوب دى او پخپلو غوړو كښې پ

پسرلى ته نشى كتى؟؟ د هغو د پيغلو برخه په دې بهار كښې نشته؟ دى ته خپه 

دا ټولې خبرى ستا په عزم ارادې او ستا په ئى!؟؟ دا ډېرې آسانى خبرې دې... 

 آرزو او حركت پورې غوته دى.

بهار به د هغوى كاله ته سالمى ورشى... د پسرلى ګلونه به د هغوى د پېغلو 

ه پښې به ئى ښكل كړى خو كه چا يو ځل د نوې ليلى زلفو ته د زنګلو زلفې څه چ

 دپاره ځان ورساوه.

ولى كه داسى ونه شى نو، پسرلى د طبيعت د اړخ يو معمولى بدلون و، 

راغى او تير شو... د تاريخ د پګړۍ يوول زيات شو... د سينما د يوې پردې 

ټول عمر په ځان پورې خاندې...  ننداره دى وكړه او پناه شوه... دنيا لكه څنګه چه

هر سهار د ندامت او پښيمانۍ نه ګريوان څيروى... هر ماښام پخپله بده ورځ 

ماتم كوى، دغسى په كال كښې يوځل تا پورى هم خاندى، دې خندا له د فرشتو 

د عصمتونو ناموس د جنتى حورو د ښكال پيغمبران او د طبيعت خلقتونو 

ې خندا ختم په ژړا دى خو هغه وخت مو هيڅ د شهكارۍ او رنګينۍ راولى د د

 السه نه كيږى او الس تر زنې به ناست يو...

 د ستورو د لمر سال ده ويښ شـه! 

ــه دې واړه ســاګ يوســى     ســيلۍ ب
 

 د ســرو ګلــو اقتضــا ده ويښ شــه!  

 اى بيخـــوده نـــامراده ويښ شــــه!  
 

 ۶۳۳۵ -كابل 
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 «پكتيانى»نېك محمد 

 

 

 پښتنه مېرمن

 

كلى يو دروند سپين ميرى و، ښه شته ئې لرل، په خپل چم شيرين زمونږ د 

ې د ښدار او احتياج نه ؤ، په خپل محيط ك ګاونډ كښې ئې نوم الره قرض

مځكى او مال له خوا پوره ؤ، د مېلمه عزت او ډوډۍ ته ښه رسيدلى شو، د 

خوار، غريب سره يې مرسته هم كوله. شېرين سپين ږېرى و او اخر چه انسان په 

الره يون كوى، ده هم وكړ يوازې يو زوى چه يار دل نومېده ورڅخه پاتې كومه 

 شو.

ياردل مروجه لوست كړې و، او په خپل محيط كښې د سواد خاوند او د 

 رحمان بابا په دېوان ډير مين و.

د ياردل ځوانې هم ځوانې وه، ميلمه پالنه، د خپلو سره ښه ګذاره او 

 سته خندا او بڼه به تل له ده سره وه.سلوك، خوږه ژبه، وېړه ټنده او ښاي

رې بد پالر له مړينې نه وروسته خپلو خپلوانو ياردل ته د واده كولو خ

كولې ياردل به په خندا ورته وويل چه واده كول اسان كار دى، مګر دا د عمر 

مسئله ده په دې كښې فكر كول په كار دى چه بيا سړى په خپلو كړو پښېمانه نه 

انه خو دا عنعنه لرو چه بيا ښځه پريښودلې هم نشو د يو كال نه وى او مونږ پښت

وروسته زمونږ د كلى نه تقريباً څلور ميله برپه )اتمانې( كښې ياردل چه په څه 

پسى ګرزيده هغه ئې بيا مونده، يارګل )تماس( ته څو جرګى ور ولېږلې او د ده 

 راغله. لور يې وغوښتله او اخر كښې ئى د رسم او رواج سره موافقه
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 د ياردل اوښكې واده زما په زړه دى ځكه هغه وخت زه كمكى وم او مونږه

 همزولو دومره خوشحالى او مستى پكښې كړى وى چه حساب يې نه ؤ.

سره اتمانې ته تللى وم او  (1))خېښې( دا مى هم په ياد دى چه زه خپله هم له

 راغلو.په سبا د تماس تره مونږ ته لونګۍ راكړې او بېرته كوروته 

د واده ورځ مى ښه ياده ده څه وخت چه له اتمانى څخه مو ناوې له ورا سره 

راوستله د الرې د كليو ښځې به را ووتلې او د ناوې مخ به ئى كوت، مونږ واړه 

خو آزاد وو مونږ به هم د ښځو په ډله كښې د ناوې مخ وكوت او رښتيا چه ناوې 

رويمالونو څومره ښه ښكارى او  د ناوې توب په دړيو او سرو شنو ټكريو او

پسول ئى څومره د خوند آوازونه كوى چه هېڅ ساز او موسيقى كښې هغه كيف 

 او مزه نه وى.

 ښځو به چه د ناوې مخ وليدنو وبه ئې ويل چه:

 د ګل غوندې ښايسته ناوې ده، د مور دېروزى شى مبارك شه...

ندرې غږولې، هغه شپه چه ناوې كلى ته راوړه شوه ډمانو سازونه او س

زلميو او سپين ږيرو او ښځو او جنكيو اټنونه اچولى و او له داريا سره يې 

بدلې ويلې. مونږ هلكان خو بيخى مست وو، هرى خوا ته منډې ترړى وې بڼى 

 او فكرونه يو مخيز د خوښۍ خوښۍ وو.

كله به مو د سندرغاړو آواز او سازو ته غوږ نيوه او بيا به مو د اتڼ ننداره 

ه او كله به د ښځو په اټن او بدلو ورګډ شولو هغه شپه تر سبا پورې د كول

 خوشحاليو او مستيو حساب نه و.

                                                           

يوه هفته مخكښې د زوم كوره يوه نژدې مېرمن چه اغلب خور، ترور خېښه يو پښتنى دود دى چه له واده نه  - 1
د ناوې كره ځى او د خېښى وظيفه دا وى چه د ناوې د راوړو ترتيبات  يا داسى نژدې له پنځلس شل كسو سره

 نيسى خېښه د ناوې تر راوړلو پاتې كېږى او ورسره تللى نفر سبا بېرته كور ته ځى.
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د نكاح شپه مې هم ښه ياد ده چه اخوند صاحب په مجلس كښې حاضر و، 

له شاهدانو څخه ئې پوښتنې كولې او بيا وروسته ئې څو اياتونه ولوستل او 

 ته مباركى وركوله.نكاح وتړله شوه او هر يو به ياردل 

ياردل او بنګښه ډېر سره خوشاله و او له خپل ژونده دومره راضې و او 

دومره يو په بل مين وو د ځينو خو به رخه راتله شايد د طبيعت هم رخه پيدا 

 شوې وى ځكه چه طبيعت تل د خوښيو سپينې پريكوى...

او د ياردل د سپرلۍ ښه اس الره، د ښكار ډېر شوقى وښكارى ټوپكونه 

هغه سامان به ئې له ځان سره ساتل د ښكارى ټوپك كارتوس په ده خپله ډكول، 

 دارو، چرې او پټاقۍ به ورسره وې.

 او چه كله به وزګار شو، نو بيا به ئې د كارتوسو په ډكولو پيل وكړ.

يوه ورځ په معول ډول ياردل د كارتوسو ډكولو سامان له كوره واخيست او 

 ه هلته په كار بوخت شى.د كلى چوترې ته ووت چ

چوتره د كلى سره جوخته سهيل ته واقع وه، د چوترې ساحه ارته وه ګڼ 

 سپيدارونه والړو.

د چوترې د قبلى خوا ځينى حصه جومات وه، چه د محراب په ځاى يوه تيږه 

هلته ايښودل شوې وه، د جومات په منځ كښې ميده سال غوړيدلى و، داوړى 

نځونه همدلته كېدل او د چوترې شرقي خوا د خبرو او ګرمو ورځو كښې به لمو

 و، زلميانو به چلم دلته څكاوه او ګپ شپ به ئى لګاوه. او مجلس ځاي

چوترې ښه ګڼ سيورى الره او يو لښتى هم د ونو بېخ بېخ كښې پكښې تېر 

شوى و او د لښتى په غاړه د اودسونو كولو مناسب مناسب ځايونه جوړ شوى 

 و.

ې په شرقى خوا كښې د ونې الندې په كارتوسو ډكولو ياردل هم د جوتر

 پيل وكړ.
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ياردل خو تل د كارتوسو د ډكولو كار كړى و، خو كله بده پېښه نه وه شوې 

 او پدې ورځ يې هم په معمولى ډول د كارتوسو د ډكولو په كار الس پورې كړ.

حاليو دا ځل... هو دا ځل... د ياردل د يو عالم خوښۍ او په زړه پورې د خوش

ژوند، طبيعت نشو زغملى، د يوې پټاقۍ له چاودلو او جرقى څخه هغه دارو 

چه ورته پراته وو اور واخسته او داسې پېښه ورڅخه وشوه چه زړوټكانونه 

 وخوړل، سترګو اوښكې وپهولې احساسات ولړزيدل...

 ياردل ډيره موده بسترى و د ژوند تمه ئې زښته كمه وه،

وكړ چه سړى ورته حيران شى شپه او ورځ ئې خو بنګښې ئې داسى خدمت 

په ځان ترخه كړې وه او د ياردل د ښه كېدلو كوښښونه ئې كول څه موده وروسته 

 ياردل مرګه بچ شو د كښېناستلو او ورپسى د والړېدو شو.

كومه ورځ ياردل خپل مخ په خپله مينځه خوچه لپه ئې په مخ را تېره كړه او 

ژورې او د تلو سترګو كاسى ځانته معلومې كړې  د الس په لمس ئې د مخ لوړې

 نو پوه شوه چه څه لوبې را شوى دى.

 يو څو ورحې پس ئې بنګښې ته وويل چه:

زړه مى غواړى چه پالر دې تماس كاكا او ستار وروڼه او زما د تره زامن 

 يوه شپه مېلمانه كړو.

 زه خداى له مرګه بچ كړم او ګپ شپ به هم ولګوو.

ښې پالر او وروڼه د تره زامن د ياردل كره را ټول او د ياردل د يوه شپه د بنګ

 ښه كېدلو شكرونه ئى كول.

دې منځ كښې يوازې يوه سينه وه چه په هغه كښې پټ طوفان او زورور 

شور جوړ كړى و. له ډودۍ خوړلو او خبرو اترو وروسته ياردل په خبرو شو او 

 وئې ويل:

مقصد و چه هغه زه تاسى ته د دې مجلس له جوړېدلو زما يو خاص »

ووايم، خو خواهش كوم زما خبرې به په سړه سينه او سنجش واورئ دا مقصد 
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زما په نزد زښت مهم او حساس دى او اميد دى، د عقل او فكر په بدلولو داسى 

« نتيجي ته ورسېږو چه هم خداى خوښ وى او انسانيت ته صدمه و نه رسېږى

 :تماس كاكا پوښتنه ورڅخه وكړه چه

هر څه چه دې په زړه كښې دى هغه موږ ته ووايه، مونږ به ئې ضرور واورو »

 «.او په اطرافو كښې به ئې فكر وزغلوو. بيا به نتيجه ورڅخه اخلو

د تاسې شكر سترګى په ځاى دى، زما اوسنى حال نشى درك »ياردل: 

 كولى البته د كامى او خپلوۍ او انسانى عاطفې او احساساتو له كبله به زه

ستاسى په نزد قايل رحم او د زړه سوى وړ يم، خو زما حال په خپله زما په نزد بل 

 ډول دى.

ځكه ما سترګى لرلې د شپې د شنه آسمان په ستر سيند كښې مى د ستورو 

نه پنا  (1)سترګګونه ليدلى د سباوون شفق تر هغه وخته چه نمر به دغو ګيرى

چلغو په غره الوى ما ليدلې، د او م (2)كېده او زړى وړانګې به ئې د سروتى

ورځى په رڼا كښې چه تر كومه حده نظر لګى، هر څه به ما ليدل هغه وخت په دې 

 خوند نه پوهېدم مګر اوس پوهېږ چه په دې ليدلو كښې څومره خوندونه و.

د سپوږمۍ په شپو به زه له كوره را وتلم په مزه مزه به پټيو كښې ګرزېدلم 

كښې به غرق وم او په زړه كښې به مې له سپوږمۍ سره  او له كيفه ډكو خياالتو

 رازونه او نيازونه كول او دا لنډۍ به مى ويله:

 ســپوږمۍ د خــداى روى مــى دروړى

 

 په دوو مينو پسـى مـه وړه مشـعلونه    

 

                                                           

 مونه دى.نو غوګيرى او سروتى د غرو - 1

 غوګيرى او سروتى د غرو نومونه دى. - 2
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كوچيانو بهېرونه، د رمو قطارونه، د زاڼو پروازونه، دد پسرلى نندارتون، 

و جم و جوش او مستى او داسى نور واړه د دښتو شنليو د سرو شنو ژيړو ګالن

 ما ليدل.

 زه ښكارى وم د زركې او سوى ووړ حركت به مى هم څاره.

زه په ښايست او رنګ مين وم د دنيا په كيف او رنګ او ښه او بد هغه 

 څوك پوهېدلى شى چه سترګى لرى.

 د رحمان بابا دېوان او نور كتابونه به زه څه اوس لولم.

چه ما سترګى لرالى او هر څه مى ليدالى، كاشكى له اصلى ښكال دا ده 

موره ړوند پيدا واى چه هېڅ نه واى راته معلوم نو هېڅ به مى هم نه وليدلى، 

ولى اوس خو زما زړه په سينه كښې دومره تنګى كوى چه هغه يوازې زه او بس 

 «زه درك كولى شم...

