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براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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ﻟﻮﻣ７ى ﻟﻮست

ُﻣـﻨاجـات

پﻪ ﻣخکﻨﻴﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ د کتاب پﻴﻞ پﻪ شﻌري ژبﻪ د خداى پﻪ حﻤد اوستاﻳﻨﻪ
کاوه .پﻪ دې ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻏﻮاړو دا کتاب خداى تﻪ پر ﻣﻨاجاتﻮ پﻴﻞ ک７و.
ُﻣﻨاجات د ﻣﻴﻢ پﻪ پ ）５ﻟﻮستﻞ ک８５ي .ﻟﻪ خداى ＇خﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ستاﻳﻨ ３او شکر
سره ﻳﻮ＄اى ،د ﻳﻮه حاجت د سرتﻪ رس５دو او د اړتﻴاوو د پﻮره کﻮﻟﻮ ﻏﻮ＊تﻨﻪ ده .پﻪ دې
ﻣﻌﻨا چ ３ﻟﻪ خداى سره راز او ﻧﻴاز ،پ＂ ３او ورو خبرې کﻮل ﻟﻪ ُﻣﻨاجات ＇خﻪ ﻋبارت
دي.
1

ُﻣﻨاجات پﻪ اسﻼم ک ３خپﻞ ＄اﻧگ７ى ＄اى او اوږده ﻣخﻴﻨﻪ ﻟري .پر خداى جﻞ جﻼﻟﻪ
ﻣﻴﻨﻮ صﻮﻓﻴاﻧﻮ او ﻓﻘﻴراﻧﻮ ﻟﻪ خپﻞ خداى سره پﻪ ډ４ر ﻋجز او ﻧﻴاز خبرې ک７ي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ذات
＇خﻪ ﻳ ３د خپﻠﻮ حاجتﻮﻧﻮ د پﻮره ک５دو ﻏﻮ＊تﻨ ３ک７ي دي .پﻪ دې ﻫکﻠﻪ زﻳات ３ب５ﻠگ ３شتﻪ.
د بﻴ ﻧﻴکﻪ ُﻣﻨاجات د ﻫﻐ ３ﻏﻮره ب５ﻠگﻪ ده .بﻴ ﻧﻴکﻪ بﻪ وﻳﻞ:
((ﻟــــﻮﻳــــﻪ خــــداﻳــــﻪ ،ﻟـــﻮﻳـــﻪ خـــداﻳـــﻪ!
ســـتـــا پــــﻪ ﻣـــﻴـــﻨـــﻪ پــــﻪ ﻫــــر ＄ـــاﻳـــﻪ،
ﻏـــــر وﻻړ دى درﻧــــــــــاوۍ کـــ،３
！ــــﻮﻟــــﻪ ژوي پـــــﻪ زارۍ کــــ،３
دﻟـــــتـــــﻪ دي د ﻏـــــــرو ﻟـــﻤـــﻨـــ،３
زﻣـــــﻮږ کـــﻴـــ８دۍ دي پــکــ ３پــﻠــﻨــ،３
دا وگـــــــ７ي ډ４ـــــر کـــــ７ې خــــداﻳــــﻪ!
ﻟــﻮﻳــﻪ خـــداﻳـــﻪ ،ﻟــﻮﻳــﻪ خــــداﻳــــﻪ!))...
کﻠﻪ چ ３د ُﻣﻨاجات کﻠﻤﻪ واورئ＇ ،ﻪ شﻰ در پﻪ زړه ک８５ي؟
ﻻﻧدې ﻣتﻦ د ُﻣﻨاجات ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ ده:
اﻟﻬﻲ ،زه ＇ﻪ ﻧﻪ ﻟرم چ ３تاتﻪ ﻳ ３وړاﻧدې ک７م ،ﻻسﻮﻧﻪ ﻣ ３تش او سترگ ３ﻣ！ ３ﻴ＂ ３دي.
د گﻨاﻫﻮﻧﻮ پ＂５ﻰ ﻣ ３پر اوږو ﻻ پس ３درﻧدﻳ８ي .تﻪ پﻪ خپﻞ ﻓضﻞ اوکرم زﻣا ﻻس وﻧﻴسﻪ او ﻟﻪ
دې ډارووﻧکﻲ او خطرﻧاک گ７ﻧگﻪ ﻣ ３راوباسﻪ .سترگ ３ﻣ ３پر خپﻞ ﻧﻮر رو＊اﻧﻪ ک７ه .پﻪ زړه
ک ３ﻣ ３د ﻋﻘﻞ ډ４ﻮه بﻠﻪ ک７ه .د خﻼصﻮن او ﻓﻼح ﻻر راو＊ﻴﻪ .تاتﻪ د ﻣﻨﻠﻮ او ﻣﻘبﻮﻟﻮ کساﻧﻮ د
ﻻرې ﻻروى ﻣ ３ک７ه ،ﻟﻪ ＄اﻧﻪ ﻣ ３پردى او خپﻞ ＄اﻧتﻪ ﻣ ３ﻧژدې ک７ه.
اﻟﻬﻲ ،کﻮﻣﻪ ژبﻪ بﻪ ستا ثﻨا تﻪ ورس５داى شﻲ؟ کﻮم ﻋﻘﻞ بﻪ ستا صﻔت وک７اى شﻲ؟ کﻮم
شکر بﻪ ستا ﻟﻪ احسان سره برابري وک７اى شﻲ؟ کﻮم بﻨده بﻪ ستا ﻟﻪ شان سره ﻻﻳﻖ ستا ﻋبادت
وک７اى شﻲ؟
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ربﻪ ،اى ﻟﻪ ﻣا ＇خﻪ ﻣاتﻪ ﻧژدې او ﻟﻪ ﻣا ＇خﻪ پر ﻣاباﻧدې ﻣﻬرباﻧﻪ!  ...ﻣا وبخ＋ﻪ ،ﻟﻪ ﻣاسره
ﻟﻪ خپﻞ کرم ﻧﻪ کار واخﻠﻪ ،زﻣا ﻋﻤﻞ تﻪ ﻣﻪ گﻮره ،زﻣا تر وس ３راباﻧدې بار واچﻮه ،ﻫﻐس ３ﻧﻪ
چ ３زﻣا ترﻣخﻪ دې پر ﻧﻮرو اچﻮﻟی وو )*(.زﻣا ﻟﻪ شان سره برابره ﻣﻌاﻣﻠﻪ راسره وک７ه ،زﻣا ک７ه
پرﻣا تاوان او ستا کرم پر ﻣا احسان!
اﻟﻬﻲ! تﻪ زﻣﻮږ حال وﻳﻨ ،３زﻣﻮږ ب ３وسﻲ ﻫﻢ وﻳﻨ .３ب ３ﻟﻪ تا چاتﻪ ﻣخ واړوو؟ ب ３ﻟﻪ تا چاتﻪ
ﻓرﻳاد وک７و او ﻟﻪ چا ﻣرستﻪ وﻏﻮاړو؟ تﻪ ﻣﻮ ﻋرض واخﻠ ３او تﻪ ﻣﻮ حال سﻢ ک７ې!
اﻟﻬﻲ! ﻣﻮږ گﻨﻬکار ﻳﻮ ،ﻣﻮږ شرﻣسار ﻳﻮ ،چاتﻪ ورشﻮ؟ ﻟﻪ ﻫر باطﻠﻪ ب５زار ﻳﻮ .تاتﻪ ژاړو ،سر
پﻪ اذ کار ﻳﻮ ،ﻧﻪ پﻪ ﻳﻮ ＄ﻠ ،３بﻞ پﻪ وار ،وار ﻳﻮ ،پﻪ سﻞ ،سﻞ ＄ﻠ ،３پﻪ زر ،زر وار ﻳﻮ!
اﻟﻬﻲ! تﻪ ﻣﻮ د رحﻤت پر اوبﻮ پر４ﻤﻨ％ﻪ .اﻟﻬﻲ! تﻪ ﻣﻮ د ﻏﻔﻠت ﻟﻪ خﻮبﻪ راوﻳ） ک７ه.
اﻟﻬﻲ ،کﻪ وﻳ） ﻳﻮ تﻪ ﻣﻮ پﻪ سد ک７ه .اﻟﻬﻲ! کﻪ پﻪ سد ﻳﻮ ،تﻪ ﻋﻘﻞ راک７ه ،تﻪ پﻮﻫﻪ راک７ه ،تﻪ
ﻣﻮ ﻫﻮ＊ﻴار ک７ه!
اﻟﻬﻲ! کﻪ گﻨﻬکار ﻳﻮ ،ستا گﻨﻬکار ﻳﻮ ،ستا رحﻤت تﻪ سترگ ３پﻪ ﻻر ﻳﻮ ،ﻟﻪ ﻧﻮرو دروازو
ب５زار ﻳﻮ!
اﻟﻬﻲ! ﻣﻮږ ژوﻧدي ﻳﻮ ،خﻮ پﻪ ژوﻧد ﻧﻪ پﻮﻫ８５و ،تﻪ ﻣﻮ پﻪ ژوﻧد پﻮه ک７ه ،تﻪ ﻣﻮ پﻪ ژوﻧد ＊اد
ک７ه ،تﻪ ﻣﻮ وجدان او ضﻤﻴر وﻳ） ک７ه .تﻪ ﻣﻮ د ﻋﻘﻞ سترگ ３بﻴﻨا ک７ه .پر ＊ﻮ او بدو ﻣﻮ تﻪ
اگاه ک７ه!
اﻟﻬﻲ ستا دربار تﻪ بﻴا راﻏﻠﻢ ،بﻴا را＄ﻢ او بﻴا بﻪ را＄ﻢ ،خﻮ ﻻسﻮﻧﻪ ﻣ ３تش دي ،پﻪ تشﻮ
ﻻسﻮﻧﻮ را＄ﻢ .تﻪ ﻣ ３تش ﻻسﻮﻧﻪ ب５رتﻪ ﻣﻪ ﻟ８５ه!
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ُﻣﻨاجات د خداى ﻳاد او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ذات سره خبرې کﻮل دي .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره خپﻞ
راز شرﻳکﻮل دي .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ذات ＇خﻪ د خپﻠﻮ اړتﻴاوو د پﻮره کﻮﻟﻮ ﻏﻮ＊تﻞ دي.
ﻫﻐﻪ تﻪ خپﻠﻪ ب５ﻮسﻲ ＇رگﻨدول دي .ﻫﻐﻪ تﻪ دا وﻳﻞ دي ،چ(( :３ﻻحﻮل و ﻻ ﻗﻮة
اﻻ باهلل)).
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＇رگﻨدوﻧ３
* د بﻘرې د سﻮرت وروستﻴﻮ آﻳتﻮﻧﻮ(( :ﻻت َ ْح ِﻤ ْﻞ َﻋﻠﻴﻨا ا ِ ْصرًا کﻤا َح َﻤ ْﻠتَ ُﻪ ))...تﻪ اشاره ده.
** ﻻحﻮل و ﻻ ﻗﻮة اﻻ باهلل ،د اهلل (ﻟﻪ ﻣرست ３پرتﻪ) د (＊ﻮ) د کﻮﻟﻮ او د (بدو) د ﻧﻪ
کﻮﻟﻮ ﻫ ＆５وس ﻧﻪ ﻟرم .ﻳﻌﻨ ３د اهلل ﻟﻪ ﻣرست ３پرتﻪ ﻟﻪ گﻨاه ＇خﻪ د ﻣخ گر＄ﻮﻟﻮ او د ﻧﻴکﻮ
کاروﻧﻮ د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ وسﻪ ﻧﻪ ﻟرم.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې راشﻲ او د ُﻣﻨاجات پﻪ اړه دې
＇رگﻨدوﻧ ３وک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮﻧﻮ ک ３پﻪ پﻮرتﻪ ﻳﻮه ُﻣﻨاجات
خبرې وک７ي ،ﻣﻌﻨا دې ＇رگﻨده او د ﻫﻐﻮ ﻳﻮ تﻦ استازى دې ﻣﻬﻢ ！کﻲ وﻟﻴکﻲ او پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３دې
ﻳ ３وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ پﻮرتﻪ ُﻣﻨاجات پﻪ خﻮږه ژبﻪ د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې
دﻳکﻠﻤﻪ ک７ي.
 _٤پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ودې واﻳﻲ چ ３د ژﻣﻲ رخصتﻲ ﻳ＇ ３ﻨگﻪ
ت５ره ک７ې ده.
＇ _٥ﻠﻮر تﻨﻪ ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې د روان ﻧﻮي تﻌﻠﻴﻤﻲ کال پﻪ اړه پر خپﻠﻮ پﻼﻧﻮﻧﻮ وﻏ８ﻳ８ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫ（ﻪ وک７ي ،د پﻮرتﻪ ُﻣﻨاجات پﻪ ＇５ر ＇ﻮ کر＊ُ ３ﻣﻨاجات وﻟﻴکﻲ او پﻪ
بﻠﻪ ورځ دې ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３وﻟﻮﻟﻲ.
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دوﻳﻢ ﻟﻮست

د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر سﻴرت

د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر حضرت ﻣحﻤد سﻴرت د راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ روزﻧ ３تﻪ خﻮرا ﻣﻬﻢ دی،
ﻣسﻠﻤاﻧان د خپﻞ استﻤرار ،دﻋﻮت او بﻘا ﻋﻮاﻣﻞ پﻪ ﻫﻤدې اخﻼﻗﻮ ک ３وﻳﻨﻲ .د پﻴﻐﻤبر

اخﻼﻗﻮ

تﻪ ډ４ر ژور پام ﻫﻐﻪ راز رابرس５ره کﻮي چ ３د تارﻳخ د بدﻟﻮن ﻻﻣﻞ شﻮ .کﻪ ＇ﻮک د حضرت
پﻴﻐﻤبر سﻴرت او اخﻼﻗﻮ تﻪ پام وک７ي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ پﻪ دې وﻳﻨا بﻪ پﻮه شﻲ(( :زه پﻪ خپﻠﻮ ﻻسﻮﻧﻮ
داس ３ﻳﻮ اﻣت روزم چ ３راتﻠﻮﻧکﻰ تارﻳخ پﻪ ﻻس ک ３واخﻠﻲ )).حضرت پﻴﻐﻤبر د ﻧاخﻮاﻟﻮ
پﻪ وړاﻧدې د زﻏﻢ او حﻮصﻠ ،３پر حﻖ ！ﻴﻨگار او د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ﻟﻮړو او ژورو سره د ﻣخاﻣخ ک５دو پر
ﻣﻬال پﻪ استﻘاﻣت ډاډ او اطﻤﻴﻨان ک ３سارى ﻧﻪ درﻟﻮد .پﻪ زړه سﻮي ،ﻧرﻣ ９او بزرگﻮارۍ ک ３ﻳ ３پﻪ
دې ﻧ７ۍ ک ３ﻟﻪ ﻣﻮجﻮدو ﻣﻔاﻫﻴﻤﻮ ﻟﻮړ ＄اى درﻟﻮد .ﻫﻐﻪ د دې ﻟپاره پﻴدا شﻮى و چ ３پر پ＋５ﻮ او
حﻮادثﻮ برﻳﻤﻦ شﻲ؛ اﻧساﻧﻲ ﻧ７ۍ تﻪ سﻤﻮن ورک７ي؛ اﻧساﻧاﻧﻮ تﻪ د ﻳﻮه او واحد خداى جﻞ جﻼﻟﻪ د
ﻋبادت بﻠﻨﻪ ورک７ي او خﻠک سﻤ ３ﻻرې تﻪ راوبﻮﻟﻲ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ حضرت ﻣحﻤد تﻞ د بشر پﻪ
تارﻳخ ک ３د اﻟﻬام ﻣﻨبﻊ او سرچﻴﻨﻪ ده.
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حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ وروستﻰ پﻴﻐﻤبر دى .ﻫﻐﻪ د ﻧﻴکﻮ او ﻏﻮره اخﻼﻗﻮ ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ
وه .د ﻫﻐﻪ ﻫﻤدا ﻏﻮره او ﻧﻴک صﻔتﻮﻧﻪ وو چ ３د اسﻼم سپ（５ﻠﻰ دﻳﻦ د ﻧ７ۍ پﻪ گﻮټ گﻮټ
ک ３خپﻮر شﻮ .ﻧﻦ د ﻧ７ۍ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻣﻠﻴارد ＇خﻪ زﻳات ﻣسﻠﻤاﻧان
ژوﻧد کﻮي او ورځ پﻪ ورځ دا ﻟ７ۍ ﻻ پس ３پراخ８５ي .د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر د اخﻼﻗﻮ او
ﻏﻮره صﻔتﻮﻧﻮ داس ３ﻳﻮه ﻣﻤتازه ＇５ره وه چ ３پﻪ ﻟﻴک ک ３ﻧﻪ ＄اﻳ８５ي .د خﻠکﻮ زړوﻧﻪ د ﻫﻐﻪ
ﻟﻪ درﻧاوۍ ډک دي او ساتﻞ ﻳ ３د اﻳﻤان جزء ﻳا برخﻪ بﻮﻟﻲ؛ ＄کﻪ ﻳ ３د سر او ﻣال پﻪ بﻴﻪ
ساتﻲ.
حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ ﻳﻮ پﻴاوړى ،ﻧﻴک خﻮﻳﻪ ،زړه سﻮاﻧد او ﻣﻬربان شخصﻴت و.
((و اِﻧَّ َ
ک ﻟ ََﻌ ٰﻠﻰ ُخ ُﻠﻖٍ ﻋظﻴﻢ )).پﻪ
حضرت باري تﻌاﻟﻰ د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر تﻪ ﻓرﻣاﻳﻠﻲ ديَ :
ر＊تﻴا چ ３تﻪ د ﻋظﻴﻤﻮ او ﻟﻮړو اخﻼﻗﻮ خاوﻧد ﻳ .３حضرت ﻣحﻤد ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي(( :بﻌثت
ﻻتﻤﻢ ﻣکارم اﻻخﻼق)) ،ﻳﻌﻨ ３زه د دې ﻟپاره گﻮﻣارل شﻮى ﻳﻢ چ ３ﻧ５ک او ﻏﻮره اخﻼق د
بشپ７تﻴا پﻮﻟ ３تﻪ ورسﻮم.
پﻪ سﻴرة اﻟﻨبﻲ ک ３د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر د صﻮرت او سﻴرت پﻪ اړه راﻏﻠﻲ دي(( .ﻧﻮراﻧﻲ
＇５ره او ﻏﻮره اخﻼق ﻳ ３درﻟﻮدل .زړه راک＋ﻮﻧکﻰ او ＊کﻠﻰ س７ى و .سترگ ３ﻳ ３ډ４رې
تﻮرې ،با１ﻪ ﻳ ３ﻟﻮړ ،ورو ３＄ﻳ ３ک８ې او ﻧ＋ت ３وې .د چﻮپتﻴا پﻪ وخت ک ３بﻪ ﻳ ３وﻗار ＇رگﻨد
و .کﻪ خبرې بﻪ ﻳ ３کﻮﻟ ،３ﻧﻮ د سترتﻮب ﻧ ３＋بﻪ پک＇ ３رگﻨد４دې .خﻮږ ژبﻰ و ،ډ４رې خبرې
ﻳ ３ﻧﻪ کﻮﻟ .３وﻧﻪ ﻳ ３ﻧﻪ ډ４ره ﻟﻮړه او ﻧﻪ ډ４ره ！ﻴ＂ﻪ وه .ﻣﻠگرو ﻳ ３ډ４ر زﻳات درﻧاوى کاوه .د خبرو
پر ﻣﻬال بﻪ ورتﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﻰ وو او د اﻣر پرﻣﻬال بﻪ ﻳ ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ ＇خﻪ ﻣخک ３ک５دل .د ﻫﻐﻪ
د اﻣر پﻪ سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ک ３بﻪ ﻟﻪ ＄اﻧﻪ ت５ر４دل .خﻮا بﻪ ﻳ ３تﻞ ﻟﻪ ﻳاراﻧﻮ ډکﻪ وه ،ﻧﻪ بﻪ ﻳ ３تﻨدى تر４ﻮ
و او ﻧﻪ بﻪ ﻳ ３د چا ﻋﻴب ﻟ＂ﻮﻟﻮ .ب＋ﻮﻧکﻰ ،ﻟﻪ زﻏﻤﻪ ډک او ر＊تﻴا وﻳﻮﻧکﻰ و .د وﻋدې پﻪ سرتﻪ
رسﻮﻟﻮ ک ３تر！ﻮﻟﻮ ﻣخک） و .پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻟﻴدﻧﻪ ک ３بﻪ ﻳ ３ﻫر چاتﻪ ﻫﻴبت او پرتﻢ ＇رگﻨدﻳده.
چا چ ３بﻪ ورسره خبرې کﻮﻟ ،３ﻧﻮ پﻪ ﻣﻴﻨﻪ بﻪ ﻳ ３ورسره پﻴدا ک５ده)). ...
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رسﻮل اکرم ډ４ره ﻓصﻴحﻪ او بﻠﻴﻐﻪ ژبﻪ درﻟﻮده .ډ４رې ＇رگﻨدې ،ﻣﻌﻨا ﻟروﻧک ３او ب３
تکﻠﻔﻪ خبرې ﻳ ３کﻮﻟ .３د ﻋربﻲ ژب ３پﻪ ！ﻮﻟﻮ گ７دودوﻧﻮ پﻮﻫ５ده او ﻟﻪ ﻫر چاسره بﻪ ﻳ ３د ﻫﻐﻪ پﻪ
گ７دود خبرې کﻮﻟ .３پﻪ کﻠﻤﻮ ک ３ﻳ ３ر１اﻳﻲ ﻧﻐ＋ت ３وه .اﻟﻬﻲ وح ３ﻫﻢ پﻪ دې کار ک ３د ﻫﻐﻪ
ﻣرستﻨدوﻳﻪ وه .زﻏﻢ او حﻮصﻠﻪ ﻣﻨدي ،ﻋﻔﻮ او د ستﻮﻧزو او ک７اووﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې صبر ،ﻫﻐﻪ
صﻔتﻮﻧﻪ وو چ ３خداى

ﻫﻐﻪ تﻪ ورک７ي وو؛ ＄کﻪ سره ﻟﻪ دې چ ３حضرت رسﻮل اکرم

ډ４ر ک７اووﻧﻪ وﻟﻴدل ،خﻮ ب ３صبره ﻧشﻮ او د ﻧاپﻮﻫاﻧﻮ او جاﻫﻼﻧﻮ د اﻓراط پﻪ وړاﻧدې ﻳ ３ﻟﻪ حﻠﻢ
او ﻧرﻣ ９پرتﻪ ﻫ（５کﻠﻪ بﻞ کار و ﻧﻪ ک.７
ﻫر وخت بﻪ چ ３د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر ﻣخ ３تﻪ دوه کاروﻧﻪ پراتﻪ وو ،ﻧﻮ ډ４ر اساﻧﻪ بﻪ ﻳ３
ترې ﻏﻮره کاوه ،پﻪ دې شرط چ－ ３ﻨاه بﻪ پک ３ﻧﻐ＋ت ３ﻧﻪ وه .ﻫ（５کﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻪ چا ＇خﻪ ﻏچ ﻧﻪ
اخﻴست ،ﻣگر داچ ３شرﻳﻌت بﻪ تر پ＋ﻮ ﻻﻧدې شﻮى و .د خداى رسﻮل ﻟﻪ ﻗﻬر او ﻏﻮس ３ډ４ر
ﻟﻴرې و .حضرت ﻣحﻤد پﻪ ورک７ه او سخا ک ３داس ３ﻣﻘام درﻟﻮد چ ３د بﻞ چا وسﻪ ورتﻪ
ﻧﻪ رس５ده .واﻳﻲ ﻟﻪ رسﻮل اکرم ＇خﻪ داس ３شﻰ ﻧﻪ و ﻏﻮ＊تﻞ شﻮى چ ３ﻫﻐﻪ ﻳ ３پﻪ وړاﻧدې
((ﻧﻪ)) وﻳﻠﻲ وي .گران پﻴﻐﻤبر تر ！ﻮﻟﻮ زړور و او تﻞ بﻪ پﻪ سختﻮ شراﻳطﻮ ک ３حاضر４ده.
ﻫﻐس ３چ ３دوستاﻧﻮ او د＊ﻤﻨاﻧﻮ پرې اﻋتراف ک７ى دى ،حضرت ﻣحﻤد بخ＋ﻮﻧکﻰ،
پاک ﻟﻤﻨﻰ ،ر＊تﻴﻨﻰ او اﻣﻴﻦ شخصﻴت و .ﻟﻪ پﻴﻐﻤبرۍ د ﻣخﻪ د اﻣﻴﻦ ﻟﻘب ورک ７شﻮى و.
ﻟﻪ اسﻼم د ﻣخﻪ د جاﻫﻠﻴت پﻪ دورې ک ３د ﻋدل ﻟپاره ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＇خﻪ ﻣرستﻪ ﻏﻮ＊تﻞ ک５ده.
حضرت ﻣحﻤد تر ！ﻮﻟﻮ ﻣتﻮاضﻊ او ﻟﻪ ﻟﻮﻳ ９ﻟﻴرې و .ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ＊تﻞ د پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ ＇５ر ﻳ３
ﻣخ ３تﻪ خﻠک پﻮرتﻪ شﻲ .ﻟﻪ خپﻠﻮ اصحابﻮ سره د ﻳﻮه ﻋادي شخص پﻪ تﻮگﻪ ک＋ﻴﻨاستﻪ .خپﻞ
شخصﻲ کاروﻧﻪ بﻪ ﻳ ３پﻪ خپﻠﻪ کﻮل؛ جاﻣ ３بﻪ ﻳ ３پﻪ ﻻس گﻨ６ﻟ ３او پﻴﻮﻧدوﻟ３؛ خپﻠ ３ﻣﻴ８ې
ﻳ ３ﻟﻮشﻠ３؛ پﻪ خپﻠﻮ وﻋدو وﻻړ و او تﻞ ﻳ ３ﻟﻪ زړه سﻮي کار اخﻴست .پﻪ ﻣﻌاشرت ،ادب
او ﻧﻴکﻮ اخﻼﻗﻮ ک ３تر ！ﻮﻟﻮ د ﻣخﻪ و .پﻴﻐﻤبر اکرم بده ژبﻪ ﻧﻪ کاروﻟﻪ ،پر چا ﻳ ３ﻟﻌﻨت ﻧﻪ
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واﻳﻪ .پﻪ بازار او ﻻرو ک ３ﻳ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８خبرې ﻧﻪ کﻮﻟ .３بدۍ تﻪ ﻳ ３پﻪ بدۍ ＄ﻮاب ﻧﻪ ورکاوه،
بﻠک ３پﻪ ﻋﻔﻮې او بخ＋ﻨ ３بﻪ ﻳ＄ ３ﻮابﻮﻟﻪ .ﻫ（５کﻠﻪ ﻳ＇ ３ﻮک ﻧﻪ پر＋４ﻮدل چ ３د درﻧاوي پﻪ
ﻧاﻣﻪ ﻳ ３شاتﻪ روان شﻲ .پﻪ خﻮړو او جاﻣﻮ ک ３ﻳ ３ﻟﻪ خپﻠﻮ خادﻣاﻧﻮ او ﻻس ﻻﻧدې کساﻧﻮ سره
تﻮپﻴر ﻧﻪ درﻟﻮد .ﻟﻪ اړتﻴا پرتﻪ ﻳ ３خبرې ﻧﻪ کﻮﻟ .３د ﻫرﻗﻮم ﻣشر ﻳ ３د ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﻣشر گا１ﻪ او د
ﻫﻤاﻏﻪ ﻗﻮم پر ﻣشرۍ ﻳ ３گﻮﻣارﻟﻮ .د ﻧﻴک ９ﻗدر ﻳ ３کاوه او پر ﻫﻐ ３ﻳ！ ３ﻴﻨگار کاوه .ﻟﻪ بدۍ ﻳ３
کرکﻪ کﻮﻟﻪ .کار ﻳ ３پﻪ ډ４ر اﻋتدال سر تﻪ رساوه ،اختﻼف او ﻣجادﻟﻪ ﻳ ３ﻧﻪ کﻮﻟﻪ .ﻧژدې ﻳاران
ﻳ ３تر ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮره خﻠک وو .ﻫﻐﻪ تﻪ تر ！ﻮﻟﻮ گران ﻫﻐﻪ ＇ﻮک و چ ３تر ﻧﻮرو زﻳات ﻟﻪ خداﻳﻪ
و４ر４ده .د ﻫﻐﻪ چا ﻣﻨزﻟت ﻳ ３ﻟﻮړ گا１ﻪ چ ３تر ﻧﻮرو ﻳ ３ﻟﻪ خﻠکﻮ سره زﻳاتﻪ ﻣرستﻪ ،ﻫﻤکاري
او ﻏﻤخﻮري کﻮﻟﻪ .پﻪ ﻣجﻠسﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３د ＄ان ﻟپاره کﻮم ＄اﻧگ７ى ＄اى ﻧﻪ ！اکﻪ .د خﻠکﻮ پﻪ
ﻣﻨ ＃ک ３بﻪ پﻪ ﻳﻮه خاﻟﻲ ＄اى ک ３ک５＋ﻨاستﻪ！ .ﻮﻟﻮ ﻧاستﻮ خﻠکﻮ تﻪ بﻪ ﻳ ３ﻳﻮ ډول پام کاوه چ３
پﻪ ﻏﻮﻧ６ې ک ３ﻧاست کسان وﻧﻪ واﻳﻲ تر ﻫﻐﻪ ورتﻪ بﻞ س７ى ﻏﻮره دى .پﻴﻐﻤبر پﻪ ﻏﻮ１دو او
ﻣجﻠسﻮﻧﻮ ک ３تر ！ﻮﻟﻮ باوﻗاره شخصﻴت و .ﻻس او پ ３＋ﻳ ３ﻫرې خﻮا تﻪ ﻧﻪ ﻏ％ﻮﻟ .３خﻨدا
ﻳ ３ﻳﻮازې ﻳﻮه ﻣﻮسکا وه .خبرې ﻳ ３ﻟﻪ اﻧدازې ﻟ８ې او ډ４رې ﻧﻪ وې.
حضرت پﻴﻐﻤبر پﻪ ډ４رو ب ３ﻧظﻴرو صﻔتﻮﻧﻮ او کﻤاﻟﻮﻧﻮ ＊کﻠﻰ شﻮى و ،خداى ＊ﻪ ادب
ورک７ى او خطاب ﻳ ３ورتﻪ ک７ى و(( :و اﻧک ﻟﻌﻠﻰ خﻠﻖ ﻋظﻴﻢ))
دې اخﻼﻗﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوو د خﻠکﻮ زړوﻧﻪ حضرت پﻴﻐﻤبر تﻪ داس ３ﻧژدې ک７ل؛ داس ３د
خﻠکﻮ پﻪ زړوﻧﻮ ک ３ﻣحبﻮب او داس ３ﻳﻮ ﻻر＊ﻮد ترې جﻮړ شﻮ چ ３د ﻗﻮم سرکشﻲ او ﻏرور
ﻳ ３پﻪ ﻧرﻣ ９بدل او ډﻟ ،３ډﻟ ３د خداى پﻪ دﻳﻦ ﻣشرف شﻮل او ﻧﻦ پ７５ۍ پ７５ۍ وروستﻪ د ﻫﻐﻪ
ﻣﻴﻨﻪ ،ﻣحبت او درﻧاوى د ﻫر ﻣسﻠﻤان پﻪ زړه ک＇ ３پ ３وﻫﻲ( .صﻠﻰ اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ)
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

ﻧبﻮي اخﻼق پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د پﻴﻐﻤبر اکرم ﻟﻪ رساﻟت ＇خﻪ ﻋبارت دي چ ３ﻫﻐﻪ
ﻳ ３د وﻳﻨا ،ک７ﻧ ３او تگﻼرو ﻟﻪ ﻻرې بشري ！ﻮﻟﻨ ３تﻪ وړاﻧدې او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３د ژوﻧد
ﻣﻌﻴاروﻧﻪ بدل ک７ل .ﻧﻴکﻲ او ＊ﻪ چﻠﻨد ﻳ ３د بدۍ او ﻧاوړه چﻠﻨد پر ＄اى دود ک .７خﻠک
ﻳ ３ﻟﻪ ظﻠﻤت او تﻴارې ＇خﻪ ر１اﻳ ９تﻪ رﻫﻨﻤاﻳﻲ ک７ل؛ بﻨده گان ﻳ ３د بﻨده د بﻨده گ９
پر＄اى د واحد خداى بﻨده گ ９تﻪ راوبﻠﻞ .د تارﻳخ تگﻠﻮرى ﻳ ３برابر او سﻤ ３ﻻرې تﻪ
سﻴخ ک ７او پﻪ بشري ﻧ７ۍ ک ３ﻳ ３د ژوﻧد ﻻره بدﻟﻪ ک７ه؛ خﻮ پﻪ دې ！کﻲ پﻮﻫﻴدل ﻟﻪ دې
پرتﻪ شﻮﻧﻲ ﻧﻪ دي ،تر ﻫﻐﻪ چ ３د پﻴﻐﻤبر اکرم ﻟﻪ رساﻟت ＇خﻪ د د ﻣخﻪ وخت حاﻟتﻮﻧﻪ
د ﻫﻐﻪ جﻨاب ﻟﻪ رساﻟت ＇خﻪ ﻟﻪ راوروستﻪ حاﻟت او بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سره پرتﻠﻪ ﻧشﻲ.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د حضرت ﻣحﻤد د
ﻏﻮره اخﻼﻗﻮ پﻪ اړه دې دوه ،دوه دﻗﻴﻘ ３وﻳﻨا وک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ پﻨ％ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د اسﻼم پر دﻳﻦ د خﻠکﻮ د
ﻣشرف ک５دو د ﻻﻣﻞ پﻪ تﻮگﻪ د حضرت رسﻮل اکرم د اخﻼﻗﻮ پﻪ ارز＊ت ﻏﻮر وک７ي،
خپﻠ ３ﻣﻮﻧدﻧ ３دې تﻨظﻴﻢ ک７ي .د ﻫرې ډﻟ ３استازى دې ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ پﻪ وړاﻧدې
وﻟﻮﻟﻲ او ！ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې پرې آزاد بحث وک７ي.
 _٣درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ﻻﻧدې کﻠﻤ ３دې د ﻣتﻦ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ
＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３وکاروي او ﻧﻮرو تﻪ دې واوروي.
گﻨاه ،ستر ،ﻏﻮره ،زړور ،پراتﻪ ،ﻏچ  ،آسان ،وسﻪ  ،تر پ＋ﻮ ﻻﻧدې  ،گران ،ﻧﻐ＋ت ،３ورک７ه،
ﻏﻮس ،３حاضر４ده
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ﻫرکﻠﻪ بﻪ چ ３د اسﻼم د ....پﻴﻐﻤبر ﻣخ ３تﻪ دوه کاروﻧﻪ  ...وو ،ﻧﻮ ډ４ر  ....بﻪ ﻳ ３ترې ...
کاوه ،پﻪ دې شرط چ ... ３بﻪ پﻪ ک .... ３ﻧﻪ وه .ﻫ（５کﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻪ چا ＇خﻪ  ...ﻧﻪ اخﻴست،
ﻣگر داچ ３شرﻳﻌت بﻪ  ......شﻮى و .د خداى رسﻮل ﻟﻪ ﻗﻬر او ....ډ４ر ﻟﻴرې و .حضرت
ﻣحﻤد پﻪ ورک７ه او سخا ک ３داس ３ﻣﻘام درﻟﻮد چ ３د بﻞ چا  ...ورتﻪ ﻧﻪ رس５ده ... .پﻴﻐﻤبر
تر ！ﻮﻟﻮ ...و او تﻞ بﻪ سختﻮ شراﻳطﻮ ک..... ３
 _٤د ﻣحﻤد وﻳﻨا او ﻋﻤﻞ تﻪ ＇ﻪ واﻳﻲ؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پرې خبرې وک７ي.
 _٥کﻪ د زده کﻮوﻧکﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک ３د کﻮم ﻳﻮ ﻧﻌت ﻳاد وي ،د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې دې پﻪ خﻮاږه
آواز وﻟﻮﻟﻲ.
 _٦درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻳﻮ تﻦ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３پﻨ％ﻪ －ﻮﻧ３
ﻳا－اﻧ ３وﻟ＂ﻮي او د ﻫﻐﻮى اړوﻧدې کﻠﻤ ３دې ﻧﻮرو ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وﻟﻮﻟﻲ .بﻞ زده کﻮوﻧکﻰ دې
پﻪ ﻣتﻦ ک ３ساده بﻴاﻧﻴﻪ جﻤﻠ ３او در４ﻢ تﻦ دې ﻣرکب ３جﻤﻠ ３پﻴدا او ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ دې
پﻪ －ﻮتﻪ ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د رسﻮل اکرم د اخﻼﻗﻮ پﻪ اړه ﻟس کر＊ ３ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ
او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې ！ﻮﻟگﻲ تﻪ راوړي.

