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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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پـښـتو
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تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

تو مضمون: پ

ې د دريس کتابونو مؤلف تو ژبې او ادبياتو څان مؤلفین: د تعلیمي نصاب د پ

ي تو ژبې د اډيټ ډیپارټمنت غ يټ کوونکي: د پ اې

ی: لسم ټول

تو د م ژبه: پ

انکشاف ورکوونکی: د تعلیمي نصاب د پراختیا او دريس کتابونو د تألیف لوی ریاست 

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای:   د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

-----------------------------------------------------
د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی
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د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله  ولو ته  رنگه چې 
ی،  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  به د گران هېواد 
ي، چې د هېواد  يز عنارص بلل کي گو بنس اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
وونې او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د  د 
يزو بدلونونو  وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس پوهنې وزارت د مرشتابه مقام، د هېواد په 

ته ژمن دی.
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل  کو وک
ولنې متمدن  ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع ي، چې د نن ور ک

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  په درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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سرليکونه             مخونه شم５رې  

د

لوم７ى لوست
دويم لوست
دريم لوست

＇لورم لوست
پن％م لوست
شپ８م لوست
اووم لوست
اتم لوست
نهم لوست
لسم لوست

يوولسم لوست
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٣٩
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٥٣
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دعا
نعت
سوله

ادب ＇ه ته وايي؟
خوشحال خان خ＂ک

پ＋تو نحوه يا جمله پوهنه
ملي نظمونه
ولسي کيسه

سيد بهاوالدين مجروح
عروضي نظمونه

پ＋تو هنري نثر

فهرست
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سرليکونه                                   مخونه   شم５رې   

دولسم لوست
ديارلسم لوست

＇وارلسم لوست
پن％لسم لوست
شپاړسم لوست

اووه لسم لوست
اتلسم لوست
نولسم لوست

شلم لوست
يوويشتم لوست

دوه ويشتم لوست
درويشتم لوست

＇لورويشتم لوست
پن％ه ويشتم لوست

شپ８ويشتم لوست
اووه ويشتم لوست

اته ويشتم لوست

د پ＋تو ادبياتو لرغون３ دوره
＊％３ او لن６ۍ

افضل خان او تاريخ مرصع
پ＋تو لن６ه کيسه
ويليام شکسپير

م５رمن سپينه
کا１ه )لن６ه کيسه(
لفظي صنعتونه

هجري او د هغه حبسيات
پ＋تو سفرنام３

معنوي صنعتونه
چاپ５ريال ساتنه

د هوتکو ادبي دربار
د ماين خطرونه

اصطالحات او محاورې
د روږديوالي الملونه

پ＋تو لهج３
وييپان／ه

اخ％ليکونه
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٩١
٩٩
١٠٧
١١٣
١١٩
١٢٥
١٣١
١٣٧
١٤٣
١٤٩
١٥٧
١٦٣
١٧١
١٧٧
١٨٣
١٨٩
١٩٥
٢٠٣
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دعــا

لوم７ى لوست

موږ مسلمانان د هر کار پيل د بسم اهلل په ويلو کوو، ＄که چ３ د بسم اهلل په ويلو سره په 
هر کار ک３ برکت پيدا ک８５ي او د کار پاى په ＊ه شان سرته رس８５ي. يا د خداى> نوم يادوو او 
يا د کار پيل په دعا سره کوو. د پ＋تو ژب３ پخواني ديوانونه په حمد پيل８５ي. حمد د خداى> 
ثنا او ستاينه ده او تل په نظم ک３ وي. ＄ين３ کتابونه په مناجات هم پيل８５ي. مناجات هم دعا 
ده چ３ له خداى> ＇خه غو＊تل ک８５ي، ک５داى شي چ３ په نظم ک３ وي او يا په نثر ک３. 
په پ＋تو ادب ک３ د مناجات خورا په زړه پورې نمونه په نظم ک３ د بي نيکه ده چ３ په ت５رو 
！ولگيو ک３ مو لوستل３ ده. موږ تل خداى> ته په زارۍ او دعا يو او له خداى> نه راز، راز 
غو＊تن３ لرو. تاس３ په ت５ر ！ولگي ک３ د پ＋تو کتاب د يونس خيبري په حمد پيل ک７ى و. د دې 
！ولگي د کتاب پيل د نوميالي شاعر گل پاچا الفت په دعا سره کوو، چ３ خداى> زموږ په 

زده ک７ه ک３ خير او برکت واچوي.
_ د حمد او مناجات ترمن＃ ＇ه توپير دى؟

_ موږ ول３ د کار په پيل ک３ دعا کوو؟
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د ！ول جهان واکداره! ته هر ＇ه لرې او هر ＇ه کوى ش３. د هر چا اميد تاته ک８５ي او هر 
＇وک هر ＇ه له تا غواړي. ستا خزان３ او کارخان３ ډک３ دي. ستا په باغونو ک３ د شيدو او 

عسلو ويال３ به８５ي.
ستا بخششونه او انعامونه ب３ پايانه دي. ستا د رحمت نور په ＄مکو او أسمانونو ک３ نه 

＄ايي８ي. 
فقيران او مسکينان درنه د ډوډۍ سوال کوي.

ماړه او ب６ايان درنه اشتها او د هضمولو قوت غواړي.
＇وک درنه په زاريو او دعاگانو اوالدونه غواړي. ＄ين３ وايي چ３ مال او دولت راک７ه!

يو وايي چ３ جنت م３ په کار دى. بل وايي له دوزخه امان او پناه غواړم.
مرتب３ او لوړې درج３ له تا سره دي، کاميابي او موفقيت ستا په توفيق حاصل８５ي. دين 

او دنيا ستا په الس ک３ دي.
راحت، زحمت، عزت او ذلت ستا له خوا انسان ته رسي.

بهار او خزان ته راول３، مرگ و ژوند ستا په اختيار ک３ دى.
هر ＇ه ته کوې او هر ＇ه له تا غو＊تل ک８５ي.

ته  ته،  خلکو  خوشحال９  او  خوندونه  خيرونه،  اجرونه،  جهان  هغه  د  او  جهان  ددې 
ورکوې. زه پوه８５م چ３ تا سره هر ＇ه شته.

مگر زه هر ＇ه نه غواړم. زما دعا او د زاهدانو دعا، زما ارزو او د پادشاهانو ارزو يو راز 
نه ده.

زما سوال د ب６ايانو او مسکينانو له سواله ډ４ر توپير لري.
زه نه وايم چ３ ＄مک３ او پيس３ راک７ه. نه غواړم چ３ عزت م３ ډ４ر لوړ او رتبه م３ لوړه 

شي، مو！رونه او اسونه م３ نه دي په کار.
قصرونه او عمارتونه نورو ته ورک７ه!

پ＂ي او باغونه هغه چاته وبخ＋ه چ３ په خاورو نه م８４７ي.
په بانکونو ک３ د سوداگرو پيس３ زيات３ ک７ه.

د بزرگ９ اعتبار مه راکوه! ＄که چ３ ستا په طاعت او عبادت له خلکو نه اجر او عزت 
غو＊تل راته ＊ه نه ＊کاره ک８５ي.
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زه له دې ！ولو نه ت５ر يم او نور ＇ه غواړم.

زه هغه ＇ه غواړم چ３ ته ي３ هم غواړې.
هو، زه ستا له رضا نه خالف ＇ه نه غواړم.

زه وايم په جهان ک３ د ظلم بيرغ نسکور ک７ه. حق او عدالت ته قوت ورک７ه! په زړونو 
ک３ رحم او د خير مينه واچوه!

په دماغونو ک３ د حق نور او د حقيقت ر１ا پيدا ک７ه! ته کوالى ش３ چ３ د ظلم قوت په 
وړو، وړو کا１و ميده، ميده او ذرې، ذرې ک７ې يا د هوا په ماشو ظالمان تباه ک７ې.

مگر موږ د اتوم په بمونو هم دا کار نشو کوالى.

د ليکوال لن６ه پ５ژندگلوي:
گل پاچا الفت د مير سيد پاچا زوى او د سيد فقير پاچا لمسى دى. د لغمان په عزيز 
خان ک＆ ک３ په )١٢٨٨ هـ ش، ١٩٠٩م( کال ک３ ز４８４دلى دى. د ننگرهار او کابل 
په مدرسو ک３ ي３ زده ک７ې ک７ي دي او رسمي ماموريت ي３ د انيس د ور＄پا３１ په اداره 
ک３ پيل ک７ى و. الفت د رسمي دندو په بهير ک３ په لوړو ＇وکيو کارونه ک７ي دي او دوه 
دورې په پارلمان )ولسي جرگه( ک３ د خلکو د استازي په توگه هم پات３ شوى دى. گل 
پاچا الفت د پ＋تو ژب３ له پن％و ستورو ＇خه دى چ３ پ＋تو ژب３ او ادب ته ي３ زيات 
خدمتونه ک７ي دي. ډ４ر کتابونه ي３ ليکلي دي چ３ مشهور ي３ دادي: غوره شعرونه، 

غوره نثرونه، ليکوالي )امال او انشا( ادبي بحثونه، ＇ه ليکل يا ليک پوهه او نور...
گل پاچا الفت په نظم او نثر دواړو ک３ د پوره صالحيت خاوند و، چ３ غوره اشعار 
ي３ د شعرونو ！ولگه او غوره نثرونه ي３ د معاصرو ادبي نثرونو په زړه پورې مجموعه ده. 
گل پاچا الفت په ١٣٥٦ل کال د قوس په ٢٨مه ن５＂ه له دې ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ 

ک７ې.
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د متن لن６يز:
په دې دعا ک３ له خدايه غو＊تل شوي دي چ３ په ن７ۍ ک３ دې ظالم نه وي، ظلم 
او ت５رى دې نه وي. دا تر ！ولو غوره دعا ده، ＄که چ３ د ！ول انسانيت خالصون پک３ 
نغ＋تى دى. کله چ３ ظالم او ظلم نه وي نو محکوم او مظلوم به هم نه وي. برابري، 
عدل او مساوات به وي او دا هغه ＇ه دي چ３ د اسالم مبارک دين ي３ غواړي او د 
خداى> رضا هم په دې ک３ ده. موږ هم بايد تل له خپل خداى> ＇خه د خير دعا 

وغواړو چ３ په هغه ک３ د ！ولو انسانانو خير وي.
موږ بايد خود غرضه او خودبين ونه اوسو چ３ هر ＇ه د ＄ان لپاره وغواړو، بلک３ 

خپله هوساينه د نورو په هوساين３ ک３ ول＂وو.
هغه ＇ه چ３ د ＄ان لپاره ي３ غواړو د نورو لپاره ي３ هم بايد وغواړو. د اسالم مقدس 
دين موږ عدل، ورورۍ او برابرۍ ته رابولي نو بايد موږ هم په خپلو ک７و وړو ک３ دغه 
په  او  ک７و  نه  پ＂３  په حق سترگ３  د چا  رسوو.  ونه  ازار  ونيسو. چاته  ک３  پام  په  اصل 

ورورۍ، سوله او امن ک３ ژوند وک７و.

١_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په وار سره متن په لوړ أواز ولولي او 
الندې پو＊تنو ته دې ＄وابونه ووايي:

�د حمد او مناجات ترمن＃ ＇ه توپير دى؟ t
�د دعا او مناجات ترمن＃ ＇ه توپير دى؟ t
�مناجات په نظم ک３ وي که په نثر ک３؟ t

�ول３ د هر کار پيل په دعا سره کوو؟ t

فعالیتونه



٥

كورن９ دنده

٢_ زده کوونکي دې په وار سره د متن لن６يز په خپلو خبرو ک３ ！ولگيوالو ته وړاندې 
ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په خپله خو＊ه په ＇و کر＊و ک３ يوه دعائيه وليکي او په ！ولگي 
ک３ دې ي３ واوروي.

٤_ زده کوونکي دې متن په غور ولولي او په متن ک３ دې شخصي ضميرونه، ملکي 
ضميرونه او استفهامي ضميرونه په ن＋ه ک７ي.

شخصي ضميرونه: د لوم７ي شخص، دويم شخص او دريم شخص لپاره کارول 
ک８５ي. په دوه ډوله دى، منفصل او متصل.

منفصل ضميرونه: هغه دي چ３ مستقل وي او له بل３ کلم３ سره پيوست نه وي.
لکه: زه، ته، دى، موږ، تاس３، دوى.

متصل ضميرونه: هغه دي چ３ په خپلواک ډول نه کارول ک８５ي له نورو نومونو سره 
يو＄اى وي لکه: م３، مو، ي３، دې.

ملکي ضميرونه: چ３ يو ＇يز په چا پورې اړوند بولي، لکه: زما، ستا...
استفهامي ضميرونه: د پو＊تن３ لپاره کارول ک８５ي، لکه: ＇وک، چا.

زده کوونکي دې په کور ک３ دغه دعائيه شعر په غور ولولي او مفهوم دې په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي، په بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ واوروي:

ــوا ــن ــ５ ــــه عـــمـــلـــه ب ــــم ل ــــو ي ــــر ＇ ــــه ه ک
ــه کــــ７ې وا ــچ ــون ـــه مـــ３ د امــيــد غ ت ربــــه 
ــه ــالل ــج ـــ７ې ذوال ــره پــه امــــان ک ــه مــا لــه ق
يــــا جـــمـــالـــه رحـــــم تــــه وکــــــ７ې پــــر ما
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ــــ７ې قــــادره! ـــوت راک پــر نــ５ــکــ９ بــانــدې ق
ـــــرې مـــوال ــــــان ل ــــه ام ـــــدۍ مــــ３ پ ــــه ب ل
ــده خــاون ــ３  ي ــه  ن مــحــتــاج  ــ３  م ــه  ت ن５ک９  و 
ـــــروا ــــــرې پ ـــــه بـــدعـــتـــو ل ــــــا پ ـــــه زم ن
راکــــ７ې نــجــات  ــاهــيــو  مــن واړو  ـــه  ل ــا  ــت س
ــــدا ــــر اب ــــا امــــــر کــــــ７ې قــــايــــم ت ــــر م پ
ک７ې حساب  باندې  طاعت  پر  م３  عادت  هر 
ــرې لـــه مـــا نـــه ســـي ادا ــ５ کـــه صــحــيــح چ
ــجــات راکـــ７ې ـــده مــکــره ن ــه ب د شــيــطــان ل
ــوا ه ـــه  ل او  ـــ３  ـــوس وس ـــه  ل ــس  ــف ن د  ـــم  ه
ــــاور لـــه مخه پـــه يــقــيــن کـــ３ مـــ３ لــــرې ب
ـــــرې جـــدا ل ـــان  ـــم گ مــلــکــه د  ــــه  ل ــــا  م
ــاعــت پـــه خـــزانـــه کــ７ې ــن ــر د ق ــگ ــوان مـــا ت
دنــيــا دې  د  وســـوســـه  وي  ـــه  ن مـــ３  چـــ３ 
ــا و کــــرم ته ــت بـــــاري س لــــرم  ــــر  امـــيـــد ډ４
ـــوف بــانــدې رجــا ــبــه مــ３ پــر خ چــ３ غــال
ک７ي ))جــمــعــه((  ــا  زم روزي  بــه  ديـــدار  ستا 
پ５شوا د  کـــ７ې  شــفــاعــت  ــ３  م نــصــيــب،  ــه  پ

حاجي جمعه بارکزى
حاجي جمعه بارکزى د پ＋تو ژب３ شاعر و چ３ له ١٢٠٠ هـ. ق. نه تر ١٢٥٩ هـ. ق. پورې 
ي３ ژوند ک７ى دى. دى د کندهار په زاړه ماشور کلي ک３ اوس５ده او د سردار کندل خان معاصر 
و. د خپل وخت عالم او صوفي شاعر و. د نقشبنديه طريق３ پيرو و. ＇و ＄ل３ حج ته په پ＋و 
تللى و. د ده په شعرونو ک３ د کندل خان د حکومت گ６وډيو او ظلمونو ته اشاره شوې ده او هم 
ي３ د پ＋تنو غازيانو هغه حمل３ يادې ک７ي چ３ د انگر４زانو پر خالف ي３ ک７ي دي. ديوان ي３ د 

افغانستان د علومو اکاډم９ له خوا په ١٣٦٠ هـ. ش. کال چاپ شوى دى.
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نعت

دويم لوست

نعت هغه موزون کالم دى چ３ د اسالم د ستر پيغمبر محمدU ستاينه پک３ شوې وي. 
په نعت ک３ معموالً شاعر د حضرت محمدU د سيرت ستاينه کوي او د دې په ＇نگ 
ک３ ورسره د خپل３ مين３ اظهار کوي. په پ＋تو شعر ک３ له لرغونو زمانو ＇خه تر کالسيک３ 

شاعرۍ او ننني شعر پورې دا ل７ۍ راروانه ده.
د پ＋تو شعر په زياترو ديوانونو ک３ له حمد ＇خه وروسته د اسالم د ستر الر＊ود حضرت 

محمدU په اړه نعت ويل شوى دى.
کله کله دا ستاينه په نثر ک３ هم وي خو ب５لگ３ ي３ په نظم ک３ زيات３ دي. په پ＋تو ک３ 
حمدونه او نعتونه په جال جال مجموعو ک３ هم را！ول او خپاره شوي دي. په دې لوست ک３ 

مو د کالسيک３ دورې د يوه شاعر خواجه محمد بنگ（ يو نعت غوره ک７ى دى.
نعت ＇ه ته وايي او موضوع ي３ ＇ه وي؟

ستاس３ کوم نعت په ياد دى ＇و بيتونه ي３ په ！ولگي ک３ نورو ته واوروئ؟
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ــ７م ک ــر  ســف بـــه  تـــه  ـــور  ل و  ــا  ســت ــحــمــده  م
ک７م ســر  پــه  بــه  شپه  ن  روا در  بــه  ل５مو  پــه 
! حــبــيــبــه ـــدم  ن ـــو غ وا بــه  ــ３  م ــا ــه ج ــن ــگــي ن ر
کــ７م قــلــنــدر  ــو  ن بــورجــلــو د  ســتــا  ــه  ب ن  ＄ــا
ــم ورش روضـــ３  رکــ３  ــا ــب م ــر  ت ســتــا  ــه  ک زه 
ک７م در  د  ورې  خـــا رو  ــا ج دې  بــه  ب２و  پــه 
دى دا زمــــا  نـــو  کـــو ړو  دوا د  ـــادت  ســـع
ک７م بصر  ړه  دوا ن  رو＊ا دې  ورو،  خا په  چ３ 
نشته مخک３  پــه  عــمــل  د  مــ３  پيشکشي 
ک７م بشر  خپل  دا  حاضر  در  به  شرمنده 
ک７ه ＇رگند  جمال  نــي  ا نــور جگ３  جگ３ 
ک７م نظر  چــ３  شــوه  ره  تــيــا ه  ــور ت غفلت  د 
ـــ７ه وک ــــدې  ن ــــا ب ا ر يــت  عــنــا د  نــظــر  ـــه  ت
کــ７م ـــر  ت و ا ســـره  گـــور  ــر  ه مــيــنــ３  ه  ــهــود ــ５ ب
يم ر  گنهگا ــوره  گ هــر  محمد  جــه  خــوا زه 
ــ７م ک ســــرور  د  ــه  عــت ــا شــف لـــه  ــد  ــ５ م ا ـــر  ４ ډ
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د شاعر لن６ه پ５ژندگلوي:
خواجه محمد بنگ（ د پ＋تو ادبياتو د من％ن９ دورې شاعر دى. د مغلي پاچا اورنگزيب 
د پاچاه９ په وخت ک３ ي３ ژوند کاوه. د خوشحال خان خ＂ک معاصر او د پ＋تنو د بنگ＋و 
قبيل３ ته منسوب دى. په بنگ＋و شاعرانو ک３ لوم７نى د ديوان خاوند شاعر دى. ديوان ي３ 
په پ５＋ور ک３ چاپ شوى دى. خواجه محمد بنگ（ په پ５＋ور ک３ ژوند کاوه او د تصوف 

په سلسله ک３ د چشتيه طريق３ پيرو و. دى د شيخ عبدالرحيم مريد و.
قبر  ده.  نه  معلومه  ي３  ن５＂ه  م７ين３  او  ز４８４دن３  د  نشته.  معلومات  پوره  اړه  په  ده  د 
او اخالقي مضامين لري. خواجه  نه دی. شعرونه ي３ عشقي، عرفاني  ي３ هم معلوم 
محمد بنگ（ د خپلو يارانو په م７ينه ډ４رې ＊３ مرثي３ ليکلي، خو د ده مرثيه چا نه ده 

ليکل３.
د پ＋تو ژب３ يو شاعر بيدل ي３ د يوه نکته دان شاعر په توگه يادوي. خواجه محمد 

بنگ（ په خپل يوه شعر ک３ د اورنگز４ب د پاچاه９ وخت ته داس３ اشاره کوي:
ــه پــادشــاهــ９ کــ３ مــ３ نــيــاو نــه شي ـــگ پ د اورن
ته ـــور  ل بـــل  بـــه وو＄ــــم  زه خـــواجـــه مــحــمــد 

د متن لن６يز
نعت هغه موزون کالم دى چ３ د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمدU ستاينه پک３ 
راغل３ وي. پ＋تو ديوانونه په حمد پيل８５ي او ورپس３ نعت را＄ي چ３ په نعت ک３ د حضرت 
محمدU د سيرت ستاينه کوي. خواجه محمد بنگ（ چ３ د کالسيک３ دورې شاعر دى 
په دغه نعت ک３ ي３ د حضرت محمدU مزار ته د ورتلو ارمان ک７ى او د خپلو گناهونو د 
شفاعت هيله ترينه لري، شاعر خپله ن５کمرغي دا گ２ي چ３ د ده تر مزاره ورشي او د عنايت 
نعتونو نمون３ زيات３ دي چ３  او اوسنيو شعرونو ک３ د  په پ＋تو پخوانيو  نظر ورباندې وشي. 
شم５ر ي３ سلگونو ته رس８５ي. ＄ين３ نعتيه مجموع３ هم په معاصره دوره ک３ خپرې شوي دي 
چ３ يو شم５ر نعتونه ي３ را！ول ک７ي دي. ＄ين３ داس３ پ＋تانه شاعران هم شته چ３ د نعتونو 

مستقل３ مجموع３ لري.



١٠

١_ زده کوونکي دې له ＊وونکي وروسته په وار سره متن په لوړ آواز ولولي. ＊وونکى 
دې د زده کوونکو سم ويل و＇اري.

٢_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د نعت يو، يو بيت معنا ک７ي او نور زده 
کونکي دې د نعت سم ويل او سمه معنا کول و＇اري.

٣_ زده کوونکي دې النديني لغتونه معنا او په مناسبو جملو ک３ وکاروي:
حبيب، بورجل، قلندر، روضه، سعادت، بصر، جگ３ جگ３، جمال، عنايت، اوتر، 

شفاعت، سرور.
٤_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:

�د پورته نعت ويونکى ＇وک او د چا معاصر و؟ t
�د کوم پاچا په وخت ک３ ي３ ژوند کاوه؟ t

�د دې شاعر د شعرونو موضوعات ＇ه دي؟ t
٥_ د الندې بيتونو مفهوم په وار سره په شفاهي توگه وواياست:

پيشکشي م３ د عمل په مخک３ نشته
شرمنده به در حاضر دا خپل بشر ک７م

جگ３ جگ３ نوراني جمال ＇رگند ک７ه
د غفلت توره تياره شوه چ３ نظر ک７م

٦_ زده کوونکي دې په شعر ک３ نوم％ري )ضميرونه( په ن＋ه ک７ي او ودې وايي چ３ 
کوم نوم％ري دي؟

زده کوونکي دې په کور ک３ د اسالم د ستر پيغمبر محمد� په اړه په يو مخ ک３ ليکنه 
وک７ي او په بله ورځ دې خپله ليکنه په پ＋تو درسي ساعت ک３ واوروي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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ســوله

در４م لوست

جگ７ه او سوله د انسانانو له ژوند سره سمه راروانه ده. سوله د جگ７ې ضد کلمه ده. 
په جگ７ه ک３ انسان وژنه، بربادي او ناخوال３ وي.

！ولنيز ژوند له گ６وډيو سره مخامخ ک８５ي. په سوله ک３ آرامي، خواخوږي، سوکالي 
او امن وي. سوله ！ولنيز ژوند تنظيموي او د جگ７ې ناخوال３ له من％ه وړي. جگ７ه د 
تباه９ او بربادۍ نوم دى او سوله د آرام９ او ودان９ ضمانت کوي. جگ７ه نه گ＂ه لري او 
نه گ＂ل، سوله نه ماته لري او نه بايلل. په دې لوست ک３ به تاس３ د سول３ د ارز＊ت او 

گ＂و په اړه ولولئ چ３ ژوند پرته له سول３ ＇ومره ستونزمن او له ک７او نه ډک دى.
_ که سوله نه وي نو ژوند به له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟

_ په سوله ک３ د انسانانو د ژوند کوم حقونه خوندي دي؟
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سوله د صلح３ په ب２ه يوه عربي کلمه ده چ３ ډ４رې معناوې لري، خو يوه معنا ي３ چ３ 
ډ４ره کارول ک８５ي هغه د جنگ جگ７ې بندول دي.

سوله د جنگ بندول، د شخ７و لرې کول او د اختالفاتو ختمول دي. يا سوله هغه ت７ون 
دى چ３ جنگ او شخ７ې پرې ختم８５ي. که په کوم ＄اى ک３ سوله نه وي، نو هلته خلک 
يو له بل سره په جگ７ه اخته وي. د ژوندانه ！ول ور＄ني کارونه نه شي کوالى او خلک دې 
ته اړ ک８５ي چ３ لرې ＄ايونو ته مهاجر شي او ژوند په سخت９ ت５ر ک７ي. په جگ７ه ک３ خلک 

وژل ک８５ي. ميندې او پلرونه ب３ اوالده ک８５ي، ماشومان ب３ پالره او ب３ موره ک８５ي.
په جگ７ه ک３ خلک د ！وپک په ژبه غ８４８ي او په ＄مکو ک３ د غنمو پر ＄اى ماينونه او 
بمونه کري. په ماينونو زرگونه خلک وژل ک８５ي او ＄ين３ خپل السونه، سترگ３ او پ＋３ پک３ 
له السه ورکوي. ماينونه د خلکو ژوند اخلي او ه５واد ورانوي. که سوله نه وي، خلک خپه 

او ژوند په سخت９ ت５ر８４ي.
په انساني ！ولنه ک３ ډول ډول خلک دي. انسانان کله يو له بل سره جوړ８４ي او کله نه 
جوړ８４ي. نارينه، ＊％３، ＄وانان او سپين ږيري د هر ＇ه په اړه ب５ل، ب５ل نظرونه لري. دا 
＇ه بد کار نه دى. که موږ په کومه خبره له چا سره نه جوړ８４و، کومه گناه نه ده، خو که له يو 
بل سره خبرې وک７و، نو ＇رگند８４ي چ３ کومه خبره د ！ولو په گ＂ه ده. که ＇وک زموږ خبره 
نه مني موږ حق نه لرو چ３ هغه مجبوره ک７و چ３ بايد حتماً زموږ خبره ومني. موږ بايد دا 
زده ک７و چ３ خبرې په دليل سره وک７و او منطقي وغ８４８و. که چ５رې ＇وک د ！وپک په زور 
مجبور ک７و چ３ زموږ خبره ومني، نو هغه به له موږ نه ډار شوى وي. په زړه ک３ به ي３ زموږ 

خبره نه وي منلي او له موږ نه به کرکه هم کوي.
موږ بايد په دې وپوه８５و چ３ خلک ډول، ډول دي. د يو الس گوت３ هم برابرې نه دي. 
يو تور، بل سپين، ＇وک جگ، ＇وک ！ي، ＇وک چاغ او ＇وک ډنگر دى. يو په يوه ژبه 
خبرې کوي او بل په بله ژبه. سره له دې چ３ يو له بله توپير لرو، خو د ＄ان او خپلو کورنيو 
لپاره هغه ＇ه غواړو چ３ ！ول ي３ غواړي. خواړه، د ＇＋لو اوبه، د اوس５دو ＄اى او د ژوند 

د چلولو لپاره کار.
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موږ ！ول دا هيله لرو چ３ زموږ اوالدونه روغ، غ＋تلي او کورن９ مو خوشحاله وي. دې 
هيل３ ته د رس５دو لپاره موږ بايد په سوله او آرام９ ک３ ژوند وک７و.

په دې ن７ې ک３ چ３ موږ ژوند کوو، نو خلک ډول ډول دي او بايد چ３ همداس３ وي، 
＄که که ！ول خلک يو ډول واى دا دنيا به پيکه او ب３ خونده واى. د همدې لپاره د يوه س７ي 
＇５ره بل ته ورته نه ده. يو س７ى يو کار ＊ه کوالى شي او بل س７ى بل کار. يو دهقان دى او 
بل خ＂گر. ＇وک د اوسپن３ کار کوي او ＇وک د وړيو او وري＋مو کار، يو سوداگري کوي او 
بل دوکانداري، يو مستري دى او بل ترکاڼ. موږ په خپل ور＄ني ژوند ک３ دې ！ولو کسانو 
ته اړ يو. که ＇وک موږ ته ورته نه دى، يا ي３ جام３ زموږ غوندې نه دي او يا ي３ غ４８دا بل 
ډول ده، د دې معنا دا نه ده چ３ هغه له موږ نه ＊ه او يا بد دى. ＇ه پروا کوي که موږ يو له بله 
توپير لرو؟ که ＇وک يو کار زموږ په ＇５ر نه کوي، موږ ي３ بايد بد ونه گ２و. موږ ي３ له نورو 
زده کوو، نو نور خلک کوالى شي چ３ له موږ نه ي３ زده ک７ي. که موږ يو بل ته درناوى ونه 

ک７و او يو له بل سره ناسته والړه او خبرې ونه ک７و، نو سوله به نه وي.
اختالفات  پالل  اختالفاتو  د  خو  کوي،  رامن％ته  اختالفات  توپيرونه  ترمن＃  انسانانو  د 
ز８４وي. دا بايد په ياد ولرو چ３ د اختالفاتو د حل ډ４رې الرې شته. کله چ３ ماشومان په 
خپل من＃ ک３ جنجال کوي نو مور او پالر ي３ ورسره خبرې کوي او جوړوي ي３. کله چ３ 
د گاون６يانو ترمن＃ ستونزې پيدا شي، جرگه يا شورا ورسره مرسته کوي چ３ يو له بل سره 
روغه وک７ي. کله کله بيا خلک د خپلو ستونزو د حل په خاطر قاضي، وکيل او محکم３ ته 
ور＄ي. که ه５وادونه يو له بل سره شخ７ه ولري، پخپلو من％و ک３ ک＋５ني او د حل يوه الره 
پيدا کوي. که په دې هم جوړ نه شي، نو د ملگرو ملتونو له موسس３ ＇خه مرسته غواړي، 
لن６ه دا چ３ د اختالف د حل لپاره ډ４رې الرې شته. موږ بايد خپل اختالف د خبرو او 
جرگو له الرې حل ک７و، نه د زور له الرې. زور بدمرغي راولي، زور اختالف نه حل کوي، 

بلک３ اختالف زياتوي.
نو الزمه ده چ３ موږ خلک سول３ ته راوبلو او وي３ ه）وو چ３ د جگ７ې پر ＄اى سول３ 
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ته غاړه ک８５دي.
د يونسکو ک７نالره په دې جمل３ پيل８５ي: )＇رنگه چ３ جگ７ه د انسانانو له ذهن ＇خه 

پيل８５ي، نو د سول３ د دفاع سنگر هم بايد د انسانانو په ذهن ک３ رامن％ته شي.(
！ينگار  او امن  په سوله  ادبياتو ک３ هم  ناليکني )شفاهي(  او  په پ＋تو ليکني )تحريري( 
شوى دى او تل ي３ خلک سول３ او امن ته رابللي دي. د پ＋تو په شفاهي ادبياتو ک３ لکه 
لن６ۍ او ＄ين３ نورو ډولونو ک３، دغه موضوع ډ４ره ＊ه ان％ور شوې ده. په زياتو لن６يو ک３ 

جنگ غندل شوى او ناوړه پايل３ ي３ په گوته شوي دي، لکه:
ــــاره ــــاک وســــت ！ـــوپـــکـــو  ＊ـــــو  د 
وينه په غاړه  به ستا  د ＊و ＄وانانو خون 

همدارنگه په پ＋تو شعر ک３ هم له لرغونو زمانو ＇خه رانيول３ تر ننه پورې سوله او امن 
ستايل شوى، جنگ ي３ غندلى او سول３ ته ي３ خلک رابللي دي.

د من％ن９ دورې يو شاعر مال جانان فدوي هوتک جگ７ه مارو ته د سول３ په هکله داس３ 
وايي:

ــــــره ســـولـــه ـــه س ـــان ـــه عـــــارفـــــان کـــــا لـــــه ج
دى ور  ســــولــــ３  د  جــــهــــان  ــــه  پ تــــ７لــــى  ــــا  ت

همدارنگه د پ＋تو ژب３ پخوانيو او اوسنيو شاعرانو ه５）کله سوله له پامه نه ده غور＄ول３ 
او جنگ ي３ غندلى دى.

رحمان بابا په دې الندې شعر ک３ په ＇ومره ＊کلي ډول خلک سول３ ته رابللي دي:

کــر د گلــو ک７ه چ３ ســيمه دې گلزار شــي
کوهــى مــه کنــه د بــل ســ７ي پــه الر ک３
دى صــورت  يــو  واړه  معنــا  پــه  زاد  آدم 
وي امــان  پــه  توپانــه  لــه  بــه  زړه  هغــه 

خار شي دې  به  ک３  پ＋و  په  کره  مه  اغزي 
شي الر  غــاړه  په  کوهي  د  به  ستا  چ５رې 
شي آزار  هــغــه  آزاروي  ــل  ب ــ３  چ ــر  ه
شي باربردار  خلکو  د  غوندې  ک＋ت９  چ３ 
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په معاصره شاعري ک３ سوله له هرې دورې ＇خه زياته راغل３ ده او ولسونه ي３ د سول３ 
په ساتلو مکلف گ２لي او د جگ７ې تباهي او بربادي ي３ يو په يو بيان ک７ې ده. په معاصر شعر 

ک３ مو دلته دوه نمون３ غوره ک７ي دي چ３ تاس３ به ي３ ولولئ

                                                                             ارسالن سليمي

دوست محمد کامل مومند 
د متن لن６يز:

سوله د جگ７ې بندول دي. سوله د جگ７ې ضد کلمه ده، په جگ７ه ک３ وژنه، ورانول 
او له تباه９ او بربادۍ نور ＇ه نشته. په سوله ک３ أرامي، ورورولي، مهرباني، سوکالي 

او ترقي ده.
انسانان په خپلو من％و ک３ توپيرونه لري او هر س７ى د خپل استعداد او توان سره يو 
کار کوي. ＄که چ３ موږ يو د بل کار ته اړ يو. د انسانانو ترمن＃ اختالفات هم شته خو 
دا اختالفات د خبرو اترو له الرې بايد حل شي. ه５）وک حق نه لري چ３ په چا باندې 

په زور يوه خبره ومني.
که اختالفات شديد شي، نو د حل لپاره ي３ سپين ږيري، جرگ３، محلي شوراگان３ 

شته. له دې سره قاضي، وکيل او محکم３ هم شته چ３ شخ７ې حلوي.
پيدا ک８５ي نو ملگري ملتونه ي３ حلوي. هر ډول  د ه５وادونو ترمن＃ که اختالفات 

گلونو د  کــ３  وطـــن  پــه  دى  کــر  مــيــنــه 
ک８５ي خـــواږه  مينه  پــه  ترخه  ـــدون  ژون د 
ک７ي ژونــد  سره  مينه  په  چ３  قامونه  کوم 
دى جهان  دا  پرې  جوړ  چ３  ده  مينه  مينه 

ــــــور ودانـــــــــــوم زه ک چـــــ３ خـــپـــل 
ــه ـــــ３ چـــــا ســــــره بــــــدي شــت ـــــه م ن
ــــ３ ورورولــــــــــي ده ــــا م ــــر چ ــــه ه ل
ــــــواړم غ ＊ـــــه  ــــــره  ل چـــــا  هـــــر  زه 

قامونو د  دى  ــادت  ســع او  ـــد  ژون مينه 
ــو ــســون ول د  ـــــواري  ــه خ ــن مــي ـــــوي  ورک
افتونو ــه  ل ــ３  ــان زم د  خـــالص  وي  ــل  ت
دى ــان  ــس ان د  او  ـــود  وج د  اصـــل  مينه 

زه ورانـــــــــــوم  ـــــه  ن کـــــــور  ـــــل  ب د 
ــه ـــي شــت ـــت ـــي ـــدن ــــه ب ــــات ـــــه مـــــ３ چ ن
ــــي ده ــــت ــــــره اش پــــــــردي س ـــل  ـــپ خ
ـــــواړم غ ＇ــــه  ـــــره  ل ـــــان  ＄ چــــ３  زه 
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اختالفات د خبرو او مذاکرې له الرې حل ک５داى شي، نو الزمه نه ده چ３ د جگ７ې 
الره ونيول شي او سوله له من％ه الړه شي.

موږ ！ولو ته الزمه ده چ３ د سول３ د دفاع او ساتن３ فکر د انسانانو په ذهنونو ک３ 
وروزو، ＄که چ３ جگ７ه هم له همدغه ＄اى ＇خه پيل８５ي.

١_ زده کوونکي دې د ＊وونکي له لوستلو ＇خه وروسته د متن يو، يو پراگراف ولولي 
او مفهوم دې ＇رگند ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په دوه پراگرافونو ک３ د جگ７ې زيانونه او د سول３ گ＂３ وليکي او 
په وار سره دې په ！ولگي ک３ واوروي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره په الندې موضوع باندې خبرې وک７ي او خپل خپل نظر 
دې ＇رگند ک７ي )＇نگه کولى شو د خلکو په ذهنونو ک３ د سول３ ساتن３ اصل وروزو.(

٤_ )خلک ډول ډول دي( زده کوونکي دې ووايي چ３ دا جمله ＇ه معنا لري. د ！ولن３ 
په گ＂ه ده که په تاوان؟

٥_ دوه زده کوونکي دې د نورو په استازيتوب په وار سره په دې خبرې وک７ي چ３ ＇نگه 
کوالى شو اختالفات حل ک７و؟

٦_ زده کوونکي دې په دې خبرې وک７ي چ３ ＊％３ د سول３ په راوستو ک３ ＇ه رول 
لوبوالى شي؟

زده کوونکي دې په کورونو ک３ متن په غور سره ولولي او بيا دې د دې متن په ر１ا ک３ د 
سول３ په هکله يوه ليکنه وک７ي. بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ د نورو ！ولگيوالو 

په وړاندې ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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ادب ＇ه ته وايي؟

＇لورم لوست

موږ په ＊وون％ي ک３ او هم له ＊وون％ي ＇خه د باندې ＄ين３ کلم３ اورو او يا ي３ په 
کتابونو او مجلو ک３ لولو، خو په اړه ي３ دومره معلومات نه لرو چ３ ورباندې وپوه８５و، د 
ب５لگ３ په توگه ادب، ادبيات، ادبپوهنه، کره کتنه، ادبي تاريخ، ادبي ژانر او داس３ نورې 
کلم３ يا اصطالحات چ３ په ادب يا ادبياتو پورې اړه لري، خو ＄ين３ به ي３ له معنا او 
تعريف سره الزمه آشنايي نه لري. د دې لپاره مو په دې لوست ک３ په ادب خبرې ک７ي 
او د ادب ＄ين３ ＇انگ３ مو درته په لن６ه توگه رو＊انه ک７ي دي چ３ د ادب هره ＇انگه 

په لن６ ډول وپ５ژنئ.
_ ادب ＇ه ته وايي؟

_ شعر او داستان هم د ادب برخ３ دي؟

ډرامه
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پخوانيو د آدب د کلم３ په هکله ويل چ３ د ادب کلمه له )هذب( ＇خه اخيستل شوې 
استعمال５ده چ３  لپاره  ون３  د هغ３  به  کلمه  د )هذب(  لري.  معنا  ب３ عيبه  د  چ３ )هذب( 

＇انگ３ او ＊اخونه به ي３ پرې شول او صافه به شوه.
وروسته بيا دا کلمه د هغه چا لپاره کار４ده چ３ عيبونه به ي３ ورک شول او مهذب به شو. 

وروسته دغه )هذب( په ادب واو＊ته.
د ادب کلمه په تهذيب هم معنا شوې لکه ＇ه شى چ３ له چا سره اليق او مناسب وي دې 
ته هم ادب ويل ک８５ي. په تعريف ک３ به ي３ داس３ ويل ک５دل چ３ ادب هغه پوهه ده چ３ انسان 
په خپله وينا او بيان ک３ له ت５روتن３ ＇خه ساتي. همدارنگه ادب پوه３، زيرک９ اخالقي تهذيب 
او فضيلت ته هم وايي او په اصطالح ک３ هغه پوهه او رياضت دى چ３ انسان ته فضيلت ورپه 

برخه کوي او په خپلو ک７و وړو ک３ ي３ له ت５روتن３ ＇خه ژغوري.
په اوسنيو ＇７５نو ک３ ادب يو ژبنى هنر دى چ３ واقعيتونه په ان％ورونو ک３ وړاندې کوي. 
ادب واقعيت مخامخ او ن５غ په ن５غه نه بيانوي، بلک３ په ＊کلي او احساس پاروونکي شکل 
ي３ وړاندې کوي. شاعر او ليکوال له واقعيت ＇خه خپله اخيستنه کوي او بيا ي３ په عاطفي 
ب２ه ان％وروي. د ادبي ژانر )شعر، کيس３، ډرام３، طنز او نورو( مهمه ＄انگ７تيا دا ده چ３ 
احساس ول８５دوي او که دا کار ونه ک７ي او د اور４دونکي يا لوستونکي پر عواطفو اغ５زه ونه 
ک７ي، هغه ادبي اثر نه دى. ادب مخامخ نصيحت او الر＊وونه نه کوي خو يوه پ５＋ه داس３ 
بيانوي چ３ تر لوستلو وروسته د شخص په سلوک او فکر ک３ مثبت بدلون راولي. بد ته بد 
ووايي او له ＊و سره مينه وک７ي. ادبيات د انسان ＊کالييز ذوق تسکينوي، سرک＋ه غرايز 
انسان ته تسلي  اند４＋نو په وخت ک３  او  تعميروي، ش６ل ذوقونه ي３ تربيه کوي. د غمونو 
تحقيقي  ي３  بله  او  ادبيات  تخليقي  ي３  يوه  لري چ３  برخ３  مهم３  دوې  ادبيات  ورکوي. 

ادبيات دي.
تخليقي يا هنري ادبيات هغو ادبي أثارو ته ويل ک８５ي لکه شعر، داستان، ډرامه، طنز، 
ادبي ！و！ه، تکل او داس３ نور... تحقيقي ادبيات د ادبي أثارو د ماهيت، منشاء، تکامل او 
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＇رنگوالي په باره ک３ ＇７５ن３ ته ويل ک８５ي. په بله وينا تخليقي ادبيات هنري ادبي أثار دي 
او تحقيقي ادبيات ددغو آثارو په باره ک３ بحث او ＇７５نه ده چ３ دغو تحقيقي ادبياتو ته 

ادبپوهنه هم وايي.
ادبي ژانرونه

او  د شکل  اثار  ادبي  لري.  معنا  ډول  يا  نوع  د  ده چ３  کلمه  فرانسوي   )genre( ژانر 
جوړ＊ت له پلوه د يوه يا بل ژانر په ډله ک３ را＄ي. په اروپا ک３ پخوا دغه ژانرونه منل شوي 

وو:
ايپيک، ليريک او ډراماتيک

ايپيک حماس３ ته وايي. په نثر او نظم دواړو ک３ راتالى شي. د ايپيک يا حماس３ ＄ين３ 
نامتو نمون３ دا دي: د هومر ايلياد او اوديس３، د هند مهابهارا ته، د فردوسي شاهنامه، د پ＋تو 

آدم خان درخان９ او مؤمن خان او شيرينو.
د ليريک کلمه له التين ＇خه راوتل３ ده. الير د موسيق９ يو ډول تاريزه اله وه چ３ سندرې 
لپاره کارول ک８５ي چ３ دغه اشعار د  ليريک کلمه د غنايي اشعارو  به ورسره ويل ک５دې. 
احساسات  ＄انگ７ي  شاعر  د  او  لري  سره  ＄ان  له  ن＋３  ترنم ＇رگندې  او  هيجان  تخيل، 
＇رگندوي. په اوسني وخت ک３ ناول، لن６ه کيسه، شعر، ادبي ！و！ه او تکل منل شوي ادبي 
ژانرونه دي. په اوسني وخت ک３ د ژانر اصطالح په پراخ مفهوم استعمال８５ي، لکه داستان 
يو ادبي ژانر دى او د داستان هر ډول لکه لن６ه کيسه، ناول، طنز او تکل هر يو ＄انته ادبي 

ژانر دى.
قصيده،  غزل،  لکه  ډولونه  نور  شعر  د  بيا  او  دى  ژانر  شعر  ک３  ليريک  په  همدارنگه 

مثنوي، رباعي او داس３ نور هر يو د شعر ډولونه دي.
په ايپيک يا حماسه ک３ هم پخوا دوه ژانرونه ډ４ر مشهور وو، لکه: تراژيدي او کمي６ي.

د ادبپوهن３ ＇انگ３
ادبپوهنه درې ＇انگ３ لري: ادبي تيوري، ادبي کره کتنه او ادبي تاريخ.
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م５تود  پر  ارزون３  د  او  ارز＊ت  تکامل،  ماهيت،  منشاء،  پر  آثارو  ادبي  د  تيوري  ادبي 
او الرو بحث کوي. د ادب تيوري د ادبپوهن３ د نورو ＇انگو لپاره اصول او الرې چارې 

برابروي.
د مثال په توگه ادبي کره کتونکى چ３ يو ادبي اثر ارزوي د ارزون３ معيارونه له ادبي تيورۍ 

＇خه ترالسه کوي.
اثارو قضاوت کوي د  ادبي  پر  بله ＇انگه ادبي کره کتنه ده. ادبي کره کتنه  ادبپوهن３  د 
ادبي أثارو ＊ه او بد، ＊کلي او بدرنگه اړخونه رابرس５ره کوي. په ادبي کره کتنه ک３ بايد له 
شخصي مين３، کين３، توهين او سپکاوي نه ډډه وشي او له علمي قضاوت او علمي ژب３ 

＇خه کار واخيستل شي.
د ادبي کره کتن３ هدف دادى چ３ له لوستونکي سره د ادبي اثر په ارزونه ک３ مرسته وک７ي 

او ليکونکي ته الر＊وونه وک７ي چ３ د خپل３ ليکن３ نيمگ７تياوې او ＊５گ３２ وپ５ژني.
ادبي کره کتنه په هغه ！ولنه ک３ ډ４ره اغ５زه او گ＂ه لري چ３ د بيان او تخليق آزادي وي. که 

چ５رې دا نه وي نو هلته ادبي کره کتنه د اختناق او سانسور د وسيل３ په توگه استعمال８５ي.
د ادبپوهن３ بله مهمه ＇انگه ادبي تاريخ دى چ３ د ادب تاريخ او د ادبياتو تاريخ هم ورته 
وايي. د ادب تاريخ هغه پوهنه ده چ３ د هنري ادبياتو د پيداي＋ت او ودې جريان له تاريخي 
شرايطو سره د ارتباط په ل７ ک３ ＇７５ي. لکه د انسان ژوند چ３ ＇ومره په ادب ک３ ＄ل５دلى، 
رابرس５ره کوي ي３. ادبي تذکره له ادبي تاريخ سره توپير لري. په ادبي تذکره ک３ د ليکوال او 
شاعر پ５ژندگلوي )بيوگرافي( را＄ي او په ادبي تاريخ ک３ ادبي جريان او تحول ＇７５ل ک８５ي.

د ادب دغه ياد شوي ډولونه په شلمه پ７５ۍ ک３ پ＋تو ژب３ ته راننوتل او وپالل شول، ＄که 
چ３ شلمه پ７５ۍ د پ＋تو ادبياتو د پرمختگ او پراختيا پ７５ۍ ده. په همدې پ７５ۍ ک３ د پ＋تو 
هنري نثر رامن％ته شو. په همدې پ７５ۍ ک３ پ＋تو ناولونه، ډرام３، لن６ې کيس３، ادبي ！و！３، 

سفرنام３، راپورتاژونه، ＄ان پ５ژندن３، تکلونه او نور ادبي ژانرونه رامن％ته شول.
په همدې پ７５ۍ ک３ پ＋تو أثار د چاپ غ８５ې ته ولو４ده. پ＋تو د راډيو په ＇پو ک３ خوره 
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شوه. پ＋تو د سينما په پرده پل３ شوه. پ＋تو د تلويزيون او کمپيو！ر په سکرين راغله. 
وخت  د  او  غو＊تنه  عصر  د  چ３  شول  برابر  امکانات  ！ول  ته  پ＋تو  ک３  پ７５ۍ  دې  په 
ضرورت و. د دغو امکاناتو تر ＇نگه دا اړتيا هم پيدا شوه چ３ پ＋تانه ليکوال له نويو غو＊تنو 

سره سم ليکن３ وک７ي او ن７يوال معيار په نظر ک３ ولري.
له همدې کبله په روانه پ７５ۍ ک３ د ليک او ليکوال９ الر＊ودونه هم وليکل شول او د 

ليکوال９، امال او انشا لوستونه په درسي کتابونو ک３ هم شامل شول.

د متن لن６يز:
ادب يو ژبنى هنر دى چ３ واقعيتونه په ان％ورونو ک３ وړاندې کوي. ادب دوې مهم３ 
تخليقي  دي.  ادبيات  تحقيقي  ي３  بله  او  ادبيات  تخليقي  ي３  يوه  چ３  لري  برخ３ 
ادبيات ادبي آثارو ته ويل ک８５ي لکه شعر، داستان، ډرامه او نور... تحقيقي ادبيات 
د ادبي آثارو د ماهيت منشاء، تکامل او ＇رنگوالي په باره ک３ ＇７５ن３ کوي په بله 
وينا تخليقي ادبيات هنري ادبي آثار دي او تحقيقي ادبيات د دغو آثارو په باره ک３ 
بحث او ＇７５نه کوي. تحقيقي ادبياتو ته ادبپوهنه هم وايي. ادبپوهنه درې ＇انگ３ 

لري: ادبي تيوري، ادبي کره کتنه او ادبي تاريخ.
ادبي تيوري د ادبي آثارو پر منشاء، ماهيت، تکامل، ارز＊ت او د ارزياب９ پر م５تود 
بحث کوي. ادبي کره کتنه پر ادبي آثارو قضاوت کوي. د يو اثر ＊３ او بدې خواوې 

رابرس５ره کوي او ليکوال ته الر＊وونه کوي.
د ادب تاريخ هغه پوهنه ده چ３ د هنري ادبياتو د پيداي＋ت او ودې جريان له تاريخي 
شرايطو سره د ارتباط په ل７ ک３ ＇７５ي. دا درې واړه ＇انگ３ يوه له بل３ سره ارتباط 

لري او يو د بل مرستندوى دي.
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او الندې پو＊تنو ته دې ＄وابونه ووايي:
_ د ادب کلمه له ＇ه شي نه راوتل３ ده؟

_ ادب په ＇و برخو و４شل ک８５ي؟
_ ادبپوهنه کوم３ ＇انگ３ لري؟

_ ادبي تاريخ ＇ه ته وايي؟
_ ژانر، ايپيک او ليريک کلم３ ＇ه شي ته استعمال８５ي؟

٢_ زده کوونکي دې د هغو ادبي ژانرونو نومونه واخلي چ３ دوى ي３ پ５ژني؟
٣_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره په کره کتنه خبرې وک７ي چ３ کره کتنه ＇ه گ＂３ 

لري؟
٤_ تاس３ په پ＋تو ژبه ک３ کوم اوسني ليکوال پ５ژنئ؟

٥_ زده کوونکي دې د خپل راتلونکي په هکله يو يو پراگراف وليکي او په وار سره دې 
په ！ولگي ک３ واوروي؟

٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي:
)فضيلت، رياضت، تهذيب، منشاء، ماهيت، تکامل، اختناق، سانسور، تحول(.

زده کوونکي دې د متن په موضوعاتو ک３ ＄انته يوه موضوع و！اکي او په اړه دې لس 
کر＊３ وليکي، په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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پن％م لوست

خوشحال خان خ＂ک

د پ＋تو ادب من％ن９ دوره په نومياليو شاعرانو ＊کل３ ده چ３ هر يو ي３ ＄انته ＄انگ７ى 
＄اى او آثار لري. يو له دغو نومياليو ＇خه خوشحال خان خ＂ک دى چ３ پ＋تو ادب 
پرې وياړي. دغه د تورې او قلم خاوند پ＋تو ادب ته ډ４ر ارز＊تمن کتابونه په ميراث پرې 

اي＋ي دي.
خوشحال خان خ＂ک د پ＋تو ادب سرالرى دى چ３ د حماسي سبک په رامن％ته 
ک５دو ي３ ډ４ر الرويان په ＄ان پس３ روان ک７ي. په دې لوست ک３ به د ده د ژوند او ادب 

پر ب５الب５لو اړخونو پوه شئ.
_ تاس３ د خوشحال خان خ＂ک په هکله ＇ه معلومات لرئ؟

_ خوشحال خان خ＂ک پ＋تو ادب ته ＇ه ورک７ي دي؟
_ ول３ خوشحال د هند د حکمران３ مغلي کورن９ پر ضد جنگ５ده؟
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خوشحال خان خ＂ک د هند د مغلي پاچا نور الدين جهانگير په وخت ک３ په )١٠٢٢هـ 
ق(، )١٦١٣م( د پ５＋ور په اکوړه ک３ وز４８４د.

پالر ي３ شهباز خان، نيکه ي３ يحيى خان او غور نيکه ي３ ملک اکوړى و. خوشحال 
خان په خپله يوه قصيده ک３ خپله پ５ژندگلوي په دې ډول کوي:

د خوشحال خان مشر نيکه ملک اکوړى د هند د مغلي پاچا جالل الدين اکبر له خوا د 
خ＂کو د مشر په توگه و！اکل شو. اکبر پاچا ملک اکوړي ته له خير اباد ＇خه تر نو＊اره پورې 
سيمه په جاگير ک３ ورک７ه. د سرک ساتل او په پاچاهي الره باندې د ＇ارويو د تگ راتگ 

د محصول ！ولولو امتياز هم ده ته ورک７ل شو.
د خوشحال خان ژوند له ماشومتوب ＇خه تر سپين ږيرتوبه پورې له حوادثو ډک دى. 
دى شپ８ کلن و چ３ په لن６ي سيند ک３ ډوب شو، خو د کلي د يوې ＊％３ په واسطه وژغورل 

شو.
په اته کلن９ ک３ پرې له ＇پرې ＇خه يو کا１ى راولويد او سر ي３ داس３ ！پي شو چ３ يوه اون９ 

له مرگ سره الس و گر４وان و، خو وروسته ورو، ورو په رغ５دو شو.
د واده په شپه سخت３ تب３ نيولى و او د کورن９ غ７و په ب７ستنو ک３ داس３ پ ک７ى و چ３ 
د ساه ايستلو توان ي３ نه و. خوشحال خان د پالر له م７ين３ وروسته د خپل قوم مشر و！اکل 
شو. دغه وخت د هند پاچا شاه جهان و او له خوشحال خان سره ي３ اړيک３ ＊３ وې، خو 
کله چ３ اورنگزيب خپل ورونه م７ه ک７ل او خپل پالر شاه جهان ي３ بندي ک７، نو خوشحال 

يم ـــان  خ ــاز  شــهــب د  ــال  ــح ــوش خ زه 
ــــان و ــى خ ــي ــح ي د  ــــان  شــهــبــاز خ
و ــــــــــوړي  اک د  خـــــــان  ـــى  ـــي ـــح ي
دور ـــــه  پ ــــــاه  ــــــادش ب اکـــــبـــــر  د 

ـــــــورزن يــــم کـــــان پــــه کـــان  چــــ３ ت
＄ــــوان ـــ３  ـــس ه و  نــــه  بــــل  چــــ３ 
ـــــه تــــــــوره شـــــو ســلــطــان چـــــ３ پ
ســـتـــر خـــان ـــــس  ول د خـــپـــل  شــــو 

و ســن  ــت  ــش وي دوه  زر  ــرت  ــج ه د 
جـــهـــان ـــــه  پ راغـــــلـــــم  زه  چـــــ３ 
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خان ي３ هم په )١٠٧٤هـ ق(، )١٦٦٤م( ک３ ونيو.
خوشحال خان دوه نيم کاله په ډيلي او د جيپور د رياست د رنتبور په زندان ک３ ت５ر ک７ل. 

بيا اگرې ته ول８５ل شو. د ＇لورو کالو بند او نظر بندۍ ＇خه وروسته آزاد شو.
و.  ک３  تکل  په  نيولو  هوډ  د  نو  شو،  راستون  ته  وطن  خپل  کله  چ３  خان  خوشحال 

خوشحال په خپل يو شعر ک３ دغه حالت په دې ډول ＇رگندوي:

خوشحال خان د پ＋تنو د امپراتورۍ د بيا جوړون３ او افغاني دولت د جوړ＊ت لپاره توره 
تر مال ک７ه او وي３ ويل:

تـــــــوره وتـــــــ７لـــــــه  مـــــــ３  نـــــنـــــگ  پـــــــه  افـــــــغـــــــان  د 
ــم ي خــــ＂ــــک  ــــال  ــــح ــــوش خ زمـــــانـــــ３  د  ـــى  ـــال ـــي ـــگ ـــن ن

خوشحال خان له مغلو سره ډ４ر جنگونه وک７ل. په ډ４رو جنگونو ک３ ي３ مغلو ته ماته 
ورک７ه، تر دې چ３ د هند مغلي پاچا اورنگزيب پخپله الهور ته راغى او په حسن ابدال ک３ 

ي３ دوې مياشت３ ت５رې ک７ې.
ايمل خان مومند او دريا خان اپريدی هغه نوميالي پ＋تانه وو چ３ پخوا ي３ د مغولو د 
حکومت د ظلم او زياتي په وړاندې د خپلواک９ بيرغ پورته ک７ى او پ＋تانه ي３ د أزادۍ جنگ 
ته تيار ک７ي وو. بيا نو خوشحال خان خ＂ک هم ددغو نومياليو مشرانو تر ＇نگ ودر４د او د 

مغولو په وړاندې ي３ د ستر جنگ ميدان ته ورودانگل.
د خوشحال خان د عمر وروستي ＇و کاله د سختو غمونو، مصيبتونو او ستونزو نه ډک 
کلونه وو. د خوشحال خان يو زوى بهرام خان له مغلو سره ملگرى شو او ه）ه ي３ کوله چ３ 

خوشحال خان ونيسي او مغلو ته ي３ وسپاري.
بهرام خان له اورنگ زيب ＇خه زده ک７ي وو چ３ س７ى کوالى شي خپل پالر زنداني 
ک７ي او خپل ورونه ووژني، نو ده هم د خپل پالر د نيولو ه）ه وک７ه، خو بريالى نه شو او 
ور＄و ک３  وروستيو  په  ژوند  د  ن＋ود. خوشحال خان  پرې  هوډ  خوشحال خان هم خپل 

عــزم دا  دى  ـــنـــده  ب ـــه  ل ـــس  پ
ـــکـــ３ تــه ــــخ م ـــى م ـــول ـــي ــــا ن ي

ــزم ج خـــاطـــر  د  خــوشــحــال  د 
رزم ســـــــــره  ــــو  مــــغــــل يـــــــا 
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اپريدو ته الړ او په ډمبره نوم３ ＄اى ک３ ي３ پناه واخيسته.
ن７ۍ ＇خه  دې  له  ق ١٦٨٩م  ١١٠٠هـ  په  وروسته  ک７اوونو  ډ４رو  له  خان  خوشحال 

سترگ３ پ＂３ ک７ې.
نشته ــا  ــچ ــي ه پــــه  اوس  کــــه  قـــــدر  خـــوشـــحـــال  د 
ــــــر عــالــم ــــــاد کــــا ډ４ پــــس لــــه مــــرگــــه بــــه يــــ３ ي

خوشحال خان په عقيده سني مسلمان او په اهل سنت والجماعت ک３ حنفي و. د اهل 
بيتو سره ي３ ډ４ره مينه وه. د لمون＃ او روژې ډ４ر پابند و او د سخاوت خو ي３ دا حال و چ３ 
د خان９ او سردارۍ سره صاحب نصاب شوى نه و. وضعه ي３ فقيرانه وه، ډ４ر ر＊تينى او د 

ر＊تيا ويلو پابند و.
د ارادې ډ４ر کلک، ډ４ر تورزن، شجاع او خود اره س７ى و. هم５شه د احسان تابع و په 
د＊من９ ک３ به ي３ هم د احسان حق نه ه５رولو. طبيعت ي３ ت５ز و. د ！وپک، غشي او باز هر 
قسم ＊کار به ي３ کولو. بازونه او اسونه به ي３ ډ４ر ساتل. په کتاب، سرود او ＊ايست مين و، 

دغه شوقونه ي３ تر اخري عمره ساتلي وو.
خوشحال خان خ＂ک په نظم او نثر ک３ ډ４ر کتابونه وليکل. تر ده دمخه په پ＋تو ک３ 
مسجع نثر دود و. خوشحال خان خ＂ک پ＋تو نثر ب５رته ساده او روان ک７. دستارنامه ي３ په 

ساده او روان نثر وليکله چ３ په نثر ک３ د ده تر ！ولو غوره کتاب دى.
خوشحال خان خ＂ک دستارنامه په زندان ک３ وليکله او په ！ولنه ک３ ي３ د مشرتابه لپاره 
شل هنرونه او شل خصلتونه و！اکل. خوشحال خان خ＂ک د پ＋تو په الفبا ک３ هم زياتون３ 
وک７ې. خوشحال خان خ＂ک په شل کلن９ ک３ د شعر ويل پيل ک７ل او پ＋تو شعر ي３ لوړو 
پوړيو ته ورساوه. د خوشحال خان خ＂ک د شعر موضوعات رنگارنگ دي، خو د رزم او 
بزم برخه ي３ درنه ده. د خان وطني او ملي کالم د هغه د ادبي آثارو يوه امتيازي او مهمه 
برخه ده. د خوشحال خان دا د آزادۍ له ولولو نه ډک اشعار که يو خوا د وطن سره د ده 
مينه ＇رگندوي، نو له بله پلوه د پ＋تنو او مغلو د سياسي کشمکش د تاريخ يو مهم ＇پرکى 
دى. د خان ملي شاعري له خپل قام سره د مين３، کلک هوډ، أزادۍ، م７５ان３ او اصالحي 
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الر＊وونو نه ډکه ده. د همدې مين３ له کبله په خپل قام سخت انتقادونه کوي او د پ＋تنو د 
＊و صفتونو سره د هغوى د کردار نيم／７ې خواوې هم بيانوي.