 تماس او نورو ورته وويل:

روې، البته خداى ته به داسى منظوره وه، ياردله! زمونږ زړونه ولې ځو»

 «.بنده خو په هر حال بايد صابر وى

 ياردل بېا خپلو خبرو ته دوام وركړ وې ويل:

يوه حساسه خبره ده پخوا به زما فكر له نظر سره هرې خوا ته پاشان كېده »

او هېڅ كله هم په سينه كښې داسى لكه بندى مرغۍ نه وراګير شوى اوس زما 

خپل زړه او زړو خاطراتو سره دى، نو ما په پوره حوصله په زړه كښې  فكر تل له

فكر او سنجش كړى او له هغه څخه مى يوه نتيجه الس ته راوستلې او هغه به زه 

تاسې ته ووايم، ګوندې تاسى هم قناعت راسره وكړئ نو زه دې نتيجې ته 

ا هغه ته صدمه رسيدلى يم چه د ځان د خوښۍ له پاره د بل انسان ژوند خرابول ي

رسول ظلم او له انسانيت څخه وتلى كار ګڼم نو دا څه انسانيت به وى چه انسان 

دې بل انسان سره ظلم او د هغه په حق دې تېرى او د هغه په آرزوګانو او 

 غوښتنو دې خاورې واړوى.
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هو! زه ړونديم خو چه كله په خپل مخ السونه را تېر كړم دا راته معلومه شى 

 نه يم. چه د ليدلو

څه چه مقدرو هغه وشول نو ما دا پريكړه كړې چه د ځان له پاره د هغه چا چه 

او زما د ژوند څه پانګه وه يوازى همدا وه ما ته ئې زښت قدر او ارزش الره 

 يعنى د ځان دپاره د بنګښې عمر نه تباه كوم.

 –ما په ډېر شوق و ذوق واده وكړ او د ښو شپو ورځو اميدونه راسره و 

زوګانې مى لرلې، خو د خداى وپړه دنيا راباندى تپه تياره شوه لكه تولى آر

 توى يووړى.

نو ما د ځان سره داسى فيصله كړې چه بنګښه آزاده كړم، چه په خپل زړه او 

 خوښه ژوند وكړى.

كه خه هم تاسى به زما نظريه په دې رده كړئ چه په پښتنو كښې دا څلى 

خه سال او مصلحت لرم نو د ځان له پاره هغه هم نشته. ولې زه خو هم له زړه سره 

داسى ځان چه هېڅ درد نشى دوا كولى؛ د ګرانې بنګښې عمر چه له هر څه راته 

ګرانه ده ولې بربادوم او كه زه بنګښه آزاده كړم او د خپل زړه ژوند ته ئې 

پرېږدم، نو څوك به ما په څه مالمتوى. په داسى مالمتو او پېغورونو سترګې 

ږى، نو زه خو سترګى هم اوس نلرم، د خلكو د مالمتو او پېغورونو پروا شرمې

 به څه كوم.

بنګښه به زما له جايداده پوره برخه اخلى او څه نور به مى د تره زامنو ته 

وركړى شى او معمولى دومره څه چه زه مړ شم چه د كفن او خير و خيرات كفايت 

ت مى چه سا وسپارله بيا به د هغه وكړى شى هغه به له چا سره امانتى وى هر وخ

 .«نه زما د ګور كفن سرشته كوى، نو زما فكر او قرار داسى وچه درته ومى ويل

د حاضرينو سترګى يو بل ته واوښتې په دې خبرو لكه چه حيران شوى 

غوندې وى او بى خبره او بې مقدمى راګير شوى و او دې ته ئې انتظار وېيست 

 وائې. چۀ د دې خبرو ځواب به څوك
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 غير تماس كاكا ياردل ته مخ واړاوه وې ويل:

مونږ ستا دردناكې خبرې واورېدلې خو د يوې پوښتنې ځواب راكړه هغه »

 دا چه:

تا او بنګښى په دې باره كښې مصلحت، سال او مشوره سره كړې ده كه 

 «نه؟

ما له دې اوس څخه پرته بيا په دې باره كښې ټكى هم له خولې »ياردل ويل: 

ه دى ايستلى ما تاسى د همدې خبرو له پاره راغوښتى وئ چه درته ومى نه ن

 تماس د خپلى لور خوا ته مخ واړاوه او پوښتنه ئى ورڅخه وكړه:« ويل

لورى! د ياردل خبرى خو پوره او ټولې تا وارېدلې او دا موضوع هم »

 پخپله تا پورې اړه لرى ياردل خو د يوې انسانى وظيفې سرته رسولو له امله

 «.خپله غاړه خالصول غواړى ته په دې باره كښې څه فكر لرې او څه وايې؟

 بنګښې په ژړه غونى آواز او ډكى مرۍ د خپل پالر ځواب داسى وركړ:

پالره! زه خو دې نه مخكښې د ياردل په دې فكر نه وم خبره او دا اوس »

او ستاسى د وړاندې لګيا شوى دى، هغه وخت چه ياردل ښه ځوانى لرله 

ترګې ئې جوړې وې زما د عمر تړون ورسره وشو زه هغه وخت ورسره خوښه وم س

او ګذاره مى ورسره كوله، خو اوس چه دى له سترګو خالص شو او معيوبه شو، 

يم؟ دا خبرى بيخى بيځايه دى پښتنى ه نو ګذاره به نه ورسره كوم او خوښه به ن

ور كښې راته ناست به مرورې شى، ياردل خو اوس ال د خداى فضل ژوندى په ك

دى نو خداى دې نكړى كه ياردل مړ هم واى په ما بل ميړه ورور دى او تر څو چه 

ژوندۍ واى ما به د ياردل نوم په عزت او شرافت ساتلى واى ولى اوس خو د دې 

خبرو هېڅ حاجت نه پاتې كيږى او ياردل شكر ژوندى دى او زما په نظر له هغه 

رمن ښكارى ځكه چه پخوا يوازى مينه وه او پخوانى ياردل څخه نن زيات قد

و السونه سره وركړى او زما سر يې د ياردل په وړاندى نن مينى او ترحم دواړ
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ټيټ كړى دى. د جال والى فكر شيطان په خوب كښې هم زما په مغزو كښې نشى 

 ننيستلى.

 يوحل خو زما د ژوند تړون له ياردل سره شوى د بل سره نشى نوى كېدلى.

دل دې صدمى مايوس كړى وى نو زه د يوې پښتنى او د عمر د كه يار

ملګرى په حيث ډاډ وركوم چه دا سودا له زړه څخه وباسى زه به په شرافت او 

 صداقت د ده او د ده د مال، دولت ساتنه كوم.

 زه به د ده د نوم او ناموس ساتنه كوم.

 زه به ټول كړاو په خپله غاړه واخلم.

 ګ يو؟آخر مونږ له څه نه تن

شكر هرڅه شته احتياج نه يو د چا پور هم را باندې نشته البته كه زما نه څه 

سهوه هم شوى وى چه زه به نه يم پرې پوهېدلې يا كومى خبرې دى ځورولى 

وى، نو ما به وبښى كنه زه خو به داسى خبره يا حركت ونه كړم چه په هغه ياردل 

 ړ شى.خپه او يا له ژوند څخه مايوسه او په زړه مو

داسى پېښې واقع كېږى، چاره نه وى او كه دا كار ممكن واى ما به خپلې 

دواړه سترګې ياردل ته وركړى واى زما دا سرې خواهم ياردل دى، نو دى نبايد 

داسى ويرجن او زړه ماتوونكى فكرونه مغزو كښې ځاى كړى. نور نو څه ووايم 

كه د ده كور نه وى خوښ  خو دا مى واورئ چه زما ژوند له ياردل سره تړلى دى

په زيارتونو ګرزى، نو ما به ئې هم الس نيولى وى ورسره يوځاى به يم، زه ياردل 

 «.نشم پرېښودلى او نه ورڅخه جال كېدلى شم

تماس او نورو حاضرينو د شاباس او آفرين غږونه پورته كړه تماس ورته 

كړاى واى، په  لورې عمر دې ډېر شه، كه تا د كوم غلط فكر اظهار»وويل چه: 

خداى قسم دى چه له خپله السه به مى د مرګ سزا دركړې وه، خو اوس نو زه په 

 «.جګه غاړه دا وايم چه بنګښه زما ګرانه او پښتنه لور ده

 تماس بيا ياردل ته مخ واړاوه:
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ياردله زويه ته مايسه كېږه مه دا څه چه در پېښه شوه، تقدير به داسى و 

ا عزت او قدر كوى، تا به نه خپه كوى د ژوند په چارو اميد لرم زما لور به ست

كښې به مونږ هم او د تره زامن دې هم مرسته درسره كوو كه خداى زوى دركړ بيا 

دا چرتونه ټول تش او په خپله به دې له مغزو څخه مندې كړى ته تل دا كوښښ 

 وكړه چه دا فكر بېخى ستا له مغزو څخه ووځى.

 و وروسته وويل:ياردل له لوى اسويلى كښل

زه مو په خپلو خبرو ستومانه كړم ما چه څه مخ كښې وويل د كوم خپګان او 

زړه پدى په اثر نه و بلكه ما ما سره يوازى دا فكر و چه بنګښه په ما زښته ګرانه 

ده له دې جال كېدل ما ته د روح او بدن جدايى ښكارى د همدې زياتى عالقې او 

ل ځان له پاره د دې ژوند نه غوښت چه خراب او ګرانښت له كبله و چه ما د خپ

 برباد كړم.

له بنګښې څخه عفو غواړم چه زما خبرو به د دې زړه ته صدمه رسولې وى. 

مجلس هغه شپه په دعا او خوښۍ پاى ته ورسيد بنګښې به د ياردل زښت 

دارمدار كاوه د ياردل هر څه كار جوړو، او څه چه كم و هغه دوه سترګې وې د 

 نور ژوند جوړو. ياردل

 پښتنى مېرمنې:

 پښتانه بايد په تا افتخار وكړى!
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 الفت:

 مليت اوملي استقالل

 

هغه وخت چې يو کوچنى ماشوم په خبرونه پووهږي  وو خبورن نوه شول کوودى نووا موور وو پو ر         
نومونه هم نه پږژنل وو په ذهن کې ېې اخپل  ووپرا  مفهوم نه و  ناست اکوورن  وو ببلېوې   

ېت څه فکر ده اه سره  نه و  ووده اغو ودفاظو سره وروسوهه وشناشولم م ور پوه  ه  غوه      ابام ووم
 حا ل کې هم اومره ت ږزدر  چې خپېه مور پږژنل ووخپل پ ر هم نه غېطو . 

او اپوهې دوومى  نهوه اه چوې اماشووم پوه سوهرظو کوې ظهوور کوو  وو اويوره ېوې ور  پوه ور              
 دوئږي . 

خووو پلو وکږي  وو امۍورق حوي دور م ا ونسواف امسرفوت وسواس         او وحساس ده عقل ووتفکر نوه پ 
ه  غه ا  وو ده ه  غسې نقطې نه ابصولر  وو بصوار  دلکوه شوروږ کږوي  ا ماشووم فکرچوې         
هرڅومره واه کو  هغوومره اخپېوونوو پوه پږژنو دو  يوا  موفوي کږوي  وو خپېوووف ېوې  ېرېوي            

ننوو   ووبلادوه مېوت وومېلوت سوره      يسنې ده کوره کوورن  توه روشول وودوه کوورن  نوه ببلېوې توه ور        
وشناشلم يسنې اخپل ودس  ټول  وفروا خپول وظيول وو ايووه بول مېوت ټوول وفوروا ورتوه پورا           

 ښکاره شل.

اخپېووو وو پووراو ا پږژنوو دو  وروسووهى حوو  ه  غووه ا  وو اانلووا مېهونووه پووه ه  غووه حوو و  ا .  
اغوه ح توه ورسوږي       ايوه مه  ف وو مهربل ونساف مسلار ه  غوه ا  چوې ا بروبوت سېسوېه ېوې     

وواکور وو کورن  ابام ووببلېې په تن ه اويره کې وېسار پاته نه شل اان خبرن مسنى او نه اه 
چې انيان خپل وو درن خپل په مون  کوې بوه څوه فورو نوه و  وو امېوت هرفورا بوه علنوا خپول            

 وسل.سکنى ورور ظيل يابه اکور وو کورن  اويره محوه کو  وو په اغه دويه اويره کې به و

نه هږڅکېه اوسې نه شل کل و  بېکې څن ه چې هرسى  په خپل کورکې ووسل ووکورېې  پوه  
يوه دو  ښارکې  و  وو ښارپه يوه م ېکت کې ووبع و  هرفرا بوه پوه خپول مېوت کوې ه  غوه       
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شاف و  ووپه اغه  ول به ځاف ايوه مېت جز ظيل خپل ځاف ايوه مېوت جوز ظيول وواغوه کول      
چووې اخپوول وو پوورا  فوورو بووه کووو  وو اوو وتووه بووه پووه يوووه ن رنووه  پږژنوو ل ه  غووه مسنووى دوور  

 ظور . 

که څوک اخپل مېت وو ا پرا  مېت فرو  نه کو  ياېې نه شل کودى هغه اکووم مېوت جزنوه    
ظيل کږي م که څوک هږڅوک پرا  نه ظيل په حقلقت کې هږڅوک خپل نه ظيل وو خپېوووف   

 هم نه وه.نېر . که پراېهوب په انلاکې نه وو  خپېهوب به 

مېلت وومېل وح   په ه  غه وحساس بناا  چې سى  اخپل ووپرا  فورو وکوى  وو اوو و   
ته په يوه ن رونه ظور  اوحس په ونساف کوې  ېور بوو  وو  ېور يبلسول ا . اونسواف پوه فطور          
 کې اوخبره پرته اه چې ده پرا   ويه به خپېه دورښه ظيل وو خپل به ورته ښاغېى مسېومږي . 

 په يوه بام وو يوه مېت پورن وخهصاص نه در . اغه وحساس

هرچږرتووه ه  غووه حووا ل ا  ووپووه ان کووارکې اوموول ووموو  څووه فوورو نووه شووهه اخپوول وو پوورا     
ت لزپه  ېرو بې ت لزو خېکوکې هم شهه مسې اف وو کوافر پووه وو نواپوه ا خپول وو پورا  پوه فورو        

 بايل ا . 