پاکﻪ ﻋﻘﻴده ،حﻴا او ﻋﻔت ،ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره ﻣﻴﻨﻪ د اﻳﻤان ﻟﻪ ﻧ＋ﻮ ﻧ＋اﻧﻮ ＇خﻪ دي.
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در４ﻢ ﻟﻮست

د سﻮﻟ ３ارز＊ت

ﻫﻐس ３چ ３ژوﻧد د کار ﻧﻮم دى ،سﻮﻟﻪ د ژوﻧد ﻧﻮم دى .د ژوﻧد ﻟپاره کار اړﻳﻦ دى .کﻪ
کار ﻧﻪ وي ،س７ى کﻪ ژوﻧدى ﻫﻢ وي ،پﻪ ﻣ７و شﻤار دى .ژوﻧد او کار ﻳﻮ د بﻞ ﻻزم او
ﻣﻠزوم دي .چ５رتﻪ چ ３ژوﻧد وي ،ﻫﻠتﻪ کار وي؛ چ５رتﻪ چ ３کار وي ،ﻫﻠتﻪ ژوﻧد وي.
ب ３ﻟﻪ کاره ژوﻧد ﻣﻌﻨا ﻧﻪ ﻟري .ﻫﻤداس ３سﻮﻟﻪ درواخﻠئ .سﻮﻟﻪ د ژوﻧد ﻧﻮم او ژوﻧد د
سﻮﻟ ３ﻧﻮم دى .کﻪ سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي ،ژوﻧد ترﻳخ دى .کﻪ سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي ژوﻧد ،ژوﻧد تﻪ ﻧﻪ پات３
ک８５ي .کﻪ سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي ،ژوﻧد بﻪ ＇ﻪ ارز＊ت وﻟري؟ د سﻮﻟ ３ارز＊ت ﻫﻐﻪ ﻣﻬال ډ４ر
＇رگﻨد دى چ ３ﻳﻮ وﻟس پﻪ جگ７ې ک＊ ３ک５ﻞ وي .د ﻫﻮساﻳ ９پﻪ ارز＊ت ﻫﻐﻪ ﻣﻬال
اﻧسان پﻮﻫ８５ي چ ３پﻪ ک７او اختﻪ شﻲ.
د ﻳﻮه سﻮﻟﻪ ﻳﻴز ژوﻧد ارز＊ت پﻪ ＇ﻪ شﻲ ک ３پروت دى؟
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سﻮﻟﻪ ډ４ر پراخ ﻣﻔﻬﻮم ﻟري .سﻮﻟﻪ د اﻧساﻧﻲ ژوﻧد بﻨس جﻮړوي .سﻮﻟﻪ ژوﻧد تﻪ رﻧگ او
خﻮﻧد ورکﻮي ،خﻮ دا رﻧگ او خﻮﻧد ﻫﻐﻪ ﻣﻬال س７ي تﻪ ＇رگﻨد８４ي چ ３سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي .سﻮﻟﻪ
ﻟﻪ دوو تﻨﻮ ＇خﻪ ﻧﻴﻮﻟ ،３بﻴا د کﻮرﻧ ９د ﻏ７و ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ او پﻪ پاى ک ３د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ
د استﻮگﻨﻮ خﻠکﻮ تر ﻣﻨ ＃د ﻫﻐﻮى پﻪ ور＄ﻨﻲ ژوﻧد اﻏﻴز کﻮي .کﻪ دوه تﻨﻪ پﻪ خپﻞ ﻣﻨ ＃ک３
پر ﻳﻮه شﻲ خﻮابدي شﻲ ،ﻧﻮ اړﻳکﻲ ﻳ ３شﻠ８５ي؛ کﻪ پﻪ ﻳﻮې کﻮرﻧ ９ک ３د پﻼر او ﻣﻮر ،د
ﻣﻮر او پﻼر او اوﻻدوﻧﻮ ﻳا د اوﻻدوﻧﻮ پﻪ خپﻠﻤﻨ％ﻲ اړﻳکﻮ ک ３تاوترﻳخﻮاﻟﻰ راشﻲ ،ژوﻧد ﻳ３
ترﻳخ８５ي.
کﻪ ﻳﻮ وﻟس پﻪ خپﻞ ﻣﻨ ＃ک ３ﻳﻮ تر بﻠﻪ پﻪ جﻨگ جگ７و بﻮخت وي ،ﻳا پر ﻳﻮه خپﻠﻮاک ﻫ５ﻮاد
باﻧدې پردي ،برﻳد او ﻳرﻏﻞ وک７ي ،ﻧﻮ ﻋادي او ور＄ﻨ ９اړﻳکﻲ ﻳ ３شﻠ８５ي او ژوﻧد ﻳ ３ﻟﻪ
ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ ک８５ي.
پﻪ پﻮرتﻪ ！ﻮﻟﻮ حاﻻتﻮ ک ３د سﻮﻟ ３ﻧشتﻮاﻟﻰ ور＄ﻨﻰ ژوﻧد ﻟﻪ خﻨ６وﻧﻮ سره ﻣخاﻣخ کﻮي او د
پرﻣختگ او سﻮکاﻟ ９ﻣخﻪ ﻳ ３ﻧﻴسﻲ .د جگ７ې پﻪ شراﻳطﻮ ک ３د ژوﻧد ＇رخ پﻪ ！پﻪ درﻳ８ي.
خﻠک وژل ک８５ي؛ ！پﻲ ک８５ي؛ ﻧﻴﻮل ک８５ي؛ اسﻴران ک８５ي؛ ب５کﻮره ک８５ي؛ ﻣﻬاجرت او
ک６واﻟ ９تﻪ اړاﻳستﻞ ک８５ي؛ کﻮروﻧﻪ او ＊اروﻧﻪ پﻪ ک２دواﻟﻮ اوړي؛ کرﻧﻴزې ＄ﻤک ３شاړ８４ي؛ د
اوبﻪ خﻮر بﻨدوﻧﻪ وﻳجاړ８４ي؛ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ت７ل ک８５ي؛ پﻠروﻧﻪ د زاﻣﻨﻮ جﻨازې خاورو تﻪ سپاري
او زاړه پﻪ ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ﻧﻮﻟ８５ي؛ روﻏتﻮﻧﻮﻧﻪ ﻧاروﻏاﻧﻮ او！پﻴاﻧﻮ تﻪ ﻧشﻲ رس５داى .ﻫﻤداس ３ب ３شﻤ５ره
ﻧﻮرې ﻧاخﻮاﻟ ３درواخﻠئ.
وگﻮرئ ،پﻪ جگ７ې ک＊ ３کﻴﻠﻴدل او ﻟﻪ سﻮﻟ ３ﻻس پﻪ سر ک５دل اﻧسان ﻟﻪ ＇ﻮﻣره ستر ﻧاتار
او ک７او سره ﻣخاﻣخ کﻮي .کﻠﻪ چ ３خﻮﻟ ３وت７ل شﻲ ،ﻋﻘﻞ او پﻮﻫﻪ ﻣﻐﻠﻮبﻪ شﻲ او پر ＄اى
ﻳ ３ﻳﻮ او بﻞ د ！ﻮپک د شپ５ﻠﻴﻮ پﻪ خﻮﻟﻮ خبرې پﻴﻞ ک７ي ،ﻧﻮ ﻧاخﻮاﻟ ３زﻳ８ي او ر１ا پر تﻮرتﻢ
بدﻟ８５ي.
داس ３کﻮم کار او ﻣشکﻞ ﻧشتﻪ چ ３پﻪ خبرو حﻞ ﻧشﻲ ،خﻮ کﻪ د خبرو د اور４دو ﻟپاره ﻏﻮږوﻧﻪ
کا１ﻪ ﻧشﻲ او ﻧاپﻮﻫﻲ پر پﻮﻫ ３برﻻس ３ﻧشﻲ＄ ،اﻧﻲ گ＂ ３پر ﻣﻠﻲ گ＂ﻮ ﻟﻮړې وﻧﻪ ２－ﻞ شﻲ ،کﻪ د
＄ان تر ＇ﻨگ ﻧﻮر ﻫﻢ وﻣﻨﻞ شﻲ ،کﻪ زﻏﻢ او ＄ان ت５ر４دﻧ ３تﻪ د ﻳﻮه بﻨﻴادي اصﻞ پﻪ سترگﻪ
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وکتﻞ شﻲ ،ﻧﻮ داس ３کﻮﻣﻪ ستﻮﻧزه او رب７ه ﻧﻪ پات ３ک８５ي چ ３حﻞ او ﻫﻮاره ﻧشﻲ.
سخ پر ﻫﻐﻪ چا ،پر ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ،وﻟس او پر ﻫﻐﻪ پرگﻨﻮ چ＄ ３ان تر ﻧﻮرو ﻟﻮړ ﻧﻪ گ２ﻲ ،د ﻫر
چا پﻮﻟﻪ او برﻳد پ５ژﻧﻲ؛ سﻮﻟﻪ پر تاوترﻳخﻮاﻟﻲ ،جﻨگ او جگ７ې ﻏﻮره بﻮﻟﻲ؛ ！ﻮﻟ ３رب７ې او
ستﻮﻧزې د جرگﻮ پر ！ﻐر ﻫﻮاروي.

د متن ل

ز:

سﻮﻟﻪ اﻧساﻧﻲ اړتﻴا ده .سﻮﻟﻪ ژوﻧد تﻪ واﻳﻲ .کﻪ سﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي ،ژوﻧد ترﻳخ وي .جگ７ه د
شخ７و او ﻻﻧجﻮ د حﻞ ﻻره ﻧﻪ ده .شخ７ې پﻪ خبرو او جرگﻮ ﻫﻮار８４ي .اﻓﻐاﻧان ﻟﻪ جرگﻮ
سره ﻟرﻏﻮﻧ ３بﻠدتﻴا ﻟري .خپﻞ ！ﻮل تاوترﻳخﻮاﻟﻰ پﻪ خبرو ﻟ５رې کﻮي .پﻮﻫان او ﻫﻮ＊ﻴاران
د ！ﻮپک د شپ５ﻠﻴﻮ پر ＄اى پﻪ خﻮﻟﻮ خبرې کﻮي .د ﻻس ﻏﻮ！ﻪ پﻪ ﻻس پراﻧﻴزي .خپﻠﻮ
اوﻻدوﻧﻮ او ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ تﻪ ﻧﻴک او خﻮږ ﻣﻴراث پر８４دي .خپﻞ ﻫ５ﻮاد او خپﻠﻪ خاوره ورتﻪ
گراﻧﻪ وي .خپﻠﻮ ＄اﻧﻮﻧﻮ او خپﻠﻮ ﻫ５ﻮادواﻟﻮ تﻪ د ﻳﻮ ﻫﻮسا او سﻮکاﻟﻪ ژوﻧد پﻪ ﻟ＂ﻪ ک ３وي.
ﻫ（ﻪ کﻮي ،خپﻞ ﻫ５ﻮاد د سﻴﻤ ３او ﻧ７ۍ د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３ودروي .دا ！ﻮل ﻫﻐﻪ
ﻣﻬال شﻮﻧﻲ دي چ ３خپﻠﻤﻨ％ﻲ د＊ﻤﻨ ９او تربگﻨ ９شاتﻪ پر＋４ﻮدل شﻲ او ！ﻮل پﻪ دې وﻳﻨا
ﻋﻤﻞ وک７ي چ:３
کﻪ زه واﻳﻢ چ ３زه ﻳﻢ او تﻪ واﻳ ３چ ３زه ﻳﻢ؛ﻧﻪ بﻪ تﻪ ﻳ ３ﻧﻪ بﻪ زه ﻳﻢ.
خﻮ کﻪ زه واﻳﻢ چ ３تﻪ ﻳ ３او تﻪ واﻳ ３چ ３تﻪ ﻳ３؛ ﻫﻢ بﻪ تﻪ ﻳ ３ﻫﻢ بﻪ زه ﻳﻢ.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او دوه ،دوه دﻗﻴﻘ ３دې د سﻮﻟ ３پﻪ اړه
خبرې وک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پر پﻨ％ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې پر ﻻﻧدې ！کﻮ خبرې اترې وک７ي:
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سﻮﻟﻪ ＇ﻨگﻪ ！ﻴﻨگﻴ８ي؟
د سﻮﻟ ３پﻪ ！ﻴﻨ／ﻮﻟﻮ ک ３کﻮﻣﻮ اصﻮﻟﻮ تﻪ باﻳد پام وشﻲ؟
د سﻮﻟ ３پﻪ اړه د خبرو اترو اساسﻲ ！کﻲ کﻮم دي؟
ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ﻟﻨ ６ډول خپﻞ ﻧظر وﻟﻴکﻲ او د ﻫرې ډﻟ ３ﻳﻮ تﻦ استازى دې پﻪ وار سره د
！ﻮﻟگﻲ پر وړاﻧدې خبرې وک７ي .پﻪ پاى ک ３دې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ او ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻧظرﻳﻮ
＇خﻪ دې دﻓاع وک７ي.
 _٣ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ ＄اﻧگ７ي ډول ﻟﻪ ﻻﻧدې کﻠﻤﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻣتﻦ جﻮړ ک７ي او د ﻧﻮرو
پﻪ وړاﻧدې دې وﻟﻮﻟﻲ:
سﻮﻟﻪ ،اﻧساﻧﻲ ،ژوﻧد ،بﻨس ،سﻮﻟﻪ ،رﻧگ او خﻮﻧد ،خﻮابدي ،اړﻳک ،３شﻠﻴ８ي ،ژوﻧد،
ترخﻴ８ي.
 _٤دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ ＇خﻪ
دې د سﻮﻟ ３پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او ＄ﻮابﻮﻧﻪ دې واوري .ﻧﻮر ！ﻮﻟگﻴﻮال دې ورتﻪ ﻏﻮږ شﻲ .پﻪ
پاى ک ３دې د پﻮ＊تﻨﻮ او ＄ﻮابﻮﻧﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر ＇رگﻨد ک７ي.
 _٥ﻻﻧدې اصطﻼح گاﻧ ３او ﻋبارتﻮﻧﻪ ＇ﻪ ﻣﻌﻨا ﻟري؟ خبرې پرې وک７ئ او کﻪ داس ３ﻧﻮرې
اصطﻼح گاﻧ ３او ﻋبارتﻮﻧﻪ درتﻪ ﻳاد وي ،وﻳ ３واﻳئ:
د ﻻس ﻏﻮ！ﻪ پﻪ خﻮﻟ ３پراﻧﻴستﻞ؛ د ！ﻮپک پﻪ شپ５ﻠ ９خبرې کﻮل؛ د ژوﻧد ＇رخ پﻪ ！پﻪ در４دل،
ﻻس پﻪ سر ک５دل.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د سﻮﻟ ３او اﻣﻨﻴت د ！ﻴﻨ／ﻮﻟﻮ پﻪ اړه خپﻞ وړاﻧدﻳزوﻧﻪ او
ﻧظرﻳ ３وﻟﻴکﻲ او بﻠﻪ ورځ دې پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.

جگ７ه د ﻫر وﻟس تدرﻳجﻲ ＄ان وژﻧﻪ ده.
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＇ﻠﻮرم ﻟﻮست

！ﻮﻟﻨﻪ او ﻧﻮى ﻧسﻞ

ﻫره ！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ ،پ５ﻐﻠﻮ＄ ،ﻮاﻧاﻧﻮ او زړو ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده .ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３پر
خپﻞ ،خپﻞ ＄اى ډ４ر ارز＊ت ﻟري .ﻣاشﻮﻣان د سبا ور ３＄ﻣﻴﻨدې او پﻠروﻧﻪ دي.
ﻫﻐﻮى سﻤ ３او ساﻟﻤ ３روزﻧ ３تﻪ اړتﻴا ﻟري .ﻫﻐﻮى د خاﻣ ３اوسپﻨ ３پﻪ ＇５ر دي.
ﻫره ب２ﻪ چ ３ﻣﻮ زړه وي ،ﻫﻐﻪ ترې جﻮړوﻻى شئ .پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان د ﻋﻘﻞ او ﻣ＂ﻮ
زور ﻟري .ﻫﻐﻮى د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣﻼ تﻴر جﻮړوي .کﻪ سﻢ وروزل شﻲ ،د ！ﻮﻟﻨ＊ ３ﻪ
ﻣﻌﻤاران بﻪ وي .کﻪ پام ورتﻪ ﻧﻪ وي شﻮى ،ﻧﻮ ک５داى شﻲ د ！ﻮﻟﻨ ３بﻨس＂ﻮﻧﻪ وﻧ７وي او پر
بﻠﻪ ﻳ ３واړوي .ﻣشراﻧﻮ او زړو خﻠکﻮ تر شا ډ４رې تجرب ３او د ژوﻧد خﻮږې او ترخ３
پرﻳ＋ﻲ دي .ﻫﻐﻮى د درﻧاوي وړ دي.
پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان ＇ﻨگﻪ د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３بﻨس ！ﻴﻨگﻮﻻى شﻲ؟
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پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣﻼ تﻴر جﻮړوي .رگﻮﻧﻪ پﻪ بدن ک ３ستر ارز＊ت ﻟري .پاکﻪ
وﻳﻨﻪ ﻟﻪ زړه ＇خﻪ د بدن ！ﻮﻟﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ تﻪ رسﻮي او پﻪ بدل ک ３ﻳ ３کار４دﻟ ３وﻳﻨﻪ د تصﻔﻴ ３ﻟپاره
زړه تﻪ ﻟ８５دوي.
پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان ﻫﻤداس ３درواخﻠئ .ﻫﻐﻮى د ！ﻮﻟﻨ ３تر ！ﻮﻟﻮ ستر او ارز＊تﻤﻦ پﻮړکﻰ دى.
＇ﻮﻣره چ ３ﻫﻐﻮى پﻪ ＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ＊ﻪ سﻤبال وي؛ ＇ﻮﻣره چ ３ﻳ ３روزﻧﻪ او تربﻴﻪ رﻏﻨده
او ساﻟﻤﻪ وي؛ ＇ﻮﻣره چ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د خﻮاخﻮږۍ احساس ورسره وي؛ پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ اﻧدازه بﻪ د
！ﻮﻟﻨ ３ﻟپاره د ﻫﻐﻮى ارز＊ت او اﻫﻤﻴت زﻳات وي .د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻮړواﻟﻰ او ＄ﻮړواﻟﻰ د پ５ﻐﻠﻮ او
＄ﻮاﻧاﻧﻮ پﻪ سﻤ ３روزﻧ ،３ﻧﻴکﻮ اخﻼﻗﻮ او ﻟﻮړ احساس پﻮرې اړوﻧد دى .پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د
ﻧاخﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې ب ３تﻮپﻴره پات ３ک５دل د پ５ﻐﻠﻮ او ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ارز＊ت را！ﻴ＂ﻮي.
پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ستر رساﻟت پر ﻏاړه ﻟري .ﻫﻐﻮى دﻧده ﻟري ！ﻮﻟﻨﻪ سﻢ ﻟﻮري
تﻪ رﻫبري ک７ي .پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３زړو ﻧاسﻤﻮ دودوﻧﻮ او رواجﻮﻧﻮ تﻪ د پاى ！کﻰ ک８５دي .د ب５ﻠگ３
پﻪ تﻮگﻪ وگﻮرئ ،اﻓﻐاﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟ ７ﻧاوړو دودوﻧﻮ سره ﻻس او گر４ﻮان ده؛ پ５ﻐﻠ ３پﻪ بدو
ک ３ورکﻮل ک８５ي؛ پ５ﻐﻠ ３او＄ﻮاﻧان ﻟﻪ خپﻠ ３خﻮ＊ ３پرتﻪ ﻳﻮ بﻞ تﻪ ودﻳ８ي؛ د ﻏﻢ او ＊ادۍ پﻪ
ﻣراسﻤﻮ ک ３ﻣﻼﻣاتﻮوﻧکﻲ دودوﻧﻪ او رواجﻮﻧﻪ سرتﻪ رسﻴ８ي او ﻫﻤداس ３ﻧﻮر ﻧاﻣﻨﻠﻲ او ﻧاگ２ﻠﻲ
دودوﻧﻪ او رواجﻮﻧﻪ .کﻪ چ５رتﻪ پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان د خپﻠﻮ ﻣشراﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ وﻏﻮاړي دا ﻧاوړه
دودوﻧﻪ واړوي ،کﻮﻻى شﻲ دا کار وک７ي .ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻣشراﻧﻮ سره ک＋ﻴﻨ ３او ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره د دې
دودوﻧﻮ د ﻣﻨﻔﻲ او ﻧاوړو اړخﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک７ي او ﻫﻐﻮى تﻪ رو＊اﻧﻪ ک７ي چ ３ﻧﻨﻨ！ ９ﻮﻟﻨﻪ
ﻫاﻏﻪ د پ７５ﻳﻮ ،پ７５ﻳﻮ پخﻮاﻧ！ ９ﻮﻟﻨﻪ ﻧﻪ ده ،بﻠک ３ﻧﻨﻨ！ ９ﻮﻟﻨﻪ ﻧﻮې ﻏﻮ＊تﻨ ３او ﻧﻮى ژوﻧد ﻏﻮاړي.
اوس ﻧ７ۍ د ﻳﻮ کﻠﻲ ب２ﻪ ﻏﻮره ک７ې ده .د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３دود او ﻓرﻫﻨگ ډ４ر ژر پﻪ ﻳﻮې ﻻرې
ﻧﻪ پﻪ ﻳﻮې ﻻرې پر بﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３اﻏ５ز کﻮي .د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ کاروﻧ ３ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر ＄ﻮاﻧان ب３
تﻮپﻴره پات ３شﻮي دي .پﻪ داس ３حال ک ３چ ３دوى کﻮﻻى شﻲ پﻪ کﻠکﻪ د ﻫﻐ ３ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ
اوپرې ﻧ８دي چ ３پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان پﻪ ﻫﻐ ３روږدي شﻲ.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ جﻮړ＊ت ک ３پ５ﻐﻠ ３او ＄ﻮاﻧان تر ！ﻮﻟﻮ ډ４ر او ﻣﻬﻤﻪ اﻏ５زه ﻟري.
پﻪ دې ﻣﻌﻨا ،ﻫﻤدا پ５ﻐﻠ ３او＄ﻮاﻧان دي چ ３د ！ﻮﻟﻨ ３جﻮړ＊ت ساتﻲ او ！ﻴﻨگﻮي
ﻳ＄ .３ﻮاﻧان او پ５ﻐﻠ ３باﻳد ډ４ر سﻢ وروزل شﻲ ،د ﻫر شﻲ ارز＊ت او اﻫﻤﻴت
ورتﻪ پﻪ گﻮتﻪ شﻲ او خپﻞ ﻣسﻮوﻟﻴتﻮﻧﻪ او دﻧدې وپ５ژﻧ ،３تر＇ﻮ پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ک３
دوې ﻫﻢ خپﻞ ﻣسﻮوﻟﻴتﻮﻧﻪ پﻪ سﻤﻪ تﻮ－ﻪ سرتﻪ ورسﻮي .پر دې ！کﻲ پﻮﻫ５دل اړﻳﻦ
دي چ ３د باﻣسؤوﻟﻴتﻪ ＄ﻮان ﻧسﻞ د ساﻟﻤ ３روزﻧ ３ﻟپاره ﻻ ﻟﻪ ﻫﻤاﻏﻪ کﻮچﻨﻴﻮاﻟﻲ
او ﻣاشﻮﻣتﻮب ＇خﻪ د ﻫﻐﻮى سﻤ ３او رﻏﻨدې روزﻧ ３تﻪ بشپ ７پام وشﻲ او پﻪ
ﻣسﻮوﻟﻴت وروزل شﻲ ،کﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ خداى ﻣﻪ ک７ه ،بﻴا بﻪ وخت ت５ر وي او د ﻻسﻮﻧﻮ
ﻣﻮ＊ﻞ بﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ شﻠ５دو پرتﻪ بﻞ ＇ﻪ ﻻس تﻪ را ﻧﻪ وړي.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ

 _١پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د ＄ﻮان ﻧسﻞ ارز＊ت ＇ﻪ شﻰ دى؟ درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې
د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې پرې خبرې وک７ي .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ کﻮﻻى شﻲ ،پر ﻣﻮضﻮع ازاد
بحث وک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پر ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې ﻟﻪ ＄ﻮان ﻧسﻞ ＇خﻪ خپﻠ３
ﻏﻮ＊تﻨ ３او د ﻫﻐﻮ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ او د ﻫﻐﻮى ﻳﻮ تﻦ استازى دې ﻳ ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې
وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د کرکﻴﻠ ３او پر ﻧشﻮ باﻧدې د اختﻪ ک５دو د ﻣخﻨﻴﻮي ﻻرې کﻮﻣ ３دي؟
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＇ﻠﻮر تﻨﻪ زده کﻮوﻧک ３دې پﻪ دې اړه د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې خبرې وک７ي.
 _٤کﻮرﻧ ９تربﻴﻪ او روزﻧﻪ د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ پر ژوﻧد ＇ﻪ اﻏ５ز ﻟري؟ آﻳا ﻳﻮازې کﻮرﻧ ９د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ
پر روزﻧ ３اﻏ５ز ﻟري ،کﻪ ﻧﻮر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ شتﻪ؟ ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د پﻮرتﻪ پﻮ＊تﻨ ３پﻪ
اړوﻧد ﻟﻪ ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ سره خبرې وک７ي او پاﻳﻠﻪ دې پر تخت ３وﻟﻴکﻲ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
＄ﻮاﻧاﻧﻮ تﻪ ＇ﻪ کﻮل پﻪ کار دي؟ ﻫﻐﻮى ＇ﻨگﻪ کﻮﻻى شﻲ خپﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３تﻪ گ＂ﻮر او اﻏ５زﻣﻦ
واﻗﻊ شﻲ؟ د ＄ﻮان ﻧسﻞ رول د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ وداﻧ ９او پرﻣختگ ک＇ ３ﻪ دى؟ زده کﻮوﻧکﻲ
دې پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻟس کر＊ ３ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او ！ﻮﻟگﻲ تﻪ دې ﻳ ３راوړي .ﻫ（ﻪ دې وک７ې چ３
ﻟﻴکﻨﻪ ﻳ ３ادبﻲ رﻧگ وﻟري.

زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې ＇ﻠﻮرﻳزه وﻟﻮﻟﻲ او خﻮﻧد دې ترې واخﻠﻲ:
چ ３ﻳ ３ﻋرش او کرس ９ﻻﻧدې تر ﻗدم دي
بــاﻻتــر دى ﻫــســ ３شـــان ﻗـــدم د زړه
د خﻠﻴﻞ تــر کﻌب ３دا کﻌبﻪ ده ﻟﻮﻳﻪ
کﻪ آباد کا ＇ــﻮک وﻳــران حــرم د زړه
ﻋبداﻟرحﻤﻦ بابا
ٰ

زﻏﻢ ﻟﻮﻳﻪ زړورتﻴا ده.
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پﻨ％ﻢ ﻟﻮست

تشــبﻴﻪ

ﻋربﻲ خﻮرا ب６اﻳﻪ ژبﻪ ده ،شﻌر او شاﻋري پک ３اوج تﻪ رس５دﻟ .３شﻌروﻧﻪ ﻳ ３خپﻞ اوزان ﻟري.
ﻫﻤدا شان د بدﻳﻊ او بﻴان پﻪ گا１ﻮ سﻴﻨگار شﻮې ده .ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ شخص چ ３پﻪ اسﻼﻣﻲ دوره ک３
ﻳ ３د بﻴان د ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻳا ادبﻲ ﻓﻨﻮﻧﻮ تتبﻊ او ＇７５ﻧﻪ وک７ه ،ابﻮ ﻋبﻴده ﻣثﻨﻰ ( ٢١١ﻫـ .کال ﻣ )７و .د
بﻴان ﻓﻦ ﻋبداهلل بﻦ ﻣﻌتز ( ٣٩٦ﻫـ .ﻣ )７وضﻊ ک ７او بﻴا ډ４رو ادﻳباﻧﻮ پر دې ﻓﻦ کار وک .７پﻪ
گران ﻫ５ﻮاد ک ３د اسﻼم ﻟﻪ راتگ سره سﻢ د ﻣذﻫبﻲ ژب ３پﻪ تﻮگﻪ د ﻋربﻲ ژبﻲ ﻧﻔﻮذ پر پ＋تﻮ او
دري ادبﻴاتﻮ خپﻠ ３وزرې وﻏﻮړوﻟ .３زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ ادبﻴاتﻮ ＄ان پﻪ دې بﻬﻴر ک ３ورگ ６ک .７د ﻫﻐﻮى
ﻻر ﻳ ３خپﻠﻪ ک７ه او د ﻋربﻲ ژب ３پر اوزاﻧﻮ برابر د ﻧظﻢ او شﻌر وﻳﻞ پﻴﻞ شﻮل.
پﻪ ادبﻲ ﻓﻨﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻌاﻧﻲ ،بﻴان او بدﻳﻊ شاﻣﻞ دي .پﻪ بﻴان ک ３ﻟﻪ تشبﻴﻪ ،استﻌارې ،کﻨاﻳ ３او ﻣجاز
＇خﻪ بحث ک８５ي .د بدﻳﻊ ﻋﻠﻢ د وﻳﻨا ﻳا کﻼم ﻟﻔظﻲ او ﻣﻌﻨﻮي ارز＊تﻮﻧﻪ ﻳا ﻟﻔظﻲ او ﻣﻌﻨﻮي ادبﻲ
صﻨﻌتﻮﻧﻪ راپ５ژﻧﻲ او پﻪ ﻣﻌاﻧﻲ ک ３د وﻳﻨا بﻴان او ﻣطﻠب د ＊ ３اﻓادې ﻻرو چارو تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ ک８５ي
او پﻪ بﻨس＂ﻴزه تﻮگﻪ ﻟﻪ ﻓصاحت او بﻼﻏت ＇خﻪ بحث کﻮي.
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بﻴان ＇رگﻨدوﻟﻮ تﻪ واﻳﻲ او پﻪ ادبﻲ اصطﻼح ک ３ﻫﻐﻪ پﻮﻫﻨﻪ ده چ ３پﻪ ﻣرستﻪ ﻳ ３ﻳﻮه ﻳا ＇ﻮ
ﻣﻌﻨاوې پﻪ داس ３ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻻرو ادا شﻲ چ ３د ＇رگﻨدتﻴا او ابﻬام ﻟﻪ ﻣخ＊ ３کاره تﻮپﻴر
وﻟري.
تشبﻴﻪ ورتﻪ واﻟﻲ تﻪ واﻳﻲ .دا ورتﻪ واﻟﻰ بﻪ ﻳا پﻪ ب２ﻪ ک ３وي ﻳا بﻪ پﻪ ﻣﻌﻨا ک ３وي؛ ﻳﻌﻨ ３کﻪ دوه
شﻴان ﻳا دوه حاﻟتﻪ ＇ﻮ گ ６صﻔتﻮﻧﻪ ،وجﻬ ３او ﻣشابﻬتﻮﻧﻪ سره وﻟري ،تشبﻴﻪ بﻠﻞ ک８５ي .پﻪ ادب
ک ３دا ورتﻪ واﻟﻰ پﻪ حﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﻨا ﻧﻪ را اخﻴستﻞ ک８５ي ،بﻠک ３ﻳﻮ شﻰ ﻟﻪ بﻞ شﻲ سره پرتﻠﻪ
ک８５ي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :ﻣخ ﻟﻪ گﻞ سره تشبﻴﻪ کﻮل .گﻞ ＊اﻳستﻪ وي ،سﻮر او سپﻴﻦ وې ،تازه
وي ،ﻧﻮ ﻣخ تﻪ ﻫﻢ د داس ３صﻔتﻮﻧﻮ ورکﻮل ﻫﻐﻪ ﻟﻪ گﻞ سره ورتﻪ کﻮي.دوﻳﻢ دا چ＊ ３کﻼ
او صﻔت ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ (ﻣشبﻪ) ﻧﻪ پﻪ دوﻳﻢ (ﻣشبﻪ بﻪ) ک ３زﻳات وي .کﻪ وواﻳﻮ حﻤﻴد د جﻤﻴﻞ
پﻪ ＇５ر تک７ه دى .ﻧﻮ دا ﻣازې تشابﻪ شﻮه ،خﻮ کﻪ وواﻳﻮ گﻼﻟ ９د گﻞ پﻪ ＇５ر ＊اﻳستﻪ ده .دﻟتﻪ
گﻼﻟ ９ﻟﻪ گﻞ سره تشبﻴﻪ شﻮې ده.
ادبپﻮﻫاﻧﻮ پﻪ واﻗﻌﻴت ک ３تشبﻴﻪ د ﻣﻌﻨا د بﻴاﻧﻮﻟﻮ ډ４ره ﻟﻮﻣ７ﻧ ９او اساﻧﻪ ﻻره چاره بﻠﻠ ３ده＇ .رﻧگﻪ
چ ３اﻧسان د ډ４رو کاروﻧﻮ او شﻴاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣاﻫﻴت او حﻘﻴﻘت ＇خﻪ خبر ﻧﻪ دى او ﻫﻐﻪ شﻴان ﻧشﻲ
تﻌرﻳﻔﻮﻻى ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ شﻴاﻧﻮ سره چ＊ ３ﻪ ﻳ ３پ５ژﻧﻲ او ورسره آشﻨا دي ،تشبﻴﻪ کﻮي ﻳ.３
تشبﻴﻪ پﻨ％ﻪ رکﻨﻮﻧﻪ ﻟري :ﻣشبﻪ ،ﻣشبﻪ بﻪ ،د تشبﻴﻪ وجﻪ ،د تشبﻴﻪ تﻮري ،د تشبﻴﻪ ﻏرض.
 - ١ﻣشبﻪ ،ﻫﻐﻪ تﻪ واﻳﻲ چ ３ﻟﻪ بﻞ شﻲ سره ورتﻪ ﻳا تشبﻴﻪ ک８５ي .ﻟکﻪ ،د ﻣخ ورتﻪ کﻮل ﻟﻪ
گﻞ سره.
ب５ﻠگ:３
ﻫ ＆５ﻣ ３ﻧﻪ زده ﻣحبت کﻪ اور دى دا
پﻪ اور سﻮ＄ﻢ پﻪ رضا کﻪ زور دى دا
پﻪ دې بﻴت ک" ３ﻣحبت" ﻣشبﻪ" ،اور" ﻣشبﻪ بﻪ" ،کﻪ" د تشبﻴﻪ تﻮرى دى.
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ﻻﻧدې بﻴت تﻪ وگﻮرئ:
چــ ３رﻳــبــﻲ ﻣــ ３بــ ３صــرﻓــ ３د زړگـــﻲ وﻟ３
کـــ８ې ورو＄ــــ ３دي د ﻳـــار کــﻪ ﻟـــﻮر دى دا
پﻪ پﻮرتﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３ورو "３＄ﻣشبﻪ" ،ﻟﻮر" ﻣشبﻪ بﻪ" ،د ورو＄ﻮ او ﻟﻮر" ترﻣﻨ＃
"کﻮږواﻟﻰ" وجﻪ شبﻪ ده.
 - ٢ﻣشبﻪ بﻪ ،ﻫﻐﻪ تﻪ واﻳﻲ چ ３د بﻞ شﻲ ورتﻪ واﻟﻰ او تشبﻴﻪ ﻳ ３ورسره ک８５ي ،ﻟکﻪ ﻣخ چ３
ﻟﻪ گﻞ سره تشبﻴﻪ شﻮى دى .وگﻮرئ پﻪ ﻻﻧدې بﻴت ک:３
اﻟــﻬــﻲ د ﻣــحــبــت ســـﻮز و گــــداز را
پﻪ دا اور ک ３د سﻬﻲ سﻤﻨدر ساز را
پﻪ دې بﻴت ک" ３ﻣحبت" ﻟﻪ "اور" سره تشبﻴﻪ شﻮى دى" .ﻣحبت" ﻣشبﻪ او "اور" ﻣشبﻪ بﻪ
دى.
 – ٣د تشبﻴﻪ وجﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻳا ＇ﻮ ﻣشترک صﻔتﻮﻧﻪ چ ３د ﻣشبﻪ او ﻣشبﻪ بﻪ ترﻣﻨ ＃ﻣﻮجﻮد
وي ،د تشبﻴﻪ وجﻪ ﻳ ３بﻮﻟﻲ .ﻟکﻪ پﻪ دې ﻻﻧدې بﻴت ک:３
د بــادام پﻪ ＇５ر ﻣ ３زړه ســﻮرى ســﻮرى شﻲ
چــ ３راپــﻮرتــﻪ پــﻪ ﻏــﻤــزه سترگﻮ بــا１ــﻪ ک７ې
پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک" ３زړه" ﻣشبﻪ" ،بادام" ﻣشبﻪ بﻪ" ،پﻪ ＇５ر" د تشب５ﻪ کﻠﻤﻪ" ،سﻮرى سﻮرى ک５دل"
ﻳ ３د ﻣشترک صﻔت ﻳا تشبﻴﻪ وجﻪ ده .د تشبﻴﻪ وجﻪ ＊اﻳﻲ پﻪ ﻣشبﻪ بﻪ ک ３تر ﻣشبﻪ زﻳاتﻪ ،ﻗﻮي
او ＇رگﻨده وي.
 - ٤د تشبﻴﻪ تﻮري ﻳا کﻠﻤ :３ﻫﻐﻪ تﻮري ﻳا کﻠﻤ ３چ ３ﻣشبﻪ ﻟﻪ ﻣشبﻪ بﻪ سره ت７ي ،د تشبﻴﻪ
تﻮري ورتﻪ واﻳﻲ ،ﻟکﻪ :پﻪ ＇５ر ،پﻪ شان ،ﻏﻮﻧدې ،ﻫﻐس ،３ﻫس ،３داس＇ ،３ﻨگﻪ ،ﻟکﻪ ،پﻪ
دود ،پﻪ ＇５ر... ،
آﻳﻨ ３ﻏــﻮﻧــدې خﻮﻟﻪ پ＂ﻪ ســﻮال جــﻮاب ک７ه
ﻣــﻨــاســب ﻧـــﻪ دى اشــﻨــا تـــﻪ رســــﻮا ﻋــرض
21

پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک" ３شاﻋر" ﻣشبﻪ "آﻳﻨﻪ" ﻣشبﻪ بﻪ" ،ﻏﻮﻧدې" د تشبﻴﻪ کﻠﻤﻪ ده .ﻳا:
چ ３د سپرﻟﻲ گـــــــﻠﻮﻧـــﻪ گــــﻮرم ﻣاتﻪ د گﻞ پﻪ شان جاﻧان راﻳادوﻳﻨﻪ
پﻪ دې ﻟﻨ６ۍ ک" ３جاﻧان" ﻣشبﻪ "گﻞ" ﻣشبﻪ بﻪ" ،پﻪ شان" د تشبﻴﻪ کﻠﻤﻪ ده.
 - ٥د تشبﻴﻪ ﻏرض :ﻫﻐﻪ ﻣﻘصد اوﻣطﻠب چ ３ﻟﻪ تشبﻴﻪ ＇خﻪ اخﻴستﻞ ک８５ي ،د تشبﻴﻪ ﻏرض
ورتﻪ واﻳﻲ .ﻫدف ﻟپاره ﻳﻮ شﻰ ﻟﻪ بﻞ شﻲ سره تشبﻴﻪ ک８５ي.
د تشبﻴﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ
تشبﻴﻪ د ب５ﻼب５ﻠﻮ خﻮاوو او ＇رﻧگﻮاﻟﻲ پﻪ اﻋتبار زﻳات ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري .دﻟتﻪ ﻳ ３دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ
درپ５ژﻧﻮ.
اﻟﻒ :د طرﻓﻴﻨﻮ د ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ دوه ډوﻟﻪ ده.
اول :ﻣﻔروﻗﻪ تشبﻴﻪ چ ３پﻪ ﻳﻮ بﻴت ﻳا ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک ３د ﻫرې ﻣشبﻪ تر＇ﻨگﻪ ﻣشبﻪ بﻪ راﻏﻠ ３وي،
ﻟکﻪ:
ﻻل دې شﻮﻧ６ې ،ﻏاښ ﻣرﻏﻠرې
خﻮﻟﻪ دې ﻏﻮﻧچﻪ ﻗﻨد دې خبرې
کاﻣگار گداى شﻪ ستا پﻪ در ک３
چ５رې ﻳــ ３ﻧــﻪ کــا رﻗﻴبان ﻟرې
د پﻮرتﻪ شﻌر ﻟﻮﻣ７ي ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３شﻮﻧ６ې" ﻣشبﻪ" ،ﻻل" ﻣشبﻪ بﻪ ،ﻏاښ" ﻣشبﻪ" ،ﻣرﻏﻠرې"
ﻣشبﻪ بﻪ دى .پﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３خﻮﻟﻪ" ﻣشبﻪ" ،ﻏﻮﻧچﻪ"ﻣشبﻪ بﻪ" ،خبرې" ﻣشبﻪ" ،ﻗﻨد"
ﻣشبﻪ بﻪ دى＇ .رﻧگﻪ چ ３ﻣشبﻪ ﻟﻪ ﻫرې ﻣشبﻪ بﻪ سره ﻧژدې واﻗﻊ شﻮې ده ،ﻧﻮ ﻣﻔروﻗﻪ ﻳا جﻼ
جﻼ تشبﻴﻪ ﻳ ３بﻮﻟﻲ.
او＊ک ３در ،رﻧگ کﻬربا ،زړه ﻟکﻪ ﻻل
جﻨس ﻣ ３ډ４ر وﻟ ３روﻧﻖ د بازار ﻧشتﻪ
پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک" ３او＊ک "３ﻟﻪ "ﻣرﻏﻠرو"" ،رﻧگ" ﻟﻪ "کﻬربا" او "زړه " ﻟﻪ"ﻻل" سره تشبﻴﻪ
شﻮى دى.
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خﻮﻟﻪ ﻏﻮﻧچﻪ ،سترگ ３ﻧرگس ،زﻟﻔ ３سﻨبﻞ دي
خط رﻳحان دى ＇ﻪ گــﻠـــزار پﻪ ﻻس راکــ５ﻮت
پﻪ دې بﻴت ک" ３خﻮﻟﻪ" ﻟﻪ "ﻏﻮﻧچ" ،"３سترگ "３ﻟﻪ "ﻧرگس"" ،زﻟﻔ "３ﻟﻪ "سﻨبﻞ" سره تشبﻴﻪ
شﻮي دي .د طرﻓﻴﻨﻮ د ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３ﻣﻔروﻗﻪ تشبﻴﻪ بﻠﻞ ک８５ي.
ﻣخ دې ＇ـــراغ سﻴﻨﻪ دې باغ دى

خداﻳﻪ پتﻨگ شﻢ کﻪ بﻮرا ورباﻧدې شﻤﻪ

زﻟﻔ ３سﻨبﻞ ﻣخ ３دې گﻼب دى

زﻧﻪ دې سﻴب د سﻤرﻗﻨد در دې ﻏا＊ﻮﻧﻪ

دوﻳﻢ :ﻣﻠﻔﻮﻓﻪ (ﻧﻐاړﻟ ３ﻳا پﻪ ﻟﻔاﻓﻪ ک )３تشبﻴﻪ
دا ﻫﻐﻪ تشبﻴﻪ ده چ ３پﻪ ﻳﻮه ﻣسره ﻳا بﻴت ک ３ﻣشبﻪ او پﻪ بﻠﻪ ﻣسره ﻳا بﻴت ک ３ﻳ ３ﻣشبﻪ بﻪ
راﻏﻠﻲ وي .ﻻﻧدې بﻴت تﻪ وگﻮرئ:
تـــﻮرو زﻟــﻔــﻮ تــﻪ ﻳــ ３گـــﻮره ＊اﻳستﻪ دواړه رخساره
د جﻬان پﻪ باغ ک ３ﻧشتﻪ سﻨبﻞ ﻫس ３سﻤﻦ ﻫس３
پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک" ３زﻟﻔ "３ﻣشبﻪ او "سﻨبﻞ" ﻣشبﻪ بﻪ دى" .رخسار" ﻣشبﻪ" ،سﻤﻦ" ﻣشبﻪ بﻪ دى.
گﻮرو چ ３دواړه ﻣشبﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ او ﻣشبﻪ بﻪ پﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک ３راﻏﻠﻲ دي .ﻳﻌﻨ ３ﻣشبﻪ
بﻪ ﻟﻪ ﻣشبﻪ سره ﻧژدې ﻧﻪ ده راﻏﻠ .３ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３ﻣﻠﻔﻮﻓﻪ (ﻧﻐاړﻟ )３تشبﻴﻪ بﻮﻟﻲ.
ﻧﻮرې ب５ﻠگ:３
دا ＇ﻪ زﻟﻔ＇ ،３ﻪ رخسار او ＇ﻪ ذﻗﻦ دى
＇ﻪ سﻨبﻞ＇ ،ﻪ گﻼب＇ ،ﻪ ﻧسترن دى
* * *
تــﻮرې زﻟﻔ ３شﻨﻪ خاﻟﻮﻧﻪ سره رخسار
شﻨﻪ تﻮتﻴان دي سره گﻠﻮﻧﻪ تﻮر ＊اﻣار
د پﻮرتﻪ بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ７ي ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３زﻟﻔ" ،"３رخسار" او "ذﻗﻦ" ﻣشبﻪ او پﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ
ک" ３سﻨبﻞ"" ،گﻼب" او "ﻧسترن" ﻣشبﻪ بﻪ دي.
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د دوﻳﻢ بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ７ي ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３زﻟﻔ" ،"３خاﻟﻮﻧﻪ" او "رخسار" ﻣشبﻪ او پﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ
ک" ３تﻮتﻴان"" ،گﻠﻮﻧﻪ" او "＊اﻣار" ﻣشبﻪ بﻪ دي.
＇رﻧگﻪ چ ３ﻣشبﻪ او ﻣشبﻪ بﻪ سره ﻧژدې ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ ،ﻧﻮ ﻣﻠﻔﻮﻓﻪ تشبﻴﻪ ورتﻪ واﻳﻲ.
ب:د ابتذال او ﻧدرت ﻟﻪ ﻣخ ３تشبﻴﻪ پﻪ دوه ډوﻟﻪ ده.
ﻧادره تشبﻴﻪ ،ﻣبتذﻟﻪ تشبﻴﻪ
 - ١ﻧادره تشبﻴﻪ ﻫﻐﻪ تشبﻴﻪ ده چ ３پﻪ شاﻋراﻧﻮ ک ３ﻟ ８استﻌﻤال وﻟري او ﻳا کﻮم شاﻋر ﻧﻮې پﻴدا
ک７ې وي .ﻟکﻪ پﻪ دې بﻴت ک:３
ﻟکﻪ خس د سﻴﻼب خﻼص ﻟﻪ گﻤراﻫ ９ﻳﻢ
پـــر اوږو د رﻫــبــر ســپــﻮر ﻳـــﻢ تـــر ﻣﻨزﻟﻪ
* * *
چــ ３ﻳــ ３خــال پــﻪ ﻣــخ کــ ３وﻳــﻨــﻢ حﻴراﻧﻴ８م
پــﻪ جــﻨــت کــ ３وﻟـــ ３ږدي ﻋــاصــﻲ ﻳــﻮ گــام
د پﻮرتﻪ بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ７ي ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک ３د "ﻳﻢ" "م" چ ３د ﻣﻔرد ﻣتکﻠﻢ ﻟپاره ﻣتصﻞ ضﻤﻴر
دى ﻣشبﻪ او "خس" ﻳ ３ﻣشبﻪ بﻪ دى .پﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３رﻫبر" ﻣشبﻪ او د ﻟﻮﻣ７ي ﻧﻴﻢ
بﻴتﻲ"سﻴﻼب" ﻣشبﻪ بﻪ دى .د دوﻳﻢ بﻴت پﻪ ﻟﻮﻣ７ي ﻧﻴﻢ بﻴتﻲ ک" ３خال" ﻣشبﻪ او پﻪ دوﻳﻢ ﻧﻴﻢ
بﻴتﻲ ک" ３ﻋاصﻲ" ﻣشبﻪ بﻪ دى" .ﻣخ" ﻣشبﻪ" ،جﻨت" ﻣشبﻪ بﻪ دى＇ .رﻧگﻪ چ ３دﻏس３
تشبﻴﻬات شاﻋراﻧﻮ ﻟ ８کاروﻟﻲ دي ،ﻧﻮ ﻧادره تشبﻴﻪ بﻠﻞ ک８５ي.
 - ٢ﻣبتذﻟﻪ تشبﻴﻪ ،ﻫﻐﻪ تشبﻴﻪ ده چ ３پﻪ شاﻋراﻧﻮ ک ３خﻮرا زﻳات استﻌﻤال وﻟري .ﻟکﻪ:
ﻣخ دې ﻟکﻪ گﻞ صﻨﻢ

زﻟﻔ ３دې سﻨبﻞ صﻨﻢ

پﻪ پﻮرتﻪ بﻴت ک" ３ﻣخ" ﻟﻪ "گﻞ" سره او "زﻟﻔ "３ﻟﻪ "سﻨبﻞ" سره تشبﻴﻪ شﻮي دي＇ .رﻧگﻪ چ３
ﻫر شاﻋر دﻏس ３تشبﻴﻬات کاروي ،ﻧﻮ ＄کﻪ ورتﻪ ﻣبتذﻟﻪ تشبﻴﻪ وﻳﻞ ک８５ي.
تشبﻴﻪ ﻧﻮر ډ４ر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟري ،خﻮ ﻣﻬﻢ ﻳ ３ﻫﻤدﻏﻪ وو چ ３دﻟتﻪ دروپ５ژﻧدل شﻮل.

24

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگ ３ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او تشبﻴﻪ دې ﻧﻮرو تﻪ وروپ５ژﻧﻲ.
 _٢دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻳﻮ تﻦ دې د تشبﻴﻪ د رکﻨﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ او بﻞ تﻦ
دې تﻌرﻳﻒ او پﻪ ﻳﻮې ب５ﻠگ ３ک ３دې ﻳ ３و＊ﻴﻲ.
 _٣ﻳﻮ بﻞ زده کﻮوﻧکی دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３دې د تشبﻴﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ وواﻳﻲ.
 _٤دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ ،ﻳﻮ تﻦ دې د ﻣﻔروﻗ ３او بﻞ تﻦ دې د ﻣﻠﻔﻮﻓﻲ تشبﻴﻪ
ب５ﻠگ ３وواﻳﻲ.
 _٥دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ ،ﻳﻮ تﻦ دې د ﻧدرت او ابتذال د تشبﻴﻪ تﻮپﻴر ＇رگﻨد
ک７ي او بﻞ تﻦ دې ﻫﻐﻪ پﻪ ب５ﻠگﻮ ک ３و＊ﻴﻲ.
 _٦دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې د ﻏرض ﻟﻪ ﻣخ ３تشبﻴﻪ ＇رگﻨده او ب５ﻠگ ３دې وواﻳﻲ.
！ _٧ﻮﻟگﻰ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د ﻳﻮې تشبﻴﻪ ＇ﻮ ﻣثاﻟﻮﻧﻪ پﻴدا او د ډﻟ ３ﻳﻮ تﻦ
استازى دې ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې تشرﻳح ک７ي.
 _٨ﻫﻤدا پﻮرتﻪ ډﻟ ３دې پﻪ گ６ه پﻪ ﻳﻮ کاﻏذ ک ３تشبﻴﻪ او د ﻫﻐ ３ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ ﻳﻮه گراف ک＇ ３رگﻨد ک７ي
او د ﻫرې ډﻟ ３ﻳﻮ ﻏ７ى دې ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې ﻧﻮرو تﻪ تشرﻳح ک７ي.
 _٩ﻳﻮ ،ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او پﻪ خپﻞ وار دې پﻪ ﻻﻧدې بﻴتﻮﻧﻮ ک ３ﻣشبﻪ،
ﻣشبﻪ بﻪ ،وجﻪ شبﻪ ،د تشبﻴﻪ تﻮري او د تشبﻴﻪ ﻏرض وﻟ＂ﻮي او تشرﻳح دې ﻳ ３ک７ي:
شﻮﻧ６ې دې ﻳاﻗﻮت دي ﻣرﻏﻠري سپﻴﻦ ﻏا＊ﻮﻧﻪ
ســرتــر پــاﻳــﻪ درســـت د پاچاﻫاﻧﻮ خــزاﻧــﻪ ﻳ３
چــ ３بــﻼ ﻳــ ３د ﻗــاﻣــت راتـــﻪ ＊ــکــاره شــﻮه
گــــﻮﻳــــا پــــا＇ــــ５ــــده بـــــﻼ د ﻗـــﻴـــاﻣـــت
＇ـــﻮ بـــﻪ شــﻤــ５ــرم زه ﻏــﻤــﻮﻧــﻪ د ﻫــجــران
ﻫـــﻮﻣـــره ډ４ـــر دي ﻟــکــﻪ ر４ـــگ د بــﻴــابــان
چــ ３ﻳــ ３خــال پــﻪ ﻣــخ کــ ３وﻳــﻨــﻢ حﻴراﻧ８５م
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پــﻪ جــﻨــت کــ ３وﻟـــ ３ږدي ﻋــاصــﻲ ﻳــﻮ گــام
ﻟــکــﻪ پــ ســپــاره د جــﻨــگ ﻧــ５ــزې پــرﻏــاړه
دا اوږده بــا１ــﻪ پـــرې پـــﻮرې ســتــرگــ ３ستا
دادې کـــﻤـــ（ـــ ９پــــﻪ ﻟـــ５ـــچـــﻮ بــﻠــﻮســﻲ
کــﻪ دې ﻣـــاران پــﻪ ﻟ５چﻮ دوه ساتﻠ ３دﻳﻨﻪ
دا ＇ﻪ ﻗد دى دا ＇ﻪ سترگ ３دا ＇ﻪ ﻣخ دى
دا＇ــﻪ ســروه ＇ــﻪ ﻧرگس دا ＇ــﻪ گﻠشﻦ دى
ﻟـــکـــﻪ بـــــاد صـــبـــا راشــــــﻲ ژر گـــــذر کا
ﻣا خﻮشحال چ ３ازﻣ５ﻴﻠﻰ دى ﻣﻴثاق ستا
کﻪ د زﻟﻔﻮ ﻣــار ﻳ ３وخــﻮري ﻋاشﻖ گــرم دى
چــ ３ﻳــ ３ﻻس پــﻪ اژدﻫــــا بــاﻧــدې ک＋ﻴ）５
＊ــاپــﻴــرۍ چـــ ３ﻟــﻴــده ﻧــشــﻲ ســبــب دادى
ﻣــخ دا ســتــا ﻟــﻪ شــرﻣــﻪ ﻧــﻐــاړي پــﻪ حجاب
＇ــﻮ گــﻠــرﻧــگــﻪ چــﻬــرې راﻏــﻠــ ３پــﻪ جﻬان
بــﻴــا ﻓــﻨــا شــــﻮې ﻟــکــﻪ گـــﻞ د گــﻠــســتــان
ﻧــــرگــــس کـــــــﻮز گــــــــﻮري ﻟـــــﻪ شـــرﻣـــﻪ
ســــتــــا د ســــتــــرگــــﻮ پــــــﻪ ＄ــــــﻮاب
د جــﻨــت حـــﻮرې کــﻪ گـــﻮري ســتــا وﻣـــخ تﻪ
ﻧـــــﻮر بــــﻪ واچـــــــﻮي ﻟــــﻪ ﻣـــخـــﻪ ﻧــﻘــابــﻮﻧــﻪ

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د کﻮم شاﻋر شﻌروﻧﻪ وگﻮري او پﻪ ﻫﻐﻮ ک ３دې د تشبﻴﻪ او د
ﻫﻐ ３ب５ﻠگ ３پﻴدا او پﻪ کتابچﻮ ک ３دې وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ ！ﻮﻟگ ３ک ３وﻟﻮﻟﻲ.
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شپ８م ﻟﻮست