هغه د خپل ولس او ！ولن３ ژوره مطالعه درلوده او د ！ولو اړخونو ＇خه ＊ه خبر و. دا هر 
＇ه ي３ په خپل شعر ک３ ان％ور ک７ي او د دوى د اصالح کو＊（ ي３ ک７ى دى. د ده په شاعرۍ 

ک３ د جذباتو ډ４ر زور، هيجان او توپان هم په ډ４ر اخالص او صداقت سره ＊کاري.
د خوشحال په کورن９ ک３ د ده زامن او لمسيان هم شاعران وو، لکه: د ده زامن اشرف 
خان هجري، عبدالقادر خان خ＂ک، صدر خان، لور ي３ حليمه خ＂که، لمسيان ي３ افضل 
خان خ＂ک او کاظم خان شيدا هم د ديوانونو خاوندان دي. خوشحال خان خ＂ک په نظم 

او نثر ک３ زيات کتابونه ليکلي چ３ ＄ين３ مهم ي３ دادي:
د نظم برخه

اوړي.  بيتونو  زرو  ＇لو４＋تو  له  شم５ر  شعرونو  د  خ＂ک  خان  خوشحال  د  ديوان:   _١
خوشحال خان خ＂ک په پ＋تو او فارسي دواړو ژبو ک３ شعرونه ويلي دي. فارسي شعرونه 

ي３ هم په ديوان ک３ راغلي دي.
٢_ بازنامه: يو منظوم اثر دى چ３ د بازونو د ډولونو، د هغوى د مرضونو د عالج او د 

بازونو د ＊کار په هکله پک３ معلومات راغلي دي.
٣_ هدايه: د فقه３ د مشهور کتاب پ＋تو ژباړه ده.

٤_ أئينه: د فقه３ په برخه ک３ دى او له عربي ژب３ ＇خه ژباړل شوى دى.

٥_ فضل نامه: فقهي موضوعات او نور اسالمي مسايل پک３ راغلي دي.
نامه: سوات ته د خوشحال خان د تگ خاطرات او د سوات جغرافيايي  ٦_ سوات 

حاالت پک３ بيان شوي دي.
٧_ طب نامه: طبي موضوعات پک３ ＇７５ل شوي دي.

٨_ فرخنامه: د تورې او قلم مناظره پک３ راغل３ ده.
٩_ فراقنامه: د خوشحال د بند د ور＄و حاالت پک３ راغلي دي.
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د نثر برخه
١_ دستار نامه: خوشحال خان خ＂ک په دې کتاب ک３ د دستار د س７ي لپاره شل هنرونه 

او شل خصلتونه بيان ک７ي دي.
٢_ بياض: په دې کتاب ک３ د خوشحال خان خ＂ک ژوند ليک، د ده د کورن９ احوال 

او د ده تاريخي کارنام３ راغلي دي.
له بياض ＇خه د خوشحال خان خ＂ک د نثر نمونه:

)په اخير د جمادي الثاني د تيرا نه راروان شوم. راز علي، حسن علي، موسى و غيره 
＊ه، ＊ه سواره بدرقه راسره وو.

په بازار راغلم. هور ته ايمل خان په مخه راغى، سره ک５ناستو. دى تيرا ته راته، وې چ３ 
راسره جار و＄ه، ما وې چ３ که زه پوه５داى چ３ ته به رايش３ زه به ستا وراتلو ته معطل وم. 

اما اوس روان يم.
افريديو ستنولم، ستون نه شوم. اوس جارو＄م ＇ه خو عيب غوندې شي. يو ＇و خبرې 
ته  کدام  بها م３ هر  پاى  افريدي م３ سره رخصت ک７ل. سرو  مو سره وک７ې،روان شوم، 
ورک７ه، د ＇）وبي په الر ايمل خان سره ډک３ لره راغلم، شپه م３ هورته ت５ره ک７ه. سبا ب７５ۍ 

راغله، پورې شوو، ورو، ورو مومندو ک３ تلو.
واړو ＊ه پ＋تونولي کوله. هر ＄اى به په ＊ه روش راغله. ضيافت و غيره به ي３ ＊ه وک７و. 

＄اى په ＄اى راسره وو. تر خپل حدود نه ي３ ت５رولو، مهمند ＊ه عالم وليد شه.(
د خوشحال خان خ＂ک د کالم نمونه:

شي خاته  په  سترگ３  م３  کاته  کاته،  په 
شوې مــرور  الړې  نه  ما  له  اوس  خو  ته 
وک７ې ــوډې  ک کوم３  ــانــدې  راب تا  ــوره  گ
ـــازه شم  ــه ت ــ７م ـــدن د مــيــن وک ــ３ دي چ
دي پر４کول  ستوني  د  ب５لتون  يار  ＊ه  د 

وشي ــدې  ــان راب راتــلــو  د  دې  خبر  چــ３ 
شي زړه  په  گوندې  هم  دې  ياري  زما  دا 
نشي م３  زړه  درومم  در＄ن３  پ＋و  په  که 
شي اوبه  سره  بــاران  په  چ３  ک＋ت  لکه 
شي پر４کاوه  چ５رې  ستونى  به  يــرغ  په 
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د متن لن６يز
خوشحال خان خ＂ک د پ＋تو ادب د من％ن９ دورې هغه نوميالى شاعر دى چ３ په 

نظم او نثر ک３ ي３ په لسگونو کتابونه ليکلي دي.
دى د مغلي پاچا نور الدين جهانگير په زمانه ک３ په )١٠٢٢هـ ق( کال د پ＋تونخوا په 
اکوړه ک３ ز４８４دلى او په )١١٠٠هـ ق( ک３ وفات شوى دى. په نثر ک３ ي３ مشهور کتاب 
دستارنامه دى او په نظم ک３ ي３ سوات نامه، باز نامه، طب نامه او د شعرونو ديوان ډ４ر 

زيات شهرت لري.
خوشحال خان په شل کلن９ ک３ په شعر ويلو پيل ک７ى او په پ＋تو ادب ک３ د حماسي 
سبک سرالرى دى. خوشحال خان د هند د حکمران３ مغلي کورن９ پر ضد مبارزه 

کوله او د اورنگز４ب پر ضد جنگ５ده.
خوشحال خان د پ＋تو ادب په ب５الب５لو ＇انگو ک３ مهم آثار پرې اي＋ي او د ادب په 
هر ډگر ک３ ي３ قلم ډ４ر ＊ه چل５ده. خوشحال خان خ＂ک ال ډ４ر پخوا د خپل ＄ان په 

هکله ويلي وو:
خ＂ک خو پر８４ده په درست جهان ک３     عجب کـــه هس３ فـــرهنگيالى راشي

په خوله شي زما  بيا  ي３  زن３ سيب  د  که 
شي واتــه  په  نه  وجــود  له  چ３  ساه  لکه 
چ３ په غ８５ ک３ م３ بيا تللى يار ويده شي

در４غه! در４غه،  يم  هغه وخت  د  ارمان  په 
دى ــار  ک هس３  جدائيه  د  ــار  ي خپل  د 
وکــ７ه ـــره  راس بيا  ــدد  م هــومــره  بخته! 

يارانو ＊و  واړو  په  ســالم  خوشحال  د 
شي ＊ه  زړه  سره  ليدو  په  ي３  بيا  گوندې 
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١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�خوشحال خان په کوم کال او کوم ＄اى ک３ دنيا ته راغى؟ t

�خوشحال خان ول３ د اورنگز４ب له خوا بندي شو؟ t
�په نثر ک３ د خوشحال خان کوم کتابونه پ５ژنئ؟ t

�په نظم ک３ د خوشحال خان مشهور کتابونه کوم دي؟ t
٢_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي:

)جزم، رزم، هوډ، بزم، يرغل، فرهنگيالى(
٣_ زده کوونکي دې په وار سره د خوشحال شعر ولولي او ＊وونکى دې د زده کوونکو 

د شعر لوستل او د کلماتو سم تلفظ و＇اري.
٤_ زده کوونکي دې په الندې شعر خبرې وک７ي او د شعر اصلي مقصد دې رو＊انه ک７ي:

خ＂ک خو پر８４ده په درست جهان ک３     عجب کـــه هس３ فـــرهنگيالى راشي
٥_ زده کوونکي دې د خوشحال د کالم نمونه ولولي او بيا دې د شعر مفهوم په خپلو 

خبرو ک３ ووايي.
٦_ يو زده کوونکى دې د خوشحال د کوچنيتوب پ５＋３ ووايي.

٧_ ＇و زده کوونکي دې د خوشحال د کورن９ د ＇و تنو شاعرانو نومونه واخلي.

ستاس３ له نظره خوشحال خان خ＂ک ＇ه ډول شخصيت دى؟
په دې اړه يوه لن６ه مقاله وليکئ. د مقال３ د ليکلو په وخت ک３ له خپلو مشرانو ＇خه 

مرسته وغواړئ او يا هم له کوم کتاب ＇خه گ＂ه واخلئ.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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پ＋تو نحوه يا جمله پوهنه

شپ８م لوست

په عامه توگه ژبه د پوهولو او راپوهولو يوه وسيله ده. موږ د خبرو له الرې يو بل پوهوو 
او خپل مطلب حلوو. په خبرو ک３ کلم３ او جمل３ کاروو. د نحوې علم چ３ د ژبپوهن３ 
يوه برخه ده، له جمل３ ＇خه بحث کوي. ژبپوهنه هغه علم ته وايي چ３ د يوې ژب３ 
اصلي جوړ＊ت تر ＇７５ن３ الندې نيسي يا هغه پوهنه ده چ３ د معاصرو علمي طريقو پر 
بنس د ژب３ ماهيت او ＇رنگوالى مطالعه کوي. ژبپوهنه د ب５الب５لو ژبو کورن９ د دوى 

خپلوي، ډل３ او تاريخي بدلونونه هم ＇７５ي.
ژبپوهنه درې برخ３ لري، فونولوژي )غ８ پوهنه(، مورفولوژي )لغت پوهنه(، سن＂کس 
)نحوه يا جمله پوهنه(. جمله پوهنه د جمل３ د جوړ＊ت او ډولونو په اړه بحث کوي. 

دادى په دې درس ک３ تاس３ ته د جمله پوهن３ په اړه معلومات درکوو.
جمله ＇ه ته وايي او په خبرو ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

که د جملو جوړ＊ت سم نه وي په خبرو ک３ به ＇ه ستونزه رامن％ته شي؟
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نحوه يا جمله پوهنه
)Syntax(

نحوه عربي کلمه ده چ３ لغوي معنا ي３ الره، طريقه، روش طرز او دود دى. په اصطالح 
ک３ د گرامر هغه برخه ده چ３ په جملو ک３ د کلمو د ＄اى پر ＄اى ک５دلو، د کلمو پر اړيکو، 

ترتيب او ترکيب باندې غ８４８ي.
ته ويل ک８５ي چ３ د يوې ژب３ د جملو، عبارتونو، فقرو،  بله وينا نحوه هغه پوهن３  په 

ترکيبونو له جوړ＊ت، ترتيب او تنظيم ＇خه بحث کوي.
د وينا د توکو )اجزاوو( خپل من％ي اړيک３ او جوړ＊ت د نحوې موضوع ده.

＇رگنده ده چ３ جمله پوهنه په يوې جمل３ ک３ د کلمو )مورفيمونو( د گرامري ترکيب 
د يو＄اى ک５دو طريقه، ترتيب او معنوي رابطه په يوې ！اکل３ ژبه ک３ ＇７５ي او يا په بله وينا 
د  د نحوې  نو ＇نگه چ３  او معنوي ＄انگ７تياوې مطالعه کوي،  لفظي جوړ＊ت  د جملو 
مطالع３ او ＇７５ن３ اصلي او اساسي مواد جمل３ دي، نو په همدې توگه د کلمو ترکيب هم 
د جملو په جوړ＊ت ک３ يوه برخه گ２ل ک８５ي، لکه: هلک ولو４د. دا يوه ساده جمله ده او 
له دوو کلمو ＇خه جوړه ده. لوم７ۍ برخه ي３ ))هلک(( چ３ د جمل３ فاعل )مسند اليه( 
او دويمه برخه ي３ ))ولو４د(( فعل )مسند( دى، که چ５رې په همدغ３ جمل３ ک３ د جمل３ 
د فاعل )هلک( سره ＄ين３ مورفيمونه چ３ نحوي رابطه سره ولري، يو＄اى شي، نو دغه 
فاعل )هلک( د خپلو اړوندو توکو سره يو ترکيب دى. لکه ＊ه هلک، يو ډ４ر ＊ه هلک، يو 
غ＋تلى تک７ه ＊ه هلک. دغه ډله کلم３ له يو بل سره نحوي رابطه لري او په پورتن９ جمله 
ک３ د هلک سره د مبتدا په حيث را＄ي چ３ د ترکيب په نامه ياد８４ي. همدارنگه د )ولو４د( 
فعل سره چ３ د جمل３ مسند دى يو شم５ر نورې کلم３ يو＄اى شي او نحوي رابطه ولري 
د جمل３ په مسند )خبر( ک３ را＄ي، لکه: سخت ولو４د، په زوره ولو４د، سخت په زوره 

ولو４د. يا وران ولو４د، ډ４ر وران ولو４د، خورا ډ４ر وران ولو４د.
خپلو  د  او  دى  جز  اصلي  ترکيب  د  هلک  چ３  گورو  ک３  ترکيبونو  اسمي  پورتني  په 
متعلقاتو سره يو اسمي ترکيب گ２ل ک８５ي او په دويمه برخه ک３ ولو４د د فعلي ترکيب اصلي 
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جز دى نو فعلي ترکيب ورته ويلى شو.
له  او مورفيمونو  ناخپلواکو، کلمو  او  زياتو خپلواکو  يا  ترکيب د دوو  نو ويلى شو چ３ 
يو＄اى ک５دو ＇خه عبارت دى چ３ اجزا ي３ يو له بله سره گرامري ارتباط ولري. ترکيبونه بيا 

په خپل وار د معنا او جوړ＊ت له مخ３ ب５الب５ل ډولونه لري.
جمله )Sentence(: جمله عربي کلمه ده. لغوي معنا ي３ مجموعه او ！ولگه ده او په 
اصطالح ک３ د الفاظو او کلمو يو داس３ ترکيب دى چ３ يو بشپ７ مفهوم ＇رگندوي. يا په بله 
وينا جمله د يوې ژب３ هغه خپلواکه گرامري برخه ده چ３ د جوړ＊ت او معنا له مخ３ پوره 

او بشپ７ه وي.
د  او خبر چ３  مبتدا  لري.  برخ３  بنس＂يزې  دوه  هره جمله  برخ３:  بنس＂يزې  د جمل３ 
جمل３ زړى يا هسته جوړوي. لکه په دې ب５لگو ک３: نجون３ راغل３، ورځ ت５ره شوه، ！ولنه 
وده کوي، په دغو جملو ک３ د مبتدا )مسند اليه( او خبر )مسند( برخ３ په خپلواکه توگه 

راغلي دي.
)subject =١_ مبتدا )مسند اليه، فاعل

مبتدا د جمل３ يوه خپلواکه )مستقله( معنا لرونک３ برخه گ２ل ک８５ي. په جمله ک３ ددغ３ 
برخ３ په اړه خبر ورکول ک８５ي. يا مبتدا )مسند اليه( هغه برخه ده چ３ د هغ３ په نسبت ＇ه 

ويل ک８５ي. يعن３ د يو حکم نسبت ورته ک８５ي.
په دې برخه ک３ د اشخاصو نومونه، د شيانو نومونه، ضميرونه، صفتونه، عددونه، قيدونه 
له ！ولو ساده او مرکبو ب２و سره را＄ي. سرب５ره پر دې په اصلي حالت او او＊تي يا )مغيره( 
حالت ک３ هم راتالى شي. لکه: زده کوونکي د آزموين３ په فکر ک３ دي. لمر راوخوت. 

خلکو خپل کار کاوه، تيل توى شول.
په پورته جملو ک３ )زده کوونکي، لمر، خلکو، تيل( د مبتدا )مسند اليه( او د جملو 

نورې برخ３ د خبر )مسند( په توگه راغلي دي.
٢_ خبر )مسند(: خبر يا مسند د جمل３ هغه بنس＂يزه برخه ده چ３ د مبتدا )مسند اليه( 
حال ＇رگندوي. خبر هم د مبتدا په شان د وينا او کالم له ！ولو توکو ＇خه راتالى شي. خبر 
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د جوړ＊ت له مخ３ ک５داى شي چ３ ساده او يا مرکب وي. خبر په دوو ډولونو و４شل ک８５ي. 
اسمي او فعلي.

هغه جمل３ چ３ د خبر په برخه ک３ ي３ پوره فعل يا فعلي ترکيب راغلى وي، د فعلي 
جمل３ په نامه ياد８４ي. هغه جمل３ چ３ مبتدا او خبر دواړه ي３ نومونه وي اسمي جمل３ ورته 

وايي، لکه: د کلي مشر خانمير دى )اسمي جمله(، زه ＊ار ته ＄م )فعلي جمله(.
د جمل３ ډولونه: جمله د جوړ＊ت له مخ３ په دوو لويو ډلو و４شل ک８５ي، يوه ستوې يا 

ساده جمله، غبرگه يا مرکبه جمله.
١_ يوه ستوې يا ساده جمله: يوه ستوې جمله هغه ده چ３ له يو فاعل او يو فعل ＇خه 
جوړه وي. يا په بله وينا له يوې مبتدا او يوه خبر ＇خه جوړه وي، يوه ستوې جمله په دوه 

ډوله ده:
الف: لن６ه ساده يوه ستوې جمله: هغه جمله ده چ３ بنس＂يزې برخ３ )مبتدا _ خبر( ي３ 
له يوې خپلواک３ کلم３ او يا لن６ ترکيب ＇خه جوړ وي، لکه: احمد راغى، جميله راغله، 

د لمر سترگه پر４وته، سپوږم９ راوختله.
ب: اوږده يوه ستوې جمله: هغه جمله ده چ３ بنس＂يزې برخ３ )مبتدا- خبر( د ＇و ساده 

لن６و يا اوږدو ترکيبونو ＇خه جوړ وي، لکه:
د احمد شاه بابا ＊وون％ي زده کوونکو په کلن９ آزموينه ک３ ＊３ نمرې واخيست３.

د مالل９ ل５س３ نجونو د واليبال په سيال９ ک３ ＊３ نمرې ترالسه ک７ې.
يا زياتو ساده )يوه ستوو( جملو  له دوو  يا غبرگه جمله: هغه جمله ده چ３  ٢_ مرکبه 
＇خه جوړه او يوه جمله له بل３ سره لفظي او معنوي اړيک３ ولري، خو هره جمله خپل３ 

＄انگ７ن３ ولري.
په پ＋تو ژبه ک３ غبرگه يا مرکبه جمله دا الندې ډولونه لري:

يا زياتو يوه ستوو جملو  يا خپلواک３ غبرگ３ جمل３: هغه دي چ３ له دوو  ١_ پيوست３ 
＇خه جوړې شوي وي او دغه جمل３ په نحوي توگه يو له بل سره مساوي حيثيت ولري. په 

نسبي توگه خپلواک３ گ２ل ک８５ي، په دوه ډلو و４شل ک８５ي:
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لن６و ساده  له  ي３  برخ３  اساسي  دواړو جملو  د  پيوسته جمله: چ３  غبرگه  لن６ه  الف: 
اسمي او فعلي ترکيبونو ＇خه جوړې وي، لکه: 

لمر راوخوت او شاوخوا ر１ا شوه، سپوږم９ پر４وته او شاوخوا تياره شوه
ب: اوږده پيوسته غبرگه جمله: هغه ده چ３ د جمل３ په مبتدا او خبر دواړو برخو ک３ 
د جمل３ اجزاوې له دوو ＇خه زيات توکي ولري او په اجزاوو ک３ ي３ ډ４ر＊ت او پراخوالى 

راغلى وي، لکه:
آزموينه راغله او زياتره زده کوونکي د آزموين３ له سختوالي ＇خه په ډار او اند４＋نه ک３ 

دي. دا غبرگ３ جمل３ هم په دوه ډوله دي.
لوم７ى: آزاده يا پرانيست３ جمله: هغه جمله ده چ３ له دوو، در４وو يا ډ４رو جملو ＇خه 
جوړه وي چ３ شم５ر ي３ نور هم پس３ زيات５داى شي؛ خو دغه جمل３ په آزاد چوکاټ ک３ 

را＄ي، لکه:
کله به باران ور４ده، کله به واوره ور４ده، کله به شين شو، کله به ور４＃ شوه او د باران 

＇ا＇کي به شول.
يا: کله به ورو روان و، کله به ت５ز شو او په من６ه به شو او چ３ ست７ى به شو، نو دمه به ي３ 

وک７ه.
٢_ محدوده يا ت７ل３ او ناخپلواکه غبرگه جمله

دا جمل３ معموًال په دوو جملو ختم８５ي. کله کله درې جمل３ هم سره يو＄اى شوي 
وي، لکه: بايد تللى واى، خو الړ نه شو.

د معنا له مخ３ د جمل３ ډولونه: په پ＋تو ژبه ک３ جمله د معنا له مخ３ په دوو لويو ډلو 
و４شل ک８５ي: ١_  خبري، ٢_ ناخبري.

لوم７ى: خبري يا بياني جمل３: هغه جمل３ دي چ３ د يوه ＇يز د حال او کيفيت بيان او 
＇رگندونه کوي. يا يو فکر د خبر په توگه بيانوي. په ليکنه ک３ د دې جمل３ په پاى ک３ ！کى 

).( اي＋ودل ک８５ي، لکه:
احمد شاه بابا د افغانستان نوميالى واکمن ت５ر شوى دى.
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مالله د ميوند يوه اتله م５رمن وه.
خبري جمله په درې ډوله ده

الف: حقيقي مثبته خبري جمله: هغه جمله ده چ３ د يوې اصلي او حقيقي پ５＋３ بيان 
کوي، لکه: زده کوونکو درس ولوست.

ب: حقيقي منفي خبري جمله: د هغه ＇ه ＇رگندونه کوي چ３ په واقعيت ک３ ي３ شته 
والى ثابت نه وي، په دې جملو ک３ د نف３ ادات د کومکي فعل نه مخک３ را＄ي، لکه: زده 

کوونکي درس نه لولي.
ج: تاکيدي خبري مثبته جمله: هغه جمله ده چ３ د يوه واقعيت د تائيد، تصديق او تاکيد 

لپاره وي. د )خو( ادات ورسره يو＄اى راوړل ک８５ي، لکه:
وطن خو په هر چا گران دى.

دويم: ناخبري يا انشايي جمله
ناخبري يا انشايي جمل３ دا الندې ډولونه لري

١_ د پو＊تن３ جمله: هغه جمله ده چ３ ويونکى پو＊تنه کوي. په دې جملو ک３ د يوه 
شخص، ＄اى، موضوع او وخت په باره ک３ پو＊تنه ک８５ي او د ＄واب غو＊تونکي وي.

په وينا ک３ د دې جملو ＄انگ７نه د غ８ لوړوالى او فشار وي او په ليک ک３ ي３ د پو＊تن３ 
ن＋ه )؟( په پاى ک３ اي＋ودل ک８５ي، لکه: چ５رته ＄３؟ ＇ه وخت راغل３؟

٢_ امريه جمله: په دې جملو ک３ د ويناوال مطلب او موخه د يوه کار غو＊تنه، امر، 
حکم، غو＊تن３، هيل３، بلن３، مشورې او اخطار په ب２ه وي. دا جمل３ هم د ويلو ＄انگ７ى 

غ８ لري، لکه: درس ولوله! را＄ه چ３ ＄و! دلته راشه! بيا داس３ ونه ک７ې! کتاب راک７ه!
٣_ تعجبي جمله: دا جمله د حيرانتيا په حالت ک３ ويل ک８５ي، يا د حيران９ ＇رگندونه 
کوي. دا هم د پو＊تن３ په حالت ک３ ويل ک８５ي، خو د هغ３ سره ي３ توپير دادى چ３ ＄واب 

نه غواړي، لکه:
＇ومره ＊ه نجل９ ده! ＇ه کارونه دې وک７ل!
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٤_ تمنايي جمله: په دې جملو ک３ د غو＊تن３ او هيل３ مفهوم نغ＋تي وي، لکه:
کاشک３ ورشم، ارمان چ３ تللى واى.

٥_ شکي احتمالي جمله: چ３ مقصد او مطلب پک３ ثابت نه وي او شخص په دوو ک３ 
حيران او دوه زړى وي، لکه: ＊ايي ورور ي３ هم ورسره راشي. گوندې ＊ه کتاب وي.

٦_ ！ينگاري جمله: د تاکيد او ！ينگار په موخه او مقصد را＄ي، لکه: خامخا ور＄م، 
حتمي راشه!

٧_ قسميه جمله: چ３ په يوه کار باندې د خلکو د باور کولو لپاره په يو سپ５）لي، لوړ، 
محترم ذات باندې لوړه )قسم( کول ＇رگندوي، لکه: خداي８و در＄م.

٨_ دعائيه جمله: د خير ＊５گ３２ د غو＊تنو او ＇رگندولو لپاره ويل ک８５ي، لکه: ＄ه اهلل 
دې مرستندوى شه!

د متن لن６يز
نيسي. درې برخ３  تر ＇７５ن３ الندې  او ＇رنگوالى  يوې ژب３ جوړ＊ت  ژبپوهنه د 
لري، غ８ پوهنه )فونولوژي(، لغت پوهنه )مورفولوژي(، سن＂يکس )جمله پوهنه(. جمله 
عربي کلمه ده معنا ي３ مجموعه او ！ولگه ده. په اصطالح ک３ د کلمو داس３ يو ترکيب 
دى چ３ يو بشپ７ مفهوم ＇رگند ک７ي. جمله له دوو برخو ＇خه جوړه ده چ３ لوم７ۍ 

برخ３ ته مبتدا او دويم３ برخ３ ته خبر وايي.
په مبتدا ک３ نومونه، صفتونه، قيدونه او نور را＄ي. خبر د مبتدا حال ＇رگندوي او 
په خبر ک３ فعلونه او نومونه را＄ي. د جوړ＊ت له مخ３ جمل３ په يوه ستوې او مرکب３ 

جمل３ و４شل ک８５ي چ３ هره ډله ي３ ب５الب５ل ډولونه لري.
جمله د معنا له مخ３ په خبري او ناخبري جملو و４شل ک８５ي چ３ بيا هره ډله ب５الب５ل 

ډولونه لري.
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�ژبپوهنه کوم３ برخ３ لري؟ t

�جمله ＇ه ته وايي؟ t
�جمله له کومو برخو ＇خه جوړه ده؟ t

�خبر په ＇و ډولونو و４شل ک８５ي هر ډول ي３ ＇رگند ک７ئ؟ t
٢_ زده کوونکي دې په خپله خو＊ه ＇و جمل３ وليکي او په هغه ک３ دې مبتدا او خبر 

په ن＋ه ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د يوه ستوې جمل３ مثالونه 
ووايي او بله ډله دې په وار سره د مرکب３ جمل３ مثالونه ووايي، ＊وونکى دې د زده کوونکو 

ت５روتن３ سم３ ک７ي.
٤_ زده کوونکي دې د معنا له مخ３ د جملو ډولونه په خپلو کتابچو ک３ له مثالونو سره 
وليکي او بيا دې په وار سره په ！ولگي ک３ ولولي، لکه )مثبته خبري جمله، منفي خبري 

جمله، د پو＊تن３ جمله، امريه جمله، تعجبي جمله، تمنايي جمله، شکي جمله(
٥_ زده کوونکي دې په خپله خو＊ه يوه يوه جمله ووايي او بيا دې ＇رگنده ک７ي چ３ 

＇ه ډول جمله ده؟

 

زده کوونکي دې په کور ک３ يو ＄ل بيا متن ولولي او د متن پر بنس دې په خپله خو＊ه 
＇و ډوله جمل３ جوړې ک７ي. بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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اووم لوست

ملي نظمونه

په پ＋تو ژبه ک３ دوه ډوله نظمونه دي چ３ يوه ډله ي３ ملي نظمونه او بله ډله د شرقي شاعرۍ 
په تقليد کالسيک ديواني نظمونه دي. د ملي نظمونو برخ３ ته د ولسي ادبياتو نومونه کارول 
شوې ده، ＄که چ３ دا زموږ د ولس خپل مال دى او د چا په تقليد نه دي ويل شوي. د پ＋تو 
ولسي ادبيات يوه ب６ايه ذخيره لري چ３ د مختلفو ډولونو په درلودلو سره ي３ د سيم３ په ژبو 
ک３ سيال نشته. ولسي ادبيات دوه عمده برخ３ لري، د نثر برخه او د نظم برخه. د نظم يوه 
برخه ي３ هغه ده چ３ ويونکي ي３ معلوم نه دي او په ！ول ولس پورې اړه لري چ３ دې ته عام３ 
سندرې وايي. بله برخه ي３ هغه نظمونه دي چ３ ويونکي ي３ معلوم دي او دې برخ３ ته خاص３ 

سندرې وايي.
د ولسي ادبياتو ډ４ره برخه په ولس ک３ خوره ده او ل８ه برخه ي３ د ＇７５ونکو له خوا را！وله شوې 
ده. په دې درس ک３ به تاس３ د ملي نظمونو په اړه يو بحث ولولئ چ３ په ولسي شاعرۍ ک３ 

ترې زموږ ولسي شاعران گ＂ه اخلي.
�تاس３ د ولسي شاعرۍ په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ t

�په ولسي شاعرۍ ک３ کوم ډولونه پ５ژنئ؟ t

نيمک９

ربيته
چا

رباعي
نارې لن６ۍ
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نظم په لغت ک３ د مرغلرو پ５يلو ته وايي او په اصطالح ک３ هغه کالم دى چ３ وزن او 
قافيه ولري. نظم ب５الب５ل ډولونه لري چ３ دغه ډولونه د لوم７ي ＄ل لپاره په عربي ژبه ک３ د 
عروضي سيستم پر بنس رامن％ته شوي دي او هر ډول ته ي３ ＄انگ７ى قالب ！اکل شوى 
دى. د نظم دغه ډولونه لکه غزل، قصيده، مثنوي، مخمس، مسدس او نور هر يو ＄انته 

جال ＄انگ７ى قالب او مشخصات لري چ３ يو له بل ＇خه پرې توپير８４ي.
د نظم دغه ډولونه عربي ژب３ ＇خه فارسي او بيا پ＋تو ته راوړل شوي دي چ３ په هماغه 
تقليد تراوسه ويل ک８５ي او رواج لري. پ＋تو ژبه له دغه ډول نظمونو سرب５ره خپل ملي نظمونه 

هم لري چ３ وزنونه ي３ هم خپل دي او د چا په تقليد نه دي ويل شوي.
په دې توگه ويلى شو چ３ په پ＋تو ژبه ک３ دوه ډوله نظمونه شته چ３ يو ډول ي３ ملي 
نظمونه او بل ډول ي３ عروضي نظمونه دي چ３ مشترک نظمونه هم ورته وايي او دا ＄که 

چ３ دغه نظمونه په عربي، فارسي او پ＋تو ک３ مشترک دي.
ملي نظمونه: ملي نظمونه د پ＋تون ولس خپل مال دى. له کوم３ بل３ ژب３ ＇خه نه دي 
راغلي. په خپله ولسي شاعرانو جوړ ک７ي او ！اکلي وزنونه او قالبونه ي３ هم ورته پيدا ک７ي 

دي.
ک８５ي.  ويل  عام３ سندرې  ي３  ته  ډول  يو  ډوله دي چ３  دوه  په  هم  نظمونه  ملي  پ＋تو 
ويونکي ي３ معلوم نه وي او په ！ول ولس پورې اړه لري لکه لن６ۍ، سروکي، نارې، د ＊ادۍ 

بدل３ او نور...
بل ډول ي３ خاص３ سندرې دي چ３ د نالوستو ولسي شاعرانو له خوا جوړ８４ي او شاعران 
نور... دلته ي３  او  لوب３، داستان، مقام  ي３ معلوم کسان وي لکه چاربيت３، بدل３، بگت９، 

＄ين３ نمون３ معرفي کوو:
١_ لن６ۍ: د پ＋تو د شفاهي ادبياتو يو مشهور ډول دى چ３ ！ول پ＋تانه ي３ پ５ژني. لن６ۍ 
او دويمه ي３ اوږده ديارلس س５البه ده.  لن６ه نهه سيالبه  دوې مسرې لري چ３ لوم７ۍ ي３ 
لن６ۍ ته د پ＋تنو په ＄ينو سيمو ک３ ！يک９، ！په او مسرۍ هم وايي. د لن６يو ويونکي نه دي 
معلوم. د عام ولس مال دى. د نارينه وو او ＊％و له خوا ويل ک８５ي. په لن６ۍ ک３ يو بشپ７ 
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مفهوم بيان８５ي. په لن６يو ک３ د پ＋تنو د کليوالي ژوند او کلتور د ب５الب５لو اړخونو ＄انگ７تياوو 
پک３  موضوع  هره  ژوندانه  د  او  وي  مختلف  موضوعات  لن６يو  د  دى.  موندلى  انعکاس 

ليدالى شو.
د لن６يو ＇و مثالونه:

پـــا１ـــه نــــکــــريــــزې  ـــ３  ـــن ش د  مـــــ３  تـــــن 
ـــه ويــنــو يمه ظــاهــر تــــازه دنــنــه رنــــگ پ

*     *     *
دى ورک  ـــ３  م ــــى  الل ــــور  ت ــو  ــرگ ــت س د 
ــه ــ３ جــوړوم ــره ي ــم ＇ــ５ ــه زرگــــر نــاســتــه ي پ

٢_ نيمک９ يا سروکى: سروکى يو ډول شعر دى چ３ له لن６يو سره ويل ک８５ي. د سندرې 
د سر حيثيت لري، مختلف شکلونه لري، ＄ين３ سروکي يوه مسره وي، ＄ين３ دوې مسرې، 
＄ين３ درې او کله تر پن％و هم رس８５ي، کله کله دواړه مسرې يو شى او کله يوه لن６ه او بله 
اوږده وي. په سروکو ک３ د عشق، مين３ او رزم موضوعات را＄ي. ＄ين３ عام سروکي دي 

او ＄ينو ته د ات０ سروکي وايي.
پس３ ورجگ ک７ه سره السونه

لن６ ک７ه د ！يک９ مزى دې
خال به دې وران شي

بله نمونه:
جل９ د گلو ونه هلک نرى چنار دى  

يا: 
که لو م３ گ６ ک７ ياره تا به راولمه لونگ کرمه  

٣_ نارې يا غ８ونه: نارې يا غ８ونه ＇و ډولونه لري لکه د ات０ نارې، تاريخي نارې او د 
نکلونو نارې. د ات０ نارې د ات０ په ميدانونو ک３ ويل ک８５ي، تاريخي نارې د ب５الب５لو تاريخي 
وختونو په اوږدو ک３ د ＄ينو تاريخي پ５＋و په اړه ويل شوي دي. د نکلونو نارې د نکل چيانو 
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بيانوي. د ات０ نارې دوه  له خوا د نکل په ب５الب５لو برخو ک３ د نکل د کرک＂رونو له خول３ 
مسريزې، درې مسريزې او ＇لور مسريزې وي. د مسرو لن６والى او اوږدوالى ي３ هم ډول 
ډول وي، د تاريخي نارو جوړ＊ت دوه مسريز دى چ３ يوه ي３ لن６ه او بله ي３ اوږده ده. د 

نکلونو نارې دوه مسريزې او درې مسريزې وي، کله هم قافيه وي او کله نه وي، لکه:
ــح خــانــه ــت ــنــگــه هــســک کـــ７ه ف ــال ســـر د ســـره پ
ــــوي هـــنـــدوســـتـــان رعـــيـــت مــلــکــونــه يـــاغـــي س

*     *      *
راوړې غــــم  تــــه  وي  نــــه  غــــم  چــــ３  کـــرمـــيـــه 
ـــ８ي ـــ５ ــــــه دعــــــــا ک ــــه کــــــه زمــــــــا پ ــــي ــــرم ک
واوړې ــــرو  ســــپ ــــه  غــــو！ لـــــم  پـــــه  ـــه  ـــي ـــرم ک

چاربيته: د پ＋تو د ملي اشعارو يو مهم ډول دى چ３ کيس３، نکلونه، داستانونه او نور 
اوږده اوږده مضامين پک３ ويل ک８５ي. ويونکى ي３ معلوم وي او د پ＋تو د خاصو سندرو يا 
نظمونو يو ډول دى. چاربيته يو سر لري چ３ هغه ته کسر يا پيرو وايي. کسر يا پيرو يو ＄ل 
د چاربيت３ په سر ک３ ويل ک８５ي او وروسته بيا له هر بند ＇خه تکرار８４ي. چاربيت３ د مسرو 
د شم５ر د اوږدوالي او لن６والي له مخ３ يو تر بله توپير لري. د چاربيتو د بندونو د مسرو 
شم５ر له ＇لورو ＇خه نيول３ تر شلو مسرو پورې رس８５ي. همدغه سبب دى چ３ د مثنوي او 

قصيدې په شان اوږده مضامين پک３ راتالى شي.
په چاربيته ک３ د موضوع تسلسل او ارتباط يو مهم شرط دى او په يوه چاربيته ک３ ډ４ر 
موضوعات نه راوړل ک８５ي. دلته د خانمير د يوې چاربيت３ ＇و بيتونه د نمون３ په ډول راوړو 

چ３ هر بند ي３ دولس مسرې لري:
د غـــــــليم مــــخه بـــــرابـــــر نيسه په چپ ک３ ډال په ＊ي خنجر نيسه  

يا به په ســـرو وينو کــفن شي زما يا به له صدقه خپل وطن شي زمـا  



٤٣

   

رباعي: د پ＋تنو عوام خلک هغه غزل３ ته چ３ موضوع ي３ پند او نصيحت وي، رباعي 
وايي. کله چ３ سندر غاړى په ساز پيل کوي لوم７ى يوه رباعي وايي او بيا ورپس３ چاربيته يا 

داستان او يا لوبه اوروي. ＄ين３ خلک ورته مقام هم وايي.
د مجلس په پيل ک３ له دې کبله اورول ک８５ي چ３ د مجلس د گ６ونوالو پاملرنه ＄انته 

راړوي. دلته به د رحمان بابا يو شعر چ３ د مقام او رباعي ب２ه لري ولولو:
په ＊ــه خــوى د بــد خواهانــو ب３ پــروا يم
يــم ســزا  اور  د  اوبــه  لکــه  نرمــ９  پــه 
و هــر چاتــه پــه خپــل شــکل ＇رگند４ــ８م
يــم ريــا  بــ３  رويــه  بــ３  غونــدې  آينــ３ 
قناعــت مــ３ تر خرقــ３ النــدې اطلس دى
پ د درســت جهان بادشــاه ظاهــر گدا يم
د غونچــ３ په ＇５ر په ســل ژبــو خاموش يم
لکــه بــوى هســ３ پــه پ＂ــه خولــه گويــا يم
کــه چــا الر د عاشــق９ وي ورکــه کــ７ې
يــم رهنمــا  گمراهانــو  د  رحمــان  زه 

ـــ３ زمــا ـــه الپ نــه دي دغ پــه دروغــــو 
تا په  راغى  ＄ل  يو  م３  بريد  چ５رې  که 
ــت د مــــوره پــــالره شــوى ــه وصــي ــات م
زامنو ســر  ـــوئ  ورک ــاى  ＄ پــر  ننگ  د 
ک７مه نه  ه５ر  گاه３  به  پــالر  د  وصيت 

کله به ه５ر د پالر سخن شي زما
يا به په سرو وينو کفن شي زما

ــا زم ــ３  ــاک پ واړه  واوره  ــــوږو  غ پـــه 
تا په  ــى  راغ چ３  دا  دى  اجــل  شه  پــوه 
شوى واره  ＇ــو  ــو،  ＇ پــه  ــه  ن ＄ل３  يــو 
زامنو محشر  ــه  پ ــئ  ش ــه  م مــخــتــورن 
ک７مه نه  ＇５ر  په  پــالر  هغه  د  ＄ــان  ＇و 
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بگت９: په پ＋تو اشعارو ک３ بگت９ يوه غوره او خوږه برخه ده چ３ ＄ين３ خلک ي３ لوبه 
هم بولي. بگت９ د چاربيتو په ＇５ر يو سر لري چ３ په عمومي ډول يو بيت وي او د دواړو 
مسرو قافيه ي３ سره برابره وي. د هر بند وروستن９ مسره د بگت９ له سر سره په قافيه ک３ 

برابره وي.
سر د هر بند په پاى ک３ تکرار８４ي. د سر لوم７ۍ مسره ي３ اوږده او دويمه ي３ لن６ه وي. 

د بگت９ هر بند معموًال درې مسرې وي:
راتـــاو شه لـــونـــگــينه غمونه لرې که له ما عاجز غمگينه  
نوره ياري درسره نه ک７م ودې ويشتم روغـــــــه دې نه کــ７م   

بل دې په سرو شن６و نتک９ زانگي مينه
راتـــــاو شـــــــه لـونگينه      
＇نگه راپر４وت３ لــه تخته د محمد نور فقيره بخته   

بخت م３ کو！ه شو اس م３ الړ سره له زينه
راتـــــاو شـــــــه لـونگينه      

د متن لن６يز
په پ＋تو ک３ دوه ډوله نظمونه ويل ک８５ي چ３ يو ډول ته ي３ ملي نظمونه وايي او بل 
ډول ته مشترک کالسيک ديواني نظمونه چ３ په عربي، فارسي او پ＋تو ک３ مشترک 

دي.
په دې لوست ک３ مو يوازې په ملي نظمونو بحث وک７ او د هغوى له ډل３ مو يو ＇و 
نمون３ دروپ５ژندل３. ملي نظمونه هم په لوم７ي سر ک３ په دوو ډلو و４شل ک８５ي چ３ يوې 
ډل３ ته ي３ عام３ سندرې وايي. عام３ سندرې هغه دي چ３ ويونکى ي３ معلوم نه وي او 

د ！ول ولس مال دى.
کيس９،  غ８ونه،  يا  نارې  سروکي،  يا  نيمک９  کاک７ۍ،  لن６ۍ،  ک３  سندرو  دغو  په 

فالونه، د ＊ادۍ سندرې او د ميندو سندرې را＄ي.
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بله ډله ي３ خاص３ سندرې دي. د دې سندرو شاعران په ولس ک３ معلوم دي او د 
ولسي شاعرانو په نومونو ياد８４ي. په دې ډله ک３ چاربيت３، بدل３، بگت９، لوب３، داستان، 

مقام او نور...
د پ＋تو دغه ملي اشعار د پ＋تو ادبياتو يوه مهمه برخه ده چ３ د پ＋تنو د اجتماعي، 
ملي، سياسي او فرهنگي ژوند ！ولو خواو پک３ انعکاس موندلى دى. د پ＋تو دا ملي 

نظمونه د نورو ژبو په تقليد نه دي ويل شوي، بلک３ په خپله د پ＋تنو ايجاد دى.

١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�په پ＋تو ژبه ک３ ＇و ډوله نظمونه پ５ژنئ؟ t

�نظم ＇ه ته وايي؟ t
�په ملي نظمونو ک３ کوم ډولونه پ５ژنئ؟ t

�لن６ۍ ＇ه ته وايي؟ t
له مثالونو سره  اړه ＇و کر＊３  په  يو ملي نظم  په خپله خو＊ه د  ٢_ زده کوونکي دې 

وليکي او په ！ولگي ک３ دې په وار سره واوروي.
٣_ زده کوونکي دې په وار سره په متن ک３ راغلي نظمونه په لوړ غ８ ولولي او مفهوم 

دې په خپلو خبرو ک３ ！ولگيوالو ته ووايي.
٤_ زده کوونکي دې په وار سره د ملي نظمونو په موضوعاتو خبرې وک７ي چ３ کوم 

موضوعات پک３ را＄ي؟
٥_ متن په غور ولولئ او په متن ک３ خاص نومونه په ن＋ه او په ！ولگي ک３ ي３ ووايئ.

فعالیتونه
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خاص نوم: هغه نوم دى چ３ د يو خاص شخص او خاص ＄اى ＊کارندويي کوي، 
لکه: احمد شاه بابا، مالل９، ننگرهار، کابل او نور...

٦_ زده کوونکي دې متن ولولي او د صفت کلم３ دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي او 
بيا دې په ！ولگي ک３ ولولي.

صفت )ستاينوم(: صفت هغه کلمه ده چ３ د نوم ＇رنگوالى ＇رگندوي، لکه: تور، 
سپين، ＊ه، بد، روغ، ناروغ، لوړ، ！ي او نور...

٧_ زده کوونکي دې په وار سره د رحمان بابا شعر ولولي او پر مفهوم باندې دې خبرې 
وک７ي. 

ـــ３ پـــــروا يم ـــه بـــدخـــواهـــانـــو ب ـــه ＊ـــه خــــوي ل پ
يــم ســــــزا  اور  د  ـــــــه  اوب ـــکـــه  ل نــــرمــــ９  ــــه  پ
ــ８م ــد４ ــن ــرگ پـــه خــپــل شــکــل ＇ ـــه  و هـــر چـــات
يــم ريــــــا  ــــ３  ب ـــــــه  روي ــــ３  ب ــــدې  ــــون غ آين３ 
ــــو خــامــوشــه ـــه ســـل ژب ــر پ ــ５ ـــه ＇ ــ３ پ ــچ ــون د غ
ـــا يم ـــوي ـــه گ لــکــه بــــوى هــســ３ پـــه پــ＂ــه خـــول
ـــر خـــرقـــ３ النـــــدې اطـــلـــس دى ــت مـــ３ ت ــاع ــن ق
ـــدا يم ــر گ ــاه ـــادشـــاه ظ ــان ب ــه پـــ د درســــت ج

زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ د يوه ولسي شاعر په اړه ＇و کر＊３ وليکي او د ضرورت 
په وخت ک３ دې د کورن９ له غ７و او يا کتاب ＇خه مرسته ترالسه ک７ي.

كورن９ دنده
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                  ولسي کيسه

اتم لوست 

کيس３ د انسان له ژوند سره پيل شوي دي او بيا خوله په خوله له يو نسل نه بل ته ل８５دول شوي 
دي. کله چ３ انسانانو خط ايجاد ک７، نو بيا ＄ن３ کيس３ وليکل شوې. خو د ولسي کيسو زياته 
برخه اوس هم د خلکو په ذهنونو ک３ ده او را！ول３ شوي نه دي. د ولسي کيسو ويونکي معلوم نه 

وي په يو شخص پورې اړه نه لري بلک３ په ！ولو پورې اړه لري.
هر ملت ＄انته ولسي کيس３ لري چ３ د هماغه ملت ＄انگ７تياوې، دود دستور او تاريخ تر４نه 
＇رگند８４ي. ＄ين３ ولسي کيس３ د ملتونو ترمن＃ مشترک３ وي او يوازې د اشخاصو او ＄ايونو 
نومونو پک３ تغيير موندلى وي. د ولسي کيسو زياته برخه خيالي ب２ه لري. حوادث او پ５＋３ پک３ 
له عقل نه لرې او تخيلي ب２ه لري. په ولسي کيسو ک３ يوه برخه داس３ هم شته چ３ د ر＊تيني ژوند 
له پ５＋و سره ت７او لري او خيالي ب２ه نه لري. د ن７ۍ د ملتونو له ولسي کيسو ＇خه ＄ين３ کيس３ 
دومره شهرت ته رس５دلي دي چ３ په ن７يوالو ولسي کيسو ک３ شم５رل شوي دي او د دغه شهرت 

له کبله د ن７ۍ په ډ４رو ژبو ژباړل شوي دي.
په دې لوست ک３ مو د چک د ولس يوه ولسي کيسه غوره ک７ې چ３ د دې کيس３ په لوستلو 

سره به تاس３ د ن７ۍ د ولسي کيسو سره آشنا شئ.
�کومه ولسي کيسه مو په ياد ده؟ t

� tد کوم بل ه５واد ولسي کيسه مو اور４دل３ ده؟
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ولسي کيسه د پ＋تو ژب３ د شفاهي ادبياتو ډ４ره خوندوره برخه ده. داس３ کيس３ له پ７５يو، 
پ７５يو راهيس３ د ولس په حافظه ک３ پات３ شوي دي او ＄ين３ کيس３ ي３ تر نن ور＄３ رارس５دلي 
دي. دا کيس３ په کليو او بان６و ک３ موجودې دي. که کومه کيسه په يوه کلي ک３ رامن％ته 
شوې ده، نو هلته پات３ شوې نه ده او نورو کليو ته رس５دل３ او عامه شوې ده. دغه کيس３ چ３ 
له يو ＄اى ＇خه بل ＄اى ته انتقال شوي ＄ين３ محيطي اصطالحات او جغرافيوي نومونه 
ي３ تغيير شوي دي. په دې توگه د وخت په ت５ر４دو سره ي３ د بيان په ژبه ک３ هم تغيير راغلى 

دى.
د پ＋تو په ولسي کيسو ک３ دوه ډوله کيس３ دي چ３ يو ډول ي３ د پ＋تنو خپل３ کيس３ 
دي او بله ډله ي３ له نورو ژبو ＇خه راغل３ دي. د پ＋تنو په خپلو ولسي کيسو ک３ قهرمانان، 
چاپ５ريال او ！ول ک７ه وړه پ＋تني وي. په دې کيسو ک３ پ５＋３ او کرک＂رونه هم پ＋تني رنگ 

لري. دا کيس３ ＄ين３ ډ４رې اوږدې او ＄ين３ لن６ې دي.
کيس３ مختلف  دا  نثر ک３ دي.  په  او ＄ين３  نظم شوي  په  بيا ＄ين３  ک３  کيسو  په دې 
موضوعات لري او د پند او عبرت ！کي هم پک３ وي. په ＄ينو ک３ تخيلي اړخ ډ４ر غالب 

وي لکه د ديوانو او پيريانو کيس３ او ＄ين３ ي３ له ر＊تيني ژوند سره اړخ لگوي.
دا کيس３ پخوا په ولسونو ک３ د ژمي په موسمونو ک３ د ساعت ت５رولو لپاره ويل ک５دل３، 
خو د ساعت ت５رۍ تر ＇نگه ي３ ＄ين３ مثبتو خواو د ولس په ک７و وړو ک３ مثبت اغ５ز هم 

درلود.
اوس د دې کيسو ويلو رواج يا خو بيخي پاى ته رس５دلى او يا په ډ４ره ل８ه اندازه موجود 
دى، همدغه وجه ده چ３ زموږ يو شم５ر ناظمانو زموږ ولسي کيس３ په نظم ک７ي لکه آدم 
خان او درخان９، دل９ او شه９، مؤمن خان او شيرينو، طالب جان او گل بشره، موسى خان 

او گل مک９، فتح خان او رابيا او نورې...
＄ينو ليکوالو په نثر ک３ هم ولسي کيس３ او واړه واړه حکايتونه را！ول او په کتابي شکل 
خپاره ک７ي دي. د دې کيسو را！ولول او خپرول زموږ د ژب３ او ادبياتو په ب６اينه ک３ ستره 

اغ５زه لري.
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＊وروا
)د ِچک ولس کيسه(

يوه شپه له سيل９ سره باران هم ور４ده، سخت توپان و او خلک په خپلو کورونو ک３ وو. يوه سپين 
سرې ＊％ه ＄انته يوازې اوس５ده. د هغ３ د کور دروازه وډب５ده. هغ３ فکر وک７ چ３ سيل９ دروازه ！يل 

وهله. خو ل８ه ش５به نه وه ت５ره چ３ ور په زوره، زوره وډب５ده.
سپين سرې ژر دروازه خالصه ک７ه. وي３ ليدل چ３ يو ＄وان س７ى په لمدو خيشتو جامو ک３ والړ 

او له يخن９ نه ر８４دي. سپين سرې ＊％３ ته ي３ وويل:
_ زه مسافر يم، که نن شپه دې راته په خپل کور ک３ ＄اى راک７ نو زه به دې دا احسان ！ول عمر 

نه ه５روم.
سپين سرې ＊％３ وويل:

_ ＊ه ده، دننه راشه په نغري ک３ اور بل دى. خپل３ لمدې جام３ وچ３ ک７ه، خو زه ډوډۍ هم نه 
لرم او ستا لپاره ک هم نشته. ته مجبوره ي３ چ３ له نغري سره نژدې پر دې کمپله شپه ت５ره ک７ې.

س７ي ورته وويل:
_ بس چ３ سرپناه وي، نور م３ ه５＆ نه دي په کار.

＊％３ په نغري ک３ نورې وچ３ دړې ک５＋ودې. اور تازه شو. س７ى چ３ تود شو او جام３ ي３ 
هم وچ３ شوې نو د خپل کميس له جيبه ي３ د اوسپن３ يو ميخ راويست. دا به ي３ په خپلو السونو 

ک３ اړاوه را اړاوه.
＊％３ ورته کتل خو غ８ ي３ نه کاوه. س７ي ＊ه ش５به له دې م５خ سره لوب３ وک７ې. بيا ي３ له ＊３％ 

پو＊تنه وک７ه:
_ ته خبره ي３ چ３ دا ميخ ＇ومره د کار دى؟

＊％３ له وړۍ نه تار جوړاوه. په ډ４ره وچه لهجه ي３ ورته وويل:
_ هو خبره يمه، م５خ په لرگي ک３ ！کوهل ک８５ي.

س７ي وخندل او وې ويل:
_ ته نه ي３ خبره، زه له دې م５خ نه ＊وروا جوړوالى شم.

＊％３ ل８ په قهر وويل:
_ هس３ اوت３ بوت３ مه وايه، دا ناشون３ ده.
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س７ي وويل: که ما درته ثابته ک７ه نو من３ به ي３.
＊％３ وويل: ＊ه ده ثابته ي３ ک７ه.

بيا ي３ د ＊وروا پخولو ديگ ورته راوړ. س７ي م５خ د ديگ په تل ک３ ک５＋ود او اوبه ي３ پک３ 
واچول３. بيا ي３ د４گ په اور ک５＋ود. ل８ه ش５به چ３ ت５ره شوه، نو س７ي د د４گ سر لرې ک７ او ＊３％ 

ته ي３ وويل:
_ که ل８ه مالگه او تور مرچ راک７ې نو ＊وروا به تياره شي.

＊％ه پا＇５ده د يوې المارۍ دروازه ي３ پرانيستله او وې ويل:
_ هو مالگه او مرچ خو په هر کور ک３ وي.

س７ي ته ي３ د مالگ３ او تورو مرچو پوړۍ ورک７ې. ده مالگه او تور مرچ په د４گ ک３ واچول. يو 
＇و ش５ب３ نورې هم ت５رې شوې. س７ي بيا د ديگ سر ايسته ک７ او وي３ ويل:

_ د پيازو يوه غو！ه که واى نو د ＊وروا خوند به نور هم زيات شواى واى.
＊％３ ورته بد، بد وکتل خو بيا له ＄ايه راپا＇５ده او وې ويل:

_ گورمه که چ５رې پياز وي!
يوې بل３ المارۍ ته الړه او د هغ３ دروازه ي３ پرانيستله. س７ي سر اوچت ک７ او په المارۍ ک３ ي３ 

د خوړو توکي وليدل.
＊％３ د پيازو يوه غو！ه راواخيسته او س７ي ته ي３ وويل: اوس به نو ته چاقو هم غواړې.

س７ي وخندل او د ＊％３ نه ي３ پياز او چاقو واخيستل. پياز ي３ ！و！３، ！و！３ ک７ او د４گ ته ي３ ور 
واچاوه. بيا ي３ اور تازه ک７، ＇و نورې دړې ي３ ورپس３ ک７ې او وې ويل: ＊وروا هم هر ډول وي. د 
م５خ ＊وروا ساده وي، خو که په دې ک３ گازرې او الوگان ورگ６ شي، نو خوند به ي３ ال زيات شي خو 

خير پروا نه کوي.
اوس له د４گ نه د پيازو د پخ５دو خوشبويي پورته شوې وه او ＊％３ ناببره د لوږې احساس وک７، 
د س７ي خبرو ته ي３ پام و. ب３ له دې چ３ هغه ته ي３ ＇ه ويلي وي. المارۍ ته الړه او يو ＇و گازرې او 
دوه الوگان ي３ ترې راواخيستل او س７ي ته ي３ ورک７ل. س７ي گازرې او الوگان سپين، ！و！３ ！و！３ او بيا 

ي３ په د４گ ک３ واچول.
ل８ه ش５به وروسته ي３ چ３ د د４گ سر لرې ک７ او د ＊وروا خوشبويي د ＊％３ سپ８م３ وتخنول３ له 

س７ي ي３ وپو＊تل: په ＇ومره وخت ک３ به دا ＊وروا پخ８５ي؟
س７ي په ＇م）９ د د４گ له تل نه م５خ راوچت ک７ او وي３ ويل:
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_ د دې م５خ ＊وروا ډ４رو کمو خلکو خوړل３ ده، خو که په دې ک３ د غو＊３ وړې، وړې ！و！３ 
ورگ６ې شي نو بيا د پاچاهانو خواړه دي.

خو زما او ستا په شان خلک دومره طالع نه لري چ３ په دې ＊وروا ک３ غو＊ه ولري.
＊％３ نا＇اپه وويل: ول３ ي３ نشو خوړالى. پاچاهان خو هم زموږ په شان انسانان دي.

بيا الړه او له المارۍ نه ي３ د غو＊３ يوه ！و！ه راواخيسته. وړه، وړه ي３ ک７ه او س７ي ته ي３ ورک７ه. 
س７ي د غو＊３ ！و！３ په د４گ ک３ واچول３. اور ي３ ورپس３ تازه ک７ او وي３ ويل:

_ اوس چ３ موږ داس３ ＊ه د پاچاهانو خواړه لرو نو بايد د پاچاهانو په شان ي３ وخورو.
＊％３ وويل: ب５شکه ول３ نه.

د کو！３ بل سر ته الړه. هلته ي３ يو م５ز او دوه ＇وک９ اي＋３ وې. له المارۍ ＇خه ي３ يو ＊ه ＊کلى 
د م５ز پوښ راواخيست او پرم５ز ي３ اوار ک７.

بيا ي３ چيني لو＊ي راويستل او پر م５ز ي３ ک５＋ودل. کاشوغ３ ي３ هم راويستل３. س７ي دا هر ＇ه ته 
کتل او بيا ي３ وويل: ＊وروا په ＇ه شي ک３ راوباسم؟

＊％３ ورته د ＊وروا لپاره يوه غ＂ه کاسه او يوه رکيب９ د غو＊３ او ترکاري لپاره ورک７ه. بيا ي３ يوه غ＂ه 
ډوډۍ هم راويستله. ！و！３ ！و！３ ي３ ک７ه او پرم５ز ي３ ک５＋وده. س７ي وويل:

_ که ډوډۍ دې را ايستله نو بايد چ３ پنير هم ورسره وي، ＄که چ３ د م５خ د ＊وروا له خوړلو 
＇خه وروسته د هضم لپاره پنير ضروري دى.

＊％３ پنير هم راواخيست. دواړو ＊وروا، ډوډۍ او پنير وخوړل. س７ي ＄ان ＊ه موړ ک７. ＊３％ 
ته ي３ وويل: ستا نه ډ４ره مننه!

＊％３ ورته وويل: مننه خو ستا په کار ده چ３ دومره ＊ه ＊وروا دې راته پخه ک７ه.
س７ي د ＊وروا د کاس３ په تل ک３ پروت م５خ راويست او وې ويل:

_ په دې ک３ زما ه５＆ کمال نشته، دا هر ＇ه د دې م５خ له برکته دي.
＊％３ وويل: اوس چ３ تا دومره ＊ه خواړه راته برابر ک７ل، نو حق لرې چ３ په ک ويده ش３. زما 

هس３ هم ډ４ر ساړه ک８５ي. زه به د نغري سره په کمپله پر４و＄م.
س７ي شپه ارام خوب وک７. سهار ＊％３ ورته چاى او ډوډۍ ورک７ل او بيا ي３ ورته وويل: ستا م５خ 

ر＊تيا چ３ عادي م５خ نه دى. سمبال ي３ وساته چ３ ＇وک ي３ پ نه ک７ي.
س７ي ترينه رخصت واخيست او پرخپله الر روان شو.
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١_ زده کوونکي دې کيسه په چوپه خوله ولولي او الندې پو＊تن３ دې ＄واب ک７ي:
�دا کيسه په کوم ولس پورې اړه لري؟ t

�په کيسه ک３ کوم کرک＂رونه راغلي دي؟ t
�د کيس３ موضوع ＇ه ده؟ t

�د کيس３ پايله ＇ه ده؟ t
٢_ ＇و زده کوونکي دې کيسه په وار سره ولولي او بيا دې ＇و زده کوونکي د کيس３ 
مفهوم په خپلو خبرو ک３ ووايي او نور زده کوونکي دې په وار سره د کيس３ په اړه پو＊تن３ 

وک７ي.
٣_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د کيس３ د دې دوه کر＊و په اړه خپل نظر 

وليکي او بيا دې ي３ په وار سره په ！ولگي ک３ واوروي:
))س７ي د ＊وروا د کاس３ په تل ک３ پروت م５خ راويست او وې ويل: په دې ک３ زما ه５＆ 

کمال نشته، دا هر ＇ه د دې م５خ له برکته دي((.
٤_ هغه زده کوونکي چ３ دې کيس３ ته ورته کومه ولسي کيسه ي３ اور４دل３ وي په لن６و 

خبرو ک３ دې خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.
٥_ له کيس３ نه تاس３ ＇ه نتيجه واخيستله؟ په وار سره خپل نظر ＇رگند ک７ئ.