م څو  ره کاده وروسوهه بوه هوم اغوه شوسور      څو  ره کاده پخووهم خپلم خپل و وو پرا م پرا  و
وو اغووه وحسوواس موجووواو  اوهغووه حقلقووت ا  چووې پووه شوورو وو غوورب کووې نووه بوو  دږووي  ووپووه  
هراين ووهروئلن کې شهه هغه  مانوه پوه خلوا ل ووتصووير کوې نوه روځول چوې يوا ورور  وو عزيوز           

اعۍوي  ظېو  اومره بږخونو ه شول چوې ايووه پو ر  ومون ځانونوه پورا  وظيول يواپرا  خېو             
وومحبت هغه جذبه  پل وکى  چې هرڅوک هرچاته ورور وو عزيز ووويل وو ايوه ملروث ا ټوول  
عادم حي وظرځلم  ه يقلن درم چې هږڅکېه به ملن ن وو پېرونه  ا نورو وو ا توه پوه هغوه ن ورو     

 نه ظور  دکه چې خپل بچوته ظور . 

وکوى  وو پوه اغوه ويوروو هغوه       ه او نۍم منېى چې اخپل ووپرا  مور  بوه پوه خېکوو يوشواف و ر     
 ويرکې به څه فرو  نه و  موجوا.
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په ع رونو به امور ژ و وو اخور ژ و ده نورونه فرو در  وو هرڅوک به اخپل پ ر پوه مور  يهولم    
 کږي . 

هغه  مانه اهږچا په تخ لن کې نه روځل چې اخپل ووپرا  کاده توپلر وو ت لزده منځه   شل 
 ول پرا  شل. وو ټول کورونه  خپل شل ياټ

ووس خو  ون  هم اخپل کاده  ره نه ورکو  وو څارو  هم ماښام خپل کاده ته روځول. پوه ان   
 بې  باته انلاکې چې کوم شى  ېر  ابت وو پاي ور مسېومږي  هغه اخپل ووپرا  فرو ا . 

مېلت وو بوملت په ه  غه ټلنګ وساس و   ا  وومېل وح   افطر  اتۍکل تو فصل ووباب 
 ا . 

اغووه مه ووايز رن ووو نووه چووې پووه وبوومووو وومېېووو کووې وينووو  ېوور پاخووه ا  وو هږڅوووک ېووې نووه شوول   
 ب دودى. 

ده اغه وح   سره چې په يوه مېت کې ېې وينو  هغه غلريت تىدى ا  چې يومېت ېوې ابول   
 په نسبت وحساس کو .

تۍوکل     که چا ا خپېو وو پراو فرو نه کودىم مېهونه به نه و جو  شو  وو اغه سلاسول وومېول  
 چې نن وينو په اغه   ول به نه ؤ.

ه  غه اځواف ووابول فورو ا  چوې يومېوت ابول مېوت سوېطه وونفووذ نوه منول وو اخپول مېول              
 وسهق ل اپاره  ېرن  دوېې بربان  ورکو . 

مروکش وو تونس ه  غه وحساس ده فرونسويانو نه بږل کىل وو ودجزوير هم ااغه حوس وو شوسور   
 بو  سره په ج ىه وخهه ا . په بو  افرونسې ده دو  

اپههونسهاف توريادى مېوت ا پاکسوهاف پوه مقابول کوې ه  غوه وحسواس ټلنوګ ارودوى ا .  هغوه           
پرايهوب چې اان اوو و مېهو تر مون  موجووا ا  ورومورو او  يودوه بېوه بږېوو  وو او بږېهووف        

  ېرحه ل  وويقلنل ا . 
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انل فطر  ترېنه کرکه کو    ېربوې  بقوا   اغه رو  ترکلب ووتادلف چې په  ور وو جبر بناو  ووونس
 ووبې وفا مسېومږي .

اخپل وو پرا  ت لز افطر  بوانوف ا  وو هور سلاسوت چوې دوه اغوه بوانوف څخوه مخوادف و           
 هږڅ بو  ېې ح ايت نه شل کودى.

ابۍر فطر  وو يبلست په بېه  خوو ظرځول اونساف کارنه ا  ووعقل ېې نه منلم نن مېل شسور 
و  مون دى ا  ووده اغه بو  سره هوږڅ بوو  مقابېوه نۍول .وودى. ځلنوې       وومېل وحساس  ېرب

ظ اف .و  چې .وه عېوم  ېوره تربول و.وى  وو ا ظو  ژونو  وسوايل  يوا  شول نوو مېول ووبوومل              
تسصبا  به ورک  شل وو ټول عادم به ابۍريت په نامه يو وجوا شل يسنې بلا به اخپول ووپورا    

و آر و پوه وول ن ور  ېوره ښوکېې  مسېوومږي  م ردوه        فرو نه و  وو ارست مېهونه به يومېت شل ا
 حقلقت نه اومره درن اه چې موني ا مريخ ده کرن نه هم اومره درن  نه يو.

ووس خوموووني وينووو وو ظوووروم چووې اانلووا  ېوور پوووه وو مهربوول مېهونووه دووه نورونووه پووه خپوول مېلووت     
  ېرټلنګ ا  وومېل وحساس په مه  نو بومونوکې  ېر بو  ا .

اس انن ورځې په واب وو فېسفه کې  ېرو ر در  ووپه ونساف کې ېوې  ېوره خووا     ه  غه وحس
وو خواشناسل پل وکىن  اهم  اجهاف اڅوو  رو کوادو تواريخ پوه ه  غوه بنسود و   ا  وواغوه        

 بنلاا ېې  ېر مضبوط کى  ا .

نن اهر مېت په ن رکې خپول مېول وسوهق ل ايووه  ېردوو  نواموس حليلوت دور  وو دوه ان نوه           
فهخووار بوول نووه شووههم ااغووه مقصوو  اپوواره خېوو  سوورونه مادونووه وو وو اونووه بربووانو  ووبووې   دووو  و

وسهق ده ژون   ېردو  ذدت ظيلم که چلرن مېول وحسواس وومېول شوسور پوه  ېربوو  موجوانوه        
وو  ا وسهق ل بل ت به  ېر ديو وو اانلا دوېې ومپرويورق  به نه  ن ږ نم  وسوهس اربه اغسوې   

 وو يومېت به ابل مېت سلور   ن ن خوشحاده و. ب ه بلافه نه اردواه

اغه مېل جۍنونه چې هرمسهقل  مېت ېې  اخپل وسهق ل په يااکو  ووپه  ېر ب ر ورته ظور   
امېلت تجېلل  وووحهروم پکې پرو  ا  وو ه  غه مسنى در  چې يومېت ابل مېت حاک لت 

مېول وسوهق ل امېول وحسواس وو      په ځاف نه شل منېى. موني باي  په ان خبره  ېرفکر وکىو چې
شسور محصول ا  هر څومره چې اغه  حوس بوو  و  هغوومره بوه  مووني وسوهق ل  هوم بوو          



219 
 

و .  اوسهق ل ساتنه امېلت بو   جذبې ته  ېر ش ي  ضرور  در  که اغوه وحسواس  پوه يووه     
مېت کې ک زور  شل هغه اوسهق ل په ب ر وو بل ت نه شل پوهږ دى وو اه  غسې ناپوه  

 په وجه اغه دو  نس ت ساتېى هم نۍل. 

موني بايو  خپول مېول ومهلوا و  مېول شوسوروو مېول وحسواس  ېرټلنوګ وسواتو وو اخپول وسوهق ل             
 تقويه ورپورن مربوط وظيو.

 

 ودفت:

 ملي يووالى

 

هغه خې  چې په يوه وين کې ووسږي م ظټه وو  ياف ېې يو و م ايوه ووک ن ومرته ېوې غوا ه   
 غ  ن ن روټودږي  وومۍهرک تاريخ در  يومېت بېل کږي . ويهى و م ده يوه بږر

وفغانسهاف يووين ا م اان وين ټول وو سل ونکل يومېت ا م اان مېت نوم وفغواف ا .  
دکه چې په وفغانسهاف .ې سا ه وو تاواهم وچ وو  م هم هسك وو ټلد ځايونه شهه چې په ځلنوو  

په مېت کې هم رو  رو  خې  شهه چې کىه کې يو رو غېې وو ملون کږي  په ځلنو .ې بل رو م 
و ه ېې يوبېه ځلنې فربونه در  موني ته پوه .وار ا  چوې پوه ان خبوره ځواف ښوه پووه .وىو چوې           
وين هغه تنګ وو کوچنى کورنه ا  چې ايووه پو ر وو ايوون موور وو اونوه بوه پکوې وسوهوظنه         

په ان ووسن   مانه  در   وونه هغه کېى ا  چې تول ووسل ونکل به ېې  يوخلل يايو بوم و 
کې ووس ځلنې اوسوې  کورونوه هوم شوهه چوې يومسوې اف پهوهوف دوه يوون روسو   يوا ومريکواې              

 ملرمنې سره پکې ووسل  وو اوو ه  ا يوه  وو ا مورووپ ر و . 

هرکېه چې په يوه کاده کې اوحا ل و  نو په يوه دو  وين کې به ودې هن و وومسې افم شلسه 
 يوه مېت په حلث نه ووسږي .ووسنلم پههوف ووتاج  ا

  ه  ېر اوسې اوه وروڼه پلژنم چې يوپههو وويل ووبل فارسل. 
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 اوسې پههانه پېرونه مې هم دل دل ا  چه وو اونه ېې پههو نۍل ويېى.

.ه موني په پههو وو فارسل ژبه .ې ښه څلىنه و.ىو وو درن ن ر و.وىو اوو ه ژبوې ا يووه بواغ ونوې      
 ده بېه تىدل ا . ا  چه نلېې وو ريهې ېې يو

او چه موني ا وفغانسهاف ووسل ونكل ا پههوفم تاجوكم نورسوهانلم ب خۍولم تور. نم و بوكم      
هزورهم وي او وو عرب په نامه يااوو علناً ه اغسې ميا ل در  دكه چه پههوف اصافلم شنوور م 
 مومنوو م وپريوو  م و يوورم مسووسوام يوسووفز  م وڅكووز م .ووا.ىم بووار.ز م وو سوو و   پووه نومونووو 

 يااوو.

پووه اغسووې مخهېفووو وو مهسوو او نومونووو   موووني  مېوول وحوو   هږڅكېووه نووه خروبږووي  وو هوور څووو     
 پوهږي  چه:

 هزور خونې وو ه ښهر يو بغ وا ا .

څن ه  چه ا يووه وجووا غوى   ېور نومونوه دور  دكوه:  سم پهوېم سورم غووتم پوو هم سوهرظې وو             
چه په  ېرو نومونو يااېي  م ر مېوت  اوسې نور....اغه شاف ا يوه مېت وعضاءوو وجزوء هم ا  

يو و  وو وين هم ا .ېلو وو ښارونو په بلېو بلېو نومونو نه بلېږي . ا وين په باغ وو بڼ .ې رو  
رو  ونې وو بوټل و  چه پاڼېم ملون وو ظېونه ېې يو ده بېه  ېور فورو دور م م ور بواغ يوو و  وو       

 رر نه رسو .اغه ا ونو بوټو وخه ف ا باغ يو وودل ته  ياف وو ض

 ا وين وو مېت ا پارهم باغ  ېر ښه ميا ل ا .

 په يوه شسر .ې چه باغ ېې عنووف ا  ا وين وو مېت تصوير اوسې ويسهل شو  ا :

 يووووووووووووووه بووووووووووووواغ کهوووووووووووووې ون و  ن  ېووووووووووووورن ونوووووووووووووې    

 

 هووووووووووووووره پاڼووووووووووووووه ېووووووووووووووې  يقووووووووووووووه اسووووووووووووووهاينې   
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 خووپووووووووه خووغووووووووا ه پووووووووه غووووووووا ه خودووووووووه پووووووووه خودووووووووه ون     

 

 دووووووووووووووه يووووووووووووووون خوووووووووووووواورن پل واېوکادووووووووووووووه ون    

 

 ه يوووووووووووووون ويوووووووووووووادې ووبوووووووووووووه ورتوووووووووووووه روتېېوووووووووووووې    دووووووووووووو

 

 پووووووووووووه يوووووووووووووه هووکهووووووووووووې ټووووووووووووودې دويږوووووووووووو دې    

 

 اان ټودويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخزوف وويوبهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار و 

 

 ښوووووووووووه ووبووووووووووو ېې وشوووووووووووري  يووووووووووووېې ووکووووووووووو ورو 

 

 ځلنووووووووووووې ج ووووووووووووې ځلنووووووووووووې ټلټووووووووووووې کو وپوووووووووووواس ون   

 

 دکووووووووووووووه ظوووووووووووووووتې ايوووووووووووووووه وجووووووووووووووواا س ون   

 

 چوووووووووووووووووامږوه دردوووووووووووووووووه چوووووووووووووووووا ښايسوووووووووووووووووهه ظېونوووووووووووووووووه  

 

 اچاسووووووووووووووووووولور   و  ېرښوووووووووووووووووووه اچاب ونوووووووووووووووووووه   
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 ه ماشوووووووووووووووووووووم و چنوووووووووووووووووووواردو  وشووووووووووووووووووووفهادو دکوووووووووووووووووووو 

 

 اميووووووووووووووې وونوووووووووووووواک توپلردووووووووووووووه ورو مسېوووووووووووووووم و    

 

 دوووووووووووووه يووووووووووووووه سوووووووووووووره دوووووووووووووويل وه نورڅوووووووووووووه نوووووووووووووه و    

 

 بووووول سووووووره ا رنوووووګ وو خونوووووو  نصووووولب  ېوووووور ښووووووه و    

 

 امرغووووووووووووووووووووووووانونغ ې ون پکهووووووووووووووووووووووووې څووووووووووووووووووووووووورو ه   

 

 هرمرغووووووووووووووه موپږژونوووووووووووووو ه دووووووووووووووه خپوووووووووووووول ووو ه    

 

 رن ارنوووووووووووووووګ ظېونوووووووووووووووه و يووووووووووووووووه چ ووووووووووووووون کهوووووووووووووووې 

 

 دکوووووووووه و  چوووووووووې ودسوووووووووونه پوووووووووه ويووووووووون کهوووووووووې   

 

 تووووووووووووووپلر پوووووووووووووه حقونوکهوووووووووووووې ېوووووووووووووې نوووووووووووووه وڅوووووووووووووه  

 

 باغبووووووووووووواف وپوووووووووووووه هووووووووووووورن ونوووووووووووووې  ېر هږووووووووووووور
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 يودوووووووووه بېوووووووووه ېوووووووووې پوووووووووه هرحوووووووووا ل کهوووووووووې شووووووووورکت و    

 

 پووووووووووووه ت امووووووووووووه مسنووووووووووووى يوصووووووووووووحل  مېووووووووووووت و   

 

 م ېکووووووووووووووووووت ه  غوووووووووووووووووووه شوووووووووووووووووواف و يوووووووووووووووووووه وروره    

 

 ووخېووووووه ارس ا خپوووووول ن وووووور دووووووه سووووووپلن وو توووووووره     

 

 اوه سوووووووووووکه وروڼوووووووووووه دووووووووووور  بږووووووووووول بږووووووووووول نومونوووووووووووه    

 

 بږووووووووول رن ونوووووووووه بږووووووووول غيونوووووووووه بږووووووووول خويونوووووووووه  

 

 هوووووووف څووووووه بلېهوووووووف نووووووه ا     .ووووووه تووووووه پوووووووه شووووووې او بلې   

 

 څوووووو  ووئووووول چوووووه تاجوووووك ورور ا پهوووووهوف نوووووه ا       

 

 الفت:

 ژوند

ښايل چې تاسې به کېه اوسې سى  دل دى و  چې  س ووپهې نه دور  سوهرظې ېوې  نو ن وو     
 ژبه ېې ظون ه و م م ر ژون   و .