پ５غله مالل９

د اﻓﻐاﻧستان تارﻳخ ﻟﻪ اتﻠﻮﻟﻴﻮ او ﻣ７５اﻧﻮ ډک دى .پﻪ دې ډگر ک ３ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻧارﻳﻨﻪ برخﻪ
ﻟري ،بﻠک ３ﻣ５رﻣﻨﻮ ﻫﻢ د خپﻠﻮ ﻧارﻳﻨﻪ وروﻧﻮ تر＇ﻨگ زﻳات ３اتﻠﻮﻟ ９او ﻣ７５اﻧ＊ ３ﻮدﻟﻲ
دي .دا ﻫره ﻳﻮه ﻳ ３داس５＇ ３ره ده چ ３کارﻧاﻣ ３او ﻣ７５اﻧ ３ﻳ ،３سرب５ره پردې چ ３زﻣﻮږ
د وﻳاړ او اﻓتحار ﻧ＋ﻪ ده ،زﻣﻮږ او د راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ ﻟپاره د ﻻرې او پﻠﻪ حﻴثﻴت ﻟري.
ﻣﻮږ د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ د پ＋تﻮ ژب ３پﻪ درسﻲ کتابﻮﻧﻮ ک ３پ＋تﻨ ３ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ ＇５رې
پ５ژﻧدﻟ ３دي＊ .اﻳﻲ د ﻫﻐﻮى کارﻧاﻣ ３د خپﻠ ３ﻻرې ﻣشال ک７و او د ﻫﻐﻮى د پ＋ﻮ پر
پﻞ ،پﻞ ک８５＋دو .دﻟتﻪ د ﻣ５ﻮﻧد د اتﻠ ،３پ５ﻐﻠ ３ﻣﻼﻟ ９پﻪ اړه ﻟﻨ ６ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻟﻮﻟﻮ.
_ د ﻣﻼﻟ ９ﻧﻮم وﻟ ３د ﻫرچا پﻪ خﻮﻟﻮ ک ３پروت دى؟
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د ﻣﻼﻟ ９د ژوﻧد د پﻴ＋ﻮ پﻪ اړه پﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣات پﻪ ﻻس ک ３ﻧشتﻪ .ﻟﻪ ﻣﻮږ سره د ﻫﻐ ３د ＄اى او
کﻮرﻧ ９سﻤﻪ پتﻪ ﻧشتﻪ او ﻧﻪ راتﻪ ＇رگﻨده ده چ ３دا پﻴﻐﻠﻪ ＇ﻮك ،د چا ﻟﻮر او د ﻛﻮﻣ ３سﻴﻤ３
او ﻛﻠﻲ وه .د ﻣﻴﻮﻧد د ﻓتح ３د ﻧﻨگ او جﻨگ پﻪ ډگر ﻛ ３ددﻏ ３ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９پﻴﻐﻠ ３ﻧﻘش ﻟﻜﻪ د
ﻟﻤر پﻪ ＇５ر ﻫرچاتﻪ ＇رگﻨد دى .پﻪ دې اړه د خﻠکﻮ ﻟﻪ خﻮﻟﻮ راپات ３شﻮې خبرې او تارﻳخﻲ
شﻮاﻫد ﻟ ８و ډ４ر ﻳﻮه خﻮﻟﻪ دي .د وﻳﻨا پﻪ ډ４ر ﻟ ８تﻮپﻴر او بدﻟﻮن د ﻣﻴﻮﻧد پﻪ ﻓتحﻪ ﻛ ３د ﻫﻐ３
ﻏﻮڅ او ！اﻛﻮﻧﻜﻰ ﻧﻘش تاﻳﻴدوي.
د "پ＋تﻨ ３ﻣ５رﻣﻨ "３د ﻛتاب ﻟﻴﻜﻮال ،ﻋبداﻟروف بﻴﻨﻮا ﻟﻴﻜﻲ(( :د  ١٢٩٧ﻫـ .ق کال د برات
د ﻣﻴاشت ３پر اووه ﻟسﻤﻪ د دوشﻨبﻲ پﻪ ورځ اﻓﻐاﻧﻲ زﻟﻤﻴاﻧﻮ د خپﻞ وطﻦ د ساتﻨ ３پﻪ ﻧﻴت سروﻧﻪ
پر ﻣﻴدان اﻳ＋ﻲ او د ﻣﻴﻮﻧد ډگر تﻪ د سر＊ﻨدﻧ ３ﻟپاره حاضرشﻮي وو！ .ﻜﻨده ﻏرﻣﻪ وه .ﻏازﻳان
ت８ي او ست７ي ستﻮﻣاﻧﻪ وو .د ﻣﻴﻮﻧد پﻪ د＊تﻪ ک ３ﻫ ＆５اوبﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وې .ﻧژدې وه چ ３اﻓﻐاﻧﻲ
ﻟ＋ﻜر د تﻨدې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣات ３وخﻮري .پﻪ داس ３حال ﻛ ３چ ３د ﻟ＋ﻜرو بﻴرﻏچﻲ ﻫﻢ سخت
زخﻤﻲ شﻮ او بﻴرغ ﻳ ３ﻟﻪ ﻻسﻪ وﻟﻮ４د ،ﻳﻮه پﻴﻐﻠﻪ راﻏﻠﻪ ،بﻴرغ ﻳ ３پﻪ سرو ﻣﻨگﻮﻟﻮ واخﻴست،
ﻧاره ﻳ ３ﻛ７ه:
خـــــــال بﻪ د ﻳار ﻟـــﻪ وﻳﻨـــﻮ ﻛـــــ８５＋دم
چ ３شﻴﻨﻜﻲ باغ ﻛ ３گﻞ گﻼب وشرﻣﻮﻳﻨﻪ
ﻛــﻪ پــﻪ ﻣﻴﻮﻧــد ﻛــ ３شــﻬﻴد ﻧــﻪ شــﻮې
خداﻳــ８و ﻻﻟﻴﻪ بــ ３ﻧﻨگ ９تﻪ دې ســاتﻴﻨﻪ
ددې پ５ﻐﻠ ３دا ﻏ ８ﻳﻮ آسﻤاﻧﻲ ﻏ ８و .د اﻓﻐاﻧﻲ زﻟﻤﻴاﻧﻮ وﻳﻨ ３ﻳ ３پﻪ جﻮش راوست ３او د (اهلل
اﻛبر) پﻪ ﻧاره ﻳ ３پرﻏﻠﻴﻢ ﻳرﻏﻞ وﻛ .７د＊ﻤﻨان ﻳ ３تار پﻪ تار او خپﻠﻪ پاﻛﻪ خاوره ﻳ ３د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ
ﻧاپاﻛﻮ ﻗدﻣﻮﻧﻮ ＇خﻪ وژﻏﻮرﻟﻪ .دا پ５ﻐﻠﻪ ﻣﻼﻟﻪ ﻧﻮﻣ５دﻟﻪ)).
پﻪ ﻧﻮرو ＄اﻳﻮﻧﻮ ﻛ ３پﻮرتﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮم د اﻟﻔاظﻮ پﻪ ﻟ８و ډ４ر بدﻟﻮن سره داس ３راﻏﻠﻰ دى(( :ﻳﻮې
خﻮاتﻪ د ﻣﻴﻮﻧد پر د＊تﻪ پراتﻪ د پ５رﻧگﻲ پﻮ＄ﻮﻧﻪ پﻪ ﻫر ډول وسﻠﻮ او اﻣکاﻧاتﻮ سﻤبال وو .بﻠﻪ
خﻮا اﻓﻐاﻧان پﻪ تش ﻻس ،خﻮ د اﻳﻤان او ﻋﻘﻴدې پﻪ وسﻠﻪ سﻤبال ،د ﻫﻐﻮى ﻣﻘابﻠ ３تﻪ راوتﻠﻲ
وو .ﻫﻐﻮى پﻪ دې ﻧﻴت او تﻜﻞ وو چ ３دﻏﻪ ﻟ＋ﻜرې ﻟﻪ خپﻠ ３خاروې ＇خﻪ وباسﻲ او ﻫ５ﻮاد
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د دوى ﻟﻪ ﻧاوﻟﻮ ﻣﻨگﻮﻟﻮ ＇خﻪ آزاد ﻛ７ي .ﻟﻪ اﻓﻐاﻧﻲ ﻏازﻳاﻧﻮ سره پﻪ دﻏﻪ جگ７ه ﻛ ３اﻓﻐاﻧﻲ
ﻣ５رﻣﻨ ３ﻫﻢ شاﻣﻠ ３وې＄ .ﻴﻨﻮ ﻳ ３ﻏازﻳاﻧﻮ تﻪ خﻮاړه ،اوبﻪ او باروت رسﻮل او ＄ﻴﻨ ３ﻟﻪ خپﻠﻮ
پﻠروﻧﻮ ،ورو１ﻮ او ﻣﻴ７وﻧﻮ سره اوږه پر اوږه د د＊ﻤﻦ ﻣﻘابﻠ ３تﻪ وﻻړې وې .د دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ پﻪ
ډﻟﻪ ک ３ﻳﻮه ﻫﻢ ﻣﻼﻟﻪ وه)).
د "اﻓﻐاﻧستان درﻣسﻴر تارﻳخ" ﻟﻴﻜﻮال د ﻫﻐﻪ وخت د ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ ﻣؤرخ ،ﻣﻴرزا ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻲ
خﻮاﻓﻲ د ﻛتاب پﻪ حﻮاﻟﻪ ﻟﻴﻜﻲ ،پﻪ دﻏﻪ جگ７ه ﻛ ３ﻟﻪ دوﻟس زره اﻧگرﻳزي پﻮځ ،ﻋسﻜرو او
صاحب ﻣﻨصباﻧﻮ ＇خﻪ د جگ７ې ﻟﻪ ډگره ﻳﻮازې ( )٢٥تﻨﻪ ژوﻧدي پﻪ تﻴ＋تﻪ برﻳاﻟﻲ شﻮل .د
"زﻣﻮږ ﻏازﻳان" ﻟﻴﻜﻮال ،ﻣحﻤد وﻟﻲ ＄ﻠﻤﻰ د "ﻧﻔتﻮ ﻻ خاﻟﻔﻴﻦ" د ﻛتاب (شﻴپﻮر ﻫاﻳﻰ پﻴروزى
ﻣﻴﻮﻧد) ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻴﻜﻲ" :ﻛﻠﻪ چ ３د زﻳات ３ﻛﻠﻜ ３ژوبﻠ ３پﻪ ﻧتﻴجﻪ ﻛ ３ﻣﻴﻮﻧد ﻓتح او اﻓﻐاﻧﻲ
ﻏازﻳان د خپﻠﻮ شﻬﻴداﻧﻮ د ＊خﻮﻟﻮ پﻪ تﻜﻞ ﻛ ３وو ،ﻏازي سردار ﻣحﻤد اﻳﻮب خان پﻮ＊تﻨﻪ
وﻛ７ه ،دﻏﻪ ﻧجﻠ＇ ９ﻮك ده چ ３پﻪ ﻳﻮ داس ３ﻧازك حاﻟت ﻛ ３ﻳ ３پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻟﻨ６ﻳﻮ اﻓﻐاﻧﻲ
ﻟ＋ﻜر پﻪ ﻧﻨگ او ﻏﻮر＄ﻨگ راوست؟ ＄ﻮاب ورﻛ ７شﻮ چ ３دا د ﻳﻮ شپﻮن ﻟﻮر ،ﻣﻼﻟﻪ او د
ﻣﻴﻮﻧد د (ﻛشﻚ ﻧخﻮد) اوس５دوﻧﻜ ３ده .بﻞ ورتﻪ ووﻳﻞ ،دا ډ４ره زړوره وه .د ﻏازﻳاﻧﻮ تر ＇ﻨگ
ﻳ ３باﻳد ＊خﻪ ﻛ７و .اﻳﻮب خان ووﻳﻞ ＊ﻪ واﻳاست .ﻣﻼﻳاﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ د بخ＋ﻨ ３دﻋا
ورتﻪ وﻛ７ه او ﻫﻢ ﻫﻠتﻪ ﻳ ３خاورو تﻪ وسپارﻟﻪ".
ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻣﻴر ﻏﻼم ﻣحﻤد ﻏبار پﻪ (اﻓﻐاﻧستان درﻣسﻴر تارﻳخ) او ﻟﻮﻳس دوپرې پﻪ خپﻞ اثر
(اﻓﻐاﻧستان) ﻛ ３د ﻣﻼﻟ ９سر＊ﻨدﻧﻪ او ﻧﻨگﻴاﻟﻴتﻮب ستاﻳﻲ او تاﻳﻴدوي ﻳ.３
ﻟﻪ پﻮرتﻪ ＇رگﻨدوﻧﻮ دا ＊ﻜاري چ ３ﻣﻼﻟﻪ د ﻣﻴﻮﻧد پﻪ ﻫﻤدې تارﻳخﻲ جگ７ه ﻛ ３د شﻬادت
ﻣﻘام تﻪ رسﻴدﻟ ３او تﻠپات ３ﻧﻮم ﻳ ３پﻪ برخﻪ شﻮى دى .دﻏﻪ ستره وﻳاړﻟ ３ﻛارﻧاﻣﻪ ﻳ ３زﻣﻮږ د
ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ﻛﻲ پﻪ زرﻳﻨﻮ ﻛر＊ﻮ ﻟﻴﻜﻞ شﻮې .تر ﻫﻐﻪ چ ３اﻓﻐاﻧان او اﻓﻐاﻧستان وي ،ﻟﻪ چا
بﻪ ﻧﻪ ﻫ５رﻳ８ي او پﻪ ډ４ر درﻧاوي بﻪ ﻟﻤاﻧ％ﻞ ﻛ８５ي .د دې ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９او ﻧﻨگﻴاﻟ ９پ５ﻐﻠ ３ﻗبر پﻪ ﻣﻴﻮﻧد
ﻛ ３ﻣﻌﻠﻮم او ډ４ر خﻠﻚ ﻳ ３زﻳارت تﻪ ور＄ﻲ.
روح دې تﻞ ＊اد او ﻳاد وي!
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻫﻐس ３چ ３ووﻳﻞ شﻮل ،زﻣﻮږ تارﻳخ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ آﻏﻠﻮ او ＊اﻏﻠﻮ ډک دى .ﻫﻐﻮى ﻳا د
خپﻞ ﻗﻮم پﻪ ﻣشرۍ خﻠکﻮ تﻪ خدﻣت ک７ى ،ﻳا ﻳ ３د تﻮرې او ﻗﻠﻢ پﻪ زور د خاورې ﻏﻠﻴﻤان
＄پﻠﻲ او ت＋５ت ３تﻪ اړاﻳستﻠﻲ ،ﻳا ﻳ ３د پﻮﻫﻨ ３او ﻋﻠﻢ بﻴرغ اوچت ک７ى او ﻳا ﻳ ３د ﻗﻠﻢ پﻪ ژبﻪ پﻪ
ﻧظﻢ او ﻧثر خپﻞ وﻳده ورو１ﻪ او خﻮﻳﻨدې راوﻳ） ک７ي دي .دا ﻫر ﻳﻮ پﻪ خپﻞ ＄اى د درﻧاوۍ
او ستاﻳﻨ ３وړ دي .پ５ﻐﻠﻪ ﻣﻼﻟﻪ د دې سﻠگﻮﻧﻮ پ５ﻐﻠﻮ او شاه زﻟﻤﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮه ده چ ３پﻪ
خپﻞ پ＋تﻨﻲ ﻏﻴرت ﻳ ３خپﻞ ورو１ﻪ ﻟﻪ حتﻤﻲ ﻣات＇ ３خﻪ ژﻏﻮرﻟﻲ او د＊ﻤﻦ ﻳ ３تار پﻪ تار
ک７ى دى .د دوى ！ﻮل ژوﻧد زﻣﻮږ د اوسﻨﻲ او راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسﻞ ﻟپاره ﻳﻮ ﻟﻮست دى .باﻳد ﻫﻐﻪ
پﻪ ډ４ر ＄ﻴر او ﻏﻮر وﻟﻮﻟﻮ .ﻫ（ﻪ وک７و داس ３کارﻧاﻣ ３ﻟﻪ ＄اﻧﻪ پر８４دو چ ３د راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسﻞ
ﻟپاره د اﻓتخار او سرﻟﻮړۍ ﻧ＋ﻪ شﻲ.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او دوه ،دوه دﻗﻴﻘ ３دې
د پ＋تﻨﻲ شﻬاﻣت پﻪ اړه خبرې وک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پر پﻨ％ﻮ ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮﻧﻮ ک ３پر ﻻﻧدې
！کﻮ خبرې اترې وک７ي:
• •آزادي ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟري؟
د آزادۍ تر ﻻسﻪ کﻮل آسان دي او کﻪ ساتﻞ ﻳ３؟ ＇ﻨگﻪ؟ بﻴان ﻳ ３ک７ئ.
د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد د آزادۍ د ساتﻠﻮ ﻟپاره تر ！ﻮﻟﻮ اړﻳﻦ شﻰ کﻮم دى؟ وﻟ３؟
ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ﻟﻨ ６ډول خپﻠ ３ﻧظرﻳ ３وﻟﻴکﻲ .بﻴا دې د ﻫرې ډﻟ ３استازى پﻪ وار سره د
！ﻮﻟگﻲ پر وړاﻧدې خبرې وک７ي .پﻪ پاى ک ３دې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ او ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻧظرﻳﻮ
＇خﻪ دې دﻓاع وک７ي.
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 _٣ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ ＄اﻧگ７ي ډول ﻟﻪ ﻻﻧدې کﻠﻤﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻣتﻦ جﻮړ ک７ي او د ﻧﻮرو
پﻪ وړاﻧدې دې وﻟﻮﻟﻲ.
ﻣ５ﻮﻧد ،ﻣﻼﻟﻪ ،جگ７ې ،شﻬادت ،تﻠپات ،３وﻳاړ ،تارﻳخ ،ﻛر＊ﻮ ،پﻪ ډ４ر درﻧاوي ،ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９او
ﻧﻨگﻴاﻟ ،９پ５ﻐﻠ ،３د ﻣﻴﻮﻧد د شﻬﻴداﻧﻮ پﻪ ،او ډ４ر خﻠﻚ ﻳ ３زﻳارت تﻪ ور＄ﻲ.
روح دې ＊اد او ﻳاد دې تﻞ تاﻧد او تازه وي!
 _٤دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ ＇خﻪ
دې د ﻣﻼﻟ ３د اتﻠﻮﻟ ９پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او ＄ﻮابﻮﻧﻪ دې واوري .ﻧﻮر ！ﻮﻟگﻴﻮال دې ورتﻪ
ﻏﻮږ شﻲ .پﻪ پاى ک ３دې د پﻮ＊تﻨﻮ او ＄ﻮابﻮﻧﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر ＇رگﻨد ک７ي.
 _٥ﻻﻧدې اصطﻼح گاﻧ ３او ﻋبارتﻮﻧﻪ ＇ﻪ ﻣﻌﻨا ﻟري؟ خبرې پرې وک７ئ او کﻪ داس ３ﻧﻮرې
اصطﻼح گاﻧ ３او ﻋبارتﻮﻧﻪ درتﻪ ﻳاد وي ،وﻳ ３واﻳئ:
د ش７وﻣبﻮ ﻣچ ،د پﻮزې پ５زوان ،ﻟﻮر پﻪ ﻟﻮ！ﻪ ت５ره کﻮل ،د اوبﻮ ＄گ تﻪ ﻻس اچﻮل ،پﻪ شا
تﻠﻞ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫ５ﻮاد ت５ر تارﻳخ تﻪ ﻧظر واچﻮي او پﻪ ﻫﻐﻪ بﻬﻴر ک ３دې د پ５ﻐﻠ ３ﻣﻼﻟ３
پﻪ اتﻠﻮﻟ ９ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او بﻠﻪ ورځ دې ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.

ﻧ５کﻤرﻏﻪ ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دى چ ３د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻧاوړو ک７ﻧﻮ پﻨد واخﻠﻲ او پخپﻠﻪ ﻳ ３سرتﻪ و
ﻧﻪ رسﻮي.
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ﻻﻧدې شﻌر وﻟﻮﻟئ ،پر ﻣﻔﻬﻮم ﻳ＄ ３ان پﻮه او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
پــﻪ آزار د ﻣظﻠﻮﻣاﻧــﻮ حاﻳــﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
ﻟــﻪ ﻟﻮگــﻲ د ســﻮﻳﻮ زړوﻧــﻮ ﻏاﻓــﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
د ！ﻮپــک د تــﻮرې ﻏــﻮڅ بــﻪ ＇＋ــتﻦ روغ کا
ﻣســﻠﻤان د آه پــﻪ ﻏشــﻲ گاﻳــﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
کــﻪ آزار د ﻣســﻠﻤان د چــا ﻣطﻠــب وي
دا ﻣطﻠــب ﻳــ ３تــر ﻗﻴاﻣتــﻪ حاصــﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
ﻫســ ３خــﻮى کــﻮه چــ ３ﻧــﻮر ﻋاﻟــﻢ دې ســتاﻳﻲ
تــﻪ پــﻪ خپﻠــﻪ د خپــﻞ ＄ــان پــﻪ ســتاﻳﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
پــﻪ جﻬــان بــده خــﻮاري ﻧشــتﻪ تــر ســﻮاﻟﻪ
کــﻪ دې زده د خپﻠــﻪ پــﻼره ســاﻳﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
ســتا د حســﻦ ﻳــاد زﻣــا پــﻪ زړه کــ ３ﻟﻴک شــﻮل
دﻏــﻪ ﻧﻘــش ﻣــ ３ﻟــﻪ خاطــره زاﻳــﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
＇ــﻮ دې روح پــﻪ تــﻦ کــ ３شــتﻪ دى اې کاﻣــگاره
ﻳــﻮ ســاﻋت د دﻳــﻦ ﻟــﻪ چــارو کاﻫــﻞ ﻣــﻪ شــﻪ
»کاﻣگارخ＂ک«
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اووم ﻟﻮست

ډراﻣﻪ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟

د ﻳﻮې ژب ３ادبﻴات ،کﻪ ﻟﻴکﻠﻲ وي او ﻳا شﻔاﻫﻲ ،د وﻟس د ﻣخﻴﻨ ،３ﻓرﻫﻨگ！ ،ﻮﻟﻨﻴز
او سﻴاسﻲ شﻌﻮر ＊کارﻧدوى او پﻪ ډ４رو حاﻟتﻮﻧﻮ ک ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣخک） او
ﻻر＊ﻮد حﻴثﻴت ﻟري！ .ﻮﻟﻨﻪ ﻫﻐﻪ خﻮاتﻪ بﻴاﻳﻲ چ ３وخت او شراﻳط ﻳ ３ﻏﻮ＊تﻨﻪ کﻮي.
د ظاﻟﻢ ﻻس ﻟﻪ ﻣظﻠﻮم ＇خﻪ ﻟﻨ６وي！ .ﻮﻟﻨﻴزې ﻧاخﻮاﻟ ３خﻠکﻮ تﻪ بﻴاﻧﻮي او ﻟﻪ ﻫﻐ３
＇خﻪ د خﻼصﻮن ﻻر ورتﻪ ＊ﻴﻲ .کﻴسﻪ ،ﻧاول ،روﻣان ،ډراﻣﻪ او  ...ب５ﻼ ب５ﻞ ادبﻲ
ډوﻟﻮﻧﻪ او ژاﻧروﻧﻪ دي چ ３پﻪ خپﻞ وار د وﻟسﻮﻧﻮ د پخﻮاﻧﻴﻮ ،اوسﻨﻴﻮ او ﻳا راتﻠﻮﻧکﻮ
پ＋５ﻮ او ژوﻧد ﻫﻴﻨداره ده.
پﻪ ﻟسﻢ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻣﻮ د ﻟﻨ６ې کﻴس ３پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ ک７ل .دﻟتﻪ پﻪ ﻟﻨ ６ډول
د پ＋تﻮ ډراﻣ ３پﻪ اړه خبرې کﻮو.
تاسﻮ بﻪ ﻫرو ﻣرو د ډراﻣ ３ﻧﻮم اور４دﻟﻰ وي .ستاسﻮ پﻪ اﻧد ډراﻣﻪ ＇ﻪ شﻰ دى؟
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ډراﻣﻪ ﻳا ﻧﻨداره د ﻳﻮﻧاﻧﻲ ژب ３ﻟﻪ "ډراو" ＇خﻪ جﻮړه شﻮې او ﻣﻌﻨا ﻳ ３ﻓﻌﻞ او ﻋﻤﻞ دى .ډراﻣﻪ
او ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره ﻧﻪ شﻠﻴدوﻧکﻲ اړﻳک ３ﻟري .پر دې بﻨس ډراﻣ ３تﻪ پﻪ "ﻓﻌﻞ سره ＊ﻮدﻧﻪ"
ﻫﻢ وﻳﻼى شﻮ .د ﻳﻮې ﻣﻮخ ３د ＇رگﻨدتﻴا ﻟپاره ډراﻣﻪ تر ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮره او اﻏ５زﻣﻦ ﻋﻤﻞ دى.
د جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ ３ډراﻣﻪ درې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري.
 _١د س＂ﻴج ډراﻣﻪ _٢ ،راډﻳﻮﻳﻲ ډراﻣﻪ _٣ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻲ ډارﻣﻪ( .ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ او ﻧﻨدارې پﻪ ک３
را＄ﻲ ).ﻫره ﻳﻮه ﻳ＄ ３اﻧگ７ې ژبﻪ او وساﻳﻞ ﻟري.
د ﻣﻨ％پاﻧگ ３ﻟﻪ ﻣخ ３ډراﻣﻪ پﻪ دوو ډوﻟﻮﻧﻮ ده.
 _١تراژﻳکﻪ ﻳا تراژﻳدي ډراﻣﻪ _٢ ،کﻮﻣﻴکﻪ ﻳاخﻨدﻧ ９ډراﻣﻪ
تراژﻳدي ﻫﻐ ３ډارﻣ ３تﻪ واﻳﻲ چ ３د ﻏﻢ ،درد ،وﻳر او ژړا حاﻟت او پ ３＋５پک ３راﻏﻠ ３وي .د
کﻮﻣﻴ６ي اصطﻼح د ﻫﻐ ３ډراﻣ ３ﻟپاره کارول ک８５ي چ ３خﻮ＊ﻲ ،خﻨدا او ﻧﻴکﻤرﻏﻲ پک３
ﻧﻐ＋ت ３وي.
د رام بنس ز ت
 _١کﻴسﻪ :ﻫره ډارﻣﻪ باﻳد ﻳﻮه خﻮﻧدوره کﻴسﻪ وﻟري .کﻴسﻪ چ＇ ３ﻮﻣره اﻧساﻧﻲ ﻓطرت او
بشري ژوﻧد تﻪ ﻧژدې وي ،ﻫﻐﻮﻣره ډراﻣﻪ ＊کﻠ ３وي.
 _٢ترتﻴب (پﻼټ) ﻳا اډاﻧﻪ .پﻪ کﻴسﻪ ک ３د پ＋５ﻮ ﻧظﻢ ،اوډون او ترتﻴب تﻪ واﻳﻲ .ډارﻣﻪ پر دﻏﻪ
اډاﻧ ３وﻻړه ده .اډاﻧﻪ ﻳا پﻼټ دوﻣره ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ت７ﻟ ３او راک＋ﻠ ３وي چ ３د ﻳﻮې کﻠﻤ ３ﻟﻪ
اﻳستﻮ سره وراﻧﻴ８ي .پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ اډاﻧﻪ ک ３ﻟﻨ６ﻳز ،پرﻟﻪ پسﻴﻮاﻟﻰ او ﻧظﻢ ﻟﻮى ارز＊ت ﻟري.
 _٣پﻴﻞ ،اوج او پاى :د ډراﻣ ３پﻴﻞ ＊اﻳﻲ داس ３وي چ ３ﻟﻮستﻮﻧکﻲ ،اورﻳدوﻧکﻲ او ﻟﻴدوﻧکﻲ
ﻟﻪ ＄ان سره ﻳﻮسﻲ .د کﻴس ３پﻴﻞ د کﻴس ３اوج تﻪ ﻻر ﻫﻮاروي .د ډراﻣ ３پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د ب５ﻼ
ب５ﻠﻮ ﻟﻮبﻐاړو (کرک＂روﻧﻮ) تر ﻣﻨ！ ＃کر ﻳا کشﻤکش راﻣﻨ％تﻪ ک８５ي چ ３دې تﻪ د ډارﻣ＇ ３ﻮکﻪ
ﻳا اوج واﻳﻲ .دا ﻏﻮ！ﻪ بﻴا د ډراﻣ ３پﻪ پاى ک ３اﻳﻠﻪ ک８５ي .د ډراﻣ ３پاى باﻳد ﻣﻨطﻘﻲ وي او د
ﻟﻮستﻮﻧکﻲ ،اور４دوﻧکﻲ او ﻳا ﻟﻴدوﻧکﻲ زړه تﻪ پر４ﻮ＄ﻲ چ ３د داس ３پ＋５ﻮ پاﻳﻠﻪ ﻫﻤداس３
وي .د ډراﻣ ３ﻟﻴکﻮال تﻪ ＊اﻳﻲ چ ３ډراﻣﻪ پﻪ تصادﻓﻲ او ﻧا＇اپﻪ ډول پاى تﻪ وﻧﻪ رسﻮي.
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ﻟﻮبﻐاړي (کرک＂روﻧﻪ) :د ډراﻣ ３ﻟﻮبﻐاړي ＊اﻳﻲ د ډراﻣ ３پ＋５ﻮ تﻪ سا ورک７ي او داس ３ﻳ ３پر ﻣخ
ﻳﻮسﻲ چ ３پر ﻟﻮستﻮﻧکﻮ ،اور４دوﻧکﻮ ﻳا ﻟﻴدوﻧکﻮ ژور اﻏ５ز و ＊ﻨدي او دا ﻫﻠﻪ شﻮﻧ ３ده چ３
ﻟﻮبﻐاړي د خپﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３ر＊تﻴﻨﻲ استازﻳتﻮب وک７اى شﻲ.
ډﻳاﻟﻮگ او ژبﻪ :پﻪ ډراﻣ ３ک ３داس ３ژبﻪ کارول ک８５ي چ ３د ﻟﻮستﻮﻧکﻮ ،اور４دوﻧکﻮ ﻳا ﻟﻴدوﻧکﻮ
زړه پﻪ ﻣﻮ！ﻲ ک ３کﻠک وﻧﻴسﻲ او خﻮﻧد ورک７ي .ﻫر ﻟﻮبﻐاړي تﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ پﻮﻫ ３سره سﻤﻪ ژبﻪ
کارول پﻪ کار دي ،داس ３ﻧﻪ چ ３د بزگر او ډاک＂ر تﻮپﻴر وﻧﻪ شﻲ.
پﻪ ډراﻣ ３ک ３درې حاﻟتﻮﻧﻮ تﻪ ＄اﻧگ７ى پام اړول ک８５ي:
 _١وخت :داس ３چ ３باﻳد ډراﻣﻪ او ژبﻪ ﻳ ３د ﻳﻮ ﻣﻬال وي .ﻳﻌﻨ ３داس ３وﻧﻪ شﻲ چ ３ډراﻣﻪ
تارﻳخﻲ وي او ژبﻪ ﻳﻲ او سﻨ ９وي او ﻧﻪ داچ ３ﻳﻮ ＄ﻮان تﻪ د زاړه س７ي ﻧﻘش ورک ７شﻮى
وي.
＄ _٢اى :د ډراﻣ ３پ＋５ﻪ چ ３پﻪ کﻮم ＄ا ى ک ３پ８５＋５ي ،باﻳد تصﻮﻳروﻧﻪ ﻳ ３ﻫﻢ د ﻫﻤﻐﻪ
＄اى وي؛ ﻳﻌﻨ ３داس ３ﻧﻪ وي چ ３پ＋５ﻪ پﻪ اﻓﻐاﻧستان او تصﻮﻳروﻧﻪ ﻳ ３د ﻧﻮرې پرﻣختﻠﻠ ３ﻧ７ۍ
وي.
 _٣ﻋﻤﻞ :دې ！ک ３تﻪ پام پﻪ کار دى چ ３ﻋﻤﻞ او ژستﻮﻧﻪ ﻟﻪ پ ３＋５سره ت７او وﻟري؛ ﻳﻌﻨ３
داس ３ﻧﻪ وي چ ３ﻣ７ى شﻮى وي او ﻟﻮبﻐاړي خاﻧدي.
د ډراﻣ ３پﻴﻞ ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧاﻧﻪ شﻮى دى .پﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧان ک ３شاﻋري ډ４ره ﻏﻮړ４دﻟ ３او ډراﻣﻪ
د ﻳﻮﻧاﻧﻲ ادب ارز＊تﻨاکﻪ ＇اﻧگﻪ وه .پﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻣصر ک ３ﻫﻢ د ﻳﻮې ډراﻣ＇ ３رک ﻟگ５دﻟﻰ
چ ３ﻧﻮم ﻳ" ３اﻳپﻲ ډوس" و او د ﻳﻮه واکﻤﻦ "اوسﻲ رس" پﻪ ﻣ７ﻳﻨ＊ ３ﻮدل شﻮې وه .بﻴا ﻳ３
اﻧگرﻳزي ادب تﻪ ﻻر پﻴدا ک７ه .وروستﻪ د ﻫﻨدي او ﻋربﻲ ﻟﻪ ﻻرې پ＋تﻮ تﻪ راﻏﻠﻪ.
پﻪ پ＋تﻮ ک ３ﻟﻮﻣ７ۍ ډراﻣﻪ د ﻋبداﻻکبرخان اکبر "درې ﻳتﻴﻤان" ده .دﻏﻪ ډراﻣﻪ پر ١٩٢٧
ﻣﻴﻼدي کال ک ３ﻟﻴکﻞ شﻮې او روزﻧﻴزه ب２ﻪ ﻳ ３درﻟﻮده .دا ډراﻣﻪ د اتﻤاﻧزﻳﻮ د ﻟ５س ３پﻪ کﻠﻨ９
ﻏﻮﻧ６ې ک ３ﻧﻨدارې تﻪ وړاﻧدې شﻮې وه .د ﻫﻨد د ﻧﻴﻤ ３وچ ３تر و４ش د ﻣخﻪ زﻳاتره ډراﻣ３
د پﻴرﻧگﻲ استﻌﻤار پﻪ وړاﻧدې د ﻣبارزې پﻪ ﻣﻼت ７ﻟﻴکﻞ شﻮې دي .پﻪ پ＋تﻮ ک ３پر ډراﻣﻪ ﻳﻲ
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اصﻮﻟﻮ برابره ډراﻣﻪ اسﻠﻢ خ＂ک ﻟﻴکﻠ ３ده چ ３د "وﻳﻨﻮ جام" ﻧﻮﻣﻴ８ي او پر  ١٩٣٥کال ﻟﻪ
راډﻳﻮ ﻧﻪ خپره شﻮه .د پ＋تﻮ زﻳاتره ډراﻣ ３پﻪ پ＋تﻮﻧخﻮا ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮې دي او اﻓﻐاﻧستان د
اړﻳﻨﻮ وساﻳﻠﻮ د ﻧشتﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ تر ډ４ره ﻟﻪ ډراﻣ ３ب ３برخ ３پات ３شﻮى دى .پﻪ کﻮزه پ＋تﻮﻧخﻮا
ک ３ﻻﻧدې کساﻧﻮ پ＋تﻮ ډراﻣ ３ﻟﻴکﻠﻲ دي:
ﻋبداهلل جان اسﻴر ،ﻋبداﻟخاﻟﻖ خﻠﻴﻖ ،ﻋبداﻟکرﻳﻢ ﻣظﻠﻮم ،اﻣﻴر حﻤزه شﻴﻨﻮاری ،داودشاه
برق ،سﻤﻨدرخان سﻤﻨدر ،ﻣﻴا سﻴد رسﻮل رسا ،ﻳﻮسﻒ ورکزی ،ﻋبداهلل جان ﻣﻐﻤﻮم ،رضا
ﻣﻬﻤﻨدي ،شﻮکت اهلل اکبر ،رحﻤان کاکا خﻴﻞ ،اﻳاز داود زي ،ﻣراد شﻴﻨﻮاری ،اشرف ﻣﻔتﻮن،
رشﻴد دﻫﻘان ،اشرف دراﻧﻲ ،خﻴال بخاري ،وﻟﻲ ﻣحﻤد خﻠﻴﻞ ،ﻋﻤر ﻧاصر ،ډاک＂ر ﻣحﻤد
اﻋظﻢ اﻋظﻢ ،خاﻟﻘداد اﻣﻴد ،گﻞ اﻓضﻞ خان ،ﻧثار ﻣحﻤد خان ،ﻫﻤاﻳﻮن ﻫﻤا ،ﻋابد شاه
ﻋابد ،ﻧﻮراﻟبشر ﻧﻮﻳد ،ساحر اپرﻳدى ،ﻣحب اهلل شﻮق ،ﻫﻤاﻳﻮن ﻫﻤدرد ،ﻓرﻳداهلل احساس
او. ...
پ＋تﻮ ژب ３تﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ژبﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ ډراﻣ ３را ژباړل شﻮې دي چ ３د ﻟطﻴﻒ وﻫﻤﻲ ﻟﻪ اردو
ﻧﻪ ژباړﻟ ３ډراﻣﻪ "د ﻗرطب ３ﻗاضﻲ" او د سراج خ＂ک ﻟﻪ اﻧگرﻳزي ﻧﻪ ژباړﻟ ３ډراﻣ" ３د وﻳﻨز
سﻮداگر" او "ﻣکبث" د ستاﻳﻨ ３وړ دي.
پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د ډراﻣ ３دا ﻟﻴکﻮال د ﻳادوﻟﻮ وړ دي:
پﻮﻫاﻧد ﻋبداﻟحﻰ حبﻴبﻲ ،ﻋبداﻟرؤوف ب５ﻨﻮا ،ف .ﻓضﻠﻲ ،ﻋبداﻟﻤﻨان ﻣﻠگرى ،ﻋبداﻟروف
ﻗتﻴﻞ ،بسﻢ اهلل کﻤکﻰ ،سﻴدجان ﻣﻼل او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

د ډراﻣ ３کﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ ژب" ３ډ راو" ﻧﻪ راوتﻠ ３ده .ﻓﻌﻞ او ﻋﻤﻞ تﻪ واﻳﻲ .ډراﻣﻪ او ﻋﻤﻞ
ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره ﻧﻪ شﻠﻴدوﻧک ３اړﻳک ３ﻟري .پﻪ دې تﻮگﻪ ډراﻣ ３تﻪ پﻪ "ﻓﻌﻞ سره ＊ﻮدﻧﻪ" ﻫﻢ
وﻳﻼى شﻮ .ﻫره ډراﻣﻪ باﻳد ﻳﻮه خﻮﻧدوره کﻴسﻪ او اډاﻧﻪ وﻟري.
ډراﻣﻪ درې برخ ، ３پﻴﻞ ،اوج او پاى ﻟري .پﻴﻞ ﻳ ３باﻳد داس ３وي چ ３ﻟﻮستﻮﻧکﻲ،
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اور４دوﻧکﻲ ﻳا ﻟﻴدوﻧکﻲ ﻟﻪ ＄ان سره ﻳﻮسﻲ .د کﻴس ３پﻴﻞ د کﻴس ３اوج تﻪ ﻻر ﻫﻮاروي .د
ډراﻣ ３پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻟﻮبﻐاړو (کرک＂روﻧﻮ) ترﻣﻨ！ ＃کر ﻳا کشﻤکش راﻣﻨ％تﻪ ک８５ي
چ ３دې تﻪ د ډراﻣ ３اوج واﻳﻲ .دا ﻏﻮ！ﻪ بﻴا د ډراﻣ ３پﻪ پاى ک ３پراﻧﻴستﻞ ک８５ي.
د ډراﻣ ３ﻟﻮبﻐاړي باﻳد ډراﻣ ３تﻪ سا ورک７ي او داس ３ﻳ ３پر ﻣخ ﻳﻮسﻲ چ ３پر ﻟﻮستﻮﻧکﻮ،
اور４دوﻧکﻮ او ﻟﻴدوﻧکﻮ ژور اﻏ５ز واچﻮي .پﻪ ډراﻣﻪ ک ３داس ３ژبﻪ کارول ک８５ي چ ３د
ﻟﻮستﻮﻧکﻮ ،اور４دوﻧکﻮ او ﻳا ﻟﻴدوﻧکﻮ زړه پﻪ ﻣﻮ！ ３ک ３کﻠک وﻧﻴسﻲ او خﻮﻧد ورک７ي.
پﻪ پ＋تﻮ ک ３ﻟﻮﻣ７ۍ ډراﻣﻪ د ﻋبداﻻکبرخان اکبر "درې ﻳتﻴﻤان" ده چ ３پر  ١٩٢٧کال
ﻳ ３ﻟﻴکﻠ ３ده .تر دې وروستﻪ پﻪ پ＋تﻮﻧخﻮا او اﻓﻐاﻧستان ک ３ﻳﻮ شﻤ５رﻟﻴکﻮاﻟﻮ د ډراﻣ３
ﻟﻴکﻠﻮ تﻪ ﻣخﻪ ک７ې ده .د س＂ﻴج ،راډﻳﻮ او تﻠﻮﻳزون ﻟپاره گ ３２ډراﻣ ３ﻳا ﻧﻨدارې ﻟﻴکﻞ
شﻮي دي.
د ډراﻣ ３ب５ﻠگﻪ:

د کﻠﻮ رﻧ％ﻮر
(پرده پﻮرتﻪ ک８５ي).
د پ＋تﻮﻧخﻮا ﻏروﻧﻪ چ＄ ３اى پر ＄اى ﻳ ３پر سر ﻟ８ه واوره ＊کاري ،دوﻣره ﻫسک دي
چ ３تﻪ بﻪ واﻳ ３آسﻤان ﻳ ３د ＊کﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره را！ﻴ شﻮى دى .د شﻨﻮ درو ،پاک ３ﻓضا ،ر１ﻮ
اوبﻮ ﻣﻨظره ﻫﻮﻣره ＊کﻠ ３ده چ ３د اﻧسان روح تازه کﻮي .د زرکﻮ اوازوﻧﻪ او د کﻮﻫسار ﻧسﻴﻢ
س７ى پﻪ ﻧ（ا راوﻟﻲ .ﻫﻐﻪ بﻞ پﻠﻮ تﻪ ارت او ﻟﻮى د＊تﻮﻧﻪ پﻪ ﻧظر را＄ﻲ او د ﻏا！ﻮﻟﻮ پﻪ گﻠﻮﻧﻮ
داس＊ ３کاري ،تﻪ بﻪ واﻳ ３چ ３د خپﻠﻮاک ９جگ７ه ﻳ ３ﻧﻦ خﻼصﻪ شﻮې او پ＋تﻨﻮ زﻟﻤﻴاﻧﻮ دا
＄ﻤکﻪ د د＊ﻤﻦ پﻪ وﻳﻨﻮ ﻟ７ﻟ ３ده .خﻮ چ ３س７ى ﻟ ８ډ４ر ＄ﻴر شﻲ ،د دې ﻏروﻧﻮ پﻪ ﻟﻤﻨﻮ ک３
بﻪ ووﻳﻨﻲ چ" ３پ＋تﻮن" رﻧ％ﻮر پروت او ﻟﻪ رﻧگﻪ ﻳ ３ﻣﻌﻠﻮﻣ８５ي چ ３د کﻠﻮ رﻧ％ﻮر دى .ﻣ ７ﻻ
ﻧﻪ دى ،خﻮ د ده او د ﻣرگ ترﻣﻨ ＃ﻫ ＆５ﻫﻢ پات ３ﻧﻪ دي .کﻠﻪ کﻠﻪ سترگ ３رو ３１ک７ي ،ﻣگر ژر
د ب５ﻬﻮش ９چپﻪ پرې راشﻲ. ...
سر تﻪ ﻳ"３خﻴرات خﻮر" ،پ＋ﻮ تﻪ ﻳ" ３دﻣگر" ،ﻳﻮ اړخ تﻪ ﻳ" ３خان" بﻞ تﻪ ﻳ"３ﻣﻠک"
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ﻧاست دى＇ .ﻠﻮر سره د رﻧ％ﻮر د رﻧ ＃پﻪ شاوخﻮا ک ３خبرې کﻮي.
خان پﻪ ﻗﻬر :اوه ،ﻻ پﻪ ﻻس ک ３ﻳ ３ﻗﻮت شتﻪ! ﻋجبﻪ رﻧ％ﻮر!؟ زﻣا پﻪ خﻴال ！گﻲ
کﻮي.
ﻣﻠک :باﻳد ب ３ﻣاﻟگ ３ډوډۍ ورک ７شﻲ ...د رﻧ％ﻮر داس ３ﻻس ﻏﻮر＄ﻮل خطر ﻧاک
وي!!
دﻣگر :تاس ３ب５ﻐﻤﻪ اوسئ .ﻣا داس ３دم ﻧﻪ دى "پﻮ" ک７ى چ ３دى بﻴا سر راپﻮرتﻪ ک７ي...
خﻮ دا ﻳ ３پﻪ وجﻮد پﻴرى ﻧﻨﻮتﻰ دى .ﻳﻮه "دودکﻪ" بﻪ ﻫﻢ ﻏﻮاړي.
خان :پﻪ ﻫر صﻮرت باﻳد ﻻسﻮوﻧﻪ ﻳ ３وت７ل شﻲ.
خﻴرات خﻮر( :پﻪ ﻋجز) خﻮ ...خﻮ ...خﻮ...
ﻣﻠک :بﻴا ＇ﻪ خﻮسﻰ خﻮسﻰ ﻟرې؟ پﻪ دې باب د چاشﻔاﻋت ﻧشﻮ ﻣﻨﻼى.
خﻴرات خﻮر :تﻮبﻪ ،تﻮبﻪ  ...ﻳﻪ ،ﻳﻪ  ...زه او شﻔاﻋت!
تاس ３ﻣا ﻣﻪ گﻨﻬگاروئ ...خﻮ ،خﻮ ﻳﻮ＇ﻪ( ...پﻪ گﻮتﻪ د رﻧ％ﻮر واسک تﻪ اشاره کﻮي).
ﻣﻠک( :خاﻧدي) ﻫﻪ ،ﻫﻪ ،ﻫﻪ  ...واسک ﻏﻮاړې؟
خﻴرات خﻮر :ﻫﻮ ،د خداى پﻪ جات  ...اوس ﻫﻤدا ﻳﻮ واسک کﻔاﻳت کﻮي.
خان :واخﻠﻪ ،واخﻠﻪ ... ،ستا خﻮ ﻫ ＆５ﻣ４７ده ﻧشتﻪ!
(د رﻧ％ﻮر واسک کاږي او ﻣﻠک ﻳ ３ﻻسﻮﻧﻪ ت７ي ،دﻣگر ﻳ＇ ３پﻠﻴﻮ تﻪ ﻻس اچﻮي او
واﻳﻲ):
دﻣگر :زه ﻧﻮ تر چا پاتﻪ ﻳﻢ  ...دا ﻳ ３ﻫﻢ زﻣا!
(رﻧ％ﻮر سترگ ３رو１ﻮي ،پﻪ ډ４ر ﻗﻬر شاوخﻮا گﻮري).
دﻣگر :ﻓضﻞ ،ﻓضﻞ ،ﻓضﻞ؟ ﻣﻠک کاکا د رﻧ％ﻮر پﻴرى سترگﻮ تﻪ راﻏﻠﻰ ...؟!
خﻴرات خﻮر :ﻫﻮ ،ﻫﻮ سترگ ３ﻳ ３بدې سرې شﻮې ＇ ...ﻪ ﻧﻮرې بﻼوې پﻪ سترگﻮ
وﻳﻨﻲ.
ﻣﻠک :چاره ﻳ＇ ３ﻪ ده؟
خان :باﻳد سترگ ３ﻳ ３ﻫﻢ وت７ل شﻲ....
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ﻣﻠک＊ :ﻪ دې ووﻳﻞ  ...د رﻧ％ﻮرحال بد دى ،باﻳد ﻫ ＆５شﻲ تﻪ وﻧﻪ گﻮري ...د رﻧ％ﻮر
ﻟپاره استراحت ضرور دى .ﻣﻮږ باﻳد خپﻞ رﻧ％ﻮر ＇ﻮ ﻣﻮ تﻮان وي ،ﻫﻤداس ３وﻳده وساتﻮ،
وﻳ＋ﻮاﻟﻰ ﻳ ３خطرﻧاک دى!!
！ﻮل پﻪ گ６ه :باﻟکﻞ درست!
(د رﻧ％ﻮر سترگ ３ﻫﻢ ت７ي .رﻧ％ﻮر ﻟ ８ﻟ ８پﻪ ﻫﻮښ را＄ﻲ).
رﻧ％ﻮر＇ :ﻪ کﻮئ؟ ＇ﻪ راﻧﻪ ﻏﻮاړئ؟
تاس ３خﻮ زﻣا ﻫر＇ﻪ را＇خﻪ ﻏصب ک７ل .زﻣا د باغ ﻣ５ﻮې ،د ＄ﻤک ３ﻏﻠ ３او ﻧﻮر ﻧﻌﻤتﻮﻧﻪ
تاس ３وخﻮړل .زه ﻣﻮ پﻪ وچﻪ ډوډۍ وﻏﻮﻟﻮﻟﻢ ... .وﻳﻨ ３ﻣﻮ راوچ ３ک７ې ،ب ３واکﻪ شﻮم ،پﻪ
رﻧ ＃اختﻪ شﻮم  ...بﻴا ﻻ ﻫﻢ پﻪ دې حال ک ３را＇خﻪ وﻳر８４ئ .ﻻسﻮﻧﻪ ﻣﻮ راوت７ل .اوس ﻳﻮازې
دا کتﻞ ﻣﻮ ﻫﻢ راباﻧدې پﻴروزو ﻧﻪ دي؟ وﻟ ３ظاﻟﻤاﻧﻮ؟
خﻴرات خﻮر :اهلل تﻮبﻪ ،پرت ３او چ＂ﻴات ﻳ ３شروع ک７ل .ﻣا وﻳﻞ چ ３خﻴرات وک７ئ،
خﻴرات  ...تاس ３وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .اهلل ﻓضﻞ!
رﻧ％ﻮر :چ＂ﻴات ﻧﻪ دي ،ر＊تﻴا واﻳﻢ  ...تاس ３د خپﻠ ３گ＂ ３ﻟپاره زﻣا وﻳﻨ ３راوچ ３ک７ې .زه
ﻣﻮ ست７ى ستﻮﻣاﻧﻪ ک７م .کﻠﻮﻧﻪ کﻠﻮﻧﻪ ک８５ي چ ３تاس ３زﻣا د ﻻس گ＂ ３را＇خﻪ اخﻠئ .جاﻣ３
ﻣ ３راﻧﻪ کاږئ .ﻫر＇ﻪ خﻮرئ ،خﻮ زﻣا د صحت ﻏﻢ ﻧﻪ خﻮرئ ... .اوس ﻣﻮ د خپﻠ ３گ＂３
ﻟپاره پﻪ بستر ک ３اچﻮﻟﻰ ﻳﻢ .کﻮم وخت چ ３زﻣا ﻫر ＇ﻪ خﻼص شﻲ ،بﻴا بﻪ ﻧﻮ ﻣا پر８４دئ او
تاسﻮ بﻪ( ...دﻟتﻪ خﻴرات خﻮر پﻪ خﻮﻟﻪ ﻻس ږدي او دﻣگر سر ＊ﻮروي).
دﻣگر :خداى دې زﻣﻮږ کﻮر او کﻠﻰ ﻟﻪ شﻴطاﻧﻪ وساتﻲ ... .دا د شﻴطان خبرې او ډ４ر
بد شگﻮن دى ... .ﻟکﻪ چ ３پﻴرى ﻳ ３خﻮﻟ ３تﻪ راﻏﻰ .باﻳد ژر ﻳ ３خﻮﻟﻪ وت７ﻟﻪ شﻲ چ ３ﻧﻮر
＇ﻮک ﻳ ３دا پرت ３واﻧﻪ اوري.
！ﻮل پﻪ گ６ه :ب５شکﻪ!!
ﻣﻠک :ﻫﻮ ،ﻳﻮ رﻧ％ﻮر باﻳد دوﻣره وﻧﻪ وﻳر８４ي.
خان :ژر ﻳ ３خﻮﻟﻪ پ＂ﻮئ چ ３ﻧﻮر پﻪ دې رﻧ ＃اختﻪ ﻧشﻲ.
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(د رﻧ％ﻮر خﻮﻟﻪ ﻫﻢ ت７ي .پﻪ دې وخت ک ３د شﻨﻮ درو ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ د وﻳ＋ﻮ زﻟﻤﻴاﻧﻮ ډﻟﻪ ﻟ５دل
ک８５ي چ ３د رﻧ％ﻮر خﻮاتﻪ رارواﻧﻪ ده او د وﻳ＋ﻮاﻟﻲ تراﻧﻪ واﻳﻲ)*.
(*) د ﻋبداﻟرؤف ب５ﻨﻮا ﻟﻴکﻨﻪ

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻫر ﻳﻮ دې پﻪ خپﻞ وار ﻻﻧدې در４ﻮ
پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ:
اﻟﻒ :د جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ ３ډراﻣﻪ ＇ﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري؟ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３واخﻠئ.
ب  :د ﻣﻨ％پاﻧگ ３ﻟﻪ ﻣخ ３ډراﻣﻪ پﻪ ＇ﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ده؟ ﻫر ﻳﻮه ﻳ＇ ３ﻪ شﻰ ＇رگﻨدوي؟
ج :ﻳﻮه ډراﻣﻪ ＇ﻮ بﻨس＂ﻴز تﻮکﻲ ﻟري؟ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３واخﻠئ.
 _٢د زده کﻮوﻧکﻮ شپ ８دوه کسﻴزې ډﻟ ３دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .درې ﻟﻮﻣ７ۍ دوه
کسﻴزې ډﻟ ３دې پﻪ خپﻞ وار ﻳﻮه تراژﻳدي او دوﻳﻤﻪ درې کسﻴزه ډﻟﻪ دې ﻳﻮه کﻤﻴ６ي ﻧﻨداره د
حرکاتﻮ ﻟﻪ ﻻرې تﻤثﻴﻞ ک７ي.
 _٣ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ودې واﻳﻲ چ ３د ډراﻣ ３د بﻴان ژبﻪ
＊اﻳﻲ ＇ﻨگﻪ وي .ب５ﻠگﻪ دې وړاﻧدې ک７ي.
 _٤ﻳﻮ بﻞ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ودې واﻳﻲ چ ３ﻳﻮه کﻤﻴ６ې ډراﻣﻪ
خپﻞ پﻴﻐام ＇ﻨگﻪ ﻟﻴدوﻧکﻮ تﻪ وړاﻧدې کﻮي.
！ _٥ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې سﻮچ وک７ي چ ３پﻪ ډراﻣﻪ ک ３وخت＄ ،اى او ﻋﻤﻞ ＇ﻪ ﻣﻌﻨا ﻟري.
د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دې درې تﻨﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې ﻫﻐﻪ بﻴان ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫ（ﻪ وک７ي پﻪ خپﻠﻮ کﻮرﻧﻮ ک ３ﻳﻮه ﻟﻨ６ه ډراﻣﻪ وﻟﻴکﻲ .ﻣﻮضﻮع دې
پخپﻠﻪ و！اکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې ﻫﻐﻪ پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３وﻟﻮﻟﻲ.
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اتﻢ ﻟﻮست

باﻳزﻳد رو＊ان

د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ ﻏﻮر＄ﻨگ د ت５ري او زور پﻪ وړاﻧدې د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د ﻣبارزې ﻳﻮ رو＊اﻧﻪ ﻓصﻞ
دى او پﻪ اﻓﻐاﻧﻲ تارﻳخ ک ３ﻳﻮ ＇رگﻨد او رو＊اﻧﻪ درﻳ ＃ﻟري .د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ ﻳﻮه
ستره ＄اﻧگ７تﻴا داده چ ３د خﻠکﻮ د تﻨﻮﻳر او د ！ﻮﻟﻨﻴز ﻋداﻟت د تبﻠﻴﻎ ﻟپاره ﻳﻮ پﻴﻐام ﻫﻢ
ﻟري .د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ اﻳدﻟﻮژي د شکﻞ پﻪ ﻟحاظ ﻋرﻓاﻧﻲ او تصﻮﻓﻲ ب２ﻪ ﻟري ،خﻮ د ﻣحتﻮا
پﻪ ﻟحاظ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ازادي ب＋ﻮﻧکﻰ ﻏﻮر＄ﻨگ دى .د دې ﻏﻮر＄ﻨگ پﻪ سر ک ３باﻳزﻳد
رو＊ان و .ﻏﻮاړو د ﻧﻮرو وتﻠﻮ شاﻋراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ پﻪ ﻟ ７ک ３چ ３پﻪ ت５رو ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ
وپ５ژﻧدل ،دﻟتﻪ باﻳزﻳد رو＊ان دروپ５ژﻧﻮ.
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رو＊ان چ ３اصﻠﻲ ﻧﻮم ﻳ ３باﻳزﻳد دى ،پﻪ  ٩٢٦ﻫـ.ق .ک ３د پﻨجاب پﻪ جاﻟﻨدر ک ３زﻳ４８دﻟﻰ
دى .پﻼر ﻳ ３شﻴخ ﻋبداهلل ﻧﻮﻣﻴده .شﻴخ ﻋبداهلل پﻪ اصﻞ ک ３د کﻨدﻫار اورﻣ ７و.
ﻟﻪ کﻨدﻫاره د وزﻳرستان کا１ﻲ گﻮرم تﻪ (د وزﻳرستان د بدر پﻪ وادۍ ک ３د ﻏره ﻟﻤﻨ ３تﻪ ﻳﻮ ＄اى
دى چ ３پﻪ پ＋تﻨﻮ ک ３شﻬرت ﻟري ).ﻻړل او ﻫﻠتﻪ ﻣﻴشت شﻮل .رو＊ان واﻳﻲ ،زﻣا پﻼر
ﻋبداهلل ﻗاضﻲ د ﻣحﻤد زوى و .کﻮرﻧ ９ﻣﻮ اﻧصاري ده .ﻣحﻤد دوﻟس زاﻣﻦ درﻟﻮدل چ ３پﻪ
دوى ک ３ﻋبداهلل پﻪ ﻓضﻴﻠت ﻣشﻬﻮر و او ﻗاضﻲ تﻮب ﻳ ３کاوه .د ﻣحﻤد بﻞ زوى خداﻳداد
ﻧﻮﻣﻴد چ ３زوى ﻳ ３خﻮاجﻪ اسﻤﻌﻴﻞ د ﻋبداهلل وراره و .دﻏﻪ س７ي تﻪ باﻳزﻳد ﻋﻘﻴدت درﻟﻮد.
د ﻣخزن اﻻسﻼم ﻟﻴکﻮال ،اخﻮﻧد دروﻳزه واﻳﻲ ،د وزﻳرستان پﻪ کا１ﻲ گﻮرم ک ３د پ＋تﻨﻮ ＇ﻮ
ﻗب５ﻠ ３سکﻮﻧت ﻟري چ ３اورﻣ ７او اﻧصاري ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻗبﻴﻠﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي .ﻣﻴارو＊ان
ﻟﻪ اﻧصاري ﻗبﻴﻠ＇ ３خﻪ دى چ ３دﻏﻪ ﻗبﻴﻠﻪ پﻪ ﻋﻠﻢ ،صﻼح او تﻘﻮا ک ３ﻣشﻬﻮره ده .دروﻳزه
ﻟﻴکﻲ" :پﻮه شﻪ اى زوﻳﻪ چ ３د کا１ﻲ گﻮرم د سﻴﻤ ３پﻪ اورﻣ ７اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ک ３د ﻋبداهلل پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ
س７ى و ﻟﻪ پﻮﻫ ３او صﻼح سره .ﻫﻐﻪ د ﻋاﻟﻤاﻧﻮ او صاﻟحاﻧﻮ ﻟﻪ اوﻻدې ＇خﻪ و .د ﻗضا ﻟﻪ ﻣخ３
د ﻫﻐﻪ د باﻳزﻳد پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ زوى پﻴدا شﻮ ". ...بﻞ ＄اى ﻟﻴکﻲ" :د باﻳزﻳد پﻼر او ﻧﻴکﻪ دواړه د
اورﻣ ７ﻋاﻟﻤان وو .ﻫﻢ ر＊تﻴﻨﻲ وو پﻪ دﻳﻦ ک".３
باﻳزﻳد رو＊ان پﻪ داس ３ﻳﻮې کﻮرﻧ ９ک ３ﻟﻮى شﻮ .د خپﻞ ﻋصر دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻘﻪ ،تﻔسﻴر،
حدﻳث ،اخﻼق او تصﻮف ﻳ ３ﻟﻮستﻲ وو .باﻳزﻳد ﻳﻮ رﻳاضت کﻮوﻧکﻰ او د روحاﻧﻴت پﻠﻮي
و .پﻴاوړى ﻣبﻠﻎ او ﻣجاﻫد و .پﻨ％ﻪ کاﻟﻪ ﻳ ３پﻪ کﻮر ک ３پﻪ رﻳاضت ت５رک７ل .پﻪ دې ډول د باﻳزﻳد
ﻧاﻓذ شخصﻴت او اﻏ５زﻣﻦ تبﻠﻴﻐﻲ ﻗﻮت او د ﻣشرتابﻪ وړتﻴا د ＇７５ﻟﻮ او پﻠ＂ﻠﻮ وړ خﻮاوې دي.
پر خﻠکﻮ د ده شخصﻴت اﻏ５زه کﻮﻟﻪ او د ده خبرې بﻪ ﻳ ３پﻪ ﻋﻘﻴدت او اخﻼص اور４دې.
رو＊ان پﻪ ＇ﻠﻮرو ژبﻮ پ＋تﻮ ،ﻓارسﻲ ،ﻋربﻲ او پﻨجابﻲ پﻮﻫﻴده او پﻪ دﻏﻮ ＇ﻠﻮرو ژبﻮ ﻳ ３ﻟﻴکﻞ
او ﻟﻮستﻞ ﻫﻢ کﻮل .پﻪ پ＋تﻮ ﻟﻴکﻨﻪ ک ３ﻳﻮ خاص سبک ﻟري چ ３ترده د ﻣخﻪ ﻳ ３پﻪ پ＋تﻮ ک３
ﻧﻮرې ب５ﻠگ ３ﻟﻴدل شﻮې ﻧﻪ دي.
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تر ده د ﻣخﻪ د پ＂ ３خزاﻧ ３ﻣﻨظﻮﻣ ３ﻟرﻏﻮﻧ！ ３ﻮ！ ３او د سﻠﻴﻤان ﻣاکﻮ د تذکرې ﻣﻨثﻮرې ﻧﻤﻮﻧ３
( ٦١٢ﻫـ ١٢١٥ .م ).ﻟرو چ ３د پ＋تﻮ ژب ３د ﻧظﻢ او وﻳﻨا ﻟﻪ سﻤﻮن سره برابرې دي؛ ﻳﻌﻨ３
ﻫﻐﻪ ډول چ ３خﻠک پ＋تﻮ واﻳﻲ ،ﻟﻴکﻮال ﻫﻢ پﻪ ﻫﻐﻪ ډول خپﻞ ﻣطﻠب سﻢ ﻟﻴکﻲ .پﻪ ﻋربﻲ
ادب ک ３اتﻪ سﻮه کاﻟﻪ د ﻣخﻪ ﻳﻮ راز ﻓﻨﻲ ﻧثر ﻫﻢ باب شﻮى و چ ３جﻤﻠﻮ بﻪ ﻳ ３سجﻊ درﻟﻮده.
ﻟﻴکﻮال بﻪ داس ３ﻣسجﻊ جﻤﻠ ３سره جﻮړوﻟ ３چ ３د پاى کﻠﻤ ３بﻪ سره ﻳﻮ رﻧگﻪ او ﻣﻮزوﻧ３
وې.
رو＊ان خپﻞ پ＋تﻮ ﻧثر پﻪ دﻏﻪ ډول ﻓﻨﻲ او ﻣسجﻊ ډول ﻟﻴکﻠﻰ دى .خپﻠﻪ رو＊ان ددﻏﻪ سبک
ﻏﻮره کﻮل ﻳﻮ اﻟﻬاﻣ ３ﻏ ８بﻮﻟﻲ چ ３ورتﻪ ووﻳﻞ شﻮ:
"او باﻳزﻳده ،وک＋ﻪ خﻴراﻟبﻴان ،پﻪ ﻫﻐس ３اﻟحان چ ３ﻳ ３بﻪ ﻟﻮست سﻮرة رحﻤﻦ".
خﻴراﻟبﻴان د پ＋تﻮ ﻳﻮ پخﻮاﻧﻰ پ５ژﻧدل شﻮى کتاب دى چ ３ترﻣﻮږ رارس５دﻟﻰ دى .خﻴراﻟبﻴان
د پ＋تﻮ ＄اﻧگ７و تﻮرو ﻟپاره ＄اﻧتﻪ ب ３２او اﻣﻼ ﻟري.
تر رو＊ان وروستﻪ اخﻮﻧد درو４زه خپﻞ پ＋تﻮ او ﻓارسﻲ ﻣخزن اﻻسﻼم ( ١٠١٥ﻫـ١٦٠٥ _.م).
شاوخﻮا وﻟﻴکﻪ چ ３د ﻣﻮضﻮع ﻟﻪ پﻠﻮه ﻟﻪ خﻴراﻟبﻴان او رو＊ان سره ﻣخاﻟﻔت ＊ﻴﻲ ،خﻮ د
سبک او اﻧشاء ﻟﻪ ﻣخ ３د رو＊ان پﻴروي او تﻘﻠﻴد کﻮي .تر دې وروستﻪ پﻪ پ＋تﻮ ک ３ډ４ر ﻣﻨثﻮر
کتابﻮﻧﻪ راوتﻠﻲ دي او ！ﻮﻟﻮ د پﻴر رو＊ان د سبک پﻴروي ک７ې ده.
د رو＊ان ﻻﻧدې تاﻟﻴﻔات ﻣﻮږ تﻪ ＇رگﻨد دي:
 - ١خﻴراﻟبﻴان پﻪ پ＋تﻮ ،ﻓارسﻲ ،ﻋربﻲ او پﻨجابﻲ ژبﻮﻟﻴکﻞ شﻮى دى،
 - ٢ﻣﻘصﻮداﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ ،پﻪ ﻋربﻲ ژبﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى،
 - ٣صراط اﻟتﻮحﻴد ،پﻪ ﻓارسﻲ ژبﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى دى،
 – ٤ﻓخراﻟطاﻟبﻴﻦ،
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باﻳزﻳد رو＊ان د ﻳﻮ پﻮه س７ي پﻪ تﻮگﻪ د وخت د ＊ک５ﻼک پر خﻼف ﻟﻪ ﻋﻘﻴدوي ﻣحاذ ＇خﻪ
جگ７ه پﻴﻞ ک７ه .رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ د ﻳﻮې ﻣﻠﻲ اﻳدﻳاﻟﻮژۍ پﻪ پﻴروۍ رااوچت شﻮ .ده پﻪ ډاگﻪ
وﻳﻞ ،ﻫر＇ﻮک چ ３خپﻞ ＄ان ﻧﻪ پ５ژﻧﻲ ،خپﻞ خداى ﻫﻢ ﻧشﻲ پ５ژﻧدﻻى .رو＊ان ووﻳﻞ ،د
خداى پﻪ ﻧزد ！ﻮل اﻧساﻧان ﻣساوي دي .اصﻞ و ﻧسب او دﻧﻴاﻳﻲ اﻋتبار ＇ﻪ اﻫﻤﻴت ﻧﻪ ﻟري.
کﻠﻪ چ ３باﻳزﻳد د پﻴرور＊ان پﻪ ﻟﻘب د اﻋتبار خاوﻧد شﻮ ،ﻫﻐﻪ خﻠک ﻳ！ ３ﻮل ترشاوخﻮا را！ﻮل
شﻮل چ ３د وخت د استبداد تر ﻓشار ﻻﻧدې ＄پﻞ شﻮي وو .د رو＊ان تﻌﻠﻤﻴات چ ３سرب５ره
پر ﻣذﻫبﻲ ﻫﻐﻪ ﻳ ３ﻣﻠﻲ ارز＊ت ﻫﻢ درﻟﻮد ،داس ３ﻗدرت وﻧﻴﻮ چ ３ﻫ５چا ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＇خﻪ سر
ﻧشﻮ ﻏ７وﻻى.
د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ اﻳدﻳاﻟﻮژﻳکﻲ ارز＊ت دادى چ ３ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣذﻫبﻲ ﻋﻘﻴدې سره ﻣﻠﻲ
ﻣبارزه ﻣﻠگرې ک７ه او خپﻠﻮ ﻣر４دواﻧﻮ تﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻣذﻫبﻲ تﻌﻠﻴﻢ سره تﻮره ﻫﻢ پﻪ ﻻس ورک７ه.
د گﻮرگاﻧﻲ دربار پﻠﻮﻳاﻧﻮ چ ３ﻫر ＇ﻮﻣره زور وﻟگاوه ،د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ ＇راغ ﻳ ３ﻣ ７ﻧﻪ
ک７اى شﻮ .رو＊ان ＄ان د پ＋تﻨﻮ ﻣشر باﻟﻪ او د ده زوى جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻫﻢ ＄ان د پ＋تﻨﻮ پاچا
گا１ﻪ .دوى خزاﻧﻪ او تشکﻴﻼت درﻟﻮدل او د جگ７و شکﻞ ﻳ ３گﻮرﻳﻼﻳﻲ و .رو＊ان پﻪ پاى ک３
جﻞ وواﻫﻪ او پﻪ ٩٨٥م .کال ک ３ﻣ ７شﻮ .د رو＊ان ﻣﻠﻲ ﻣبارزې تﻘرﻳبا  ١٦٠کاﻟﻪ دوام وک７
او ﻟﻪ کﻨدﻫار＇خﻪ تر سﻮاتﻪ او ﻟﻪ اباسﻴﻦ ＇خﻪ ترکابﻠﻪ پﻮرې ！ﻮﻟﻪ سﻴﻤﻪ ﻳ ３د گﻮرگاﻧﻴاﻧﻮ ﻟپاره
ﻳﻮ تﻨﻮر گر＄ﻮﻟ ３وه.
د خﻴراﻟبﻴان ﻣﻮضﻮع:
د خﻴراﻟبﻴان ډ４ره برخﻪ پ＋تﻮ ده .د پ＋تﻮ جﻤﻠﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د ﻗرآن ﻋظﻴﻢ آﻳتﻮﻧﻪ او ＄ﻴﻨ３
حدﻳثﻮﻧﻪ ﻳا ﻋربﻲ ﻣﻘﻮﻟ ３د دﻟﻴﻞ پﻪ ډول راوړل شﻮي دي .د ﻗرآﻧﻲ آﻳاتﻮ ﻓارسﻲ تحت اﻟﻔظ
ترجﻤ ３ﻫﻢ د کتاب پر حاشﻴﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮي دي .ﻳﻮازې د کتاب پﻪ پﻴﻞ ک ３د پﻨجابﻲ ﻟﻬج３
＄ﻴﻨ ３جﻤﻠ ３ﻫﻢ ﻟﻴدل ک８５ي.
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د خﻴراﻟبﻴان ﻣضاﻣﻴﻦ ！ﻮل شرﻋﻲ احکام او ﻋﻘاﻳد او د تصﻮف او اخﻼﻗﻮ ﻣباحث دي ،د
حﻼل او حراﻣﻮ بﻴان دى او دا ！ﻮل د حﻨﻔﻲ ﻓﻘﻬ ３ﻟﻪ کتابﻮﻧﻮ ＇خﻪ رااخﻴستﻞ شﻮي دي ،ﻟکﻪ
ﻫداﻳﻪ ،کﻨز ،ﻗدوري او ﻧﻮر.
پﻪ خپﻠﻪ رو＊ان خﻴراﻟبﻴان داس ３ﻣﻌرﻓﻲ کﻮي:
"ک７ى ﻣ ３دى ،خﻴراﻟبﻴان ،پﻪ ＇ﻠﻮر ژب ،３ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻗرآن .پﻪ ک ３دى ،بﻴان د رشتﻴا د دروغ د
حﻼل د حرام او بﻴان د ک ７و ﻧک ７د ﻫر ﻣﻘام( .د خﻴراﻟبﻴان خطﻲ ﻧسخﻪ)"
دا کتاب ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ پا＇ ３１خﻪ پﻪ حﻤد و ﻧﻌت شروع ک８５ي .ﻧﻮرې برخ ３ﻳ ３پﻨدوﻧﻪ او
اخﻼﻗﻲ تبﻠﻴﻎ ،ﻟﻪ ﻣر－ﻪ ،ﻗبر او د دوزخ ﻟﻪ ﻋذابﻪ ډاروﻧﻪ ده .وروستﻪ بﻴا د شرﻳﻌت ،طرﻳﻘت،
حﻘﻴﻘت او ﻣﻌرﻓت ＇７５ﻧ ３راﻏﻠ ３دي .د شرﻳﻌت پﻪ برخﻪ ک ３د اسﻼم د پﻨ％ﻮ بﻨاوو (تﻮحﻴد،
ﻟﻤﻮﻧ ،＃روژه ،زکات او حج ) بﻴان دى .وروستﻪ د طرﻳﻘت او اخﻼﻗﻮ بﻴان راوړل شﻮى او د
کاﻣﻞ پﻴر د ﻣتابﻌت پﻪ اړه ＇ر－ﻨدوﻧ ３شﻮي دي .د تﻮحﻴد ﻣسئﻠﻪ ﻳ ３ډ４ره ＇７５ﻟ ３او پﻪ آساﻧﻪ
پ＋تﻮ ژبﻪ ﻳ ３بﻴان ک７ې ده .پﻪ ﻫر＄اى ک ３ﻳ ３د دﻟﻴﻞ او برﻫان پﻪ تﻮ－ﻪ د ﻗرآن ﻋظﻴﻢ آﻳتﻮﻧﻪ،
حدﻳثﻮﻧﻪ او د اسﻼﻣﻲ ﻟﻮﻳاﻧﻮ وﻳﻨاوې راوړي دي.
خﻴراﻟبﻴان ﻟﻪ ﻓﻘﻬﻲ احکاﻣﻮ ＇خﻪ ﻳﻮازې د ﻋباداتﻮ برخﻪ پﻪ تﻔصﻴﻞ بﻴان ک７ې او دﻏﻪ احکام
ﻳ ３ﻟﻪ حﻨﻔﻲ ﻣذﻫبﻪ رااخﻴستﻲ دي .د خﻴراﻟبﻴان بﻠﻪ برخﻪ اخﻼق دي .اخﻼق ﻳ ３د اسﻼﻣﻲ
ﻣتصﻮﻓﻴﻨﻮ پﻪ ډول بﻴان ک７ي دي .ﻟﻪ ﻓﻴﻠسﻮﻓاﻧﻪ او حکﻴﻤاﻧﻪ بﻴان ﻳ ３ډډه ک７ې ده.
د خﻴراﻟبﻴان پﻪ بحثﻮﻧﻮ ک ３د شرﻳﻌت پر خﻼف ＇ﻪ شﻰ ﻧشتﻪ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ پر ده او د ده پر
ﻻروﻳاﻧﻮ د اﻟحاد ﻟ５／دﻟﻲ تﻮروﻧﻪ ＄اى ﻧﻪ ﻟري .د خﻴراﻟبﻴان ！ﻮل ﻣضاﻣﻴﻦ او بحثﻮﻧﻪ د ﻓﻘﻬﻲ
ﻋﻘاﻳدو او اخﻼﻗﻮ پﻪ کتابﻮﻧﻮ ک ３د ﻣخﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮي او ده پر پ＋تﻮ اړوﻟﻲ دي.
د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ ﻟﻨ ６ه پﻴژﻧدگﻠﻮي:
رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ د رو＊ان پﻴر ﻟﻪ خﻮا پﻴﻞ شﻮ  .د دې ﻏﻮر＄ﻨگ سﻴاسﻲ ﻣبارزې ﻳﻮه
پﻴ７ۍ پﻪ پر ﻟﻪ پس ３تﻮگﻪ د جﻼل اﻟدﻳﻦ د رو＊ان زوی ،حداد د ﻋﻤر زوی  ،ﻋبداﻟﻘادر د
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حداد زوی او کرﻳﻤداد د جﻼل اﻟدﻳﻦ زوی تر ﻣﻬاﻟﻪ پاﻳ＋ت وﻣﻮﻧد .د سﻴاسﻲ خپﻠﻮاک９
ﻏﻮ＊تﻠﻮ دا ﻏﻮر＄ﻨگ د رو＊ان پﻴر او جﻼل اﻟدﻳﻦ اکبر د واکﻤﻨی پر ﻣﻬال پﻴﻞ اود دې
ﻏﻮر＄ﻨگ وروستی سﻴاسﻲ ﻻر＊ﻮد ،کرﻳﻤداد و چ ３د ﻫﻨدي واکﻤﻦ شاه جﻬان پﻪ وړاﻧدې
ﻳ ３د خپﻠﻮاک ９ساتﻠﻮ د ﻣبارزې ډگر تﻮد ساتﻠی و.
ﻟﻪ ﻋرﻓاﻧﻲ او ادبﻲ پﻠﻮه د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ اﻏﻴزې ﻳﻮازې پﻪ ﻫﻐﻮ پﻴ７ﻳﻮ او د رو＊اﻧﻲ واکﻤﻨ９
پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３ﻣحدودې پات ３ﻧﻪ شﻮې .رو＊ان پﻴر د پ＋تﻮ ﻟﻴکدود او پ＋تﻮ ادب د پراختﻴا او
ودې ﻟپاره ＄اﻧگ７ې ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３پﻴﻞ او د پﻠﻲ کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻳ ３بشپ７ه ژﻣﻨتﻴا درﻟﻮده .د رو＊ان پﻴر
پﻪ زﻳار د خﻴر اﻟبﻴان ﻟﻴکﻞ شﻮی کتاب  ،ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３د ﻫﻐﻪ پﻴر د ﻧصاﻳحﻮ او ﻻر＊ﻮوﻧﻮ
ﻟﻪ اړخﻪ ارز＊تﻤﻦ دی ،بﻠک ３د پ＋تﻮ ﻟﻴکدود او پ＋تﻮ ادبﻲ ﻧثر د تر ！ﻮﻟﻮ پخﻮاﻧ ９بﻴﻠگ ３پﻪ
تﻮگﻪ خﻮرا ﻣﻬﻢ گ２ﻞ ک８５ي.
د رو＊اﻧﻲ ﻧﻬضت ارز＊ت ﻟﻪ ﻋرﻓاﻧﻲ او تصﻮﻓﻲ اړخﻪ زﻳات دی .د دې ﻧﻬضت ﻻروﻳان ﻟﻪ
ﻫﻤاﻏﻪ پﻴﻠﻪ بﻴا تر اوسﻪ د ﻋبادت او رﻳاضت ＄اﻧگ７ې ﻻرې او طرﻳﻘ ３ﻟري چی پﻪ ﻫﻨد،
پ＋تﻮﻧخﻮا او اﻓﻐاﻧستان ک ３پﻴروان ﻟري .پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د تصﻮف ﻟﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ
ﻣﻬﻢ ！ﻮﻟگی ﻫﻤدا رو＊اﻧﻲ طرﻳﻘﻪ ده چ ３رﻳاضت او ﻋبادت ﻳ ３د ﻧﻮرو صﻮﻓﻴاﻧﻪ طرﻳﻘﻮ پﻪ
＇５ر د اﻋتدال خﻮ＊ﻮوﻧکﻲ او ﻟﻪ ﻫر ډول بﻨس＂پاﻟﻨ ３او سخت درﻳ＇ ９％خﻪ پرﻫ５ز کﻮي.
رو＊اﻧﻲ ﻧﻬضت د ﻫﻤدې ＄اﻧگ７ﻧﻮ پر بﻨس د زﻳاتﻮ ＇７５وﻧکﻮ او ﻣحﻘﻘﻴﻨﻮ د پام وړ گر５＄دﻟی
او د ＇７５ﻟﻮ ﻟپاره ﻳ ３زﻳاتﻮ بﻬرﻧﻴﻮ او کﻮرﻧﻴﻮ ＇７５وﻧکﻮ زﻳار اﻳستﻠی دی .د ﻧاروې ،ﻓراﻧس３
 ،پخﻮاﻧﻲ شﻮروي اتحاد ،ﻫﻨد ،پاکستان او زﻳات شﻤ５ر ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻪ خپﻠﻮ
ﻟﻴدﻟﻮرو سره سﻢ د دې ﻧﻬضت ＇７５ﻧﻪ او پﻠ＂ﻨﻪ ک７ې ده＄ .ﻴﻨﻮ دا ﻧﻬضت ﻳﻮ تصﻮﻓﻲ او ﻋرﻓاﻧﻲ
خﻮ＋＄ت گ２ﻠی＄ ،ﻴﻨﻮ بﻴا د خپﻠﻮاک ９د ﻳﻮه ﻏﻮر＄ﻨگ پﻪ تﻮگﻪ ﻳاد ک７ی او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３د
اصﻼحﻲ او کﻠتﻮري خﻮ＋＄ت پﻪ تﻮگﻪ ﻳادوي.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