زده کوونکي دې په خپلو کورونو ک３ د کورن９ د غ７و په مرسته يوه، يوه ولسي کيسه 
وليکي او د کيس３ مقصد دې هم په خپله ليکنه ک３ ＇رگند ک７ي. بله ورځ دې په پ＋تو 

درسي ساعت ک３ ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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نهم لوست

سيد بهاو الدين مجروح

د پ＋تو ادب په معاصره دوره ک３ په سلگونو ليکوال او شاعران شته چ３ د ادب په 
ب５الب５لو ＇انگو ک３ ي３ د پاملرن３ وړ آثار پن％ولي دي. لکه شعر، داستان، ناول، ډرامه، 
سفرنامه او نور...  يو له دغو نومياليو ＇خه پوهاند سيد بهاو الدين مجروح دى چ３ له 
علمي فلسفي آثارو سرب５ره ي３ شعرونه هم ويلي او فلسفي، رواني، داستاني آثار هم 
لري٫. په داستاني آثارو ک３ ي３ ＄ان％اني ＊امار او په شعرونو ک３ ي３ نا آشنا سندرې، د 
وطن مور پيغام او د کون７ سيند زيات شهرت لري. په دې درس ک３ به تاس３ د دغه نوميالي 

له ژوند او آثارو سره أشنا شئ.
_ تاس３ د پ＋تو ادب په معاصره دوره ک３ د کومو ليکوالو او شاعرانو له نومونو سره 

أشنا ياست؟
_ د پوهاند سيد بهاو الدين مجروح د ژوند په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

_ تاس３ د مجروح کوم آثار او کتابونه پ５ژنئ؟
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ليکوال و. پالر ي３ سيد  او  اديب  نوميالى شاعر،  افغانستان  د  بهاوالدين مجروح  سيد 
شمس الدين مجروح هم له نومياليو شاعرانو ＇خه و. سيد بهاوالدين مجروح د کون７ واليت 
د اسمار ولسوال９ د شينکوړک په کلي ک３ په يوه روحاني کورن９ ک３ په ١٣٠٦هـ. ش. کال 

ک３ پيدا شو.
لوم７ن９ زده ک７ې ي３ د کلي په جومات ک３ سرته ورسول３ او د فارسي مشهور کتابونه لکه 

گلستان، بوستان او سکندر نامه ي３ ولوستل.
بيا له خپل پالر سره کابل ته راغى او د استقالل په ＊وون％ي ک３ ي３ خپل３ زده ک７ې 
پيل ک７ې. له ＊وون％ي ＇خه وروسته د لوړو زده ک７و لپاره فرانس３ ته ول８５ل شو. هلته ي３ د 
روحياتو او فلسف３ په ＇انگه ک３ زده ک７ې وک７ې او هم ي３ د الماني او انگر４زي ژبو ادبيات 
په المان او انگلستان ک３ ولوستل. ه５واد ته له راستن５دو سره سم د ادبياتو په پوهن％ي ک３ د 

استاد په توگه مقرر شو چ３ بيا وروسته د دغه پوهن％ي انتخابي رئيس و！اکل شو.
سيد بهاوالدين مجروح د رسمي کارونو په ل７ ک３ د کاپيسا د والي، په غربي المان ک３ 
د افغانستان د کلتوري رئيس او د ادبياتو پوهن％ي د استاد او انتخابي رئيس په توگه دندې 

سرته رسولي دي.
په المان ک３ ي３ د رسمي کار تر ＇نگه د فرانس３ له )مونت پليه پوهنتون( ＇خه د ادبياتو 

او فلسف３ په ＇انگه ک３ دوکتورا واخيسته.
يو وخت د افغانستان د تاريخ ！ولن３ رئيس هم و او د ادبياتو په پوهن％ي ک３ ي３ د فلسف３ 
تدريس کاوه. په ١٣٥٨هـ. ش. کال، کله چ３ روسانو پر ه５واد يرغل وک７ نو مجروح د 
هجرت الره ونيوله او په پ５＋ور ک３ ي３ )افغان اطالعاتي( مرکز جوړ ک７، د دغه مرکز دنده 
دا وه چ３ د افغانستان له حاالتو ＇خه ن７يوال خبر ک７ي او هم به ي３ د افغانستان په حاالتو 

تبصرې او تحليلونه کول.
مجروح په )١٣٦٧هـ. ش.( کال د پ５＋ور په ＊ار ک３ د نامعلومو کسانو له خوا شهيد 
تابوت  ده  د  ک３  کال  ش.  ١٣٨١هـ.  په  بيا  او  شو  وسپارل  ته  خاورو  ک３  پ５＋ور  په  شو. 

افغانستان ته راوړل شو او پخپله پلرن９ هديره ک３ ＊خ شو.
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سيد بهاو الدين مجروح خپل ！ول ژوند د علم او پوه３ په خدمت ک３ ت５ر ک７. د ه５واد 
＄لميان ي３ وروزل او علمي او سياسي ليکن３ ي３ وک７ې چ３ په دې ل７ ک３ ي３ خپاره شوي 

کتابونه په الندې ډول دي:
١_ اژدهاى خودي )په پن％ه ！وکو ک３(.

٢_ ＄ان％اني ＊امار )د اژدهاى خودي پ＋تو ژباړه د آزاد شعر په قالب ک３(
٣_ د جبر او اختيار ديالکتيک )يو فلسفي اثر(

٤_ د＊من وپ５ژنئ
٥_ نا آشنا سندرې )د شعرونو ！ولگه(

مجروح لکه د نورو فيلسوفانو په ＇５ر د انساني ژوند او آزادۍ د معنا د ل＂ون لپاره د 
حقيقت د الرې الروى و. د ده په ！ولو اثارو ک３ دغه اصل ＇رگند دى. په شعرونو ک３ ي３ 
وطني رنگ ډ４ر پياوړى دى او د هغه وخت ！ول３ پ５＋３ ي３ په خپلو شعرونو ک３ رانغ＋تي 

دي.
دده ！ول شعرونه ＊کلي او په زړه پورې دي، خو د وطن مور، د کون７ سيند او پيغام ي３ 

چ３ اوږدې منظوم３ دي، ډ４ر مشهور دي.
د ＄ان％ان９ ＊امار ي３ د آزاد شعر په قالب ک３ د ارواپوهن３ )روحياتو( او فلسف３ يو گ６ اثر 

دى چ３ داستاني ب２ه لري او د انسان د شعور او ال شعور ＇خه بحث کوي.
د پ＋تو ژب３ نامتو اديب عبدالرووف ب５نوا د دې اثر په هکله ويلي وو: ))دا يو لوم７نى عالي 
فلسفي اثر دى چ３ په نوي خوندور اسلوب ليکل شوى دى او تراوسه ي３ ما په پ＋تو ک３ 
سارى نه دى ليدلى. دا يو مقدس بغاوت دى چ３ مجروح د ＄ان％ان９ د هغه فاسد، غلط او 

په عين حال ک３ د غضبناک، ډاروونکي او پر ＄ان مين اقتدار پر ضد بغاوت ک７ى دى.((
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د ＄ان％ان９ ＊امار له کتاب ＇خه يوه وړه ！و！ه د نمون３ په توگه را اخلو:
يو دفتر د زمان３ په ختم５دو و

يوه ورځ د ور＄و راغله
ډ４ر ب３ شماره ＊اريان غون６ وو د ＊ار من＃ ک３

الروى د نيمو شپو پا＇５د والړ شو
اخر دا نا آشنا بيان ي３ ＊ار ته وک７و:

اې ＊اريانو ＊ه خبر شئ!
ستاسو ستر واکدار بادار خو،

تور ＊امار دى
تاسو واړه بنده گان ياست غالمان ياست،

هس３ ت８ي،
لکه وينو ته چ３ ت８ي وي د غرو رغو ليوان ！ول

زړه ي３ کلک لکه تور کا１ى د بيابان،
لکه سندان دى

که هم و＇＋ي سمندر سمندر وين３
تنده ي３ ال پس３ لمبه د اور لمبه شي

که هم وخوري غرونه غرونه ژوندي سري
لوږه ي３ ال پس３ زيادت کا ال شدت کا

په ل５وانو ک３ ل５وه له وږو وږى
په درياب ک３ پروت نهنگ له ت８و ت８ى

اې ＊اريانو!
ورشئ ورشئ!

خپل بادار ته له نژدې نه ل８ ＇ه ＄ير شئ!
هغه سترگ３ چ３ د ده دي دوه د وينو ک＂وري دي،
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دغه سترگ３ د ＊امار دي
هغه سرې لمب３ د قهر او د غضب چ３،

د واکدار د مخ ＇５رې نه پورته ک８５ي،
هغه اور دى چ３ راو＄ي د ＊امار پوزې سپ８مو نه

د بادار هغه منگول３ چ３ قوي دي پوالدين３
ستاسو زړونو ک３ ！ومبل３ کلک３ خ＋ت３،

دا منگول３ د بال دي، د ＊امار تورې بال دي
اې ＊اريانو!

＊ه خبر شئ
دا بال توره بال چ３ دلته ناسته په دې ＊ار ده
له کوم بل پردي ه５واده خو راغل３ دلته نه ده

دا بال ده په دې کور ک３ روزل شوې
له دې سيم３ پا＇５دل３

پخپل الس مو له خپل ＄انه راويستل３
په خپل ＄ان مو مسلط ک７ې
دا بال ستاسو بال خپله بال ده

＄که ＄که تاسو هر يو
اماران ساتئ روزئ پ＊
په سينو په خپلو زړو ک３

چ３ د لوى ＊امار خوراک شي
چ３ ＊امار لوى نور هم لوى شي زورور شي

خالص５داى له دې ＊اماره تاسو نشئ
دا ＊امار وژلى نشئ

تر ＇و تاسو راپا نه ＇ئ
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دا ＊امار په خپلو زړونو ک３ م７ نه ک７ئ، نابود نه ک７ئ
که د نفس بده بال ک７ي ＇وک نابوده

نو به هله د بال تورې بال ＇وک خوراک نه شي
که د خپل زړگي ＊امار مو قرباني ک７و

نو به هله  تاسو نه شئ قرباني د لوى ＊امار مار
پوهاند مجروح پخپله د ＄ان％اني ＊امار په اړه ليکي:

))د ＄ان％اني ＊امار ژبه نه نثر دى ＄که چ３ وزن لري او نه نظم دى، ＄که چ３ د قافيو 
او رديفونو مراعات پک３ نه دى شوى او نوى شعر ورته ويالى شو. خو دا چوکاټ د اوسنيو 
نويو شعرونو تقليد نه دى، بلک３ د دې چوکاټ په جوړ＊ت ک３ د پ＋تو د شفاهي ادب د 
＄ين３ اشکالو ＇خه او د پ＋تو د ليکلي ادب د ＄ينو زړو نثرونو ＇خه الهام اخيستل شوى 
دى. په دې شان د ＊امار سبک داس３ يو سبک دى چ３ هم د اوسن９ ن７ۍ د نوي شعر ب２ه 

لري او هم د پ＋تو ژب３ په شفاهي او ليکلي ادب ک３ پخ３ ري＋３ لري((.
پوهاند مجروح د ＄ان％اني ＊امار لپاره يو ＄انگ７ى وزن ايجاد ک７ى چ３ هره جمله په 
)٤( يا په )٨( يا په )١٢( او يا په )١٦( سيالبونو در８４ي؛ خو اصلي او بنس＂يز وزن پک３ 

＇لور س５البه جمله ده.
دا سبک پوهاند سيد بهاو الدين مجروح د پ＋تو د شفاهي ادبياتو او د پ＋تو ادبياتو د 

کالسيکو نثرونو ＇خه په الهام اخيستى دى.
انساني  د ＄ان％اني ＊امار د مطالبو په هکله پخپله مجروح وايي: ))＄ان％اني ＊امار د 
ژور طبيعت د تمرد او عصيان بيان دى او دا واقعيت درې جال اړخونه لري، يو ي３ نفسي 
انفرادي اړخ دى، بل ي３ اجتماعي او سياسي اړخ دى او دريم د دې دواړو اړخونو ترکيب 

دى او هغه د انساني موجوديت فلسفي معنا ده.
دا هم د مجروح د کالم يوه نمونه چ３ د هغه د )نا اشنا سندرې( له کتاب ＇خه تاسو ته 

انتخاب شوې ده:
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د مور غ８
تــه ســپارلى مــا پــه خــداى يــ３ مــور دې ＄ــار شــه
شــه مــددگار  دې  هغــه  هــم  يــ３  خــداى  د  مــال 
ســتا نــه ＄ــار شــم شــهادت کــه نصيــب ســتا وي
وي رضــا  خپلــه  رب  د  بــه  کــ３  کار  دې  پــه 
کــ７و الحــاد  کفــر  بهــر  دې  نــه  ملــک  لــه  کــه 
کــ７و ازاد  خپــل  دې  وطــن  شــول３  غــازي  کــه 
راشــي ل＋ــکر  غازيانــو  د  بــه  ورځ  يــوه  نــو 
راشــي اختــر  نــوى  بــه  بيــا  راشــ３  بــه  تــه 
کــ７م رنگيــن  بيــا  نکريــزو  پــه  بــه  الس  دواړه 
شــينکى خــال بــه بيــا تــازه پــاس پــه جبيــن کــ７م
کــ３ کــور  خپــل  پــه  لــوړې  ســر  يمــه  زه  بــه  بيــا 
هــم خوشــحاله ＇ــو ژونــدۍ يــم هــم پــه گــور ک３
نــه خنــدا  بــه  کــ３  گــودر  پــه  چــم  گاونــ６  پــه 
＄وانــه هم５شــه  زړه  پــه  گر＄مــه  مســته 
کــ３ دمــن  پــه دې  پــه دې د＊ــت  گر＄ــم  بــه  بيــا 
کــ３ وطــن  آبــاد  ازاد  پــه  غــاړه  هســکه 

د متن لن６يز:
او شاعرانو  ليکوالو  عالمانو،  نومياليو  له  ه５واد  د  الدين مجروح  بهاو  ډاک＂ر سيد  پوهاند 
＇خه دى. لوړې زده ک７ې ي３ په فرانسه او المان ک３ د دوکتورا تر درج３ پورې سرته رسول３ 
وې. د ادبياتو په پوهن％ي ک３ ي３ د فلسف３ تدريس کاوه او په دولتي کارونو ک３ ي３ د رئيس او 
والي په توگه هم دندې سرته رسولي دي. مجروح زيات شم５ر علمي ليکن３ او ＇و کتابونه هم 
لري چ３ خپاره شوي دي. په پ＋تو ژبه ک３ ي３ د ＄ان％اني ＊امار او نا اشنا سندرې د يادولو وړ 
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آثار دي چ３ زيات مينه وال لري.
مجروح د ＄ان％اني ＊امار په ليکلو سره په پ＋تو ادب ک３ يو نوى سبک رامن％ته ک７ چ３ 

پخوا تر ده نه و.
مجروح د دغه کتابونو تر ＇نگه په فرانسوي ژبه د پ＋تو ادب او په ت５ره بيا د لن６يو په پ５ژندنه 

ک３ هم ډ４رې ليکن３ ک７ي دي. د جبر و اختيار ديالکتيک ي３ يو فلسفي اثر دى.

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�سيد بهاو الدين مجروح کوم کتابونه ليکلي دي؟ t
�مجروح په کومه ＇انگه ک３ زده ک７ې ک７ې وې؟ t

�د سيد بهاو الدين مجروح کوم３ منظوم３ پ５ژنئ؟ t
�مجروح د مهاجرت په وخت ک３ کومه اداره جوړه ک７ې وه؟ t

٢_ زده کوونکي دې په وار سره د ＄ان％اني ＊امار نمونه ولولي او هم په وار سره دې 
پرې خبرې وک７ي.

٣_ ＇و زده کوونکي دې د مجروح د ژوند په اړه خبرې وک７ي. ＇و تنه نور زده کوونکي 
دې ترې پو＊تن３ وک７ي.

٤_ يو شم５ر زده کوونکي دې د مجروح د همعصره ليکوالو نومونه واخلي او د هغو د 
کارونو په اړه دې خبرې وک７ي.

 

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه له دغو موضوعگانو ＇خه يوه غوره او ＇و کر＊３ مقاله 
دې وليکي، )د مجروح ژوند، د مجروح شاعري، ＄ان％اني ＊امار، پيغام، د وطن مور(. 

فعالیتونه

كورن９ دنده



٦١

عروضي نظمونه

لسم لوست 

کله چ３ د پ＋تو شعر تاريخ مطالعه کوو، نو په دغو شعرونو ک３ دوه شعري عنعن３ 
گورو. يوه د پ＋تو د خپلو ملي شعرونو او اوزانو عنعنه ده او بله هم د شرقي شاعرۍ 
عنعنه. د شرقي شاعرۍ د عنعن３ په تعقيب چ３ پ＋تنو شاعرانو کوم شعري ډولونه خپل 
ک７ي دي، په هغو ک３ قصيده، غزل، قطعه، رباعي، مثنوي، مخمس، مسدس، مسبع، 

مثمن، معشر، ترکيب بند، ترجيع بند او نور دي.
په ت５ر لوست ک３ مو د ملي اوزانو يا ملي نظمونو په اړه يو لوست ولوست. دادى په 
دې لوست ک３ تاس３ ته د شرقي شاعرۍ د عنعن３ ＄ين３ ډولونه درپ５ژنو چ３ په پ＋تو 
شاعرۍ ک３ دود دي. دغو شعرونو ته مشترک نظمونه هم وايي، ＄که چ３ په عربي، 

فارسي او پ＋تو ک３ مشترک ويل شوي او ويل ک８５ي.
_ تاس３ د ديواني نظمونو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

_ د ديواني نظمونو کوم ډولونه پ５ژنئ؟ په اړه ي３ خبرې وک７ئ.
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١_ غزل: عربي لفظ دى او معنا ي３ له ＊％و سره خبرې کول دي. د نظم له هغو ډولونو 
＇خه دى چ３ په ！ولو ديوانونو ک３ زياته برخه لري. د غزل لوم７ي بيت ته مطلع وايي. د 
مطلع دواړه مسرۍ او د نورو بيتونو دوهم３ مسرۍ يو له بله سره په قافيه ک３ يو شى دي 
او په وزن ک３ د غزل ！ول３ مسرۍ سره برابرې وي. د بيتونو شم５ر ي３ له پن％و ＇خه نيولى 
بيا تر پن％لسو پورې رس８５ي. غزل که ＇ه هم په ډ４رو موضوعاتو ک３ ويل ک８５ي خو اکثره 
عشقي وي. په اوسني غزل ک３ د ژوندانه نور مسايل هم بيان８５ي او له پخوا ＇خه ي３ توپير 

موندلى دى.
پـــر４ـــ８دي ــــن  وط ـــه  ت ــــخ  وم وگــــــوري  ـــ３ دې  چ
ــ８دي ــر４ پ ــن  ت والــــوزي  روح  ــ３  چ دى  ــه  ＇ وطـــن 
مينه پــــه  ســـتـــا  تـــومـــنـــو  د  وي  ــن  ــت ــ＋ ＇ کــــه 
ـــاره تـــومـــن پـــر４ـــ８دي ـــي ـــدې اخـــت ـــان درويـــــــزه ک
شي ــــردار  خــــب ــه  ــن ــس ح لـــه  دې  کـــه  بــلــبــالن 
ــن پـــر４ـــ８دي ــم ـــه چ ـــه نــــنــــداره ب ـــخ پ ــا د م ــت س
ــاســه ب ــــار  ج ـــه  ت و  ــ３  ــان ــخ ــت ب و  ـــخ  م ـــو  خ ـــه  ＇
ـــ８دي ـــر４ پ بـــرهـــمـــن  پـــرســـتـــش  ـــتـــو  ب د  چــــ３ 
لـــورې پـــه  ــا  ＊ـــه چـــ３ زړه مـــ３ مــســافــر شـــو ســت
ــــن پـــر４ـــ８دي ـــ３ وط ــمــتــي چ ــي ــــي ق ــق الش ــي ــق ع
حــســيــنــه وي  ＇ــــه  ــــــد  ژون ـــــ７و  م د  جـــفـــا  د 
ـــ８دي ـــر４ پ کــــه د جـــــور خـــــوى زمـــــا گـــلـــبـــدن 

٢_ بوللـه )قصيده(: يو ډول شعر دى چ３ په عربي ک３ ورته قصيده وايي. په قصيده ک３ 
ډول، ډول اوږده مضامين ويل ک８５ي. د بيتونو شم５ر ي３ له شپاړسو ＇خه نيولى بيا تر دوو 
سوو پورې رس８５ي. قصيده هم د غزل３ په ＇５ر يوه مطلع او يوه مقطع لري. د غزل３ په شان 
د لوم７ي بيت دواړه مسرې او د نورو بيتونو د دوهم３ مسرې قافيه يو له بله سره يو شى وي. 
په وزن ک３ ！ول３ مسرې سره برابرې وي. ＄ين３ قصيدې درې برخ３ لري، لکه: تشبيب يا 
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تغزل، گريز يا مخلص، دعائيه يا حسن طلب.
يا تغزل له اصلي موضوع ＇خه د مخه يوه مقدمه ده چ３ د بهار او يا مناظرو  تشبيب 

ستاينه ده.
گريز د قصيدې دويمه برخه ده چ３ شاعر ستاينه پر８４دي او اصلي موضوع ته را＄ي. 
دعائيه د قصيدې دريمه برخه ده. شاعر په دې برخه ک３ دعا کوي. د قصيدې موضوعات، 
ستاينه، موعظه، گيله، غندنه او اخالق وي. د قصيدې دعائيه برخه په اصلي موضوع پورې 

اړه لري او د موضوع اړوند دعا ک８５ي.
دلته به د نمون３ په توگه د خوشحال خان خ＂ک د يوې قصيدې ＇و بيتونه ولولئ:

ـــادت ـــع س د  کــيــمــيــا  و＊ــــيــــم  ـــــــه  درت
ـــــوه صــحــبــت ــــه ک ـــــره م ــــو س ــــدان ــــه ب ل
شه اند４ش  بد  مه  آموز،  بد  مه  گــوى،  بد  مه 
آفت رســـي  درنــــه  ــ３  چ وي  زړه  دې  ــه  ک
ــــواړې ＄ـــان کــم گــ２ــه تــر بله ــي غ ــوي کــه ل
نصيحت ــه  ــت ــش ن ـــاســـه  پ د  دا  تـــر  بـــل 
ــا شي ت ــه  پ ــو  ＇ کـــ７ه  تلطف  ــو  ــان ــت دوس ــه  پ
کــــوه خلقت هـــم ＊ـــه  ـــه د＊ـــمـــن ســــره  ل
ک７ه عــمــل  پـــرې  ــوږه  ــغ ن خــبــره  نيکخوا  د 
ـــدامـــت ن دى  تــــيــــار  ــــه  ت ـــو  ـــان ـــوت ـــغ ـــان ن
ده ــضــا  ق دا  گـــرانـــه  ــضــا  ق تـــر  لــمــانــ％ــه  د 
مصلحت ـــورو  ـــل ＇ د  ـــي  ش ــا  ــض ق ـــ３  چ
ــ３ ســـره ک＋５ني ــا هــغــه ＄ـــاى چ ــي ک ــوران ن
ــورت ــش ـــه م ديـــريـــنـــه ＇ـــلـــور هـــو＊ـــيـــار پ
کا هسک  السونه  دعــا  په  چ３  ــالص  اخ په 
نصرت د  فتح３  د  ــي  ش ــيــت  ــران پ ــه  ب ور 
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ـــرده شــوى ته پــاتــ３ نشي م ــ３  ي چــ３ کــالــي 
رحلت هس３  خوشحال  و  ورکـــ７ې  خــدايــه 

٣_ رباعي: رباعي هغه دوه بيتونه دي چ３ د لوم７ي بيت دوې مسرې د دويم بيت له 
دويم３ مسرې سره په قافيه ک３ يو شى وي. د رباعي معنا ＇لوريزه ده. دا رباعي د پ＋تو له 

رباعي سره چ３ ＄انگ７ى وزن لري، توپير لري.
ک３ ـــظـــار  ـــت ان پــــه  وي  ــش  ــ５ ــم ه ـــع  ـــام ط
ک３ ـــــار  درب هـــر  پـــه  ＄ـــي  مـــخ  د  يـــ３  آب 
موند بــيــا  محمد  پــيــر  صــبــر  د  ــ３  چ گــنــج 
ک３ ديـــــار  دا  پـــه  شـــي  ـــه  ـــال ب ـــگـــر  ـــوان ت

٤_ قطعه: دوه يا تر دوو زيات بيتونه دي چ３ د لوم７ي بيت د دوو مسرو قافيه سره يو شى 
نه وي خو د بيتونو دويم３ مسرې يو ډول قافيه لري، لکه:

ــــــره کـــ５ـــ８دې ـــــه غ انـــد４ـــ＋ـــنـــه کـــــه پ
ــا ــــه ک ــــ＋ــــت ــــکــــه و４ غــــــر بــــــه هــــــم ل
نــــــه دى مـــــالمـــــت  ـــــــ７ى  س خـــــــــوار 
ــا ــــــان اوبــــــــه ک ـــــه غـــــم کـــــ３ ＄ کـــــه پ

٥_ مثنوي: په مثنوي ک３ ！ول بيتونه يو ډول قافيه نه لري، خو د هر بيت د دواړو مسرو 
قافيه ي３ يو شى وي. د بيتونو شم５ر ي３ ！اکل３ اندازه نه لري، بلک３ د موضوع په اوږدوالي او 

لن６والي پورې اړه لري. په مثنوي ک３ د رزم، بزم داستانونه او تصوفي موضوعات بيان８５ي.
دلته د نمون３ په ډول د قيام الدين خادم ＇و بيتونه راوړو:

فـــــرزنـــــده ــــــــن  وط ــــــــاک  پ د  اې 
دلــــبــــنــــده ــــــــــوږه  خ ــــــــام  ق د  اې 
ـــه ـــام ـــغ ـــي پ ــــــــــد  ژون ــــــــوي  ن د  اې 
ــــه ــــام ق وطــــــــــن  د  ارزو  اې 
ــ３ ي کـــــــار  د  مــــــســــــوول  تــــــه  ــــا  ســــب
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يــ３ پــــــالر  ــــه  ت ــــه  ک او  مــــــور  ــــه  ت ــــه  ک
ـــــه کـــــــار دى ـــــه پ ـــــا ل ـــــر چ عــــلــــم ه
دى کـــــــار  ـــــــرو  ن د  ـــــش  ت ـــــ３  چ ـــــه  ن
دي ـــــوول  ـــــس م دواړه  ـــــر  ن ＊ــــ％ــــه 
ـــــه ＊ـــــه عـــمـــل مـــقـــبـــول دي پ خـــــو 
کــ３ ــــه  ــــگــــام هــــن ــــــه  پ ـــــات  ـــــي ح د 
ــ３ ک افـــــســـــانـــــه  پــــــه  ژونـــــــــــــدون  د 
دي ـــاج  ـــت ـــح م ـــــه  ت ـــــل  ب ـــــو  ي دواړه 
دي ـــــــاج  ت ـــــر  س د  ـــــه  ت ـــــل  ب و  ـــــو  ي
ــي ـــــــدا ش ـــــــــه ج يــــــو چــــــ３ بــــــل ورن
شــي ــــا  چ د  الس  ــــ３  چ مـــــات  ـــکـــه  ل
ــــدارې ــــي ـــــئ ب ــــدو ش ــــن ــــوي ــــــــوږ خ زم
ــــــردارې ــــــب ــــــه خــــپــــل ＄ـــــانـــــه خ ل
دى خـــــــوار  وطـــــن  دى  زبـــــــون  قـــــام 
دى عــــــــار  لــــــپــــــاره  زمــــــــــوږ  دا 
کــــ７ئ ـــت  ـــم ـــل ظ دا  ـــــــرې  ل لـــــــــرې، 
ـــــ７ئ ـــــت ک ـــــال ـــــه ــــــه ج ــــــن لــــــــه وط
خـــانـــدي مــــــوږ  ـــــه  پ واړه  ــــان  ــــه ج
مــــســــخــــرې راپــــــــــــــورې کــــانــــدي
ــو ــــــه ＄ــــــــان ي ــــر مـــــــــوږه ل ــــب ــــــه خ ن
يــو جـــــهـــــان  د  حـــــالـــــه  لــــــه  نــــــه 

٧_ مربع: يو ډول شعر دى چ３ بند ي３ دوه، دوه بيته وي. د سر په دوو بيتونو ک３ ＇لور 
مسرې يو ډول قافيه لري. وروسته په هرو دوو بيتونو ک３ لوم７ۍ درې مسرې په قافيه ک３ 
يو ډول او ＇لورمه مسره ي３ د سر د بيتونو سره يو ډول قافيه لري. د شعر تر پايه پک３ دا 
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جوړ＊ت په نظر ک３ نيول ک８５ي. د پير محمد کاک７ د مربع ＇و بيتونه د نمون３ په ډول دلته 
راوړو:

شو ـــل  غ ــ３  ــن ــي م د  و  ــــــادان  ن ـــ３  م زړه 
شو بـــل  رابــــانــــدې  و  اور  يـــ３  فـــــراق 
شو بـــــدل  غــــم  پــــه  واړه  مــــ３  راحــــــت 
او＊ـــ３ ســيــالب دي صـــورت مــ３ شــل شو

**
کــ７م يــــاد  راپـــــه  زه  چـــ３  ـــگـــار  ن ـــا  ـــب زي
کـــ７م فــــريــــاد  و  آه  غـــمـــه  و  درد  لــــه 
ــ７م ـــا ارشــــــاد ک ـــم د چ ـــران ي ـــي قـــبـــول ح
شو ـــل  م الرې  د  خــــــواره  ـــا  م ـــه  ل ــل  ــ５ ب

**
ـــرف شـــو پـــه مــعــصــيــت ک３ عــمــر مـــ３ ص
ــمــت ک３ ــع ــ＆ ن ــ５ ـــه ه ــو پ ــش ـــ３ ن شـــاکـــر ي
ک３ حــيــرت  دا  ــه  پ ــو  ي شـــام  و  صــبــح  اوس 
ــه کـــوم عــمــل شو ــه پ ــه خـــداى ت مــقــبــول ب

٨_ مستزاد: هغه شعر دى چ３ يوه مسره ي３ اوږده او بله ي３ لن６ه وي.

نه غوږ لرم چ３ واورم نه په خوله د خير ويل ک７م
چ３ قهر راشي عقل م３ مغلوب شي نو ＊کن％ل ک７م
که هر ＇و کتابونه رنگ په رنگ و ＄انته ډ４ر ک７م
راپ５＋ــه بدبختــي ده چــ３ يــوه زره عمــل کــ７م

کــ７م بــل  پــر  منــت  مــدام 
کــ７م بــل  پــر  منــت  مــدام 
او＊ــه يــ３ تــر نظــر ت５ــر ک７م
کــ７م بــل  پــر  منــت  مــدام 

لن６ه مسره هم５شه يو ډول نه وي کله تکرار８４ي او کله مختلفه وي.
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٩_ مخمس: د مخمس هر بند له سره تر پايه پورې پن％ه، پن％ه مسرې لري. لوم７ۍ 
پن％ه مسرې يو ډول قافيه لري. په نورو بندونو ک３ لوم７ۍ ＇لور مسرې يو له بله په قافيه ک３ 
يو ډول وي، خو پن％مه مسره ي３ د پيل له لوم７نيو پن％و مسرو سره يو ډول قافيه لري او تر 

پايه دغه جوړ＊ت ساتي. د حميد مومند د مخمس ＇و بيتونه: 
لکه بت په غ＂و سترگو دم ختلى د هجران د السه ناست يم وير ژړلى  
ب５لتانه په مـرگي حال يم رسولى ب５هوده په صـورت روغ په زړه نتلى  

ربه راول３ اشنا په سفر تللى
**

 يا لـــه يار ســــره والړ واى پـــــه رکاب ک３       يا ي３ م７ واى د هجران په اول تاب ک３
يا واى ډوب مدام د او＊کو په سيالب ک３        حسـاب نشوم د يوې چارې په باب ک３

هس３ پات３ شوم ب３ آبه مخ ناولى

١٠_ مسدس: د دې شعر هر بند شپ８ شپ８ مسرې لري. لوم７ۍ شپ８ مسرې ي３ يو ډول 
قافيه لري. په نورو بندونو ک３ لوم７ۍ پن％ه مسرې يو له بله په قافيه ک３ يو شى وي، خو د 

شپ８م３ مسرې قافيه د لوم７يو شپ８و مسرو پر قافيه باندې بنا ک８５ي.
د شمس الدين کاک７ د مسدس ＇و بيتونه د نمون３ په ډول:

جرس اواز کا زړه م３ ل７ز８４ي وخت د سحر دى مرغان چغ８５ي  
اثـــــر د غــــم دې رامعلوم８５ي ســترگ３ م３ غورزي با１ه رپ８５ي  

کوم بد خبر به راورس８５ي
د يــار د تــللو خبرې ک８５ي

دا صدق نه دى مـنافقي ده دا ＇ه عشق نه دى واړه ！گي ده   
دا ياري نه ده دا بيزاري ده دا اخالص نه دى دغـــه بازي ده   

چ３ پر يار غم دى پرما ＊ادي ده
ب３ حيا زړه دې زمــا وشرم８５ي
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په سفر تللى اشنا به ستايم د جداي９ ســـــندرې وايم   
بيا ي３ د وصـــل په تمنا يم که مالمت يم کـه ب５نوا يم  

زه شمس الدين ي３ په دا دعا يم
چ３ يار به کلــــه بيـا ورســ８５ي

مسبع، مثمن او معشر هم دغه ډول اشعار دي، خو د مسرو په شم５ر ک３ توپير لري. په 
مسبع ک３ اوه، په مثمن ک３ اته او په معشر ک３ لس مسرې وي. د سر په بند ک３ د ！ولو مسرو 
قافيه يو ډول وي او په نورو بندونو ک３ نورې مسرې يو له بل سره په قافيه ک３ يو ډول وي، 

خو د پاى د مسرې قافيه د سر د مسرو پر قافيه بنا ک８５ي.

١١_ ترجيع بند: د نظم هغه ډول دى چ３ قافي３ ي３ مختلف３ او وزن ي３ يو ډول وي. د 
بندونو شم５ر ي３ نه دى ！اکل شوى. د هر يو بند د بيتونو شم５ر ي３ په خپلو ک３ مساوي وي او 

له پن％و ＇خه تر لسو بيتونو پورې رس８５ي. کله تر دې هم زيات８５ي.
د هر بند په آخر ک３ يو بيت را＄ي چ３ د بند د ！ولو بيتونو سره په وزن ک３ يو شان وي. 

مگر ＄انگ７ې قافيه لري چ３ همدغه بيت د هر بند په پاى ک３ تکرار８４ي.
دلته د خوشحال خان خ＂ک د ترجيع بند ＇و بيتونه د نمون３ په ډول راوړل شوي دي:

  
وي جفا  و  جــور  هــزار  که  لوريه  له  ستا 
کا عنايت  معشوقه  ــانــدې  ب عــاشــق  ــه  پ
ي３ زيبا  حــد  بــ３  تــه  چــ３  ومنل  مــا  ＊ــه 
ورکا چاته  و  جمال  ＊ه  چ３  خداى  ول３ 
ومرم به  هم  کا  سوى  زړه  ما  په  قضا  که 
که سل ما سره غوغا جنگ و جدل ک７ې

ستا د در په خاورو پروت ب３ قدره ＊ه يم
په بل لورې که په تخت ک＋５نم ＊ه نه يم

وي وفا  رنگه  سل  په  به  عاشقه  له 
وي عنا  باندې  عاشق  خپل  په  مدام  ستا 
تا غوندې زيبا وي په جهان به کوم ＇وک 
وي کبريا  مهره  ب３  دى  چ３  دا  په  نه 
دا وي فتن３  و  د جنگ  يو ＇و ور３＄  که 
وي زما  تله  به  تا  له  کا چ３  نه  دې  خداى 
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١٢_ ترکيب بند: د ترجيع بند غوندې شعر دى خو په دومره توپير چ３ په ترجيع بند 
ک３ چ３ کوم بيت له هر بند ＇خه وروسته را＄ي، تکرار８４ي، خو په ترکيب بند ک３ تر بند 
وروسته يو بيل بيت را＄ي چ３ ب５له قافيه او ب５له معنا لري. د حميد مومند د ترکيب بند ＇و 

بيتونه د نمون３ په ډول راوړو:
نه پوه８５م چ３ به ساد وي که به غــله وي په منزل به ي３ سبا گوره ＇وک مله وي  
له نغم３ به ي３ د زړه نغمــه په خــوله وي په ＇ه شان به شکسته زهير په زړه وي 
رانجه ک７ي به ي３ چـــا خـاورې د پله وي دم قــــدم به ي３ خول３ د مخ په وله وي  

ســــزاوار د هــــــر ستم د هر پيغور يم
چ３ م３ يار په سفر تللى زه پر کور يم

**
پـه هــر ＄ــاى م３ غوړولى پرې وزر واى يا لــــه ياره سره تللى په سفر واى   
يــا په دواړو سترگو ！پ ړوند په نظــر واى يـا ي３ م７ د ب５لتانه له غمه ژر واى   
خود په خود م３ ＄ان وهلى په خنجر واى کـه دا نه ک５داى هرگزه معتزر واى   

هس３ پات３ شوم تر يار پورې مخ تورى
په جــــرگـــه د عـاشقانو ک３ کوز گورى

د متن لن６يز:
مشترک نظمونه هغه دي چ３ په عربي، فارسي او پ＋تو ک３ ويل ک８５ي. دغه شعرونه ＄انته 

＄انگ７ي ډولونه او وزنونه لري.
مسدس،  مخمس،  مستزاد،  مثنوي،  قطعه،  رباعي،  قصيده،  غزل،  ک３  ډولونو  دې  په 
مسبع، مثمن او معشر را＄ي. د پ＋تو په کالسيکه ديواني شاعرۍ ک３ دغه ！ول ډولونه شته 
او پ＋تنو شاعرانو دغه ډولونه کارولي دي. قصيده، مثنوي، غزل په لرغوني دوره ک３ په پ＋تو 
شاعرۍ ک３ پيل شول او بيا دې نورو ډولونو په من％ن９ دوره ک３ زيات رواج وموند. په اوسن９ يا 
معاصره دوره ک３ اوس دغه ډولونه دومره نه کارول ک８５ي، ＄که چ３ اوس معاصر شعر د ژوند 

موضوعاتو ته وقف دى او اوسني شاعران زيات په شکلياتو او صنعتونو پس３ نه گر＄ي.
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�په پ＋تو ک３ کوم نظمونه پ５ژنئ؟ t

�ملي نظمونه ＇ه ته وايي؟ t
�مشترک نظمونه کوم دي؟ t

�د مشترکو نظمونو او ملي نظمونو توپير ＇ه دى؟ t
٢_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره په قصيده، غزل او مثنوي خبرې وک７ي. ＊وونکي دې 

د ضرورت په وخت ددوى الر＊وونه وک７ي.
٣_ زده کوونکي دې په متن ک３ راغلي شعرونه په وار سره ولولي، يو زده کوونکى دې د 

يوه شعر مفهوم او بل دې د بل شعر مفهوم په خپلو خبرو ک３ ＇رگند ک７ي.
٤_ زده کوونکي دې د خپل３ خو＊３ د يو شعري ډول په اړه ＇و کر＊３ په خپله کتابچه ک３ 

وليکي، داليل دې رو＊انه ک７ي او بيا دې خپله ليکنه په وار سره په ！ولگي ک３ واوروي.
٥_ زده کوونکي دې په وار سره په دې اړه خبرې وک７ي چ３ په لرغوني دوره ک３ کومو 

شاعرانو له دغو شعري ډولونو ＇خه ＄ين３ کارولي وو؟
٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه د کتاب له پاى ＇خه معنا او په جملو ک３ وکاروي:

 تومن، برهمن، تلطف، نغوږه، ندامت، نانغتان، نصرت، رحلت، گنج، عار، ظلمت، 
ارشاد، معصيت، نتلى، دم ختلى، جرس، عنا، عنايت، جمال، کبريا، ساد، معتزر

زده کوونکي دې د شعرونو ددغو ډولونو ＇خه په خپله خو＊ه يو ډول غوره او له کالسيکو 
ديوانونو ＇خه دې رانقل ک７ي. د شعر معنا او مفهوم دې هم وليکي او په بل پ＋تو درسي 

ساعت ک３ دې ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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پ＋تو هنري نثر

يوولسم لوست

که ＇ه هم د يوې ژب３ ！ول ليکلي او ناليکلي شفاهي منظوم او منثور آثار ادبيات گ２ل 
ک８５ي خو اوس هر ډول ليکن３ په ادبياتو ک３ نه شم５رل ک８５ي، يوازې هغه آثار د ادبياتو تر 
عنوان الندې مطالعه ک８５ي چ３ هنري ارز＊ت ولري. د ب５لگ３ په توگه هر منثور اثر چ３ 
د علومو او فنونو په ب５الب５لو ＇انگو ک３ ليکل شوي وي او يا هر نظم او منثور اثر چ３ د 
تاريخ، جغرافيه، طب او نورو علومو تشريح ته وقف وي، په ادبياتو ک３ نه شم５رل ک８５ي. 
هغو ليکنو ته ادبي هنري ويل ک８５ي چ３ له تخيله راز４８４دلي وي او د ژوند واقعيتونه په 
هنري ډول منعکس ک７ي. پر لوستونکي او اور４دونکي خپل خاص اغ５ز وک７ي او د هغه 
هنري ذوق تسکين ک７ي. هنري اثر بايد په داس３ يو ژبني چوکاټ ک３ بيان شوى وي چ３ 
هم د ！ولنيز ژوند هنداره وي او هم په لوستونکي او اور４دونکي ک３ يو عاطفي احساس 
پيدا ک７ي او ＊کالييز ارز＊ت ولري. هنري نثر هم د هنري ادبياتو يوه مهمه برخه ده 
چ３ د هنري ادبياتو د ！ولو نثري ډولونو لپاره کارول ک８５ي، لکه: لن６ه کيسه، ناول، طنز، 

ډرامه، ادبي ！و！ه او نور... په دې لوست ک３ به د هنري نثر په اړه معلومات ولولئ.
_ هنري نثر ＇ه ته وايي؟

_ هنري نثر له عادي نثره ＇ه توپير لري؟
هنري نثرونه د ادبياتو يوه برخه ده. د ن７ۍ د ！ولو ژبو په ادبياتو ک３ کارول ک８５ي. په پ＋تو 
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ادبياتو ک３ د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو شلو کالو ک３ پيل شو او تراوسه کارول ک８５ي. هنري 
نثرونه خپل３ ＄انگ７ن３ لري چ３ د همدغو ＄انگ７نو له مخ３ له عادي او ساده نثرونو ＇خه 
جال ک８５ي. د هنري نثر اصلي ＄انگ７تيا داده چ３ هنريت او ادبي ارز＊ت ولري. په هنري 
نثر ک３ ليکوال د ب５الب５لو منظرو، انساني ！اکلو خصوصياتو، روحياتو، عاداتو او حاالتو په 

ان％ورونو ک３ له خپل تخيلي ＄واک ＇خه کار اخلي.
ليکوال د تخيلي ＄واک په مرسته او د ليکوال９ د مهارتونو په وسيله د منظرونو د ان％ورولو 
او صحنو جوړولو چاره سرته رسوي. حاالت او پ５＋３ په الفاظو ک３ داس３ ان％وروي چ３ 
لوستونکى او اور４دونکى فکر کوي چ３ هر ＇ه په خپلو سترگو ويني او ＄ان ورته په صحنه 

ک３ دننه ＊کاري.
غو＊تن３،  هيل３،  د خلکو  لري چ３  اړه  پورې  مهارت  په  ليکوال  د  ک３  نثر  هنري  په 
جذبات، عواطف او احساسات لکه ＇نگه چ３ دي په ＊کلو الفاظو ک３ راونغاړي او مقابل 
لوري ته ي３ ول８５دوي. دغه ل８５دونه بايد د مقابل لوري په عواطفو ک３ خو＄＋ت راولي. په 
هنري نثرونو ک３ د ليکوال تخيل، د مناسبو او ＊کلو کلمو استعمال، د تشبيهاتو راوړل، 
د جملو رواني او د مقصد ＇رگند بيان شرط دى. ليکوال بايد د الفاظو داس３ برجونه او يا 

کتارونه جوړ نه ک７ي چ３ لوستونکى پک３ مقصد ونه مومي.
د الفاظو او جملو له ＊کال سره محتوا ته هم پاملرنه وک７ي او د شکل او محتوا توازن 

داس３ په پام ک３ وساتي چ３ يوه خوا هم زيانمنه نه شي.
هنري نثر د هنري ادبياتو ژبه ده او د يو هنري اثر په ＊کال ک３ بنس＂يز ارز＊ت لري. پ＋تو 
هنري نثر د پ＋تنو په دوو مرکزونو پ５＋ور او کندهار ک３ رامن％ته شو. په کابل ک３ ي３ هم وده 

او پراختيا ومونده.
＇رگنده دې وي چ３ پ＋تو هنري نثر په لوم７ي ＄ل په پ５＋ور ک３ رامن％ته شو. په پ５＋ور 
ک３ د پ＋تو کتابونه، ملي نکلونه او نور ادبي آثار چاپ５دل. پ＋تنو ليکوالو خپل لوم７ني هنري 
نثري آثار په پ＋تو ژبه ليکل. په دغو ليکوالو ک３ مولوي احمد د پ＋تو هنري نثر په مخک＋و 

ليکوالو ک３ په ＄انگ７ي ډول د يادون３ وړ ＄اى لري.
ده په نولسمه پ７５ۍ ک３ د هغو انگر４زانو لپاره چ３ غو＊تل ي３ پ＋تو ژبه زده ک７ي ＄ين３ 
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تعليمي کتابونه ترتيبول. ده په پ＋تو ک３ له نورو ژبو ＇خه ترجم３ ک７ي او هم ي３ مستقل آثار 
ليکلي دي. د ده تر ！ولو غوره اثر چ３ د هنري نثرونو نماينده گي کوي )گنج پ＋تو( دى. په دې 

اثر ک３ وړې وړې کيس３ راغلي چ３ ＄ين３ ترجم３ او ＄ين３ ده پخپله ليکلي دي.
د ده د کتاب موضوعات ساده او اسان دي. ژبه ي３ خوږه او محاورې ته نژدې ده.

ژبني اصطالحات ي３ هم کارولي دي. ده پخپلو کيسو ک３ د ژوند موضوعاتو ته پاملرنه 
ک７ې ده. د ده دغه کار د پ＋تو هنري نثر په انکشاف او پراختيا ک３ ډ４ر ارز＊ت لري.

په ده پس３ بل پ＋تون ليکوال مير احمد شاه رضواني )١٨٦٣-١٩٣٧م.( دى. ده هم 
لکه د مولوي احمد ژباړې کول３. ده د پ＋تو ژب３ گرامر وليکه او د پنجاب په پوهنتون ک３ د 
پ＋تو ژب３ استاد و. د ده په کتابونو ک３ د پ＋تو ژب３ دوه درسي کتابونه د يادولو وړ دي. د هنري 
نثرونو غوره ب５لگه ي３ د )شکرستان افغاني( په نامه ياد８４ي. د ده دغه کتاب هم د وړو، وړو 

کيسو او حکايتونو مجموعه ده.
بل ليکوال چ３ په هنري نثر ک３ ي３ د پاملرن３ وړ کارونه ک７ي دي، هغه منشي احمد جان 
)١٨٨٢- ١٩٥١م( دى. دى د بنو په ＊ار ک３ ز４８４دلى دى. انگليسي ژبه ي３ زده ک７ه او په 
)١٩٠٠م( کال ک３ د انگر４زانو د پ＋تو ＊وونکى شو. د ده په شاگردانو ک３ د هند د وايسراى 
معاون هم و. ده د پ＋تو ژب３ لپاره قاموسونه وليکل. د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو کلونو ک３ ي３ 

د هنري نثر په ليکلو پيل وک７.
دوه مجموع３ )هغه دغه( او د )قصه خوان９ گپ( ي３ د هنري نثر خورا ＊３ ب５لگ３ دي. 
دا کتابونه وړې کيس３ او حکايتونه لري. دا کتاب هم په هند ک３ د پو＄ي منصبدارانو لپاره 
ليکل شوى دى. د قصه خوان９ گپ موضوعات فولکلوري دي لکه د آدم خان درخان９، د 

فرهاد او شيرين９ کيسه او نورې...
په افغانستان ک３ هم د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو کلونو ک３ هنري نثر پيل８５ي. په دغو کلونو 
ته  ک３ د ＊وون％يو په رامن％ته ک５دو، د جريدو او اخبارونو په خپر４دو، د راډيو په رامن＃ 
ک５دو د هنري نثر ليکلو ته الره هوار８４ي، د پ＋تو مرک３، د ادبي انجمن او بيا د پ＋تو ！ولن３ 

په جوړ４دو سره هنري نثر انکشاف او پراختيا مومي.
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لوم７نى ليکوال چ３ حکايتي او تعليمي نثرونه ليکي، هغه صالح محمد هوتک دى 
چ３ په )١٩١٦م( کال ک３ ي３ د پ＋تو لوم７ى کتاب وليکه.

ورپس３ قيام الدين خادم، گل پاچا الفت، صديق اهلل ر＊تين، عبدالرؤف ب５نوا او محمد 
دين ژواک، د هنري نثرونو ليکلو ته پراختيا ورک７ه او د نورو ليکوالو پاملرنه ي３ هم دې ډگر 
ته راواړوله. گل پاچا الفت او صديق اهلل ر＊تين په دې برخه ک３ ډ４ر کتابونه وليکل، لکه 
د الفت غوره نثرونه، د ر＊تين د پسرلي وږم３، د خادم خيالي دنيا او د ب５نوا د زړه خواله د 

يادولو وړ کتابونه دي.
په کوزه پ＋تونخوا ک３ سيد راحت زاخيلي هنري نثر ته پراختيا ورک７ه او د نوي داستاني 
ادب نمون３ لکه لن６ه کيسه، ناول او طنز ي３ په پ＋تو ادب ک３ رواج ک７ل. دلته به د نمون３ په 

توگه د ب５نوا يو نثر راوړو:

الر＊وونکى
له فريب او دروه سره نا اشنا وم. مکر او چل م３ زړه ته الره نه درلوده. دروغ م３ نه 
پ５ژندل. د ژوندون د لوي３ الرې مسافر وم. له پر４شانه خوبه راپا＇５دم. قافله ډ４ره پرمخ تلل３ 
وه. يوازې زه وم  چ３ د الر＊وونکي په انتظار م３ لوي３ الرې کتل３. ډ４ر راغلل، ت５ر شول 
مگر يوه هم د زړه سوي په سترگو راته ونه کتل. ＄ينو به د گوتو په اشارو الر راو＊ودله، خو 

د گوتو د اشارو الرې ډ４رې اوږدې وې.
＄ينو به د دې لپاره چ３ ＄انونه په ما وساتي، زه به ي３ له ＄ان سره روان ک７م، خو چ３ 
خطر به ت５ر شو نو ب５رته به ي３ زه پر لويه الره پر４＋ودلم. دوى به الړل. همداس３ د الر＊وونکي 
په انتظار د ژوندون په لويه الر ک３ والړ وم. ＇و ته راغل３. زه دې تر الس ونيولم. زه هم په 
پاک زړه په تا پس３ روان شوم او د الرې د موندلو په غرض م３ ستا لمنه ！ينگه ک７ه. هرې 
خواته به چ３ تل３، درپس３ تلم او تا هم ماته د الر موندلو ډاډ راکاوه. نا＇اپه! موسمي توره 

ور４＃ پيدا شوه، باران او ږل９ ور４دل شروع شول.
تا  په خروش راغلل، الرې گ６ې وډې شول３، خو زه ډاډه وم چ３  آسمان او ＄مکه 
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غوندې الر＊وونکى لرم او تاته م３ سترگ３ وې چ３ د زمان３ په دې توره دربيله ک３ به الر 
راو＊يي.

مگر په هماغه حال ک３ تا په ډ４رې حيرانتيا مخ راواړاوه او له ما ＇خه دې پو＊تنه وک７ه چ３:
)اې مسافره الر راو＊يه، الره کومه ده؟(

هغه وخت نو زه پوه شوم چ３ زما د ژوند د الرې الر＊وونکى يوازې زه يم او بايد زه 
پخپله خپله الر＊وونه وک７م.

د متن لن６يز:
هنري نثر د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو کلونو ک３ په کوزه پ＋تونخوا او افغانستان ک３ پيل 
شو. په کوزه پ＋تونخوا ک３ ي３ سرالري مولوي احمد، مير احمد شاه رضواني، منشي 
احمد جان او راحت زاخيلى وو. په افغانستان ک３ ي３ مخک＋ه ليکوال  صالح محمد 
هوتک، پوهاند عبدالحى حبيبي، قيام الدين خادم، گل پاچا الفت، صديق اهلل ر＊تين، 

عبدالرؤف ب５نوا، محمد دين ژواک او نور وو.
ورپس３ لر او بر نور ليکوال راپيدا شول او په نثر ک３ ي３ ډ４رې هستون３ وک７ې. هنري 
نثر له عادي او ساده نثر نه توپير لري. په هنري نثر ک３ ليکوال له خپل تخيل نه ډ４ر کار 
اخلي. ن５غ په ن５غه ساده خبره نه کوي، بلک３ خپله خبره په ＊کلو کلماتو او تشبهاتو 
ک３ رانغاړي چ３ د لوستونکو په عاطفه او احساس ژوره اغ５زه کوي، هنري نثر د لن６ې 
کيس３، ناول، ډرام３، طنز، تکل او ادبي ！و！３ لپاره کارول ک８５ي. د الر＊وونکي نثر 
هم يو هنري نثر دى چ３ د خپل مطلب د بيان لپاره له ＊کلو کلماتو او تشبهاتو ＇خه 

کار اخلي.
په دې نثر ک３ ＊ودل شوي چ３ هر س７ى د خپل ＄ان رهبر او الر＊وونکى دى. 
د نثر مقصد دادى چ３ د الر＊وونکي په ！اکلو ک３ بايد له ډ４ر دقت او غور ＇خه کار 

واخيستل شي او په غولوونکو الر＊وونکو وانه وړي او نه ＄ان ت５ر باسي.
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١_ زده کوونکي دې د متن له لوستلو ＇خه وروسته دا الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�پ＋تو هنري نثر ＇ه وخت، چ５رته او د چا له خوا پيل شو؟ t
�په کوزه پ＋تونخوا ک３ د هنري نثر مشهور ليکوال کوم وو؟ t

�په افغانستان ک３ د هنري نثر لوم７ني ليکوال ＇وک وو؟ t
�د هنري نثرونو د ＇و کتابونو نومونه واخلئ؟ t

خپلو  دې  اړه  په  هغه  د  پ５ژني،  ليکوال  کوم  نثر  هنري  د  کوونکى  زده  کوم  که    _٢
！ولگيوالو ته معلومات ورک７ي.

٣_ زده کوونکي دې د الر＊وونکي متن په وار سره ولولي، خبرې دې پرې وک７ي او 
خپل نظر دې پرې ＇رگند ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې د يوه ＊ه الر＊وونکي خصلتونه او صفتونه په ＇و کر＊و ک３ وليکي 
او بيا دې په وار سره په ！ولگي ک３ واوروي.

٥_ زده کوونکي دې د هنري نثر او ساده نثر توپيرونه و＊ئي، ＊وونکى دې د ضرورت 
په وخت ک３ له دوى سره مرسته وک７ي.

٦_ هنري نثر د کومو ادبي ډولونو لپاره کار８４ي، نومونه ي３ واخلئ؟

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７يو په مرسته او يا له کوم کتاب ＇خه هنري نثر وليکي او په 
بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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د پ＋تو ادبياتو لرغوني دوره

دولسم لوست

تاس３ د ادبي دورو په هکله ＇ومره معلومات لرئ؟
ملتونه د سياسي تاريخونو تر＇نگه ادبي تاريخونه هم لري چ３ د يوه ملت فرهنگي 
او ادبي پ５ژندنه کوي. ادبي تاريخونه په ب５الب５لو دورو و４شل ک８５ي چ３ د پ＋تو ژب３ ادبي 
تاريخ هم د پوهانو له خوا په درې دورو و４شل شوى دى. لرغون３ دوره، من％ن９ دوره، 
اوسن９ يا معاصره دوره. دادى په دې لوست ک３ تاس３ ته لرغوني دوره درپ５ژنو چ３ پ＋تو 

ادب له کوم وخت ＇خه پيل شوى او لرغوني دوره کوم３ ＄انگ７تياوې لري.
_ د پ＋تو ادب لرغون３ دوره ＇ه وخت پيل شوې ده؟
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د پ＋تو ادبياتو لرغون３ دوره له دويم３ هجري پ７５ۍ ＇خه پيل８５ي او د يوولسم３ پ７５ۍ تر 
لوم７يو کلونو پورې دوام کوي. د پ＋تو ادبياتو د لرغوني دورې آثار د پ＋تنو په دريو مرکزونو 
)غور، د کسي غر او ملتان( ک３ رامن％ته شوي دي. په غور ک３ غوري پ＋تانه اوس５دل. د غور 
له پاچاهي کورنيو ＇خه يوه د غور سوري شاهي کورن９ وه چ３ په تاريخونو ک３ د شنسبانيانو 
په نامه مشهوره وه. د دې کورن９ يو مشر نيکه شنسب )شين اسپ( نوم５ده چ３ د پالر نوم ي３ 
خرنگ و. دا شنسب د حضرت علي. په زمانه ک３ مسلمان شوى او د غور پاچا منل 
شوى و. د شنسب زوى امير پوالد و. هغه وخت چ３ ابو مسلم مرزوي د بني اميه اميران 
له خراسان ＇خه ش７ل او د بني عباس په پلوۍ ودر４د نو امير پوالد له خپلو ل＋کرو سره د 

ده مالت７ وک７.
د امير پوالد د پاچاه９ مرکز د غور په مند４ش ک３ و. په پ＂ه خزانه ک３ راغلي دي چ３ د 
امير پوالد تر م７ين３ وروسته د هغه زوى امير کروړ د غور په مند４ش ک３ په ١٣٩هـ ک３ پاچا 
شو. امير کروړ د خپل３ پاچاه９ په دوران ک３ دوه مرکزونه درلودل چ３ يو ي３ مند４ش او بل 
ي３ زمينداور و. امير کروړ ډ４ر غ＋تلى پهلوان و چ３ په يوازې ＄ان له سلو تنو سره جنگ５ده. 

ده هم د عباسي دعوت په جنگونو ک３ گ６ون درلود او ډ４رې برياوې ي３ ترالسه ک７ې.
امير کروړ يو عادل پاچا و. په پ＋تو ي３ شعرونه هم ويلي دي. په ١٥٤هـ ک３ د پوشنج په 
جگ７و ک３ م７ شو او پر ＄اى ي３ د ده زوى امير ناصر پاچا شو. امير کروړ چ３ د خپلو سوبو 

په پايله ک３ کوم شعر ويلى دى، هغه پ＂３ خزان３ تر موږ رارسولى دى.
نسته ـــل  ات مـــا  لـــه  ـــ７ۍ  ن دې  پـــر  ــــرى  زم يـــم  زه 
نسته ــل  ــاب ک ــر  پ او  ــخــار  ت ــر  پ و  ســنــد  و  هــنــد  ــر  پ
ـــــل نــســتــه ــــا ات ــــه م ــــه زابـــــــل نـــســـتـــه ل ــــل پ ب
باندې مير＇منو  پر  بر４＋نا  ＄ي  م３  من  د  غشي 
ــر تــ＋ــتــ５ــدونــو بــانــدې ــم پ ــرغــال ــم ي ــون ــه ي ــل ــه ژوب پ
ـــه ـــســـت ــــــــــل ن ــــــــه مــــــــا ات ل پر مات５دونو باندې 
زمــا د بريو پر خول تاوي８ي هســک په نمنــ＃ او په وياړ
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د آس لــه ســوو م３ زمکــه ر４ــ８دي غرونه کانــدم لتاړ
نســته اتــل  مــا  لــه  ک７م ايوادونه اوجاړ  
زمــا د تــورې تــر شــپول النــدې دي هــرات و جروم
اودم پــه  زمــا  نــوم  بولــي  تخــار  و  باميــان  و  غــرج 
نســته اتــل  مــا  لــه  زه پ５ژندويم په روم  
را＇خــه د＊ــن  ډاري  لونــي  غشــي  زمــا  مــرو  پــر 
د هريــوا د رود پــر ＇نــ６و ＄ــم ت＋ــتي پلــن را＇خــه
اتل نســته له مــا  رپي زړن را＇خه   
وکــ７ه مخســور  پــه  تــورې  د  مــ３  ســوبه  زرنــج  د 
وکــ７ه ســور  د  کــول  د  لــوړاوى  مــ３  بــادارۍ  پــه 
اتل نســته له مــا  ستر م３ تربور وک７ه  
کــوم پ５رزوينــه  لــور  لــره  وگــ７و  خپلــو 
کــوم روزنــه  يــ３  ＊ــه  بامــم  ＊ــه  ډاډينــه  پــه  دوى 
اتل نســته له مــا  تل ي３ ودنه کوم   
پــر لويــو غرو مــ３ وينــا درومــي نه پــه ＄ن６و پــه ！ال
نــ７ۍ زمــا ده نــوم مــ３ بولــي پــر دريــ＃ ســتا يــوال
په ور＄و شپو مياشتو کال           لــه مــا اتــل نســته

د امير کروړ سوري دغه وياړنه د پ＋تو تر ！ولو پخوانى شعر دى چ３ د اسالمي عصر په 
دويمه هجري پ７５ۍ ک３ ويل شوى دى. د شکلي جوړ＊ت له مخ３ لرغونو آريايي سندرو 

ته نژد４والى لري.
په محتوا ک３ يوه وياړنه ده چ３ د خپلو سوبو يادونه کوي او له خپلو خلکو سره د خپل３ 
مين３ اظهار هم ＇رگندوي. پر دې شعر د نورو ژبو تاثيرات نه ليدل ک８５ي او د پ＋تو سوچه 
کلمات ي３ استعمال ک７ي دي. په دغو کلماتو ک３ ＄ين３ داس３ کلمات هم شته چ３ اوس په 

عامه ژبه ک３ نه ويل ک８５ي.
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دويم مرکز د کسي غر يا د سليمان د غرو لمن３ دي. هغه آثار چ３ د کسي غر په لمنو 
ک３ ايجاد شوي، له دريم３ هجري پ７５ۍ نه پيل８５ي او تر پن％م３ پ７５ۍ پورې رس８５ي.