ن  اغه  رو  سى  که په ظږ ه مو  وو په تن پد و  وو په ښه کورکې ووسل  يسنې اشه نې کوور 
 غى  و  بلا هم ااه ژون  بې خون ه ووبې وه لهه ا .
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په ژون کې چې حرکت وو فسادلت نه و  وو ده بو  ووب ر  نه محروم و  څه ور ښت نه در .  
هغه ژون  چې پوهوه ووبصولر  ورسور ه نوه و  وو اشوسور و وحسواس برخوه ېوې نل  وى  و  ښوه           

 ل ووښووه وغوسووهل اژونوو  دووومى   ژونوو  ورتووه نووه شوووويېى. ظږوو ه مووىولم پووه ښووه کووورکې ووسوول   
 ضرورتونه ا  م ر کافل نه ا .

په ژون کې ا ذهن وو روح وي لنافم  اآينو ه پوه نسوبت ښوه ونه وارم اونسوانل و واق ووبۍور         
 حقوو تاملن وو تک لل  ېرمهم ضرورتونه ا .

 په ژون  کې ده ک لت نه کلفلت  ېرمهم ا . ژون  باي  ښکېى ووښاغېى و . 

 ا ل وو ج ل اوو ه په کارا . اژون  دپاره ج 

 دذ  وووفهخار اژون   س ووپهې يا ا ودوتېو و رونه ا . 

 که ژون  خوور ووغريب و  اواومره  ېره ا وفسوس خبره نه اه. 

 ېر وفسوس هغه وخت په کوار ا  چوې دوه ژونو  نوه اخېکوو   ونوه تورشول وو ژونو  توه پوه کرکوه             
 وظور .

ريوو ن اونه ا  چې اخېکو ژون  ښه کى  بېکه سوهروو مهوم   ا يوه هلووا اووک نو وومۍرونو کا
 خ مت اوا  چې اژون  ملنه په   ونوکې  ياته کى  وو هلېېم وسرن روژون ق کى . 

کل و  شل چې په جنت غون ن ځوا  کوې سوى  دوه ژونو ه بږوزوره شول ياپوه جوون ىه کوې دوه            
 ژون ونه سره ملنه ودر .

و ښه ژون  ه اغه ا  چه وعه ول پکې ون يسنوې نوه   په ژون  .ې يو مسه ل حادت  ېر ښه ا  و
 ظادم و  وونه م ېومم نه ا چا بااورو  وو نه ېې څو   بااور و .

هو؟ وجه اعل ع ودت اژون  دپاره  ېر ضرور ا م اژون  ساتنه اژون  واه وواژون  خوشوحادل  
 په ه  غسې مسه ده هووکې ومکاف پل وکو .
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ون  خوښ ووښاغېى نه و  وو په اغسې ځا  کې ژونو   چږرته چه ع ودت ووع ل نه و  هېهه ژ
  ېردو  عذوب ا  )) وبنا ربنا عذوب ودنار((

 ((ودفت))

 مترقي ژوند

 

ژون  اتحول ووتکامل نوم ا م اصحروکاڼې چې په پلىيو پلىيو په يوه حا ل پاتې ا  ژون   
 ورته نه شو ويېى.

ىوو  کږي  وو خاورن کږوي  پوه   اپسردى ظېونه چې ده ځ کې روټوکږي م دويږي م غو ېي م م
ژون ونه کې برخه در  وو ژون  اه  غسې تغلروو تحوول نووم ا . هغوه غېوه چوې پوه کنو و ياپوه         
 ظو   کې پرته اه وو هغه چې اهقاف ېې په ځ که کې کر  اژون  په دحاظ  ېر فرو در . 

هربول ژونو    ه  غه ده خاورو  ن ن  رغونږ لم دوئږ ل وو پخږو ل ا ژون ونوه م واهر  ا  وو م   
 ه  غه  ا . 

که موني ونسانل وو حلوونل ژون  مقايسه کىو پوهږيو چې په ونسانل ژون  کې تغلروو تحول يسنوې  
احا تو ب دوف  ېر  يا  ا  وو غلرده ونسانه په نورو حلووناتوکې تحو    ېر ديا . حلوونا  

 وکې کو .په  رظونو کادوکې هغومره فرو نه کو  دکه چې ونساناف ېې په څو کاد

ونساف په مرور ا ماف خپل دباسم خپل کورم خپل خو م خپل فکر بو دو  وووخوت پوه وخوت     
 په بل رنګ ووبېه بيه روو  .

 يو عصر ده بل نه اه  غو تحو تو په بنا بږېږي  ووب دږي . 

اعصر وو  مانې په وبهضا ده ماضل نه مسهقبل ته روتګم  و  حا ل پرېهوال وونو  حا ل ببېوول  
 ژون  ا .  مهربل
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هغه  بام چې احا تو په ب دوف باارنه و  ووخپل  و  فکرم  و  خلا لم  و  عاا    ه پوهه په 
 نو  نه شل ب دودى مهربل ژون  نه در .

اژون  ابقا وو دو تلا اپاره  اونساف په يبلست کوې اتحوول وو تجو ا غوښوهنه پرتوه اه وو بو ر        
 جار  کىي  .  هم اتغږر وو تحول بانوف په ټودو مخېوباتو

 هغه ژون  چې اوان وودو تلا په حا ل کې و  ا تج ا خووته  ېر ت ايل در . 

 کوم ژون  چې مر  ته نژان و  يبساً امىېنې خو  وو عاا و  پل وکو . 

ه  غه سبب ا  چې کوچنلاف وو ځووناف نوو شلانو ته  ېره هڅه کو  نو  دباس ښه ظيل وو 
ر خوښ و م م ر  و ه ووسپلن تېر  ده   وشلانو وو   ښت نو  کور ېې ده   ن جون ىن نه  ې
 سره خ و  پامان  ته ن   تلار.

که موني اانلا مهربل مېهونه ده هغو بومونوسره مقايسه کىوچې ژون ېې اتربل پوه حوا ل کوې نوه      
ا  اوبووه ومنووو چووې امهربوول حادووت تغږوور ووتحووول  ېوور ظىنوو   وو پووه بږرتووه پوواتې بومونووو کووې    

نل ا . اجهواف تواريخ هووم اوښولل چووې ابۍور  ټودنوو تحووو   پوه دومىيووو       تحوو    ېور ځنوو   
 مرحېوکې  ېرسست و ووووس پکې  ېر  ظىن يهوب  روغېى ا .

که څوک غوو   چې خپل ورتقايل سلروو حرکت ځانهه مسېوم کى  خپېووجه اعل  تحو توتوه  
 وغېى ا . ان ځلر شل وو  وان ظور  چې په ع ومل ووضاعو وو حا تو کې څومره فرو ر

ايوه مېوت اپووهې وو هوښولارق امسېومودودپواره هوم وجه واعل تحو توو وو تجو ا پسون ق توه           
 .هل په .ار ا .

اعېم ووپوهې خاصه وو م لزه  ه  غه اه چې په ونساف کې ا  و اواونوو وو رووجونوو پابنو ن    
واعقل ک و  وو انو  عصر ضرور  وو وحهلاج ته ېې مهوجه کو  يسنې اتقېل  پږټى سپکو  و

ومنطي په وساس انوو وفکارو وونوو خلا تو اببېودو وسوهس واته تربول  ورکوو  وو وبهکوار  بووه      
  ياتو . 
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اعرف ووعاا  ده غ م  څخه آ وا  ام نل وو عرفانل پلۍورفت پوه برکوت حاصوېږي  وو  و ه     
 ناکاره رووجونه اه  غې رڼا په مرسهه ده ملنځه ځل. 

ځږور وظوورو وو پخپول حووي کوې بضواو  وکوىو چوې موووني         روشوو  چوې ووس خپول ځانهوه پووه ځږور     
 انو  ژون  په ببېودوکې  څن ه يووو انوو وفکاروپه څرظن ودوکې څومره جرئت ووه ت درو؟ 

 موني ذهنل و وا  چې اپوهې ووتنو يرنهجه اه ترکومه ح ه اه وو ده وجه اعل نهضهونوسره 
 څومره ع به درو؟

 ودفت:

 دخلكو نظر

 

 ات  چې انوروپه ن رکې ښه شل وو خې  ورته ښه وووئل. ونساف  ېر  يار ک

ااغه مطېب اپاره ا   ېرځېه س ه  ره پرېويا  ووپوه کويه  ره ځول يسنوې حقلقول  ښوه وودوى         
ب دو  وو اان اپاره چې اخېکو په ن رکې ښه مسېوم شل نو اريا ووټ   رن ونه هم پوه ځواف   

 پورن مهل. 

بو  پږژنو ل اهرچوا کارنوه ا م ځکوه ځلنوې بو  کسواف         اخېکو ن رهم ع وماً سم نه و  ووښه يا 
 هم اخېکوپه ن ر ښه ورغېل ا .

  ه اونه وويم چې سى  ان انورو ا ن ر مروعا  نه کو . 

وو اوا و  اسهورته ان نه ظور  ځکه اوکار هرڅوک نه شل کودى ووعېى و  ي و ښه هوم نوه   
 ا . 

کې څومره و ر در م ا ېرو خېکو  ېورن  ماته مسېومه اه چې انوروښه ووب  ن ر اونساف په ژون 
خوشحاد  وو ېر خپ انونه انورو ان ر وغلزه اه وو اخېکو ن رپوه سوى  بانو ن هور څوه کوودى       

 شل. 
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څن ووه چووې ايوووه ن وور بووا  ن وور روغ سووى  رنځورکووو  وو  ېووره ښووه موواڼ  رونووىو م اغسووې ا      
 وجه اږ ن رهم  ېر بو  در  وو ېر خې  ېې ځانهه تابع کى  ا . 

 شهه چې پخپېو سهرظوڅه نه ظور  ووښه وب ا نوروپه ن رپږژنل.  ېرکساف

اخېکو ن رونو  ېرښه شلاف وو ېر ښه خې  هم ب مسېوم کى  ياېې ب ښه ښوادل ا م خېو    
  پرېياه چې يوو ن احاکم په ن ر يه هم ښه سى  ب ېي  وو ب سى  ښه کږي م يسنل ا نوورو  

اخول دور م کوه هور څن وه سوى  و  وو اهوواو        ن رپه سى  و ر وچو  وو په ژون ونوه  کوې  ېور    
ځووف و  بلاهم انوروپه ښه ن ر خوشحادږي  وو په ب ن ر خووبو   کږوي م کېوه کېوه سوى  ا      
ان اپواره چوې اخېکوو ښوه ن ور ځانهوه جېووب کوى  اهغوو  ن رتوه اوموره ورجوذب شول چووې             

نسواف  هرڅه انوروپه خوښه کو  وو دوه هرڅوه نوه ورتوه تږرېوي . اه و غې جوذبې  اپواره کېوه و         
ځلنوې ښووه کارونووه هووم کووو  وو دووه نوواو و کارونوه ځوواف سوواتلم بربووانل وو فوو وکار م انووورو خلوور   
غوښهل وو نوروته ظټه رسولم په فن ووهنرکې نوم ويسهلم انورو اښه ن ر اجېبودو و ر ووبرکت 
 ا م که چږرن چا انورو ن رته په وعهنا نه کهېى ونساناف به دکه اصحر وکاڼې يوده بېه بې تسېقوه 
و وو بل شاف ژون  به ېې کاوه م ر  ېرښه اه چې اغسې نه ا  ووانورو په ن ريه هوم کوارکو    

 اوکار اوخ بو اوص ح اپاره هم ښه ا  وو ابې مبا ت  مخه نلسل. 

  ه اغه کارته ښه وويم م ر اوسې نه چه په هږڅ  ح  وو ون و ه ورته بايل نۍم. 

کى  چوې انوورو ان ور حېقوه ب وو  غو م شول وو         سى  باي  په اغه باب کې اومره وفروط ونه
خپل فکر ووشسور پکې اوسې بايېل چې ا اه شخصلت ووحريت محووه شول وو هوږڅ ورتوه پاتوه      

 نه شل. 

څومره چې اونساف اشخصلت تجېل ته انورو حسن ن رپه کارا  هغومره انورون ر توه ځواف   
 سپارل اونساف شخصلت هم محوه کو .

ل وواهور چوافکر وون ور توه خضووږ وو خۍووږ اسوى  شخصولت         اهرمجېس په رنګ رن لن کږو  
 روټږټو  ووا عا ا  ونسانانو په  ده کې ېل ارو .
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ونساف باي   ېر کوښښ وکى  چې خپېوه و وا  ور  پوه ور   ياتوه کوى م افکور احريوت اپواره        
 خ مت وکى  وو پخپل شخصلت مهکل شل. 