پﻴر رو＊ان پﻪ ﻣﻴا رو＊ان ،باﻳزﻳد اﻧصاري او باﻳزﻳد ﻣسﻜﻴﻦ ﻣشﻬﻮر و .ﻫﻐﻪ د ﻋبداهلل
زوى او د شﻴخ ﻣحﻤد ﻟﻤسﻰ دى .پﻪ  ٩٢٦ﻫجري ﻛال د پﻨجاب د (جﻠﻨدر) د اورﻣ７و
د ﻛﻠﻲ (برﻛﻲ) پﻪ ﻳﻮې ﻣتﻮسط ３ﻛﻮرﻧ ９ﻛ ３سترگ ３پراﻧستﻲ دي .دا ﻛﻮرﻧ( ９اورﻣ)７
تراوسﻪ د وزﻳرستان پﻪ (ﻛا１ﻲ گﻮرم) ﻛ ３استﻮگﻨﻪ ﻟري .پﻴر رو＊ان ﻟﻪ ﻛﻮچﻨﻴﻮاﻟﻲ ＇خﻪ د
تصﻮف ﻟﻪ ﻣسﻠﻚ سره پﻮره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده ،ﻫ（ﻪ ﻳ ３ﻛﻮﻟﻪ چ ３دﻏ ３ﻣرتب ３تﻪ د رس５دو
پﻪ خاطر ﻳﻮ ﻛاﻣﻞ پﻴر پﻴدا ﻛ７ي.
پﻪ ﻟسﻤ ３او ﻳﻮوﻟسﻤ ３پ７５ۍ ﻛ ３باﻳزﻳد رو＊ان ،د ده ﻛﻮرﻧ ،９پﻴرواﻧﻮ او ﻳﻮ شﻤ５ر
ﻣﻌاصرﻳﻨﻮ د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاﻛ ９او ﻣﻠﻲ واﻛﻤﻨ ９د تر ﻻسﻪ ﻛﻮﻟﻮ پﻪ خاطر د وطﻦ پاﻟﻨ３
د پاك احساس ﻟﻪ ﻣخ ３ﻧﻪ ست７ي ﻛ５دوﻧﻜ ３ﻣبارزې ﻛ７ي اﻮ پﻪ دې ﻻره ﻛ ３ﻳ ３خپﻞ
سروﻧﻪ ﻗربان ﻛ７ي دي .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د تصﻮف او ﻣذﻫب پﻪ جاﻣﻪ ﻛ ３ﻳ ３ډ４ر پ＋تاﻧﻪ د
خپﻠﻮاﻛ ９پﻪ روحﻴﻪ روزﻟﻲ او ﻫﻢ ﻳ ３پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ﻛ ３د خپﻠﻮ خﻠﻜﻮ د وﻳ＋ﻮﻟﻮ پﻪ
خاطر ﻟﻪ ارز＊ت ＇خﻪ ډﻛﻪ پاﻧگﻪ زﻳاتﻪ ﻛ７ې ده .سره ﻟﻪ دې د＊ﻤﻨاﻧﻮ ﻫ（ ３ﻛﻮﻟ ３چ３
د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ د ژوﻧد ﻛارﻧاﻣ ３او ﻣبارزې پ＂ ３ﻛ７ي او پﻴر رو＊ان د (پﻴر تارﻳﻚ) پﻪ ﻧﻮم
وﻧﻮﻣﻮي؛ خﻮ دﻏﻮ ﻛاروﻧﻮ د＊ﻤﻨﻮ ډﻟﻮ تﻪ د اﻣﻴد ﻻر ﻧﻪ ده پراﻧستﻠ３؛ بﻠﻜ ３د پﻴر رو＊ان د
ژوﻧد او ﻣبارزې پﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳ ３د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ پﻪ ＇ﻨگ ﻛ ３ډ４رو ﻧارو４ژاﻧﻮ ،اﻧگر４زاﻧﻮ،
اﻳ＂اﻟﻮﻳاﻧﻮ ،ﻓراﻧسﻮﻳاﻧﻮ ،جرﻣﻨﻴاﻧﻮ او (پخﻮاﻧﻲ شﻮروي اتحاد) ﻳﻮ شﻤ５ر ختﻴ ＃پ５ژﻧدوﻧﻜﻮ
ﻫﻢ ددﻏﻪ ﻣﻠﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ پﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻨ ３ﻛ７ې دي .رو＊اﻧﻴاﻧﻮ د باﻳزﻳد پﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ د
ﻫﻨدي ﻣﻐﻮﻟﻲ واکﻤﻨ ９د استبداد پﻪ وړاﻧدې او د پ＋تﻨﻮ د پخﻮاﻧﻲ برم د بﻴا تر ﻻسﻪ ﻛﻮﻟﻮ
پﻪ خاطر داس ３تحرﻳﻚ راﻣﻨ ＃تﻪ ک ７چ ３د پ＋تﻨﻮ پﻪ تارﻳخ او ادب ﻛ ３د (رو＊اﻧﻲ
ﻏﻮر＄ﻨگ) پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل شﻮ .دﻏﻪ ﻏﻮر＄ﻨگ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا پﻪ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻛ ３سﻴاسﻲ
شﻌﻮر را ژوﻧدى ﻛ ،７ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا ﻳ ３دوى د ﻫ５ﻮاد د آزادوﻟﻮ ﻟپاره د ﻫﻨد د ﻣﻐﻮﻟﻲ واکﻤﻨ９
د استبداد پر ضد ﻣبارزې تﻪ چﻤتﻮ ﻛ７ل.
47

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 -١ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ودې واﻳﻲ چ３
پﻴررو＊ان وﻟ ３پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３ﻟﻮړ درﻳ ＃ﻟري؟ ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻏﻮږ ورتﻪ وﻧﻴسﻲ.
ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ کﻮﻻى شﻲ پﻪ دې اړه خپﻞ ﻧظر وړاﻧدې ک７ي.
 – ٢پﻪ پﻮرتﻪ ﻣتﻦ ک ３د پﻴر رو＊ان د ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻪ ﻣخ＇ ３ﻪ وﻳﻼى شئ چ ３پﻪ ﻫﻐ ３ک ３د
＇ﻪ شﻲ تﻠﻪ درﻧﻪ ده .ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب ＇رگﻨدوﻧ ３وک７ي .کﻪ ﻟﻪ
بﻞ زده کﻮوﻧکﻲ سره پﻪ دې اړه بﻞ ﻧظر ﻣﻮجﻮد وي ،ور زﻳات دې ﻳ ３ک７ي.
 - ٣رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ تﻪ وﻟ ３سﻴاسﻲ ب２ﻪ ورکﻮل ک８５ي؟ ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ خپﻞ
وار پرې ر１ا واچﻮي.
 – ٤پﻴر رو＊ان وﻟ ３پﻪ ﻣسجﻊ ډول خپﻞ ﻧثر ﻟﻴکﻠﻰ دى؟ ﻻﻣﻞ ﻳ＇ ３ﻪ شﻰ دى ،دوه تﻨﻪ
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دې اړه خپﻞ ﻧظر وړاﻧدې ک７ي.
 – ٥د پﻴر رو＊ان د ژوﻧد پﻪ دوران ک ３د پ＋تﻨﻮ ！ﻮﻟﻨﻴز او سﻴاسﻲ درﻳ＇ ＃ﻨگﻪ و؟ پﻪ دې
اړه دې زده کﻮوﻧکﻲ خپﻞ ﻧظر وړاﻧدې ک７ي او خبرې اترې دې پرې وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د پﻴر رو＊ان د ﻟﻴکﻨ＄ ３اﻧگ７تﻴا او پﻪ ﻫﻐ ３ک ３د ﻣذﻫبﻲ رﻧگ د ﻏﻠب ３پﻪ اړه خپﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣات پﻪ ﻳﻮې ＇７５ﻧﻴزې ﻣﻘاﻟ ３ک ３وﻟﻴکئ .د ＊ﻮوﻧکﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﻮ تﻪ ﻏﻮږ ک８５＋دئ.
د زده ک７ې پﻪ ﻻر ک ３د ﻧﻨﻨﻲ ک７او گاﻟﻞ د سبا ﻟپاره
د ﻧ５کﻤرﻏ ９ز４رﻣﻪ کﻮل دي.
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ﻧﻬﻢ ﻟﻮست

پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د ﻣطبﻮعاتﻮ ﻟﻨ ６بﻬﻴر

رسﻨ ９ﻳا ﻣطبﻮﻋات د بشري ！ﻮﻟﻨﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ارز＊تﻤﻦ او اړﻳﻦ رکﻦ دى .ﻫر＇ﻮﻣره چ ３پﻪ ﻳﻮې
！ﻮﻟﻨ ３ک ３رسﻨ ９پرﻣختﻠﻠ ،３آزادې او ﻧاپﻠﻮې وي ،پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ اﻧدازه ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ د ﻋداﻟت او
برابرۍ پر ستﻨﻮ وﻻړه او ﻟﻪ ظﻠﻢ ،ت５ري او تﻌصب ＇خﻪ خﻼصﻪ وي .رسﻨ ９پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ３
ک ３ﻣخک） رول ﻟﻮبﻮي او ﻫر ﻟﻮري تﻪ چ ３وﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ راک＋ﻼى شﻲ .دوﻟت
درې رکﻨﻪ ﻟري چ ３ﻟﻪ اجراﻳﻮي ،ﻋدﻟﻲ او تﻘﻨﻴﻨﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻋبارت دي ،خﻮ رسﻨﻴﻮ
د خپﻞ ارز＊ت او اﻫﻤﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３د دوﻟت پﻪ دې چﻮکاټ ک＄ ３ان ＄اى ک７ى او تر ！ﻮﻟﻮ
ﻟﻮړ ＄اى ﻳ ３خپﻞ ک７ى دى .رسﻨ ９د دې پﻪ ＇ﻨگ ک ３چ ３پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３ﻧاخﻮاﻟﻮ تﻪ
گﻮتﻪ ﻧﻴسﻲ ،د ﻫﻐ ３ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ کﻮي ،د ！ﻮﻟﻨ ３تگﻠﻮرى ﻫﻢ ！اکﻲ اوﻣرستﻪ ورسره کﻮي.
رسﻨ ９راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ د وﻟسﻮﻧﻮ د پﻮﻫ ３او ﻓرﻫﻨگ پﻪ ﻟ８５د او اﻧتﻘال ک ３ﻣﻬﻢ رول
ﻟﻮبﻮي .زﻣﻮږ پﻪ گران ﻫ５ﻮاد اﻓﻐاﻧستان ک ３رسﻨ ９پﻪ پرتﻠﻪ ﻳﻴز ډول اوږد تارﻳخ ﻟري او تر ﻧﻨﻪ
ﻳ ３د پراختﻴا ب５ﻼ ب５ﻞ پ７اووﻧﻪ وﻫﻠﻲ دي.
_ ستاسﻮ پﻪ ﻓکر پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د رسﻨﻴﻮ او ﻣطبﻮﻋاتﻮ ارز＊ت پﻪ ＇ﻪ شﻲ ک ３ﻧﻐ＋تﻰ دى؟

49

رسﻨ ９د ！ﻮﻟﻨﻴزو اړ４کﻮ د وساﻳﻠﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .پﻪ رسﻨﻴﻮ ک ３خبري آژاﻧسﻮﻧﻪ ،ور＄پا،３１
جر４دې ،ﻣجﻠ ،３راډ４ﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن او اﻧ＂رﻧﻴ شاﻣﻞ دي＇ .ﻮﻣره چ ３پﻪ ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د رسﻨﻴﻮ
شﻤ５ر زﻳات８５ي ،پﻪ ﻫﻤﻐﻪ کچﻪ پر ﻋاﻣﻪ ذﻫﻨﻴت زﻳات اﻏ５ز اچﻮي .د سراج اﻻخبار خپروﻧ３
د خپﻠ ３ﻟﻮﻣ７ﻧ ９سرﻣﻘاﻟ ３د "اﻓتتاح کﻼم" پﻪ ﻧاﻣﻪ پﻪ ﻳﻮې برخ ３ک ３ﻟﻴکﻠﻲ ..." :دا ＇رگﻨده
خبره ده چ" ３اخباروﻧﻪ" پﻪ دې زﻣاﻧﻪ ک ３د دوﻟتﻮﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ د ژب ３پﻪ تﻮگﻪ گ２ﻞ شﻮي دي.
پﻪ اوسﻨﻲ وخت ک ３ﻟﻪ وروستﻪ پات ３او بدوي ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ پرتﻪ داس ３ﻫ ＆５ﻳﻮ دوﻟت ﻳا ﻗﻮم ﻧشتﻪ چ３
اخبار و ﻧﻪ ﻟري .اخبار د "خبر" جﻤﻊ ده چ ３ضد ﻳ ３ب ３خبري ده".
چاپخﻮﻧ ３ﻳا ﻣطبﻌ ３د رسﻨﻴﻮ ډ４ر ﻣﻬﻢ جزء بﻠﻠﻰ شﻲ .اوس پﻪ کﻤپﻴﻮ！روﻧﻮ ک ３د اﻧ＂رﻧﻴ
ﻟﻪ ﻻرې س７ى ډ４ر ژر د ﻧ７ۍ ﻟﻪ حاﻻتﻮ ،پﻮﻫﻨﻴزو او تخﻨﻴک ３برﻳاوو ،تازه خبروﻧﻮ او ﻧﻮرو
ﻣﻮضﻮع گاﻧﻮ ＇خﻪ ﻧ５ﻎ پﻪ ﻧ５ﻐﻪ خبرﻳ８ي .د ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻲ ！کﻨاﻟﻮژۍ ﻟﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ راتگ د ﻣخﻪ دا
کار شﻮﻧﻰ ﻧﻪ و .د دې ！ﻮﻟﻮ ﻣﻮضﻮع گاﻧﻮ د اﻧتﻘال ﻟپاره چاپخﻮﻧﻮ او ﻣطبﻌﻮ تﻪ اړتﻴا وه .ﻳﻌﻨ ３د
خﻠکﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ تﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ پﻪ رسﻮﻟﻮ ک ３چاپخﻮﻧﻮ خپﻞ ارز＊ت درﻟﻮد.
پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３ﻣطبﻌﻪ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د اﻣﻴر ش５رﻋﻠﻲ خان د دوﻳﻤ ３پاچﻬ– ١٢٥٢( ９
 ١٢٥٧ﻫـ ش) پﻪ پ５ر ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮه .پﻪ دې وخت ک ３د چاپ درې ﻣطبﻌ ３ﻣﻮجﻮدې
وې .دوه ﻳ ３د ﻣصطﻔاوي او ﻣرتضاوي پﻪ ﻧاﻣﻪ وې .بﻠﻪ ﻳ ３د "شﻤس اﻟﻨﻬار ﻣطبﻌﻪ" وه.
شﻤس اﻟﻨﻬار پﻪ ﻣطبﻌ ３ک ３د شﻤس اﻟﻨﻬار جر４ده چاپ５ده .د شﻤس اﻟﻨﻬار ،ﻣصطﻔاوي او د
ﻣرتضاوي در４ﻮاړو چاپخﻮﻧﻮ چاپ پﻪ ډبرﻳﻨﻪ تﻮگﻪ سرتﻪ رس５ده .پﻪ ﻫر حال پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د
چاپ پﻴﻼﻣﻪ ﻟﻪ ﻫﻤدې در４ﻮ ﻣطبﻌﻮ ＇خﻪ شﻮې ده .پﻪ دې ﻣطبﻌﻮ ک ３د چاپ کاروﻧﻪ پﻪ ډ４ر
ﻟ ８ظرﻓﻴت سره ترسره ک５ده ،خﻮ بﻴا ﻫﻢ د اﻓﻐاﻧستان د ژورﻧاﻟﻴزم پﻪ تارﻳخ ک ３ﻳ ３ډ４ر رو＊ان
او ＇رگﻨد بﻨس＂ﻮﻧﻪ اﻳ＋ﻲ دي.
دﻣخﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ چ ３ﻣطبﻌﻪ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د اﻣﻴر ش５رﻋﻠﻲ خان د
واکﻤﻨ ９پﻪ دوﻳﻢ پ５ر ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮه .ﻟﻪ دې سره ﻣﻞ د شﻤس اﻟﻨﻬار پﻪ ﻧاﻣﻪ ور＄پا１ﻪ ﻫﻢ
د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د دې ﻋﻠﻢ دوستﻪ پاچا د پاچﻬ ９پرﻣﻬال ﻣﻨ ＃تﻪ راﻏﻠﻪ .د دې ور＄پا ３１د
خپرو شﻮو ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ دې وخت ک ３پﻪ کابﻞ ﻳا د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻧﻮرو برخﻮ ک ３بﻠﻪ خپروﻧﻪ،
50

ﻧﻪ وه .شﻤس اﻟﻨﻬار بﻪ کﻠﻪ پﻪ اووﻧ ９ک ３ﻳﻮ＄ﻞ او کﻠﻪ پﻪ پﻨ％ﻠسﻮ ور＄ﻮ ک ３ﻳﻮ ＄ﻞ خپر４ده.
داس ３برﻳ＋ﻲ چ ３شﻤس اﻟﻨﻬار بﻪ تر ٤٠گ２ﻮ زﻳات چاپ شﻮى ﻧﻪ وي.
وروستﻪ بﻴا د اﻣﻴرحبﻴب اهلل خان پﻪ وخت ک١٩٠٦( ３م ١٢٨٥ ،ﻫـ ش) د ﻣﻮﻟﻮي
ﻋبداﻟرووف خاکﻲ کﻨدﻫاري پﻪ ﻣسﻮوﻟﻴت د "سراج اﻻخبار اﻓﻐاﻧستان" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه جرﻳده
خپره شﻮه .ﻟﻪ بده ﻣرﻏﻪ خپروﻧﻮ ﻳ ３دوام و ﻧﻪ ک ７او ﻟﻮﻣ７ۍ گ２ﻪ ﻳ ３وروست ９گ２ﻪ شﻮه .بﻴا
(١٩١٨ –١٩١١م) د "سراج اﻻخبار اﻓﻐاﻧﻴﻪ" پﻪ ﻧﻮم خپروﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮه .دا خپروﻧﻪ
پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د دواﻣداره ژورﻧاﻟﻴزم پﻴﻼﻣﻪ ده .د دې خپروﻧ ３بﻨس د ﻫ５ﻮاد پﻴاوړي
شخصﻴت او تک７ه ژورﻧاﻟﻴست ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣحﻤﻮد طرزي د  ١٢٩٠ﻫـ ش کال د تﻠ ３د ﻣﻴاشت３
پﻪ ( ١٦اکتﻮبر )١٩١١ک＋５ﻮد .ﻣحﻤﻮد طرزي ﻏﻮ＊تﻞ د دې خپروﻧ ３ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐاﻧان د
ﻣﻠت پاﻟﻨ ３ﻟﻪ روحﻴ ３سره اشﻨا ک７ي ،د ﻫ５ﻮاد پاﻟﻨ ３درس ورک７ي ،خپﻠﻮاک ９ﻏﻮ＊تﻨﻪ ور
زده ک７ي او د ﻫﻐﻪ ﻣﻬال ﻋﻠﻢ او پﻮﻫﻪ ورو＊ﻴﻲ .سراج اﻻخبار ﻟﻮﻣ７ى پﻪ ډبرﻳﻨﻪ ﻣطبﻌﻪ ک３
چاپ５ده چ ３وروستﻪ بﻴا پﻪ حروﻓﻲ ب２ﻪ چاپ شﻮ .سراج اﻻخبار پﻪ دوو اووﻧﻴﻮ ک ３ﻳﻮ＄ﻞ
چاپ５ده .د دې خپروﻧ ３ﻣسﻮول چﻠﻮوﻧکﻰ ﻟﻪ پﻴﻠﻪ تر پاﻳﻪ ﻣحﻤﻮد طرزي و .پﻪ سراج اﻻخبار
ک ３ادبﻲ او ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘاﻟ ،３ﻋکسﻮﻧﻪ ،اﻧ％ﻮروﻧﻪ او کارتﻮﻧﻮﻧﻪ خپر４دل .ﻋﻼﻣﻪ ﻣحﻤﻮد طرزي
پﻪ سراجاﻻخبار ک ３د پ＋تﻮ ﻟﻴکﻞ دود ک７ل چ ３د ﻣﻮﻟﻮي صاﻟح ﻣحﻤد ﻫﻮتک ،ﻏﻼم ﻣحﻰ
اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان او ﻧﻮرو پ＋تﻨﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻪ خﻮا ﻟﻴکﻞ ک５دل.
تر شﻤس اﻟﻨﻬار او سراج اﻻخبار اﻓﻐاﻧﻴﻪ وروستﻪ "اﻣان اﻓﻐان" پﻪ داس ３دورې ک ３پﻪ خپر４دو
پﻴﻞ وک ７چ ３د اﻓﻐاﻧستان خپﻠﻮاکﻲ تر ﻻسﻪ شﻮې وه .اﻣان اﻓﻐان پﻪ  ١٢٩٨ﻟﻤرﻳز کال ک３
د وري د ﻣﻴاشت ３پﻪ  ٢٢ﻧ＂５ﻪ پﻪ خپروﻧﻮ پﻴﻞ ک７ى دى .دا اخبار تر ﻧﻬﻢ خپرﻧﻴز کال پﻮرې پﻪ
اووﻧﻴز ډول خپر４ده .وروستﻪ د  ١٣٠٧ﻟﻤرﻳز کال د ﻟﻴﻨدۍ د ﻣﻴاشت ３پﻪ پﻨ％ﻠسﻤﻪ ور＄پا３１
تﻪ ﻟﻮړ شﻮ .ﻗطﻊ او صحاﻓت ﻳ ３ﻫﻢ ＊ﻪ شﻮ او پﻪ ﻣﻌﻴاري ب２ﻪ خپر４ده .پﻪ اﻣان اﻓﻐان ک３
خبروﻧﻪ ،ﻣرک ،３راپﻮرتاژوﻧﻪ ،تحﻠﻴﻠﻲ ﻣﻮضﻮع گاﻧ ،３تبصرې ،سﻴاسﻲ تﻔسﻴروﻧﻪ ،وﻳﻨاوې او
بﻴاﻧﻴ ،３ﻣﻮﻋظ ،３تﻔرﻳحﻲ ﻣطاﻟب ،شﻌروﻧﻪ ،داستاﻧﻮﻧﻪ او داس ３ﻧﻮر خپر４دل .د اﻣان اﻓﻐان
ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ ﻣسﻮول چﻠﻮوﻧکﻰ ﻋبداﻟﻬادي داوي و.
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پﻪ اﻣان اﻓﻐان پس ３د "اﻓﻐان" پﻪ ﻧاﻣﻪ خپروﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮه .اﻓﻐان د اﻓﻐاﻧستان ﻟﻮﻣ７ﻧ ９خپروﻧﻪ
ده چ ３د کﻠﻤ ３پﻪ ر＊تﻴﻨ ３ﻣﻌﻨا د ور＄پا ３１پﻪ ب２ﻪ خپر４دﻟﻪ .پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３ﻫﻐﻪ خپروﻧﻪ
چ ３پﻪ اووﻧ ９ک ３دوه ﻳا درې ＄ﻠﻪ خپرﻳ８ي ،ﻫﻢ د ور＄پا ３１پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادوي .اﻓﻐان د ١٢٩٩
ﻟﻤرﻳز کال د چﻨگاښ پﻪ ١٩١٩ ( ١٤م) پﻪ خپر４دا پﻴﻞ وک .７پﻪ دې ور＄پا ３１ک ３کﻮرﻧﻲ او
بﻬرﻧﻲ خبروﻧﻪ ،اخﻼﻗﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ او تﻔرﻳحﻲ ﻣﻮضﻮع گاﻧ ３خپر４دې .ﻣسﻮول چﻠﻮوﻧکﻰ ﻳ３
ﻣحﻤد جﻌﻔر کﻨدﻫارى و.
ﻟﻪ "اﻓﻐان" وروستﻪ د "ابﻼغ" وار راﻏﻰ .ﻧﻮﻣﻮړې خپروﻧﻪ ﻫﻢ د ور＄پا ３１پﻪ ب２ﻪ خپر４ده.ابﻼغ د
 ١٣٠٠ﻟﻤرﻳز کال د تﻠ ３ﻣﻴاشت ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ＂５ﻪ پﻪ خپروﻧﻮ پﻴﻞ وک .７دا خپروﻧﻪ بﻪ پﻪ ﻳﻮې پا３１
ک ３چاپ او پر د４ﻮاﻟﻮﻧﻮ او د گ ３２گﻮ ３１پﻪ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３بﻪ د خﻠکﻮ د ﻟﻮستﻠﻮ ﻟپاره ７＄ول ک５ده.
د دې ور＄پا ３１ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ ﻣسﻮول چﻠﻮوﻧکﻰ ﻣدﻳر ﻣﻴرزا ﻣحﻤد اکبرخان و.
پﻪ دې ﻣﻮده ک ３د ابﻼغ ،حﻘﻴﻘت او اتحاد ﻣشرﻗﻲ ور＄پا ３１او د ﻏازي ،اتﻔاق اسﻼم،
ستاره اﻓﻐان ،اتحاد اسﻼم (بﻴدار) ،اصﻼح ،طﻠﻮع اﻓﻐان او ارشاداﻟﻨسﻮان پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ اووﻧﻴزې
خپر４دې .ارشاداﻟﻨسﻮان ﻟﻮﻣ７ﻧ ９اووﻧ５زه وه چ ３د اﻓﻐاﻧستان د ＊％ﻮ ﻟپاره خپر４ده .دا اووﻧﻴزه
پﻪ  ١٢٩٩ﻟﻤرﻳز کال ک ３د ﻣحﻤﻮد طرزي د ﻣ５رﻣﻨ ،３اسﻤا اسﻤﻴﻪ ﻟﻪ خﻮا راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮه.
دې اووﻧﻴزې خبروﻧﻪ ،ﻣﻘاﻟ ،３تبصرې ،راپﻮرتاژوﻧﻪ او پﻪ ＊％ﻮ پﻮرې اړوﻧد ﻣساﻳﻞ خپرول.
ﻟﻪ کﻮرﻧﻲ اړودوړ ＇خﻪ پﻪ وروستﻪ پ５ر ( ١٣٤٣ – ١٣٠٨ﻟﻤرﻳز) ک ３ﻣطبﻮﻋات پﻪ دوﻟت
پﻮرې ﻣحدود وو .د ور＄پا１ﻮ پﻪ سر ک ３د "اصﻼح" ور＄پا１ﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا راﻣﻨ％تﻪ شﻮه چ３
ﻟﻮﻣ７ى ＄ﻞ پﻪ  ١٣٠٠ﻟﻤرﻳز کال ک ３د بشﻴر احﻤد او بﻴا وروستﻪ د حاﻓظ ﻓﻴض ﻣحﻤد تر
ﻣشرۍ ﻻﻧدې چاپ５ده .وروستﻪ د اﻧﻴس (١٣٠٦ﻟﻤرﻳز) ،ﻫ５ﻮاد (١٣٢٦ﻟﻤرﻳز) ،کابﻞ ！اﻳﻤز
( ١٣٤٠ﻟﻤرﻳز) او جﻤﻬﻮرﻳت پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ور＄پا ３１خپر４دې .ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر وﻻﻳتﻮﻧﻮ
ک ３د اتحاد ﻣشرﻗﻲ ،اتﻔاق اسﻼم ،پروان ،طﻠﻮع اﻓﻐان ،بﻴدار ،اتحاد ،وړاﻧگﻪ ،ستﻮرى،
بدخشان ،ﻧﻴﻤروز ،ﻫﻠﻤﻨد ،سﻨاﻳﻲ او کﻨدوز پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ خپروﻧ ３خپر４دې .پﻪ دې ﻣﻮده ک３
ﻳﻮ زﻳات شﻤ５ر ﻣجﻠ ３او جر４دې ﻫﻢ خپر４دې چ ３ﻫرې ﻳﻮې ﻳ ３خپﻞ ﻟﻮستﻮﻧکﻲ درﻟﻮدل
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او پﻪ زړه پﻮرې ﻣﻮضﻮع －اﻧ ３ﻳ ３خپروﻟ .３د اﻓﻐاﻧستان راډﻳﻮ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ ١٣١٨
ﻟﻤرﻳزکال ک ３خپروﻧ ３پ５ﻞ او ب５ﻼ ب５ﻞ پ７اووﻧﻪ  ３４ووﻫﻞ چ ３اوسﻨﻲ حاﻟت تﻪ رارس５دﻟ３
ده .ﻫﻤدا راز د اﻓﻐاﻧستان د تﻠﻮﻳزﻳﻮن دستگاه د  ١٣٥٧کال پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３ازﻣ＋５تﻲ خپروﻧ３
پﻴﻞ ک７ې .د وخت پﻪ ت５ر４دو ﻳ ３ورو ،ورو خپروﻧ ３د ور＇ ３＄ﻮ ساﻋتﻮﻧﻮ تﻪ ورس５دې او
اوس شپﻪ او ورځ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３شبک ３پﻪ ﻣرستﻪ خپروﻧ ３کﻮي او د ﻧ７ۍ پﻪ زﻳاترو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک３
ﻳ ３ﻣﻴﻨﻪ وال ﻧﻨداره کﻮي .د ور＄پا１ﻮ ،ﻣجﻠﻮ او جر４دو تر＇ﻨگ د ＇رگﻨدې اړتﻴا ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ
١٣١٩ﻫـ .ش .کال ک" ３باختر آژاﻧس" راﻣﻨ ＃تﻪ او پﻪ ﻓﻌاﻟﻴت ﻳ ３پﻴﻞ وک .７باختر اژاﻧس
د خپﻠﻮ خبرﻳاﻻﻧﻮ پﻪ واسطﻪ ﻟﻪ کابﻞ او وﻻﻳتﻮﻧﻮ ＇خﻪ خبروﻧﻪ را！ﻮﻟﻮل او د خپروﻟﻮ ﻟپاره ﻳ３
راډ４ﻮگاﻧﻮاو ２－ﻮ ﻧﻮرو خپروﻧﻮ تﻪ ورکﻮل.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د آزادو ﻣطبﻮﻋاتﻮ پﻴﻼﻣﻪ د اﻣﻴر اﻣان اهلل خان د واکﻤﻨ ９ﻣﻬال تﻪ
ﻣﻨسﻮبﻪ ده ،خﻮ پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د ﻣطبﻮﻋاتﻮ ازادي ډ４ر د ﻣخﻪ د ﻣحﻤﻮد طرزي پﻪ وسﻴﻠﻪ پﻪ
"سراج اﻻخبار اﻓﻐاﻧﻴﻪ" ک ３پﻠ ３شﻮې ده .سراج اﻻخبار اﻓﻐاﻧﻴﻪ د ﻣحﻤﻮد طرزي د ازادۍ
ﻏﻮ＊تﻨ ３او پاﻟﻨ ３ډ４ر ＇رگﻨد ثبﻮت دى چ ３پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ تدبﻴروﻧﻮ ﻳ ３خپﻞ دﻏﻪ ارﻣان ترﻻسﻪ
ک７ى دى .د دې ادﻋا د ثبﻮت ﻟپاره پﻪ ﻧﻮﻣﻮړې خپروﻧ ３ک ３د "حﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح" پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮ
ﻣضﻤﻮن خپرول و چ ３پﻪ ﻫﻐ ３ک ３ﻳ ３د دربار د ﻫﻴﻠﻮ پر خﻼف د ﻫ５ﻮاد خپﻠﻮاکﻲ اﻋﻼن
ک７ې وه او پﻪ ﻣﻘابﻞ ک ３ﻳ ٢٤ ３زره کابﻠ ９روپ ９جرﻳﻤﻪ شﻮى او خپروﻧﻪ ﻣصادره شﻮې وه.
د اﻣﻴر اﻣان اهلل خان د واکﻤﻨ ９پر ﻣﻬال د "اﻧﻴس" پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې خپروﻧ ３پﻴﻞ د ﻣطبﻮﻋاتﻮ
ﻟﻪ ازادۍ سره وت７ل شﻮ .اﻧﻴس د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاکﻮ خپروﻧﻮ د ﻣخک） پﻪ تﻮگﻪ پﻪ (١٣٠٦
ﻟﻤرﻳز) کال ک ３چاپ شﻮ .اﻧﻴس د وخت د پﻮﻟﻴسﻮ رژﻳﻢ "د سرخ پﻮشﻮ" ﻏﻠﻮ او جﻮارگرو پﻪ
ﻧاﻣﻪ تر ﻧ５ﻮکﻮ ﻻﻧدې وﻧﻴﻮ .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３د اﻧﻴس اداره وت７ل شﻮه او چﻠﻮوﻧکﻰ ﻳ ３ﻣحاکﻤ３
تﻪ وړاﻧدې ک７اى شﻮ .د اﻧﻴس ﻣسﻮول چﻠﻮوﻧکﻲ د خپﻠ ３ﻣﻨطﻘﻲ او ﻣستدﻟ ３دﻓاع ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
برائت وﻣﻮﻧد او د بﻴان او ﻣطبﻮﻋاتﻮ د آزادۍ د پﻠﻲ کﻮﻟﻮ د اتﻞ پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３زﻣﻮږ د خﻠکﻮ ﻟﻪ
خﻮا تﻮد ﻫرکﻠﻰ وشﻮ .ﻫﻤدا راز د ﻧسﻴﻢ سحر ،ﻧداى خﻠﻖ ،اﻧگار ،وطﻦ ،وﻟس ،ﻧﻴﻼب او
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 ...پﻪ ﻧاﻣﻪ ازادو خپروﻧﻮ ﻓﻌاﻟﻴت کاوه .د دې تر＇ﻨگ د  ١٣٥٢ – ١٣٤١کﻠﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃پﻪ
ﻫ５ﻮاد ک ３شاوخﻮا  ٣٠ازادو خپروﻧﻮ ﻓﻌاﻟﻴت کاوه چ ３ﻫرې ﻳﻮې خپﻠﻪ تگﻼره او ﻧشراتﻲ
ﻣشﻲ ﻟرﻟﻪ.
پر  ١٣٨١ﻟﻤرﻳز کال پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻣﻮﻗت ３او ورپس ３د اﻧتﻘاﻟﻲ ادارې ﻟﻪ راتگ وروستﻪ د
بﻴان او ﻣطبﻮﻋاتﻮ ازادي د دوﻟت ﻟﻪ خﻮا تضﻤﻴﻦ شﻮه .پﻪ دې بﻬﻴر ک ３زﻳات شﻤ５ر خپروﻧ،３
خبري رسﻨ ،９راډ４ﻮ گاﻧ ،３تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې وسﻴﻠ ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮې .د ﻣطبﻮﻋاتﻮ ﻧﻮى ﻗاﻧﻮن
د اﻓﻐاﻧستان د پارﻟﻤان ﻟﻪ خﻮا تصﻮﻳب شﻮ او پﻪ دې تﻮگﻪ ﻳ ３د بﻴان او د ﻣطبﻮﻋاتﻮ آزادۍ تﻪ ﻻر
ﻫﻮاره ک７ه .ﻧﻦ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３شاوخﻮا پﻨ％ﻪ سﻮه خپروﻧ ،３زﻳات شﻤ５ر راډﻳﻮگاﻧ ３او شخصﻲ
تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻟسﻮ پﻪ شاوخﻮا ک ３خبري رسﻨ ９پﻪ ﻓﻌاﻟﻴت بﻮخت ３دي.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز
ﻣطبﻮﻋات د ﻳﻮ وﻟس د وﻳ＋تﻴا او بﻴدارۍ ﻧ＋ﻪ ده .د ر＊تﻴﻨﻮ ﻣطبﻮﻋاتﻮ دﻧده د وﻟس
رﻫبري ده؛ ﻟﻪ ظاﻟﻢ ＇خﻪ د ﻣظﻠﻮم ژﻏﻮرل دي؛ د حﻖ او باطﻞ ترﻣﻨ ＃تﻮپﻴر دى؛ ＊ﻪ
تﻪ ＊ﻪ او بدو تﻪ بد وﻳﻞ دي چ ３پرﻣختﻠﻠﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ پرې د ﻧ５کﻤرﻏ ９او سﻌادت ﻟﻮړو
پﻮړﻳﻮ تﻪ رسﻴدﻟﻲ دي .پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３ﻣطبﻮﻋات پﻪ پرتﻠﻪ ﻳﻴزه تﻮگﻪ اوږده ﻣخﻴﻨﻪ ﻟري.
سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان ﻟﻪ ﻫ５ﻮاده د وتﻠﻮ پرﻣﻬال اﻣﻴرش５رﻋﻠﻲ خان تﻪ د ﻳﻮ شﻤ５ر سﻼ
ﻣشﻮرو پﻪ ﻟ ７ک ３د شﻤس اﻟﻨﻬار پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې خپروﻧ ３د راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو سﻼ ورک７ه .ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ راوروستﻪ ﻣطبﻮﻋاتﻮ پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３پراختﻴاﻳﻲ بﻬﻴر پﻴﻞ ک .７د اﻣﻴر ش５ر ﻋﻠﻲ خان د
واکﻤﻨ ９پر ﻣﻬال د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د شﻤس اﻟﻨﻬار پﻪ ﻧاﻣﻪ خپروﻧ ３پﻪ خپر４دو پﻴﻞ کﻮي.
د ﻣطبﻮﻋاتﻮ بﻬﻴر پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３کﻠﻪ ﻏ７ﻧد او کﻠﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮ زور او ﻗﻮت پﻪ ＇５ر را＇رگﻨد شﻮ.
پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ رژﻳﻤﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３خپﻠ ３ودې تﻪ دوام ورک .７ﻧﻦ سبا پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د بﻴان او
ﻣطبﻮﻋاتﻮ ازادي تضﻤﻴﻦ شﻮې ده .زﻳات شﻤ５ر خپروﻧ ،３راډ４ﻮگاﻧ ،３تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻮﻧﻪ ،خبري
رسﻨ ،９بر＋４ﻨاﻳﻲ رسﻨ ،９اﻧ＂رﻧﻴ او وﻳب پا ３１ﻓﻌاﻟﻴت کﻮي او د خﻠکﻮ ارﻣاﻧﻮﻧﻪ او ﻫﻴﻠ３
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خپروي .د ﻳادوﻧ ３وړ ده چ ３رسﻨ ９او ﻣطبﻮﻋات باﻳد ！ﻮﻟﻨﻪ ﻳﻮ ساﻟﻢ ﻟﻮري تﻪ رﻫﻨﻤاﻳﻲ
ک７ي؛ د ﻫ５ﻮاد او وﻟس ﻣﻠﻲ گ＂ﻮ تﻪ وﻓادارې وي او د پردي کﻠتﻮر د خپروﻟﻮ پر＄اى د
خپﻞ اﻓﻐاﻧﻲ کﻠتﻮر خپر４دا تﻪ پام وک７ي.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 – ١ﻟس تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د رسﻨﻴﻮ د ارز＊ت پﻪ
اړه دې خپﻠﻪ پﻮﻫﻪ او ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 - ٢ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او دې پﻮ＊تﻨ ３تﻪ چ ３وﻟ ３رسﻨﻴﻮ
تﻪ د ﻳﻮ دوﻟت د ＇ﻠﻮرم رکﻦ پﻪ سترگﻪ کتﻞ ک８５ي؟ ＄ﻮاب وواﻳﻲ .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ
بحث ک ３برخﻪ واخﻠﻲ.
！ – ٣ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې "پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻣﻮجﻮدې رسﻨ ９او د ﻫﻐﻮى تگﻠﻮرى" تر ﻧاﻣﻪ
ﻻﻧدې پﻪ آزاد بحث ک ３برخﻪ واخﻠﻲ .ﻟﻮﻣ７ى دې د رسﻨﻴﻮ رساﻟت او دﻧده ＇رگﻨده ک７ي او
وروستﻪ دې د ﻫﻐﻮ رسﻨﻴﻮ پﻪ اړه خبرې وک７ي چ ３پ５ژﻧﻲ ﻳ .３ﻳﻮ تﻦ دې د ﻏﻮﻧ６ې د ﻣﻨشﻲ پﻪ
تﻮگﻪ د بحث ﻋﻤده ！کﻲ او پاﻳﻠ ３ﻟﻪ ＄اﻧﻪ سره وﻟﻴکﻲ او خپﻞ رپﻮټ دې چﻤتﻮ ک７ي.
 – ٤ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د بﻴان د آزادۍ د اړتﻴا پﻪ باره
ک ３دې ﻧﻮرو تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي .بﻞ زده کﻮوﻧکﻰ دې د بﻴان د آزادۍ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر
＇رگﻨد ک７ي چ ３آﻳا د بﻴان آزادي ＇ﻪ ﻣحدودﻳت ﻫﻢ ﻟري او کﻪ ﻧﻪ؟
＇ – ٥ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３دې د رسﻨﻴﻮ د
تارﻳخﻲ بﻬﻴر او پراختﻴا پﻪ اړه خبرې وک７ي.
＇ – ٦ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ ！ﻮﻟ／ﻲ ک ３د ﻳﻮې جرﻳدې د جﻮړوﻟﻮ پﻪ اړوﻧد
خبرې وک７ي .د ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ دې پﻪ ﻋﻤﻠﻲ اﻗدام ﻻس پﻮرې ک７ي.
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کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３د اوسﻨﻴﻮ رسﻨﻴﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ ﻣخ ﻟﻴکﻨﻪ وک７ي.
پﻮرتﻪ ﻟﻮستﻞ شﻮى ﻟﻮست دې پﻪ پام ک ３وﻧﻴسﻲ .پﻪ بﻠﻪ ورځ دې د پ＋تﻮ پﻪ درسﻲ ساﻋت ک３
！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ واوروي.