په دغه مرکز ک３ نوماند شخصيت شيخ بي＂نى دى چ３ د ژوند زمانه ي３ د دريم３ هجري 
پ７５ۍ شاوخوا ！اکل ک５داى شي. د ش５خ بي＂ني يو مناجات سليمان ماکو په تذکرة االوليا ک３ 

راوړى:

   

په دغه مرکز ک３ په دريمه او ＇لورمه هجري پ７５ۍ ک３ دوه نور شاعران هم ت５ر شوي چ３ 
يو ي３ ش５خ اسماعيل او بل خر＊بون دى چ３ په پ＂ه خزانه او تذکرة االوليا ک３ ي３ د شعر 

نمون３ راغلي دي.
کله چ３ خر＊بون خپل کور او کلى پر８４دي او روان８５ي، نو ش５خ اسماعيل ي３ په جداي９ 

ک３ دا پاړکى وايي:
له کسي غره ＇خه ＄ي خر＊بون دى که يون دى يون دى مخک３ ب５لتون دى 
ته چ３ ب５لتون ک７ې زما وير ته گوره کـــه وروره وروره خر＊بونه وروره 

ـــه ـــداي ــــه خ ــــوي ـــــه، ل ـــــداي ــــه خ ــــوي ل
ــ３ ک ـــــــــــاوي  درن دى  والړ  غـــــر 
ــ３ ــن ــم ل غــــــــرو  د  دي  ـــــه  ـــــت دل

دى بــــل  اور  ـــــــوږ  زم لــــ８  دلــــتــــه 
ــه يو ــت ــش ــ５ ــه ســـتـــا کــــ３ مـــــوږ م ــن ــ５ م
ده ــا  ســت نــغــ＋ــتــه  مــ％ــکــه  او  هــســک 

ـــه ـــداي خ کــــــ７ې  ډ４ــــــر  ـــــــ７ي  وگ دا 
ـــه ـــداي ــــه خ ــــوي ـــــه، ل ـــــداي ــــه خ ــــوي ل

خــــدايــــه ده  ســــتــــا  پــــالــــنــــه  دا 
ـــه ـــداي ــــه خ ــــوي ـــــه، ل ـــــداي ــــه خ ــــوي ل

ـــه پـــــه هـــــر ＄ـــايـــه ـــن ـــا پـــــه مـــي ـــت س
ــ３ ک زاري  پـــــه  ژوي  ！ـــــولـــــه 
پلن３ پـــکـــ３  دي  کــــيــــ８دۍ  زمــــــوږ 

دى بــورجــل  ووړ  دى  کــورگــى  ووړ 
يــو ــــه  ن ـــه  ـــل ت ـــه  ـــل ــــه م پ ــــا  ــــل د چ ب
ده ـــــــا  ت ـــــــه  ل وده  ـــــــــ７و  م د 
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خر＊بون ي３ په ＄واب ک３ دا ناره له خول３ باسي:
ب５لتانه نـاره م３ وسوه په کور باندې     نه پوه８５م چ３ به ＇ه وي پ５（ په وړاندې
له خپلوانو به ب５ل８５م په سرو سترگو     دواړه ســترگ３ م３ په وينـــــو دي ژړاندې

دريم مرکز ملتان دى چ３ د اسالم په دوو لوم７نيو پ７５يو ک３ پ＋تانه د سليمان د غرو له 
لمنو ＇خه کوچ５دلي او د سند او پنجاب لور ته تللي دي. د پنجاب په غربي برخو ملتان ک３ 
له دغو پ＋تنو ＇خه ش５خ حميد لودي د ٣٧٠ هجري په شاوخوا ک３ له ملتان ＇خه نيول３ 
تر لغمان پورې سيمو حکمران و. همدغه س７ي د ＇لورم３ هجري پ７５ۍ په دويم３ نيمايي 
ک３ د لوديانو د حکمران９ بنس ک５＋ود. په ش５خ حميد پس３ د ده زوى نصر او بيا ي３ لمسي 

داوود د ملتان د لودي کورن９ حکمرانان وو.
د ملتان په لودي کورن９ ک３ دوه تنه شاعران ت５ر شوي چ３ يو د ش５خ حميد زوى نصر 

لودي او بل ي３ وراره شيخ رضي دى.
شيخ رضي د حميد لودي د پاچاه９ په وخت ک３ د اسالم د مقدس دين د تبليغ لپاره 
پ＋تونخوا ته الړ. دوه کاله د کسي غره په لمنو ک３ وگر＄５د او ډ４ر خلک ي３ مسلمانان ک７ل. 
ش５خ رضي له کسي غره ＇خه خپل يو شعر د ليک په ډول نصر لودي ته استولى و چ３ د 

پيل بيتونه ي３ دادي:
پلل ـــر  ت دې  ــــور  ل ـــه  پ ـــاد  ـــح ال د 
ــــــــوراوه وک ـــــــوږ  زم دې  ـــــــروه  گ
ـــــــوږ رو１ـــــلـــــى پـــــه زيـــــارنـــــه م
ـــــــــور وتــــــــــــــوراوه ـــــــه ت ـــــــا پ ت

کله چ３ دا ليک په ملتان ک３ نصر لودي ته ورس５د، نو هغه ي３ په ＄واب ک３ وويل:
ســـوم ــــــــورن  ت تــــــور  ـــــه  پ ـــــحـــــاد  ال د 
ــم ي ـــــه  ن ـــحـــد  ـــل م خـــــو  ـــــرغـــــون  ل زه 
ــــــ７ى ــــــور راک ــــه هـــســـ３ ت ــــن ــــــا د＊ زم
يــم ـــــه  ـــــن د＊ د  ــــــم  ي مــــلــــحــــد  ــــــه  ک
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شيخ رضي د خپل تره زوى ته وايي چ３ ته له سنت او له خپل３ الرې ＇خه اوو＊تى ي３ 
خو نصر ورته په ＄واب ک３ وايي چ３ زه پر سنت ！ينگ والړ يم او کوم تورونه چ３ پر ما 

لگول شوي هغه دروغ دي.
د ملتان لودي کورن９ د غزني له پاچاهانو سره په رقابت ک３ وه، مؤرخين وايي چ３ د 
غزني پاچاهانو د ＄ان لپاره دا بهانه ونيوله او پر لودي کورن９ ي３ د الحاد تورونه ولگول او په 

دې توگه ي３ د ملتان لوديان و！کول، حال دا چ３ د ملتان لوديان مسلمانان وو.
په دريمه هجري پ７５ۍ ک３ په پ＋تو ک３ د نثر ليکل او ژباړه پيل شوه. ابو محمد هاشم 
سرواني )٢٢٣- ٢٩٧هـ( د بست په سروان ک３ ز４８４دلى او هلته ي３ ژوند ک７ى دى. په 
)٢٩٤هـ( کال عراق ته تللى او په بغداد ک３ ي３ د خپل استاد ابن خالد سره ډ４ر عمر ت５ر 

ک７ى دى.
د هغه يو عربي شعر ي３ په پ＋تو ژباړلى چ３ داس３ پيل８５ي:

ــ３ وينه ــ３ ي ــدي چ ــان ــا ک ــن ــه وي ژبـــه هـــــم ＊
درهــمــونــه او  زر  ــ３  ک الس  ــه  پ ــد  ــاون خ د 

دا په پ＋تو ک３ د ژباړې پيل دى. ابو محمد هاشم په نثر ک３ يو کتاب ))د سالو وږمه(( 
ليکلى و چ３ د عربي اشعارو د فصاحت او بالغت په اړه و.

په پن％مه هجري پ７５ۍ ک３ په پ＋تو ادب ک３ قصيده رامن＃ ته شوه چ３ لوم７نى قصيده 
ويونکى شيخ اسعد سوري دى. شيخ اسعد سوري د غور د پ＋تنو پاچاهانو په ل７ ک３ د امير 

محمد سوري هم مهاله و او د هغه پر م７ينه ي３ يوه قصيده ويل３ ده چ３ داس３ پيل８５ي:
ـــار ـــوک ک وکـــــــ７م  ــــه  ــــه چـــــــارو ＇ ل ـــک  ـــل ف د 
ــار ــه ــــوي هـــر گـــل چـــ３ خـــانـــدي پـــه ب ــــول زم
ــــده وکــا هـــر غـــا！ـــول چـــ３ پـــه بــ５ــديــا غــــوړ４
ـــار ــــه ت ـــــار پ ــــدي ت ــــان ــــ３ پـــا１ـــ３ ک ر４ـــــــژوي ي

بل قصيده ويونکى شاعر ＊کارندوى غوري دى چ３ په غزني او بست ک３ اوس５دلى او 
د سلطان شهاب الدين غوري معاصر و.
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کله چ３ سلطان شهاب الدين د اسالم دين د خپرولو لپاره پر هند ل＋کرې کول３، نو دى 
ورسره و. ＊کارندوى د سلطان شهاب الدين د سوبو په اړه يوه اوږده قصيده ويل３ چ３ پ＂３ 

خزان３ خوندي ک７ې ده:
سينگارونه ـــ７ل  ک بــيــا  ＊ــکــلــوونــکــي  پــســرلــي  د 
ــــو کــــ３ اللـــونـــه ــــه غــــرون ــــل پ ــــون ــــ３ ول بـــيـــا ي
سوې شــنــ３  لمن３  شــنــه،  ــه  ــون ال＊ شــنــه،  م％که 
ـــه ـــرون ــــه غ ــــت ــــوس ـــلـــســـان زمــــــــردي واغ طـــي

＊کارندوى د غور اوس５دونکى او د فيروز کوه کو！وال و. دغه دواړه قصيدې په غور ک３ 
د غوري پ＋تنو پاچاهانو په وخت ک３ ويل شوي دي.

په شپ８مه هجري پ７５ۍ ک３ چ３ د غور پ＋تانه پاچاهان په هند ک３ د اسالم د مقدس دين 
د خپرولو لپاره ل＋کرې کوي، نو د اسالم د خپر４دو په مالت７ هم په پ＋تو ک３ شعرونه ويل 

شوي دي.
ملکيار غرشين چ３ د سلطان شهاب الدين غوري همعصره دى، کله چ３ سلطان شهاب 
الدين پر هندوستان ل＋کرې کوي، نو ملکيار غرشين هم ورسره دى چ３ يوه رزمي سندره 

ي３ په دې ډول ويل３ ده:
ه５واد د بل دى اوس مو يرغل دى    ＇＋تن مو مل دى    

＇＋تن مو مل دى غازيانو گورئ   
منگول３ سرې ک７ئ د＊ن مو پرې ک７ئ   تورې ت５رې ک７ئ    

＇＋تن مو مل دى ＇له به ت＋تو    
چ３ زمري يونه په بري يونه     که ！ينگ ک７و زړونه    

＇＋تن مو مل دى اسالم را＇خه دى    
！ول شاوخوا سئ   د شهاب په مال سئ غازيانو راسئ    

＇＋تن مو مل دى د＊ن مو غوڅ ک７ئ   
په شپ８مه هجري پ７５ۍ ک３ د مين３ او محبت سندرې ويل شوي دي چ３ يوه نمونه ي３ د 
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ش５خ تيمن کاک７ يوه عشقي سندره ده:
زمـا پر کــــــــور د وير ناره سوه گــهي＃ ر１ا د لـــمر خپره شوه  
ږغ سو نا＇اپه چ３ ب５لتون راغى د ب５لتون ورځ توره تياره سوه  

په )٦١٢هـ( ک３ د نثر يو بل کتاب د سليمان ماکو له خوا ليکل شوى چ３ تذکرة االولياء 
نوم８５ي. په دې کتاب ک３ ي３ د اولياوو او ＄ينو پ＋تنو شاعرانو احوال او د کالم نمون３ راغلي 
دي. د دې کتاب هغه پا３１ چ３ زموږ په الس ک３ شته، موږ ته د شيخ بي＂ني، ش５خ اسماعيل، 

ملکيار غرشين او قطب الدين بختيار کاکي احوال راکوي.
د اووم３ هجري پ７５ۍ په در４مه لسيزه ک３ عرفاني افکار پ＋تو ادب ته الره پيدا کوي. 

ش５خ متي د خپلو اشعارو کتاب چ３ )د خداى مينه( نوم８５ي بشپ７وي.
د ش５خ متي د يو مناجات ＇و بيتونه په دې ډول دي:

د ＊کلي مخ په تماشا سوم زه چ３ ＇رگند په دې دنيا سوم    
لــه خپل３ س＂３ راجال سوم ستا پر جمال باندې شيدا سوم    

په ژړا ژاړم چ３ ب５لتون دى
يمه پرديسى بل م３ تون دى

د اووم３ هجري پ７５ۍ په دويمه لسيزه ک３ )٦١٧هـ( زموږ پر ه５واد د چنگ５ز حمل３ 
پيل８５ي. د چنگ５ز او د ده د اوالدونو د حملو پر وړاندې د مقاومت موضوع په پ＋تو شعر ک３ 
پيل８５ي. په دغه وخت ک３ موږ د بابا هوتک يوه سندره لرو چ３ د مقاومت خورا ډ４ره په زړه 

پورې نمونه ده.
د مغلو ل＋کرو به د ارغنداو پر غاړو لوټ کاوه. د اتغر او بوالن سيم３ به ي３ لو！ل３. بابا 
هوتک خپل خلک را！ول ک７ل او سره غر ته نژدې ي３ له مغلو سره سخت جنگ وک７. په 
دې جنگ ک３ پ＋تانه ل８ او غليم ډ４ر و، خو کله چ３ بابا هوتک په لوړ غ８ دا سندره وويله، 

نو سوبه د پ＋تنو په نصيب شوه.
بابا هوتک د بارو زوى په )٦٦١هـ( د کالت په اتغر ک３ ز４８４دلى، د خپل قوم مشر و، 

په )٧٤٠هـ( کال وفات شوى دى، د شعر يوه برخه ي３ داس３ ده:
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د اتم３ هجري پ７５ۍ په دويمه نيمايي ک３ نور شعري ډولونه په پ＋تو ادب ک３ را＇رگند８４ي 
لکه غزل او مثنوي چ３ په دغه وخت ک３ د اکبر زمينداوري له خوا ويل ک８５ي:

د مثنوي نمونه ي３ داده:

د اکبر زمينداوري د غزل３ يوه برخه داده:

 
رباعيو  لوم７نيو  د  پيل８５ي چ３  رباعي  ک３  شاعرۍ  پ＋تو  په  ک３  پ７５ۍ  هجري  نهمه  په 
ويونکي خليل خان نيازى او سلطان بهلول لودي دى. سلطان بهلول )٨٥٠- ٨٩٤هـ( په 
ډهلي ک３ افغان پاچا و. په دربار ک３ به ي３ شاعران او عالمان پالل. پخپله هم شاعر و. خليل 

خان نيازى د ده د دربار شاعر و چ３ دا رباعي ي３ ويل３ ده:

دى اور  نـــن  ــــه  رات بـــل  ســـورغـــر  پـــر 
ـــور بــانــدې مــغــل راغــى پــر کــلــي ک
دى وار  مــو  دا  ــ７ئ  ک ننگ  غ＋تليو 
پـــه پــ＋ــتــونــخــوا کـــ３ يـــ３ نـــاتـــار دى

ــيــز ن هــــم  يــــــار  يــــم  عــــاشــــق  زه 
ــو ــــه عــــاشــــقــــان ي ــــل يــــــو پــــــر ب
ــــور يــو ــــ％ ـــســـ３ رن ــــل پ ــــه ب ــــو پ ي
دى بـــال  کـــه  دى  ＊ـــه  کـــه  عــشــق 

ک７م ويل  ＇ه  حيران９  له  ＄ان  خپل  د 
ک７ گشت  گلو  پــر  ــورا  ب لکه  ــدام  م مــا 
ک８５دم لمبه  په  زه  به  ل７مون  غماز  د 
په زړه ک３ بل دى يار د مين３ اور  زما د 

وين３ او＊ک３  ژاړم  ــره  وي له  ب５لتون  د 
ک７م سر＊ندل  د  اشنا  خپل  په  اکبر  زه 

وگـــ７يـــه جــــوړ راتـــــه پــيــغــور دى
ــى ــل راغ ــاب ــه ک ــم پ ــي ه ــزن ــه غ ــم پ ه
ــــوار دى ــــل ت ــــه  پ ــــى  ــــل ـــغـــل راغ م
ـــور بــانــدې مــغــل راغــى پــر کــلــي ک

ـــز ـــي ـــم نــــــــــور ＇ــــــــه لــــــــــرو ت
ـــان يو ـــادق ــق کـــ３ ص ــش ــل ع ــپ ـــه خ پ
چـــ３ نـــــژدې نـــه يـــو مــهــجــور يو
پــــيــــدا کـــــ７ى زمـــــــوږ مـــــوال دى

ک７م پ＂ول  پخپله  تل  به  وير  عشق  د 
اوس به ＄م په سرتور سر فراق د گل ک７م
ک７م مل  او  گل  بزم  يار  د  به  ه５ر  ＄ين３ 
زه به سر و مال ＊ندم ديد به حاصل ک７م
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کـــــويله ږغ کا ب５لتون له السه خـــ７ې ور４％３ ژاړي لـــه پاسه  
دا مـرحبا کا ستا زموږ مواسه يه هغه لوني گوهر په خول ستا  

د خليل خان نيازي په ＄واب ک３ سلطان بهلول لودي سم د السه دا رباعي وويله:
گـــوره ور４％３ د داد لــــه پاســـــه ملک به زرغون ک７م په ورک７ه راسه  
جهان به زيب مومي زما له السه خـــــــول م３ د عدل په درو روڼ دى  

د همدې نهم３ پي７ۍ په جريان ک３ پ＋تو ادب ته )ساقي نامه( هم راغله. دا ساقي نامه 
پ＂３ خزان３ تر موږ رارسول３ ده. ساقي نامه د خمريه اشعارو يو ډول دى چ３ د ساقي، جام، 
گل، مل او صراحي صفتونه پک３ بيان８５ي. دا ډول اشعار د مثنوي په قالب ک３ ويل ک５دل. 

د پ＋تو لوم７ن９ ساقي نامه زرغون خان نورزي ويل３ ده.
زرغون خان د نوزادو له نورزو ＇خه دى. په )٩١٢هـ( د ده پ＋تو ديوان بشپ７ شوى دى. 

زرغون خان په )٩٢١هـ( په ديراوت ک３ وفات شوى دى.
د زرغون خان نورزي د ساقي نام３ پيل دادى:

مـــــرور يار م３ پخـــال ک７ه ساقي پا＇ه پياله راک７ه     
اور م３ م７ په دې اوبو ک７ه اوبه توي３ په لمبو ک７ه     

د پ＋تو ادبياتو په لرغون３ دوره ک３ يو شم５ر م５رمن３ شاعران３ هم ت５رې شوې دي چ３ يوه 
ي３ زرغونه کاک７ه ده. د نهم３ هجري پ７５ۍ په دويمه نيمايي ک３ ز４８４دل３ ده، چ３ يو حکايت 

ي３ پ＂３ خزان３ راوړى دى:
ده    ــــه  ــــص ق ــــــ３  م اور４ــــــــدلــــــــ３ 

ـــار ـــه س ورځ  پــــــه  اخـــــتـــــر  د 
ــــــــه حـــــمـــــامـــــه راوتـــــــلـــــــى ل
ــــه بــامــه ــــا ل ايـــــــرې خــــــــاورې چ
ــکــ７ ک ـــــو  س ـــــ３  ي ـــــر  س او  ـــــخ  م
ـــو ســو ـــ＋ ـــر ک ـــک بــــايــــزيــــد پــــه ش
اور بـــــل  د  يـــــم  وړ  زه  چـــــ３ 

ــــــوږه ده ـــو هــــم خ ـــات ــــه ش چــــ３ ل
ـــــــــدار روي و  چــــــ３  بـــــايـــــزيـــــد 
ـــى ـــدل ـــر４ ـــ５ پـــــه کـــــو＇ـــــه کـــــ３ ت
ــــه ــــام ــــاپ راچـــــــپـــــــه کــــــ７لــــــ３ ن
ــ７ ــــــــــاورو خ پـــــه ايـــــــــرو پـــــه خ
ســو ـــدو  ـــ５ ـــاک پ ــــه  پ ــــخ  م خـــپـــل  د 
نــســکــور ســـم  کـــ３  اور  پـــه  چـــ３ 
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د زرغون３ پ＋تو بوستان لوم７نى اخالقي اثر دى چ３ تر دې دمخه ي３ کومه ب５لگه په پ＋تو 
ادب ک３ نه لرو. همدارنگه له فارسي ＇خه د ادبي آثارو د ترجم３ تاريخ هم له زرغون３ 

＇خه پيل８５ي.
زرغونه د پ＋تو ژب３ شاعره، ژباړونک３ او ＊ه خطاطه وه. په زرغون３ پس３ بله م５رمن رابعه 
ده چ３ د ظهير الدين محمد بابر د زمان３ شاعره وه. په کندهار ک３ اوس５ده. د اشعارو ديوان 

ي３ درلود. يوه رباعي ي３ پ＂３ خزان３ راوړې ده:
په اور د غم ي３ سوى ل７مون کا ادم ي３ ＄مک３ وتـــه راستــون کا   
نوم ي３ د هغه، دلته ب５لتــون کا دوزخ ي３ روغ کا پرمخ د ＄مک３   

په دې دوره ک３ دريمه م５رمن بي بي ن５کبخته نوم８５ي. د ش５خ اهلل داد لور او د ش５خ قدم 
م５رمن وه. پالر نيکه ي３ په اشنغر ک３ اوس５دل. عالمه، زاهده او پره５زگاره ＊％ه وه.

په )٩٦٩هـ( کال ک３ ي３ د )ارشاد الفقرا( په نامه يو کتاب ليکلى و چ３ درې ！و！３ ترې 
محمد هوتک په پ＂ه خزانه ک３ راخيست３ دي. د يوې ！و！３ ＇و بيتونه ي３ په دې ډول دي:

په ظاهــــر په بـاطن سپينه په زړه ＊اد ش３ اې مؤمنـه  
په زړه ！ينگ شــه له يقينه ظاهر زهد په اخالص ک７ه  
خود نماى مه شه خودبينه شکر صبر په هر حال ک７ه  

په حکايتي آثارو ک３ په دغه دوره ک３ د دوست محمد کاک７ يو حکايتي اثر معلوم دى 
چ３ )غرغ＋ت نامه( نوم８５ي او په )٩٢٦هـ( کال ي３ په ژوب ک３ نظم ک７ى دى.

له دې کتاب ＇خه د پ＂３ خزان３ مؤلف محمد هوتک يو حکايت تر موږ رارسولى دى 
چ３ يو ＇و بيتونه ي３ دادي:

لـــه نـــيکانـــو روايت دى  هس３ تــــوگه حــــکايت دى
چ３ ي３ فيض تل جـاري دى نور محمد کاک７ راوي دى  
چ３ مـــن＋ت ي３ راته ＊ايي د نيکــونــو له خول３ وايي  
چ３ کـــــاک７ نيکـه زاهد و  لـــوى ＇＋تن له تل عابد و
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د غرغ＋ت نام３ حکايات په پ＋تو مثنوي نظم شوي وو.
په لسمه هجري پ７５ۍ ک３ په پ＋تو شعر ک３ عرفاني مضامين پراختيا مومي. دغه وخت 
دا  وو.  زاهدان  او  عابدان  صوفيان،  واړه  درې  چ３  پ５ژنو  شاعران  درې  ک３  هندوستان  په 
شاعران، شيخ عيسى مشوا１ى، شيخ علي سرور لودي او ش５خ بوستان ب４７＆ دي. له دغو 
شاعرانو ＇خه ش５خ عيسى مشوا１ى د هندوستان د افغان پاچا ش５رشاه سوري معاصر و. د 
ژوند زمانه ي３ د )٩٥٠هـ( شاوخوا ！اکل شوې ده. په پ＋تو، فارسي او هندي ژبو ي３ يوه 

منظومه رساله ليکل３ ده.
د کالم نمونه ي３ په الندې ډول ده:

په خپله کار ک７ې په خپل انکار ک７ې
کلــه بــادار يم کلــه م３ خــوار ک７ې
صفتونــو پــه  يــ３  قــادر  خــو  تــه 
کلــه م３ نور کــ７ې، کله م３ نار ک７ې
عيســى حيــران دى پــه دې شــيونو
کلــه م３ يــار کــ７ې کله اغيــار ک７ې

د يوولسم３ پ７５ۍ په لوم７يو ک３ په کندهار ک３ ش５خ صالح محمد الکوزى يو عارف 
شاعر ت５ر شوى چ３ يوه نمونه ي３ پ＂３ خزان３ تر موږ رارسول３ ده. ش５خ ډ４ر عابد او عالم 
س７ى و. خپل وخت ي３ طالبانو ته په تدريس ت５راوه او خلکو ته به ي３ د سم３ الرې الر＊وونه 

کوله.

د متن لن６يز
يوولسم３  د  او  پيل８５ي  پ７５ۍ ＇خه  له دويم３ هجري  لرغون３ دوره  ادبياتو  پ＋تو  د 
پ７５ۍ تر لوم７يو کلونو پورې رس８５ي. يا په بله وينا د امير کروړ سوري ＇خه پيل او د 
بايزيد رو＊ان تر ظهور او پا＇ون پورې رس８５ي. د لرغون３ دورې آثار د ريگويدا، اوستا 

له سندرو سره ورته والى لري، ＄که چ３ موضوعگان３ او قالبونه ي３ يو ډول دي.
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د لرغون３ دورې موضوعات د نمان％ن３ سندرې، وياړن３، ويرن３، مينه، ب５لتون او 
اخالقي ＊وون３ دي. شعرونه ي３ ساده او روان دي. پ５چلي تخيالت او لفظي صنايع 
نه لري. د غوريانو په دوره ک３ د قصيدو جوړول يو نوى پ７او دى. ددغ３ دورې آثار ل８ 
دي او يا تر موږه په محدوده توگه رارس５دلي دي او نور ي３ د زمان３ په ت５ر４دو سره له 
من％ه تللي دي، ＄که د هر شاعر او ليکوال محدودې نمون３ په الس ک３ لرو. زياتره 
کتابونه او ديوانونه د پرديو يرغلگرو )چنگ５ز، تيمور او نادر افشار( د حملو په پايله ک３ 
له من％ه تللي او لوټ شوي دي. يوازې د سليمان ماکو د تذکرة االوليا ＇و پا３１ تر موږه 

رارس５دلي دي.
په دې دوره ک３ پ＋تو ادبي آثار د بدلون، ودې او پراختيا په حال ک３ دي؛ ＄که په 
همدغه دوره ک３ د خپلو ملي اوزانو تر＇نگه قصيده، قطعه، غزل او مثنوي هم رامن％ته 
ک８５ي. د محتوا له اړخه پ＋تو شعر د ژوند ب５الب５ل موضوعات خپلوي، لکه: د رزم و 
بزم خبرې، ديني او عرفاني موضوعات، اخالقي پند و نصايح، وعظونه او نور... د 
آثار هم په دې  نامه، حکايتي  شعر ＄ين３ ＄انگ７ي معنوي ډولونه لکه وياړنه، ساقي 

دوره ک３ رامن％ته ک８５ي.
د دريمي هجري پ７５ۍ په دوران ک３ له عربي ＇خه پ＋تو ته ژباړه پيل８５ي، ورپس３ له 

فارسي ادبياتو سره پ＋تو ادبيات اړيک３ پيدا کوي.
د سعدي بوستان په لسمه هجري پ７５ۍ ک３ د يوې پ＋تن３ م５رمن３ له خوا ترجمه 
ددغ３  پيل８５ي.  ک３  پ７５ۍ  لسمه هجري  په  ژباړه  فارسي ＇خه  له  توگه  دې  په  ک８５ي، 
دورې آثار په غور، سليمان غر او ملتان ک３ رامن％ته شوي، يعن３ دغه وخت پ＋تانه 
له پ＋تونخوا ＇خه نيول３ تر هندوستان پورې اوس５دل. د دې دورې آثار په دوو لرغونو 
تذکرو پ＂３ خزان３ او تذکرة االوليا ک３ راغلي دي. د دې دورې په آثارو ک３ د پ＋تو خپل 
زاړه لغتونه او ترکيبونه شته چ３ ＄ين３ ي３ اوس په محاوره ک３ نه استعمال８５ي. ددغ３ 

دورې آثار په وروستيو ک３ له عربي او فارسي ＇خه په کلماتو ک３ اغ５ز قبلوي.
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١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي.
�د پ＋تو لوم７نى شعر ＇ه وخت او د چا له خوا ويل شوى دى؟ t

�په لرغون３ دوره ک３ پ＋تو قصيده ويونکي ＇وک وو؟ t
ثار تر موږ پورې چا رارسولي دي؟ � tد لرغون３ دورې آ

�د لرغون３ دورې کوم３ ＊％ينه شاعران３ پ５ژنئ؟ t
د  لرغون３ دورې  يوه ډله دې د  په ＇لورو ډلو وو４شي  ٢_ ＊وونکى دې زده کوونکي 
شاعرانو نومونه، بله ډله دې کتابونه، بله ډله دې د شعر د ＄انگ７نو او ＇لورمه ډله دې د پ＋تو 

ادب اړيک３ له نورو ژبو سره په ＇و کر＊و ک３ وليکي.
٣_ د مقاومت شعر ＇ه وخت او د چا له خوا پيل شو؟

٤_ زده کوونکي دې په متن ک３ عام او خاص نومونه پيدا او وليکي، بيا دې په وار سره 
په ！ولگي ک３ ووايي.

٥_ په لرغون３ دوره ک３ نثر ليکل ＇ه وخت پيل شول، له دغ３ دورې ＇خه موږ د نثر 
کومه نمونه لرو؟

٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ استعمال ک７ي:
مخسور   زړن  پلن  د＊ن   ايوادونه   لتاړ  
مهجور   رو１لى  سوبه   گروه  ستايوال        دري＃  

مرحبا مواس  خول   کويله        ＊ندم 

 
زده کوونکي دې په کور ک３ لوست په غور سره ولولي او ددغ３ دورې په مهمو ！کو دې 

خپل نظر وليکي، په بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده



٩١

＊％３ او لن６ۍ
ديارلسم لوست 

تاس３ په ت５رو درسونو ک３ ولوستل چ３ د پ＋تو شفاهي منظوم ادبيات په دوو ډلو و４شل 
ک８５ي. يوه ډله ي３ عام３ سندرې دي او بله ډله ي３ خاص３ سندرې دي. خاص３ سندرې هغه 
بدل３، بگت９،  له خوا جوړې شوي دي. لکه چاربيت３،  نالوستو ولسي شاعرانو  د  دي چ３ 
لوب３، داستان، مقام، کسرونه او نور... عام３ سندرې هغه دي چ３ ويونکي ي３ نه دي معلوم 
او په ！ول ولس پورې اړه لري. لکه لن６ۍ، سروکي، نارې، د ＊ادۍ بدل３ او نورې. د عامو 
سندرو يو ډول لن６ۍ دي چ３ د پ＋تو په منظومو شفاهي ادبياتو ک３ يو مشهور ډول دى. له 
لن６يو سره ！ول پ＋تانه آشنا دي. لن６ۍ دوه مسريزه منظومه ده چ３ لوم７ۍ مسره ي３ لن６ه نهه 
س５البه او دويمه ي３ اوږده ديارلس س５البه ده. په دغه لن６ه منظومه ک３ يو بشپ７ مضمون ＄ايداى 
شي. لن６ۍ په مختلفو سيمو ک３ په مختلفو نومونو ياد８４ي، لکه: لن６ۍ، ！په، ！يک９، مسره 

او نور...
په دې لوست ک３ په هغو لن６يو غ８４８و چ３ د ＊％و له خوا ويل شوي دي.

_ ول３ ＊％３ لن６ۍ وايي؟
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لکه ＇نگه چ３ مخک３ مو وويل د لن６يو ويونکي معلوم نه دي. لن６ۍ د عام ولس دي. 
يو شپون، يو او＊به، يو بزگر او په زياته اندازه زموږ کليوالو ＊％و ډ４رې لن６ۍ ويلي دي. يا په 

بله وينا ＊％３ د لن６يو په ايجاد ک３ ډ４ره برخه لري.
په ！ولنه ک３ د ＊％３ د ژوند شرايط په خاصه توگه سخت دي، تر هر ＇ه دمخه دا ！ولنه 
د نارينه وو ده او نارينه وو د ＄ان لپاره جوړه ک７ې ده. د ！ولن３ اساسي ارز＊تونه د نارينتوب 
ارز＊تونه دي. په دې ！ولنه ک３ په ＊％３ باندې دوه ډوله فشارونه را＄ي، فزيکي او اروايي. په 
فزيکي لحاظ د کور ！ول درانه کارونه د ＊％３ په غاړه دي. د کروندې يو ＇ه برخه په نارينه 

وو پورې اړه لري، خو نور ډ４ر وخت ي３ هس３ ت５ر８４ي.
＊％ه له سهار ＇خه تر ماخوستنه يوه ش５به کراره نه ک５ني. د فصلونو په وخت ک３ هم 
＊％ه له نارينه وو سره د يوې، لو او درمندونو په را！ولولو ک３ پوره مرسته کوي. برس５ره پر دې 
په ورځ ک３ دوه ＄ل３ د اوبو راوړل، د اوالدونو روزنه، ډوډۍ پخول،  ک＂９ پخول او جام３ 

گن６ل او پريمن％ل او نور داس３ ډ４ر کارونه ＊％３ سرته رسوي.
هغه ＇ه چ３ ＊％ه ＄وروي، هغه د دې روحي فشار دى او احساس کوي چ３ د دې 
انساني ＊％ينه طب５عت د پ＋و الندې ک８５ي او يا ورته په سپکه سترگه کتل ک８５ي، همدغه 
د روحي فشارونو له کبله د مقاومت تر＇نگه عکس العمل ＊کاره کوي او د خپل عکس 
العمل لپاره د سندرې )لن６ۍ( الره غوره کوي او په لن６يو ک３ د خپل اعتراض غ８ پورته کوي 

او هغه ＇ه چ３ په ＊کاره ډول ي３ نه شي ويلى په لن６يو ک３ ي３ بيانوي.
لن６ۍ د پ＋تو د ولسي ادب روح دى او د ژوند ！ولو اړخونو پک３ انعکاس موندلى دى. 
＊％３ چ３ په عنعنوي توگه له ډ４رو پابنديو سره مخ دي او په ډ４رو موضوعاتو ک３ د وينا، 
مشورې او تصميم حق نه لري، نو خپل دغه تاثرات په لن６يو ک３ ＇رگندوي چ３ د دوى دغه 

＇رگندونه بيا ډ４ر ژر په ！ولنه ک３ خپر８４ي.
د خپل３  پابندۍ غندي،  ！ولنيزې  د هرې موضوع ＇رگندونه کوي.  لن６يو ک３  په  دوى 
مين３، غم او خو＊９، د وصال خو＊ي او د فراق غم او غوس３، فخر او وياړ، ننگ او غيرت 
او د ＄ينو ！ولنيزو عنعناتو او دودونو ＇رگندونه کوي. د ژوند حقيقتونه يو په يو بيانوي او 
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ناوړه خواوو ته ي３ په انتقادي توگه گوري. زموږ په ！ولنه ک３ اکثره ＊％ه د عنعنوي او رواجي 
زن％يرونو په ک７يو ک３ بنده ده او د دې انساني نفس ي３ قيد ک７ى دى.
خـــــدايـــــه پـــــه ＇ـــــه گـــــنـــــاه کــــ４７ــــ８م
يمه نــاســتــه  ــ３  ک لمبو  ســـرو  ــه  پ ســتــي  لــکــه 

په لن６يو ک３ ب３ شماره کردارونه تر سترگو ک８５ي چ３ يو مهم کردار ي３ ＊％ه ده. ＊％ه 
له هر موقف ＇خه لکه خور، ماندينه، مور،  ！ولنه ک３ ده، هماغس３  په  لکه ＇نگه چ３ 

خورزه، ور４ره او مين３ په توگه را＇رگند８４ي.
ډولونه  دا مظلوميت مختلف  او  د دوى مظلوميت دى  لن６يو عامه موضوع  د  د ＊％و 
ددوى  ک３  ！ولنه  په  او  مظلوميت  ک３  کور  په  م７５ه  د  مظلوميت،  ک３  کور  په  پالر  د  لري. 

مظلوميت.
ـــــــه ظـــالـــمـــه پـــــر مـــــخ مـــــ３ مـــــه وه
ــه واړومــــه ــات ـــ３ ســتــرگــ３ چ د او＊ــکــو ډک

کوم تاوتريخوالى چ３ له ＊％و سره ک８５ي او يا جبري ودونو ته اړ ايستل ک８５ي او يا د ولور 
په وړاندې په جبري توگه د زيات عمر خاوند ته نکاح ک８５ي، دا ！ول په هغو لن６يو ک３ وينو 

چ３ د ＊％و له خوا ويل شوي دي.
د ＊％و لن６ۍ د دوى د ژوند هغه ر＊تيني هنداره ده چ３ زياتى او کمى پک３ نشته.

ـــ８ي ـــار４ ق دادا  خــــــورم  ډوډۍ  چــــ３ 
چ３ روپ９ شرنگ ک７ي دادا شين له خندا شينه

ـــــــه يـــم ـــــکـــــره ن ـــــن ـــــــم م ــــه ي ــــن ــــي م
＄ينه ＇وکو  په  چ７و  د  م３  خال  شينکى  که 

نـــــورو د  يـــــ３  واک  زمــــــا  ـــــــورت  ص
ــونــه بــ３ واکــــه صــورت تــه واخــلــ３ دا  ـــه  رب
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وکـــــ７ه کـــــ３  در  پـــــه  اهلل  د  ســـــــوال 
ورکوينه ته  مــالــدار  ما  دى  ــودي  س م３  پــالر 

ــــــه واي ــــــه  ت دادا  ــــــ３  ب ــــــ３  ب زمــــــــا 
ــاکــامــه نــاســتــه يمه ــه ن ــم ل ــه ي خــوشــحــالــه ن

ــه ش مـــــه  روزي  دې  ــــري  ــــاف ــــس م
يمه اي＋３  پرې  ويــده  خوله  سپينه  په  دې  زه 

لکه ＇نگه چ３ ＊％３ د تاريخ په اوږدو ک３ د وطن او استقالل ساتن３ په وخت ک３ له 
خپلو نارينه ورو１و سره ＇نگ په ＇نگ در４دلي دي، د خپلو م７５انو او کارنامو يادونه ي３ په 
لن６يو ک３ ک７ې ده. په دغس３ حساسو حالتونو ک３ ي３ نارينه وو ته روحيه ورک７ې او د دوى 
د ه）ون３ له کبله هم برى تل زموږ د خلکو په نصيب شوى دى. د ميوند په جگ７ه ک３ د 

مالل３ لن６ۍ يوه تاريخي ب５لگه ده:
ــد نـــه شــوې ــ５ ــه کـــه پـــه مــيــونــد کـــ３ ش
ساتينه دې  ــه  ت ننگ９  ــ３  ب ــيــه  الل ــ８و  ــداي خ

نور مثالونه ي３ هم ډ４ر دي لکه:
ـــ８ي ـــ５ ـــرات ـــي ــــــور وربــــــــل مـــــ３ م کـــــه ت
ايــســارومــه ــه  ن ــان  جــان دى  جنگ  وطــن  ــه  پ

ــــي ــــه راش جـــانـــانـــه داســـــــ３ وخـــــت ب
چ３ ！وپک واخلو الس تر الس مورچل ته ＄ونه

ــــه کـــ７ي ــــــوره ن ــــه ＇ــنــگــه ت ــــان ب جــــان
＄مه ورســـــره  زه  ــه  ــل ــورچ م نــيــمــايــي  تـــر 
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＄ين３ ＇７５ونکي وايي چ３ لن６ۍ د يوې نيم３ مسرې شعر دى. په دې يوه نيمه مسره 
ک３ پوره او بشپ７ه معنا پرته ده. په دې يوه نيمه مسره ک３ د مطالبو يو سمندر په غور＄نگونو 
دى. په دې شعر ک３ د ت５ر وخت د يوې پ５＋３ شوې حادث３ سببونه او پايل３ بيان８５ي. چ３ 
ددغس３ يوې لن６ۍ په يادولو سره لوستونکي ته په ذهن ک３ د ت５رې پ５＋３ يو بشپ７ ان％ور 

رامخته ک８５ي:
مــــ７ کـــ７ې ـــــرې  پ مــــ３  ــه الســـــه  ــل ــپ د خ
دروخــتــمــه ـــام  ب ــر  پ زه  وشـــوې  ډزې  ــ３  چ

په لن６يو ک３ ＊％و د پ＋تني ！ولن３ کمزورى اقتصادي حالت ډ４ر ＊ه ＇رگند ک７ى دى. 
نوکري او مسافري چ３ دواړه سره ت７لي دي او دې دواړو خواوو چ３ ＊％３ ＄ورولي دي نو 

بيا ي３ دا درد په لن６يو ک３ داس３ بيان ک７ى دى:
ـــــــاد وي ــــــوم وطــــــن آب پـــــه تـــــا بـــــه ک
يمه ناسته  کــ３  ــ９  ــروږم ت ــه  پ ب５لتون  د  زه 

ـــانـــه جـــان دى  نـــــه  ـــور  ـــغ ـــ５ پ نـــيـــســـتـــي 
ک７مه ــاره  ــپ ل ســتــا  ميچنه  چــربــانــگ  د  زه 

دى وار  ــــــ６ې  ک د  ـــا  ـــي ب مـــــ３  ـــا  ـــب س
غمونه زړه  پـــه  ــوم  ــل چ ــه  ــ６ون ــن پ ســـر  پـــه 

کـــ７ې وران  ـــــــازار  ب قـــطـــر  د  خــــدايــــه 
دينه ناست３  کون６ې  جون３  ک３  م７５و  شتو  په 

ــــ７ه مـــــســـــافـــــري پــــــه بــــــ３ غــــمــــ９ ک
يمه نــاســتــه  دې  ــه  ــام ن ــه  پ خپله  دې  ــه  ــرل ت
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د متن لن６يز:
لن６ۍ د منظومو شفاهي ادبياتو يو مشهور ډول دى چ３ ويونکي ي３ معلوم نه دي او 
د ！ول ولس گ６ مال دى. لن６ۍ د شفاهي ادبياتو په عامو سندرو ک３ را＄ي چ３ د ＊％و 
برخه پک３ ډ４ره زياته ده. لن６ۍ دوې مسرې لري چ３ لوم７ۍ ي３ لن６ه نهه سيالبه او 

دويمه ي３ اوږده ديارلس سيالبه ده.
په لن６يو ک３ ！ول پ＋تانه او په ت５ره بيا ＊％３ د خپل ژوندانه خو＊９ او ناخوال３ يو په 

يو بيانوي.
د ژوندانه ډ４ر هغه اړخونه چ３ دوى ي３ د ويلو حق نه لري په لن６يو ک３ ＇رگندوي. 
او خپل３  احساسات  دردونه،  ده چ３ خپل  وسيله  يوه  تسکين  د  لپاره  د ＊％و  لن６ۍ 
غو＊تن３ پک３ بيانوي. په عامه توگه د ！ولو پ＋تنو ژوند او په ت５ره د ＊％و د ژوندانه داس３ 
کوم اړخ به نه وي چ３ په لن６يو ک３ نه وي ＇رگند شوى. انساني مينه، خواري، مزدوري، 
مسافري او جال وطني، پ＋تني عنعنات، وطن ساتنه او م７５انه، تاريخ او تاريخي پ３＋５، 

گودر او ريبار، ستاينه او غندنه او د ور＄ني ژوند ！ول اړخونه د لن６يو موضوعات دي.
مسره،  ！په،  لن６ۍ،  لکه:  ياد８４ي،  نومونو  مختلفو  په  ک３  مختلفو سيمو  په  لن６ۍ 
！يک９ او نور... لن６ۍ د ＊％و د اظهار يوازين９ وسيله ده چ３ خپل هر ډول احساسات 
پک３ په ر＊تيني ډول ＇رگندوي او وجه ي３ داده چ３ د لن６يو ويونکي معلوم نه وي او د 

چا نوم ورپورې ت７لى نه وي.
د لن６يو له مطالع３ ＇خه زموږ د خلکو ژوند، تاريخ، دود دستور،  ک７ه وړه او د دوى 

＄انگ７ي خصوصيات ＇رگند４داى شي.
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١_ زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي او بيا دې په متن ک３ راغل３ يوه، يوه لن６ۍ 
معنا ک７ي.

بيا دې په  او  ٢_ زده کوونکي دې د الندې لن６يو مفهوم په خپلو کتابچو ک３ وليکي 
！ولگي ک３ واوروي.

ــد نـــه شــوې ــي ــه کـــه پـــه مــيــونــد کـــ３ ش
ساتينه دې  ــه  ت ننگ９  ــ３  ب ــيــه  الل ــ８و  ــداي خ

مــــ７ کـــ７ې ـــــرې  پ مــــ３  ــه الســـــه  ــل ــپ د خ
دروخــتــمــه ـــام  ب ــر  پ زه  وشـــوې  ډزې  ــ３  چ

ــــــه واي ــــــه  ت دادا  ــــــ３  ب ــــــ３  ب زمــــــــا 
ــاکــامــه نــاســتــه يمه ــه ن ــم ل ــه ي خــوشــحــالــه ن

٣_ زده کوونکي دې په وار سره يوه يوه لن６ۍ له خپله ＄انه ووايي، موضوع او مفهوم 
دې په خپلو خبرو ک３ ＇رگند ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�لن６ۍ د جوړ＊ت له مخ３ ＇ه ډول شعر دى؟ t

�لن６ۍ په کومو نومونو ياد８４ي؟ t
�لن６ۍ په کومو سندرو ک３ را＄ي؟ t

�لن６ۍ د چا له خوا ＇خه ويل ک８５ي؟ t

فعالیتونه
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٥_ په متن ک３ راغل３ لن６ۍ په غور سره ولولئ. په دغو لن６يو ک３ نومونه، صفتونه او 
فعلونه په ن＋ه ک７ئ او په وار سره ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.

٦_ زده کوونکي دې په وار سره د الندې لن６يو مفهوم په خپلو خبرو ک３ ووايي:
ــــــول ــــه وش ـــــي فــــصــــلــــون ـــــ８ن ــــــه س ک
ــــي د ســــره ســـالـــو ويـــلـــي ديــنــه مـــاتـــه الل

وې نـــــه  ــــ３  ــــل وت وې  دې  ـــ３  ـــرگ ـــت س
ليدمه دې  ــه  ن ــدم  ــوي ل دې  مــالــت  ــه  پ ــ３  چ

فعل هغه کلمه ده چ３ له درې گونو زمانو ＇خه په يوه ک３ د يو کار ک５دل ＇رگند 
ک７ي.

لکه: خوړل، تلل، کول، ک７ل.
زه کتاب لولم، هغه والړ، مالل９ تلل３ وه.

٧_ زده کوونکي دې د لن６يو موضوعات وليکي او ودې وايي چ３ لن６ۍ زموږ د ژوند 
کوم موضوعات راچاپ５روي، بيا دې په وار سره په ！ولگي ک３ ولولي.

                                                                                  
زده کوونکي دې په خپل کور ک３، له خلکو، )په ت５ره بيا د کور له ＊％و او نجونو ＇خه( 
يا له خپل شاوخوا خلکو ＇خه لس لس لن６ۍ چ３ په دې لوست ک３ نه وي راغلي، په خپلو 

کتابچو ک３ وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ واوروي او خبرې دې پرې وک７ي.

كورن９ دنده
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افضل خان او تاريخ مرصع

＇وارلسم لوست

په پ＋تو ادب ک３ ډ４ر نوميالي ليکوال ت５ر شوي چ３ په خپل وخت ک３ ي３ د قدر وړ أثار 
ليکلي او پ＋تو ادب ي３ پخپلو ليکنو ب６اى ک７ى دى.

له رو＊انيانو نيولى، بيا تر خوشحال کورن９ پورې او له دوى راوروسته د پ＋تو ادب ＄النده 
او غني دوره ده چ３ پ＋تو ادب پرې ＊کلى دى.

د خ＂کو په کورن９ ک３ ډ４ر شاعران او ليکوال ت５ر شوي چ３ موږ ته ي３ د شعرونو ديوانونه 
او نور کتابونه پات３ دي. ددغ３ کورن９ يو نوميالى ليکوال افضل خان خ＂ک دى چ３ پخپله ي３ 
هم پ＋تو ادب ته د پاملرن３ وړ خدمتونه ک７ي دي او نور ي３ هم دغه خدمت ته ه）ولي دي. 
په دې درس ک３ به تاسو د افضل خان خ＂ک په اړه يو ل７ معلومات ولولئ چ３ د ده له ژوند 

او کتابونو سره آشنا شئ.
_ د تاريخ مرصع په اړه مو دمخه ＇ه معلومات درلودل؟

_ د افضل خان نوم مو دمخه اور４دلى و، که مو اور４دلى وي په اړه ي３ خبرې وک７ئ.
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افضل خان  دى چ３  کتاب  ارز＊تمن  او  مهم  يو  ک３  تاريخونو  پ＋تنو  په  مرصع  تاريخ 
خ＂ک ليکلى دى. تاريخ مرصع په پ＋تو ژبه ک３ د پ＋تنو لوم７نى تاريخ دى چ３ د پ＋تنو 
په اړه ډ４ر معلومات لري. افضل خان خ＂ک په ١٠٧٥هـ. ک３ پيدا شوى او تر ١١٦١ يا 

١١٦٤ پورې ي３ ژوند ا！کل شوى دى.
افضل خان خ＂ک د اشرف خان هجري زوى او د خوشحال خان خ＂ک لمسى دى. له 
کوچنيوالي ＇خه هو＊يار او بيدار و. خوشحال خان هم پخپله کورن９ ک３ ده ته زياته پاملرنه 
کوله او زياته هيله ي３ ورته لرله. دى هم له خپل نيکه سره په ＄ينو سفرونو او کله کله د 
＊کار کولو په وخت ک３ ملگرى و. خوشحال خان په خپل ژوند ک３ د قوم مشري د ده پالر 
اشرف خان هجري ته وسپارله، خو اشرف خان د خپل ورور بهرام په اختالف ک３ د مغلو 
د حکومت په الس ک３ ولو４د او هند ته زنداني ول８５ل شو چ３ له ＇وارلس کاله زندان ＇خه 

وروسته په هند ک３ م７ شو.
کله چ３ اشرف خان هجري د بهرام خان په لمسه د اورنگ زيب حکومت بندي ک７، نو 
بهرام خان د قوم د مشرتابه واک پخپل الس ک３ واخيست او د خوشحال خان له خوا  هم 

مشري افضل خان ته وسپارله شوه.
د بهرام خان تر م７ين３ وروسته افضل خان په مستقله توگه د خپل قوم سردار شو. ويل 

ک８５ي چ３ يو شپ５ته کاله ي３ د خپل قوم مشري وک７ه.
افضل خان د قوم د مشرۍ تر ＇نگه پ＋تو ادب ته هم ډ４ر خدمتونه وک７ل. ＊ه شاعر و 
او په تاريخ ليکلو ک３ ي３ لوى الس درلود. همدارنگه يو ＊ه ژباړونکى و. د شعرونو ديوان 

ي３ نه دى راپات３.
د افضل خان خ＂ک له مهمو آثارو ＇خه يو هم )تاريخ مرصع( دى چ３ قلمي نسخ３ 

ي３ په )بر！ش( موزيم، هند، بنگال او الهور ک３ شته.
د تاريخ مرصع په لوم７ۍ برخه ک３ د ملک طالوت او خالد بن وليد بيان راغلى دى. 

ورپس３ اووه دفترونه په دې ډول دي:
لوم７ى دفتر د لودي پاچاهانو حاالت بيانوي. دويم دفتر د سوريانو په باره ک３ دى. دريم 
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دفتر د لويو پ＋تنو اميرانو حاالت بيانوي. ＇لورم دفتر د کابل د صوب３ پ５＋３ ＇رگندوي.
په پن％م دفتر ک３ د س７بني او نورو پ＋تنو قومونو بيان راغلى دى. شپ８م دفتر د خ＂کو د 
قبيل３ حاالت او جگ７ې بيانوي. په اووم دفتر ک３ د پ＋تنو بزرگانو حاالت او د ژوند پ３＋５ 

راغلي دي. د کتاب په وروست９ برخه ک３ د پ＋تني قبايلو نسب نامه راوړل شوې ده.
)مخزن  د  هروي  اهلل  نعمت  خواجه  د  ک３  ليکلو  په  تاريخ  دې  د  خ＂ک  خان  افضل 
له  خان  خوشحال  د  او  االبرار(  )تذکرة  او  االسالم(  )مخزن  له  درويزه  اخوند  د  افغاني(، 

)بياض( ＇خه گ＂ه اخيست３ ده.
په دې کتاب ک３ تر ١١٣٦هـ.ق. پورې واقعات راغلي دي، خو دا نه ده معلومه چ３ 
د کتاب ليکل ي３ ＇ه وخت پيل ک７ي او په کومه ن５＂ه پاى ته رس５دلى دى. تاريخ مرصع په 
اصل ک３ د پ＋تنو تاريخ دى، خو په ضمني توگه د هندوستان د تاريخ پ５＋３ هم پک３ راغلي 

دي.
د تاريخ مرصع نثر روان او ساده دى. جمل３ ي３ لن６ې لن６ې او د پ＋تو سوچه کلمات 

استعمالوي. ＄اى، ＄اى پ＋تو متلونه هم راوړي.
مشکل او نا آشنا لغتونه نه کاروي. ＄ين３ ترکيبونه ي３ فارسي ژب３ ته نژدې دي. تاريخ 
مرصع د دوست محمد کامل مومند په مقابله او سريزه په ١٩٧٤م. کال ک３ خپور شو. د 

کتاب د مخونو شم５ر )١٤٩٤( ته رس８５ي.
د تاريخ مرصع د نثر نمونه:

))ميرزا بله چاره ب３ له صلح３ ونه ليدله، س７ي ي３ تر ميان ک７ل. راوي３ بلل، ورته ي３ 
ډ４ر  په عقل ک３ سازوار دي ＄که  پ＋تانه چ３  ما کور هم ستاسو خپل دى.  وويل چ３ د 
نفساني دي. په ل８ سود مقصود ډ４ر بهبود تر شا کوي. ورځ په ورځ به مشرانو د اولس ميرزا 

ته امد و رفت کاوه.
يوه ورځ اته سوه کسه راغلل. همگي ب３ وسل３. يو محمود د محمد چغرزي زوى يو 

چ７وک９ په خپله ب６ه وړې وه. چ３ ورننوتل، د ميرزا بدنيتي ي３ وليدله.
هغه دې نورو ته ووې چ３ که وايئ زه به مرزا م７ ک７م. هغو نورو منع ک７ چ３ حق د نمک 
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ساتلى بويه. موږه سره بد نه کا. دا چوغلي جنکا گيگيا１ي ک７ې وه چ３ دا هومره ډ４ر به يو 
＄ل３ بيا نه مومي او له دوی نه په نيک９ خالص نه ش３. دا وخت غنيمت وگ２ه او واړه قتل 

کا.
واړه ي３ وت７ل، يو، يو ي３ وواژه. په هغه وخت يو لوى ملک د ميرزا په خدمت عرض 

وک７و چ３ دوه التماس ارزو لرم که قبول شي. ميرزا ووې چ３ قبول دي.
اول ي３ دا ووې چ３ وراره زما ملک احمد له قيده خالص شي. بادشاه ي３ خون معاف 
که، بل دې د اولس اطفال بند نه شي. بلکه پر８４دئ هر لور ته چ３ درومي. ميرزا قبول ک７. 
ميرزا ورته ووې چ３ زما گمان وو چ３ ته به خپل سر غواړې يا به دوه کسه ＄وانان غواړې. 
ده ورته ووې چ３ تر دې واړو زه ＊ه نه يم. که دومره عزيزان م３ مري زه به خپل ＄ان په ＇ه 

خالصوم.((
د افضل خان بل کتاب علم خانه دانش دى چ３ د فارسي د کليله و دمنه پ＋تو ژباړه ده. 
د لرغوني هند د غه کتاب )پنج تنترا( په )٢٠٠ق.م.( ک３ حکيم بيديايي په سنسکرت ک３ 
ليکلى و. دغه کتاب بيا وروسته په پهلوي، عربي، يوناني، فارسي ژبو وژباړل شو. د اکبر 
پاچا په وخت ک３ د هغه يو درباري عالم او ليکوال ابو الفضل دا کيس３ په فارسي ژبه د 
 ﾢعيار دانش( په نوم ترجمه ک７ې وې، چ３ افضل خان له همدې کتاب ＇خه د )علم خان(

دانش( په نوم پ＋تو ته وژباړه.
افضل خان د دې کتاب د ژباړلو په هکله وايي: ))وپوه８５ه چ３ کتاب د کليله او دمنه 
جمع ک７ى د هندوستان دانشورانو دى. هم５شه به دانايان او عالمان د يونان د فارس په دا 
فکر وو چ３ يو کتاب د ملوکانو د پاره دستور العمل ساز ک７و. اما دا له چا ونه شوه. مگر د 
هندوستان په حکيمانو ساز شو، لوى لوى خبرې ي３ د ب３ زبانو جمع ک７ې. فايدې ي３ پک３ 
مالحظه ک７ې، حکمت د پند خبرې د حکيمانو چ３ دارو د رن＃ د نادانانو او غذا و قوت د 
دانايانو دى. په طريق د هزل مطايب３ دواړه چ３ دانايان ي３ د حکمت نه پند واخلي او نادانان 
ي３ رغبت قص３ او افسان３ ته وک７ي. په رغبت په محبت ي３ ياد ک７ي او خورد ساالن چ３ په 
مقام د تحصيل د علم ک３ دي په گومان د علم و پند يادول په دوى گران نه دي چ３ په عقل 



١٠٣

تجربه ورسي. هغه چ３ دوى ياد ک７ي دي له هغو افسانو نه نفع واخلي او د عقل په خزانه 
دانشمند شي.

مثال د دې خبرې داس３ دى لکه ＇وک په هلکوال９ کم عقل وي او په مرتبه د عقل 
ورسي، په خزانه پ５（ شي چ３ پالر د ده د پاره ساتلى وي. په هغه توانگر شي او باقي عمر 

له ترده فارغ شي.((
افضل خان خ＂ک سرب５ره پر دې چ３ يو مورخ، ژباړونکى، ليکوال او شاعر و، د خپل３ 
ډ４ر  ته  ادب  او  پ＋تو ژب３  ي３   بنس پر  او د همدغ３ مين３  مينه درلوده  ډ４ره  ي３  ژب３ سره 

خدمتونه وک７ل.
د ده پر غو＊تنه له عربي او فارسي ＇خه پ＋تو ژب３ ته ډ４ر کتابونه وژباړل شول، لکه: د 
گوهر خان خ＂ک )قلب السير( د محمد مظفر تاريخ اعثم کوفي او د عبدالحليم اختيارات 
بديع３. د فرهنگي زيرمو د غني کولو او خوندي کولو لپاره ي３ هم کاتبانو ته دنده وسپارله 
چ３ د پ＋تو آثارو ＇خه ＇و نقلونه وليکي. همدارنگه د خپل نيکه خوشحال خان خ＂ک 

خواره واره آثار ي３ را！ول او ترتيب ک７ل.
د خوشحال خان د کلياتو او نورو آثارو ي３ ＇و، ＇و نسخ３ ترتيب ک７ې، افضل خان 
پخپله هم کتابونه ژباړل او نور ي３ هم ه）ول چ３ د پ＋تو ژب３ د ب６ايتوب په کار ک３ ون６ه 

واخلي.
د افضل خان خ＂ک نثر د خوشحال خان خ＂ک او عبدالقادر خان خ＂ک له نثر ＇خه 
وروسته د خپل وخت يو ＊ه او غوره نثر گ２ل شوى دى. د تاريخ مرصع نثر تاريخي نثر دى 
او د علم خانه دانش نثر قصه يي نثر دى. لکه ＇رنگه چ３ مخک３ يادونه وشوه د افضل 
خان خ＂ک د نثر جمل３ او ترکيبونه آسان او روان دي. وړې او لن６ې جمل３ کاروي چ３ 
مطلب ترينه په آسان９ اخيستل ک８５ي، خو دغه نثر د هندي او فارسي ＄انگ７ي اصطالحات 

او کلمات ډ４ر لري. 
د نثر ادبي ＊کال ي３ کمه ده او ادبي ارز＊ت ي３ ل８ دى. يوازې د پ＋تو په تاريخي نثرونو 



١٠٤

ک３ د پاملرن３ او مطالع３ وړ نثر دى ＄که چ３ د پ＋تنو لوم７نى موجود تاريخ دى. د تاريخ 
مرصع په نثر ليکنه ک３ افضل خان د خوشحال خان خ＂ک د نثر ليکن３ د سبک پيروي 

ک７ې ده.
د خوشحال خان بياض ي３ هم ک م په تاريخ مرصع ک３ را اخيستى دى.