ى  وو دوه ونسوانلت سوره   يوا  تسېوي      اهنر خاون  چې هر څومره ده وب يت نه  ياته وسوهفااه وکو  
 پل وکى  ه اغومره  ده خپل عصر وومحلط څخه دو ېي  وومساصرين ورته په ښه ن ر نه ظور . 

اعصر وو مانل ده خېکو سره غوت په غوتتېل وو اهغو  په فکر ځاف بروبورول ا عواا  خېکوکوار    
وو  ن وف کې نوه ووسول   ا م فوو ودسااه وشخاص  وو ادو فکر خاون وف هږڅ کېه په اغسې بل 

 وواخېکو سهاينې ته اغومره سرنه ټږټو .

پوهاف هروخت په هرڅه کې اخپل وج وف ووض لر غيته غوت تا  ووناپوهواف دوه ونو و ن  نوه     
  يا  ايوه ووبل ن ر ته ظور .

ابصلر  خاون وف ده ان خبرن سره اومره  ېوره ع بوه نوه دور  چوې اخېکوو پوه ن ور کوې ښوه           
 ښ کو  چې ا خېکو ن رښه کى  وو ښه ن ر پل وشل. ښکاره شل بېکه کوښ

اجامسې وص ح ووافکر خ مت سوى  مجبوورو  چوې دوه هغوو خبورو ووهغوو شولانو سوره مبوار ه           
 وکى  چې هغه په جامسه کې ښه ظيل شو  ا  م ر ښه نه ا .

کووه څوووک اخېکووو ان وور مروعووا  کووو  نووو هغووه بهوواف نووه شوول موواتودى چووې خېوو  ورتووه پووه ښووه   
 مجبورېي  چې  سرورته ټلد کى  وو خې  اه ته هم په ښه ن ر وظور .  ن رظور  بېکه

اغه رو  خوا خووهل وو خووا پرسوهل چوې ظواهرًو غلرپرسوهل اه بايو  سوى  پرېويا  وو انوورو          
ان ر مروعا  ده ون و ن نه  يا  ونه کوى . اخېکوو بضواوتونه وکيور وًصوحل  نوه ا  ووپو ن نوه         

 ور   چې سى  هرڅه ترېنه برباف کى .

اخېکو خ مت اونه ا  چې سى  ورومورو ا او  اخوشوحاد  اپواره کوار کوو  بېکوه حقلقول        
خوو مت اوا  چووې اخېکووو خلوور وو ظټووه پووه ن رکووې ونلووول شوول ووفکرونووهم ن رونووهم کارونووهم     

 خويونه وص ح شل.
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ره ټږټوه  که سى   اهرچا کارته ښه وويل چې هغه خوشحاده شل وواه ته په ښه ن روظور  او ې
نوه ځول. کوه څووک خپوه کږوي  وو .وه خوشوحادږي م کوه خېو            اغ م  بوو  تورن   سواواه وو 

سى  ته په ښه ن رظور  که په ب  ن رم سى  باي  ښوته ښه وو ب وتوه بو  ووويول.  ابلواف وو وينوا      
 و وا  ه  غه اهم افکر ووبېم و وا  ه  غه تقا ضادر . 

  وو پوه غووت کوې ېوې ا     ايوه ووبل ښه ن ر اومره بل ت نه در  چوې اونسواف و وا  سوېب کوى    
غ م  کىق ووچو  انورو ن رکه هرڅومره ښه و  بلا هم هرسى  پخپېوو سوهرظوبلناا  وودوه    

 خپل ن رنه کار وخلسهل په کارا .

که څوک هرڅه انورو په ن رظور  خپل ن ر ته به شرمن ه و  ووابصلر  حي به ېوې نوه و     
 وبس. واوکى  سى  باي  يوو ن اپوهانو ن رپه ن رکې ونلسل و

 ودفت:

 دحق اظهار

 

په هر هږووا کېم په هر ودس کېم په هر عصر کې ځلنې وشخاص په کارا  چې ا حي وظهوار  
 خپل فر ض وظيل ووخپل ما لم خپل سرم خپل مقام ونه ساتل حي وو حقلقت وساتل. 

ودسونه اغسې خېکو ته ده ح ه  يا  محهواج ا م اظېومم اجبور وو ا نواروو مو  ه  غوه کسواف        
 . ماتو 

که اغسې خې  په يوه محلط کې نه و  هېهه اوسې تلاره وو توور توم و  چوې احوي وو بوايېو      
 فرو نه شل کږ و م خ مت وو خلانتم روو وو نارو و ا  خېکو په ن رکې يوشاف جېوه کو . 

هغووه وشووخاص باي دووه سوورو وو سووپلنو سووره وتېوول شوول چووې ا ور ووبووو  يووا امووا ل وو اودووت پووه      
 رووف بېکې په حي ووحقلقت پسې ارومل ووحقايي څرظن  و .خاون ونو پسې نه و  
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ودسونه اه  غسې وي ان ورو  خېکوپه ب رظوه منوزل مقصوواته رسوږي  وو ه  غوه وشوخاص ا        
 چې ظېم وو وسهب وا محوه کو .

کووه اغسووې خېوو  چږرتووه نووه و  نووو هېهووه عوو ودت نووه شووههم ونصوواف نووه شووههم حقلقووت نووه شووهه وو  
 ر .ونسانلت هم بل رو  څږره د

هرڅووک باي پووه ان پوووه شول چووې حووي ويوول دوو  عبوواا  ا  وو حووي نوه پادوول دويووه ظنوواه اه     
اوظناه په انلاکې هم ونساناف په سل رن وه عوذوبونو ظرفهواره کوو  وو پوه ژونو ونې بنلاامواف پوه         

 او خوکې وچو . 

که حي ووحقلقت ظاهر نه شل وو دکه مسهوره مږرمن په حجاب کوې و  حوي مور  وو احقلقوت      
 ا مىه کږي  اومر  امېت ووودس مر  ا  وو اع ودت جنا ه هم س ه ورسره و  . رڼ

ځلنې کساف وويل چې احقايقو په وظهوار کوې اوخوت وو مواف وو امحولط وبهضواآ  پوه ن رکوې         
نلول په کارا  ووهغه حقايي چې ويل ېې  ياف ووضرر دور  وونهوايې ېوې  بو  ا  باي ونوه ويول       

 شل. 

حقلقت شاف ده ان نه  ېر پورته ا  چې موبوع شناسول وپږژنول وو     موني او  ته وويو ا حي وو
 اوشخاصو اوبهضاآتو بل  ووشرط ته غا ه کږيا . 

احقايقو اوظهار  اپاره ح وا ټاکل وو ده بل وو شرط  ن ن ېې رووسهل ده حقايقو سوره مجاادوه   
 وو مبار ه اه.

و وومنېو شى ا م ا حقايقو حي وو حقلقت هرکېه هر چږرته ا هر چاده خودې چې و  ا وورې د
پلرو  په هرکارکې ووپه هر حا ل کوې ا هور چااپواره پوه کوار اهم ترڅووچې يوو بوام وو ودوس پوه           

 حقلقل  ره رووف نۍل وو حقلقل وساسونه ببول نه .ان   توره شپه به ېې سبانه شل. 

يو م ېکت  هغه وخت سساا م بو  ووشوهامت پلو وکودى شول چوې حقايقوتوه نوژا  شولم پوه         
 حقايقو پوه شل وو په حقلقل وساساتو وسهناا وووتکاءودر .
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حقلقوت دکووه ا موو وريانو ننوو وره نوه اه چووې هرسوواعت بږوول رنووګ ووبږول شووکل ودوور  يوووه سوو ه     
وومسهقل ه  ره که دي غونو ن کويه شول نوو بلوا ورتوه سو ه نۍووويېى وو توور هور کېوه توور وو سوپلن              

 سپلن ا . 

 ودفت:

 ډار

بلبکې تو ق اتناره په  غا ه اپلريانو وو ايوونو  يوا  ا روو وو شوليکو     ه چې و وکى وم اشپې به
 بصې کودې ووما به ورته غوت ويهى و.

ان بلصو په ماکې  ېره وېره پل وکىه چې  ه ېې اشپوده تورت هم ده ورونو کنو وودوم دوه ببرونوو    
  وو ه يرونه  ېر و ور کىم ووهرشپه به مې پرېۍانه وو ويرونکل خوبونه دل ل.

 ووس چې دو  شو   ووپوه شو  يم هغسې نه يم. 

 هغه ويره ووس  ما په   ه کې نه شهه وو اشپې ده تلارونه نه  ورېيم. 

که  ه کومه شپه اه ېرن وو يا ورونې ک  ده څن ه تږرشم پلرياف روبان ن نوه کهولنلم موى  موې     
 ي . مخې ته نا روپاڅږي م ا ببرونو ده شناخهونه روته ب ظانې نه پل وکږ

 ما ووس اشااماف  ايو بلصه هږره کى  اه وو اشليکو  ورمل ده   ه وتېى ا .

م ر ظور  اوظ اف ونه کى  چې  ما وېره به ووس بږخل ورکه و  وو  هږڅ  وربه روسره نوه و   
ځکه چې بې ويرن ژون ونساف ته نه ښايل ووهغه ونساف چې په   ه کې هږڅ  ورنه در  دوه يووه   

 ر .ځناورنه  ېر فرو نې

 ما  ور ووس ده پخوونه  ېرشوي   پخووو  ه اشوپې  وريو م ووس ا ورځوې هوم  ورېويم م ا رڼوا        
 ورځې  ور ا شپې  ده  ورنه  ېرهلبت در .

 څومره ويره چې ده ښاغېى ونساف نه په کاراه ده ايو ووپلر  نه نه اه په کار. 
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 پخوو ه ده مرظه وېرې م ووس ژون   ما په ن رکې  ېر مهلب ا . 

 ووس ده مىونه نه وېرېيم ده ژون و وېرېيم. ه 

 کېه چې  ه کوچن  وم  ما  ور هم کوچن  و. 

هغه وخت چې  ه ناپوه وم  ما  ور هوم نواپوه و وو ا  ورودوو پوه چول اوموره  ېرنوه پوهږو هم يوو          
کوچن  ماشوم ا خېکو دوه څپلوىو  ووبهور وغضوب څخوه وېرېوي  م ور دوېواف وو پوهواف اخېکودوه           

  . خن ونه هم  ورېي

 څومره چه  مانه هوښلارېي  هغومره  ور وو وير ه  ياتږي .

يوپوه وو هوښارسى  ده مکروبونو وو امېلريا ده ملاشونه هم  ورېي  م ر ماشوماف وونا پوهواف دوه   
 اغسې  ورسره  وشنانه ا .

ايوه کوچنل ماشوم ا  ور اپاره تسويذونه هم شهه م ر ادويانو  ورپه تسويوذ هوم نوه ورکږوي . ا     
اور ا . پخوو موني  وه ې  ور اومره اووم نه در  دکه اعقل وو پوهې  ورچې ارون  وو اوومو

ده هغه جنګ څخه ويري و چې په کوروو کېل کوې بوه پوږښ شوو ووس دوه هغوو جن ونونوه هوم پوه          
 وېره کې يو چې اانلا په يوه سروو بل سر کې پل وکږي .

خپل ع ل څخه هم وېرېيم پخوو به چوې  يووخت  ه نورو څخه وېرې م ووس ده خپل ځانه ووده 
چاا  رن مې ر  پل وکى وېوره بوه ېوې ک وه شووه م ور ووس دوه خپول مې ور  وېرېوي  وو ورور دوه            

 ورورنه په خوف کې ا . 

موني ووس پوهږيو چې شلۍکې وو ايووف و پلرياف ونسانانو ته څه  ياف ووضررنه رسو  دکوه چوې   
 خپېه ونساناف ېې يو بل ته رسو .

 ښ ناف په کور و کېل کې  بېکه  موني په ځاف کې موجوا ا .  موني ا

 موني باي ده ځانه و ورشو ووپه ځاف و ورشو. 



234 
 

 ودفت:

 حقيقت

اوک ېه  مونيپه ن رکې  ېره ښکېې مسېومږي  وو په تق س ورته ظوروم م ر څومره چې حقلقت 
 سهايو هغومره حقلقت نه وويو.

ونى وويل يا  ورورم وو او اوو ه  موني په هلووا کې  ېر که حقلقت رښهلا وبودو نو رښهلا خو يا دل
 دي ا . 

 احقلقت ده  دفظ سره  ېر ځېه  اتريخ کې ه يوځا  کو  وو وويل:

 .“اويو تريخ حقلقت ا ”

 وو حي په تريخوو دى سهايل کږي .  هو  حقايي وکيره ترخه و 

 قت وومهسارف حقلقت.په ع ېل وصط ح حقلقت په ارن  وده ا : مهجور حقلقتم مهسذر حقل

 په اغه دحاظ ويېى شو چې  موني په خبرو وترو کې احقلقت برخه  ېره ديه اه. 

په شسر ووواب کې خومسېوموه اه چوې دوه حقلقوت نوه ا مجوا  وو وسوهسارن پېوه  ېوره ارنوه اه. ا           
واب ژبه احقلقت ژبه نه اه وو ېر خوتشسر ه اغه ا  چې ده حقلقت نه درن و  )وعذ بوه وکوذ   

 به(.

امساشر  آاوب وو امجېسونو آاوب هم احقلقت ده وظهار سوره  ېرمووفقوت نوه دور  وو ېرځېوه      
 يوسى  احقلقت په ويېو بې وابه مسېومږي .

يوه ور  يوه دو  سى  خپل دلکېى مض وف چوې څووک ېوې پوه مسنوى ښوه نوه پوهلو ل څوتنوو          
هږچا څه ونهقاا ونه  پوهانو ته دوسهه ووخې  ېې په سهاينه مجبورکى  وو په هغه مجېس کې خو

شوکىو  م رپه بل مجېس کې چې هغه جناب نه و ا حي ويېو وو حقلقت بلانودو مسوابقه شوروږ   
 شوه وو ده  ېر وخ بل جرئت نه کارووخلسهل شو. 
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يوه ويل چې په ټول مض وف کې ده سره تروخره امبه و ظانو يوه سېسېه وه چې هږڅ خبرېې نه 
ه مبه   ا  ووده هږڅ نه خبرنه ا . اغه رو  حقايي چې اردوا بل ويل اوځکه چې ا  پخپې

اښاغېل په غلاب کوې وويول شووه اغلبوت رنوګ ېوې پلو وکىچې شورعى جووو  ېوې نوه اردووا وو             
 وخ باً م نوږ و. 

ووس چووې  ه اغووه حقلقووت اوسووې بلووانوم چووې نووه اهغووه دووو  سووى  نوووم وخېووم وو نووه اغلبووت    
 باي  ظونګ حقلقت ورته  ووويم. کوونکو پهه ارښلم اوبلايوبل  ول حقلقت ا  چې

هو  احقلقت ژبوه ظون وه اه وو فصواحت وب غوت اواب ژبوه اه چوې پوه مجوا م کنايوهم وشوارهم           
 وسهساره چېږي .

ووس پوه شو  چوې  مووني پوه وينواکې ا حقلقوت برخوه څوومره خوووره اه وو احقلقوت اوظهوار           
 اپاره څومره موونع موجوا ا ؟

 ودفت:

 زما نظر

 کاڼى ده بل سره بروبرنه و. صحر وته   م يو

 غرونو ته وخهېم ځلنې جګ ووځلنې ټلد و. 

 ښارونه مې وکهل ځلنې کورونه دو  وو ځلنې وو ه و. 

 په باغونو وظرځږ م ټودې ونې په يوه مږچ نه ون.

 اسلن ونو کباف مې ودل ل يوده بل سره په تول کې بروبرنه  خهل. 

 اهوومرغاف هم ځلنې غد ووځلنې کوچنل و. 

 م ياف مې ودل ل اچاپ ىق غټې وو اچا و ن ون. 
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 کهابونه مې ودټول هېهه هم  ېر تفاو  موجواو. 

 ده يوه هږووا ه بل ته   م ووده بل نه بل ته په هرځا  کې ټلد وپاس وودو ن ژورن و . 

 په هږڅ  ځا  کې نه ايوه  س ظوټې بروبرن ون وونه ايون خودې غاښونه. 

 ته کىوو ا ومې پکې ودوسهل:ادو  خ و  کهاب مې بږر

وياپوه وونا پوه بروبر ا  ؟ ويا ا  ن وه ووبلنا څه فرو نه شهه؟ ويا اجنت وو او خ خاونو وف څوه   
 توپلرنه در ؟  ويانور ووظې ت يو رو  ا ؟ 

په ان پوښهنو اغفېت ده خوبه رووېښ شوم ووهورن خووتوه موې پوه ځږور ځږور وکهول څن وه چوې          
ل کوو ووف يووو رو نووه ؤ ا ونسووانانو سوورونه هووم غوود وو وو ه وو ا ټودووو  ايوووه پټوول ټلپوور وو ايوووه بوووټ

 خود  بروبرن نه ون.

 ماپه ان عادم کې په وورو ووروسهرظې وغىودې وو هرچاته مې ده هرن خووپه غور وکهل. 

ه  غه وخت  ه ا پرښهو وودسلنانو په مسنا پوه شومم بصاباف وو شپانه موې وپږژنو لم ا عو ل وو    
 اعېم ووجهل فربونه روته ښکاره شوه.  ظېمم اخلرووشر 

 هغه اېووف چې خېکو ده کوه باف نه هغه خووظيل ماادهه په کورووکېل کې ودل ل. 

 اونساف په بيه شلطاف وو اپرښهو په صور  اېوسلرته ونساف ته مې پام شو. 

 ووس  ما ده سهرظونه  ورپه کارا  ته  ماده حقلقت بلن ن رنه و ورشه 

 الفت:

 سعشق او هو

 ن رونه ټول يورو  نه ا م هر چا هرڅه يوشانهه ن   دل دى. 
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اعۍي ن ر ووا هوس ن ريو ده بېه  ېرفرو در . امولن وو بوودهووس تورمن  اځ کوې وو وسو اف      
ب ر فاصېه موجواه  اهم ملن يوه دلېىٰ در  ووهغه ېې هم اوسې دلو دې اه دکوه چوې  پوه تووره      

ښکاره کى  وو بلا س   سه په تورو ورېځوو کوې   شپه کې اغره ده څوکې سپوتم  دي غون ن سر
 پټه شل. 

عۍي اه  غسې وسو انل پرښوهې يووه جېووه اه چوې اعاشوي پوه   ه کوې يوفانونوه پلو وکو            
وواونساف ن ريون  نقطې ته اوسې جېبو  چې نورڅه بلانه شل دل دى ووهغه هم نه وينل. نور 

جور ووفوروو پوه د بوو سوو   م ور       خون ونه وونورن نن ورن  اسى  هږرن شول وو شوپه ور  ا ه  
اهوو وو هوس خاون وف اعۍي ده غ ه بې  غ ه ا م او  هره شپه په خروبا  وو ملکو ه کوې   

 بل شاف دوبې کو  وو اعۍي ووعۍر  په بااه مست ا .

عۍي اناکام  وو محروملت نوم ا .  هوو وو هوسم بې مۍقهه دذ  وو بوې هجرونوه وصوا ل توه     
 وويل. 

ه ظروف کارا  چې اجهاف دو  دو  ومپروتوروف ېوې هوم دوه حو ه  يوا       مسۍوبو ته رسږ ل هغ
سرظراونه کى  ونم ووځلنې کساف  ا ېرو دهکروپه  ورهم اغه سساا  ته نه ا  رسل دل م ور  
هوس پادونکل هره شپه يوه نون دلېى په غلي کې نلسل ووهغه شون   ښکېو  چې  ېرو نوورو  

چې اهر خريو وردپاره ځواف سولن ارو  وو ايووه پوه       ېې هم په وورو وورو  خون  دل دى ا . هغه
 غليکې بل ته خان  م اهوسرون  اپاره پل واه نه اعۍي دپاره. 

اغه رو  مبهذل خون ونه اهوسنا کو خېکو دپاره دينه ا  ده اغسوې نوا پواکې يوارونې نوه ا عۍوي       
ودلېوى  اوسهاف نه جو ېي  ااوه ملنووصا ل هر چاته ښکېى مسېوومږي  وو هرڅووک ا مجنووف و   

په فروو مها ر کږي م م ر ا هوس اخاون ونو مسامېه ب ه ظيول وو پوه نفور  ورتوه ظوور  اوځکوه       
چې عۍي اخېکو په ن رکې ارون  مسېومږي  وو هوس ته په سپکه سهرظه ظور م هغه اپهن انو 

 کاربودل وو اوا مچانو.

  وو اهووس ا  هرکارچې اعۍي  اپاره و  په هغه کې ورومرو يوڅه فوو ودسااظل موجوواه و  
خاون ونو کارونه ټلد ووعواا  مسېوومږي م هغوه بوو  وو بو ر  چوې دوه عۍوي سوره شوهه هووس            
ترېنه محروم ا م فرهاا  عزمونه اعۍي اخاون ونو په برخه رسل دل ا م وييار وو ف وکار م 
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اهوس اخاون ونو کوار نوه ا . سوربا   ووسورفرو   اوو ه دوه عۍوي سوره مې ور  ا . پوه شوسر           
م ا عۍي برخه مسېومه اهم هغه څه چې په يوه عادل وحساس وو دو  خلا ل بناو  ووواب کې ه

ووهغه چوې ا هووو وو هووس اپواره و  وو پوه ټلود غورض بنواو  بروبرنوه ا . چواچې اغوه هنور             
)واب( ته اعۍي په ن رکهېى ا  وو اانلا ا سوا وو ظټې اپاره اوکارنوه کوو  هغوه کېوه کېوه پوه       

کار ا وبهکوار ملو وف توه روباسول وو ا  ه وينوې ېوې خووروک و .         ېرو ج ر خونلو  يوو وابول شوه   
څوک چې ا با ور روني ته ظور  وو اخپېو هوسونو ا تاملن اپاره څه دلکى هغه هر ه ور  بې 
 يوواروو  ح هووه مبهووذل مضوواملن بووا ور تووه و ونوو ن کووو  وو ظوواهر    ول ېووې بروبوورو م هغووه        

 ې نه ظرځل.هږڅکېه ع لي فکرنه کو  وو په دو و خلا تو پس

 اژوروفکرونو وو ادو و خلادونو خري وروف هر کېه وو هر چږرته   ېر ديا . 

او رو  مهاږ اخرڅودوهم نه اهم  څه شى چې په انلاکې  ېر ناار و  بې ده وح قانونه ېې بل 
څوک نه خر څو . اذوو وو هنرپه خاون ونو که هور رن وه بو ه ور  روشول  خپول ظوروف وو  ېور        

 خرڅو  م ر عاا  وو مس ودل شلاف ده کوره باسل.  بې بها شلاف نه

هغه چې پخپل فن ملن ا  ووده خپل کارسره عۍي در  هوررو  نوا کوامل وومحروملوت ببېوو م      
 م ر عۍي په هوس نه ب دو .

 ه اومنم چه ا هوس  خاون وف ده روحى عذوبونو وو شکنجونه خو ص ا  وو اانلوا پوه خووتو     
ان هم پوهږيم چې اعۍي په کارکې څومره مۍک   موجوا  کې ده نورونه  ېره برخه در  په

ا  وو پووه اغووه خطرناکووه  ره تووګ څووه مصوولبهونه پووه مووخ کووې دوور م مكوور ا عۍووي محروملووت وو   
نا.املم ا عۍي رن  وو عذوب يو بل .لف در  وو اغه وفهخار په  ېرو ب بخهلو وو کى ووونوو کوې   

ځواف وژغوور  وو دوه عۍوقه برخوه ودور م پوه        پد ا . ا فن ووهنر خاون  باي  ده هوو ووهوس نه 
 خپل کار کې عۍي ظ  کى  وو اعۍي اپاره هر څه ببول کى .

احقلقت عۍويم او واق عۍويم اج وا ل عۍويم اويون وومېوت عۍوي کوه پوه شوسر ووواب کوې            
ځا  ونه در  نو هوو وو هوس پکې ځا  نلسل وو تجوارتل مهواږ ترينوه جوو ېي  يسنوې اوبهکوار       

 و شهوو  په عوويفووو وحساساتو غېبه پل وکو .ځا  وبهذو ل نلسل و
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شاعر وو وايب  باي  ا ذوو وو برېحې اپاره څه ودلکى وو اآنل مصېحت په بل  کې ځواف ويسوار   
و نه ظيلم که اغه رو  مهاږ نن خري ورونه در  وو څوک ورتوه پوه ب رونوه ظوور م دوه اېنوه دويوه        

سووواوپرېياو ا شووسروو واب و وا   صووېه بېووه نۍووهه. روشووو  چووې ا خرڅوووف فکرورټووو ووکوووچن  
ه  غه  اه چې هږڅ بل ت ونه در  وو اما ل په ن ر ورته  ونه کهل شل م ذوو ا خرڅودو شى 
نه ا . څوک چې خلا ل ووفکر خرڅو  هغه ااغه شل و وا  نه شل سات   ووخپېه و وا  

 ورومرو ده  سه ورکو . 

ه ظوور م کوه څووک غووو   چوې خپېوه       که و وا  اونساف مسۍوبه و  وو اهوس په ن رورتوه نو  
آ وا م په خپېو آ اروم پخپېو وفكاروم پخپېوو خلوا تو .وې وسواتل م مواا  سوواو ان ا   ه نوه        

 وباسل وو ا سواو ياف ا  ور وو ومل غ مل ان پرېيا . 

اشووسر وو واب ورتقوواوو وعه دووه هوور څووه نووه اغووې و واق تووه  يووا  وحهلوواج دوور  وو دووه مسنووى نووه ا   
 انول غوو  . مااياتو برب

اوبربانل اهغه چاده  سه پوره اه چې شسر وو واب ته اعۍي په ن رظور  نوه ا هووو وو هووس    
 په ن ر.

عۍي  ېر خطرو م  ېر  يانونه وو ېرن ظټى ده پهو  ن ن کو  وو په ه  غه وسلېه دو ېي  وو  
فو وکارق نووم    ادو  تلا حقلقل رو  ا هوو وو هوس په بربانو دوکې پد ا  وو عۍوي ابربوان  وو  

 ا . 

بربووانل وو فوو وکار  ادووو و وحساسوواتو ووعوويفووو کووارا  چووې پووه يوووه شوواعر وو وايووب کووې بايوو   
ورومرو موجواو . که اغه کساف اغه کارنه شل کودى وونه ېوې کوو م  هرڅووک پووهږي  چوه      
 ده اېنه  يا  مسنو  و نحطاط په تصور کې نه روځلم افکر ووواب حقلقول پادنوه ا ېورو پواڼو پوه     
تورودو نه شل کل و  وو مقل  ذهنونه اغه کارنه شل کودىم اوا هغوکسانو کوار ا  چوې ادوو     
شسور وو واروک خاون وف ا  وو اعقل   ده مخې کارکو م اوکار  ما په ظ اف ادهه ښه نه ا  
شو  وو اغه وظلفه چاښه نه اه په ځا  کى م ادهه اوين مزاورونو وو کاري رو څه نا څه خپل 

  وو موووني وينوووچې څوووک  رن جووو و  وو پلچووومل وو ورو م څوووک کارخووانو     کووار کووى  ا 
ووفابريکوکې خ مت کو م ځلنې ماڼ  ووبصرونه آبااو م ځلنې نوور ا ورونودوپوه کاربوخوت    



240 
 

ا  ځکه وويم چوې ادهوه ناپوهوانو  ېرکوار کوى  وو وابلواف يوا  ېردويا  يواخپېې وظلفوې توه ښوه             
 مېهفت نه ا  وو ده عۍقه محروم ا .