نه دى  تراوسه  افضل خان خ＂ک شعرونه هم ويل، خو د شعرونو د ديوان ＇رک ي３ 
لگ５دلى. د افضل خان د شعرونو يوه نمونه په تاريخ مرصع ک３ او بله په علم خانه دانش ک３ 

راغل３ ده:
دى عيــان  راتــه  همگــي  مــو  کاروبــار 
دى بيــان  بــل  د  حاجــت  ＇ــه  تــه  عيــان  و 
جمــع بلــه  و  شــول  خــالف  د  ســيالبونه 
دى روان  غونــدې  آباســيند  د  لنــ６ى  بيــا 
وي مصفــي  زنــگاره  لــه  چــ３  آئينــه 
دى نمايــان  کافــورو  پــه  مــخ  زنگــي  کــه 
)له تاريخ مرصع ＇خه(

صــورت مــ３ هــر ＇ــو کــه ډ４ــر زبــون دى
دى يــون  النــدې  د  ＄مکــ３  د  مــ３  کــه 
خو＄ــم اشــنا  د  لــوري  پــه  بــه  زه 
دى شــواخون  پــه  ＇ــو  هــر  مــ３  يــون  کــه 
)له عيار دانش ＇خه(

د متن لن６يز
افضل خان خ＂ک د خ＂کو د کورن９ يو رو＊انه ستورى و. د اشرف خان هجري زوى 
او د خوشحال خان خ＂ک لمسى دى. په ١٠٧٥هـ ک３ ز４８４دلى او تر ١١٦١ يا ١١٦٤هـ 

پورې ژوندى و. دى له خپل پالر ＇خه وروسته د قوم مشر او سردار و.
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مشهور آثار ي３ )تاريخ مرصع( او )علم خانه دانش( دي. تاريخ مرصع د پ＋تنو يو 
لوى او جامع تاريخ دى چ３ د لوديانو، سوريانو، خ＂کو، پ＋تنو اميرانو او پ＋تنو بزرگانو 
احوال پک３ راغلي دي. د هندوستان د مغليه حکمران３ کورن９ احوال او پ５＋３ پک３ 

هم راغلي دي.
افضل  د  دي.  راغلي  پ３＋５  او  حاالت  پورې  ١١٣٦هـ.  تر  ک３  مرصع  تاريخ  په 
خان خ＂ک بل کتاب علم خانه دانش د فارسي )عيار دانش( پ＋تو ترجمه ده چ３ په 

١١٢٨هـ. ک３ ي３ کار تمام شوى دى.
د افضل خان د شعر دوې نمون３ تر موږه رارس５دلي او نور شعرونه ي３ الس ته نه دي 
راغلي. د افضل خان خ＂ک په غو＊تنه ډ４ر کتابونه له عربي او فارسي ＇خه ژباړل شوي 
دي. د خپل نيکه آثار ي３ را！ول او ترتيب ک７ي دي. د خوشحال کليات او نور آثار ي３ 
د کاتبانو په واسطه په ＇و ＇و نسخو ک３ ترتيب ک７ي دي. په پ＋تو ژبه او ادب ک３ د دغه 

مؤرخ، ژباړونکي، ليکوال او شاعر کارونه د ستاين３ وړ دي.

ميرزا الغ بيگ د تيمور له کورن９ ＇خه د کابل والي و. )٨٥٦هـ.(

١_ زه کوونکي دې يو ＄ل متن له ＄ان سره ولولي او بيا دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه 
ووايي:

�افضل خان له کوم３ کورن９ ＇خه و پالر او نيکه ي３ ＇وک وو؟ t
ثارو خاوند دى نومونه ي３ واخلئ؟ � tافضل خان د کومو آ

�د افضل خان په کورن９ ک３ کوم شاعران پ５ژنئ نومونه ي３ واخلئ؟ t

فعالیتونه

＇رگندونه
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�د افضل خان له پالر سره ＇وک مخالف و او ＇ه ي３ ورسره وک７ل؟ t

٢_ زده کوونکي دې د تاريخ مرصع د نثر نمونه په وار سره په ！ولگي ک３ په لوړ غ８ 
ولولي او بيا دې د متن مفهوم په خپلو خبرو ک３ وړاندې ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې د افضل خان مهم ادبي خدمتونه په يوه پراگراف ک３ وليکي او بيا 
دې په ！ولگي ک３ په وار سره ولولي.

٤_ زده کوونکي دې په وار سره الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�تاريخ مرصع له ＇ه شي ＇خه بحث کوي؟ t

�افضل خان د تاريخ مرصع په ليکلو ک３ له کومو کتابونو ＇خه گ＂ه اخيست３ وه؟ t

٥_ زده کوونکي دې ＄واب ووايي چ３ د افضل خان په غو＊تنه کوم کتابونه ترجمه 
شوي دي؟

٦_ د علم خانه دانش له ترجم３ ＇خه د افضل خان مقصد ＇ه و؟
٧_ زده کوونکي دې په وار سره د افضل خان خ＂ک د شعرونو نمون３ په لوړ غ８ ولولي 

او مفهوم دې په خپلو خبرو ک３ بيان ک７ي؟

تن شاعر ＇و کر＊３  يو  په  د کورن９  په خپله خو＊ه د خ＂کو  يو  زده کوونکي دې هر 
وليکي او په بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي. 

كورن９ دنده
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پن％لسم لوست

            پ＋تو لن６ه کيسه

د شلم３ پ７５ۍ په راتگ سره د شعر تر ＇نگه د پ＋تو نثر لمن هم پراخه شوه، له پ５چلتيا 
او تکلف ＇خه ووت او د روان９، ساده گ９ او عام فهم９ الره ي３ غوره ک７ه. له زړو شکلونو 
سرب５ره ي３ نوي شکلونه هم پخپله غ８５ه ک３ ومنل. په دې معنا چ３ نوي صنفونه او ډولونه ي３ 

خپل ک７ل.
لکه لن６ه کيسه، ناول، ډرامه، سفرنامه، تکل او نور ډولونه په پ＋تو ادب ک３ رواج شول، وده 
ي３ وک７ه او پراختيا ي３ وموندله. ددغو نويو ادبي ژانرونو هر يو ي３ ＄انته ＄انگ７ى جوړ＊ت او 

چوکاټ لري چ３ د خپلو ＄انگ７تياوو له مخ３ يو له بله جال ک８５ي.
موږ په دې لوست ک３ د لن６ې کيس３ په تاريخچه باندې لن６ې خبرې لرو او د لن６ې کيس３ د 

جوړ＊ت او توکو په اړه به هم يو ل７ لن６ معلومات ولرو چ３ تاس３ ته ب３ گ＂３ نه دي.
_ لن６ه کيسه ＇ه ته وايي؟

_ په پ＋تو ک３ کوم ليکوال پ５ژنئ چ３ لن６ې کيس３ ي３ ليکل３ دي؟
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له کوم３ ور＄３ ＇خه چ３ د انسان ژوند پيل شوى دى، له هماغ３ ور＄３ ＇خه کيس３ 
هم پيل شوي دي. پخپله انسان د ژوند په اوږدو ک３ کيس３ جوړې ک７ي دي او د ژوند په زړه 
پورې پ５＋３ ي３ د کيسو په ب２ه يو بل ته ل８５دولي دي. دا کيس３ په لوم７ي سر ک３ په شفاهي 
ډول وې خو کله چ３ خط من％ته راغى نو ددغو کيسو يو ＇ه برخه په ليکلي ب２ه خوندي 
شوه. د ننن９ لن６ې کيس３ فکر هم له دغو فولکلوري کيسو ＇خه راز４８４دلى دى. ننن９ لن６ه 
کيسه چ３ په انگر４زي ژبه ک３ ورته شارټ س＂وري )Short Story( وايي لوم７ى په غرب 

ک３ رامن％ته شوه.
په ختي＃ ک３ کيسه ډ４ره زړه او لرغون３ ده. دآريايي کيسو مجموعه د )پنجا تنترا( په نامه 
له دوه زرو کلونو ＇خه زيات عمر لري. دا کتاب د ن７ۍ په ډ４رو ژبو ژباړل شوى چ３ په 
پ＋تو ک３ ي３ ژباړه درې سوه کاله د مخه افضل خان خ＂ک ک７ې ده. له لسم３ پ７５ۍ ＇خه 
راوروسته په پ＋تو ک３ د احمد اخوند لن６، لن６ حکايتونه هم شته چ３ اوسنيو لن６و کيسو 
ننن９ لن６ه کيسه چ３ په غرب ک３ ي３ شارټ س＂وري  ته يو ＇ه ورته والى لري؛ خو کومه 
بولي په نولسمه پ７５ۍ ک３ پيل شوه. لن６ه کيسه په اوسن９ ب２ه امريکايي ليکوال اډگارالن پوه 
پيل ک７ه او په ١٨٤٢م. کال ک３ ي３ ورته ＄انگ７ي اصول و！اکل. يو بل امريکايي ليکوال 
او کره کتونکي براندر ماتيوز په )١٨٨٥م.( کال ک３ په انگليسي ژبه ک３ د لن６ې کيس３ د 
نوم وړانديز وک７. اډگارالن پوه د لن６ې کيس３ بنس＂گر دى او د لن６ې کيس３ د پالر لقب ي３ 
هم گ＂لى دى. لن６ه کيسه لکه ＇نگه چ３ وويل شول په اروپا ک３ رامن％ته شوه او بيا ي３ د 
ن７ۍ ادبياتو ته الره پيدا ک７ه. له انگر４زي ادب ＇خه په تقليد په اردو ادب ک３ لن６ه کيسه 

پيل شوه.
په اردو ادب ک３ لن６ه کيسه په )١٩٠٤ _ ١٩٠٧م.( کلونو ک３ رامن％ته شوه او لوم７نى 
ليکوال چ３ په دغو کلونو ک３ ي３ لن６ه کيسه وليکله پريم چند نوم５ده. د اردو ادب په تقليد 
په پ＋تو ادب ک３ هم لن６ه کيسه د لوم７ي ＄ل لپاره د شلم３ پ７５ۍ په دويمه لسيزه ک３ پيل 
شوه. په پ＋تو ادب ک３ سيد راحت زاخيلى لوم７نى ليکوال و چ３ په )١٩١٧م.( کال ک３ 
ي３ د )کون６ې نجل９( په نوم لن６ه کيسه وليکله. په کوزه پ＋تونخوا ک３ په راحت پس３ بيا نورو 
ليکوالو د لن６ې کيس３ په ليکلو پيل وک７ چ３ د ادب دغه ډول ته ي３ وده او پراختيا ورک７ه. 
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په راحت پس３ چ３ کوم ليکواالن د لن６ې کيس３ په ميدان ک３ ＄ل５دلي دي، نومونه ي３ په 
دې ډول دي: ميا ازاد گل، سربلند خان، سمندر خان سمندر، عبدالروف نوشهروي، ماس＂ر 

عبدالکريم، مير مهدي شاه مهدي، قلندر مومند، گل افضل خان، زيتون بانو او نور...
په  او  پوهاند عبدالحى حبيبي وليکله  لن６ه کيسه  لپاره  افغانستان ک３ د لوم７ي ＄ل  په 
)توريال９ پ＋تنه(  په اخبار ک３ خپره ک７ه. دا کيسه  افغان(  )١٣١٥هـ.ل.( کال ي３ د )طلوع 
کيس３  لن６ې  ليکوالو  نورو  شم５ر  يو  وروسته  ＇خه  حبيبي  عبدالحى  پوهاند  له  نوم５ده. 
وليکل３ او دغه نوي ادبي ژانر ته ي３ وده ورک７ه. هغو ليکوالو چ３ په دې برخه ک３ کار ک７ى 
دى نومونه ي３ په دې ډول دي: موسى شفيق، ميرا جان سيال، گالب ننگرهارى، حبيب 
اهلل ت８ى، ابراهيم عطايي، محمد دين ژواک، امين افغانپور، عبدالمنان ملگرى، مصطفى 

جهاد او نور...
د لن６ې کيس３ ＄انگ７تياوې:

اډگار الن پوه د لن６ې کيس３ تعريف داس３ کوي: لن６ه کيسه هغه نثري داستان دى چ３ 
لن６ وي او له نيم ساعت ＇خه تر دوو ساعتونو پورې ختم شي. 

خو دا بايد په ياد ولرو چ３ اوس لن６ې کيس３ له دې ＇خه هم لن６ې شوي دي. د لن６ې 
کيس３ د رامن％ته ک５دو علت په دې ک３ دى چ３ ＇ومره بشري ！ولن３ د پرمختگ پ７اوونه 
وهل، نو په هماغه اندازه د انسانانو ضرورتونه او مصروفيتونه هم زيات５دل. لکه ＇نگه چ３ 
پروني انسان ډ４ر وزگار وختونه درلودل او اوږده اوږده رومانونه به ي３ لوستل، نو ننني انسان 
د ډ４ر مصروفيت له کبله دا کار نه شو کوالى، خو د دې اړتيا ي３ هم محسوسوله چ３ خپله 
ادبي تنده ماته ک７ي. همدغه وجه وه چ３ اوږدو کيسو خپل ＄اى لن６و کيسو ته پر４＋ود او په 
داستاني ادب ک３ لن６ه کيسه خلکو ته ډ４ره په زړه پورې شوه. د لن６ې کيس３ يو ستر ارز＊ت 

د هغ３ لن６ون دى چ３ د وخت د ضايع ک５دو مخه نيسي.
لن６ه کيسه يو پالټ يا خاکه لري. په پالټ ک３ د پ５＋و تسلسل راغلى وي يا په بله وينا 
پيل، من＃ او پاى پک３ وي. چ３ په پاى ک３ د غو！３ خالص５دلو ته رس８５ي. د لن６ې کيس３ 
پالټ ک５داى شي کومي６ي، تراژيدي، رومانتيک او يا طنز ډوله وي. د کيس３ روايت به يا په 

لوم７ي شخص يا دريم شخص باندې والړ وي.
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د لن６ې کيس３ د جوړ＊ت توکي په دې ډول دي: ١_ پ５＋ه، ٢_ پالټ يا طرحه، ٣_ د 
کيس３ پيالمه، ٤_ کرک＂رونه، ٥_ تلوسه يا ذهني ه）ونه، ٦_ مکالم３ )خبرې اترې( او د 

مناظرو ان％ور، ٧_ تخيل، ٨_ د کيس３ اوج يا لوړ ！کى، ٩_ د کيس３ پايله.
هره لن６ه کيسه پر يوه پ５＋ه باندې والړه وي، که پ５＋ه نه وي نو کيسه نه رامن％ته ک８５ي. 
طرحه د پ５＋و تسلسل دى چ３ ！وله کيسه په دغه طرحه يا خاکه باندې در８４ي. پيالمه هم په 
کيسه ک３ مهمه ده او دا په ليکوال پورې اړه لري چ３ کيسه له کوم ＄اى نه پيلوي او ＇نگه 
ي３ پيلوي. دا په ليکوال پورې اړه لري چ３ کيسه له من％ه پيلوي، له پ５＋３ او يا له پايه خو 
مهمه داده چ３ منطقي تسلسل او ارتباط ي３ وساتي او داس３ ي３ پيل ک７ي چ３ لوستونکي 

جذب ک７ي.
تلوسه هم د ليکوال په مهارت پورې اړه لري چ３ ＇نگه ليکوال د پ５＋و جزئيات داس３ 
ترتيب ک７ي چ３ لوستونکي ته تلوسه پيدا شي چ３ اوس به ＇ه ک８５ي؟ کرک＂رونه د کيس３ 
شخصيتونه دي چ３ په کيسه ک３ خو＄８５ي او عمل کوي. په دې کرک＂رونو ک３ يو اصلي 
کرک＂ر يا هيرو وي چ３ پ５＋３ په هغه پورې اړه لري او له مختلفو حالتونو او پ７اوونو سره 
مخامخ ک８５ي. مکالم３ يا خبرې اترې په کيسه ک３ مهم３ دي. د کرک＂رونو حاالت او د پ５＋و 
تداووم ترې ＇رگند８４ي او کيسه مخ پر وړاندې بيايي او خوند ي３ هم زياتوي. منظر کشي 
هم ضروري ده، ＄که چ３ يوه پ５＋ه په يوه ！اکلي ＄اى او ！اکلي وخت ک３ رامن％ته ک８５ي او 

ليکوال دې ته اړ دى چ３ د مکان يا ＄اى سم ان％ور وړاندې ک７ي.
له تخيل ＇خه په کيسه ک３ د پ５＋و په ان％ورولو او د کيس３ په بيان ک３ کار اخيستل ک８５ي. 
ليکوال د تخيل په ＄واک سره د کيس３ پ５＋３ او بيان لوستونکو ته داس３ وړاندې کوي چ３ 

ک م ورته ر＊تيني ＊کاري.
په  يو  او غو！３  ته رسي  پ７او  او رب７ې د حل  لوړ ！کى هغه دى چ３ ستونزې  د کيس３ 
بل پس３ خالص８５ي. دلته کيسه د منطقي پايل３ په لور روان８５ي. د کيس３ پاى هغه پ７او دى 
چ３ دلته بايد د ليکوال هغه ！ول مقصد، اغ５ز يا پيغام چ３ ليکوال ي３ لوستونکي ته رسول 

غواړي، بشپ７ شي او بيا لوستونکي په خپله قضاوت وک７ي نه دا چ３ پايله بربن６ه وي.



١١١

په لوم７ي سر ک３ چ３ لن６ه کيسه رامن％ته شوه، نو موضوعات ي３ محدود وو، په دې 
معنا چ３ يا به کيسه کرداري وه يعن３ دا چ３ ！وله کيسه به د يو مخصوص کردار يا کرک＂ر په 
شاوخوا چورل５ده. يا به د پ５＋３ کيسه وه چ３ په دې ک３ به د کيس３ اصلي موضوع پ５＋ه وه. 
همدارنگه به يا د چاپ５ريال کيسه وه چ３ د چاپ５ريال ژوره عکاسي به په الفاظو ک３ ک５دله او 
پ５＋ه او کرک＂ر به پک３ ضمني وو، خو په راوروسته وختونو ک３ د کيسو د موضوعاتو لمن 

پراخه شوه او د ژوندانه له ！ولو موضوعاتو ＇خه ي３ غ８５ه راچاپ５ره ک７ه.

د متن لن６يز:
ليکوال  امريکايي  شوه.  رامن％ته  ک３  پ７５ۍ  نولسمه  په  ک３  غرب  په  کيسه  لن６ه 
اډگارالن پوه لوم７نى ليکوال و چ３ لن６ې کيس３ ي３ وليکل３ او هم ي３ د لن６ې کيس３ 
اصول وليکل. په شلمه پ７５ۍ ک３ لن６ه کيسه اردو ادب ته راننوتله او لوم７نى ليکوال  ي３ 
منشي پريم چند و چ３ لن６ه کيسه ي３ وليکله. د شلم３ پ７５ۍ په دويمه نيمايي ک３ په 
پ＋تو ادب ک３ لن６ه کيسه پيل شوه. لوم７نى ليکوال راحت زاخيلى و چ３ په )١٩١٧م( 

کال ک３ ي３ د کون６ې نجل９ په نوم لن６ه کيسه وليکله.
لن６ه کيسه هغه نثري داستان دى چ３ لن６ وي او له نيم ساعت ＇خه تر دوو ساعتونو 
پورې وخت ونيسي. لن６ه کيسه هغه نثري داستان دى چ３ په هغه ک３ يو چاپ５ريال يا يو 
کردار يا يوه کيسه د نورو کردارونو يا پ５＋و په مرسته داس３ بيان شوي وي چ３ د مکان 
او زمان پوره يووالى پک３ موجود وي. لن６ه کيسه منظمه او مشخصه طرحه لري، يو 
اصلي کرک＂ر لري، يوه پ５＋ه لري چ３ کرک＂ر په پ５＋ه ک３ وړاندې ک８５ي. ！ول３ برخ３ يو 
له بل سره متقابل３ اړيک３ لري، يوه اغ５زه په لوستونکو باندې ＊ندي، پيل او پاى لري 
او ＇رگنده ده چ３ لن６ه به وي. لن６ه کيسه خپل موضوعات له روان ژوند ＇خه اخلي 
او د موضوعاتو لمن ي３ پراخه ده. په پ＋تو کيسه ليکن３ ک３ يو ل７ مشهورې ＇５رې لرو 

چ３ ＄ين３ ي３ دادي:
راحت زاخيلى، ماس＂ر عبدالکريم، مير مهدي شاه مهدي، قلندر مومند، موٰسى 
منان  افغانپور،  امين  ننگرهارى،  ژواک، گالب  دين  سايل، محمد  ميرا جان  شفيق، 

ملگرى او نور...
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ته ＄وابونه  پو＊تنو  الندې  دې  بيا  او  ولولي  په چوپه خوله  متن  دې  کوونکي  زده   _١
ووايي:

�لوم７ن９ پ＋تو لن６ه کيسه چا په کوم وخت او په کوم نامه وليکله؟ t
�په افغانستان ک３ لن６ه کيسه چا وليکله او په کوم نامه وه؟ t

�د لن６ې کيس３ کوم ليکوال پ５ژنئ نومونه ي３ واخلئ؟ t
�لن６ه کيسه ول３ رامن％ته شوه؟ t

٢_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته د متن يوه يوه برخه په لوړ آواز ولولي 
او بيا دې د لن６ې کيس３ د جوړ＊ت توکي په کتابچه ک３ وليکي او په وار سره دې په ！ولگي 

ک３ واوروي.

٣_ هغه زده کوونکي چ３ کومه کيسه ي３ زده وي، نورو ！ولگيوالو ته دې په شفاهي توگه 
ووايي نور زده کوونکي دې پرې بحث وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په وار سره د هغو کيسو او ليکوالو نومونه واخلي چ３ دوى لوستي 
دي او د کيس３ لن６يز دې په خپلو خبرو ک３ وړاندې ک７ي.

  

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته يوه موضوع انتخاب ک７ي او په خپل قلم دې 
په هغه موضوع باندې يوه لن６ه کيسه وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ واوروي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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شپاړسم لوست 

ويليام شکسپير ١٥٤٦- ١٦١٦م.

ن７يوال ادبيات په ！وله بشري ن７ۍ پورې اړه لري. په دې ادبياتو ک３ له ب５الب５لو ه５وادونو ＇خه 
مشهورې ＇５رې او د دوى آثار، سبکونه او ادبي مکتبونه ＇７５ل ک８５ي.

په ت５ره بيا هغه ليکوال او آثار چ３ ن７يوال شهرت ي３ موندلى او د ن７ۍ په ډ４رو ژبو ژباړل 
شوي دي. د خپل３ ژب３ او ادب تر ＇نگه د ن７يوالو ادبياتو مطالعه هم اړينه ده، ＄که چ３ ادبيات 
سرحدونه نه پ５ژني او يو له بل ＇خه اغ５ز او اخيستن３ قبلوي. لکه ＇نگه چ３ ＇رگنده ده نوي 
ادبي ژانرونه له ن７يوالو ادبياتو ＇خه زموږ ژب３ او ادب ته راغلي دي. په پ＋تو ژبه ک３ هم د ن７يوالو 
ادبياتو ژباړې شوي دي. همدغه ژباړه ده چ３ د نورو ادبياتو سره زموږ اړيک３ پيدا کوي، خو 
＇ومره چ３ الزمه ده هغومره د ن７يوالو ادبياتو ژباړه په پ＋تو ک３ نه ده شوې. موږ دې ته اړ يو چ３ 
د ن７ۍ له ادبياتو خبر شو او د ن７يوالو اديبانو له تجربو ＇خه گ＂ه واخلو چ３ د دې گ＂ه د ادب په 

غنيتوب ک３ ب３ اغ５زې نه ده.
_ تاس３ د ن７يوالو ادبياتو کومه ＇５ره پ５ژنئ؟

_ تراوسه مو د ن７ۍ د ادبياتو کومه نمونه لوست３ ده؟



١١٤

د ن７ۍ نامتو ليکوال او شاعر شکسپير د بريتانيا د سترانفورد په ＊ار ک３ په يوه بزگره کورن９ ک３ 
سترگ３ وغ７ول３. د ژوندانه په اړه ي３ ډ４ر معلومات په الس ک３ نشته. په خپل پلرني کلي ک３ ＊وون％ي 

ته الړ او التيني او يوناني ژب３ ي３ ＇ه نا＇ه زده ک７ې.
＇ه موده ي３ د ＊وونکي دنده ترسره ک７ه. شکسپير په )١٥٨٢م.( کال ک３ چ３ اتلس کلن و، له 
يوې ＊％３ سره ي３ واده وک７ چ３ تر ده اته کاله مشره وه. له تياتر سره ي３ زياته مينه وه او د همدغ３ 
مين３ له کبله په )١٥٨٥م.( کال لندن ته الړ. په )١٥٩٤م.( کال ک３ د تياتر له يوې مشهورې ډل３ سره 
يو＄اى شو چ３ د )لردچمبرلين( په نوم ياد４ده. زيات３ پيس３ الس ته ورغل３ او په )١٥٩٧م.( کال ک３ 

ي３ د سترانفورد په ＊ار ک３ ډ４رې ＄مک３ واخيستل３.
په )١٥٩٩م.( کال ک３ د نوي جوړ شوي کلوپ برخه وال شو چ３ د )لرد چمبرلين( بنس و. 
دغه تياتر بيا د خپل وخت مشهور تياتر شو. په همدې تياتر ک３ د شکسپير ډ４رې ډرام３ و＊ودل شوې 

او ډ４ره گ＂ه ي３ ترالسه ک７ه.
شکسپير په )١٥٩٢م.( کال ک３ مشهور ډرامه ليکونکى او لوبغاړى شو. خپل لوم７ني آثار ي３ 

چ３ چاپ ک７ل، هغه منظوم داستانونه وو.
تر دې وروسته شکسپير تر )١٦١٣م.( پورې په سترانفورد ک３ پات３ شو. دلته ي３ يو ل７ نندارې 
وليکل３ چ３ د ن７ۍ مشهورې ډرام３ شوې. د شکسپير لوم７ني آثار تاريخي نندارې وې، لکه: شپ８م 

هانري، دريم ريچارد او دويم ريچارد.
لوم７ن９ مشهوره تراژيدي ي３ )روميو او ژوليت( وه، دغه داستان چ３ د يوې غمجن３ مين３ بيان 
کوي په ！وله ن７ۍ ک３ مشهور شو. په دې داستان ک３ له دوه د＊منو کورنيو ＇خه د دوو مينانو مينه 

＊ودل ک８５ي چ３ د دوى په م７ينه پاى ته رس８５ي.
شکسپير يو ل７ کومي６ي ډرام３ هم ليکلي دي چ３ ډ４رې مشهورې دي، لکه: ت５روتن３، دوه نجيب 

زاده، د مين３ ب５هوده رن＃ او نورې...
شکسپير له )١٦٠٠م.( ＇خه تر )١٦٠٩م.( کلونو پورې مشهورې تراژيدي نندارې وليکل３ چ３ 

په الندې ډول دي:
)هملت( ي３ په )١٦٠١م.( کال ک３ وليکله. د شکسپير دا ننداره د ن７ۍ له يوه مشهورو نندارو 
＇خه ده. په دې ډرامه ک３ )هملت( د ډنمارک شهزاده د خپل پالر له مرگه وروسته د سودا په ناروغ９ 

اخته ک８５ي.
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هغه گومان کوي چ３ کاکا ي３ چ３ د ده له مور سره واده ک７ى پاچا شوى دى او د ده د پالر قاتل 
دى. )هملت( د انتقام په فکر ک３ لو８４ي.

په اند４＋نو ک３ وي او له يو ډول ترديد سره مخامخ ک８５ي. ډ４ر فکر کوي، خو نه شي کوالى 
چ３ عمل وک７ي. د ډرام３ راز د ده په عجيبه طبيعت او اند４＋نه ک３ دى او د ＇نگه او ول３ پو＊تن３ 

دي چ３ دى ورسره مخامخوي.
)اتللو(: دا ډرامه ي３ په )١٦٠٤م.( کال ک３ وليکله. د اتللو د ژوند داستان ＊کاره کوي چ３ 
يو پو＄ي قوماندان دى او ＊％ه ي３ )دزدمونا( نوم８５ي. اتللو يو عسکر )کاسيو( ته يوه رتبه ورکوي 
يو بل سپاهي )ياگو( چ３ ډ４ر شرير انسان دى، کينه اخلي. اتللو ته په دروغو وايي چ３ )کاسيو( او 
ستا م５رمن نامشروع اړيک３ لري. اتللو په غوصه ک８５ي او خپله م５رمن )دزدمونا( وژني. کله چ３ 
په خپله اشتباه پوه８５ي، نو له خلکو ＇خه غو＊تنه کوي چ３ د ب３ پامه سخت مين په نوم دې ياد 

شي.
)مکبث(: دا ډرامه ي３ په )١٦٠٦م.( کال ک３ وليکله. د ډرام３ اصلي شخصيت )مکبث( دى 
چ３ درې جادوگرې ورته په مرموزه توگه وړاندوينه کوي چ３ ته به په راتلونک３ ک３ د سکا！لن６ پاچا 
ش３. )مکبث( د پادشاه９ د الس ته راوړلو لپاره هل３ ＄ل３ پيلوي. د خپل３ ＊％３ په مرسته پادشاه 
په نا＄وانه توگه وژني، خو په ه５＆ وجه د وين３ رنگ د ده او د ده د ＊％３ له السونو ＇خه نه ＄ي. 

په پاى ک３ همدغه وينه د دوى گر４وان نيسي او سزا مومي.
)انتوني او کلوپاترا( ي３ په )١٦٠٧م.( کال ک３ وليکله. دا د شکسپير يوه بله تراژيدي وه چ３ 
کيسه ي３ د روم د سردار انتوني او د مصر د ملک３ کلوپاترا په مينه ＇رخي. له )١٦٠٠م.( ＇خه 
تر )١٦٠٩م.( پورې ي３ يو ل７ طنز ډوله ډرام３ هم وليکل３. وروست９ نندارې ي３ دوې کومي６ي 
وې چ３ د )ژمي داستان( او )توپان( نوم８５ي. شکسپير )٣٨( نندارې وليکل３ او په ن７ۍ ک３ ي３ 
د لوى ډرامه ليکونکي ن７يوال شهرت گ＂لى دى. د ده شعرونه د انگليسي ژب３ په مشهورو شعرونو 

ک３ حساب８５ي.
شکسپير د لويو غنايي شاعرانو له ډل３ ＇خه دى. د هغه غزل３ چ３ له )١٥٩٣م.( ＇خه تر 
انسان سره د شکسپير  له  له ＊کلو غزلو ＇خه دي.  )١٦٠١م.( کال پورې ي３ ويلي دي، د ن７ۍ 
همدردي ژوره وه او دغه احساس د هغه د ډرامو په اشخاصو ک３ ＄ل５ده. د هغه شعرونو به د نندارو 

اشخاصو ته تلپات３ ژوند ورکاوه. دلته د شکسپير د يوې منظوم３ پ＋تو ژباړه د ب５لگ３ په توگه راوړو:
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اې زما محبوب３!
ډ４ر ＄له د خپل بخت له ستم او رسواي９ نه د خلکو په من＃ ک３ يوازې پر خپل３ ب５نواي９ او＊ک３ 
＇）وم او د اسمان کا１ه غوږونه په خپلو ب５هوده فريادونو ＄وروم. پر خپل３ طالع نفرت وايم چ３ ول３ 
د فالني غوندې نه يم چ３ زړه ي３ زما له زړه نه هيله من دى او يا م３ ول３ ＇５ره د هغه بل په شان 

نه ده چ３ ！ولو ته په زړه پورې او د خو＊３ وړ دى.
په دغه حال ک３ له ＄انه سخت ب５زاره ک８５م او هغه ＇ه چ３ لرم ي３، په هغه باندې خوشحاله 
توپاني  له  د مرغ９ غوندې  لکه  ب５دريغه م３ روح  نو  ولو８４م،  ياد ک３  په  کله چ３ ستا  ک８５م، خو 
＄مک３ ＇خه والوزي او ستا د مين３ له يادولو نه يو داس３ دولت په الس راشي چ３ دغه وخت ي３ 

له پادشاهانو سره په بدل５دو راته ننگ در８４ي.
هر کله چ３ د ت５رو ور＄و ياد د خپلو افکارو په خاموش９ باندې راچاپ５ر ووينم، نو ډ４ر ＇يزونه 
دي چ３ د هر يو په غو＊تلو زيات رن％８５م. په پاى ک３ ناهيلى شم. پخواني غمونه او گران ياران چ３ 
په يوه ب３ ن＋انه شپه ک３ په مرگ پ شوي دي، يو ＄ل بيا زما سترگو ته ن５غ ودر８４ي او زما سترگ３ 
چ３ په ژړا نه دي اموخته، يو ＄ل په او＊کو ک３ ډوب３ شي. بيا د عشق په هغو اند４＋نو ک３ ولو８４م 

چ３ کلونه پخوا ما له خپله خاطره ايستلي دي.
هغه ستمونه م３ چ３ په ت５ر وخت ک３ ليدلي او ه５ر ک７ي دي، له سره ورته په گيلو شم. د ت５ر 
وخت يوه يوه ش５به شمارم او هرې يوې ته او＊ک３ ＇）وم، داس３ لکه دا دنده چ３ م３ پخوا سرته 

نه وه رسول３.
خو اې زما مهربان３ محبوب３! که په دغه وخت ک３ تا ياده ک７م، نو هر ستم م３ چ３ ايستلى هغه 

جبران ک８５ي او ！ول غمونه م３ پاى ته رسي.
***

مرمر او د شهزادگانو مجسم３ به له دې قوي شعر ＇خه اوږد ژوند ونه ک７ي او ستا نوم به په دې 
کر＊و ک３ د تل لپاره ＄ل８５ي. د هرې تي８ې نقش به د زمان ناپاک السونه سولوي او د هرې قوي 
ما９１ بنس به په جنگ ويجاړ او له خاورو سره خاورې شي، خو ستا ن＋ان به په دې دفتر ک３ د 

جنگ له گ＂３ او زمان ＇خه خوندي وي.
مرگ او د＊مني چ３ ！ول ＇５زونه د ه５رولو ＇اه ته غور＄وي، ستا نوم ته زيان نه شي رسوالى. 
！ول راتلونکي نسلونه چ３ د ن７ۍ تر وروست９ ساه پورې به په دې جهان ک３ وي، ستا ستاينه به په 
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شون６و لري.
نو آرامه ک５نه! د حشر تر ور＄３ چ３ بيا له سره ژوند پيلوې. په دې شعر ک３ به ژوندۍ پات３ 

وې او د عاشقانو په سترگو او زړونو ک３ به ＄اى ولرې.
***

لکه ＇نگه چ３ ب３ اختياره ＇پ３ د ساحل خواته ش７ل ک８５ي، زموږ د عمر ش５ب３ هم د مرگ پر 
لور من６ې وهي. هره ش５به چ３ د پخوان９ ش５ب３ ＄اى نيسي، نو په دې سخت يون او زيار ک３ ه５）کله 

＄ن６ او پاى نه قبلوي. 
نوى ز４８４دلى ماشوم چ３ د رو＊ناي９ له چين３ ＇خه ي３ ژوند اخيستى، په پرله پس３ توگه مخ ته 
＄ي چ３ بلوغ ته ورس８５ي، خو ډ４ر ژر بد زړې تيارې له هغه سره په جگ７ه پيل کوي چ３ د ＄وان９ 

تاج ي３ له سره وت＋توي.
روزگار د عمر پسرلى په توپاني خزان اخته کوي او د زړورو په ورين تندي گون％３ راپيدا کوي. د 
طبيعت نادره شيان خپله م７ۍ کوي او د مرگ په لور د هست９ ！ول درمندونه لو کوي، خو ته اې زما 
محبوب３! له هر ډول ضرر ＇خه په امن ک３ ي３ ＄که چ３ د هغه د ستم الس زما له شعر ＇خه لن６ 

دى. زما کر＊３ به تر ډ４ره تلپات３ وي لکه ستا د ＊کال ستاينه چ３ تا تلپات３ ساتي.

د متن لن６يز:
د ن７ۍ له نامتو ＇５رو ＇خه يو هم ويليام شکسپير دى چ３ له )١٥٦٤م.( کال ＇خه تر 
په  و.  ز４８４دلى  ک３  ＊ار  په  سترانفورد  د  انگلستان  د  دى  و.  ژوندى  پورې  کال  )١٦١٦م.( 

＊وون％ي ک３ ي３ التيني او يوناني ژب３ زده ک７ې.
کله چ３ په )١٥٨٥م.( کال لندن ته الړ، نو بيا د تياتر له يوې ډل３ سره وت７ل شو او د نندارو 

په ليکلو ي３ پيل وک７. د ن７ۍ لوى ډرامه ليکونکى شو او ډرامو ي３ هم ن７يوال شهرت وگا！ه.
شکسپير )٣٨( نندارې وليکل３ چ３ په دې ډرامو ک３ تاريخي، تراژيدي، کومي６ي او طنز 
ډوله نندارې هم وې. د شکسپير ！ول３ نندارې مشهورې دي، خو ډ４رې مشهورې ي３ روميو او 

ژوليت، هملت، اتللو، مکبث، انتوني او کلوپاترا او نورې دي.
شکسپير د انگر４زي ژب３ وتلى شاعر هم و چ３ ډ４رې نندارې ي３ منظوم３ دي. د ده غزلونه 

خورا زيات مشهور دي او په لوړو غنايي اشعارو ک３ حساب８５ي.
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١_ زده کوونکي دې د شکسپير ژباړل شوې منظومه په وار سره ولولي او پر مفهوم دې 
وغ８４８ي.

٢_ زده کوونکي دې د شکسپير د مشهورو تراژيديو نومونه واخلي او د هرې نندارې د 
موضوع لن６يز دې ووايي.

٣_ د شکسپير د شعر خوا درنه ده او که د نثر؟ زده کوونکي دې خپل نظر په ＇و کر＊و 
ک３ وليکي او په ！ولگي ک３ دې ولولي.

٤_ زده کوونکي دې د شکسپير د پ５ژندگلوۍ په اړه الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�شکسپير د کوم ه５واد و؟ t

�د شکسپير ډرام３ د مضمون له پلوه په کومو برخو و４شالى شئ؟ t
�شکسپير شاعر و که ډرامه ليکونکى؟ t

�د شکسپير لوم７ۍ تراژيدي ＇ه نوم لري؟ t
�تاس３ ته د شکسپير په تراژيديو ک３ کومه يوه په زړه پورې ده؟ t

په وار سره خپل نظر ！ولگيوالو ته ＇رگند ک７ئ.

په کور ک３ ！ول متن په غور سره ولولئ. له لوستلو وروسته د شکسپير د ژوند او هنر په اړه 
＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او په بله ورځ ي３ په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولئ.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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اووه لسم لوست

م５رمن سپينه

＊％３ د ！ولن３ نيمه برخه جوړوي او د تاريخ په اوږدو ک３ له نارينه وو سره ＇نگ په ＇نگ 
د ژوندانه په ب５الب５لو ډگرونو ک３ ＄ل５دل３ دي. زموږ تاريخونه ددغس３ اتلو م５رمنو په کارنامو ډک 
دي. د دوى اتلول９ سر＊ندن３ او له وياړه ډک３ کارنام３ زموږ د تاريخ برخ３ دي. کله چ３ د ه５واد 
تماميت او استقالل ته خطر پ５（ شوى، نو دوى د خپلو غازيانو ورو１و په ＇نگ ک３ در４دلي دي 

او تر سنگرونو د دوى مرستندوى شوي دي.
کله کله ي３ د زلمو د ه）ون３ او د دوى د احساساتو راپارولو لپاره نارې، لن６ۍ او شعرونه هم 
ويلي دي چ３ په ډ４رو حساسو ش５بو ک３ اغ５زمن３ واقع شوي دي. په ادب ک３ د ＊％و برخه ډ４ره 
درنه ده او بيا په ＄انگ７ې توگه د وطني او ملي شعرونو برخه ي３ ډ４ره ارز＊تمنه ده، ＄که چ３ له 

يوې خوا ادبي رنگ لري او له بل３ خوا ملي.
زموږ په ＊％ينه شاعرانو ک３ يوه هم سپينه ده چ３ په دغه کتار ک３ را＄ي او ملي وطني اشعار 
ي３ تاريخونو ترموږه رارسولي دي. دادى په دې لوست ک３ د م５رمن سپين３ په اړه لن６ معلومات 

لولئ.
_ د سپين３ په اړه مو ＇ه اور４دلي يا لوستلي دي؟

_ کوم３ ＊％ينه شاعران３ پ５ژنئ چ３ ه５وادني شعرونه ي３ ويلي دي؟
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يار محمد خان الکوزي د حکومت په  يوه پ＋تنه شاعره وه چ３ د وزير  م５رمن سپينه 
وخت ک３ د هرات په شاوخوا ک３ اوس５دله. دا پ＋تنه م５رمن د نور محمد خان الکوزي لور 
وه. هغه وخت چ３ ايراني ل＋کرو په )١٢٥٥هـ.( کال ک３ هرات کالبند ک７ او د هرات پ＋تنو 
له دوى سره په م７５انه مقابله کوله، نو زموږ دغه پ＋تنه شاعره ژوندۍ وه. د هرات محاصره يو 

کال او اته مياشت３ اوږده شوه، خو پ＋تنو ＄انونه تسليم نه ک７ل او هرات ي３ پرې نه ＊ود.
په دې جگ７و ک３ د پ＋تنو سرداران شاه کامران سدوزی او وزير يار محمد خان الکوزى 
وو. دوى په دې جگ７و ک３ خپل ر＊تينى مقاومت ＇رگند ک７. زموږ دغه پ＋تنه شاعره هم په 
دې ملي جگ７و ک３ ژوندۍ وه او د پ＋تنو تورياليو د م７５ان３ په اړه ي３ د ملي احساساتو ډک 
شعرونه ويلي دي. له دغو شعرونو ＇خه د پ＋تني ＊％و حماسي احساسات ＊ه ＇رگند８４ي. 
سپينه ددغ３ کالبندۍ او جگ７ې په ！ولو پ５＋و ＊ه خبره وه. د دې له شعرونو ＇خه ＇رگند８４ي 

چ３ دا او د دې کورن９ په دغه جگ７ه ک３ د افغاني اړخ په ＇نگ ک３ والړه وه.
او پخپلو شعرونو ک３ ي３  ليدلي دي  ！ول واقعات پخپلو سترگو  سپين３ ددغ３ جگ７ې 
ان％ور ک７ي دي. د نوميالي ليکوال او شاعر عبدالرؤف ب５نوا د ا！کل له مخ３ سپينه په دغه 
وخت ک３ پخه ＊％ه وه، ＄که چ３ افکار او احساسات ي３ هم پاخه دي، نو د هرات د 
کالبندۍ په وخت ک３ به د دې عمر له ٣٥ ＇خه تر ٤٠ کالو پورې و چ３ په دې حساب 
ي３ د ز４８４دو کال د )١٢٠٠هـ.( په شاوخوا ک３ ا！کل ک５داى شي. د سپين３ له شعرونو ＇خه 
دا هم ＇رگند８４ي چ３ د دې کورن９ يا خو د وزير يار محمد خان له کورن９ سره د خپلوۍ 

اړيک３ درلودې او يا ي３ ورسره د پ５ژندگلوۍ اړيک３ وې.
د  هرات  د  ده چ３  اي＋３  پرې  کيسه  مفصله  يوه  ته  موږ  ک３  ژبه  پ＋تو  په  شاعرې  دې 

محاصرې منظوم تاريخ گ２ل ک８５ي.
په دې کيسه ک３ سپينه د خپلو ورو１و م７５انه ستايي او په ساده او سپ５）لو الفاظو ک３ د دې 
جگ７ې مختلف مناظر ترسيموي. سپين３ دغه پ５＋３ د مثنوي په چوکاټ ک３ راخيستي چ３ 
＄ين３ برخ３ ي３ بشپ７ې نه دي. سپينه د دې مثنوي لوم７ۍ برخه په حمد او نعت پيل کوي 
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او ورپس３ د حضرت محمد� د يارانو ستاينه کوي.
په دويمه برخه ک３ د پاچا او وزير ستاينه کوي. په دريمه برخه ک３ د سدوزو د پاچاه９ 

لن６ه تاريخي يادونه کوي او په ＇لورمه برخه ک３ د کالبندۍ د جگ７ې حال ان％وروي.
دلته موږ له هرې برخ３ ＇خه ＄ين３ شعرونه غوره کوو:

لوم７ۍ برخه:

دويمه برخه:

  
دريمه برخه:

   

＇لورمه برخه:
د هرات د کالبندۍ حال

راوړى ـــــوم  ـــــج ه ــــا  ــــي ب ــــر  ــــه ＊ ــــــر  پ غــــلــــيــــم 
پـــيـــاوړى مــحــمــد  ـــــار  ي دى  والړ  ــــ３  ي ــــه  ت ــــخ  م
ـــه لــــکــــه زمـــــــــري جـــنـــگـــ５ـــ８ي ـــان ـــت ـــ＋ زمـــــــــوږ پ
ـــ８ي ـــ５ ـــه ب حــــــصــــــار  ـــــــر  پ ــــــو  ــــــن وي د  ـــــــــ３  ول
گــلــرنــگ شـــــو  ـــون  ـــت ـــ＋ پ د  ــــو  ــــن وي پـــــه  هـــــــرات 
خــدنــگ پــــه  غـــلـــيـــم  د  دى  زخــــمــــي  ـــون  ـــت ـــ＋ پ

ستايمه عــالــم  ــول  ！ د  ＇＋تن  ــومــ７ى  ل
وي دې  ــو  ــان اصــحــاب واړو  ــه  پ درود 

ــت کــومــه ــاي ــک ـــ３ تـــاتـــه ح راســـــه چ
پاچاهان ـــرات  ه د  وو  دې  ــر  ت پــخــوا 

صفت په  پاچا  د  کــ７م  ــروع  ش نو  اوس 
！بر د  ســــــدوزو  د  ـــــوه  ډي دى  دى 
کــوره لــه  پ＋تون  غـــازي  ــاه  ش احــمــد  د 

غيرت په  ننگيالى  دى  شــاهــزاده  زمــوږ 
لمر لکه  دى  دى  ــن  ن کــ３  ＇７بنو  ــه  پ
تــوره ک＋ل３  ــزاده  شــه ــران  ــام ک دى  نــن 

ستايمه ــــرم  اک ــــول  رس مــحــمــد  ــا  ــي ب
وي دې  يــارانــو  ــو  ＊ ــر  پ نــبــي  پـــاک  د 

ــه ــوم ک ــت  ــن ــط ــل س د  ســــــــدوزو  د 
ــان ـــفـــقـــار زمــــان خ ـــــدوزو ذوال د س
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ـــــــا زمـــــرو ـــو زم ـــن ـــ＋ـــت ـــد وايـــــــــي پ ـــم ـــح ـــــــار م ي
کـــــورو لـــــه  دار  وســـــلـــــه  راوو＄ــــــــــــئ  ！ـــــولـــــه 
ــــدى ــــ７ن ــــــو هـــــجـــــوم گ ـــــــــ７ئ ي پــــــه غـــلـــيـــم وک
ــــــه پـــــه ژونــــــــــدون مـــــه بـــاســـئ هــــــــرات لـــــه الس
ــه ــن دي وطـــــن  زمـــــــوږ  دى  کـــــور  زمـــــــوږ  ــــو  خ دا 
ـــه ـــن دي مـــــامـــــن  زمـــــــــوږ  ــــى  ــــوب ــــا！ ！ زمـــــــــوږ  دا 
ـــــئ وســـــات ـــــــــن  وط دا  ـــــــــــاړه  غ ـــــــه  پ کـــــفـــــن 
وســــاتــــئ مــــدفــــن  ـــى  ـــل ـــک ＊ پــــلــــرو  د  زمــــــــوږ 
گــــان ـــکـــه  ـــي ن ـــي  ـــال ـــگـــي ـــن ن دي  ـــــه  ـــــرات پ ــــه  ــــت دل
افــــغــــان د  تــــــل  ويـــــنـــــ３  بــــهــــ５ــــ８ي  دلـــــتـــــه 
ـــه ـــن دي کــــــــور  زمـــــــــوږ  دى  زمـــــــــوږ  هـــــــــرات 
ـــه ـــن دي گــــــــور  زمــــــــــوږ  دى  ـــــرى  ـــــغ ن زمــــــــــوږ 
ــــور ک د  ـــــــه  ـــــــوال دي ــــــر  ت ــــــى  ــــــل راغ ـــــن  ـــــم د＊
ــور ــغ ــ５ پ لــــــوى  ـــون  ـــت ـــ＋ پ د  دى  دا  ســــئ  والړ 
ـــون قـــامـــه ـــت ـــ＋ ــــــ７ې چـــــ３ پ کـــــامـــــران نــــــــارې ک
ـــه ـــام ــــــر نــــنــــگــــه ن ـــــــاســـــــه مــــــــ７ه پ تــــــــــوره راب
حـــصـــار ـــــر  پ والړ  اوســــــــه  ＄ــــــان  بـــايـــلـــه  ـــــه  م
ايــــثــــار کـــــــ７ه  ＄ـــــــان  ـــه  ـــگ ـــن ن ـــــر  پ ـــه  ـــان ـــت ـــ＋ پ د 
ــــامــــوس خــــونــــدي ســي ـــرت چــــ３ مــــو ن ـــي ـــه غ ـــوي ب
ــي س خـــــونـــــدي  ـــــــس  ول د  پــــ＋ــــتــــون  د  ـــــــوم  ن
ــ３ ــل ــب ــل ـــــــــارې غ ــــــــــــــدې ن ـــــمـــــو چــــــ３ واور４ زل
ــــ３ دل کـــــامـــــرانـــــه  او  ــــده  ــــم ــــح م ــــــــار  ي ــــــه  ل
ــــــو پــــــه ＇ــ５ــر ــــــان لــــــه کــــــال وواتــــــــــــه زمــــــري
پـــــــر د＊ـــــمـــــنـــــانـــــو يـــــــ３ جـــــــــوړ کـــــــ７ لـــ＂ـــ５ـــر
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ــــوره ت ــــه  پ ــــ３ غـــــوڅ کـــــ７ه د د＊ــــمــــن  ي ــــه  ــــرون س
مــــــــور يــــــ３ کــــــــ７ه پــــــر غــــلــــيــــمــــانــــو بــــــوره
ـــران ـــام ک د  دوران  ــــــى  راغ ـــــات  م شــــو  ـــن  ـــم د＊
＄ــــالن ســـــتـــــورى  ـــــــري  ب د  ـــد  ـــم ـــح م ـــــــار  ي د 

د متن لن６يز:
سپينه د هرات يوه پ＋تنه شاعره وه. د يار محمد خان الکوزي په وخت ک３ ي３ ژوند 
کاوه. دا د نور محمد خان الکوزي لور وه. کله چ３ په )١٢٥٥هـ.( ک３ ايرانيانو د هرات 
＊ار محاصره ک７ او پ＋تنو د کامران سدوزي او وزير يار محمد خان الکوزي تر مشرۍ 
الندې په م７５انه وجنگ５دل، نو دې شاعرې ددغ３ جگ７ې حاالت د مثنوي په ب２ه چ３ 
د پ＋تو ژب３ يوه حماسه ده، ان％ور ک７ل. دا حماسه په سلگونو بيتونو ک３ ويل شوې ده، 
خو موږ ته ي３ ډ４ره کمه برخه رارس５دل３ ده. د سپين３ پ＋تن３ شاعرې حماسي احساسات 

په دغه حماسه ک３ ډ４ر پياوړي دي.
وينا ي３ د حماست يوه ！و！ه ده. د سپين３ نور اشعار موږ ته نه دي رارس５دلي. يوازې 
ددغ３ منظوم３ ＄ن３ ！و！３ تر موږه رارس５دلي دي. د دې د شعرونو له مضامينو ＇خه 
داس３ ＊کاري چ３ سپينه يوه عالمه او فاضله ＊％ه وه او هم د پ＋تنو په حال او تاريخ 
خبره م５رمن وه. که ＇ه هم اشعار ي３ ！ول تاريخي دي، خو تاريخي پ５＋３ د حماس３ په 

ب２ه بيانوي. شعرونه ي３ روان، خواږه او د پوه５دن３ وړ دي. 
  

 
١_ زده کوونکي دې د درس له لوستلو ＇خه وروسته الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:

�سپين３ ＇ه وخت او چ５رته ژوند کاوه؟ t

فعالیتونه
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�د سپين３ شعر په کوم شعري چوکاټ ک３ ويل شوى او موضوع ي３ ＇ه ده؟ t
شنا ياست؟ د شاعر نوم او  � tآ تاس３ د سپين３ د شعر په ＇５ر له کوم بل شعر سره 

موضوع ي３ رو＊انه ک７ئ.
٢_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته شعر په لوړ آواز ولولي او مفهوم دې 

په خپلو خبرو ک３ ＇رگند ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې دغه پ５＋ه او د شعر مهم ！کي په ＇و کر＊و ک３ وليکي او بيا دې 

په ！ولگي ک３ واوروي.
٤_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي:

غليم، هجوم، پياوړى، حصار، ！ا！وبى، مامن، مدفن، ايثار، ل＂ير، بوره.
٥_ په شعر ک３ خاص نومونه او صفتونه په ن＋ه ک７ئ.

خاص نوم: هغه دى چ３ خاص ＇يز او خاص نوم نوموي لکه رحمان بابا، خوشحال 
خان خ＂ک، م５رمن مالله.

صفت: د نوم ＇رنگوالى ＇رگندوي. لکه: تور، سپين، ＊ه، بد او نور...

٦_ د سپين３ له حماس３ پرته په پ＋تو ژبه ک３ نورې کوم３ کوم３ حماس３ پ５ژنئ نومونه 
ي３ له ويونکو سره واخلئ؟

٧_ تاس３ له سپين３ پرته نورې کوم３ اتل３ م５رمن３ پ５ژنئ، نومونه ي３ له کارنامو سره بيان 
ک７ئ؟

زده کوونکي دې په ！ولنه ک３ د ＊％و د رول په اړه يوه لن６ه ليکنه وک７ي او په بله ورځ دې 
په پ＋تو درسي ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالو ته واوروي.

كورن９ دنده
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)مهدي(

اتلسم لوست

 په پ＋تو ادب ک３ لن６ه کيسه د شلم３ پ７５ۍ په دويمه لسيزه ک３ پيل شوه. لوم７نى بنس
اي＋ودونکى ي３ سيد راحت زاخيلى دى. بيا وروسته د لن６ې کيس３ ليکلو ل７ۍ وغز４ده او 
ډ４رو ليکوالو لن６ې کيس３ وليکل３، لکه: ماس＂ر عبدالکريم، مير مهدي شاه مهدي، قلندر 

مومند، موسى شفيق، حبيب اهلل ت８ى، محمد دين ژواک، امين افغانپور او نور...
اوس په پ＋تو ادب ک３ د لن６و کيسو په سلگونو مجموع３ شته او له يوې ور＄３ نه بل３ 
ژوندانه  د  ډول دى چ３  پورې  زړه  په  يو  نثر  هنري  د  کيسه  لن６ه  مومي.  پراختيا  او  وده  ته 
ب５الب５ل３ پ５＋３ ان％وروي. که د کيسو لوستل له يوې خوا د وخت ت５رولو سره ت７او لري، نو 
بنس＂يز مقصد ي３ ＊وونيز دى. موږ بايد له کيس３ لوستلو ＇خه پند واخلو. ＊ه اړخونه ي３ 
په ژوند ک３ پلي ک７و او له بدو اړخونو ＇خه ي３ ＄انونه وژغورو. دلته د )کا１ه( په نوم د مير 

مهدي شاه مهدي يوه لن６ه کيسه تاسو ته وړاندې کوو:
_ تاس３ د کوم ليکوال کومه کيسه لوست３ ده؟

_ تاس３ کوالى شئ د خپل ژوند يوه کيسه ！ولگيوالو ته په شفاهي ډول ووايئ!؟

کا１ه
)لن６ه کيسه(
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دومره م３ ياد شي چ３ ډاک＂ر وويل: د ده محرقه ده.
نور بيا هغه وخت پوه شوم چ３ زما نظر ب３ انتها ت５ز شو. د ليدو او اور４دو طاقت م３ له 
اول نه يو په لس زيات شو. خو حيران په دغه وم چ３ گ５رچاپ５ره په کو！ه ک３ د ＊％و ژړا وه. 

＇وک خو ال په ما راپر４وتى و او په ساندو ک３ به ي３ ويل: خداى دې وبخ＋ه!
تا له دې خداى اته واړه جنتونه درک７ي.

ما به ورسره په زوره امين وک７و، خو ما به داس３ محسوسه ک７ه لکه چ３ دوى زما امين 
نه وي اور４دلى.

خداى خبر چ３ دغه سلسله به ＇ومره جاري وه چ３ په دې ک３ زما د کورن９ يو ＇و کسان 
زما ک ته مخامخ ک５ناستل او هغه يو کس پک３ وويل:

_ هس３ د غور＄ولو س７ى نه دى، ＊ه ياد س７ى دى چ３ م７ى درنه سپک نه شي.
يو بل پک３ آواز وک７و: ده هم ډ４ره موده د خلکو خوړل３ ده. نن به ورله دا ！ول بدل په 

يو ＄ل خالصوو.
همدغه شان په ل８ ساعت ک３ ！ول３ جرگ３ دا فيصله وک７ه چ３ ＇ومره ک５داى شي، نو 

م７ى به ي３ درنوو.
دغلته زما په زړه نوره نه ＄ائيده. په اوچت آواز م３ دغ３ جرگ３ ته وويل:

_ اې زما خپلو خپلوانو مسلمانانو تاسو ته معلومه ده چ３ زما په کور ک３ يوه پيسه هم 
نشته. په قرضونو ک３ تر سره ډوب يم. بچي م３ ماشومان دي. ＊％ه م３ کون６ه شوه. زما 
غوندې غريب د پاره چ３ ＇نگه د اسالم فيصله ده، هغه شان وک７ئ او هغه دا چ３ په کفن 
ضروري ک３ م３ ＊خ ک７ئ چ３ زما جام３ دي. د قرضونو له وج３ تاس３ زما الزمه فديه 
نه شئ ادا کولى نو خيرات خو ال لويه خبره ده. زه ال لگيا وم نورې خبرې م３ هم کول３، 
خو په دغه ک３ د يوې زنانه په ژړغوني اواز ک３ وويل شو: الال هر چا چ３ پيس３ ولگول３ نو 
يوازې دا کور ي３ پات３ دى. دا به په قرض ک３ ورپس３ وليکم. خو اوس درنه م７ى ب３ عزته 

نه شي.
ما خپل اواز نور هم په زوره ک７ چ３ د وړو مور ي３ واوري، خو زما دا خيال راغلو چ３ 
دا ！ول کا１ه دي. زما جنازه چ３ اوچت５ده، نو دومره م３ واور４دل چ３ د حلوا او وريژو د４گونه 

پاخه دي.
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هغه وخت هم ما يوه چيغه ووهله چ３: دغه هر ＇ه حرام دي.
خو دغه خلک هم ！ول کا１ه وو.

کوم وخت چ３ جنازه وشوه، نو سخات ته خلک ک５ناستل او کله چ３ سخات و４شل 
ک５ده نو ما آواز وک７و:

_ زه مرض وصيت ته نه يم پر４＋ى او که ل８ه موقع راته په الس راغل３ واى نو ما به د 
قرضونو په ر１ا ک３ وصيت کولو. خو اوس تاس３ ＇ه کوئ!

ول３ زما بچي خواروئ؟
خو دلته هم زه پوه شوم چ３ دا ！ول خلک کا１ه وو. ＄که چ３ ما خبرې کول３ او هغوى 
يو بل ته سخات بخ＋لو او کوم وخت ي３ چ３ سخات تقسيمولو نو عجيبه خبره پک３ دا 
وه چ３ غريبانو ته لس روپ９ او مالدارو ته پک３ پن％وس روپ９ وې. د سخات د تقسيم نه 
وروسته چ３ زما جنازه اوچته ک７ى شوه او د قبر په ＇ن６ه ک５＋ودل شوم، نو ماته خپله تور 
سرې او واړه بچي او د دوى غريبي رامخک３ شوه. ما ال د دوى په غريب９ او ب３ وس９ ژړا 
کوله چ３ په دې ک３ زه په قبر ک３ کوز ک７ى شوم او په ل８ ساعت ک３ راباندې د خاورو غر 
جوړ ک７اى شو. خو زه حيران په دغه وم چ３ ماته په قبر باندې ب５ل ب５ل س７ي ＊کار４دو. د 
هغوى خبرې م３ اور４دې. ما باالکل خپل ＄ان د هغوى په من＃ ک３ والړ ليدو. کوم وخت 

چ３ په قبر د قرآن کريم تالوت شروع شو نو زما زړه خوشحاله شو.
ما ويل اوس به دغه ！ول مسلمانان د قرآن کريم د هداياتو په ر１ا ک３ زما د غريبانو بچو او 
تور سرې لپاره ＇ه بندوبست وک７ي او هغه وخت، خو نور هم ډ４ر خوشحاله شوم چ３ په 
！ولو ک３ يو مشر عالم مسئل３ ته پا＇５ده. په دغه وخت ک３ دا اواز هم وشو چ３: تاسو خداى 

وبخ＋ه! فاتحه به د خيرات په ＄اى ک３ اخيستل ک８５ي.
خداى خبر چ３ ما به د دغه تقرير په هکله نور ＇ومره سوچ کولو چ３ په دې ک３ مال 

صاحب د ميراث په مسئله شروع وک７ه او وې ويل:
_ که چ５رې مال ي３ پات３ نه وي نو تجهيز تکفين د م７ي اول د ده په نژدې خپلوانو دى، 
که خپلوان ي３ نه وي او يا ب３ وسه او غريبان وي، نو په بيت المال باندې او که بيت المال نه 

وي، نو بيا په ！ولو مسلمانانو دى.
په ＄ان  او چ３  را ډک شو. صبر م３ ختم شو  تقرير کولو چ３ زما زړه  هغه ال خپل 
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پوه５دم، نو هغه م３ د مرۍ نه نيولى و او ما ورته په غوصه ک３ ويل چ３: ول３ دا زه درته 
مومن مسلمان نه ＊کار４دم ＇ه؟

گور کفن م３ په تاسو ک５دو او کور مو زما لوټ ک７و.
زه هم لگيا وم او هغه هم لگيا و، خو زما خبره نه هغه اور４ده او نه نورو خلکو.

او چ３ يو ＇و ور＄３ پس زه خبر شوم چ３ زموږ د کلي غريب اهلل کاکا م７ شو او بچو 
ته ي３ په غير د قرضونو او لوږو نور ＇ه پرې ن＋ودل، نو د نورو خلکو غوندې زه هم د هغه 

په قبر کوڼ والړ وم.