مره توجوه چوې مسنوى توه پوه کوار اه وهول مسنوى ېوې مسنوى توه نوه دور  ووپوه ان بانو ن  ېور                 څو
وفسوس ووحسر  په کارا  م م ر اغه کارهم بوودهوس نوه شول کوو   وو اارا  خاونو ونو توه      

 ضرور  در . 

 

 ودفت:

 مضراحتياط

 

 که رښهلا ووويم موني  ېرن هوښلارق وو  ېرو وحهلايونو برباا کى  يو. 

  موني په حي کې ويېى و:  اوخې  ده ضرورته  يا  هوښلار وو محهاط ا . يو چا 

 روځو چې په ان خبره کې فکر وکىو. 

 هوښلار  چې ده ون و ن نه  ياته شل وو هام بو  کو . 

 وحهلاط چه  ېر  يا  شل  سونه وو پهې شېو .

ه چوه کوموه مۍووره    ش ى وکا  موني په کور وو کېل کې په  ېورن هوښولارق مۍوهور و وو هور چابو      
 غوښهېه اه ته به روتېل. 

ااه ا هوښلارق وو وحهلاط يوه نهه او وه چه اه تر آخره پورن خپل .ور ته برو رونوه ووسوت   
 وو ويل به ېې .ه .ېه برو شارټ شلم نو حريي به ووبع شل وو .ور به مې وسو  .
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لااه رووف و ځکوه چوې   ااه اوعاا  وچې په موټرکې به نه سوري ه وو  ېردرن ځا  ته به هم پ
 اموټرده چپه کل دو وېرې ه وووحهلاط ېې کاوه.

 هو  ا  ده  ېره عقېه پلااه ظرځل ه ووکورکې به ېې رڼا هم  ېره ديه وه. 

اغووه شوواف هوښوولاروف وو ا وحهلوواط خاونوو وف  موووني پووه م ېکووت کووې  ښووت  ېوورا  وو ا نووو     
 . تهذيب ووت  ف ببېول ده برو  ووموټر نه هم  يا  مضربودل

 موني په واورو وو شسباتو کې  ېر هوښلار وو ېر محهاط وشخاص  يا  دل ل کږي . او  انوو   
نهضت وو نو  رڼا په ببېودو کې  ېرسخت مقاومت کو  ووهغه کساف چې ده ځلنو مزخرفواتو وو  
مضرووفکارو سره مجااده کو  بې تجربوې وو وفرويول  هېکواف ظيول. او  وويول پوه هرکوار کوې         

   ووباي  په هرڅه کې ده  ېر وحهلاط نه کار ووخلسهل شل. وعه و ل ښه ا

هغه څوک چې يوب م اعصور خووتوه نويان کږوي  وو  آر ودور  چوې اانلادوه سلرسوره مووفقوت          
وشوولم او  وربانوو ن سووهرظې سوورن کووى  وو ته يوو و  ېووې چووې تاسووې ابوووم دووه روحلوواتوم       

 امحلط ده مقهضلاتو ناخبره ياست  ووجامسه بربااو .

ه اوسې ښلل دکه چوې اعېوم ووعقول وو تجواربو سورمايه اوروف ه و و  و  وو انلوا        او  ځانون
 ااو  په ښکر و  ه ووپه او  واونه و م م ر رح اف بابا وويل: 

 او انلووووووووووووا پووووووووووووه وح قووووووووووووانواه واونووووووووووووه 
 

 اونوووووووا نوووووووه کاپوووووووه انلوووووووا بانووووووو ن غووووووورض  

 

چوې  او  هروخت اوعه ول پسن ق پوه ناموه انوو  نهضوت وو مو نلت مخوه نلسول وو غووو           
 و ون ن تېونکل ووپلۍرفت غوښهونکل په څد بو   وو بلرته ېې وظر و . 

او  خلووا ل کووو  چووې وعهوو ول وووحهلوواط سووکوف وو ج وووا ببېووول ا  وو يوبوو م و ونوو ن        
 ويهوال ده وحهلاط وو وعه و ل نه وتل ا . 

تاسې پ ن پوه شو چې ه  غه کساف په څد تېونکل مرتجسلن ا  چې وعه و ل پوه حقلقوت   
 ه پلژنل وويا په اغه نامه امېت اپلۍرفت مخه نلسل.کې ن
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اغه محهاط وو وعه و ل پسن ه يبقه چې په وصل کوې دوه وعهو و ل نوه  ېردورن ا  او  کوې ا       
مسامحه کارقم م اشا  وو سا شو نو وسهس وا موجووا ا م پوه کووم ځوا  کوې چوې  احوي وو        

ک چوې هرڅوه وويول او     حقلقت وظهار په کار و  او  غېل وو خاموشه ناست و  ووهور څوو  
 ورسره سر خو و  وو خپل محبوبلت ساتل.

ااو  اوعاا  اومره بو  شو  چې اخ و  رضا هم اخېکو پوه نارضوايل کوې نوه خوښوو       
 ووکه ابوم ده روحلاتونه خ ف و  ااين وو عقل ن وظهار هم نه کو . 

تووه خبووره دووه يوووه خوواف وو مېوو  سووره اومووره ناجووايزه مروعاتونووه کووو  چووې يوويووف ود ېوووک       
ورسږي م ده سپلن پكىيو سره تران ح ه م اشا  وخهلار کى  چوې احقلقول وسو م پوه عووض       

 ورسره جسېل وو موضوعل خبرن  ومنل. 

او  ده هر چا سره سا   کو  م ر دوه عصور  تربلاتوسوره ېوې جوو ه نوه روځول. او   پوه          هو 
خپول مفواا اپواره    علن حا ل کې چوې انوو  نهضوت وو عصوريت دوه   ه نوه مخوادف ا  يواېې ا        

مضر ظيلم ځې وووځوونانو ته اوسې  ښکاره کو  چې تاسې نه پوهږي  وو پخووده وخهه انلاته 
 روغېل ياست.

موني غوو و چې مخکې و  شو  ووتربل وکىو م ربوم جاهل ا  وو باي ده  ېر وحهلاط وو وعهو و  
 ل نه کار ووخلسهل شل.

وو وعهوو ودلوف موجووواو  اوجهوول وو  او  تووه بايوو  وويوول شوول چووې کووه تاسووو غونوو ن محهوواط  
 ناپوهل به هږڅکېه نه ورکږي  وو څوک به يوب م و ون ن وونخېل.

م وور کووه تاسووو خېکووو وپږژنوو دو وو  مووانې سهاسووې حووا ل ښووکاره کووىم بلووا  بووه  ېوور ظىنوو   منووزل     
 مقصواته ورسږيو وو تاسوته به اپههنو په تاريخ کې بې م مه  نورڅه پاتې نۍل. 

تاسو بلرته روظر ودل ا  ووپه نوو مغزوکوې موو  و ه فکرونوه وچوودل ا  تاسوو      هغه ځووناف چې 
سره به په خجادت کې شريك ووسهلم و م ووسهاسې اهوښلارق وو مضر وحهلاط مس به  ېر ژر 

 ښکاره شل. 
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 ه خپل وج ونل مسئودلت رفع کوم وو وويم: کومه رويه چې تاسوې نلوودل اه وعهو و ل نوه ا      
 نه ا  ووتاسې هږڅ نه کو  موني تاسې پږژنوووپ ن خبرونه غودږيو. تفريط ا  بېکه هږڅ 

 سهاسې هوښلار  وو وحهلاط  ېر ضسلف وحه ا   ووتوه ا  غټو  ووتاسې وېرو . 

تاسې  موني بافېه ځا  په ځا  ارودې اه وو  ا خپېو وسونو جېوونه مو اومره ټلنګ نلودل چې 
 يويو ب م وروسهه ووپه شاځل.

مو نووه موووني تووه  ېوور مضوور ت ووامږي م تاسووې اکووارووف ووبووافېې مخووه نلووودې اه وو او ورتجوواعل بوو 
سهاسې توبف اټودو امسطې  سبب ظرځل. اخ و  پار ا  تاسوې دوه مخوې دورن شوو وو مووني       

 پرييا  چې و ون ن و  شو وو يوه ځا  ته ورسږيو.

 

 ودفت:

 حاكمانوته وايم

سهاسې په ومر يو سى  وهل کږي م  و  هغو کسانو چې سهاسې په  س کې احکومت دههه اه
 تىل کږي م جرمل کږي  وو هرڅه کږي . 

 سهاسې په ن ر يه يو بې ظناه په محبس کې دوېي  وو يو ظناه ارده بن ه خ صږي . 

سهاسووې پووه عوو ودت م ېوموواف دووه ظې ونووو نجووا  مووومل ووسهاسووې پووه يووې ونصوواف م ظې ونووهم       
 جبرونه په عادم کې خپرېي . 

ې خبر  عاد ونه تباه کو  وو سهاسې په ويههوب وو هوښلارتوب  ېور ښوه ښوه    سهاسل غفېت ووب
 کارونه کږ دى شل. 

که تاسې په س ه وو صحل   ر رووف شو  ېربوې  رن خېو  بوه پوه  رکږوي م کوه تاسوې پخپېوه         
انفس ووشلطاف په  ره ارومو نوپه عادم کې اظې ونودوه  سوه بوې ت لوزه بلاموت ووبوې ملزونوه        

 . محۍر جو ېي 
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 سهاسې فساا ا  ېرو فسااو باعث  ر   وو سهاسو په وص ح  ېر  ېر وص حا  .ل و  شل.

سهاسې په  س کې احکومت  ور وو بو  موجواا  که تاسې دږووف يا دږونلاف شو ا خو و   
 مخېوو تباه کږي . 

 که تاسې ماشووماف  وو ويفوا ل ووسوو سهاسوې پوه يف نوه دوبوو  ېور کورونوه خروبږوي . کوه تاسوې            
  ون ه وو کاڼه شو حي وو ع ودت مر  وو ظې ونهم فسااونهم ب ب  کارونه رووج مومل. 

تاسې پ ن پوه شو چې اانلا ان ام وو ونه ام اپاره خ و  اوه شله پل وکى  ا . چې يووه  
 ته حک ت وو بل ته حکومت وويل.

نوه پوه   حکومت هږڅکېه بوې دوه عېوم وو پووهېم بوې دوه تو بلر وو سلاسوت څخوه چوې دوه ان ټودو           
 حک ت تسبلر کل دى شل مخکې نه ځل وو تش کوت  په انلاکې نه چېږي . 

ووس په مه  نه وو مهربل انلواکې يوسوى  پوه  ېور عې ول دلابوت وودوو  شخصولت حواکم کلو دى           
شل وو هغه څوک اغه رتبه وومرتبه ظټېى شل چې پوه تو بلر ووسلاسوت کوې وودوه ارجوه مهوار         

تاسې کې   ووس هم بې سوواهم بې ذوبوهم بوې عې وهم     در  وو امه وصفاتو خاون و . م رپه
بې رح هم بې ونصافه ووده جهانه نه نا خبره وشخاص پل وکږي مچې بې رشو  وخسهېوم وهېو 

 وو ټکودوم کنځېو ووب وويېوم په نور څه نه پوهږي  وونه شل پوهل دى.

ېوې پوه    تاسې پ ن پوه شو چې حکومت پس ده ان نه تجارتل مهاږ نۍل کلو دو چوې څووک   
 پلسووو رشوتو نو ووخېل.

هغه وخت وو  مانه په تږرې و .وې اه چوې څووک ا حکوموت چووک  پوه خوشوامن و ووت ېقونوو         
 وساتېى شل يا ظېم وو بې شسوره بو  په يوه منطقه کې حاک لت وکىو  شل. 

موني اان عصرپه  شپوکې اوخوبونه دل دل ا  چې عېوم وو دلابوتم خلور وو وصو ح بوه  ېور ژر       
کرس  وشغا ل کى  وو جهل وو نااونلمظېم سهمم ريا کوارق ووفريوب کوار  بوه دوه خپېوې        خپېه

 چوک  روودوېي . 
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تاسې خپل ځانونه وص ح کى  ووپخپل ځواف ظووتې ووهوو مقصو  ظواهر  فولش وو ورويوش نوه         
 ا  بېکه اعلبونو وص ح وو اځاف مسنو  جو ول مروا ا 

 ټ  په  ورمه .و  روشو او   ه يريقه نوره پرېي   ووهرکار اسو

 ونساناف خ و  اوهېو ووټکو دواپاره نه ا  پل وکى .

 امجرملنو ابايېو دووو وص ح کودو اپاره نوروسايل هم شهه. 

 ظېم په ظېم بان ن  هږڅ .ېه نه ورکږي .

 تاسې به  ېرخې  په وهېو مسلوب کى  و . 

م وور جوورويم وو    ېرکسوواف بووه سهاسووې اشوو   وو تۍوو اده  سووه تهووهل دل وو ورک شووو  و م        
 جنايهونه نه ا  ورک شو .

 يوشاعر وويل: 

 نا پوهاف ېې په وهېو اونساف کى     اونساف وص ح په پوهه ونساف کى 

 نوروشو ده عېم وو پوهې نه کارووخېو ظې ونه وو جبرونه پرېي   

 بې ظناه خې  په وهېو ووټکودو مه بايېو  

 تږرېي  وو ايوه په ظناه بل ته جزومه ورکو  په رشوتونو وودحاظونو ده حي وو حقلقت نه مه 

تاسې پخپل نفس وو خپېو خووهۍاتو حاک لوت پلو وکى  وو اه  غوه حاک لوت پوه و ور ځانونوه        
اان  يوي کوى  چوې پوه نورواوسوې حکوموت وکووى  دکوه چوې يووپ رېې پخپېوو  ومنوو بانوو ن            

 پخپل کورکې کو  ووهږڅ رو  ظې ونه پکې نه و .
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 ميلونر خيرات خور
 

ه څوک خپه کږي  که خوشحادږي   ه خوڅه وويم وو خپېوه غوا ه خ صوومم ظونو ن اوسوااه      ک
 مخېوو دي غون ن پوه شل ووفکر وکى .

 ه وروپاته نه يم تېېىم ومريکامې نه اه  دل دىم په وفريقا کې نه يم ظرځل دى وو هږچږرن نه يوم  
  تېېىم م ر يوعجلب م ېکت مې دل دى ا  وو عجلب مخېوو پکې ووسل.