د ليکوال پ５ژندگلوي:
سيد مير مهدي شاه مهدي د پ＋تو ژب３ له نومياليو کيسه ليکوالو ＇خه دى. دى د 
پ＋تونخوا د داودزو د سيم３ کنکوله نوم３ کلي ک３ په درن３ علمي کورن９ ک３ وز４８４د. د 
ز４８４دو ن５＂ه ي３ ١٩٢٦م. کال دى او په )١٩٩٤م.( کال ي３ له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ک７ي. 
د پالر نوم ي３ سيد عبدالتواب شاه دى چ３ د خپل３ سيم３ مشهور عالم و. مهدي شاه د 
خپل وخت مروجه علوم ولوستل او له ليکوال９ سره ي３ د ژورناليزم په ډگر ک３ کار پيل 
ک７. مهدي شاه د ژوند تر وروستيو ش５بو پورې په مختلفو جريدو او مجلو ک３ د ليکوال 
او مدير په توگه کار وک７. دى د خدايي خدمتگارانو د غور＄نگ يو فعال غ７ى و او د 
مبارزې په ل７ ک３ ي３ ډ４ر زندانونه گاللي دي. د ده د کار اصلي برخه کيسه ليکنه وه، خو 
د دې تر ＇نگه شاعر هم و. د ده داستانونه د پ＋تنو د سياسي او تاريخي ژوند عکاسي 
کوي چ３ ！ول３ کيس３ ي３ د انگر４زي ＊ک５الک او په راوروسته ک３ د جابرو حکومتونو 

په وړاندې د پ＋تنو د مبارزو او قربانيو ＇رگندونه کوي.
د مهدي شاه مهدي د لن６و کيسو يو شم５ر کتابونه چاپ شوي دي، چ３ په الندې 
ډول دي: نشان، د بوډۍ ！ال، پت، الله گلونه، تور داغونه. د شعرونو مجموعه ي３ د 
)روڼ سحر( په نوم ده. مظلوم امام ي３ د کربال د پ５＋３ تاريخي بيان دى. د قرآن کريم د 

فاتح３ د سورې ژباړه ي３ هم په پ＋تو ک３ چاپ شوې ده.
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د متن لن６يز:
د مهدي شاه مهدي په دغه لن６ه کيسه ک３ هغه دودونه غندل شوي چ３ اسالمي 
شرعي ب２ه نه لري او په خلکو ک３ د يوه دود په ډول راروان دي. له دغو دودونو ＇خه يو 
هم هغه ب３ ＄ايه او اضافي لگ＋تونه دي چ３ د م７ي په وخت ک３ ي３ خلک د سيال９ له 
مخ３ کوي. په دغه وخت ک３ د م７ي خپلوان خپله غريبي او ب３ وسي له پامه غور＄وي، 
نه  له چا  په سيال９ ک３  او  زياتو لگ＋تونو غواړي چ３ خپل م７ى دروند و＊يي  په  خو 
وروستو نه شي. په داس３ حال ک３ چ３ د م７ي درن＋ت د هغه په اعمالو پورې اړه لري.

په دې وخت ک３ د کورن９ غ７ي يا وارثان که غريب هم وي ＄انونه پوروړي کوي او 
د م７ي سخات او خيراتونه په لوړ شان کوي. پايله ي３ دا وي چ３ بچي ي３ خوار و زار 
ک８５ي او تر عمره له پوره نه خالص８５ي. مهدي شاه هم دې خبرې ته گوته نيول３ او ويلي 
ي３ دي چ３ د م７ي په مراسمو ک３ د اسالمي شريعت سره سم عمل وک７ئ او ب３ ＄ايه 

دودونو ته غاړه مه ږدئ.
دا کيسه په فني لحاظ هم يوه بشپ７ه کيسه ده چ３ پ５＋ه ي３ زموږ د روان ژوند نماينده 
گي کوي. د ويلو ژبه ي３ خوږه او روانه ده. کرک＂رونه ي３ هم ب５گانه نه دي او تلوسه هم 

پک３ شته.

    

١_ زده کوونکي دې په وار سره کيسه په لوړ غ８ ولولي او د کيس３ مفهوم دې په خپلو 
خبرو ک３ ＇رگند ک７ي.

٢_ که زده کوونکو ته ورته کومه کيسه معلومه وي او يا ي３ په چم او گاون６ ک３ ت５ره شوي 
وي، په ډ４ر لن６يز سره دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي او په ！ولگي ک３ دې واوروي.

فعالیتونه
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٣_ زده کوونکي دې د کيس３ متن په غور سره ولولي او نوم％ري دې په ن＋ه ک７ي. بيا 
دې په ！ولگي ک３ ولولي.

ضمير: هغه کلمه ده چ３ د نوم پر ＄اى استعمال８５ي يا د نوم د تکرار مخه نيسي، 
لکه: زه، ته، هغه.

ملکي ضميرونه: هغه دي چ３ د ملکيت ＇رگندونه کوي، لکه: ستا، زما، د دوى.
او  کوم  چ５رې،  ＇وک،  لکه:  کوي،  پو＊تنه  چ３  دي  هغه  ضميرونه:  استفهامي 

نور...

٤_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�په پ＋تو ژبه ک３ کوم کيسه ليکونکي پ５ژنئ، نومونه ي３ واخلئ؟ t

�د کيسو لوستل ＇ه گ＂ه لري؟ t
�تاريخ او کيسه ＇ه توپير لري؟ t

�د مهدي شاه د لن６و کيسو د ！ولگو نومونه کوم دي؟ t

٥_ د مهدي شاه ددغ３ کيس３ په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ئ او ستاس３ د خو＊３ وړ ！کى 
خپلو ！ولگيوالو ته وواياست.

زده کوونکي دې د کورن９ له غ７و يو کيسه واوري او بيا دې په خپل قلم وليکي. په بله 
ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي.

كورن９ دنده
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لفظي صنعتونه

نولسم لوست

د بديع علم د عباسيانو په وخت ک３ رامن＃ ته شو چ３ بيا له عربي نه فارسي، پ＋تو او نورو 
ژبو ته راغى. له همدې کبله ！ول３ اصطالحگان３ ي３ هم عربي دي. لوم７نى س７ى چ３ بديعي 
صنعتونه ي３ را！ول ک７ل او کتابي ب２ه ي３ ورک７ه عبداهلل بن معتز و. تر ده د مخه د عربو شاعرانو دا 
علم نه پ５ژانده. عبداهلل بن معتز په )٢٨٤هـ( ک３ په دې کار الس پورې ک７ او د )البديع( په نوم 
ي３ د بديع د علم کتاب تاليف ک７. وروسته بيا نورو ليکوالو هم په دې برخه ک３ کتابونه وليکل 
او دا علم دود شو. په پ＋تو ژبه ک３ هم په دې اړه ډ４ر کتابونه ليکل شوي دي. لکه د عبدالرؤف 
ب５نوا ادبي فنون، د سيد تسنيم الحق کاکاخيل روح ادب، د عبدالحليم اثر ساالرزي پ＋تو ادب، 
د سمندر خان سمندر د ادب مناره، د نور احمد شاکر بديع او بيان او نور. دا دى په دې درس ک３ 

به د بديع د علم او صنعتونو په اړه يو ل７ معلومات ولولئ.
_ د بديع علم ＇ه ته وايي؟

_ د شعر لفظي او معنوي ＊کالوې ＇ه ډول وي؟



١٣٢

بديع عربي کلمه ده. په لغت ک３ نوي شي ته وايي. په اصطالح ک３ هغه علم دى چ３ 
د هغه په واسطه د کالم د ＊ه والي وجه ＇رگند８４ي. بديع دوه ډوله صنعتونه لري: لفظي او 
معنوي. لفظي ＊کالوې هغه دي چ３ له لفظ سره سروکار لري او معنوي هغه دي چ３ د 

معنا رعايت پک３ ک８５ي. لفظي صنايع په الندې ډول دي:
١_ توشيح: هغه ادبي صنعت ته ويل ک８５ي چ３ د شعر د بيتونو يا مسرو لوم７ي توري 
سره يو＄اى شي، له هغه ＇خه نوم، مسره، بيت يا کومه جمله جوړه شي، لکه په دې الندې 

شعر ک３:
  

پورتنى شعر گل ملوک پخپل نامه ويلى دى، که د ！ولو بيتونو لوم７ي توري سره يو＄اى 
شي، گل ملوک ＄ن３ جوړ８４ي.

٣_ تجنيس: هغه صنعت ته وايي چ３ شاعر په خپل کالم ک３ داس３ کلم３ راوړي چ３ 
شکل ي３ يو او معنا ي３ ب５له وي، لکه داود خان چ３ وايي:

په وربل ي３ لمب３ گ６ې حال ي３ بل شي چ３ د چا په زړه ک３ اور د مين３ بل شي  
د وربل مينه که تل د زړه په تل شي اور د مين３ کله مري د زړه له مين３  

د لوم７ي بيت په لوم７ۍ مسره ک３ )بل( د اور د لگ５دلو په معنا دى او په دويمه مسره ک３ 
)بل( د بدل په معنا دى. دواړه کلم３ په شکل ک３ يو ډول دي خو معناگان３ ي３ ب５ل３ دي. د 

دويم بيت په دويمه مسره ک３ لوم７ى )تل( د هم５شه او دويم )تل( د ب５خ په معنا دى.
خطي  او  مطرف  مکرر،  مرکب،  زايد،  ناقص،  تام،  لکه:  دى  ډوله  اووه  په  تجنيس 

تجنيس. دلته ي３ د ＄ينو ډولونو مثالونه راوړو:

گـــمـــراهـــانـــو ســــره مـــه گـــــ６وه ＄ــان
ک７ه مــه  صحبت  ــو  ــدکــاران ب فضولو  ــه  ل
نيکانو د  کــ３  مجلس  پــه  گــر＄ــه  مـــدام 
ــوک ــه ＇ ــغ مــنــزه وي ه ـــه  ب گــنــاه  ـــه  ل
دي ＊ه  نامه  په  خــداى  د  ته  بل  ــول  ورک

شي ډ４ر  دنيا  په  ــارون  ق لکه  گنج  دې  که 
＄ــان د  وړى  ــشــ３  ن ــه  ــو＊ ت کــفــنــه  بـــ３ 

زمــــان اخـــــر  نـــبـــي  دي  فـــرمـــايـــلـــي 
ـــادان ن د  ږده  ــه  م غـــوږ  ــه  ت ــرې  خــب ــل  ب
مسلمان کــ３  ــن  دي خپل  پــه  اوســه  قايم 
ــــي پـــه زبـــان ــا صــفــت تـــل واي ــن چـــ３ ث
سبحان ــاک  پ ــي  واي ــ３  داس کــ３  قرآن  پــه 
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تام تجنيس: هغه تجنيس دى چ３ شاعر په خپل کالم ک３ داس３ دوې کلم３ راوړي چ３ 
شکل ي３ يو او معنا ي３ ب５له وي لکه پير محمد کاک７ چ３ وايي:

فراق په ما خوري د زړگي وين３     آشــنا م３ نشــــــته اهلل م３ وين３
په لوم７ۍ مسره ک３ )وين３( د وينو په معنا او په دويمه مسره ک３ )وين３( د ليدلو په معنا 

دى.
ناقص تجنيس: هغه تجنيس دى چ３ د متجانسو کلمو شکل يو او معنا ي３ ب５له وي، خو 

په حرکاتو ک３ توپير ولري، لکه:
د يار غم راسره ＇ـه وايم چ３ ＇ه ک７ي     تــــل مـ３ وين３ د زړه روي لکه روې
چ３ پـــخوا تر قضا خپله رضا غواړې     ب５هوده په لـــو！و ول３ آســــــمان ول３

د لوم７ي بيت په دويمه مسره ک３ لوم７ى )روي( د رودلو په معنا او دويمه )روې( د يو 
ډول کوچني حيوان په معنا دى چ３ دا کلم３ په حرکاتو ک３ توپير لري. په دويم بيت دويمه 
مسره ک３ لوم７ى )ول３( د پو＊تن３ ضمير دى او دويم )ول３( د ويشتلو معنا ورکوي چ３ دواړه 

کلم３ په حرکاتو ک３ توپير لري.
مرکب تجنيس: هغه تجنيس دى چ３ د متجانسو کلمو ＇خه يوه کلمه بسيطه او بله ي３ 

مرکبه وي. مرکب تجنيس په دوه ډوله دى. متشابه مرکب او مفروق مرکب.
الف: متشابه مرکب: هغه دى چ３ بسيطه او مرکبه کلمه دواړه يو ډول شکل ولري.

لکه احمد شاه بابا چ３ وايي:
ســـتا پرمــخ باندې اوربل دى     ＄که اور بل م３ په گوگل دى

په لوم７ۍ مسره ک３ )اوربل( د تندي وي＋تانو يا پيکي ته وايي او يوه بسيطه کلمه ده خو 
په دويمه مسره ک３ )اور بل( له )اور( او )بل( ＇خه يوه مرکبه کلمه ده چ３ )اور( او )بل( ب５ل３ 

معناگان３ لري.
ب: مفروق مرکب: هغه تجنيس دى چ３ بسيطه کلمه د بسيط３ او مرکبه د مرکب３ شکل 

ولري، لکه په الندې بيت ک３:
چ３ پــــه ســــترگو ＇راغ وويني پتنگ     ＇و ونه مري له ژوندونه وي په تنگ

په پورتني بيت ک３ پتنگ بسيطه کلمه او )په تنگ( مرکبه کلمه ده.
داس３  زياتو  يا  دوو  د  ک３  اصطالح  په  وايي،  ته  کولو  لغت ک３ سرچپه  په  قلب  قلب: 
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کلمو راوړل دي چ３ توري ي３ په ب２ه )ډول( او عدد ک３ يو ډول او په ترتيب ک３ او＊تي وي، 
لکه:

د دوران لــه انــقالبه ال بقا شي     اعتماد به دانا ＇ه په دا اقبال کا
په پورته بيت ک３ د ))ال بقا(( کلمه په ))اقبال(( او＊ت３ ده.

ترصيع: عربي کلمه ده. په لغت ک３ د جواهرو اي＋ودلو ته وايي، په اصطالح ک３ که يو 
شاعر خپل يو بيت په ＇و برخو وو４شي او هره برخه ي３ د بل３ په مقابل ک３ راوړي او په وزن 

ک３ سره يو وي، ترصيع بلل ک８５ي.
ــــ３ خـــــادمـــــان خــــرقــــه بـــــــدوش شـــول ـــــران ي ـــــب دل
ــــان حــلــقــه بـــگـــوش شـــول ــــالم ــــ３ غ ســـــــــروران ي

*     *     *
ــــ％ــــور دى ـــــــواړي هـــغـــه رن ـــا غ ـــي ＇ـــــوک چــــ３ دن
ـــــــزدور دى ـــــــواړي هـــغـــه م ＇ـــــوک چــــ３ عــقــبــا غ

په پورته مثالونو ک３ گورو چ３ شاعر خپله وينا په متناظرو کلمو يا فقرو باندې ويشل３ او 
يوه برخه ي３ د بل３ په مقابل ک３ راوړې ده.

سجع: سجع په لغت ک３ د کوترې موزون اواز ته ويل ک８５ي او په اصطالح ک３ د جملو 
يا فقرو وروست９ هم اهنگ９ ته سجع ويل ک８５ي. سجع په نثر ک３ را＄ي او دغه ډول نثر ته 

مسجع نثر ويل ک８５ي.
د خوار يا ژړا ده يا ＊５را

تضمين: هغه صنعت ته وايي چ３ شاعر د سند او مثال په توگه يا د خپل کالم د تقوي３ 
لپاره د مضمون اړوند د بل چا د نظم يوه ！و！ه، نيم بيتي، يو بيت يا ＇و بيتونه راوړي، لکه:

ــ７ې ک پـــيـــدا  ــه  عــشــق ـــه  ل خـــــداى  ده  ـــيـــا  دن دا 
ســپــ７ې ـــــرده  پ ده  ــم  ــســي ن دې  ـــه  پ ــن  ــم چ دې 

په پورته بيت ک３ لوم７ۍ مسره د رحمان بابا او دويمه مسره د حميد مومند ده. حميد 
پخپل دغه بيت ک３ د رحمان بابا نيم بيتي راخيست３ او تضمين ک７ى ي３ دى.
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د رحمان بابا اصلي بيت دادى:
کــ７ې ــدا  ــي پ عشقه  ــه  ل ـــداى  خ ده  ــا  ــي دن دا 
دا دى  ــــالر  پ ــو  ــات ــوق ــل ــخ م و  ــه  ــل جــم د 

د متن لن６يز:
د بديع علم د عباسيانو په وخت ک３ دود شو. د دې علم بنس اي＋ودونکى عبداهلل 
د  ي３  کتاب  يو  او  ک７ل  را！ول  ادبي صنعتونه  لپاره  لوم７ي ＄ل  د  نوموړي  و.  معتز  بن 

)البديع( په نامه تاليف ک７.
له ده نه وروسته نورو کسانو هم په دې برخه ک３ کتابونه وليکل. بديع هغه علم دى 
چ３ د هغه په واسطه د کالم د ＊ه والي وجه ＇رگند８４ي. په بديع ک３ دوه ډوله ادبي 
صنعتونه ＇７５ل ک８５ي چ３ يو ډول ي３ لفظي صنايع دي او بل ډول ي３ معنوي صنايع. په 

لفظي صنايعو ک３ د لفظ رعايت ک８５ي او په معنوي ک３ له معنا سره سروکار لري.
په لفظي صنايعو ک３ مو ＄ين３ ډولونه وپ５ژندل او معنوي صنايع به په جال لوست 
ک３ ولولئ. لفظي او معنوي صنايع د من％ن９ دورې شاعرانو پخپلو شعرونو ک３ ډ４رې 
راوړي دي او د پ＋تو کالسيک ديوانونه پرې ډک دي. د ادبي فنونو په برخه ک３ پ＋تنو 
ليکوالو او ＇７５ونکو هم يو شم５ر کتابونه ليکلي او د شعر د فنونو په برخه ک３ ي３ ＇７５ن３ 
کاکاخيل،  الحق  تسنيم  ب５نوا، سمندر خان سمندر، سيد  لکه عبدالرؤف  ک７ي دي. 
عبدالحليم اثر ساالرزى، نور احمد شاکر او نورو... په اوسني معاصر شعر ک３ اوس 
دغو صنعتونو ته دومره پاملرنه نه ک８５ي او په شعر ک３ په تخيل، ان％ور، وزن، اهنگ، 

مفکوره او عاطفه باندې حساب ک８５ي.
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١_ زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته په وار سره متن په لوړ غ８ ولولي او بيا دې 
الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:

�د بديع د علم بنس اي＋ودونکى ＇وک و؟ t
�د بديع علم ＇ه ته وايي او له ＇ه شي نه بحث کوي؟ t

�لفظي صنايع ＇ه ته وايي؟ t
�معنوي صنايع ＇ه ته وايي؟ t

٢_ زده کوونکي دې الندې شعر په غور ولولي او په هغه ک３ دې ادبي صنعت پيدا ک７ي چ３ 
په کومو کلمو ک３ راغلى دى:

٣_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او په متن ک３ دې خاص نومونه، صفتونه او 
ضميرونه په ن＋ه ک７ي. بيا دې ي３ په وار سره په ！ولگي ک３ واوروي.

٤_ زده کوونکي دې د تجنيس تعريف وک７ي او ودې وايي چ３ تجنيس ＇و ډوله دى؟

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه له يوه ديوان ＇خه يو شعر وليکي او په هغه ک３ دې لفظي 
صنعتونه پيدا ک７ي، په بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي.

كورن９ دنده

م５رمن３ مخه  سپوږم９  لــه  واخــلــه  پلو 
دورې هورې  شواى  نه  تلالى  وره  له  ستا 
درست بدن م３ د ب５لتون په اور ک３ وريت شو
رقيبه ــه  ل و４ـــر４ـــ８م  ــه  ن ــم  ي پــ＋ــتــون  زه 

ژاړي ب５لتون  د  ــاره  ــي ت ــه  پ دې  مــشــرقــي 
سپين３ مخ  په  ک７ه  ＊کاره  مخ  د  لمر  ورتــه 

راته شپ３ دي ور＄３ سپين３ ستا ب３ مخه 
درته ناست يم په دربار پرې م３ دي سپين３
سپين３ تــورې  ويل８５ي  م３  ک３  گوگل  په 
سپين３ سپين３  ＊ــ３  بيا  ــ７م  ک ــه  وب ورتــه 

فعالیتونه
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شلم لوست 

هجري او د هغه حبسيات

حبسيات يا حبسيه شعرونه په ادبياتو ک３ هغو شعرونو ته ويل ک８５ي چ３ شاعر په زندان 
ک３ ويلي وي. په دې شعرونو ک３ د زندان ک７اوونه، سخت９ او له کور کلي نه د لر４والي ستونزې 

انعکاس مومي.
په پ＋تو کالسيک شعر ک３ دا ل７ۍ خوشحال خان خ＂ک هغه وخت پيل ک７ه چ３ د مغلي 
پاچا اورنگزيب له خوا د هند د رنتبور په زندان ک３ بندي شو. بيا ورپس３ د ده زوى اشرف 
خان هجري چ３ د همدغه پاچا په حکم د گواليار او بيجاپور په زندانونو ک３ ＇وارلس کاله 
زنداني شو، نو د حبسياتو دغه ل７ۍ ي３ پس３ پراخه او غني ک７ه. اوس موږ په پ＋تو ادبياتو ک３ 
د حبسياتو درنه برخه د هجري په ديوان ک３ مومو چ３ د ＇وارلسو کالو د زندان سوې نارې 
دي. يو خوا د زندان ک７اوونه او بل خوا له وطن او کورن９ نه لر４والى د هجري د شعر عامه 
موضوع ده. په دې لوست ک３ به د اشرف خان هجري د ژوند او د ده د حبسيه شعرونو په اړه 

معلومات ترالسه ک７ئ.
_ تاس３ ته د حبسيه شعرونو کومه نمونه زده ده؟

_ حبسيه شعرونه له نورو شعرونو ＇ه توپير لري؟
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په )١٠٤٤هـ.ق.( کال د روژې  اشرف خان هجري د خوشحال خان مشر زوى دى. 
په مياشت ک３ ز４８４دلى دى. کله چ３ خوشحال خان زنداني شو، نو اشرف خان د خپل３ 
قبيل３ سردار و. د اشرف خان بل ورور بهرام خان غو＊تل چ３ د قبيل３ سردار شي، نو په 
دې توگه ي３ په دسيسو الس پورې ک７. دا وخت خوشحال خان د مغلو له بند نه خالص 
شوى و. بهرام خان له مغلو سره الس يو ک７ او د خپل پالر او ورور په وړاندې ي３ سازشونه 
او دسيس３ پيل ک７ې. ＇رنگه چ３ له يوې خوا د بهرام خان سازشونه وو، نو له بل پلوه د 
کابل صوبيدار امير خان هم له اشرف خان نه خوابدى و. د امير خان د خوابدۍ دوه علتونه 
＇رگند دي، يو دا چ３ امير خان چ３ کله کابل ته روان و، نو له اشرف خان نه ي３ غو＊تنه 
وک７ه چ３ له ده سره الړ شي، خو اشرف خان ي３ غو＊تنه ونه منله او ورسره الړ نه شو. بله 
وجه دا وه چ３ د اشرف خان يو خ５（ ازاد گگيا１ي د امير خان له حکم نه سرغ７ونه ک７ې 
وه او اشرف خان هجري دى په الس ورنه ک７، بلک３ دى ي３ سوات ته ول８５ه او د ده کورن９ 

ي３ له ＄ان سره وساتله.
دې  په  نو  و،  والړ  نامه  په  الس  خان  بهرام  ته  اوامرو  حکومت  د  مغلو  د  چ３  دا  بل 
توگه صوبيدار له پاچا نه د اشرف خان د بندي ک５دو اجازه وغو＊تله. پاچا اجازه ورک７ه او 
صوبيدار اشرف خان هجري په ډ４ر نيرنگ د سيد بهوال په کور ک３ په )١٠٩٢هـ.( کال 
ک３ ونيو او هند ته ي３ بندي واستاوه. اشرف خان هجري لوم７ى په گواليار او بيا په بيجاپور 
ک３ ＇وارلس کاله زنداني شو. هجري له ديارلسو کالو زياته موده په زندانونو ک３ ت５ره ک７ه او 

هماغلته په )١١٠٦هـ.( ک３ وفات شو.
اشرف خان هجري د خپل وخت منلى شاعر و. په پ＋تو او فارسي ک３ د شعرونو ديوانونه 
لري چ３ چاپ شوي دي. د ده په اشعارو ک３ د عشقي، اخالقي او اجتماعي مضامينو تر 
＇نگه د وطن ياد او له ه５واده د جالوالي حسرتونه او نارې تر بل３ هرې موضوع ډ４ر دي. 
هغه وخت چ３ دى نيول ک８５ي او د هند پر لورې ي３ بيايي، نو کله چ３ ي３ پر ا！ک اړوي 

دا چيغه کوي:
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وينو ــه  پ وکـــــــــــــــــ７و  ＄ـــان  د  مــــاتم  ــه  ــال ه ــا  م
ــوم ـــه ژړا ش پ کــــ７ه  مـــ３ شــــاه  وتــــه  ا！ــــک  چـــ３ 

اکرم راوړى  او  اشرف خان هجري پخپلو شعرونو ک３ خپل تخلص، هجري، روهي 
دى. د هجري شعرونه له درده ډک دي، د وطن ياد، د زندان مشقت او له خپلوانو لرې والي 
د ده شعر ته ＄انگ７ى خوند ورک７ى دى چ３ همدا رنگ ي３ په قصيدو ک３ هم تر سترگو 

ک８５ي. په قصيده ويلو ک３ ډ４ر غ＋تلى دى او په پ＋تو ادب ک３ ي３ سارى ل８ ليدل ک８５ي.
وړاندې  ان％ور  بشپ７  يو  زندان  کلن  ＇وارلس  د  او  ده  درنه  ډ４ره  ي３  برخه  حبسياتو  د 

کوي.
د ده حبسيات له سوزه ډک دي او هر لوستونکى ي３ په لوستلو غمجن ک８５ي. دلته ي３ د 

حبسيه شعرونو ＇خه يو يو بيت رااخلو چ３ ＇ومره له درد او سوز نه ډک دي:
وکــــ７ه ــــــاور  ب دى  کـــــال  لـــســـم  د  اغــــــاز  نــــن 
ــاه ــن ــــ８م بــــ３ گ ــــر４ چــــ３ پــــه بـــنـــد کــــ３ يــــ３ ز４

*     *     *
ک７و بند  دکــن  ــه  پ نصيب  صـــورت  ــش  ت هــجــري 
وي ــور  ــض ح ــــم  داي زړه  ـــار  ي د  يــ３  ــت  ــدم خ پــه 

*     *     *
ــس يم ــون ــکــه ي ــــروت ل ــي پـــه نـــس کـــ３ پ ــاه د م
ــى کا ــال ــع ـــق ت ــــرم ح ـــه ک ـــ３ پ ــر خــــالص م ــگ م

*     *     *
ــ７ې ـــــت ک ـــل هــــوس د والي ـــو ت ـــه خ هـــجـــري ت
ــصــيــب وي ــر ن ــگ ـــه مـــحـــال م ـــل ــا ورت ــت ــــ３ س ول

*     *     *
ــو ــون ــم غ ـــ３  و＇ـــ＋ـــل ــــ３  م ويـــنـــ３  ＄ــيــگــر  د 
يم ــــا  رض اوس  راشـــــه  ــ３  ــگ ج ــ３  ــگ ج مـــرگـــه 

*     *     *
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وشــو مــــدت  را＄ـــــي  نـــه  روه  لـــه  ــــاصــــدان  ق
ــــم دى ــــ３ ت ـــــاد رارســـــــــوي مـــنـــت ي ـــــالم ب س

په  بيجاپور  او  د اشرف خان هجري د اشعارو درنه برخه حبسيات دي چ３ د گواليار 
زندانونو ک３ ي３ ويل３ دي:

دغه شعر ي３ د کالم د نمون３ په توگه راوړو:
يم ــــدا  ج نـــه  ســتــرگــو  ــو  ــت ــس م د  ــــار  ي د  ＇ـــو 
يــم ــــــا  ـــي دري ـــون ـــرت خ ـــي ـــــ７ى د ح ک ـــــو  اله
ــو ــون ــم غ وخــــــــوړې  ــــ３  م ويــــنــــ３  ＄ـــيـــگـــر  د 
يم ــــا  رض اوس  راشـــــه  ــ３  ــگ ج ــ３  ــگ ج مـــرگـــه 
دى وار  دې  نـــن  يـــ３  ــن  ــي م خـــون  پـــه  زمـــا  کـــه 
ــــــه وايــــم ــــــي درت ـــــار غــــم مــــ３ ســـبـــا وژن ي د 
دي شـــهـــيـــدان  ــه  ــت ــش ن يـــ３  حـــاجـــت  کــفــن  د 
يم گـــويـــا  زه  دي  مــــ７ه  ــر  ــج ه د  ــغ  ــ５ ت ـــه  پ چـــ３ 
ــالص شم بــه خ يــم چــ３  نــه  ـــگ  اورن د  بند  پــه  زه 
ـــــ７ي بـــابـــا يم ـــار زي ـــک ــخ رح ــي ــــ７ى ش بـــنـــدي ک
کا دم  ـــ３  م ـــ３  ــه چ ــشــت ن ـــــاړو  پ ـــ３  ک ــــن  دک ـــه  پ
ــم ي ـــــال  ب ــــــــورې  ت اژدهــــــــــا  ـــــى  ـــــوړل خ زه 
نــشــتــه ــــ３  ي ــــــادي  ـــــن ＊ ـــــن د غــــم وط ــــا دک ي
ـــــ７ه مــبــتــال يــم ـــو شـــپـــه ک ــــا غـــمـــون ــــه م ــــا پ ي
ـــو ـــدان ـــزي ــــا ي ــــا عــــشــــور ک ــــه م ـــس پ ـــف ــــر ن ه
يم ـــال  ـــرب ک پــــه  وخـــــت  د  ــن  ــي ــس ح زه  ـــا  ـــوي گ
هـــســـ３ رنـــــگ جــــدايــــي مــــه شــــه لــــه مـــــراده
يــم جـــفـــا  ــــه  پ ـــــ７ى  ک ـــ５ـــل  ب فـــلـــک  زه  لـــکـــه 
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ــه صـــورت دى پ ــ３  شـــان چ دا  ــــگ جـــور  اورن د 
يــم غــــوغــــا  لــــه  ـــو  ـــون ـــت ـــرق ف د  فــــريــــاد  پــــه 
ک３ زړه  پـــه  دى  کــلــه  مـــ３  صــبــر  ــــه  جــــودان
يم تـــــاال  پـــســـ３  مــــخ  پــــه  يـــــار  د  روهــــــي  زه 

د متن لن６يز:
د وطن ياد، د زندان ک７اوونه، له کورن９ لرې والى او فريادونه د اشرف خان هجري 
د شاعرۍ عامه موضوع ده. د عشقي مضامينو تر ＇نگه اخالقي مضامين هم لري. په 
پورتني شعر ک３ هم د وطن ياد او له خپلوانو د جال والي فريادونه کوي. اشرف خان 
کاکا  اشاره کوي چ３ د ش５خ رحمکار  ته  پ３＋５  په دې شعر ک３ هغ３ مهم３  هجري 
په  د سردارۍ  قبيل３  د  بهرام خان سره  له  دى.  وژل شوى  له السه  ي３  زوى  صاحب 
جگ７و ک３ خپل اخ＋ى شيخ ضياء الدين د شيخ رحمکار زوى له دې کبله بندي کوي 
چ３ هغه د بهرام خان په خوا وي. اشرف خان هجري چ３ کله شيخ ضياء الدين بندي 

کوي، بيا ي３ د زهرو په واسطه وژني. 
اشرف خان  توگه  دې  په  نو  ک８５ي،  ک５دو خپه  وژل  په  زوى  د خپل  کاکا صاحب 
يم،  بندي ک７ى  بندي ک７ى. زه شيخ رحمکار  يم  نه  اورنگز４ب  هجري وايي چ３ زه 

＄که چ３ هغه ماته ＊５رې ک７ي دي، ＄که له زندانه نه خالص８５م.
اشرف په ＄ينو شعرونو ک３ په دغه پ５＋ه خپله پ＋５ماني ＇رگندوي او وايي:

ــار ي３ ــگ ــاه ــن ـــه گ ـــا امـــ５ـــد ک ـــه ن ـــه ش هـــجـــري م
ــــان دى ــــــا مــــهــــرب ـــــعـــــام وک ـــــه ان ب الـــبـــتـــه 
ـــوره ـــف غ لــــــرم  امــــيــــد  ډ４ــــــر  دې  ـــا  ـــط ع ــــه  ل
يم اســتــغــفــار  پـــه  دايـــــم  ＄ــکــه  هـــجـــري  زه 
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١_ زده کوونکي دې د لوست له لوستلو ＇خه وروسته دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�هجري ＇ه وخت بندي شو؟ t

�هجري په کومو زندانونو ک３ بندي و؟ t
�هجري چ５رته او په کوم حالت ک３ وفات شو؟ t

�په پ＋تو ک３ د حبسيه شعرونو ويونکي ＇وک دي؟ t
٢_ زده کوونکي دې له ＊وونکي وروسته شعر په لوړ اواز ولولي او مفهوم دې په خپلو خبرو 

ک３ ＇رگند ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې په يوه يا دوه پاراگرافه ک３ د هجري د زنداني ک５دو عوامل په گوته ک７ي 

او په ！ولگي ک３ دې په وار سره واوروي.
٤_ زده کوونکي دې ووايي چ３ په الندې بيت ک３ کوم ادبي صنعت شته:

هر نفس په ما عشور کا يزيدانو
گويا زه حسين د وخت په کربال يم

٥_ زده کوونکي دې الندې بيتونه ولولي او په مفهوم دې خبرې وک７ي:
ــه خـــالص شم ب ــ３  ــم چ ي ــه  ن ــــگ  بــنــد د اورن ــه  پ زه 
ـــا يم ـــاب ـــــ７ي ب ــــ７ى شــيــخ رحـــمـــکـــار زي ـــنـــدي ک ب
کــا دم  مــــ３  ــه چــــ３  ــت ــش ن ــــــاړو  پ کــــ３  دکـــــن  پــــه 
ــم ي ــــــال  ب ـــــــــورې  ت ـــــــــــا  اژده ــــــى  خــــــوړل زه 

زده کوونکي دې لوست په کور ک３ په غور سره ولولي او د اشرف خان د ژوند او شاعرۍ په 
اړه دې دوه مخه ليکنه وک７ي. بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالو ته ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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يوويشتم لوست 

پ＋تو سفرنام３

سفرنامه لکه د نورو ادبي ډولونو يا ژانرونو په ＇５ر يو ادبي ډول دى. په پ＋تو ادب ک３ 
د سفرنام３ ليکل په شلمه پ７５ۍ ک３ پيل شول.

په سفرنامه ک３ د سفر ！ول حاالت ليکل ک８５ي او ليکوال د هغو سيمو يادونه کوي 
چ３ دى ي３ د سفر په ل７ ک３ ويني. سفر نام３ منظوم３ هم وي او منثورې هم.

ي３  به  ک３  لوست  دې  په  چ３  لري  سفرنام３  پورې  زړه  په  ډ４رې  هم  ادب  پ＋تو 
دروپ５ژنو.

_ سفرنامه ＇ه ته وايي او له ＇ه شي ＇خه بحث کوي؟
_ تاس３ د پ＋تو کومه سفرنامه پ５ژنئ؟
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سفرنامه د داستاني ادبياتو يو ژانر )ډول( دى چ３ داستان ته ورته دى. سفرنامه هم لکه د 
داستان په ＇５ر پ５＋ه او يا پ５＋３ لري. ژبه ي３ هم لکه د داستان د ژب３ غوندې ادبي وي.

لکه د داستان غوندې پک３ تلوسه هم وي چ３ سفر کوونکی به د سفر له ستونزو ＇خه 
＇نگه بريالى و＄ي. په سفر نامه ک３ ليکوال د خپل سفر حاالت او پ５＋３ بيانوي. ليکوال 
چ３ له کومو ＄ايونو ＇خه ت５ر８４ي، د هغو ＄ايونو او اوس５دونکو په هکله ي３ هم معلومات 
ورکوي. په سفر ک３ چ３ له چا سره مخ ک８５ي، د هغه يادونه هم کوي. کله کله د سفر په 
اوږدو ک３ د تاريخي ＄ايونو په هکله هم ر１ا اچوي. د سيم３ د خلکو د رواياتو او عنعناتو 
سره هم په ليکنه ک３ اړيک３ نيسي. سفرنامه داستاني رنگ لري، خو د معلوماتو په اړه کله 

کله تاريخي، جغرافيايي او ！ولنپوهن３ په اړه هم معلومات ورکوي.
په پ＋تو ادبياتو ک３ د سفرنامو ليکل په معاصره دوره ک３ پيل شوي دي. په پ＋تو ادب 
ک３ لوم７ن９ سفرنامه د ميا اکبر شاه ده چ３ د )آزادۍ تالش( نوم８５ي. ميا اکبر شاه چ３ دغه 
وخت د پ５＋ور د اسالميه کالج زده کوونکى و او په ！وله پ＋تونخوا ک３ د انگر４زانو په وړاندې 
سياسي تحريکونه پيل شوي وو، نو دى هم د نورو زلميانو سره په دغه نهضت ک３ ملگرى 
شو او د آزادۍ په تالش د ده سفر ډ４ر وغ％５د او له ډ４رو ملکونو ت５ر شو. ميا اکبر شاه د 
خپل سفر دغه سخت３ او ک７اوونه په خپله سفرنامه ک３ وليکل او د آزادۍ تالش نوم ي３ پرې 
ک５＋ود. ميا اکبر شاه خپل دغه سفر په ١٩٢٠م. کال ک３ له پ５＋ور ＇خه پيل ک７ او له دوو 

کالو ＇خه ي３ زيات وخت ونيو.
ميا اکبر شاه په دغه سفر ک３ له کابل، بلخ، بخارا، سمرقند، تاشکند، مسکو، باکو، 
قفقاز او ايران نه ت５ر شو او په ١٩٢٢م. ک３ ب５رته راوگر＄５د، خو د انگر４زانو حکومت ونيو 
او دوه کاله او اوولس ور＄３ ي３ په زندان ک３ ت５رې ک７ل３. ميا اکبر شاه په زندان ک３ خپله 
سفرنامه وليکله، خو د چاپ اجازه نه د انگر４ز حکومت ورک７ه او نه د پاکستان له آزادۍ 

＇خه راوروسته حکومتونو.
دغه سفر نامه ＇لو４＋ت کاله وروسته په ١٩٦٤م. کال ک３ چاپ شوه. ميا اکبر شاه د 

خپل３ سفرنام３ په هکله داس３ ليکي:
))په دغو ور＄و ک３ افغانستان د خپل استقالل لپاره د انگر４ز پر خالف په جنگ ک３ 
مشغول و. زموږ کالج د انگر４زانو د ظالمانه روي３ پر خالف متواترې جلس３ کول３. موږ 
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موقع غنيمت وگ２له، صالح مو وک７ه چ３ د وطن د آزادولو ＊ه موقع ده. موږ ＇لور ملگري 
د خپل وطن د آزادۍ په تالش ک３ ووتو. زموږ خيال و چ３ موږ به د افغانستان د حمله ور 
پوځ په ملگرتيا ک３ د آزادۍ په جنگ ک３ برخه واخلو، خو موږ ته نه وه معلومه چ３ زموږ 
د آزادۍ تالش به تر افغانستانه محدود نه وي او د کابل، بلخ، سمرقند، تاشکند، مسکو، 
باکو، قفقاز او ايران ک３ د مصيبتونو برداشت کولو ＇خه وروسته به زه خپل وطن ته په ١٦ 

اگس ١٩٢٢م. راستون شم.((
په پ＋تو سفرنامو ک３ دويمه سفرنامه د عبداالکبر خان اکبر ده چ３ د )روسي ترکستان او 
افغانستان سفر( نوم８５ي. د عبداالکبر خان سفر هم د ميا اکبر شاه سفر ته ورته دى چ３ د 
آزادۍ د تحريک په ل７ ک３ له پ５＋ور ＇خه راوتلى او سفر ي３ تر تاشکند پورې اوږد شوى 

دى.
د عبداالکبر خان دا سفر د افغانستان ＄ين３ سيم３، تاشکند او د الرې په اوږدو ک３ 
مختلف３ سيم３ راچاپ５روي. د ده سفر هم لکه د ميا اکبر شاه غوندې له حيرانوونکو پ５＋و 

＇خه ډک دى.
دا دواړه سفرونه په يوه وخت ک３ پيل شوي او يو مقصد لري. له همدې کبله ورته ！کي 
لري، ＄که چ３ د سفر تگلورى يو خواته او مقصد ي３ هم يو دى. خو دومره توپير لري چ３ 
د عبداالکبر خان سفر تر ميا اکبر شاه لن６ دى. همدارنگه د ميا اکبر شاه د سفرنام３ ژبه د 

عبداالکبر خان تر سفر نام３ خوږه او روانه ده.
عبدالخالق خليق د عبداالکبر خان اکبر د سفر په هکله وايي:

د  شوه.  پيدا  بيداري  سياسي  ک３  ملک  په  ويلو چ３  سبق  ک３  کالج  په  )اکبر صاحب 
انگر４زي حکومت خالف زلمي د عمل ميدان ته راووتل او چا فيصله وک７ه چ３ د ملک نه 
هجرت وک７ي او له بهر نه په يو منظم طاقت سره د غاصب حکومت نه ملک آزاد ک７ي. په 
هغه ډله ک３ اکبر صاحب هم له خپل خوږ وطن نه هجرت وک７. افغانستان ته الړ او له هغه 

＄اى نه روسي ترکستان ته الړو(
عبداالکبر خان هم چ３ کله له سفر نه راستون شو، د انگر４زي حکومت له خوا ونيول 

شو، خو د خپلوانو په مرسته زنداني نه شو.
عبداالکبر خان اکبر هم ＇لو４＋ت کاله وروسته دغه سفر نامه له خپلو ياد＊تونو ＇خه 
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وليکله او چاپ شوه.
په پ＋تو سفرنامو ک３ بله سفر نامه د پوهاند صديق اهلل ر＊تين ده چ３ د )هند سفر( نوم８５ي. 
د ر＊تين دا سفر د ١٣٢٩ هـ. ش. کال د قوس په شلمه پيل８５ي او د ١٣٣٠هـ.ش. کال د 
حمل په لوم７ۍ ن５＂ه پاى ته رس８５ي. دا سفر درې مياشت３ او درې ور＄３ وخت نيسي. سفر 
د مو！ر، ريل، الوتک３ او ک＋ت９ په واسطه ترسره ک８５ي او د هند، ايران او عراق د مختلفو 

سيمو او ＄ايونو يادونه کوي.
پوهاند صديق اهلل ر＊تين دغه سفر نامه په خواږه، روان نثر ليکل３ او د سفر د ليدن３، 

کتن３ او ！ولو ک７اوونو ان％ور ي３ په ډ４ره ＊ه توگه ک７ى دى.
خو  ده،  سفرنامه  شوې  لوم７ن９ چاپ  ک３  سفرنامو  پ＋تو  په  سفرنامه  ر＊تين  پوهاند  د 

لوم７ن９ دوې سفرنام３ تر دې پخوا ليکل شوي دي.
په پ＋تو سفرنامو ک３ بل د پام وړ ليکوال امير حمزه شينوارى دى.

شينواري د خپلو سفرونو په ل７ ک３ درې سفرنام３ ليکلي چ３ يوه ي３ )د کابل منظومه 
سفرنامه( نوم８５ي او په ١٩٤٨م. کال ک３ چ３ کابل ته راغلى و، دغه سفرنامه ي３ ليکل３ 
وه. د حمزه شينواري دغه سفرنامه منظومه ده او د شعر ب２ه ي３ ترکيب بند دى. له چاپ 
＇خه وروسته سانسور شوه. کابل ته په دويم سفر ک３ ي３ بله سفر نامه )د نوي پ＋تون( په 
نامه وليکله. په دغه سفر نامه ک３ حمزه شينواري د کابل د ليکوالو لکه محمد گل خان 
الدين خادم،  قيام  ب５نوا، صديق اهلل ر＊تين،  مومند، غالم حسن خان ساپي، عبدالرؤف 
ملک الشعرا بيتاب، نيک محمد پکتياني او دوست شينواري سره د ليدلو کتنو يادونه کوي. 

همدارنگه د افغانستان په بدلون او پرمختگ هم بحثونه لري. 
د حمزه شينواري بله سفرنامه د )حجاز په لور( نوم８５ي او د ده د حج د سفر حاالت 
پک３ راغلي دي. حمزه شينوارى په ١٩٦٩م. کال ک３ حج ته الړ او د خپل دغه سفر ！ول３ 
خاطرې او د ايران او عربستان د ＊ارونو، زيارتونو او د حج مراسم ي３ په دغه سفرنامه ک３ 
ان％ور ک７ي دي. دا سفرنامه د اسالم د تاريخ په اړه هم يو ل７ معلومات لري. د چاپ کال ي３ 

١٩٧٠م. دى.
له دغو سفرنامو راوروسته په پ＋تو ک３ ډ４رې سفرنام３ وليکل شوې، لکه ناليدلى سوات 

د محمد نواز طاير، سفر په خير د طاهر اثر اپريدي او نورې...
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نن سبا په پ＋تو ادب ک３ د سفرنامو ليکوال زيات شوي دي او ډ４رې سفرنام３ ليکل 
شوي او هم چاپ شوي دي.

د متن لن６يز:
په پ＋تو ادب ک３ سفرنامه په شلمه پ７５ۍ ک３ رامن％ته شوه. لوم７ن９ سفرنامه د ميا 
اکبر شاه وه چ３ د )آزادۍ تالش( نوم５ده. لوم７ن９ سفرنامه په پ＋تونخوا ک３ د سياسي 
تحريکونو د پيل پر بنس وليکل شوه. په دغه سفرنامه ک３ ＇و تنه زلميان د آزادۍ 
په تالش له خپل کور کلي ＇خه و＄ي او ډ４ر ملکونه په دې نيت گوري چ３ مرسته 
ترالسه ک７ي او د انگر４زانو پر خالف وجنگ８５ي. دويمه سفرنامه د عبداالکبر خان اکبر 
ده چ３ د روسي ترکستان او افغانستان سفر نوم８５ي او لوم７ن９ سفرنام３ ته ورته مقصد 
لري. سفرنامه يو داستاني ژانر دى چ３ ليکوال پک３ د خپل سفر حاالت ليکي. په سفر 
پورې اړوند ！ول مسايل په سفرنامه ک３ را＄ي. تاريخي، جغرافيايي او د ！ولنپوهن３ په اړه 
هم معلومات لري. سفرنامه لکه د داستان غوندې پ５＋３ هم لري. ژبه ي３ هم داستاني 
وي خو داستان نه وي. په پ＋تو ادب ک３ ډ４رې سفرنام３ ليکل شوي دي، خو لوم７ني 
ليکوال ي３ ميا اکبر شاه، عبداالکبر خان اکبر، امير حمزه شينوارى او پوهاند صديق 
اهلل ر＊تين دي. د سفر نامو اوږدوالى او لن６والى د سفرونو په لن６والي او اوږدوالي پورې 

اړه لري.
سفرنامه د يوې ور＄３ پر سفر هم ليکل ک８５ي او د ＇و ور＄و او مياشتو پر سفر هم 

خو دا په ليکوال پورې اړه لري چ３ سفرنامه ليکي او که رپوټ.
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١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�په سفرنامه ک３ کوم شيان را＄ي؟ t

�د پ＋تو ژب３ لوم７ن９ سفرنامه کومه ده؟ t
�د پ＋تو سفرنامو د ＇و تنو ليکوالو نومونه واخلئ؟ t

�کوم３ سفرنام３ پ５ژنئ په اړه ي３ معلومات ورک７ئ؟ t
٢_ لوم７ن９ سفرنام３ کوم３ او په ＇ه ډول حاالتو ک３ رامن％ته شوې؟

په اړه ي３ په خپلو کتابچو ک３ معلومات وليکئ او بيا ي３ په وار سره په ！ولگي ک３ ولولئ.
ته  نورو  ！ولگي ک３  په  له جزئياتو سره  تاس３ کوم سفر ک７ى وي، د خپل سفر حال  ٣_ که 

ووايئ.
٤_ الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروئ:

！ولنپوهنه، تحريک، عنعنات، غاصب
٥_ ＇و تنه زده کوونکي دې خپل نظر ＇رگند ک７ي چ３ د سفرنامو لوستل ＇ه گ＂３ لري؟

٦_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د هغو سيمو يادونه وک７ي چ３ د آزادۍ تالش په 
سفرنامه ک３ ليکوال ليدلي دي.

٧_ زده کوونکي دې په وار سره د متن ＄ين３ ！و！３ ولولي او بيا دې د ويل شوې ！و！３ مقصد 
او مفهوم په خپلو خبرو ک３ ！ولگيوالو ته ووايي.

زده کوونکي دې د خپلو، خپلو سفرونو په اړه ليکن３ وک７ي چ３ کوم ＄اى ته تللي دي؟ ＇ه ي３ 
ليدلي دي؟ د ＄اى، خلکو او الرې په اړه دې معلومات وليکي او بله ورځ دې په درسي ساعت 

ک３ ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده



١٤٩

دوه ويشتم لوست 

معنوي صنعتونه

په ت５ر لوست ک３ تاس３ د بديع د علم په اړه ولوستل چ３ د بديع د علم بنس اي＋ودونکى 
عبداهلل بن معتز دى او د بديع په نامه ي３ د لوم７ي ＄ل لپاره کتاب هم ليکلى دى. دا مو هم 
ولوستل چ３ بديع دوه ډوله صنايع لري: لفظي او معنوي. د لفظي صنايعو ＄ين３ ډولونه مو 
په ت５ر لوست ک３ ولوستل. په دې لوست ک３ به معنوي صنايع ولولئ. معنوي صنايع هغه 

دي چ３ له معنا سره سرو کار لري.
زموږ په کالسيکه شاعرۍ ک３ د لفظي صنايعو تر ＇نگه د معنوي صنايعو ！ول ډولونه 
شته او ＇رنگه چ３ هغه وخت د صنايعو کارولو دود و، نو هر شاعر ه）ه کوله چ３ په خپل 
شعر ک３ لفظي او معنوي صنايع راوړي او په دې توگه د خپل شعر ＊کال زياته ک７ي. په 
معنوي صنايعو ک３ ډ４ر ډولونه را＄ي، لکه: سوال او ＄واب، ارسال المثل، طباق، مراعات 
النظير، حسن تعليل، لف و نشر، مبالغه، تجاهل العارف،  کيس９، حسن مطلع، حسن 

مقطع او نور... په دې لوست ک３ ي３ ＄ين３ نمون３ لولو.
_ تاس３ کوم معنوي صنعت پ５ژنئ؟

_ معنوي صنعتونه ＇ه ته وايي؟
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١_ سوال او ＄واب: هغه صنعت ته ويل ک８５ي چ３ شاعر په خپل شعر ک３ پو＊تن３ او 
جوابونه سره يو＄اى ک７ي. په يوه مسره ک３ پو＊تنه وک７ي او په بله ک３ ＄واب ورک７ي، لکه 

پير محمد کاک７ چ３ وايي:

٢_ ارسال المثل: که شاعر په خپل کالم ک３ کوم مشهور متل راوړي، هغه ته ارسال 
المثل وايي، لکه: 

ـــم کــ５ــ８ي ـــن ـــه غ ـــل ـــــشـــــ３ کـــــرې ک ــــ３ اورب چ
ـــه اخــلــ３ ب ــه  ــغ ــــرې ه ک ـــه  ـــ３ ＇ ــا چ ــي ــت دي ر＊

*   *
دي ـــور  خ ورور  دواړه  ـــار  ي د  هــجــر  و  ـــل  وص
ـــــت نـــه وي ـــا کـــ３ بـــ３ زحــمــتــه راح ـــي پـــه دن

تقابل هم وايي. که شاعر په خپل کالم ک３ داس３  يا  ته تضاد  ٣_ طباق: دې صنعت 
کلم３ راوړي چ３ يو د بل ضد وي، لکه: تور او سپين، شپه او ورځ، هجران او وصال، نو 

دې صنعت ته طباق وايي، لکه:
ــر دى ــهــت ـــه مـــذهـــب زمــــا ب ـــه تـــنـــدې پ مــــرگ ل
اوبــــو پــــه  هـــمـــتـــو  دون  د  ژونــــــــــدون  نــــه 

*   *
ــ３ ـــه او＊ـــکـــو ډک ــ３ د گـــل پ ــرگ ــت هـــر ســهــار س
نــشــتــه ـــدا  ـــن خ ــــــو  ژړل ــــ３  ب کــــ３  ـــــاغ  ب دا  ــــه  پ

تاوي８ي ــ３  ول پرمخ  دې  زلف３  مــ３  وې 
وې م３ ورو＄３ دې ليندۍ با１ه دې غشي
وې م３ سترگ３ دې تر کومه خونخواري کا
وک７ه تعريف  غا＊و  د  ستا  ماته  م３  وې 
ک７م ＇ــه  ژړا  د  عــالج  ووايـــه  ــ３  م وې 

وې م３ خوار شو پير محمد په عاشق９ ک３
خوار８４ي هغه  کــ７ي  مينه  چ３  ما  پر  وې 

سم８５ي سره  ورځ  او  شپه  دى  نوروز  وې 
＇رخ８５ي زړه  په  عاشق  د  دی  ناوک  وې 
م８４７ي نــه  وينو  پــه  ＊کار  د  ــاز  ب دا  وې 
ويل８５ي چــ３  کــ３  ــه  الل پــه  ده  ــ９  ږل وې 
ور８４ي چ３  دى  ＊ه  رحمت  د  بــاران  وې 
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٤_ مراعات النظير: دې صنعت ته تناسب او تلفيق هم وايي او هغه دادى چ３ شاعر په 
خپل شعر ک３ داس３ کلم３ سره يو＄اى ک７ي چ３ يو له بله سره تناسب او نژد４والى ولري، 

مثالونه ي３ دادي:
ــاه کـــا پـــه خــاکــســارو ــگ ــا چــشــمــان بـــه ＇ـــه ن ســت
ته آســـمـــان  گـــــوري  بـــا１ـــه  دې  کـــبـــره  ـــه  ل چـــ３ 

*   *
زلــفــ３ ارې  ږدي  تــنــدي  ـــه  پ ـــ３  ي ＇ـــو  هـــر  کـــه 
ــ３ خـــــورې زلــفــ３ ـــه پـــر４ـــ８دي د مــســت شـــانـــه ن

علت  مناسب  يو  لپاره  وصف  کوم  د  شاعر  چ３  دى  صنعت  هغه  تعليل:  حسن   _٥
راوړي، لکه:

ــــوت آســـمـــان ته ــمــر وخ ــــرور د حــســن ل پـــه غ
ــر ولــيــد ــش ب ــا ＊ـــه  ــت ـــ３ س ي زر راپــــر４ــــوت چـــ３ 

*   *
غمه ـــه  ل دى  اغــوســتــى  کــمــيــس  ــــور  ت ــ３  کــعــب
ــه ــاب ــس ــــ３ ح ـــي کـــ５ـــ８ي ب ـــان ـــرب ـــومـــان ق مـــظـــل

لمر سهار راخ５ژي او ما＊ام پر４وزي خو شاعر د لمر پر４وتل له دې ＇خه گ２ي چ３ زما د 
محبوب په ليدو راپر４وت. په دا بل بيت ک３ شاعر دا دليل راوړي چ３ کعب３ د مظلومانو د 

وژلو له غمه تور کميس اغوستى دى.
٦_ لف و نشر: هغه صنعت ته وايي چ３ شاعر په خپل شعر ک３ لوم７ى ＇و شيان ذکر 

ک７ي او وروسته بيا د هغوى تعريف او بيان وک７ي، لکه:
وک＋لي دي  ＇يزه  دوه  ما  ک３  جهان  په  او  ＄ــان  په 
＊کلي واړه  ک３  جهان  په  سترگ３  دواړه  ک３  ＄ان  په 

*   *
ي３ مـــنـــگـــور  بــــه  يــــا  لـــــ７م  بــــه  يــــا  دد  بــــه  يــــا 
ي３ نــ５ــش  ــا  چ ــه  پ ــا  ي چيچل  ــا  ي کـــ７ې  داړل  ــه  ک
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د لوم７ي بيت په لوم７ۍ مسره ک３ ＄ان او جهان ذکر شوى دى. په دويمه مسره ک３ په 
ترتيب سره د هغوى بيان شوى دى. د دوهم بيت په لوم７ۍ مسره ک３ دد، ل７م او منگور 
راغلى دى. بيا په ترتيب سره د هر يو تعريف شوى دى. په لوم７ي بيت ک３ مرتب او په دويم 

بيت ک３ غير مرتب لف او نشر راغلى دى.
٧_ مبالغه: که شاعر په خپل شعر ک３ د يو شي وصف تر اندازې زيات بيان ک７ي او يا ي３ 

تصديق او تکذيب ته شدت او قوت ورک７ي، مبالغه ورته وايي. مبالغه په درې ډوله ده:
الف: تبليغ: چ３ مدعا او مقصد د عقل او هم د عادت له مخ３ امکان ولري، لکه:

ـــو ＇ـــو کــالــه ــنــي ي ـــه خــوشــحــال ســــره کـــه کــ５ ل
شي شــــاعــــران  واړه  ـــه  ب خــ＂ــک  ــــره  غ د  دا 

ب: اغراق: چ３ مدعا د عقل له مخ３ امکان ولري، خو د عادت له مخ３ ناشونى وي، 
لکه:

نجونو ــو  ــغ ه کــــ７م  نــــرى  زړه  ـــه  پ رحـــمـــان  زه 
نــرۍ دود  پـــه  ويــ＋ــتــه  د  ده  مـــال  يـــ３  چـــ３ 

ج: غلو: چ３ مدعا او مقصد هم د عقل له مخ３ او هم د عادت له مخ３ ناشون３ وي، 
لکه:

ــاره ــس ــرخ ــل ـــم گ ــف ي ــي ــع ـــا هــســ３ ض ـــه ت ـــ３ ل ب
مــاتــ５ــ８ي نـــه  ږدم  ــ＋ــه  پ کـــه  بـــانـــدې  ــاب  ــب پـــر ح

*   *
کــ５ــ８دي ـــ３  ـــن زي شــعــر  د  بـــه  تـــه  آســـمـــان  و 
ـــگـــون وکــ５ــ（ ـــه ســــره زن ـــم ل ــد د غ ـــه حــمــي ک

٨_ تجاهل العارف: هغه صنعت ته وايي چ３ شاعر يو معلوم او ＇رگند شى مجهول 
وگ２ي او سره له دې چ３ په مطلب ＊ه پوه وي د کوم نزاکت له مخ３ خپل ＄ان ناپامه اچوي، 

لکه:
ک３ ــشــن  ــل گ ـــه  پ ــه  ــم غ ـــه  ل گـــلـــرخ  ــــوم  ک د  دا 
ســالــو ـــه  ـــک ل ســــــره  ويــــنــــو  پــــه  گــــــالن  دي 

*   *
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دى ــت  ــاس ن گـــل  د  ــه  ــا１ پ پـــر  چـــ３  دى  ــــورا  ب دا 
زخــه ـــــوره  ت ده  رخـــســـار  گـــل  د  ـــخ  ـــرم پ کـــه 

٩_ کيس９ )لغز( چ３ د يوه شي خواص، صفات او نورې ن＋３ و＊ودل شي او ددغو 
خواصو او ن＋و له مخ３ له مخاطب ＇خه د هغه شي د ＊ودلو پو＊تنه وشي، لکه:

اغوستى ي３ پن％ه پن％وس له پاسه راغى سور بلوڅ  
له ســـرو غـــــميو ډک دى ســور دى صندوقک دى  

له لوم７ۍ کيس９ ＇خه مقصد پياز او له دويم３ ＇خه انار دى.

١٠_ تلميح: دا هغه صنعت دى چ３ شاعر په خپل کالم ک３ يوې مشهورې کيس３ يا 
پي＋３ ته اشاره وک７ي، نو که لوستونکى په هغه کيسه او يا پ５＋３ باندې پوه نه وي د شعر معنا 

ورته گران８５ي، لکه:
ته آسمان  و  ـــوت  وخ عــيــٰســى  ــ３  ک د＊ــمــنــ９  ــه  پ ــا  ــي دن د 
پــه دوســتــ９ کــ３ يــ３ ال ＄ــي تحت الــثــرا تــه قـــارون هس３

*     *     *
يم ـــس  ـــون ي لـــکـــه  پــــــروت  کــــ３  نــــس  پــــه  ـــي  ـــاه م د 
ـــى کــا ـــال ـــع ــــق ت ــــه کـــــرم ح ــــ３ پ ـــ／ـــر خـــــالص م م

په لوم７ي بيت ک３ د عيٰسىX او قارون او په دويم بيت ک３  د يونسX کيس３ ته 
اشاره شوى ده.

د  کلمه  کومه  ک３  کالم  خپل  په  شاعر  وايي چ３  ته  هغه صنعت  تکرار حسن:   _١١
تدريج، تاکيد، ډ４روالي يا داس３ نورو اغراضو له امله تکرار ک７ي، لکه:

اهـــو چشمه گلـــــرخساره راشه راشه ستا مــــاللو سترگو زړه له ما نه يووړ 
يو ＄ـــــــل يار ته له اغياره راشه راشه چ３ هم５ش دې د اغيار په لور سفر دى  

***
بل وار نشته بل وار نـشته وار دى دا بيا راتلـــه دې و جهان ته بل وار نشته  
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د متن لن６يز
د بديع علم د عباسيانو په زمانه ک３ رامن％ته شو. بنس اي＋ودونکى ي３ عبداهلل بن معتز و 
چ３ کتاب البديع په نامه ي３ کتاب تاليف ک７. وروسته نورو ليکوالو هم په دې برخه ک３ کتابونه 
وليکل. پ＋تنو ليکوالو هم په دې برخه ک３ ب５الب５ل کتابونه وليکل. په افغانستان ک３ عبدالرؤف 
ب５نوا د ادبي فنون يو کتاب وليکو او بيا وروسته نورو ليکوالو دا ل７ۍ پراخه ک７ه. بديع هغه علم 

دى چ３ د هغه په واسطه د شعر د ＊کال وجه ＇رگند８４ي.
بديع دوه ډوله صنعتونه لري، لفظي او معنوي. لفظي له لفظ سره سر و کار لري او معنوي له 
معنا سره. په دې لوست ک３ تاس３ معنوي صنايع وپ５ژندل، ＄ين３ نمون３ ي３ لکه سوال و ＄واب، 
ارسال المثل، طباق، مراعات النظير، حسن تعليل، لف و نشر، مبالغه، تجاهل العارف مو 
ولوستل. د بديع د صنايعو په پ５ژندن３ سره تاس３ کوالى شئ چ３ د پ＋تو ژب３ د کالسيکو شاعرانو 

شعرونه په آسان９ ولولئ او معنا ي３ ک７ئ.

  
١_ زده کوونکي دې له ＊وونکي وروسته د لوست يوه يوه برخه په وار سره ولولي او بيا دې الندې 

پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�د بديع په برخه ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره چا کتاب تاليف ک７؟ t

�په پ＋تو ژبه ک３ د بديع په برخه ک３ چا کتاب وليکه؟ t
�معنوي صنايع ＇ه ته وايي؟ t

�د ＇و لفظي صنايعو نومونه واخلئ؟ t
٢_ زده کوونکي دې په متن ک３ راغلي شعرونه په وار سره ولولي او بيا دې معنا ک７ي.

٣_ په الندې بيتونو ک３ کوم ادبي صنعتونه شته؟
کـــ７م عــــــذاب  پــــه  ظـــلـــم  ـــب  ـــي رق د  زه  مــــ３  وې 
رســـ５ـــ８ي ــــــه  درت عـــمـــل  خـــپـــل  د  پـــــــاداش  وې 

*   *

فعالیتونه
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وروره ــــــا  زم نـــشـــتـــه  راحـــــــت  ـــه  ـــت ـــم زح بـــــ３ 
ــه ــوي ــــه راحــــــت غــــــــواړې زحـــمـــت درلــــــــره ب ک

*   *
ر４ــبــ３ بـــــه  ـــه  ـــغ ه ــــــرې  ک ＇ـــــه  دى  ـــل  ـــت م ＊ـــــه 
الس ــــه  پ الس  شــــي  ــــدى  ــــون م ـــــزا  ج عـــمـــل  د 

٤_ زده کوونکي دې الندې بيتونه په غور سره ولولي او ادبي صنعتونه دې په ن＋ه او په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي چ３ کوم ډول صنعتونه دي بيا دې په ！ولگي ک３ ولولي:

درومــــ３ ـــه  ت چـــ３  کــــ７م  ژړا  ــو  ــرگ ــت س ســــرو  ـــه  پ زه 
ـــدا ３＄ ـــن ــــه خ ــــه مــــا چــــ３ رخـــصـــتـــ５ـــ８ې پ ــــه ل ت

*   *
ته ــگــســار  ســن و  دار  ـــ（  ـــ５ راک ــه  ــم ش ســـاعـــت  هـــر 
مـــنـــصـــور د  ـــــــ７م  ک مـــــقـــــام  قـــــايـــــم  ـــت  ـــب ـــح م

*   *
تـــــورې ســتــرگــ３، تـــــورې ورو＄ــــــ３ تـــــورې زلــفــ３
کـــ７م خــــــوار  يــــ３  زه  دي  بــــال  تــــــورې  هـــمـــه  دا 

*   *
ــــه مــــخ شو پ ـــي  ـــاق ـــرخ س ـــل گ ــــ３ د  ي نـــظـــر  چــــ３ 
ــور شو ــک ــس ـــوت ن ـــر４ پ ـــه الســــه جــــام  ل نـــرگـــس  د 

٥_ په الندې بيتونو ک３ د لف و نشر، مبالغه، تجاهل العارف او طباق صنعتونه په ن＋ه ک７ئ:
ــــرو شــونــ６و ـــه س ـــه رخــــســــاره ل ـــفـــو ل ـــه زل ســتــا ل
دي دم  صـــبـــح  و  شـــفـــق  ــــــام،  ش ـــــوي  ش پـــيـــدا 

*   *
＊ــکــلــو د  ــــه  ک ويــــنــــم  ــــخ  م ــــه  پ ـــو  ـــل گ د  دا 
ــه ــون ــم ــن ــب ـــــه ش ــــ３ ک ــــول ـــــه خ ـــرې ک ـــل ـــغ ـــل م

*   *
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ــــــدار ته ـــ３ دي ــه ي ــم ــل ـــ３ ت ـــه خـــنـــدا خـــنـــدا چ پ
ته مــــــزار  ژړا  ژړا  پــــه  درومـــــــم  يــــ３  اوس 

*   *
ــره شـــور دى ــوم ــ３ ه ــر ک ــه س ــ３ پ ــه غــمــه م ســتــا ل
ــــور هــومــره ـــور د اله ــز ش ــرگ نـــه وي ه بـــه  چـــ３ 

٦_ زده کوونکي دې الندې شعرونه ولولي او ودې وايي چ３ کوم ادبي صنعتونه پک３ 
راغلي دي:

تا دي راوړي گـــــــالن ب３ شماره هـــر کـــله راشـــه تازه بهـــــاره  
سحر چ３ راشي له جگ کهساره نرى شمال دې دم د عيسى دى  

*   *
ک３ جــهــان  درســـت  ــه  پ کميس  د  ستا  بــوى  نشته 
ک３ ــان  ــع ــن ک او  ــر  ــص م ـــه  پ ــــري  ل ـــان  ـــک ام ـــه  ＇

*   *
يم ـــه  ن ســـالمـــت  روغ  ـــل  ت ده  مــحــبــت  د  الر 
تلم تــلــمــه  تــلــمــه  الرې  هــســ３  دا  پـــه  چـــ３  زه 
ــال دې ＇ــه و پــه هــجــران ک３ ＇ــه وايـــي و مــاتــه ح
ــه، ســومــه سوم ــوم ــه زړه س پ ــم  ي ــه  ن ــردار  ــب نـــور خ
شوې عاشق  شو  ز４ــ７  بيا  دې  رنــگ  ــي  واي ــه  رات خلق 
شــومــه شوم شــومــه  کـــ７م خلقه  ــه  ن مــنــکــري  هــ５ــ＆ 
وړي مالمت  ک３  عشق  په  چ３  دادى  عاشق  د  دود 
ـــه وړم ＄ــکــه زه خــوشــحــال مــالمــت وړمــــه، وړم

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه يو شعر له کوم ديوان ＇خه وليکي او په هغه ک３ دې 
معنوي صنعتونه په ن＋ه او په بل پ＋تو درسي ساعت ک３ دې ولولي.

كورن９ دنده
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چاپ５ريال ساتنه

درويشتم لوست

خداى جل جالله انسان اشرف المخلوقات پيدا ک７ او د انسان لپاره ي３ د ＄مک３ 
پرمخ ډول، ډول موجودات پيدا ک７ل چ３ د انسان ژوند ورسره ت７لى دى. زموږ شاوخوا 
چ３ ＇ه وينو لکه ＄مکه، اوبه، حيوانات، نباتات، تي８ې، غرونه، ＄نگلونه، ژوي او نور 

هر ＇ه د چاپ５ريال توکي دي چ３ ！ول په مجموع ک３ د چاپ５ريال په نامه ياد８４ي.
موږ په چاپ５ريال ک３ ژوند کوو او د ژوند ضرورتونه هم له چاپ５ريال ＇خه پوره کوو. د 
چاپ５ريال ساتنه چ３ يوه ډ４ره جدي موضوع ده، زموږ په ژوند پورې ت７ل３ ده. د چاپ５ريال 
ساتنه په ！ولو انسانانو پورې اړه لري، بلک３ د دوى دنده ده چ３ چاپ５ريال ته پاملرنه وک７ي 

او چاپ５ريال له هر ډول ناوړه اغ５زو ＇خه وساتي.
_ چاپ５ريال ＇ه ته وايي؟

_ د چاپ５ريال ارز＊ت په ＇ه ک３ دى؟
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زموږ د شاوخوا ！ولو موجوداتو ته چاپ５ريال ويل ک８５ي. چاپ５ريال په درې ډوله دى لکه 
ژوندى  غير  دويم  را＄ي.  نباتات  او  حيوانات  انسانان،  ک３  هغه  په  چ３  چاپ５ريال  ژوندى 
چاپ５ريال لکه هوا، تي８ې او اوبه. دريم فرهنگي چاپ５ريال چ３ د انساني اړيکو او فرهنگي 

اړيکو ＇خه بحث کوي.
انسان خواړه، کالي او کور له چاپ５ريال ＇خه الس ته راوړي. ＇＋تن تعالى د طبيعت د 
نظام د اجزاوو په من＃ ک３ يو طبيعي تعادل رامن＃ ته ک７ى دى، که دغه تعادل له من％ه الړ 
شي، نو په چاپ５ريال ناوړه اغ５زه کوي. ژوندي موجودات لکه نباتات او حيوانات د غذايي 
موادو په توليد سره د تعادل په ساتنه ک３ او د انساني نسل په پاي＋ت ک３ مهم ＄اى لري. 
نباتات د طبيعي اقتصاد اصلي بنس جوړوي. حيوانات له نباتاتو ＇خه او انسانان له ژويو 

او نباتاتو ＇خه گ＂ه اخلي.
چ３  ＄که  کولى.  نشي  ژوند  انسانان  هم  او  حيوانات  خوړونکي  وا＊ه  پرته  نباتاتو  له 

حيوانات پر نباتاتو او انسانان پر دواړو ژوند ت５روي.
د چاپ５ريال ساتن３ لپاره پر چاپ５ريال باندې پوه５دنه ډ４ره ضروري ده. د چاپ５ريال د تخريب 
يو عامل د چاپ５ريال له اهميت ＇خه د خلکو ب３ خبري ده. د چاپ５ريال ساتنه د ن５کمرغ９ 
دوام دى او تخريب ي３ د بشري تمدن پاى ته رس５دنه ده. د چاپ５ريال د اجزاو ترمن＃ اړيک３ 
د زن％ير ک７يو ته ورته دي چ３ د يوې ک７ۍ له من％ه تگ پر ！ولو ک７يو اغ５زه کوي. د مثال په 
ډول که الوتونکي له من％ه الړ شي حشرات او موږکان زيات８５ي. ډ４ر الوتونکي مرغان ملخان 
خوري. بازونه موږکان خوري او په دې توگه کرنيزه ＄مکه ترې په امن ک３ پات３ ک８５ي او د 

حاصالتو د زيات５دو سبب ک８５ي.
همدارنگه که ＇７ ＄ايونه له من％ه الړ شي مالداري کم８５ي او يا ي３ په محصوالتو ک３ 
کموالى را＄ي. د کرنيزو ＄مکو او حيواني محصوالتو کم＋ت د انسانانو ژوند په خطر ک３ 

اچوي.
＄نگلونه چ３ يوه طبعي شتمني ده او د ！ولو انسانانو طبعي ميراث گ２ل ک８５ي، که له من％ه 
الړ شي او يا تخريب شي، نو په چاپ５ريال ناوړه اغ５زه کوي. ＄که چ３ له ＄نگلونو ＇خه د 
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اړتيا وړ لرگي الس ته را＄ي. همدارنگه هوا تصفيه کوي. د سيالبونو مخه نيسي، طبيعي 
＊کال رامن％ته کوي. د ونو ري＋３ ＄مکه ！ينگه ساتي او د سختو بارانونو مخه نيسي.

له بل پلوه د وحشي حيواناتو ＄اى دى چ３ د نشتوالي له امله له مرگ سره مخامخ ک８５ي. 
＄نگلونه له دغو گ＂و سره د هوا او تودوخ３ د درج３ په تغيير ک３ هم زياته اغ５زه لري.

د چاپ５ريال مهم توکى چ３ پرته له هغه ＇خه ژوند امکان نه لري هوا ده. د انسانانو او 
ژونديو موجوداتو لپاره د لوى خداى جل جالله ستر نعمت پاکه او صافه هوا ده. د انسانانو 
په نه پاملرن３ سره هوا کک８４７ي او په ！ولنه ک３ د ډول، ډول خطرناکو ناروغيو لکه ساه لن６ي، 
د ه６وکو درد، سرطان او نورو المل ک８５ي. ＇ومره چ３ صنعت پرمختگ کوي په هماغه 
اندازه هوا کک８４７ي. د خاورو ذرې، لوگي، بويونه او ډول ډول کيمياوي مواد، زهري گازونه 
هوا کک７وي، چ３ بيا دغه کک７ه هوا د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو ژوند له خطر سره مخامخ 
بادونه، کارخان３، مو！رې، د ډبرو سکرو سو＄５دل، د  کوي. د ＄نگلونو سو＄５دل، قوي 

سگرټ ＇کول هوا کک７وي. د هوا کک７تيا د ＄مک３ د تودوخ３ درجه هم زياتوي.
د چاپ５ريال بل مهم توکى چ３ پرته له هغه هم ژوند نشي ک５داى اوبه دي. په اوبو ک３ 
ته بدلون  اوبو فزيکي او کيمياوي ＄انگ７تياوو  د عضوي او غير عضوي موادو زياتوالى د 
لپاره وړ نه دي چ３ دې ته د اوبو کک７تيا  بيا د خاصو ضرورتونو د استعمال  ورکوي چ３ 

وايي.
په اوبو ک３ د فضله موادو اچول اوبه کک７وي. د ＊ارونو ناولتيا د کرنيزو ＄مکو فضله 
مواد او د صنعتي موادو زياتوالى د اوبو د اکسيجن اندازه کموي. د چاپ５ريال بل مهم توکى 
خاوره ده چ３ د کاني موادو، عضوي موادو، هوا او اوبو ＇خه جوړه شوې ده. د کيمياوي 
سرو، حشره وژونکو داروگانو زيات استعمال د خاورې په خواصو باندې اثر کوي چ３ په 
پاى ک３ د نباتاتو په وده اثر پر４باسي. د کانونو، سرکونو او ودانيو د جوړولو لپاره د خاورې 
او د فضله موادو زيات５دل هم پر چاپ５ريال  ناوړه اغ５زه کوي. چاودن３  کيندل هم په خاوره 
باندې ناوړه اغ５زه کوي. کثافات د جامد، مايع او نيمه جامد موادو پات３ شوني دي لکه ډول، 
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ډول پالستيکونه، کاغذونه، د اوسپن３ ！و！３، شيشه يي بوتلونه، د م５وو، سبزيجاتو، خوراکي 
توکو، هو！لونو، ساختماني او صنعتي فابريکو د موادو پات３ شوني په هوا، اوبو او خاورې 
باندې ناوړه اغ５زې لري. که چ５رې دغه کثافات په مناسب ＄اى ک３ وانه چول شي په پايله 

ک３ به چاپ５ريال ته خطرناک３ ستونزې پيدا ک７ي.
د چاپ５ريال په وړاندې مهم خطرونه د نفوسو ډ４روالى، د طبيعي سرچينو، ＇７ ＄ايونو، 
＄نگلونو، وحشي حيواناتو، د خاورې تخريب او نباتاتو له من％ه تگ دى. د چاپ５ريال ساتن３ 
لپاره بايد د چاپ５ريال سازمانونه او قوانين جوړ شي. خلکو ته د چاپ５ريال د ارز＊ت په اړه 

پوهه او خبرتيا ورک７ي.
د ＊وون％يو، پوهنتونونو، ور＄پا１و، جريدو، راډيو، تلويزيون، پوس＂رونو او اعالنونو په 

واسطه د خلکو په خبرتيا او پوهاوي ک３ کار واخيستل شي.
له طبيعي منابعو ＇خه معقوله گ＂ه اخيستل د چاپ５ريال د ساتن３ معنا لري، نه دا چ３ په 
خپل حال پر４＋ودل شي. له طبيعي زيرمو ＇خه بايد ناوړه گ＂ه وانه خيستل شي. ！ول شيان يو 
له  بل سره اړيک３ لري که په يو جز ک３ السوهنه وشي نورې برخ３ متاثره کوي. په طبيعت 
ک３ هر شى يوه دنده لري، يو شي ته مضر او يا مفيد ويل د انسانانو د گ＂３ له مخ３ ！اکل 

ک８５ي.
د دې لپاره چ３ خپل چاپ５ريال او خپل ژوند له خطره وژغورو نو اړ يو چ３ چاپ５ريال ته 
د ورپ５＋و خطرونو مخه ونيسو او هم د چاپ５ريال په پاک ساتلو ک３ زيار وباسو. د چاپ５ريال 
پاک ساتل د هر انسان دنده ده چ３ په ！ولو پورې اړه لري. موږ هر يو بايد له خپل کور او 
کو＇３، ＊وون％ي او الرو ＇خه د چاپ５ريال په پاک ساتلو ک３ خپل３ دندې په پام ک３ ونيسو. 
خپل کور پاک وساتو، د کور کو＇ه پاکه وساتو، کثافات په خپل مناسب ＄اى ک３ واچوو. 
په س７ک او الرو باندې د م５وو پو！کي او د پالستيک ک）وړې ونه غور＄وو. که بل ＇وک 
داس３ کوي بايد پاملرنه ي３ راوگر＄وو. له طبيعي زيرمو او نورو منابعو ＇خه بايد په معقوله 
او په مسلکي ډول گ＂ه واخيستل شي او له ب３ ＄ايه السوهن３ ＇خه زموږ چاپ５ريال وژغورل 
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شي. د استوگن３ چاپ５ريال چ３ موږ او تاس３ پک３ ژوند کوو که پاک ونه ساتل شي، نو له 
ډول، ډول خطرناکو ناروغيو سره مخامخ ک８５و.

د متن لن４６ز:
زموږ چاپ５ره ！ولو موجوداتو ته چاپ５ريال ويل ک８５ي. د چاپ５ريال مهم توکي هوا، اوبه 
او خاوره ده. د طبيعت د نظام د اجزاو په من＃ ک３ خداى جل جالله يو طبيعي تعادل 

رامن％ته ک７ى دى. که دغه تعادل له من％ه والړ شي، نو په چاپ５ريال ناوړه اغ５زه کوي.
زموږ په شاوخوا ک３ د چاپ５ريال ！ول توکي لکه اوبه، هوا، خاوره، نباتات، حيوانات، 
وحشي ژوي، ＄نگلونه او نورې زيرم３ او طبيعي منابع يو له بل سره داس３ اړيک３ لري 
چ３ که په يو توکي ک３ ناوړه الس وهل ک８５ي په نورو توکو تاثير کوي او چاپ５ريال متضرر 
ک８５ي. د مثال په توگه که هوا، اوبه يا خاوره متضرره شي نو ژوند ستونزمن ک８５ي او يا 

امکان نه لري.
موږ په چاپ５ريال ک３ ژوند کوو، که چاپ５ريال ته پاملرنه ونه ک７و، نو ژوند ته مو خطرونه 
پ５＋８５ي. د ب５لگ３ په توگه که ＄نگلونه ووهل شي نو س５البونه زيات８５ي. ＄مکه د بارانونو 
او س５البونو له کبله خراب８５ي، هوا تود８４ي، ＄که چ３ ＄نگلونه هوا تصفيه کوي او د 
سيالبونو مخه نيسي. موږ ته الزمه ده چ３ په چاپ５ريال ک３ په ناوړه توگه السوهنه ونه 

ک７و، خو په معقوله او مسلکي ډول په چاپ５ريال ک３ السوهنه ب３ گ＂３ نه ده.
همدارنگه موږ ته الزمه ده چ３ د استوگن３ چاپ５ريال پاک وساتو او له ډول، ډول 

مرضونو ＇خه ＄انونه وساتو.
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�د چاپ５ريال مهم توکي کوم دي؟ t

�د چاپ５ريال د توکو ترمن＃ ＇ه ډول اړيک３ دي؟ t
�که ＄نگلونه ووهل شي ＇ه زيانونه رامن％ته ک８５ي؟ t

�له طبيعي موادو ＇خه ＇ه ډول گ＂ه اخيستل په کار ده؟ t
٢_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د استوگن３ د چاپ５ريال د پاک９ په اړه خبرې وک７ي.

٣_ ＇و زده کوونکي دې چاپ５ريال ته د ورپ５＋و خطرونو په اړه خبرې وک７ي.
٤_ چاپ５ريال ＇نگه پاک وساتو؟ زده کوونکي دې په دې اړه يو پراگراف وليکي او په 

！ولگي ک３ دې واوروي.
٥_ د طبيعت د اجزاو ترمن＃ يو تعادل موجود دى دا خبره دې زده کوونکي و＇７５ي او 

بحث دې پرې وک７ي.
٦_ موږ د چاپ５ريال په وړاندې ＇ه مسؤوليتونه لرو؟

٧_ زده کوونکي دې په وار سره په الندينيو موضوعاتو باندې خبرې وک７ي خپل کور، 
کو＇ه، ＊وون％ى او ＊ار ＇نگه پاک وساتو؟

 

زده کوونکي دې د خپل ＊ار د چاپ５ريال په اړه په کور ک３ يوه ليکنه وک７ي چ３ زموږ د 
کلي يا ＊ار چاپ５ريال ＇ه ډول دى؟ بله ورځ دې په ！ولگي ک３ واوروي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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＇لرويشتم لوست

د هوتکو ادبي دربار

د صفوي  گرگين  کندهار ک３  په  ک３  پاى  په  لسيزې  دويم３  د  پ７５ۍ  دولسم３ هجري  د 
！ول  ي３ کول３ چ３ ددغ３ سيم３  نارواوې  او  داس３ ظلمونه  و.  استازى حکمران  حکومت 
خلک ي３ له ظلمه نارامه وو. تاس３ په ت５رو ！ولگيو ک３ لوستي چ３ ميرويس نيکه خپل خلک 
پر ＄ان را！ول ک７ل او د کوکران او مانج３ له جرگو وروسته ي３ د گرگين پر ضد ملي قيام وک７ 

او په )١١١٩هـ ق( کال ي３ کندهار د ده له ظلمه خالص ک７.
د ميرويس له م７ين３ وروسته د ده زوى شاه محمود پاچا شو. کله چ３ شاه محمود اصفهان 
ونيو، نو پخپله په اصفهان ک３ پات３ شو او په کندهار ک３ ي３ خپل ورور شاه حسين پاچا ک７. د 
هوتکو د دولت حدود له ملتان ＇خه پيل او د اوسني ايران د دجل３ تر سينده پورې رس５ده. 
ديره جات، اوسنى بلوچستان، غزنى، کندهار، گومل، هرات هم د دوى په حکمران９ ک３ 
وو. شاه حسين چ３ پخپله يوې فرهنگپال３ کورن９ ته منسوب و او له ژب３ او ادب سره ي３ زياته 
عالقه وه، نو فرهنگي کارونو ته ي３ خپله زياته پاملرنه واړوله. په دې لوست ک３ د شاه حسين 

په وخت ک３ تاس３ ته د فرهنگي کارونو په اړه لن６ې خبرې لرو.
_ شاه حسين هوتک خپل３ ژب３ او ادب ته کوم کارونه ک７ي دي؟

_ د ميرويس خان هوتک په کورن９ ک３ کوم شاعران پ５ژنئ؟
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د هوتکو د پاچاه９ په دوران ک３ ډ４ر پ＋تانه شاعران او اديبان پالل شوي او روزل شوي 
دي.

د هوتکو کورن９ د علم او پ＋تو ژب３ او ادب د پاللو لپاره ډ４ر خدمتونه ک７ي دي. حاجي 
ميرويس خان هم د پ＋تو ژب３ او ادب سره ډ４ره مينه درلوده. د رحمان بابا اشعار به ي３ لوستل 

او زياته عقيده ي３ ورته لرله.
په سختو حاالتو ک３ به ي３ د رحمان بابا ديوان ته مخه کوله. سيدال خان ناصر، مال پير 

محمد، بابو جان بابي، داود خان او مال نور محمد د ده د دربار عالمان وو.
شاه حسين هوتک پخپله يوې ملي او فرهنگي کورن９ ته منسوب و. د ميرويس نيکه 
مور نازو انا پخپله د پ＋تو ژب３ ＊ه شاعره وه چ３ د شعرونو ديوان ي３ دوه زره بيته درلودل، 

خو موږ ته ي３ يوه ＇لوريزه پات３ ده.
＇ا＇کي ＇ا＇کي ي３ له سترگو ＇）５ده سحــــرگه وه د نرگـــس لــــــ５مه النده  
ده ويل ژوند م３ دى يوه خوله خند４ده ما ويل ＇ه دي ک＋لى گله ول３ ژاړې  

د ميرويس نيکه په اوالدونو ک３ د ده يو زوى شاه حسين او يوه لور زينبه د پ＋تو ژب３ 
شاعران وو. د زينب يوه مرثيه چ３ د خپل ورور شاه محمود هوتک په م７ينه ي３ ويلى موږ 

ته راپات３ ده:
ســونــا ــا  ــي دن لـــه  ــر  ــ５ ت ورور  چـــ３  ســـو  ږغ 
ـــا ســـون ژړا  ـــــه  پ واړه  ــــار  ــــده ــــن ک
نا دى  ـــم  ـــورت ت ـــــه  رات جـــهـــان  روڼ  دا 
نا دى  ــــ７م  ک تــ５ــغ  ـــه  پ ــون  ــت ــل ــ５ ب د  زړه 
نا دى  مـــاتـــم  دې  ـــه  پ غــمــجــن  هـــوتـــک 
نا دى  ـــم  ـــره ب مــــو  تـــــاج  ـــاچـــاهـــ９  پ د 
ـــه دنــيــا ســونــا ــر ل ــ５ ــود ت ــم ــح چـــ３ شــــاه م
ـــا ســـون ژړا  ـــــه  پ واړه  ــــار  ــــده ــــن ک

د  نو  شو  پاچا  کله  چ３  حسين  شاه  ده،  لوستل３  ک３  ！ولگيو  ت５رو  په  تاس３  مرثيه  دغه 
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هوتکيانو دولت ي３ تر گومله او کوي＂３ پورې پراخه ک７. دى يو عادل او مدبر پاچا و. دربار 
ي３ له عالمانو، شاعرانو او فاضالنو ډک و. پخپله د پ＋تو ژب３ شاعر و. محمد هوتک د پ＂３ 
خزان３ کتاب په ١١٤١هـ.ق. ک３ د ده په سپار＊تنه تاليف ک７ او د پ＋تو د لرغونو شاعرانو 
شعرونه ي３ پک３ خوندي ک７ل. پ＂３ خزان３ د شاه حسين يوه غزله خوندي ک７ې چ３ ＇و 

بيتونه ي３ په دې ډول دي:

د هوتکو له کورن９ سرب５ره نور شاعران هم په دغه وخت ک３ وو چ３ شعرونه ي３ ويل. 
په دغه وخت ک３ د پ＋تو ادبياتو د ودې لپاره ＊ه زمينه برابره وه. شاه حسين پاچا به په خپل 
دربار ک３ عالمان او شاعران پالل، دوى به ي３ په انعامونو او جوايزو لمان％ل. د نارنج په ما９１ 
ک３ ي３ د ادبي دربار بنس ک５＋ود. د کندهار په پاچاهي ارگ ک３ چ３ د نارنج ما９１ ي３ 
بلله په اون９ ک３ به يو ＄ل په شاهي کتابتون ک３ دا ادبي دربار جوړ４ده. پخپله پاچا او نورو 
شاعرانو به پک３ گ６ون کاوه. محمد هوتک به د دې دربار د منشي په توگه هم حاضر و. 
پ＋تو حماس３ هم په دغه وخت ک３ په منظم او بشپ７ ډول رامن％ته شوې. حماسه د ادبياتو يو 
موضوعي ډول دى چ３ په دې ډول ک３ جنگي مسايل په حکايتي او داستاني ډول بيان８５ي. 
په حماسه ک３ کله کله د رزم د خبرو تر＇نگه د بزم خبرې هم ＇رگند８４ي. حماسه ک５داى 
شي په نظم ک３ وي او يا هم په نثر ک３ وي. هغه اشعار چ３ جنگي او رزمي خبرې پک３ 

راغلي وي او داستاني شکل ونه لري په حماسو ک３ نه حساب８５ي.

ک７م ــور  چ چپاو  پــه  غمو  د  دې  ب５لتانه 
ک７ې راخپرې  او＊ک３  هس３  دې  ب５لتانه 
ـــ７ى مــ３ کــ５ــ＋ــود ومــــرۍ ته د فــــراق پ
دلبرې يــمــه  ــاد  ــا＊ ن ــم  ه دې  ـــال  وص ــه  پ
ک３ ＄يگر  ــه  پ وخـــوړ  مــ３  غشى  ب２و  د 

ــو کا ــيــون ـــا د عــشــق پــه ل ـــاد زم خــلــق ي
ک７م مشهور  هس３  محبت  حسين  زه 

ک７م دور  تا  له  ي３  هجران  د  ک３  تيارو  په 
ک７م عبور  تل  ک３  گــرداب  په  فکر  د  ستا 
ک７م منصور  لکه  رســوا  ي３  ک３  جهان  په 
ک７م ناصبور  ک３  زړه  په  فکر  ب５لتون  د 
ک７م مهجور  غمزو  غمزو  پــه  غــمــازانــو 
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حماس３ په درې ډوله دي: تاريخي حماس３، عشقي حماس３ او مذهبي حماس３.
په پ＋تو ک３ د حماسو ليکل د هوتکو د پاچاه９ په دوران ک３ پيل شوي دي. په دغه 
دوران ک３ ډ４ره مهمه حماسه د ريدي خان مومند نظم ک７ې )محمود نامه( ده، په دې حماسه 
ک３ د ميرويس نيکه او شاه محمود هوتک د جنگونو کيس３ راغل３ دي. دا کتاب ريدي خان 
مومند تر )١١٣٦هـ.ق.( وروسته په خواږه نظم ک＋لى دى او شاه حسين ورته زر طالوې 

د انعام په توگه ورک７ي دي.
د ريدي خان مومند د حماس３ بشپ７ متن په الس ک３ نشته. يوازې د گرگين د وژلو کيسه 
ي３ پ＂３ خزان３ تر موږه رارسول３ ده. د دې وخت بله حماسه )جگ７ه د محمود افغان او نيول 
د اصفهان( ده. د دې حماس３ ليکوال محمد امين سر پر４ک７ى نوم８５ي. محمد امين په 
)١١٣٥هـ.ق.( کال له شاه محمود هوتک سره د اصفهان د نيولو په جگ７ه ک３ شامل و. په 

دې حماسه ک３ د اصفهان د نيولو د جگ７ې ！وله کيسه راغل３ ده.
د هوتکو په دوران پورې اړوند دريمه حماسه )قصه د بر４＋نا يا خدۍ( ده چ３ د محمد 

امين سرپر４ک７ي د زوى حافظ نور محمد ده.
دا حماسه په خواږه نثر ک３ ليکل شوې ده. د هوتکو په دربار پورې نور ت７لي يو شم５ر 

شاعران وو چ３ دلته ي３ په لن６يز يادونه کوو.
داود هوتک د قادر خان هوتک زوى د ميرويس نيکه د ل＋کرو مشر و. په )١١٣٦هـ.ق.( 
ک３ وفات شوى دى. شعرونه ي３ ويل او د تجنيس په صنعت ک３ لوى الس درلود. په پ＂ه 

خزانه ک３ ي３ دوې رباعيان３ راغلي دي چ３ يوه ي３ په دې ډول ده:
په وربل ي３ لمب３ گ６ې حال ي３ بل سي چ３ د چا په زړه ک３ اور د مين３ بل سي  

د وربل مينه که تل د زړه په تل سي اور د مين３ کله مري د زړه له مين３ 
د دغه دربار بل شاعر مال محمد يونس توخي د مال محمد اکبر زوى دى. د شاه حسين 
پاچا په وخت ک３ د کندهار د جامع جومات امام و. د شاه حسين په دربار ک３ بل عالم مال 
يو کتاب  نامه  په  زعفران تره کى و چ３ په طب او حکمت ک３ ي３ د )گلدسته زعفراني( 
ليکلى دى. دى د پ＋تو ډ４ر ＊ه شاعر و. کله چ３ د شال او ژوب سيم３ فتح３ شوې نو شاه 



١٦٧

حسين پاچا ته ي３ دغه زيرى په دې ډول وک７:
چ３ ي３ فتح په ل＋کرو ږوب و شال کا د حسين بادشاه د بخت ننداره گــورئ  
نو زعفـران انعام پر سر زعفراني شال کا چ３ دا زيرى ي３ راوړى دى حضور ته  

شاه حسين پاچا د دې شعر په اور４دلو سره ډ４ر ژر زعفراني شال ورک７ او په مجلس ک３ 
ي３ ！ول حاضرين په يو يو زعفراني شال ونمان％ل.

بابوجان بابي د کرم خان زوى چ３ د کالت حاکم و او د اصفهان په جنگونو ک３ د شاه 
محمود هوتک ملگرى و د دغه ادبي دربار بل شاعر و چ３ د پ＋تو ملي نکل )شها او گالن( 

ي３ په پ＋تو نظم ک７ چ３ دوه بيته ي３ په دې ډول دي:
عشـــــق يو هس３ توريالى دى     چ３ پر هر ＄اى ي３ برى دى
د عشق اور هس３ سوزان دى     چ３ ســـو＄لى ي３ جهان دى

د دغه ادبي دربار بل غ７ى ستر سپه ساالر شاعر سيدال خان ناصر و چ３ د هوتکو د 
پاچاه９ په ！وله دوره ک３ د ل＋کرو مشر و. په ！ولو جنگونو ک３ ي３ برخه درلوده او د نادر 

افشار په وړاندې د کندهار په دفاع ک３ په م７５انه وجنگ５ده.
سيدال خان ناصر د نادر افشار په امر ړوند ک７اى شو او پات３ عمر ي３ تر م７ين３ پورې د 
کابل په شکر دره ک３ ت５ر ک７. د شکر درې د سياه سنگ په هديره ک３ دفن دى. پ＂３ خزان３ 

د ده يوه ＊کل３ بدله خوندي ک７ې ده چ３ د سر بيتونه ي３ دادي:
رات５ر تر ！ول جهــــان سو يار ماله هس３ گران سو  
جهان ！ول راته جانان سو نور نه وينم په سترگــو  

مال نور محمد غلجى د مال يار محمد توخي زوى د هوتکو د کورن９ د ＊％و او نجونو 
استاد او لوى عالم و. يو کتاب ي３ د نافع المسلمين په نامه ليکلى دى. دغه کتاب په کابل ک３ 

چاپ شوى دى. يو مخمس ي３ چ３ پ＂３ خزان３ راوړى دى په دې ډول پيل８５ي:
ته مؤمن ژوندى په دين ي３ زما ياره     ته ژړا فرياد کــــوه په ＇وکـــو کاره

اســــــــتغفار توبه کـــوه د ＄ان د پاره     ته هم ＄ان ساته پناه غواړه له ناره
بيداري ک７ه په سهار زما دلداره

بهادر خان د شاه حسين د ل＋کرو لوى ساالر و. د شال او ږوب فتح د ده په الس شوې. 
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شاه حسين به ده ته د ورور خطاب کاوه. بهادر خان هم د پ＋تو شاعر و. يوه بدله ي３ پ＂３ 
خزان３ ثبت ک７ې ده.

ب５لـــتون دې زور دى تـر ل５مو م３ سهار نم ＇ا＇ي
لکـه شبنم ＇ا＇ي     
دا ســـره ياقوت م３ په لـــمن ک３ ستا په غم ＇ا＇ي

په غـــم الم ＇ا＇ي     
گـــــوره ليلى باران د او＊ــــو ســــــتا په چم ＇ا＇ي
             ＇نگه پر چم ＇ا＇ي

د هوتکو د ادبي دربار بله مشهوره ＇５ره محمد هوتک د داود خان زوى دى. د هوتکو 
د دربار منشي او کاتب و. د شاه حسين په ه）ونه ي３ د پ＋تنو شاعرانو تذکره )پ＂ه خزانه( 
انعام  پاچا ورته سل طالوې  نامه وليکو چ３  په  الطب  بل کتاب ي３ د خالصة  وليکله. 
د  و. محمد هوتک  ليکلى  نامه هم  په  الفصاحت  د خالصة  ي３  کتاب  بل  يو  ورک７ې. 
هوتکو د پاچاه９ له سقوط ＇خه وروسته د کالت سيوري ته راغى. هلته ي３ کار４ز وواهه 
او کلى ي３ جوړ ک７. په پ＂ه خزانه ک３ ي３ د شعرونو نمون３ راغلي دي. د يوې غزل３ مطلع 

ي３ داده:
   

پير محمد مياجي چ３ د پير افغان په لقب ستايل شوى و. دى هم د هوتکو د دورې 
عالم او شاعر و. دوه کتابونه ي３ ليکلي چ３ يو ي３ د )افضل الطرايق( په نامه د اخالقو او 
عقايدو په بيان ک３ ليکلى دى. بل کتاب ي３ د )القرايض في رد الروافض( په نامه دى. د 

را جام  يو  ډک  ميو  سرو  د  پا＇ه  ساقي 
ک７م ＇ــه  ــدارې  ــن ن بهار  د  ميو  لــه  بــ３ 
د ب５لتون په تاريک９ ک３ م３ زړه شين سو
کا تــريــخ  را  ــام  ک مــ３  دنــيــا  د  ناکاميو 
نه نشاط سته نه مستي سته نه رندي سته
کا راتود  ＇ه  ل８  زړگى  سوړ  م３  اوبو  په 

را ارام  يــمــه  ارام  ــا  ن غــمــه  ــه  ل ســتــا 
را پيغام  ＊ــه  خــو＊ــ９  د  ســو  پسرلى 
را ــالم  ظ ــه  پ ميو  د  ــان  ج د  لمر  ــا  ر１
چ３ م３ خوږ کا کام ترخه و ما ناکام را
را الــدوام  على  اوبه  هغه  رند  سم  چ３ 
را جام  هس３  يو  ډک  اور  د  ته  محمد 
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پير محمد د شعر نمونه هم په پ＂ه خزانه ک３ راغل３ ده. بل شاعر نصر الدين خان اندړ دى 
چ３ د )پالر ويلي( په نامه ي３ يو کتاب په پ＋تو نثر ک３ ليکلى دى. په پ＂ه خزانه ک３ ي３ نمونه 

راغل３ ده:
نا دى  ــار  ک ＇ــه  دا  وي  مـــدام  ژړا  عــاشــق  خـــوار  د 
نا دى  گفتار  يــ３  همدغه  خــولــه،  پ＂ه  پــه  وي  کــه 
نا کـــي  ژړا  کـــه  داده  ــا  ــدع م ــق  ــاش ع ــــوار  خ د 
ــا مــخ دلــربــا کــي نا ــب ـــاره خــپــلــه زي ـــک چــ３ ور＊
نا کــي  محبوبا  خوشحاله  يــ３  کــه  ــال  وص خپل  پــه 
نا ـــدوار دى  ـــي ام نـــه غـــــواړي هــمــدغــه  بـــل ＇ـــه 

د متن لن６يز:
يو  د من％ن９ دورې  ادبياتو  پ＋تو  د  پاچاه９ دوران )١١١٩ _ ١١٥٠هـ.ق.(  د  د هوتکو 
غوره پ７او دى. په دغه دوره ک３ ادبي دربار ايجاد شو. عالمان او شاعران را！ول شول. عالمان 

او شاعران به په انعامونو نمان％ل ک５دل.
او  بشپ７ې حماس３  تاريخي  رامن％ته شول.  مهال ک３  په همدغه  آثار  تحريري حماسي 
ډ４رې  ادب  ولسي  د  نمون３  دوران  د دې  راوړن３ دي.  دوران السته  دغه  د  عشقي حماس３ 
＊کل３ نمون３ دي. د دغه دوران د آثارو روحيه ه５واد پالنه ده. د هنري ارز＊تونو له پلوه د دغه 

دوران شعرونه په لوړه سطحه ک３ نه دي.
په دې دوران ک３ له نظم سرب５ره نثري کتابونه هم ک＋ل شوي دي. لکه پ＂ه خزانه، جگ７ه 
د محمود افغان او نيول د اصفهان او ＄ين３ کيس３ او نکلونه چ３ د پ＋تو د نثر په تاريخ ک３ 

خاص ＄اى لري.
د دغه وخت بله مهمه حماسه د ريدي خان مومند نظم ک７ې )محمود نامه( ده. قصه د 
بر＊نا يا خدۍ عشقي حماسه ده چ３ په نثر ليکل شوې ده. د هوتکو په شاهي کورن９ ک３ 
＊％و هم شاعري کوله. د هوتکو د پاچاه９ په وخت ک３ په لسگونو نور شاعران او عالمان هم 

وو چ３ له دغه دربار ＇خه لرې وو او ادبي هستون３ ي３ کول３.
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او الندې پو＊تن３ دې ＄واب ک７ي:
�ميرويس نيکه په ＇ه ډول ه５واد له پرديو اشغالگرو ＇خه خالص ک７؟ t
�ادبي دربار د چا په وخت ک３ جوړ شو او ＇ه کارونه ي３ سرته رسول؟ t

�د ادبي دربار کوم عالمان او شاعران پ５ژنئ نومونه ي３ واخلئ؟ t
�د هوتکو په کورن９ ک３ کوم３ ＊％３ شاعران３ پ５ژنئ؟ t

٢_ زده کوونکي دې د دغه دوران مهم ادبي کارونه په يو پراگراف ک３ وليکي او بيا دې 
په ！ولگي ک３ واوروي.

٣_ ＇و زده کوونکي دې د هوتکيانو هغه خدمتونه په شفاهي ډول ووايي چ３ ژب３ او 
ادب ته ک７ي دي.

٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. يوه ډله دې د دغه وخت د شاعرانو نومونه 
واخلي او بله ډله دې د دغه وخت د کتابونو نومونه ووايي.

٥_ د هوتکو د پاچاه９ په وخت ک３ کوم３ حماس３ د کومو شاعرانو له خوا رامن％ته 
شوې نومونه ي３ واخلئ.

زده کوونکي دې په کور ک３ متن په غور سره ولولي او بيا دې د هوتکو د پاچاه９ د وخت 
مهم ادبي کارونه په يوه يا دوه مخونو ک３ وليکي او په بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت 

ک３ ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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پن％ه ويشتم لوست

د ماين خطرونه

افغانستان د ن７ۍ له هغو ه５وادونو ＇خه دى چ３ زيات ماينونه او ناچاودي توکي پک３ 
له  ک３  دوران  په  د جگ７ې  او  ت５ره شوې  مهاله جگ７ه  اوږد  ک３  افغانستان  په  دي،  موجود 
شوي،  کارول  زيات  ماينونه  چ３  ＇ومره  دى.  شوى  اخيستل  کار  ＇خه  ماينونو  مختلفو 
هماغومره د ماين د قربانيانو شم５ره هم زياته ده. اوس هم ډ４ر ماينونه تر خاورو الندې دي 

او په هره مياشت ک３ له پن％وسو ＇خه زيات کسان د ماين قرباني ک８５ي.
پالستيک ＇خه جوړ  او  اوسپن３  لرگيو،  له  دي چ３  توکي  چاود４دونکي  هغه  ماينونه 
او دننه ي３ ناچاودي توکي ＄اى پر ＄اى شوي وي. دا وسله هغه وخت چوي چ３ د انسان 
ک８５ي.  م７ين３ سبب  يا  او  ک５دو  ！پي  د  انسان  د  دغه چاود４دنه  ولگي.  ورسره  پ＋ه  يا  الس 
مختلف ډولونه او شکلونه لري چ３ د انسانانو او ل８５د４دونکو وسيلو د له من％ه وړلو لپاره 

ترې کار اخيستل ک８５ي.
�که تاس３ له ماين سره مخامخ شئ نو ＇ه بايد وک７ئ؟ t

�که په يو ＄اى ک３ ＇وک په ماين والوزي نو تاس３ بايد ＇ه وک７ئ؟ t
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ماينونه او ناچاودي توکي په هر ＄اى ک３ پيدا ک５داى شي. ماينونه د ＄انگ７و سيمو د 
ساتن３ لپاره لکه نظامي پوستو ته د تلو د مخنيوي لپاره او يا د ډار او وحشت د رامن％ته کولو 

لپاره کارول ک８５ي.
د جگ７و په اوږدو ک３ زموږ په ه５واد ک３ ډول، ډول وسل３ استعمال شوي دي چ３ يو له 
دغو ＇خه ماين او ناچاودي توکي دي. د ماينونو پ５ژندل سخت کار دى، ＄که چ３ زيات 

ماينونه په ＄مکه ک３ ＊خ شوي دي.
د ناچاودو توکو پ５ژندنه دومره ستونزمنه نه ده، ＄که چ３ ناچاودي توکي د ＄مک３ پر 
سر پراته وي، په دې توگه امکان لري چ３ يو وخت تاس３ د ماين پر سيمه وربرابر شئ. که 
چ５رې داس３ پ５＋ه شوه، نو تاس３ بايد وارخطا نه شئ او يو خوا بل３ خواته ونه ت＋تئ. په دغه 

وخت ک３ بايد دا الندې الر＊وون３ عملي ک７ئ او تل ي３ په نظر ک３ ولرئ:
�په خپل ＄اى ودر８４ئ. t

�نورو خلکو ته وواياست چ３ حرکت ونه ک７ي، ＄که چ３ دا سيمه خطرناکه ده. t
�له هغه کس يا کسانو ＇خه چ３ په خوندي ساحه ک３ موقعيت لري، مرسته وغواړئ  t
چ３ هغوى د ماين پاک９ دفتر يا سيمه ييزو مقاماتو )پوليسو، سپين ږيرو، مشرانو...( ته خبر 

ورک７ي.
له خپل ＄اى ＇خه ونه خو＄８５ئ.  بايد صبر وک７ئ،  پورې  تر رس５دو  �د مرست３  t
همدارنگه که چ５رې په کوم ＄اى ک３ د ماين پ５＋ه رامن％ته ک８５ي او تاس３ د ماين قرباني 
وينئ نو ه）ه وک７ئ چ３ قرباني ته نژدې نه شئ، ＄که د دې امکان شته چ３ د يوه قرباني 

پر ＄اى دوه تنه قرباني شي.
�کله چ３ له داس３ پ５＋３ سره مخامخ ک８５ئ، نو الندې الر＊وونو ته پاملرنه وک７ئ: t

دې  ننوتل  ستاس３  کوئ، ＄که  مه  کو＊（  ننوتلو  د  ته  سيم３  د خطر  �ه５）کله  t
سيم３ ته د نورو چاودنو سبب ک８５ي. تاسو او قرباني ته نور زيان رس５دلى شي. دا مو بايد 
په ياد وي چ３ په کومه سيمه ک３ چ３ د يوه ماين پ５＋ه رامن％ته ک８５ي هلته د نورو ماينونو د 

شتون احتمال هم شته.
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ته ډاډ ورک７ئ، له هغه سره خبرې وک７ئ چ３ د ده روحي  يا د ماين ！پي  �قرباني  t
حالت بيخي خراب نه شي.

�د مسلکي مرستو لپاره ماين پاکانو، پوليسو، کلنيکونو او روغتونونو ته خبر ورک７ئ  t
چ３ د ماين له ！پي سره الزمه مرسته وک７ي.

�تر هغه چ３ مسلکي مرسته نه وي ترالسه شوې د خطر سيم３ ته مه داخل８５ئ، له  t
قرباني سره خبرې وک７ئ او هغه ته وواياست چ３ له خپل ＄اى ＇خه ونه ＊ور８４ي. ه５）کله 

کوم شى د هغه پر لور مه غور＄وئ.
�که چ５رې ي３ له بدن ＇خه وينه به８５ي مشوره ورک７ئ چ３ د وين３ به５دل د الس،  t

پ＂کي او يا دستمال په واسطه بند ک７ي.
په دې توگه الزمه ده چ３ زده کوونکي دغه معلومات له خپلو خپلوانو او دوستانو سره 

هم شريک ک７ي چ３ هغوى هم د ماين له خطرونو ＇خه په امن ک３ پات３ شي.
همدارنگه الزمه ده چ３ د ماين لرونکو او ناچاودو توکو سيم３ چ３ د ماين پاکانو له خوا 
په سره رنگ ن＋ه شوي دي هلته داخل نه شي، ＄که په سره رنگ ن＋ه شوې تي８ې دا معنا 
لري چ３ دلته ماينونه شته. که کوم ＄اى په سپين رنگه تي８و ن＋ه شوي وي نو دا معنا لري 
چ３ دغه ＄اى د ماين پاکانو په واسطه له ماينونو ＇خه پاک شوى دى. همدارنگه په آبي 
رنگ ن＋ه شوې تي８ې د هغه ＄اى ＇رگندونه کوي چ３ دلته ناچاودي توکي شته. دلته هم 

بايد د ننوتلو ＇خه مخنيوى وشي.
د سفر په وخت ک３ بايد په شاړو الرو تگ ونه شي ＄که هغه الرې چ３ تگ رات， پرې 

نه ک８５ي هم د دې معنا لري چ３ دلته ماينونه شته.
که چ５رې د سفر په وخت ک３ ياست او نه پوه８５ئ چ３ په کومه الره الړ شئ، نو د محل 
له خلکو ＇خه پو＊تنه وک７ئ او کومه الره چ３ هغوى درته ＊ايي په هغه الره الړ شئ. زړې 
کالگان３ او هم هغه سيم３ چ３ جگ７ه پک３ ت５ره شوي وي لکه پخوان９ نظامي مورچ３ او يا 
هغه ＄ايونه چ３ په اغزي لرونکو سيمونو پو＊ل شوي، هلته مه داخل８５ئ، ＄که چ３ دلته 

د ماينونو خطر شته.
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ماشومان پوه ک７ئ چ３ د اوسپن３ ！و！３ او د وسلو خولونه ！ول نه ک７ي، ＄که چ３ په دې 
ک３ ناچاودي توکي وي او د ژوند په بيه ي３ تمام８５ي.

ماينونه مختلف شکلونه لري، که تاس３ له يوه نا آشنا شي سره مخامخ ک８５ئ، الس مه 
وروړئ خپل مشران يا چارواکي او يا د ماين پاکانو ډل３ ته خبر ورک７ئ.

ماين پ د＊من دى دوست او د＊من نه پ５ژني، کو＊（ وک７ئ چ３ د ماين له خطرونو 
＇خه ＄انونه وژغورئ.

د متن لن６يز:
زموږ ه５واد په ت５رو د４رش کلنو جگ７و ک３ له ماينونو ＇خه ډک شوى دى. د اړوندو 
تر  او ＇ه ي３ شن６ شوي دي، خو اوس هم  ايستل شوي  ماينونه  له خوا دغه  موسسو 
＄مک３ الندې ډ４ر ماينونه ＊خ دي چ３ مرگ او ژوبل３ رامن％ته کوي. که چ５رې تاس３ 
د ماين پر سيمه وربرابر شئ، نو پر خپل ＄اى ودر８４ئ او د سيم３ له خلکو ＇خه مرسته 

وغواړئ چ３ ماين پاکانو ته خبر ورک７ي.
د هغ３ سيم３ پوليس راخبر ک７ئ، د مرست３ تر رارس５دو پورې بايد پر خپل ＄اى 
والړ واوسئ او مه ＊ور８４ئ. کله چ３ د مرست３ ！يم راورس５د، د هغو په الر＊وونو باندې 
عمل وک７ئ. داس３ سيم３ چ３ د ماين له کبله شکمن３ وي، هلته مه داخل８５ئ او يا د 

سيم３ له اصلي اوس５دونکو ＇خه د دغه ＄اى په هکله پو＊تنه وک７ئ.
که چ５رې د ماين يوه پ５＋ه رامن％ته ک８５ي او يو ＇وک د ماين په واسطه ！پي يا وژل 
ک８５ي، هلته مه ور＄ئ. په دغه وخت ک３ هم بايد د ماين پاکانو ！يم ته خبر ورک７ئ. 
که چ５رې تاس３ وغواړئ چ３ د ماين ！پي ته ورنژدې شئ، نو په حقيقت ک３ له هغه 
سره مرسته نه کوئ، بلک３ د خپل ＄ان او د هغه ژوند له نور خطر سره مخامخ کوئ، 
＄که چ３ په کوم ＄اى ک３ يو ماين انفجار کوي، هلته ک５داى شي نور ماينونه هم وي او 
ستاسو په ورتگ سره نورې چاودن３ رامن％ته شي. غوره به دا وي چ３ له ！پي سره خبرې 
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وک７ئ، هغه ته ډاډ ورک７ئ او ژر تر ژره د ماين پاکانو ډله راخبره ک７ئ.
زده کوونکو ته الزمه ده چ３ ه５＆ يو نا آشنا شي ته الس ورنه وړي، ＄که ک５داى 
شي هغه ماين وي او ستاس３ ژوند له خطر سره مخامخ ک７ي. همدارنگه زده کوونکو ته 
الزمه ده چ３ د ماين په اړه معلومات له خپلو نورو دوستانو سره هم شريک ک７ي چ３ 

د ماين له خطر ＇خه وژغورل شي.

١_ زده کوونکي دې متن په وار سره په لوړ غ８ ولولي او بيا دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه 
ووايي:

�ماين ＇ه ته وايي؟ t
�که چ５رې ماين ووينئ نو ＇ه بايد وک７ئ؟ t

�که چ５رې په کوم ＄اى ک３ ماين انفجار وک７ي، نو موږ ته ＇ه کول په کار دي؟ t
شنا سيمه وربرابر شئ نو هلته بايد ＇ه وک７ئ؟ � tکه په کومه نا آ

٢_ که چ５رې تاس３ د ماين او يا ناچاودو توکو له قرباني سره مخامخ ک８５ئ نو ＇ه ډول 
غبرگون ＊کاره کوئ؟

يا تاسو د مرست３ لپاره د ماين سيم３ ته ننو＄ئ؟ � tآ
يا تاس３ د ماين قرباني همداس３ پر８４دئ او خپله ت＋تئ؟ � tآ

يا تاس３ ＊ه گ２ئ چ３ قرباني ته د مرست３ لپاره ＇ه شى ورگوزار ک７ئ او که همداس３  � tآ
ي３ پر８４دئ او که د ماين پاکانو ！يم ته به خبر ورکوئ؟

٣_ زده کوونکي دې د مسلکي مرستو او غير مسلکي مرستو په هکله نيم مخ ليکنه 
نيمگ７تياوې سم３  زده کوونکو  د  واوروي. ＊وونکى دې  ！ولگي ک３  په  بيا دې  او  وک７ي 

ک７ي.

فعالیتونه
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په وار سره خبرې  او د ماين د ساحو په هکله  ٤_ زده کوونکي دې د ماين د ډولونو 
وک７ي.

٥_ که چ５رې له کوم نا آشنا شي سره مخامخ شئ نو بايد ＇ه وک７ئ؟
الف: را اوچت ي３ ک７ئ؟

ب: په پ＋ه ي３ ووهئ؟
ج: په تي８ه ي３ وولئ؟

د: ماين پاکانو ته خبر ورک７ئ؟

 
زده کوونکي دې په خپله سيمه ک３ د ماين د هغه قرباني په هکله يوه کيسه وليکي چ３ 

دوى ي３ پ５ژني او په بله ورځ دې په درسي ساعت ک３ ولولي.

كورن９ دنده
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شپ８ويشتم لوست

اصطالحات او محاورې

�محاوره ＇ه ته وايي؟ t
�محاوره له متل سره ＇ه توپير لري؟ t

محاوره هم لکه د متل په ＇５ر د شفاهي ادبياتو يوه مهمه برخه ده چ３ د خبرو اترو 
په وخت ک３ ي３ ويونکي د خپل مقصد لپاره استعمالوي. اصطالحات او متلونه که له 

يوه پلوه د يوې ژب３ غنا ＇رگندوي، نو له بل پلوه ژبه ＊کل３ کوي.
تاس３ په ت５رو ！ولگيو ک３ د متل په اړه معلومات ترالسه ک７ي دي. په دې لوست ک３ 

به د محاورې يا اصطالح په هکله معلومات ترالسه ک７ئ.
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ژوند چاپ５ريال،  د خپل  ي３  ملت  هر  تعبيرونه دي چ３  هغه  محاورې  او  اصطالحات 
عنعناتو، اخالقو، دود دستور او روحياتو مطابق پخپله ژبه ک３ خلق کوي او د خپلو مقاصدو 
ډ４ر ژر اصل  اور４دونکي فکر  د  ويلو سره  په  د محاورې  استعاره کوي.  ي３  لپاره  اظهار  د 

مقصد ته رس８５ي، پرته له دې چ３ ويونکى خپل مقصد په عبارت ووايي.
اصطالحات او محاورې د ژب３ او ادب او د ور＄نيو خبرو اترو يوه قوي برخه ده چ３ د 
ژب３ معنوي لطافت او خوند زياتوي. محاوره د کلماتو داس３ يوه مجموعه ده چ３ په خبرو 
اترو ک３ د حقيقي معنا پر ＄اى په مجازي معنا ک３ استعمال８５ي لکه د سترگو تور يعن３ ډ４ر 

خوږ او گران.
محاوره په لغت ک３ خبرو اترو ته وايي او په اصطالح ک３ د ويونکو د ور＄نيو خبرو اترو 

يا د اسلوب د بيان نوم دى.
محاوره په دوو کلمو يا له دوو په زياتو کلمو ک３ وي. محاورې د يوه قام، مزاج، طبيعت، 
دود دستور، ک７و وړو، ذهن او فکر عکاسي وي. که ＇وک د يوه قوم مطالعه غواړي نو 

ضرور ده چ３ د دغه قام د ادب د مطالع３ تر ＇نگه محاورې او متلونه هم مطالعه ک７ي.
متل هم لکه د محاورې په شان د حقيقي معنا پر ＄اى د مجازي معنا په توگه د استعارې 

او کناي３ په ډول استعمال８５ي، لکه: ＄نگل د زمرو ＇خه خالي نه دى.
متل يو بشپ７ عبارت يا بشپ７ه جمله وي چ３ مطلب او مفهوم ي３ هم بشپ７ او پوره وي. 
محاوره د متل برعکس بشپ７ عبارت او بشپ７ه جمله نه وي، بلک３ په خبرو ک３ د استعمال 

په وجه ترې مطلب اخيستل ک８５ي، لکه په الندې ب５لگو ک３:
د متل ب５لگه: لمر په گوته نه پ＂８５ي. دا يوه بشپ７ه جمله ده او مطلب ي３ هم واضح دى.

د محاورې ب５لگ３: لور په لو！ه ت５ره کول، له عقل سره ډزې کول، د زړه وين３ ＇＋ل، د 
مرچو په ＇＂ه ک５ناستل، د بوسو الندې اوبه ت５رول. په دغو مثالونو ک３ وينو چ３ بشپ７ې جمل３ 
نه دي او مطلب ي３ هم په ＊کاره توگه ＇رگند نه دى. که دغه محاورې په نورو عبارتونو ک３ 
استعمال شي، نو مطلب ي３ هم واضح ک８５ي، لکه: زلمى لور په لو！ه ت５ره کوي يعن３ وخت 
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ضايع کوي. نسيم له عقل سره ډزې ک７ي دي. يعن３ له عقل ＇خه کار نه اخلي او هر کار په 
ب３ عقل９ سره کوي. له عزيز سره بحث کول د زړه د وينو ＇＋ل دي. يعن３ خبرې ته غوږ نه 

ږدي. خبره نه مني. اکبر نن د مرچو په ＇＂ه ناست دى، يعن３ ډ４ر غوسه دى.
تورگل د بوسو الندې اوبه بيايي، يعن３ اصلي خبره نه کوي چل او فريب کوي.

يوې مجموع３  د  کلماتو  د  متل ک３  په  توپير همدادى چ３  ترمن＃  او محاورې  متل  د 
مفهوم واضح وي او نورو کلماتو ته ضرورت نه لري.

متل په خپله جمله او عبارت ک３ واضح وي. په محاوره ک３ مفهوم واضح نه وي او د 
مفهوم د واضح کولو لپاره نورو کلماتو ته اړتيا لري. لکه په دې متل ک３ )＇ه چ３ کرې هغه 
به ر４ب３( مفهوم واضح دى او نورو کلماتو ته اړتيا نه ليدل ک８５ي، خو په دې محاوره ک３ )اوږه 
ورکول( واضح معنا نه لري، خو که نور کلمات ورسره يو＄اى شي نو معنا ورکوي، لکه: 
احمد خپل ورور ته اوږه ورک７ه. يعن３ مرسته ي３ ورسره وک７ه. يا لکه: )له خوږې گوت３ نيول( 
دا محاوره ＄انته معنا نه لري، خو کله چ３ ورسره نور کلمات يو＄اى شي نو معنا ورکوي، 

لکه: ستار وحيد له خوږې گوت３ نيولى. يعن３ مجبور ک７ى ي３ دى.
يا تر لمن الندې کول چ３ ＄انته معنا نه لري، خو که ووايو زليخا ترور خپل لمسيان تر 

لمن الندې ک７ل. نو دا معنا چ３ د لمسيانو ساتنه او پالنه ي３ په غاړه واخيستله.
محاوره په ژبه ک３ يو ＄انگ７ى مقام لري او د ژب３ او ادب يوه مهمه پانگه گ２ل ک８５ي. 
محاورې د سپين ږيرو له خول３ وتلي دي او د ولس په تهذيب، تمدن او ثقافت باندې ر１ا 
اچوي. محاوره هم لکه د متل په ＇５ر ډ４ر خواږه لري. محاوره هم د متل په ＇５ر لن６ه وي. 
د متل غوندې د محاورو ويونکي هم معلوم نه دي او سينه په سينه له يوه نسل ＇خه بل ته 

ل８５د４دلي دي.
متل او محاوره په پ＋تو شاعرۍ ک３ د استعمال ＄اى لري او کالم ＊کلى کوي. په شعر 
ک３ فصاحت او بالغت پيدا کوي او ور＄ني ژوند ته ي３ نژدې کوي. په الندې بيتونو ک３ د 

محاورو ب５لگ３ وينئ.
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اوري بـــاران  سترگو  دوه  ــر  ت ــ３  م شــان  هس３ 
ــوري ت کــســو  د  ژړا  ــه  پ شـــول  سپين  ــ３  م ــ３  چ
)معز اهلل مومند(
او＊ــکــ３ لــکــه  خلقو  د  شـــوې  سپين３  ــنــ３  وي
هم ـــزان  ـــر４ گ جـــگـــره  ـــه  ل دي  اجـــــزا  ــل  ــپ خ
)کاظم خان شيدا(

د اصطالحاتو ＄ين３ ب５لگ３:
_ په خوله ک３ لويدل.