په ان م ېکت کې اا  په ځا  چې ب وياف وو مادو وروف خوورنوو وو غريبوانو توه څوه ورکوى م        
خووروف وو مسکلناف  ا ېر موا ل وو اودوت خاونو ونو توه څوه ورکوو  وو هغوو  هوم نوه شورمږي            

 وخېل ېې. 

ته به ووېې ا  رشوو  خوووره مواموروف وو حاک واف يوااو  چوې پوه دکونوو روپو  ووبوې حسوابه            
ه در  ده يوه  ېر عاجزسى  نه هم په  ېره جزيل فقره کې تر څو سل اوه سوه روپ  جاي واون

 وونخېل نه ېې پرېيا . 

 نه  ه اغه بې  رح ه بې ونصافه رشو  خووره  نه ښلمم  خلرو  خووره ښلم. 

په اغه م ېکت کې چې  ه ورته عجلب م ېکت وويم مېلو نر خلرو  خورهم پلو وکږي  وو  ېور   
 و وومسکلنانو خلروتونه خور .غنلاف اخوورون

په اغه وين کې مااوسې خې  ودل ل چې وسونه ورته و   ا  موټىدر م بصورونه وو باغونوهم   
ځ کې ووپټل ېې په هر ځا  کې شهه  م ر ده اوسې خېکونه  خلروتونه وو شکرونې وخېول چوې   

 . هغو  اخپل وو ا نفقې وو جامې ته حلروف ا  وو ااو  نوکرو ته هم نه رسږي 

په اغه م ېکت کې مسکوس وضلست ا  وو وت  بربن  يې ده موىو وو اوده نوو سوره موادل مرسوهه      
 وو کوم  کو . 
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په کوم ځا  کې چې ابې و دو وو خوورنو په خلروتونو وو شکرونوم غنلاف وو مه ودلن ځ کې وو 
 جاي واونهم کورونه وو باغونهم موټر وو وسونه وخېل. 

 و حسر  نه ا  په کار؟ويا اهغو  په حا ل وفسوس و

و  خوورو وو بې و دو پههنو   هرڅوک چوې غنول وو اودوه ن شول ملواو  کوه مو م سول و  کوه          
 پلروو پږۍوو هغه اخلروتونو وو کاتونو مسهحي نه ا . 

هغووو  بايوو  تاسووې غونوو ن عاجزونوتووه خلروتونووه وو  کاتونووه ارکووى  وو پووه تاسووې بانوو ن   ه       
ومرو نورو ته څوه ورکوو م ابصورونو وو بواغونو خاونو ونو توه       وسو و م که تاسې نه ارېي  وو ور

څه مه ورکو  بېکه ظو مشلم  ون هم کون نم يهلمم بن   مسافر ته ېې ورکى  چې په وخر  
 کې په ښه ارشل. 

سهاسې په خلروتونو په ع رو ع رو خېکوو موزنم چىچوې وو ورمليونوه وکوىهم کوه رښوهلا ووويوم نوو          
ه وو فحاشوول پوورن وشوووهم دووي سووهرظې وغووىو  وو دووي غونوو ن    شووروبونه هووم پوورن  ووخلسووهل شووو  

 هوښلارشو. وخر  ون ه خونه ياست اوڅه اربان ن کږي .

تاسووې خپېووو شووکږ دو جوواموم خپوول فقوور وو مسووکنت وو ااو  مووا ل وواودووت وظووور   چووې او  
 څن ه ا  ووتاسې څن ه ياست؟

ااو  دووه حليلووت  کووه او  نووه شوورمږي  ووسهاسووې خلروتونووه ببېووو  بېکووه غوووو   ېووېم تاسووې  
 ووشاف نه وشرمږي  وو او  تربلامهه ووپه بلامت کې مه شرمو .

 ((ودفت))

 

 ګرانه ليكواله!

اان عصوور بافېووه  ېووره کىنوو ق اهم دووه ان کووارووف سووره  بروبرتووګ نووون وبهضوواظانې دوور  ووا    
 ونساف په ظاهر   وو مسنو  حال کې ب دوف غوو  . 
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وخسووهې ووپووه پيووو بووه يووې ملخونووه وو نادونووه وهوولم    پخووبووه يوووه کوواروونل دووه ځوواف سووره پهلوورن   
 م رووس  اودوتکو په سفرکې اغه شلاف نه ا  په کار وواان وخت مسافر  هغسې نه ا . 

 موني ووس اژون ونه په نون مرحېه کې اوخېږيو وو ده يوه حاده بل ته ونهقا ل کوو. 

کر وو ن رېې بول رو  شول   هغه څوک چې ده خپل خره  روکو ېي  وو په ودوتکه کې ودو   باي ف
 وو ناسهه و  ه ېې هغسې نه و .

هغه چې ټوول ع رپېوى ظر ېو دى وودوه عقېوه پلوااه ا  اآس يابوا يسوکل سوپردى هوم ورتوه  ېوره             
 ظرونه مسېومږي م.ا سپوتم  .رن ته خهل خو   څه .ون.

خكوې دور    ده يوه  و ه جهاف نه نون انلا ته ورتګ وو په نوو توغن يو سپري ل  ېر مروحول پوه م  
 وو نون عصر  پوهه غوو  .

ونساف دکه اتجار  ما ل اوسې نه ا  چې اووښ ده شانه ودووتکې توه رونقول شول وو هوږڅ تغلور       
 پکې رونه شل. 

تجارتل  مادونوه هوم ا ووښوانو پوه شوا پوه څټوو وو غونو و کوې و  وو پوه ودوتکووکې خپېوه جاموه وو              
وتنو کاروونلوسره په خروپسوې رووف  ظرف ب دو . هغه وخت چې موني اخپل کېل وو کور ده څ

وو وو ووس چې امخهېفومېهونو ده وفرواو سره په ودوتکو کې درن هږوواوتوه ځوو وو روځوو باي دوه     
 هغه حاده  ېرفرو ودرو وو هغسې نه ووسو.

که هغه وخت  موني ن ر مح وا و  موني مزدونه هم دن و م ر ووس دوه اغوه ووتاو مزدونوووو دوو و     
 فکر وودرن ن رهم په کار ا .پروو ونو سره دو 

 مووني خېوو  خووووس اهوووويل سرويسووونو دوه برکهووه دووه ځ کوې نووه دووو ن فضواته هسوو  شوووه وو      
و رونه ېوې پلو وکىه م ور اخېکوو فکرونوه وو وخو و دوو ول اغوومره وسوانه کارنوه ا  چوې کووم             

 اوخېل يا خارجل شرکت ېې سرته ورسو .

 و کارا . اوکار تر ېره ح ه اهلووا ا پوهانو وودلکوود
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اوا او  وظلفووه اه چووې ايوووه نووو  نهضووت وو ورتقووا يوول حرکووت مې وور تلووا وکووى  وو اخېکووو       
ذهنونه ا نوو وفکارو وو عصر  ويجاباتو ببېودوته تلار کوى . نوو  نهضوهونه پوه هرځوا  ووپوه هور        

 وخت کې پادونکل وو رټونکل در . 

 په هرمېت کې )نون خوښې( وو ) و ه خوښې( شهه. 

ته  و ه رووجونه وو عااتونوه خوښوو م ځوونواف هرکېوه انوو  فکور وو انوو  ژونو           و ه  هر چږر
 يرف ورو . 

اان اوو و دو ترملن  يوه بېه  ده ملنځ ىيهوب کو  يسنل ځلنې نو  شلاف ښه ظيل وو ځلنې 
 ب بودلم په   وشلانو کې هم ځلنې خوښو  وو ځلنې نه .

وو هغووه اوه نووورا وفووروط وو تفووريط  اواري ووه  دووه پووه جامسووه کووې مسهوو ل وشووخاص ظيوول کږووي     
 خاون وف بودل. 

 ه ادهه اونه وويم چې اوفروط يرف وروف ښه ا  که وعه و ل پسن م م ر په دلکوودوې و پلر وېنه 
درم چې او  باي  هر کېه وو هر چږرته انوو نهضهونو ټلنوګ يرفو ورو  ووهغوه  و ه رسو ونه وو     

کل و موجب ا . دلکووو ل بايو  خېو  پو ن      رووجونه ب وظيل چې ايون جامسې ابلرته پاتې
پوه کى  چې ااو  وجه اعل ووونفروا  ژون  څه رو  ا ؟ او  څوه کوو ؟ ااو  خويونوه    
فکرونه ع ېونوه وونږهونوه څن وه ا ؟ انون ورځوې ا ژونو  اپواره څوه پوه کوار ا  وو اسوباورځې            

 ضرورتونه څه ا ؟

انو وودلکوودومرسهه  ېره پوه کواراهم   ايوه  ودس احقلقل سساا  اتاملن اپاره ده هر چانه اپوه
او  باي  خې   اوص حل فسادلهونو وو پروظوومونو پوه ښوږ يوپوه کوى  وو پوه عوادم کوې اوسوې        

 خوشبلنل پل وکى  چې ووبع بلن  ته  ياف ونه رسو .

موني دکه چې اښو ووس و  رو جو ودوتوه  ېور ضورور  دورو اېهوه هوم و يوو چوې پوه ښوه  ره توګ            
 ښه حرکت روپل وکىو.خېکوته وښلووو 
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که سىک هرڅومره ښه جو شل وو دلاره  ېره وووره هم و  چې څوک په س ه  ره نه ځل وو ا 
 حرکت ورواه نه در  څوک به ېې څه کى ؟

که اچا صحت هرڅومره ښه و  وو په وجوا تکىه و  چې خو  ېوې وروف ووع ول ېوې بو ون     
وو ب  ذهنلهونه روسره مې ر  و  کوه  نوڅه فاي ه؟ ترڅوچې  موني عااو  وووخ و سم نه شل 

اومې  جنت هم شل  مووني بو  ع ېونوه ووبو  رووجونوه بوه ېوې پوه جهونم بو ل کوى  وو پوه هغوو              
وورونو به سو و چې  موني ده  نفسونو نه ېې دوخىن وود بې پورتوه کږوي . کوه مووني خپول ځانهوه       

و جهادهونوه چوې ا رسوم     مهوجه شو ووخپل کراور وورفهار په ن رکوې ونلسوو  مووني هغوه ظې ونوه و     
ورووج ووعرف ووعااو  نوم پرن ويهوال شو  ا   موني ا ب بخه   ېرمهم عوومل ا  چې 

 يوه وساسل مجااده ووبې ل مبار ه ورسره په کار اه. 

په ان ووس وخت کې چې اتحول  وتمه ارسم و رووج پو نى ده مخه وخېل وو محجوبلت دوه  
مسوئودلهونه پروتوه ا  چوې احقوايقو دوه مخوې پوراه دور          ملنځه ځل ادلکوودو په غا ه  ېور مهوم   

کى  ووښوته ښه ب وته ب  ووويل يسنې ده هږچانه ونه وېرېي   حهىٰ چې ده عرف وعاا  نوه ېوې   
هم سهرظه ونه سو   وو احقانلت پوه جذبوه ا نواپوه  دوه هغوه بو ذهنلت سوره مجاادوه وکوى           

ا  وويوووو ن وبروهل وول جرئووت  چووې بووو  وو بوو ر  ېووې ا  ن  مووانې دووه فرعونووانو نووه کووم نووه 
 ورسره مقابېه کودى شل. 

ادلکوو ل دويوودى په ه  غه ټکل کې پرو  ا  چې اجامسل عرف وعاا  ته په ونهقاا  ن ر 
 وظور  ووخپېه عقل ه پټه نه کى .

هغه څوک چې خپل صوحل  فکوروو ن راعوا م ذهنلوت پوه مخادفوت نوه شول څرظنو ودى څووک           
 م ور   هم اجامسل په ن رکې نه در . ورته په نفر  نه ظور  م ر کو

رښټلانى دلکوو ل ووسهر دلکوو ل ه اغه ا  چوې ا روتېوونکى نسول بضواو  پوه ن رکوې ونلسول        
 ووده سبا ورځې  و ورشل نه ده نن ورځې نه . 

يووو  مسووې اف بايوو  هغووه ور  پووه ن وور .ووې ودوور  چووه يووو صووحل  بضوواو  پكووې .لوو ونكى ا  وو    
 ونونه دو مقام در .حقلقت پکې ده رس ونو وو رووج
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څن ه چې په يو ه باغ کې هروخت ناکاره بوټلم ارب ووکبېې پل وکږي  باغباناف ېې دوه بلخوه   
باسل چې ده باغ نه ځن ل جو نه شل په يوه ودس کې هم په مرور ا  ماف ځلنې وروف خويونه 

ې پوه  ووب عااتونه پل وکږي  چې ونسانل باغ وبڼ ته  يواف رسوو .. هغوه وصو حل نهضوهونه چو      
مېهونوکې وخت په وخت پل وکږي  اه  ن اپواره و  چوې اغوه رو  بو  بووټل ورک کوى  وو       

 اخېکو په ذهن کې نون رڼا پل وشل. 

اجهاف تاريخ چې سى  ظوور  وو اسوهر و دلکوودوو وو پوهوانو ا ژونو  ونوه مطادسوه کوو  او ورتوه          
ن رپوه وظهوار وو وبو غ    مسېومږي  چې افکر ووپوهې مۍرونو وو دوو يوانو اخپېوې عقلو ن ووفکور و      

.ې ده څومره جرئت وو جسار  نه .ار وخسهى وو خپل ژون  ېې ا نورو ا ژونو  ښوه کودوو اپواره     
 څومره خوورکى م بېکه برباف کى  ېې ا .

اروتونکل نسل په ن رکې خپېه دويل  ابهول څه وسانه کارنه ا  چې خوشې پوه خوشوې  س   
قوايقو پوه وظهوار نون هور څوومره منفوور ووبوع شول          ته روشل. که سى  اپوهې ووفکر په رڼواکې اح 

ووعام ذهن ون ر ورته په کرکه وظور  هغومره به اغه سى  اسبا ورځې پوه رڼوا وو  ا روتېوونکل    
 نسل په ن رکې ښکېى وو محبوب ښکار .

((الفت))  
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