_ په غوږ وهل.
_ اوبه خ７ول.

_ په سر گر＄５دل.
_ سترگ３ درنول.

_ سترگ３ سپينول.
_ غاړه اي＋ودل.

_ الس تنگ５دل.

د متن لن６يز:
محاوره په خبرو اترو ک３ د حقيقي معنا پر ＄اى په مجازي معنا استعمال８５ي. محاوره 
له دوه او يا له دوو ＇خه له زياتو کلمو ＇خه جوړه وي. محاوره بشپ７ عبارت او بشپ７ه 

جمله نه وي، بلک３ په خبرو ک３ د استعمال په وجه ترې مطلب اخيستل ک８５ي.
متل په خپله جمله او عبارت ک３ واضح وي، خو په محاوره او اصطالح ک３ مفهوم 
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واضح نه وي. محاوره د مفهوم د واضح کولو لپاره نورو کلماتو ته اړتيا پيدا کوي. متل 
بيا نورو کلماتو ته اړتيا نه لري.

محاوره هم لکه د متل په ＇５ر د خپل مقصد لپاره په خبرو ک３ استعمال８５ي. محاوره 
هم لکه د متل په ＇５ر د يوه ولس د ！ولنيز ژوند عکاسي کوي. د محاورې ويونکي هم 
معلوم نه وي او له يوه نسل ＇خه بل ته ل８５د４دلي وي. محاوره هم د ژب３ يوه پانگه ده 
چ３ ژبه خوندوره کوي. په پ＋تو شاعرۍ ک３ هم لکه د متل په ＇５ر محاورې راغلي 
دي. شعر ي３ خوږ او روان ک７ى دى او ور＄ني ژوند ته ي３ نژدې ک７ى دى. محاوره هم 

لکه د متل په شان په ور＄نيو خبرو ک３ ډ４ره کارول ک８５ي.

١_ زده کوونکي دې د ＊وونکي له لوستلو ＇خه وروسته د متن يو، يو پراگراف ولولي 
او مفهوم دې په خپلو خبرو ک３ ووايي.

٢_ ＊وونکى دې ＇و زده کوونکي په وار سره د تخت３ مخ ته راولي او په متن ک３ راغلي 
محاورې دې يوه، يوه په تخت３ وليکي او بيا دې په وار سره معنا ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې له ＄انه يوه، يوه محاوره وليکي، د محاورې مقصد دې په گوته 
ک７ي او ！ولگيوالو ته دې په وار سره واوروي.

فعالیتونه
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٤_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�متل ＇ه ته وايي؟ t

�محاوره ＇ه ته وايي؟ t
�د متل او محاورې توپير ＇ه دى؟ t

�د متل او محاورې استعمال په ژبه ک３ ＇ه گ＂３ لري؟ t

٥_ زده کوونکي دې د الندې محاورې په اړه خپل نظر په وار سره ＇رگند ک７ي.
)په پچه ختل(

٦_ زده کوونکي دې په وار سره يو يو متل له ＄انه ووايي او د متل مقصد او د استعمال 
＄اى دې ＇رگند ک７ي.

٧_ زده کوونکي دې د الندې اصطالحاتو پر مفهوم او مقصد خبرې وک７ي او د هرې 
اصطالح د استعمال ＄اى دې ＇رگند ک７ي:

�الس په سر کول t
�وينه سپين５دل t

سمان ته کتل � tآ

  
زده کوونکي دې په کور ک３ د کورن９ د غ７و په مرسته پن％ه، پن％ه محاورې له معنا او 

مفهوم سره وليکي او په بله ورځ دې په پ＋تو درسي ساعت ک３ ولولي.

كورن９ دنده
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د روږديوالي الملونه

اووه ويشتم لوست  

روږديوالى )اعتياد( يو پرله پس３ مسموميت دى چ３ د نشه يي توکو له استعمال ＇خه په 
بدن ک３ راپيدا ک８５ي. روږديوالى د ＄اني او روحي زيانونو سبب ک８５ي او ！ولنيزې ستونزې 
رامن％ته کوي. په نشه يي توکو اخته ک５دل او عادت يا د نشه يي توکو سره ＄اني او روحي ت７او 

چ３ پر４＋ودل ي３ ستونزمن او ناشونى دى، روږديوالى بلل ک８５ي.
پس３  پرله  په  کله چ３ ＇وک  ک８５ي،  رامن％ته  ک５دل هغه وخت  توکو عادت  يي  نشه  په 
توگه نشه يي توکي استعمال ک７ي. هغه کسان چ３ نشه يي توکي کاروي او ور＄نى عادت ي３ 
گر＄５دلى وي، دغه کسان د روږدو کسانو )معتادينو( په نامه ياد８４ي. له بده مرغه زموږ په گران 
ه５واد ک３ هم يو شم５ر معتادان شته چ３ ＄وانان دي او عمرونه ي３ د ١٨ او ٣٠ کلونو ترمن＃ 
وي. دغه کسان په کورن９ او ！ولنه ک３ ه５＆ عزت نه لري. له ！ولن３ ＇خه جال ک７ى شوي دي 
او د ！ولن３ د اوږو بار دي. په دې لوست ک３ به تاس３ ولولئ چ３ روږديوالى ＇نگه پيدا ک８５ي 

او الملونه ي３ ＇ه دي؟
_ تاس３ کوم نشه يي پ５ژنئ، ووايئ چ３ هغه ول３ په نشه اخته شوى دى؟

_ ＇نگه وک７و چ３ له نشو ＇خه ＄ان وژغورو؟
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روږديوالى هغه متناوب او پرله پس３ مسموميت دى چ３ د ＄ينو مخدره توکو کيمياوي 
او يا مصنوعي ترکيباتو د تدريجي مصرفولو له وج３ په مصرف کوونکي شخص ک３ پيدا 
ک８５ي. د ＄اني او روحي دواړو د زيانونو سبب ک８５ي. دا روږديوالى په پايله ک３ ＄انگ７ې او 

！ولنيزې ستونزې رامن％ته کوي.
او روحي  له نشه يي توکو سره د ده ＄اني  يا  او  يوه شخص عادت ک５دل  بله وينا د  په 
ت７او چ３ ترک کول ي３ ورته ستونزمن او يا بيخي ناشونى کار وي روږديوالى )اعتياد( بلل 

ک８５ي.
په نشه يي توکو عادت ک５دل هغه وخت من＃ ته را＄ي کله چ３ روږدى شخص په پرله 
پس３ توگه مخدره مواد لکه: اپين، چرس، هيرويين او يا مورفين استعمال ک７ي او د وخت 
په ت５ر４دو سره ي３ ورته عالقه زياته شي. په تدريجي توگه د مخدره توکو په استعمال ک３ 

زياتوالى راولي.
کله چ３ د مخدره توکو مصرف کوونکى داس３ يو حالت ته ورس８５ي چ３ په جبري توگه 

د نشه يي توکو مصرف ته اړوي، نو هغه ته معتاد ويل ک８５ي.
که ＇ه هم په نشه يي توکو اخته کسان ه５）کله دا نه مني چ３ هغه دې گواک３ معتاد وي، 
خو دا يو حقيقت دى چ３ هغه روږدى دى. يو مشهور متل دى چ３ ))ه５＆ معتاد خپل د 

اعتياد لوم７ۍ ورځ په ياد نه لري((.
دا يو ＇رگند حقيقت دى چ３ ه５）وک دا نه غواړي چ３ د اعتياد په لومو ک３ دې راگير 
شي او ه５）کله دا اراده هم نه لري چ３ په مخدره توکو دې اخته شي او خلک دې د يو 

نشه يي په توگه ياد ک７ي.
توکي  يي  نشه  توگه  په  ازماي＋ت  يو  د  ک３  سر  لوم７ي  په  ک８５ي  معتاد  چ３  کسان  هغه 
استعمالوي او يا د ناوړه دوستانو او ملگرو له خوا نه ورته بلنه ورکول ک８５ي چ３ په دغس３ 
کوچن９ ت５روتن３ سره د نشه يي توکو په لومو ک３ راگير شي چ３ بيا ور＇خه د ＄ان ژغورل 

مشکل او يا ناشونى وي.
په حقيقت ک３ همدغه حالت ته روږديوالى يا اعتياد ويل ک８５ي. روږديوالى هغه يوه لويه 
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！ولنيزه، روغتيايي او اقتصادي ستونزه ده چ３ بشري ！ولنه ي３ له يوه جدي خطر او تهديد 
سره مخامخ ک７ې ده چ３ د ！ولن３ د وروسته والي، اخالقي انحطاط او ！ولنيز فساد سبب 

ک８５ي.
د نشه يي توکو استعمال او پر هغو باندې روږد４دل ب５الب５ل الملونه لري، لکه ＄انگ７ي 
الملونه، ！ولنيز، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، جگ７ې، مهاجرتونه او داس３ نور... د دغو 
ياد شويو الملونو په من＃ ک３ دوه الملونه د انسانانو په روږد４دنه ک３ خورا زيات اغ５زمن دي، 

چ３ يوه ډله ي３ ＄انگ７ي الملونه دي او بله ډله ي３ ！ولنيز.
＄انگ７ي الملونه: ！ول هغه اسباب او علتونه چ３ په خپله په شخص پورې اړه لري او د 

هغه د معتاد ک５دو سبب ک８５ي، د ＄انگ７و الملونو په نامه ياد８４ي، لکه:
_ د ＄لميتوب دوره: د نوې ＄وان９ دوره هغه مرحله ده چ３ د روحي ناورين سره يو＄اى 
پيل８５ي او د هر شخص په ژوندانه ک３ يوه ډ４ره مهمه دوره بلل ک８５ي. دغه د زلميتوب دوره 
چ３ له ناورين سره پيل８５ي يو عمده المل دى چ３ ＄وان په مخدره توکو باندې اخته شي. 
＄که چ３ ＄وانان په دغه دوره ک３ له سالم３ روزن３ ＇خه ب３ برخ３ وي. تل غواړي چ３ 
خپلواک واوسي. خپل احساسات بيان ک７ي، کله ناکله د خپل پالر او مور په وړاندې هم په 

مخالف دري＃ ک３ در８４ي، د هغو د نظريو او خبرو مخالفت کوي.
د دې لپاره چ３ خپل شتون ثابت ک７ي، ＄ين３ وختونه د کورن９ ارز＊تونه هم تر پو＊تن３ 
الندې نيسي. همدارنگه د کنجکاوۍ حس چ３ د دغ３ دورې يوه ＄انگ７تيا ده، د دې سبب 
ک８５ي چ３ نوي ＄وانان د نشه يي توکو په هکله فکر او کنجکاوي وک７ي او دغه کنجکاوي 

او فکر کول ي３ د نشه يي توکو تر استعماله ورسوي.
په ＄ان باور نه درلودل: په ＄ان باور نه درلودل او ＄ين３ نور شخصي الملونه له روږديوالي 
سره اړيک３ لري. په هره کچه چ３ د يوه شخص اراده کمزورې وي او په ژوند باندې د کنترول 
لرلو احساس ي３ غ＋تلى نه وي، يا په ＄ان ه５＆ باور ونه لري يا پر ＄ان ي３ د باور احساس 

کمزورى وي، نو په هماغه اندازه ي３ په مخدره توکو باندې د اخته ک５دلو خطر زيات وي.
_ روحي پر４شان９ )ژور خپگان(: په نشه باندې د اخته ک５دلو يو المل روحي او نفسياتي 
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علتونه دي، لکه خپگان، ＄اني کمزورۍ او روحي تشويشونه.
دا المل په سلو ک３ )٧٠( دى، يا په بله وينا په سلو ک３ )٧٠( کسان د روحي پر４شان９ له 

کبله په نشه يي توکو اخته ک８５ي.
_ د سرپرست نه درلودل: ＄ين３ ＄وانان کله ناکله په داس３ حاالتو او ＄ايونو ک３ ژوند 
کوي چ３ که خو＊ه ي３ وي او که نه په نشه يي توکو اخته ک８５ي. له بله پلوه د پالونکي نه 
درلودل او يا د ب５الب５لو الملونو له کبله کور پر４＋ودل، په هو！لونو او رستورانتونو ک３ شاگردي 
کول او داس３ نور الملونه سبب ک８５ي چ３ د نشه يي توکو په لومو ک３ ون＋لي او ！ول ژوند 

ي３ قرباني شي.
د مخدره توکو په هکله مثبت ليد:

د نشه يي توکو د اخته ک５دو )اعتياد( په الملونو ک３ يو ډ４ر مهم المل دادى چ３ ＄وان د 
نشه يي توکو په هکله مثبت ليد لري او خوشبينانه قضاوت کوي. ＄ين３ روږدي کسان فکر 
کوي چ３ گواک３ د مخدره توکو استعمال د هغوى جسمي قوه پياوړې کوي او د ＄اني ست７يا 
په لرې کولو ک３ اغ５زمن دي، روحي سکون او ارامتيا رامن％ته کوي. دغه ډول قضاوتونه د 

دې سبب ک８５ي چ３ ناپوهه او ب３ تجرب３ کسان نشه يي توکو ته وه）وي او روږدي شي.
د نشه يي توکو موقت تاثيرات: ！ول نشه يي توکي لکه هيروئين، الکول، کوکاين، چرس، 
اپين او داس３ نور په لوم７ي سر ک３ يوه غولوونک３ ارامتيا او خوشحالي رامن％ته کوي چ３ 
د نشه يي توکو استعمالوونکى ه）وي چ３ بيا دغه توکي استعمال ک７ي او هماغه لوم７نى 

خوند ترې واخلي، خو وروسته په سترو بدمرغيو اخته ک８５ي.
！ولنيز الملونه: ！ول هغه اسباب او علتونه چ３ په ！ولنه او يا کورن９ ک３ موجود وي او د 

روږد４دو سبب ک８５ي د ！ولنيزو الملونو په نامه ياد８４ي لکه:
�ب３ بندو باره کورن９. t

�د ماشومانو په هکله د ميندو او پلرونو ب３ پروايي. t
�د ناوړ ه او بدو دوستانو لرل. t

�په ！ولنه ک３ د قانون او مقرراتو نشتوالى او يا نه تطبيق ک５دل. t
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�د مخدره توکو د خر＇الو د بازارونو شتون. t
�ب３ کاري او د يوه سالم کار نه درلودل. t

�د نشه يي توکو د ضررونو د خبرتيا د پروگرامونو نشتوالى. t
�！ولنيز محروميتونه. t

�اقتصادي ب３ وزلي او يا زياته ب６اينه. t
�د اسالمي الر＊وونو او احکامو ＇خه ب３ خبري. t

�د مخدره موادو له ضررونو ب３ خبري په ت５ره بيا هغه ضررونه چ３ په اوږده وخت  t
ک３ را＇رگند８４ي.

د متن لن６يز:
په نشه يي توکو باندې اخته ک５دل ډ４ر علتونه لري چ３ دوه ي３ خورا مهم دي، ！ولنيز 
عوامل او ＄انگ７ي عوامل. ＄انگ７ي عوامل هغه دي چ３ پخپله په شخص پورې اړه 
لري لکه د زلميتوب دوره، په ＄ان باور نه لرل، روحي پر４شان９، د پالونکي نه لرل، نشه 

يي توکو ته په مثبت نظر کتل.
په ！ولنيزو عواملو ک３ د کورنيو انظباط نه درلودل، د مور و پالر ب３ پروايي، له بدو 
دوستانو سره راشه درشه، په ！ولنه او کورن９ ک３ د قانون نشتوالى او يا نه تطبيق ک５دل، د 
نشه يي توکو د خر＇الو د بازارونو شتون، ب３ کاري، ب３ وزلي، د نشه يي توکو پر ضد د 
پروگرامونو نشتوالى، ！ولنيز محروميتونه، د اسالمي الر＊وونو ＇خه ب３ خبري، دا ！ول 

هغه عوامل دي چ３ يو شخص نشه يي توکو ته مخه کوي.
په دې توگه موږ ！ولو او په ت５ره ＄وانانو ته الزمه ده چ３ له نشه يي توکو ＇خه ＄انونه 
لرې وساتو او له نورو سره هم مرسته وک７و چ３ نش３ ته مخه نه ک７ي، ＄که چ３ نشه په 
کورن９ او ！ولنه ک３ د انسان اعتبار ختموي او په ورو، ورو ي３ د ژوند له ＊کلي نعمت 

＇خه هم ب３ برخ３ کوي.



١٨٨

زده  نور  ولولي،  غ８  لوړ  په  متن  ＇خه  ＊وونکي  له  وروسته  دې  کوونکى  زده  يو   _١
کوونکي دې غوږ ونيسي او بيا دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:

�اعتياد ＇ه ته وايي؟ t
�ول３ يو شخص په مخدره موادو اخته ک８５ي؟ t

�！ولنيز عوامل کوم دي؟ t
�＄انگ７ي عوامل کوم دي؟ t

٢_ زده کوونکي دې د ＊و دوستانو او بدو دوستانو په هکله ＇و کر＊３ په کتابچه ک３ 
وليکي او بيا دې په وار سره په ！ولگي ک３ واوروي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره د نش３ په ضررونو خبرې وک７ي او د خپل３ سيم３ د يوه 
نشه يي د ژوند حال دې بيان ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې په خپلو من％و ک３ بحث 
وک７ي او د روږد４دن３ نور عوامل دې لست ک７ي، بيا دې د هرې ډل３ استازي په ！ولگي ک３ 

خپل لست واوروي.
٥_ زده کوونکي دې په وار سره پر دې موضوع )په ＄ان باور نه درلودل( خبرې وک７ي 

او زيانونه دې ＇رگند ک７ي.

   

زده کوونکي دې د زلميتوب د مرحل３ په اړه دوه، دوه مخونه وليکي چ３ ＄وانان ＇ه 
مسؤوليت لري، ＄وان بايد ＇نگه وي او د ！ولن３ د خدمت لپاره ＇ه ډول وروزل شي؟

فعالیتونه

كورن９ دنده
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پ＋تو لهج３

اته ويشتم لوست

！ولنه ک３  په  ده چ３  وسيله  يوه  راپوهولو  او  پوهولو  د  ژبه  کوو.  ژبه  په  موږ خبرې 
اجتماعي مناسبات رامن％ته کوي. لکه ＇نگه چ３ په ن７ۍ ک３ ژب３ ډ４رې دي، همدغس３ 

＄ين３ ژب３ د زياتو لهجو لرونکي دي.
يا ＄انگ７ي جغرافيايي چاپ５ريال  لهجه له ژب３ ＇خه راوتل３ او په يوه ！اکلي ！بر او 
پورې اړه لري. لهج３ د ＄ينو کلماتو په تلفظ او ويلو ک３ له اصلي ژب３ سره توپير لري. 

پ＋تو ژبه هم يوه لرغون３ تاريخي آريايي ژبه ده، چ３ ډ４رې لهج３ لري.
موږ په دې لوست ک３ د پ＋تو ژب３ په ＄ينو لهجو بحث ک７ى دى چ３ يو له بل سره 

＇ه توپيرونه لري او په کومو ＄ايونو ک３ کوم３ لهج３ ويل ک８５ي.
�لهجه ＇ه ته وايي؟ t

� tپ＋تو ژب３ کوم３ لهج３ لري؟
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ژبه يوه ！ولنيزه کسبي پديده ده چ３ د هغ３ په واسطه ！ولنيز مناسبات رامن％ته ک８５ي. ژبه 
د غ８ونو يو جوړ شوى سيستم دى چ３ د يوې ډل３ له خوا د پوهولو او راپوهولو لپاره کارول 

ک８５ي.
په بله وينا ژبه هغه آوازونه دي چ３ انسانان ي３ د خپلو افکارو او خياالتو د ＇رگندولو په 

غرض تر يو خاص سيستم الندې د صوتي غ７و په واسطه له خول３ ＇خه راباسي.
او  وييز گ７ني، صوتي، گرامري  ب５لوي، هغه  يوې ژب３ لهج３ سره  د  بريدونه چ３  کوم 
لکزيکي توپيرونه دي، ＄که ژبه د يو ل７ وييزو او اوريزو سمبولونو سيستم دى او هر سمبول 
زموږ د يوه ذهني ان％ور ＊کارندويي کوي او دا ان％ورونه په خپل وار د انساني چاپ５ريال 
او مهال ＇５زونه، پ５＋３ او ک７ه وړه را اخلي، نو جوته ده چ３ دغه انساني چاپ５ريال، مهالي 
＇５زونه، ک７ه وړه تل په بدلون ک３ دي او بيا په خپله د وگ７و ترمن＃ فزيکي کلتوري، ！ولنيزې 

او و！ه ييزې ＄انگ７تياوې يوه جوته ب２ه نه شي درلوداى.
نو همدغه اوو＊تنه د ژبني او＊تن３ يا په بله وينا د ژب３ د رنگارنگ９ المل او سرچينه ده 

او په يوه ژبه ک３ دا رنگارنگي د ب５الب５لو لهجو معنا لري.
او  نارينتوب  ډ４ر عمر،  او  عمر  ل８  ب６اينه،  ناپوهي،  او  پوهه  و４ش،  قومي  او  ييز  سيمه 

＊％ينه توب او داس３ نور لهجوي توپيرونه دي.
ژبه يو سيستم دى کوم ډله ييز توپيرونه چ３ په دغه سيستم ک３ ليدل ک８５ي، هغه لهجه 
ده. لهجوي اختالفات اجتماعي وي چ３ د صنف او طبق３ په اساس راغلي وي يا ＊ايي 
محلي وي چ３ د جغرافيوي توپيرونو په اساس رامن％ته ک８５ي. کوم گروپي توپير چ３ په ويلو 
او غ８يز سيستم ک３ ليدل ک８５ي، لهجه بلل ک８５ي. لهجه له اصلي ژب３ او سيستم ＇خه په 
＄ينو کلمو او تلفظونو ک３ ب５له شوي وي. دا ب５لتون د قبيلو، سيمو، ＊ارونو، کليو، بان６و، 
او د ژب３  په وخت ک３ ＇رگند８４ي  اترو  نالوستو ترمن＃ د خبرو  او  ناپوهو، لوستو  او  پوهو 

عمومي جوړ＊ت ساتي.
پ＋تو ژبه هم د نورو ژبو په ＇５ر په ب５الب５لو سيمو ک３ د ويونکو د شتون له کبله ډ４رې 
لهج３ لري چ３ د ！ولو لهجو ＇７５ل اوږده موضوع ده. دلته په لن６ه توگه د پ＋تو لهجو په يو 
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عام و４ش باندې خبرې کوو.
د غربي ه５وادونو ختي＃ پ５ژندونکو د پ＋تو لهج３ په دوو لويو ډلو و４شلي دي چ３ يوه ډله 
ي３ لويدي％３ لهج３ او بله ډله ي３ ختي％３ لهج３ دي. دا و４ش د دوو تورو )ښ،ږ( د توپير 
پر بنس شوى دى چ３ په لويدي％و لهجو ک３ )ش، ژ( ته نژدې دى او په ختي％و لهجو ک３ 

)خ، گ( تلفظ ک８５ي.
د وروستنيو ＇７５نو په پايله ک３ در４مه ډله د مرکزي لهج３ په نوم هم ورزياته شوه. پ＋تو 
لهج３ په لوم７ي سر ک３ په دوو سترو ډلو اصلي او فرعي و４شل ک８５ي چ３ هره ډله ي３ ＄انته 

ډولونه لري.
اصلي لهج３ په درې ډوله دي چ３ په لن６يز سره ورته اشاره ک８５ي:

١_ لويدي％ه لهجه: دا لهجه د کندهارۍ لهج３ په نوم هم ياد８４ي. د ه５واد په لويدي％و 
په دغه لهجه ک３ دوه ＄انگ７ي توري )ښ،ږ( د )ش،ژ(  او جنوبي سيمو ک３ ويل ک８５ي. 
آواز ته نژدې تلفظ ک８５ي او بله مهمه ＄انگ７تيا ي３ داده چ３ په کومکي فعلونو ک３ د )ش( 

آواز په )س( بدل８５ي لکه د )وشو، شوي دي، شته، نشته( کلم３ په )وسو، سوي دي، سته، 

نسته( ويل ک８５ي.
٢_ مرکزي لهجه: دا لهجه د من％ن９ لهج３ په نوم هم ياد８４ي او د افغانستان په مرکزي 

سيمو لکه غزني، وردگ، لوگر، پکتيا، پکتيکا او نورو ک３ ويل ک８５ي.
په دغه لهجه ک３ د پ＋تو ＄انگ７ي توري )ښ،ږ( په خپل اصلي آواز تلفظ ک８５ي او د 

تلفظ په وخت ک３ د ژب３ من％ن９ برخه له پورتني تالو سره ن＋لي.
٣_ ختي％ه لهجه: دا لهجه د ننگرهارۍ لهج３ په نوم هم ياد８４ي. د ننگرهار، مومندو، 
د  توري  )ښ،ږ(  د  ک３  لهجه  دې  په  ک８５ي.  ويل  ک３  سيمو  په  يوسفزو  او  هشنغر  باجوړ، 

)خ،گ( په ＇５ر ويل ک８５ي.
فرعي لهج３: فرعي لهج３ په پ＋تو ک３ زيات ډولونه لري چ３ ＄ين３ مهم３ ي３ په الندې 

ډول دي:
١_ وزيرۍ لهجه: وزيرۍ لهجه د )ښ،ږ( تلفظ د لويدي％３ لهج３ په ＇５ر کوي، خو په 
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＄ينو کلماتو ک３ له مرکزي لهج３ سره اړيک３ او نژد４والى لري. په وزيرۍ لهجه ک３  هغه 
)الف( چ３ د کلم３ په من＃ او پاى ک３ راغلى وي په )و( بدل８５ي لکه )کال، پالر، کابل( په 
)کول، پلور، کوبل( اړوي او همدارنگه کله چ３ )و( د کلم３ په من＃ ک３ راشي هغه په )ى( 

بدلوي لکه )مور، لوند، توت( په )مير، ليند، تيت( تلفظ کوي.
٢_ د خ＂کو لهجه: د خ＂کو لهجه د )ښ،ږ( په تلفظ ک３ له لويدي％３ لهج３ سره سمون 

لري، خو په لغاتو او اصطالحاتو ک３ له ختي％３ لهج３ سره اړيک３ لري.
٣_ کاک７ۍ لهجه: دا لهجه په ＄ينو کلمو ک３ لويدي％３ لهج３ او په ＄ينو ک３ له مرکزي 
لهج３ سره نژد４والى لري. مثًال )ژ( د مرکزي لهج３ په ＇５ر )ز( تلفظ کوي او ژوند، ژبه، 

ژمى د )زبه، زوند، زمى( په ب２ه اړوي او تلفظ کوي.
٤_ د احمدزو لهجه: په دې لهجه ک３ )ژ( په )ز( او په ＄ينو کلمو ک３ )ش( په )س( 

بدلوي لکه )ژوند، مشر، مياشت( په )زوند، مسر، مياست( تلفظ کوي.
٥_ د وردگو لهجه: دا لهجه د اصلي مرکزي لهج３ په ډله ک３ را＄ي.

٦_ د پکتيا لهجه: دا لهجه هم د مرکزي لهج３ په کتار ک３ را＄ي، خو ＄ين３ ＄انگ７ې 
ن＋３ هم لري، مثًال ＄دران او ＄ا＄ي د )را＄ه، ＄ي( پر ＄اى )را＇ه، ＇ي( وايي.

٧_ د اپريدو لهجه: دا لهجه په ＄ينو کلماتو ک３ له مرکزي لهج３ سره او په ＄ينو ک３ 
له ختي％３ لهج３ سره اړيک３ او نژد４والى لري. په دې لهجه ک３ )ا،ى( په )و( بدل８５ي او د 

)راشه، خورئ( پر ＄اى )روشه، خورو( وايي.
٨_ د يوسفزو لهجه: دا لهجه په اصلي ختي％ه لهجه ک３ را＄ي.

٩_ د باجوړ لهجه: د ختي％و لهجو په ډله ک３ ده. په دې لهجه ک３ )غ،ت( په )گ،څ( 
بدل８５ي. لکه )غو＊ه، غاښ، ت＋ته( په )گو＊ه، گاښ، ＇＋ته( تلفظ کوي.

ويل  سره  غ８  ＄ي８  او  دروند  په  را＄ي.  ک３  لهجه  ختي％ه  په  لهجه:  مومندو  د   _١٠
ک８５ي.

١١_ د خوگيا１و لهجه: په زياتو کلمو ک３ له مرکزي لهج３ سره اړيک３ او نژد４والى لري 
خو په ＄ينو کلماتو ک３ له ختي％３ لهج３ سره اړيک３ پيدا کوي. )و( په )ى( بدلوي لکه 
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)غوړي( غ７５ي او )خول９( ته )خيله( وايي.
١٢_ د شينوارو لهجه: دا هم يوه فرعي لهجه ده چ３ په ＄ينو کلمو ک３ زير )کسره( په 

زور )فتحه( بدلوي لکه )ورم８５( ته )ورم８( وايي.

 د متن لن６يز:
ژبه هغه آوازونه دي چ３ انسانان ي３ د خپلو افکارو د ＇رگندولو په غرض د يو خاص 
سيستم الندې د صوتي غ７و په واسطه له خول３ ＇خه راباسي. يا ژبه يوه ！ولنيزه پديده ده 

چ３ اجتماعي مناسبات رامن％ته کوي او د پوهولو راپوهولو لپاره کارول ک８５ي.
که ژبه يو سيستم وگ２و، نو په دغه سيستم ک３ ډله ييز توپيرونه د لهج３ معنا لري. 
دا توپيرونه به يا د طبق３ او يا يوې ！اکل３ جغرافياوي سيم３ له کبله وي. لهجه د اصلي 
ژب３ او سيستم ＇خه د ＄ينو کلمو په تلفظ ک３ ب５له شوي وي. دا ب５لتون د قبيلو، سيمو، 

＊ارونو، کليو، لوستو او نالوستو خلکو ترمن＃ د خبرو په وخت ک３ ＇رگند８４ي.
د پ＋تو ژب３ لهج３ په درې ډلو و４شل شوي دي، ختي％ه، لويدي％ه او من％ن９ لهجه 
چ３ دا هره ډله ＄انته ويونکي او ！اکلى جغرافيايي چاپ５ريال لري. د پ＋تو لهجو و４ش د 
)ږ،ښ( د تورو پر بنس شوى دى. سرب５ره پر دغه و４ش په پ＋تو ک３ ډ４رې فرعي لهج３ 
ژبه  په لوست ک３ ولوستل شوې. همدارنگه معياري  ي３  ب５لگ３  يو ＇و  هم شته چ３ 
هم له دغو لهجو ＇خه رامن％ته ک８５ي او بيا د يوه ه５واد په مطبوعاتو، راډيو، تلويزيون 
او نورو خپرونو ک３ کارول ک８５ي. د معياري ژب３ د ＄ينو کلماتو په ！اکلو ک３ پوهان او 
د ژب３ متخصصين سره په يوه گ６ ليکدود فيصله کوي او هغه بيا په ！ولو خپرونو ک３ 
کارول ک８５ي. معياري ژبه د ليکدود سره ډ４ر ت７او لري چ３ ！ول３ علمي او ادبي ليکن３ 
بايد په واحد ليکدود وي او همدارنگه په رسمي ！ولنو، کنفرانسونو ک３ په وينا ک３ هم 

مراعات ک７ي.
د يوې ژب３ نورې لهج３ د وخت په ت５ر４دو سره معياري ژبه پياوړي کوي او په خپله 

لهج３ ورو، ورو خپله ب２ه له السه ورکوي.
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١_ زده کوونکي دې لوست په چوپه خوله ولولي او بيا دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
�ژبه ＇ه ته وايي؟ t

�لهجه ＇ه ته وايي؟ t
�د پ＋تو لهج３ د کومو تورو په واسطه ب５ل８５ي؟ t

�په پ＋تو ک３ کوم３ اصلي لهج３ پ５ژنئ؟ t
٢_ زده کوونکي دې په وار سره په خپله خو＊ه د پ＋تو په يوې لهج３ خبرې وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ د لهج３ پ５ژندنه په ＇و کر＊و ک３ له مثالونو سره 
وليکي او بيا دې خپله ليکنه په ！ولگي ک３ واوروي.

٤_ زده کوونکي دې په وار سره نظر ورک７ي چ３ د ژبو زده ک７ه ＇ه گ＂ه لري؟
٥_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي او په الندې لهجو ک３ دې نور مثالونه پيدا 

ک７ي.
�په وزيرۍ لهجه ک３ )الف( په )و( بدل８５ي، مثالونه ي３ وواياست؟ t

� tد احمدزيو په لهجه ک３ )ژ( په )ز( او )ش( په )س( بدل８５ي مثالونه ي３ وواياست؟
�د ＄درانو او ＄ا＄يو په لهجه ک３ )ځ( په )څ( بدل８５ي، مثالونه ي３ ووايئ. t

�د باجوړ په لهجه ک３ )غ( په )گ( او )ت( په )څ( بدل８５ي، مثالونه ي３ کوم دي؟ t
�د اپريدو په لهجه ک３ )الف( او )ى( په )و( بدل８５ي، مثالونه ي３ کوم دي؟ t

يادونه: دا بدلون په ＄ينو کلماتو ک３ را＄ي، نه په ！ولو کلماتو ک３.
 

هر زده کوونکى دې د مثالونو په ＇５ر د خپل３ سيم３ لس کلم３ وليکي چ３ لهجوي 
توپير پک３ ＇رگند شي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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))الف((
اتل: نابغه، قهرمان، پهلوان

اتلولي: قهرماني
اتغر: اته غرونه، د کالت په جنوب ک３ يو ＄اى 

دى چ３ د هوتکيانو حکومتي اداره په ک３ وه.
اتوم: د يوه کيمياوي عنصر ډ４ره وړه ذره چ３ د 

هست３ پروتونونو او الکترونونو ＇خه جوړه وي او 
پخپله د هماغه عنصر خواص ولري.

اثر: اغ５ز
اجرونه: ثوابونه

احتمال: حدس او گومان
اختناق: خپه کول، د تنفس بندول، د بيان او فکر 

د آزادۍ بندول
ارشاد: د سم３ الرې ＊ودل

اژدها: ＊امار
استعاره: مجازي بيان د تشبه پر بنس چ３ په هغه 
ک３ د تشبه له دوو خواو )مشبه يا مشبه به( حذف 

شوي وي
استغفار: توبه

اسلوب: الره، طريقه
اشرف المخلوقات: د مخلوقاتو غوره

اطلس: يو ډول ور４＋مينه ！و！ه
التماس: هيله، ارزو

الحاد: له دين ＇خه گر＄５دل، له خداى> ＇خه 
انکار کول، ب３ ديني او کفر

انحطاط: ＄وړتيا، تباهي، پستي
الم: درد

اوتر: وارخطا، پر４شان
اوجاړ: خراب، ويجاړ

اوزان: وزنونه، قالبونه )د شعر لپاره(
ايثار: قرباني

ايوادونه: ه５وادونه

ا！ک: د اباسين سيند او هم د دې سيند پر غاړه د 
يو کلي نوم دى.

ابدا: تل، دايم، ＊کاره کول
اروايي: روحي

اغراق: د يو چا په اړه ستاينه چ３ عقل ي３ منلى نشي.
اعتياد: روږدي توب، عادت

اهل بيت: د پيغمبرU کورن９
اودوم: چاره، عالج

الهام: هغه فکر چ３ نا＇اپه په ذهن ک３ پيدا ک８５ي
))ب((

باب: معمول، رايج، د کتاب يوه برخه، په باره ک３
بادار: اقا، سود

بامم: پالم، روزنه
بدرقه )بدر－ه(: ملگرتيا، مشايعت، په ميلمه پس３ 

شاته تلل
بسيط: ساده او آسان

برهمن: د برهمايي دين الر＊ود
برى: فتحه، سوبه، کاميابي

بزم: د خو＊９ او م５لمستيا جشن
بصر: نظر، ديد

بالغت: سوچه وينا، روانه وينا، له معنا او مطلب 
＇خه ډکه وينا

بها: قيمت، ارزش
بوره: زوى م７ې، هغه ＊％ه چ３ زوى ي３ م７ وي

بولي: يادوي
بيت المال: د اسالمي حکومتونو زيرم３ لکه 

خزانه
باري: د خداى> نوم، خالق، پيدا کوونکى

بدعت: په دين ک３ يو نوى شى راوړل.
))پ((
پاداش: د يو کار مزد، حقوق

پان／ه: زيرمه، سرمايه
پاسوال: ساتونکى، پادشاه

پالل: ساتل، روزل
پاړکى: د شعر قطعه

وييپان／ه



١٩٦

پاړو: جادوگر، دم کوونکى
پالټ: طرحه، خاکه 

پن％ولى: تخليق ک７ى، ايجاد ک７ى
پياوړى: غ＋تلى، قوي

پ５ژندوى: پ５ژندل شوى، د نوم او ن＋ان خاوند
پلن: قدم، پل، پلى، پياده

پيشوا: رهبر، مقتدا، رئيس
))ت((

تبليغ: هغه کار چ３ بل ته ي３ رسول غواړي يا بل 
ورباندې خبروي

تاب: قدرت، برابري، مقاومت
تاړاک: چور، لو！ول

تجهيز: د وسايلو اماده کول لکه م７ى په کفن کول
تجاهل: ＄ان په نادان９ وهل

تحريک: راپار４دل، د يوه کار د سرته رسولو لپاره 
يا د يوه حالت ＊کاره کول، بهير، غور＄نگ، 

لمسون
تحول: بدلون

تحت الثري: د ＄مک３ تل
تخيل: خيال

تداوم: دوامداره، پرله پس３
ترپله: ت５＋ته

ترله: د تره لور
ترنم: زمزمه، د شعر ويل، آواز، نغمه

تروږم９: تياره
تشبيه: يو شى د بل شي سره مخ３ کول چ３ ورته 

والى ولري
تعادل: برابري

تعبير: معنا
تعبيرونه: معناگان３

تقوا: پره５زگاري
تکامل: وده

تصديق: تائيدول، شاهدي ورکول
تکذيب: دروغ يا ناسم گ２ل

تکفين: م７ي ته کفن اغوستل

تلطف: مهرباني، خوش رفتاري
تم: در４دل

تمدن: پرمختگ، ترقي
تمنا: ارزو، هيله

تهذيب: پاک５دل او له عيبونو ＇خه اصالح ک５دل
توازن: برابري

تو＊ه: د سفر خوراکه، اذوقه
تور: تور )رنگ( تهمت، تر４دل

تورن: تهمتي
تومن: د ايران غير رسمي پولي واحد

تون: ＄اى
تيرى: تجاوز

تيکى: د تورې غالف
ت＋ت５دوني: ت＋ت５دل، ت＋ت５دونکي

تحصيل: حاصلول، زده ک７ه، درس ويل، السته 
راوړل

ترپلل: ت＋ت５دل، ＄غاستل
تسکين: آرامول، آرام کول

تقليد: پيروي، پ３＋５
تلفيق: د دوه يا ＇و ＇يزونو يو له بل سره ترتيب 

ورکول او منظم کول
تلميح: اشاره کول، په شعر ک３ يوې مشهورې 

کيس３ ته اشاره کول
تناسب: مناسب، د يو شي په اجزاوو ک３ 

هماهن／ي
تمرد: مقاومت، د چا پر وړاندې در４دل

))ټ((
！ال: ＄ن６، ＄ن４６دل
！ا！وبى: وطن، ه５واد

！بر: قوم
！ولنپوهنه: جامعه شناسي، هغه پوهنه چ３ د ！ولن３ 

او بشري ډلو په اړه معلومات ورکوي.
))ث((

ثنا: دعا، ستاينه، درود، حمد
))ج((
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جا－ير: هغه ＄مکه چ３ د يوه چا په ولکه  ک３ وي
جبران: د يو ت５ر بد عمل د تالف９ لپاره ＊ه کار کول

جامد: هغه جسم چ３ معين حجم او شکل 
ولري او د شکل د تغيير په وړاندې مقاومت 

＇رگند ک７ي لکه اوسپنه، تي８ه
جدل: جن，، مشاجره

جذبات: احساسات، ولول３
جرس: گينگ７ى، زنگوله

جروم: اوسنى گرمسير چ３ د قندهار په جنوب 
غرب ک３ واقع دى

جزم: محکم، استوار، نه تغييريدونکى
جگ３ جگ３: هيله کول، کاشک３

جمال: ＊کال، ＊ايست
جور: ستم، ظلم کول

جمال: ＊کال، ازلي ＊کال چ３ د خداى> 
ازلي صفت دى.

))ځ((
＄واک: توان، قوت   

))چ((
چپاو: حمله، هجوم

چور: تاالن، لو！ل، غل، غال
چشتيه: يوه تصوفي طريقه ده

چم: کلى، کو＇ه، چل
))ح((

حبيب: دوست، ملگرى
حسرتونه: ارمانونه

حصار: ديوال، قلعه
حکايت: قصه، نکل

حکمت: پيژندنه، هو＊ياري، پند، خدايي علم
حنفي: د ＇لور گونو مذهبونو نه يو مذهب دى، 

ابو حنيفه نعمان بن ثابت ته منسوب
حيرت: حيراني

))خ((
خدنگ: تير، هغه کلک لرگى يا ونه ده چ３ له 

هغه نه نيزه، تير او د اس زين جوړوي

خروش: چيغه، ک７يکه
خلق: ايجاد، پيدا کول، په وجود راوړل، د يو 

هنري اثر من＃ ته راوړل
خلقت: پيداي＋ت

خودبينه: متکبر، مغرور
خودنماى: ＄ان ＊ودونکى، ريا

خول: تاج، افسر، خول９
))د((

د سالو وږمه: د ريگستان نسيم
دد: داړونکى حيوان

ُدر: مرغلرې
دربيله: تياره

درناوى: احترام
درهمونه: د اماراتو پولي واحد، درهم جمع 

درهمونه
دروه: دروغ، فريب
دري＃: منبر، موقف

دم ختلى: م７ )چ３ ساه ي３ وتلى وي(
دم: ساه

دمن: د غره لمن د د＊ت３ پراخوالى
دون: پست، ！ي، نا＇يزه

د＊ن: د＊من
د＊نه: د د＊من جمع يعن３ د＊منان

دغه بازي: فريب کول، مکر کول
دانشمند: پوهه، عالم

))ذ((
ذلت: خواري، شرمنده گي
))ر((

رب７ې: ستونزې
رپي: رپ５دل، ل７ز４دل

رحلت: کوچ، سفر، وفات
رزم: جنگ، جگ７ه

رکاب: فلزي حلقه ده چ３ د آس په زين پورې ت７ل３ 
وي

رکيب９: غاب
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يا  پروايي، هغه عمل  ب３  آزادي،  زيرکي،  رندي: 
چار چ３ د ！ولن３ له دود دستور ＇خه لرې وي.

رهبر: الر＊ود، مشر، رهنما
روحيات: هغه علم چ３ د روح او ژوند ＇７５نه کوي

روش: الره، طريقه
رومان: يو ډول ناول چ３ پ５＋３ او د مين３ 

داستانونه پک３ وي
رومانتيک: داستاني، تخيلي، افسانوي

رو１لى: رو１ول
رويدار: مخور

ريا: تظاهر، خپل ＄ان خلکو ته په نيک９ ظاهرول
رياضت: د نفس د پاک９ او ＊و اخالقو لپاره د 

رن％ونو زغمل
رجا: ويره، اميدواري

رديف: په يو شعر ک３ له قافي３ وروسته د هم وزنه 
کلمو تکرار، چ３ معنا ي３ يو ډول وي، رديف 

－２ل ک８５ي.
رغبت: ميل، ارزو

روحي: روح ته اړوند
روضه: مقبره، هديره، قبر

))ز((
زبون: بيچاره، ناتوان، عاجز، خوار

زعفران: ترکيبي رنگ لکه د زعفران رنگ، ژي７ 
نارنجي رنگ ته ورته

ک５دل،  منحرف  ＇خه  ثواب  او  حق  له  زل: 
＊وييدل

زنگاره: زنگ، د اوسپن３ او فلزاتو زنگ
زنگي: زنگ وهلى، تور

زهد: عبادت کول، دنيا ترک کول
زهير: ناتوانه، کمزورى، غمجن، خوابدى

زيارنه: کو＊（، زحمت
زيب: زينت، ＊کال

زړن: زړور، شجاع، دالور
زيب: هغه ＇ه چ３ د ＊کال سبب ک８５ي، ز４ور، 

لياقت، مناسب

زمينداور: په غور ک３ د يوه پخواني ＄اى نوم و
))ژ((

ژوبله: جگ７ه
))س((

ساد: سم، ر＊تيا ويونکي
سالو: ميده شگه

په  گيري،  سخت  او  کن＂رول  رسنيو  په  سانسور: 
اخبارونو، کتابونو، مجلو او نورو ک３ د ＄ينو شيانو 

حذفول
سبحان: پاک

سروپاى: شال، دستيار
سرور: رهنما، سرپرست، پيشوا، د کورن９ مشر

سر＊ندن３: قربان９
سخاوت: عطاء، بخشش، کرم

سعادت: ن５کمرغي
سمبال: اماده

سوبه: فتح، ظفر
سور: سوري کورن９، د پ＋تنو يو خيل

سمبول: ن＋ه
سيرت: ک７ه وړه، خوى عادت، الره

))ش((
شاکر: شکر کوونکى

شفاهي: د ژب３ په وسيله ويل شوى، ژبني
شفاعت: د عف３ غو＊تل، يا له يوه چا ＇خه د 

مرست３ غو＊تل
شواخون: غم، رن＃، تکليف
))ښ((
＊کلونکي: ＊کلى کوونکى

＊ندم: قربانوم
))ص((

صوبيدار: د مغلو د حکومت په اداري تشکيالتو 
ک３ د والي ＇وک９

))ض((
ضيافت: م５لمستيا

))ط((
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غشى: تير
غفور: د گناهونو بخ＋ونکى

غليم: د＊من
غلبل３: چغ３، نارې، سورې

غلو: مبالغه چ３ عقل ي３ نه مني
غمزه: کرشمه، د ستر－و او ورو＄و حرکت د بل 

چا د پاملرن３ لپاره
غنا: ب６اينه، د مال زيات５دنه

غوغا: چيغ３، نارې، سورې
))ف((

فاضالن: عالمان، د فضل خاوندان
فتنه: عذاب، بيماري، د خلکو ترمن＃ اختالف

فديه: هغه مال چ３ د چا د آزادۍ په غرض 
ورکول ک８５ي يا هغه مال چ３ د بال د رفع لپاره 

ورکول ک８５ي
فراق: جدايي، ب５لتون
فرقت: جدايي، فراق

فرهنگيالى: د فرهنگ خاوند، فرهنگپال
فصاحت: ＇رگنده او روانه وينا

فضله مواد: ب５کاره مواد، خ％ل３
فضيلت: برتري، په علم ک３ لوړه درجه

فيض: بخشش، برکت، ډ４ر４دل
فيروز کوه: د سفيد کوه وروست９ ل７ۍ، چ３ د 

هرات په شمال غزني برخه ک３ واقع ده. د فيروز 
کوه په نامه ياد８４ي.

فوشنج: په هرات ک３ د يوه ＄اى نوم دی
فضول: بيهوده
فلک:آسمان

))ق((
قافله: کاروان، هغه ډله چ３ په سفر روانه وي او يا 

له سفره را＄ي
قاموس: د لغاتو کتاب

قبيله: طايفه، هغه ډله خلک چ３ د يو س７ي 
اوالده وي

طاعت: بنده گي، فرمانبرداري
طامع: طمعه کوونکى، حريص

طيلسان: يو ډول جامه وه، چ３ لستو１ي ي３ نه 
لرل، لکه چپنه، چ３ قاضيانو او خطيبانو به پر 

اوږو اچوله.
))ظ((

ظلمت: تياره، تورتم
ظالم: تياره، تورتم

))ع((
عابد: عبادت کوونکى

عامل: سبب، وجه
عبور: ت５ر４دل

عدالت: برابري، نياو، انصاف
عرفان: د خداى> پ５ژندنه

عشور: لسمه
عطا: بخشش، بخ＋ل

عقيق: تور بخن زينتي کا１ى چ３ يمني عقيق ي３ 
ډ４ر مشهور دى

عنا: رن＃ ايستل، د سختيو ليدل، مشقت، سختي
عنايت: مهرباني، شفقت

عنعنات: دودونه، رواجونه
عواطف: مينه، عالقه، نژديتوب

عارف: د معرفت خاوند، پ５ژندونکى
عصيان: نافرماني، سرغ７ونه، شورش

على الدوام: پرله پس３، دوامداره
عقبا: اخرت، هغه دنيا

عيان: ＊کاره، ＇رگند، ظاهر  
))غ((

غاصب: غصب کوونکى، ＇وک چ３ د بل چا له 
رضا نه په غير د هغه حق واخلي
غبرگون: ＄واب، عکس العمل

غرج او غرجستان: هغه سيم３ چ３ د غور او 
هرات له شماله پيل او تر آمو پورې رس８５ي، غرباً 

تر مرغاب او مرواالرود او شرقاً د بلخ ＇ن６و ته 
رس８５ي
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قضا: تقدير، سرنوشت، د قاضي عمل او شغل، قضاوت
قطر: د عربي اماراتو يو ملک

قلندر: درو４ش، هغه مجرد شخص چ３ دنيا ته 
ي３ شا ک７ې وي

قضاوت: د دوه کسانو ترمن＃ عدالت کول
قادر: توانمند، د توان لرونکى، د خداى> له 

نومونو او صفتونو ＇خه يو دى.
قافيه: په لغت ک３ وروسته ته وايي او په يو بيت 

ک３ د دوه مسرو د وروستيو کلماتو هم اهن／９ ته 
وايي، چ３ په معنا ک３ توپير لري.

قايم: توان مند، محکم، والړ
))ک((

کان: پ＋ت، نسل
کام: ارزو، اراده، قصد

کبريا: عظمت، لويي، بزرگي
کثافات: ب５کاره شيان، خ％ل３

کرک＂رونه: د کيس３، ناول او ډرام３ شخصيتونه
کروړ: محکم، سخت، کلک

ک７م: غوڅ، ژوبل، زخمي
کنايه: هغه وينا يا کلمه چ３ د خپل３ اصلي معنا نه 

په غير يعن３ مدلول باندې داللت وک７ي
کنعان: په عراق ک３ د يوې تاريخي سيم３ نوم دى

کهاله: کهول، کورن９
کهول: خاندان، کورن９

کوډې: جادو
کول: کهول، کورن９

کونين: دواړه جهانونه )دنيا او اخرت(
کوټ: کال

کو！وال: کالوال، کال لرونکى، کال ساتونکى
کجل: رانجه
کو！ه: ناچل

کيميا: د پخوانيو په اصطالح هغه ماده چ３ د 
هغ３ پواسطه به ي３ مس په سرو زرو بدلول

ک＆: د سيند د غاړې کلى
کويله: د يو هندي مرغه نوم دى، لکه بلبل چ３ 

＊ه آواز لري
کهسار: غريزه سيمه، غرن９ سيمه

))گ((
گاه３: کله

گرداب: په سيند ک３ هغه ＄اى چ３ اوبه ي３ 
تاو８４ي، د اوبو غول９

گروه: عقيده
گروه５دل: عقيده لرل

گلبدن: د گل په ＇５ر نرم او نازک بدن
－لرن，: د －ل په رن，

－لرخسار: －ل مخى
－لرخ: －ل مخى

گمراه: هغه ＇وک چ３ الره ي３ غلطه ک７ي وي
گنج: خزانه

گو＊３: يوازې، تنها
گروه５دل: دين، عقيده لرل

گوهر: قيمتي کا１ى لکه الماس، زمرد، ياقوت، 
مرغلره

))ل((
لتاړ: ويجاړ

لرغون: قديم، لوم７نى، پخوانى
لطافت: نرمي، نازکي، ＊کال، نرمه او نيکه وينا

لمان％ل: درناوى کول، لمون＃ کول، عبادت، 
تجليلول

لور: لور４ينه، پ５رزوينه، مهرباني، شفقت، 
رواداري

ل＂ير: حمله، د حمل３ يو بد حالت
لکزيکي: لغوي پان／ه

لوني: شيندي، ور８４ي، پاشي
   ))م((

ماتم: غم، مصيبت
مات５دوني: شکست خوړونکي

مامن: وطن، ！ا！وبى
ماهيت: حقيقت، د يو شي سرشت

مايع: اوبلن
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مبالغه: د چا په ستاينه ک３ زياتى چ３ له اعتدال نه 
لرې وي

مبتال: روږدى، اخته
مجازي: غير حقيقي

محتوا: من％پانگه، مضمون
محشر: د خلکو د را！ول５دو ＄اى، د قيامت ورځ

محکوم: تر حکم الندې، حکم پرې شوى
مخسور: سرخرويي، سرلوړي

مدبر: تدبير کوونکى، باتدبيره، عاقبت اند４ش
مدت: وخت، زمان

مدعا: مقصد، هغه ＇ه چ３ ادعا شوي وي
مدفن: قبر

مرتب３: درج３، مقامونه، موقفونه
مرثيه: ويرينه، هغه شعر چ３ د چا د م７ين３ وير 

پک３ ک８５ي.
مرصع: په جواهرو تزين شوى

مرو: د ترکمنستان په جنوب ک３ د يو ＊ار نوم دى
مرکب: ترکيب شوى، هغه کلمه چ３ له دوو يا 

＇و توکو ＇خه جوړه وي
مزاج: طبيعت

مساوات: برابري، يو له بل سره برابر４دل
مسموميت: زهري ک５دل

مشورت: مشوره، مفاهمه
مشابه: ورته، يو ډول

مصفى: تصفيه شوى، پاک شوى، خالص، ب３ 
عيبه

مظلوم: ب５چاره، ＄پلى، چ３ ظلم پرې شوى وي
معتاد: روږدى، اخته

معتزر: عذر غو＊تونکى
معصيت: گناه، نافرماني

مقبول: قبول شوى، خوښ شوى
مکر: حيله، فريب

مل: ملگرى
مکلف: －ومارل شوى، متعهد ک５دل

ملحد: هغه ＇وک چ３ په خداى عقيده نه لري او 

يا له دين ＇خه اوو＊تى وي
ملونه: د مل جمع، ملگري

من: زړه، اراده
مناسبات: راشه درشه، اړيک３

منافقي: دوه مخي
منزه: پاک، سپ５）لى

منشاء: سرچينه
منظر کشي: د منظرونو ترسيمول

منگور: مار
من＋ت: قبلول

مهجور: مبتال په هجران، لرې، تبعيد شوى
مهذب: پاک او سپ５）لى، له عيبونو ＇خه پاک، د 

＊و اخالقو خاوند
مواس: ساتونکى، محافظ
مورفولوژي: آواز پ５ژندنه
موعظه: پند او نصيحت

موفقيت: کاميابي، برياليتوب، برى
مفروق: هغه عدد چ３ له بل عدد ＇خه کم８５ي

مؤرخين: تاريخ ليکونکي
مير＇من: د＊من

متعلق: ت７لى، متصل، يو چا يا ＇ه شي ته منسوب
متجانس: همجنس، هم شکل، يو ډول

متناظر: ورته، يو شان
متناوب: وار په وار، يو په بل پس３

مطايبه: شوخي، هغه وينا چ３ شوخي او طنز 
پک３ وي.

معيار: د اندازه کولو وسيله، سرمشق
مغلوب: شکست خوړلى، مات３ خوړلى

مناهي: د منع جمعه، منع شوي کارونه
منثور: هغه کالم چ３ وزن او قافيه ونه لري

منديش: د غوريانو پايتخت، يوه ！ين／ه مشهوره کال
ُمل: شراب

محرقه: يو ډول ناروغي ده، چ３ دوامداره تبه 
لري.

محاوره: خبرې اترې، اصطالح
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مجازي: غير واقعي، غير حقيقي.
مجهول: هغه ＇ه چ３ نامعلوم او ناآشنا وي

منفور: د نفرت وړ
موضوعي: چ３ په يوه خاصه نقطه او يا يو ＄اى 

پورې ت７لى وي
منصور: کامياب، حسين بن منصور حالج چ３ د 

وحدت الوجود د فلسف３ لوى علمبردار و.
منظوم: هغه کالم چ３ وزن او قافيه ولري

منعکس: انعکاس شوى، ＇رگند
مورفيم: د ژب３ تر ！ولو کوچنى معنا لرونکی واحد 

چ３ که تجزيه شي خپله معنا له السه ورکوي.
مير＇ي: د＊من، د＊مني، د＊منان

مهر: محبت، دوستي، مينه
))ن((

ناتار: تاراج، يلغار
نار: اور

نانغوتان: نااور４دونکي
ناورين: مصيبت، ماتم، غم

ناصبور: ب３ صبره
نتلى: زار، زبون، افسرده

نشاط: خو＊ي، ارزو، هيله
ندامت: پ＋５ماني

نصرت: فتحه، سوبه
نغوږه: اور４دل، اوره

نوا: آواز، نغمه
نياو: عدالت، مساوات

نيرنگ: فريب، مکر، حيله
نصاب: ！اکل３ اندازه چ３ زکات پرې واجب８５ي، 

درجه، مقام
نفسي: هوا او هوس، روحي، روحاني

))و((
ورم: پند، نصيحت

وعظونه: نصيحتونه کول

وياړ: افتخار
ويرنه: وير، ماتم، سوگ

وبله: يو تر بله
ودنه: وده، نمو، غوړ４دنه

وستاکار: د ！وپکو جوړوونکى
وکوراوه:  باطل کول

و！ه ييز: اقتصادي
وصف: ستاينه، توصيف

وصال: ديدن
))هـ((
هجوم: نا＇اپه حمله، يرغل

هدايت: الر＊وونه
هذب: ب３ عيبه، صاف

هريوا: د هرات پخوانى نوم
هستون３: تخليقات، ايجادات

هسک: آسمان، لوړ
هنريت: د هنر لرونکى

هورې: هلته
هوډ: عزم، اراده

هيجان: حيران５دل، په احساساتو راتلل، جذباتي 
ک５دل

هيرو: اتل، قهرمان
هزل: هر ډول غير جدي وينا، شعر يا نثر چ３ 

غير اخالقي مضامين ولري او د اجتماعي ادب 
مخالف وي.

هوا: خواهش، نفس، هوس، ميل، تمنا
))ى((

يرغ: هغه آس چ３ ت５ز رفتار کوي، اسلحه
يرغالم: يرغل کوم

يرغل: حمله، هجوم
يون: حرکت، تگ
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١_ ادب پوهنه، سيد محى الدين هاشمي، د اريک －ر＄نده کتابتونونو اداره، پ５＋ور، ١٣٨١ هـ. ش. کال.
٢_ ادبي بحثونه، گل پاچا الفت، دانش خپرندويه ！ولنه، ١٣٨١ هـ. ش. کال

٣_ بديع او بيان، پوهندوى نور احمد شاکر، خپرونکى: د پوهن３ وزارت د تاليف او ترجم３ رياست، ١٣٥٥ هـ. ش. کال.
٤_ بديع او د پ＋تو شعر، اورن／ز４ب ارشاد، دانش خپرندويه ！ولنه، ١٣٦٩ هـ. ش. کال.

٥_ په پ＋تو ادب ک３ د سول３ انعکاس، ＇７５نوال محمد عارف غروال، د علومو اکاډيمي، کابل، ١٣٨٨ هـ. ش. کال.
٦_ پ＋تن３ م５رمن３، عبدالرؤف ب５نوا، دولتي مطبعه، ١٣٢٣ هـ. ش. کال.

٧_ پ＋تو ادب ک３ متل، داور خان داود، يونيورس＂ي بک ايجنسي خيبر بازار، پ５＋ور، ١٩٩٠م. کال
٨_ پ＋تو لن６ۍ، عبدالرؤف ب５نوا، دانش خپرندويه ！ولنه، ١٣٨٧ هـ. ش. کال.

٩_ پ＂ه خزانه، محمد هوتک، د پوهن３ وزارت، د دارالتاليف رياست، دويم جلد، کابل، دولتي مطبعه، ١٣٣٩ 
هـ. ش. کال

١٠_ په افغانستان ک３ چاپ５ريال ته ورپ５（ خطرونه، پوهنمل شير احمد گرديوال، د افغانستان د مطالعاتو مرکز، 
دانش کتابتون، پ５＋ور، ١٣٧٨ هـ. ش. کال.

١١_ پ＋تو گرامر، پوهاند صديق اهلل ر＊تين، يونيورس＂ي بک ايجنسي، پ５＋ور، ١٣٧٢ هـ. ش. کال.
١٢_ پ＋تو لهج３، ＇７５نپوه علي محمد منگل، د علومو اکاډيمي، ١٣٨٧ هـ. ش. کال.

١٣_ پ＋تو نحوه، پوهندوى ډاک＂ره زرغونه ر＊تين زيور، د ساپي د پ＋تو ＇７５نو او پراختيا مرکز، پ５＋ور، ١٣٨٢ 
هـ. ش. کال.

١٤_ پ＋تو اصطالحات او محاورې، محمد گل نوري، پ＋تو ！ولنه، ١٣٢٠ هـ. ش. کال.
١٥_ تاريخ ادبيات جهان، باکنر تراويک، ژباړونکى عربعلي رضايي، دويم جلد، تهران، ١٣٨٣ هـ. ش. کال.

١٦_ تاريخ مرصع، افضل خان خ＂ک، د دوست محمد کامل مومند په مقابله او سريزه، پ５＋ور، ١٩٧٤م. کال
١٧_ ＄ان％ان９ ＊امار، سيد بهاو الدين مجروح، خپروونکى د کليد د کتاب خپرولو اداره، دويم چاپ، ١٣٨٥ 
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