ﻻﻧدې شﻌر وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
ﻫر ﻣﻠخﻰ د سربازۍ ﻟﻪ ﻫﻨر ＇ﻪ زده
چ ３پﻪ دا ﻫﻨر ک ３سر ＊ﻨدي پتﻨ ，دى
ﻻ تر اوسﻪ ﻳ ３ﻣاﻏزه پﻪ کرار ﻧﻪ دي
چا چ ３ﻣا سره وﻫﻠﻰ سر پﻪ سﻨ ，دى
ﻻ پﻪ خﻮب ک ３پﻪ ﻟ７زه پر４ﻮزي ﻟﻪ ک＂ﻪ
چ ３د چا تر ﻏﻮږ زﻣا د تﻮرې شرﻧ ，دى
کﻪ پﻪ دا دور ﻣ－ ３ﻮرې ﻫﻐﻪ زه ﻳﻢ
چ ３ﻣ ３داغ پﻪ خاطر اﻳ＋ﻰ د اورﻧ ，دى
درست جﻬان ﻣ ３و ﻣﻐﻠﻮ تﻪ خﻴبر ک７
＄اى ＄اى ﻳ ３پ＋تاﻧﻪ وتﻪ ﻗﻠﻨ ，دى
»خﻮشحال خان خ＂ک«

ﻧ５کﻤرﻏﻪ ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دى چ ３ﻟﻪ خپﻠ ３ﻫرې خطا ＇خﻪ
ﻧﻮې تجربﻪ تر ﻻسﻪ ک７ي.
((سﻘراط))
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ﻟسﻢ ﻟﻮست

ترکﻴب او ﻟﻪ جﻤﻠ ３سره د ﻫﻐﻪ تﻮپﻴر

پﻪ ﻣخکﻨﻴﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ گراﻣر پ５ژﻧدﻟﻰ دى .گراﻣر د ژب ３د جﻮړ＊ت د ﻧظام ﻋﻠﻤﻲ
شرح ３تﻪ وﻳﻞ ک８５ي .گراﻣر د ﻳﻮې ！اکﻠ ３ژب ３د کﻠﻤﻮ ،جﻤﻠﻮ د رﻏاوﻧ ３او جﻮړ＊ت
د ﻗاﻋدو سﻴستﻢ تشرﻳح او ＇７５ي ﻳا د ژب ３صرﻓﻲ او ﻧحﻮي جﻮړ＊ت او ساختﻤان تر
کتﻨ ３او ＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې ﻧﻴسﻲ؛ ﻳﻌﻨ ３د ﻳﻮې ژب ３د کﻠﻤﻮ د تﻐﻴﻴر او بدﻟﻮن ب ３２او د ﻫﻐﻮى
ترکﻴب  ،د جﻤﻠﻮ جﻮړ＊ت او ＇رﻧگﻮاﻟﻰ بﻴاﻧﻮي.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３پﻪ ترکﻴب باﻧدې خبرې ک８５ي.
تاسﻮ د ترکﻴب پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
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تر دې د ﻣخﻪ چ ３ترکﻴب وپ５ژﻧﻮ＊ ،ﻪ بﻪ وي جﻤﻠﻪ وپ５ژﻧﻮ .د جﻤﻠ ３د پ５ژﻧدﻟﻮ ﻟپاره د ﻧحﻮې
پ５ژﻧدﻟﻮ تﻪ اړ ﻳﻮ .ﻧحﻮه ﻫﻐﻪ پﻮﻫﻨﻪ ده چ ３د جﻤﻠﻮ ،ﻓﻘرو ،ﻋبارتﻮﻧﻮاو ترکﻴبﻮﻧﻮ د جﻮړ＊ت ﻟﻪ
ﻗاﻋدو ＇خﻪ ﻏ８ﻳ８ي .د جﻤﻠ ３د اجزاوو ﻗاﻋدې پک ３بﻴان او ＇رگﻨدﻳ８ي .پﻪ ﻧحﻮه ک ３ﻧحﻮي
ترکﻴبﻮﻧﻪ او جﻤﻠ ３د ﻣﻌﻨا او جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل ک８５ي .جﻤﻠﻪ ﻳﻮه ﻋربﻲ کﻠﻤﻪ ده
او ﻣجﻤﻮﻋ ３تﻪ وﻳﻞ ک８５ي .جﻤﻠﻪ د اﻟﻔاظﻮ او کﻠﻤﻮ داس ３ترکﻴب دى چ ３ﻳﻮ بشپ ７ﻣﻔﻬﻮم اﻓاده
کﻮي .ﻫﻐﻪ تﻮکﻲ چ ３جﻤﻠﻪ ور＇خﻪ جﻮړﻳ８ي ،د جﻤﻠ ３اجزا ورتﻪ واﻳﻲ.
ﻧحﻮه پﻪ ！اکﻠ ３ژب ３ک ３د گراﻣر د ﻳﻮې برخ ３پﻪ تﻮگﻪ او پﻪ ﻳﻮې جﻤﻠ ３ک ３د کﻠﻤﻮ د گراﻣري
ترکﻴب د ﻳﻮ＄اى ک５دو طرﻳﻘﻪ ،ترتﻴب او ﻣﻌﻨﻮي رابطﻪ ＇７５ې؛ پﻪ دې ﻣﻌﻨا چ ３د جﻤﻠﻮ
ﻟﻔظﻲ جﻮړ＊ت او ﻣﻌﻨﻮي رابطﻪ او ＄اﻧگ７تﻴاوې ＇７５ي .ترکﻴب د دوو ﻳا زﻳاتﻮ (خپﻠﻮاکﻮ او ﻧا
خپﻠﻮاکﻮ) کﻠﻤﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ＄اى ک５دو ＇خﻪ ﻋبارت دى چ ３اجزا ﻳ ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره ارتباط وﻟري.
＇ﻨگﻪ چ ３د ﻧحﻮې ＇７５ﻧ ３د ﻣطاﻟﻌ ３او ＇７５ﻟﻮ اصﻠﻲ او اساسﻲ ﻣﻮاد جﻤﻠ ３دي ،ﻧﻮ پﻪ ﻫﻤدې
تﻮگﻪ د کﻠﻤﻮ ترکﻴب ﻫﻢ د جﻤﻠﻮ پﻪ جﻮړ＊ت ک ３ﻳﻮ تﻮکﻰ ﻳا ﻳﻮه برخﻪ گ２ﻞ ک８５ي .ﻟکﻪ "ﻫﻠک
وﻟﻮ４د ".دا ﻳﻮه ساده جﻤﻠﻪ ده چ ３ﻟﻪ دوو اساسﻲ برخﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده .ﻟﻮﻣ７ۍ برخﻪ ﻳ３
"ﻫﻠک" د جﻤﻠ ３ﻣبتدا (ﻓاﻋﻞ  -ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ) او دوﻳﻤﻪ برخﻪ ﻳ" ３وﻟﻮ４د" د جﻤﻠ ３خبر (ﻓﻌﻞ-
ﻣسﻨد) دى .کﻪ چ５رتﻪ پﻪ ﻫﻤدې جﻤﻠ ３ک ３د جﻤﻠ ３ﻟﻪ ﻓاﻋﻞ "ﻫﻠک" سره ＄ﻴﻨ ３کﻠﻤ ３چ３
ﻧحﻮي رابطﻪ سره وﻟري ،ﻳﻮ＄اى شﻲ ،پﻪ دې وخت ک ３دﻏﻪ ﻣبتدا "ﻫﻠک" ﻟﻪ خپﻠﻮ اړوﻧدو
برخﻮ سره ﻳﻮ ترکﻴب جﻮړوي .ﻟکﻪ:
＊ﻪ ﻫﻠک ،ﻳﻮ ډ４ر ﻫﻮ＊ﻴار ﻫﻠک ،ﻳﻮ ﻏ＋تﻠﻰ تک７ه ﻫﻠک  ...دا ډﻟﻪ کﻠﻤ ３ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره ﻧحﻮي
رابطﻪ ﻟري او پﻪ پﻮرتﻨ ９جﻤﻠﻪ ک ３ﻟﻪ "ﻫﻠک" سره د ﻣبتدا پﻪ تﻮگﻪ را＄ﻲ .دې تﻪ "ترکﻴب،
ﻏﻮﻧ ６ﻳا ﻋبارت" واﻳﻲ .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻟﻪ "وﻟﻮﻳد" سره چ ３د جﻤﻠ" ３خبر ،ﻓﻌﻞ ﻳا ﻣسﻨد" دى ،ﻳﻮ
شﻤ５رﻧﻮرې کﻠﻤ ３ﻳﻮ＄اى شﻲ او ﻧحﻮي رابطﻪ سره وﻟري ،ﻟکﻪ" :سخت وﻟﻮﻳد .پﻪ زوره وﻟﻮ４د.
وران وﻟﻮ４د .ب＄ ３اﻳﻪ وﻟﻮ４د ".د جﻤﻠ ３دوﻳﻤﻪ اساسﻲ برخﻪ (خبر) جﻮړوي.
پﻪ پﻮرتﻪ اسﻤﻲ ترکﻴب ک ３گﻮرو چ" ３ﻫﻠک" د ترکﻴب اصﻠﻲ جزء دى او ﻟﻪ خپﻠﻮ اړوﻧدو کﻠﻤﻮ
سره ﻳﻮ اسﻤﻲ ﻏﻮﻧ ６بﻠﻞ ک８５ي .پﻪ دوﻳﻤﻪ برخﻪ ک" ３وﻟﻮ４د" د ﻓﻌﻠﻲ ترکﻴب اساسﻲ برخﻪ ده؛
ﻧﻮ ＄کﻪ ﻓﻌﻠﻲ ترکﻴب (ﻏﻮﻧ )６ورتﻪ واﻳﻲ .اسﻤﻲ او ﻓﻌﻠﻲ دواړه ترکﻴبﻮﻧﻪ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ بشپ７
ﻣطﻠب ﻧشﻲ رسﻮﻻى .ﻳﻮازې د ﻳﻮ ﻏﻮﻧ ６پﻪ راوړﻟﻮ ﻣﻌﻨا ﻧﻴﻤگ７ې پات ３ک８５ي .ترکﻴب د ﻣﻌﻨا او
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جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ ３ب５ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري.
ترکﻴبﻮﻧﻪ د ﻣﻌﻨا او ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻪ کﻠﻤﻮ سره ﻳﻮ شﻰ گ２ﻞ ک８５ي ،ﻣگر تﻮپﻴر ﻳ ３دا دى چ３
ترکﻴبﻮﻧﻪ ﻣرکب ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻪ ＇رگﻨدوي او د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻣﻌﻨاگاﻧﻮ تﻪ زﻳاتﻪ ！اکﻠ ３او ﻣشخصﻪ
ب２ﻪ ورکﻮي .پﻪ دې تﻮگﻪ وﻳﻼى شﻮ.
ترکﻴب ﻟﻪ دوو ﻳا زﻳاتﻮ خپﻠﻮاکﻮ ﻳا ﻧاخپﻠﻮاکﻮ کﻠﻤﻮ ＇خﻪ جﻮړﻳ８ي،
پﻪ ترکﻴب ک ３ﻳﻮه کﻠﻤﻪ د بﻠ ３تابﻊ گر＄ﻲ،
پﻪ ترکﻴب ک ３د کﻠﻤﻮ تر ﻣﻨ ＃ﻧحﻮي رابطﻪ ！ﻴﻨگﻴ８ي،
ترکﻴب د کﻠﻤ ３پﻪ پرتﻠﻪ پراخ او ﻣرکب ﻣﻔﻬﻮم ＇رگﻨدوي،
د جﻤﻠ ３او ترکﻴب تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر او ب５ﻠﻮاﻟﻰ اړﻳﻦ دى.
د جﻤﻠ ３او ترکﻴب تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر

د جﻤﻠ ３او ترکﻴب تر ﻣﻨ ＃خاص تﻮپﻴر شتﻪ .ﻫﻐﻪ ＄اﻧگ７تﻴا چ ３د جﻤﻠ ３پﻪ جﻮړ＊ت ک３
ﻣﻮجﻮده ده ،پﻪ ترکﻴب ک ３ﻧﻪ ﻟﻴدل ک８５ي .جﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻣبتدا او خبر ＇خﻪ جﻮړه ده .د ﻳﻮې جﻤﻠ３
ﻣبتدا ﻳا خبر ﻫر ﻳﻮ ﻟﻪ (اسﻤﻲ ﻳا ﻓﻌﻠﻲ) ترکﻴبﻮﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړﻳ８ي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ ،پﻪ بشپ７ه او
پﻮره جﻤﻠ ３ک ３ﻣبتدا او خبر او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻫﻐﻮى اړوﻧدې برخ＄ ３اى ﻟري ،خﻮ پﻪ ترکﻴب
ک ３دﻏﻪ برخ ３ﻧﻴﻤگ７ې وي.
پﻪ پ＋تﻮ ک ３ترکﻴبﻮﻧﻪ پﻪ دوو ډﻟﻮ (اسﻤﻲ او ﻓﻌﻠﻲ) برخﻮ بﻴﻠ８５ي .ﻫره برخﻪ بﻴا پﻪ خپﻞ وار پﻪ جﻼ
جﻼ ډﻟگﻴﻮ و４شﻞ ک８５ي.
اسﻤﻲ ترکﻴبﻮﻧﻪ :دا ﻫﻐﻪ ترکﻴبﻮﻧﻪ دي چ ３د ترکﻴب اصﻠﻲ او اساسﻲ برخﻪ ﻳ ３ﻧﻮم وي .دا اسﻤﻲ
ترکﻴبﻮﻧﻪ پﻪ جﻤﻠﻪ ک ３د ﻣبتدا پﻪ برخﻪ ک ３را＄ﻲ.
اسﻤﻲ ترکﻴبﻮﻧﻪ پﻪ اضاﻓﻲ ترکﻴب ،تﻮصﻴﻔﻲ ترکﻴب ،ﻋددي ترکﻴب اوﻧﻮرو و４شﻞ شﻮي دي.
ﻓﻌﻠﻲ ترکﻴبﻮﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ترکﻴبﻮﻧﻪ دي چ ３د جﻤﻠ ３د خبر پﻪ برخﻪ ک ３را＄ﻲ.
اصطﻼح ﻟﻪ ترکﻴب سره تﻮپﻴر ﻟري .اصطﻼحﻲ واحدوﻧﻪ ﻫﻐﻪ تﻌبﻴروﻧﻪ دي چ ３ﻫر وﻟس ﻳ３
د خپﻞ ژوﻧداﻧﻪ پﻪ چاپ５رﻳال ک ３د خپﻠﻮ دودوﻧﻮ ،اخﻼﻗﻮ او روحﻴاتﻮ پﻪ چﻮکاټ ک ３پﻪ خپﻠﻪ
ژبﻪ ک ３کاروي .دا واحدوﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې پﻪ خبرو اترو ک ３استﻌﻤاﻟﻴ８ي ،بﻠک ３پﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ک ３ﻫﻢ
کارول ک８５ي .اصطﻼح گاﻧ ３کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ﻧﻪ د ژب ３د ﻟﻐﻮي برخ ３بشپ７ووﻧکﻲ دي ،ﻟﻪ بﻠ３
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خﻮا ﻳﻮ ادبﻲ خﻮﻧد او رﻧگ ﻫﻢ ﻟري .پﻪ ژبﻪ ک ３دا ترکﻴبﻮﻧﻪ ＄اﻧتﻪ جﻼ او ب５ﻠ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې
ﻟري ،ﻳﻌﻨ ３ﻧحﻮي ترکﻴبﻮﻧﻪ او ژبﻨ ９اصطﻼح گاﻧ ３ﻳﻮ تر بﻠﻪ تﻮپﻴر ﻟري.
اصطﻼح گاﻧ ３ﻳﻮ ډول ژبﻨﻲ ترکﻴبﻮﻧﻪ دي چ ３د ژب ３خاص ﻋﻨصر او ژبﻨﻲ خاص ډول
＇رگﻨدوﻧﻮ تﻪ وﻳﻞ ک８５ي .اصطﻼح گاﻧ ３د زﻣاﻧ ３پﻪ اوږدو ک ３د خﻠکﻮ ﻟﻪ خﻮا ﻣﻨ％تﻪ راﻏﻠﻲ
او پﻪ ژبﻪ ک ３ثابت ﻟﻐﻮي ترکﻴبﻮﻧﻪ دي .ددﻏﻮ ترکﻴبﻮﻧﻮ برخ ３دوﻣره ثابت ３او ！ﻴﻨگ ３اړﻳک３
سره ﻟري چ ３ب５ﻠﻮل ﻳ ３گران کار دى.
اصطﻼح گاﻧ ３د خبرو کﻮﻟﻮ پر ﻣﻬال سﻤدﻻسﻪ ﻧﻮي ﻧﻪ جﻮړﻳ８ي چ ３د کﻮم ！اکﻠﻲ ﻣطﻠب
د ＇رگﻨدوﻟﻮ ﻟپاره ور＄ﻨ ３کار واخﻴستﻞ شﻲ ،بﻠک ３پﻪ جﻮړ شﻮي ډول د ژب ３د وﻳﻮﻧکﻮ پﻪ
حاﻓظﻪ ک ３ساتﻞ ک８５ي او د اړتﻴا پرﻣﻬال د جﻮړ شﻮي ترکﻴب پﻪ تﻮگﻪ کارول ک８５ي .پﻪ خپﻠﻪ
دﻏﻪ ترکﻴب ﻧ５ﻎ پﻪ ﻧ５ﻐﻪ ﻣﻌﻨا ﻧﻪ ورکﻮي ،خﻮ ﻣجازي ﻣﻌﻨا ترې اخﻴستﻞ ک８５ي .ﻟکﻪ:
ﻟﻮر پﻪ ﻟﻮ！ﻪ ت５ره کﻮل ،اوښ پﻪ ب６ه ﻣﻨ６ل ،ﻟﻮى ﻻس ﻟرل ،ﻻر وﻫﻞ ،ژبﻪ کﻮل ،پ＋ﻪ ﻧﻴﻮل،
زړه خﻮړل ،ﻟﻪ خﻮشحاﻟ ９ﻧﻪ پﻪ جاﻣﻮ ک ３ﻧﻪ ＄اﻳﻴدل ،تر بﻮسﻮ ﻻﻧدې اوبﻪ ت５رول ،جگ ﻟﻮ
کﻮل ،سر ！کﻮل ،سر تﻨدى وﻫﻞ ،خﻮا س７ول ،سﻮر او شﻴﻦ او＊تﻞ ،زړه تشﻮل ،ﻏﻢ خﻮړل،
ﻻس اخﻴستﻞ ،تار اچﻮل ،د اسﻤان ک ،ﻧﻮک او ورۍ ،د ﻟس＂ﻮﻧﻲ ﻣار ،د ﻏاړې ﻏﻮر ،د
ش７وﻣبﻮ ﻣچ.
اصطﻼح گاﻧ ３د ﻣعﻨا او جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ ３دا ﻻﻧدې ﻧ ３＋ﻟري:

 _١ثابت داخﻠﻲ ترکﻴب چ ３پﻪ گ６ه ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻨا او ﻣﻔﻬﻮم ＇رگﻨدوي .پﻪ اسﻤﻲ او ﻓﻌﻠﻲ
ترکﻴبﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３اﻫﻤﻴت ﻳﻮ شان دى .اصطﻼحﻲ ﻓﻌﻠﻲ ترکﻴبﻮﻧﻪ کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د ﻣرکبﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ پﻪ
＇５ر ＊کاري ،خﻮ ﻟﻪ ﻣرکبﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ تﻮپﻴر ﻟري＄ ،کﻪ پﻪ ثابتﻮ ﻓﻌﻠﻲ ترکﻴبﻮﻧﻮ ک ３ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ
ترکﻴبﻮﻧﻮ سره گ６ه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻨا ورکﻮي.
 _٢اصطﻼح گاﻧ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮ تﻮکﻮ ＇خﻪ جﻮړﻳ８ي چ ３پﻪ ﻳﻮ ثابت ترکﻴب ک ３خپﻠﻪ ﻟﻐﻮي
ﻣﻌﻨاﻟﻪ ﻻسﻪ ورک７ي .کﻪ چ５رتﻪ ددﻏﻪ ثابت ترکﻴب واحدوﻧﻪ ب５ﻞ ب５ﻞ ﻣﻌﻨا شﻲ ،ﻧﻮ خپﻠﻪ ！اکﻠ３
اصطﻼحﻲ ﻣﻌﻨا ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي.
د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ" ،ﻻر وﻫﻞ"" ،ژبﻪ کﻮل"" ،ﻏﻢ خﻮړل"" ،زړه خﻮړل" .کﻪ ددﻏﻮ ب５ﻠگﻮ ﻫره برخﻪ
ﻳﻌﻨ ３ﻫر ﻳﻮ تﻮکﻰ ﻳ ３پﻪ جﻼ جﻼ تﻮگﻪ ﻣﻌﻨا ک７و ،ﻧﻮ بﻴا ﻫﻐﻪ خاصﻪ او！اکﻠ ３ﻣﻌﻨا ﻧﻪ ورکﻮي＄ .کﻪ
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"ﻻر وﻫﻞ" ک ３د تگ ﻣﻌﻨا پرتﻪ ده .پﻪ ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨا ک ３ﻳ" ３ﻻر" او "وﻫﻞ" کﻮم ﻣﻌﻨﻮي ارتباط سره
ﻧﻪ ﻟري .ﻳا ژبﻪ او کﻮل سره جﻼ ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻪ دي.
 _٣ﻟﻪ ترکﻴبﻮوﻧکﻮ تﻮکﻮ＇خﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻨا ﻻس تﻪ را＄ﻲ؛ ﻳﻌﻨ！ ３ﻮل ترکﻴب د ﻳﻮ واحد ﻣﻔﻬﻮم
پﻪ تﻮگﻪ ﻣﻌﻨا ورکﻮي.
 _٤پﻪ اصطﻼحﻲ واحدوﻧﻮ ک＄ ３ﻴﻨ ３ﻣحاورې او ﻣتﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ راتﻼى شﻲ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د
ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او پﻮﻫاﻧﻮ ﻏﻮره وﻳﻨاوې ﻫﻢ پک ３شاﻣﻠ ３دي ،ﻟکﻪ:
پﻮره ورک دې ک７ه دوه کﻮره .د کبر کاسﻪ ﻧسکﻮره ده.
 _٥اصطﻼح گاﻧ！ ３کﻲ پﻪ ！کﻲ ﻧﻪ ژباړل ک８５ي.
 _٦ﻫره ژبﻪ جﻼ او خاص اصطﻼحات ﻟري.
 _٧اصطﻼحﻲ تﻮکﻲ د خپﻠﻮ ﻣﻌﻨﻮي ＄اﻧگ７ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ازادو ترکﻴبﻮﻧﻮ سره تﻮپﻴر ﻟري.
 _٨پﻪ ژب ３ک ３دﻏﻪ ترکﻴبﻮﻧﻪ ثابت وي ،ﻧﻮي ﻧﻪ جﻮړﻳ８ي.
 _٩اصطﻼحﻲ تﻮکﻲ د ﻧﻮرو ازادو ﻟﻐتﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر د ژب ３پﻪ ﻟﻐﻮي سﻴستﻢ ک ３ﻣﻮجﻮد وي.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ترکﻴب ،اصطﻼح او جﻤﻠﻪ ب５ﻼ ب５ﻞ ﻧحﻮي ﻣطاﻟب دي .د جﻤﻠﻮ ،ﻓﻘرو ،ﻋبارتﻮﻧﻮ
او ترکﻴبﻮﻧﻮ د جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻗاﻋدو ＇خﻪ ﻧحﻮه خبرې کﻮي .جﻤﻠﻪ د اﻟﻔاظﻮ او کﻠﻤﻮ داس３
ترکﻴب دى چ ３ﻳﻮ بشپ ７ﻣﻔﻬﻮم اﻓاده کﻮي .ﻫﻐﻪ تﻮکﻲ چ ３جﻤﻠﻪ ور＇خﻪ جﻮړﻳ８ي ،د
جﻤﻠ ３اجزا ورتﻪ واﻳﻲ .ترکﻴب د دوو ﻳا زﻳاتﻮ (خپﻠﻮاکﻮ او ﻧا خپﻠﻮاکﻮ) کﻠﻤﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ＄اى
ک５دو ＇خﻪ ﻋبارت دى چ ３اجزا ﻳ ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره ارتباط وﻟري .د کﻠﻤﻮ ترکﻴب د جﻤﻠﻮ
پﻪ جﻮړ＊ت ک ３ﻳﻮ تﻮکﻰ ﻳا ﻳﻮه برخﻪ گ２ﻞ ک８５ي .ترکﻴب او اصطﻼح د کاروﻧ ３خپﻞ
خپﻞ ＄اﻳﻮﻧﻪ ﻟري .ترکﻴب راﻣﻨ％تﻪ ک８５ي او اصطﻼح －اﻧ ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮې کﻠﻤ ３دي،
پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３خپﻠ＄ ３اﻧگ７ې او ！اکﻠ ３ﻣﻌﻨاگاﻧ ３ﻟري .اصطﻼح د ﻳﻮ ﻣطﻠب د ＊ﻪ بﻴان
ﻟپاره کارول ک８５ي .ترکﻴبﻮﻧﻪ او اصطﻼح گاﻧ ３د ﻳﻮې ژب ３د ﻓرﻫﻨگ د ب６اﻳﻨ＇ ３رگﻨدوى
دي.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې پر پﻨ％ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫر ﻳﻮه ډﻟﻪ دې پﻪ وار د کﻠﻤ ،３ترکﻴب،
اصطﻼح ،ﻣتﻞ او جﻤﻠ ３پ５ژﻧدﻧﻪ وک７ي .ب５ﻠگ ３دې راوړي .د ﻫرې ډﻟ ３استازى دې خپﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 _٢ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او پﻪ ژبﻪ ک ３دې د اصطﻼح گاﻧﻮ او د
ﻫﻐ ３د پاﻧگ ３او ژبﻨﻲ ارز＊ت او ب６اﻳﻨ ３پﻪ اړه ﻧﻮرو تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک７ي.
 _٣ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د ！ﻮﻟﻮ زده کﻮوﻧکﻮ پﻪ گ６ه ﻣرستﻪ دې
د پ＋تﻮ اصطﻼح گاﻧﻮ ﻳﻮ ﻟ５ست پر تخت ３وﻟﻴکﻲ！ .ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ
ک ３ﻳادداشت ک７ي.
 _٤ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې اصطﻼح گاﻧ ３د ﻣﻌﻨا او جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ３
ﻧﻮرو تﻪ بﻴان ک７ي.
 _٥د جﻤﻠ ３او ترکﻴب ترﻣﻨ＇ ＃ﻪ تﻮپﻴر ﻣﻮجﻮد دى او پﻪ پ＋تﻮ ک ３ترکﻴبﻮﻧﻪ پﻪ ＇ﻮ ډوﻟﻪ
دي؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ گ６ه ﻣرستﻪ ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ پﻪ دې اړه ＇رگﻨدوﻧ３
وک７ي.
 _٦جﻤﻠﻪ ﻟﻪ ＇ﻮ برخﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده؟ ﻳﻮ تﻦ دې پرې خبرې وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ ﻳﻮه ﻣﻮضﻮع و！اکﻲ .د ﻫﻐ ３پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک ３دې اصطﻼح
گاﻧ ３وکاروي .د ﻟﻴکﻨ ３پﻪ پاى ک ３دې ﻳﻮ شﻤ５ر اصطﻼح گاﻧ ３را！ﻮﻟ ３ک７ي چ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ
ک ３ﻧﻪ وي وﻳﻞ شﻮي.
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ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست

پ＋تﻮ ﻗصﻴده :شﻴخ اسعد سﻮري

پﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ د ﻧظﻢ او ﻧثر پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ ک７ي دي .ﻧثر خپﻞ
جﻮړ＊ت ﻟري او ﻧظﻢ خپﻞ .ﻧظﻢ ﻫﻐﻪ وﻳﻨا ده چ ３وزن او ﻗاﻓﻴﻪ وﻟري .ﻣثﻨﻮي ،بﻮﻟـﻠﻪ
(ﻗصﻴده) ،ﻏزل ،رباﻋﻲ ،ﻗطﻌﻪ او ﻧﻮر د ﻧظﻢ ب ３２دي .دﻟتﻪ پر ﻗصﻴدې ،د ﻫﻐ ３پر
جﻮړ＊ت او پﻪ پ＋تﻮ ک ３د ﻗصﻴدې پر ﻣخﻴﻨﻪ ﻏ８ﻳ８و .تر دې د ﻣخﻪ چ ３ﻗصﻴده
وپ５ژﻧﻮ＊ ،ﻪ بﻪ دا وي چ ３شﻴخ اسﻌد سﻮري وپ５ژﻧﻮ چ ３پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３ﻳ ３ﻗصﻴده
د ﻟﻮﻣ７ﻧ ９ﻣﻌﻠﻮﻣ ３ﻗصﻴدې پﻪ تﻮگﻪ پ５ژﻧدل شﻮې ده .د ﻗصﻴدې پﻪ اړه ﻟ ８ﻣﻌﻠﻮﻣات
ﻟرو ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د پ＂ ３خزاﻧ ３پﻪ واسطﻪ تر ﻣﻮږ را رس５دﻟﻲ دي.
_ تاسﻮ ＇ﻪ ﻓکر کﻮئ چ ３د ﻳﻮې ﻗصﻴدې د بﻴتﻮﻧﻮ ډ４ر ﻟ ８شﻤ５ر بﻪ ＇ﻮ وي؟
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پ＂ﻪ خزاﻧﻪ ﻟﻪ "تارﻳخ سﻮري" ＇خﻪ د "ﻟرﻏﻮﻧﻲ پ＋تاﻧﻪ" د ﻟﻴکﻮال ،شﻴخ ک＂ﻪ پﻪ حﻮاﻟﻪ
ﻟﻴکﻲ چ ３اسﻌد سﻮري پﻪ ﻏﻮر ک ３استﻮگﻨﻪ درﻟﻮده .ﻫﻠتﻪ د سﻮري کﻮرﻧ ９پﻪ دربار ک ３د
درﻧاوۍ وړ ﻳﻮ شاﻋر و .د پﻼر ﻧﻮم ﻳ ３ﻣحﻤد و .پﻪ  ٤٢٥ﻫجري کال ک ３پﻪ بﻐﻨﻲ (د ﻫﻠﻤﻨد
د زﻣﻴﻨداور سﻴﻤﻪ) ک ３ﻣ ７شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړى ډ４ر ＊ﻪ شاﻋر و .کﻠﻪ چ ３سﻠطان ﻣحﻤﻮد ﻏزﻧﻮي پر
ﻏﻮر برﻳد وک ７او ﻟﻪ اﻣﻴر ﻣحﻤد سﻮري سره ﻳ ３جگ７ه وﻧ＋تﻪ ،ﻧﻮ اﻣﻴر ﻳ ３د آﻫﻨگراﻧﻮ پﻪ سﻴﻤﻪ
ک ３کﻼبﻨد ک .７دﻏﻪ ﻣﻬال شﻴخ اسﻌد ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ＄اى پﻪ کﻮټ ﻧﻮﻣ ３سﻴﻤﻪ ک ３و .سﻠطان
ﻣحﻤﻮد ﻏزﻧﻮي اﻣﻴر ﻣحﻤد سﻮري ﻟﻪ ＄اﻧﻪ سره بﻨدي ﻏزﻧﻲ تﻪ ﻳﻮړ .اﻣﻴر ﻣحﻤد سﻮري ﻟﻪ
ډ４ره ﻏﻴرتﻪ پﻪ بﻨد ک ３ﻣ ７شﻮ .شﻴخ اسﻌد سﻮري چ ３د اﻣﻴرﻣحﻤد سﻮري دوست و ،د ﻫﻐﻪ
پر ﻣرگ ﻳﻮه بﻮﻟـﻠﻪ ووﻳﻠﻪ.
بﻮﻟـﻠﻪ ﻳا ﻗصﻴده ﻫﻐﻪ ﻧظﻢ تﻪ واﻳﻲ چ ３تر ﻳﻮې ﻣطﻠﻊ ﻻﻧدې وﻳﻞ ک８５ي .د ！ﻮﻟﻮ دوﻳﻤﻮ
ﻧﻴﻢ بﻴتﻴﻮ ﻗاﻓﻴﻪ ﻳ ３د ﻟﻮﻣ７ي بﻴت ﻟﻪ ﻗاﻓﻴ ３سره ﻳﻮشان وي .اوږده او ډول ډول ﻣضاﻣﻴﻦ پک３
راوړل ک８５ي .د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ５ر ﻳ ３ﻟﻪ شپاړسﻮ ＇خﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３بﻴا تر دوو سﻮو پﻮرې رس８５ي .ﻋﻤﻮﻣا
د ستاﻳﻨ ،３وﻳرﻧ ،３پﻨد او ﻧﻮر اوږده ﻣﻮضﻮﻋات پک ３بﻴاﻧ８５ي .ﻗصﻴده ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ پﻪ تشبﻴب
پﻴﻠﻴ８ي .تشبﻴب د ﻗصﻴدې ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ بﻴتﻮﻧﻪ دي چ ３د ﻗصﻴدې ﻟﻪ اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع ＇خﻪ بﻬر
د بﻠ ３ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه؛ پﻪ ＄اﻧگ７ې ډول د ＄ﻮاﻧ ９او پﻪ ﻫﻐ ３پﻮرې د اړوﻧد حاﻟت ،ﻟکﻪ د
ﻣﻴﻨ ３او طبﻴﻌت پﻪ ستاﻳﻨ ３ک ３وﻳﻞ ک８５ي .ﻟﻪ تشبﻴب وروستﻪ پﻪ ﻗصﻴده ک ３اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع
پﻪ تﻔصﻴﻞ سره بﻴاﻧﻴ８ي .ﻗصﻴده پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تﻪ ﻟﻪ اسﻼم وروستﻪ راﻏﻠﻪ او ډ４ر ژر د پﻮخﻮاﻟﻲ
کچ ３تﻪ ورس５ده.
د پ＂ ３خزاﻧ ３ﻟﻪ پﻴدا ک５دو د ﻣخﻪ د پ＋تﻮ د ﻟﻮﻣ７ۍ ﻗصﻴدې پﻪ اړه چاتﻪ سﻤﻪ پتﻪ ﻧﻪ وه.
ددﻏﻪ ﻣﻬﻢ اثر ﻟﻪ پﻴداک５دو سره سﻢ د پ＋تﻮ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻏﻮره ﻗصﻴدې تر ﻻسﻪ شﻮې .پﻪ دې ﻟ７
ک ３د پ＋تﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻗصﻴده ﻫﻢ تر ﻻسﻪ شﻮه .دﻏﻪ ﻗصﻴده د شﻴخ اسﻌد سﻮري ﻗصﻴده
وه چ ３د اﻣﻴرﻣحﻤد سﻮري پﻪ ﻣ７ﻳﻨﻪ ﻳ ３وﻳﻠ ３وه .دا ﻫﻢ ＇رگﻨده شﻮه چ ３پﻪ ﻏﻮر او ﻏزﻧﻲ
ک ３د دې پ５ر ﻣﻮجﻮدو شاﻋراﻧﻮ ﻗصﻴدې وﻳﻠ ３وې او دﻏﻪ ﻓﻦ ﻣخ پﻪ بشپ７تﻴا او پﻮخﻮاﻟﻲ روان
و .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا ﻗصﻴده ﻳﻮه داس ３وسﻴﻠﻪ وه چ ３د پاچاﻫاﻧﻮ د خﻮ＊ ９ﻏﻮﻧ６ې پرې تﻮدې شﻮې
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وې .د خپگان او ﻏﻢ پر ﻣﻬال ﻫﻢ وﻳﻞ ک５دې او دوﻣره سﻮز او گداز بﻪ پﻪ ک ３ﻣﻮجﻮد و چ３
د کا１ﻮ زړوﻧﻪ بﻪ ﻳ ３ﻫﻢ وﻳﻠ ３کﻮل .کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ بﻪ ﻳ＄ ３ﻮاﻧان د جگ７ې پﻪ ډگر ک ３ﻣبارزې تﻪ
ﻫﻢ رابﻠﻞ.
د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３ﻗصﻴدې ډ４ر پ７اووﻧﻪ وﻫﻠﻲ دي .د پ＋تﻮ ﻗصﻴده ﻫﻢ ﻫﻤداس３
درواخﻠئ چ ３د ﻣﻮضﻮع ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳ ３ب５ﻞ ب５ﻞ اړخﻮﻧﻪ ﻟرﻟﻲ دي.
د ﻏﻮرﻳاﻧﻮ او سﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ پ５ر ک ３کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پ＋تﻮ ﻗصﻴده د پاچاﻫاﻧﻮ د ﻣدح ３اوستاﻳﻨ ３پﻪ
خدﻣت ک ３وﻻړه وه ،خﻮ بﻴا ﻳ ３ﻫﻢ پ＋ﻪ ﻟﻪ پ＋تﻨﻲ چاپ５رﻳاﻟﻪ بﻬر اﻳ ３＋ﻧﻪ ده .د شﻴخ اسﻌد
سﻮري ﻗصﻴده ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻗصﻴدو ＇خﻪ ده چ ３سارى ﻳ ３ﻣﻮږ پﻪ ﻫﻐﻪ وخت ک ３ﻧﻪ وﻳﻨﻮ .د
ﻏﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ پ５ر ک ３پ＋تﻮ ﻗصﻴدې پﻪ ﻓﻨﻲ او ادبﻲ ﻟحاظ د خپﻞ وخت پﻪ ﻗصﻴدو ک ３ﻟﻮړ درﻳ＃
خپﻞ ک７ى دى.
د شﻴخ اسﻌد سﻮري پﻪ ﻗصﻴده ک ３ﻣﻠﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز احساسات ﻟﻪ وراﻳﻪ برﻳ＋ﻲ.
ﻧﻮﻣﻮړې ﻗصﻴده پﻪ ﻻﻧدې ډول ده:
د ﻓـــﻠـــک ﻟــــﻪ چــــــارو ＇ــــﻪ وکــــــ７م کـــﻮکـــار
زﻣـــﻮﻟـــﻮي ﻫـــر گـــﻞ چـــ ３خـــاﻧـــدي پـــﻪ بــﻬــار
ﻫـــر ﻏـــ＂ـــﻮل چـــ ３پـــﻪ بــﻴــدﻳــا ﻏــــﻮړ４ــــده وکــا
ر４ــــــژوي ﻳـــ ３پـــا１ـــ ３کـــاﻧـــدي ﻧــــار پـــﻪ ﻧـــار*
ډ４ــــر ﻣــخــﻮﻧــﻪ د ﻓــﻠــک ＇ــپــ５ــ７ه شــﻨــﻪ کا
ډ４ــــر ســـروﻧـــﻪ کـــا تـــر خــــــاورو ﻻﻧـــــدې زار
د واکــﻤــﻦ ﻟــﻪ ســـره خـــﻮل پــر４ــبــاســﻲ ﻣــ ７سﻲ
د بــ ３وزﻟــــﻮ وﻳــﻨــ ３تـــﻮى کــاﻧــدي خــﻮﻧــخــﻮار
چــ ３ﻟــﻪ بــرﻣــﻪ ﻳــ ３زﻣــــري رپـــﻲ ＄ﻨگﻠﻮ ک３
ﻟــــﻪ اوکـــــﻮبـــــﻪ ﻳــــ ３ډاري تــــ５ــــرو جــبــار
ﻫـــﻢ ﻳـــ ３ﻏــشــﻰ ســکــ２ــﻲ ډال د ژوبـــﻠـــﻮرو
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رســـتـــﻤـــان ＄ــﻨــ＄ ３ــﻐــﻼ کـــاﻧـــدي پـــﻪ ډار
چـــ ３ﻳـــ ３ﻣــــﻼوې ﻧـــﻪ کـــ４８ـــ８ي پـــﻪ ﻏ＋تﻠﻴﻮ
دا ﻓـــﻠـــک پــــر وکـــــا ＇ــــﻪ کــــــاري گـــــذار؟
پـــﻪ ﻳــــﻮه گـــرد＊ـــت ﻳـــ ３پــر４ــبــاســﻲ ﻟـــﻪ بــرﻣــﻪ
ﻧــﻪ ﻳــ ３ﻏــشــﻲ ،ﻧــﻪ ﻟــﻴــﻨــدۍ وي ﻧــﻪ ﻳــ ３سپار
＇ـــﻪ تـــ５ـــرى ＇ـــﻪ ظــﻠــﻢ کـــاﻧـــدې اې ﻓﻠکﻪ!
ســتــا ﻟــﻪ ﻻســـﻪ ﻧــﻪ دى ﻫــ５ــ＆ گــﻞ بــ ３ﻟــﻪ خــار
پــﻪ وﻳـــرژﻟـــﻮ ،ﻟـــﻮر ﻧــﻪ کـــ７ې پــﻪ زړه کــراړﻳــﻪ
پـــــر ﻧـــتـــﻠـــﻴـــﻮ اوروې د ﻏـــــﻢ ﻧــــاتــــار
ﻫ ＆５روﻏـــﻰ ﻣــ ３پــﻪ زړه ﻧستﻪ ستا ﻟــﻪ ＄ــﻮره
بـــ５ـــﻠـــﻮې پـــــﻪ ژړا ژړ ﻣـــﻴـــﻦ ﻟـــــﻪ ﻳـــار
ﻟــﻪ تــ５ــرﻳــﻮ * دې او＊ـــ＇ ３ــا＇ــﻲ ﻟــﻪ اورﻳــ％ــﻮ
چﻴﻨ ３ژاړي پــﻪ ورټ ورټ ســتــا ﻟــﻪ شﻨار
ﻧــﻪ بــﻪ ﻻس واخــﻠــ ３ﻟــﻪ ＄ــــﻮره ﻧــﻪ بــﻪ ﻟــﻮرې
ﻧـــﻪ بـــﻪ ﻣـــﻼ کـــــ７ې ،ﻟـــﻪ بـــ ３وزﻟـــــﻮ ﻟـــﻪ تـــرار
ﻧـــﻪ بـــﻪ زړه وســـﻮ＄ـــﻮې پـــﻪ ﻫــ５ــچــا بــاﻧــدې
ﻧـــﻪ بـــﻪ پــــر４ــــﻮزې ﻟـــﻪ گـــرد＊ـــتـــﻪ ﻟـــﻪ ﻣـــدار
ﻧــــﻪ بــــﻪ وصـــــﻞ کـــــ７ې ﻣـــﻴـــﻦ ﻟــــﻪ بــــﻞ ﻣﻴﻨﻪ
ﻧـــــﻪ بـــــﻪ درﻣـــــﻠـــــ！ ３ــــپــــﻮﻧــــﻪ د اﻓــــگــــار
ســتــا ﻟــﻪ ﻻســـﻪ دي پــراتــﻪ ژوبـــﻞ زگــ５ــروي کا
ﻫـــر پــﻠــﻮ تـــﻪ ！ــپــﻲ زړوﻧــــــﻪ پـــﻪ ＄ــــار ＄ــار
کــﻠــﻪ ﻏـــﻮ＇ـــ ３کـــاﻧـــدې ﻣـــراﻧـــدې د زړگــﻴــﻮ
کـــﻠـــﻪ تـــ５ـــر بــــاســــ ３وگــــــــ７ي ﻫـــﻮ＊ـــﻴـــار
کـــﻠـــﻪ ！ـــکـــﻰ واچـــــــــﻮې پـــــر ﻧـــازوﻟـــﻴـــﻮ
کــﻠــﻪ ＇ــ５ــري کـــ７ې گـــر４ـــﻮان د ﻧﻤﻨ％ﻲ چــار
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کـــﻠـــﻪ ﻏــــﻮر＄ــــﻮې واکــــﻤــــﻦ ﻟــــﻪ پـــﻼزوﻧـــﻮ
کـــﻠـــﻪ کــ＋ــ５ــﻨــﻮې پــــﻪ خـــــــاورو کــــ ３بـــــادار
زﻣــﻮږ پــر زړوﻧـــﻮ دې ﻧــﻦ بﻴا ﻳــﻮ ﻏشﻰ ووﻳشت
ودې ژوبـــﻠـــﻠـــﻪ پــــﻪ دې ﻏـــشـــﻲ ﻫــــزار
پـــر ســـﻮرﻳـــﻮ بـــاﻧـــدې وﻳــــر پـــر４ـــﻮت ﻟـــﻪ پــاســﻪ
ﻣــحــﻤــد واکـــﻤـــﻦ چـــ ３وﻻړى پـــﻪ بـــﻞ دار
ﻳـــﻮ وار ســـﻮ اســﻴــر پـــﻪ ﻻس د ﻣﻴر＇ﻤﻨﻮ
اﻧــــتــــﻘــــال ﻳــــ ３وکــــــ ７ﻗـــبـــر ﻟــــﻪ بــــﻞ وار
پــــﻪ ســــﻤــــاو* ﻳــــ ３ودان ﻫﻨگران و
پـــﻪ ！ــﻴــکــﻨــﻪ و پـــر درســـــت جـــﻬـــان او＇ــــار
د ﻣــحــﻤــﻮد د ژوبـــﻠـــﻮرو پـــﻪ ﻻس ک５＋ﻮت
چــــ ３ﻏـــزﻧـــﻪ تــــﻪ ﻳــــ ３بـــاتـــﻠـــﻰ پــــﻪ تـــﻠـــﻮار
ﻧــﻨــگــﻴــاﻟــﻴــﻮ ﻟــــره ﻗــﻴــد ﻣــ７ﻳــﻨــﻪ ده ＄ــکــﻪ:
ســـﻪ * ﻳـــ ３واﻟــﻮتــﻠــﻪ ﻫــســک تـــﻪ پـــر دې ﻻر
تـــر ﻧــــ７ۍ ﻳـــ ３ﻏــــﻮره خــــــاورې ،ﻫـــدﻳـــره کا
د زﻣـــرﻳـــﻮ پـــﻪ بــ５ــ７ﻳــﻮ * کــﻠــﻪ وي ＇ـــﻮار
پــﻪ دې وﻳــر د ﻏــﻮر وگـــ７ي تــﻮر ﻧــﻤــري * سﻮل
پـــﻪ دې وﻳـــــر ،ر１ــــا تـــﻴـــاره ســـﻮﻟـــﻪ د ＊ــار
گــــﻮره ＇ــا＇ــﻲ ر１ـــ ３او＊ــــ ３ﻟـــﻪ دې ﻏــروﻧــﻮ
دا کــ７وﻧــگــﻰ * ســـاﻧـــدې ﻟـــﻲ پـــﻪ شـــﻮر ﻫــار
ﻧـــﻪ ﻫــﻐــﻪ زرﻏـــــا د ﻏــــروﻧــــﻮ ،د بــ５ــدﻳــا ده
ﻧــــﻪ د زرکــــﻴــــﻮ پــــﻪ ﻣـــســـا دى کــ＂ــﻬــار
ﻧـــﻪ ﻏـــ＂ـــﻮل بــﻴــا زرﻏـــﻮﻧـــ５ـــ８ي پـــﻪ ﻻ＊ــﻮﻧــﻮ
ﻧــــﻪ بـــاﻣـــﻲ بـــﻴـــا ﻣـــســـ５ـــده کــــا پــــﻪ کــﻬــســار
ﻧــﻪ ﻟــﻪ ﻏــرجــﻪ بــﻴــا را＄ــــﻲ کـــــاروان د ﻣشکﻮ
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ﻧـــﻪ رادروﻣــــــﻲ ﻏـــﻮر تـــﻪ بــﻴــا جــﻮپــ ３د شــار
د پـــســـرﻟـــﻲ اوره تــــــﻮدې او＊ــــــ ３تــﻮﻳــﻨــﻪ
ﻣـــرﻏـــﻠـــرې بــــﻪ ﻧـــﻴـــســـان ﻧــــﻪ کـــــ７ي ﻧــثــار
دا پـــﻪ ＇ـــﻪ چـــ( ３ﻣــحــﻤــد) وﻻړ ﻟـــﻪ ﻧــ７ﻳــﻪ
پـــﻪ وﻳـــرﻧـــﻪ ﻳـــ ３ســـﻮ ﻏــــﻮر ！ــــﻮل ســـﻮگـــﻮار
ﻧـــﻪ ＊ــکــار４ــ８ي ﻫــﻐــﻪ ســـﻮر د ســـﻮر پـــﻪ ﻟتﻮ
ﻧــــﻪ ＄ـــﻠـــ５ـــ８ي ﻫـــﻐـــﻪ ﻟـــﻤـــر پــــر دې دﻳــــار
چـــ ３بـــﻪ ﻧــجــﻠــﻴــﻮ پـــﻪ ﻧــ（ــا پــکــ ３خــﻨــدﻟــﻪ
چــــ ３بــــﻪ پــ５ــﻐــﻠــﻮ کــــا اتـــــ ０کـــتـــار کــتــار
ﻫﻐﻪ ﻏــﻮر پــﻪ وﻳــر ﻧــاتــار د واکــﻤــﻦ ک５＋ﻮست
ﻫــﻐــﻪ ﻏـــﻮر ســﻮ د جــاﻧــدم ﻏــﻮﻧــدې ســـﻮر اړ
ﻻس دې ﻣـــات ســﻪ اى ﻓﻠکﻪ چــ ３دې وکا
ﻣــحــﻤــد ﻏـــﻮﻧـــدې زﻣــــرى د ﻣــ７ﻳــﻨــ＊ ３ــکــار
شــﻴــﻦ زړگـــــﻰ ﻓــﻠــکــﻪ! وﻟــــ ３ﻻ وﻻړ ﻳــ３؟
اې د ﻏـــﻮر ﻏـــروﻧـــﻮ پـــﻪ ＇ـــﻪ ﻧــســﻮئ ﻏــبــار؟
ﻣــ％ــکــ !３وﻟــــ ３پـــﻪ ر４ـــ８دﻟـــﻮ ﻧـــﻪ پـــر４ـــﻮزې؟
ﻻﻧــدې بــاﻧــدې ســﻪ! چــ ３ورک ســﻲ دا شﻌار:
چــ ３زﻣـــري ﻏــﻮﻧــدې واکــﻤــﻦ ＄ــﻲ ﻟــﻪ جﻬاﻧﻪ
چــ＇ ３ـــﻮک ﻧــﻪ کـــ７ي پــﻪ ﻧـــ７ۍ بــاﻧــدې ﻗــرار
ســخ پــﻪ تــا اى (ﻣــحــﻤــده) د ﻏـــﻮر ﻟــﻤــر وې!
پـــﻪ ﻧــــ７ۍ بـــﻪ ﻧـــﻪ وي ســتــا د ﻋــــدل ســار
تــﻪ پــر ﻧﻨگﻪ وې وﻻړ پــﻪ ﻧﻨگ کــ ３ﻣــ ７سﻮې
ﻫـــﻢ پـــر ﻧــﻨــگــﻪ دې پـــﻪ ﻧــﻨــگــﻪ کـــا ＄ـــان جــار
کﻪ ســﻮري دې پﻪ تگ وﻳر کاﻧدي وﻳرﻣﻦ سﻮل
ﻫـــﻢ بـــﻪ وﻳـــــاړي ســتــا پـــﻪ ﻧـــﻮم ســتــا پـــﻪ ！ــبــار
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پـــﻪ جــﻨــت کـــ ３دې وه تـــﻮن زﻣــــﻮږ واکــﻤــﻨــﻪ
ﻫــــﻢ پــــﻪ تــــا دې وي ډ４ـــــر ﻟـــــﻮر د ﻏــﻔــار
* * *
*ﻧار پﻪ ﻧار :پﻪ اصﻞ ک ３پﻪ ﻫﻤدې ب２ﻪ دى＊ .اﻳﻲ تار پﻪ تار وي.
*ت５رى :ت５رى ،تﻌدى ،ظﻠﻢ او تجاوز
* سﻤاو :سﻢ ،درست ،راست
* سﻪ :ساه
* ب７５ﻳﻮ :زوﻟﻨ３
* تﻮر ﻧﻤري :سﻴاه پﻮش
* ک７وﻧگﻰ７＄ :وبﻰ
سﻮر :خﻮشحاﻟﻲ
سﻮر :د ﻗﻮم ﻧﻮم دى
سار :سارى ،ب５ﻠگﻪ
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

ﻗصﻴده د پ＋تﻮ د ﻧظﻢ د ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر پﻪ پ＋تﻮ ک ３اوږده ﻣخﻴﻨﻪ ﻟري .ﻗصﻴده
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ پﻪ تشبﻴب پﻴﻠﻴ８ي .تشبﻴب د ﻗصﻴدې ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ بﻴتﻮﻧﻪ دي چ ３د ﻗصﻴدې ﻟﻪ
اصﻠﻲ ﻣﻮضﻮع ＇خﻪ بﻬر د بﻠ ３ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه د طبﻴﻌت د ستاﻳﻨ ３او ﻳا ﻫﻐ ３تﻪ پر
ورتﻪ ﻣﻮضﻮع پﻴﻠﻴ８ي .ﻗصﻴده پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تﻪ ﻟﻪ اسﻼم وروستﻪ راﻏﻠﻪ او ډ４ر ژر د
پﻮخﻮاﻟﻲ کچ ３تﻪ ورس５ده .د ادبﻲ تارﻳخ ﻟﻪ پا１ﻮ ＇رگﻨدﻳ８ي چ ３ﻗصﻴده پﻪ پ＋تﻮ ک３
پخﻮا ﻫﻢ ﻣﻮجﻮده وه او د خپﻞ پﻮخﻮاﻟﻲ پﻮړۍ ﻳ ３وﻫﻠﻲ وې .د شﻴخ اسﻌد سﻮري
ﻗصﻴده د پ＋تﻮ ﻗصﻴدو پﻪ تارﻳخ ک ３د زﻳات ارز＊ت وړ ده او ﻟﻪ ادبﻲ پﻠﻮه ﻫﻢ ﻳﻮه پخﻪ
بﻮﻟﻠـﻪ گ２ﻞ ک８５ي .دا ﻗصﻴده شﻴخ اسﻌد سﻮري د اﻣﻴر ﻣحﻤد سﻮري د ﻣ７ﻳﻨ ３پﻪ وﻳر
ک ３وﻳﻠ ３ده.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې پر ＇ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې د ډﻟ ３د ﻏ７و پﻪ ﻣرستﻪ پﻪ پ＋تﻮ
ک ３د ﻏزل ،دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ د ﻣثﻨﻮي ،درﻳﻤﻪ د رباﻋﻲ او ＇ﻠﻮرﻣﻪ د ﻗصﻴدې پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻟﻪ
ب５ﻠگﻮ سره وﻟﻴکﻲ .بﻴا دې ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ واوروي.
 _٢ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ ،د تشبﻴب پﻪ اړه دې ＇رگﻨدوﻧ ３وک７ي
او ب５ﻠگﻪ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３د ﻗصﻴدې ﻟﻪ ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣ﻳﻮ بﻞ زده کﻮوﻧکﻰ دې ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د شﻴخ اسﻌد سﻮري د ﻗصﻴدې د ﻣتﻦ
اصﻠﻲ وﻳرﻧﻪ دې وﻟﻮﻟﻲ او د ﻫﻐ ３پﻪ اړه دې ＇رگﻨدوﻧ ３وک７ي.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ پﻮرتﻪ ﻗصﻴده ک ３د شﻴخ اسﻌد سﻮري ﻣﻠﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز احساسات پﻪ
گﻮتﻪ ک７ي او د ﻫﻐﻮ پﻪ اړه دې خبرې وک７ي.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ پﻮرتﻪ ﻣتﻦ ک ３اسﻤﻲ ترکﻴبﻮﻧﻪ و－ﻮري او ودې ﻳ ３ﻟﻴکﻲ.
 _٦د ترکﻴب او جﻤﻠ ３پر تﻮپﻴر دې ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ خبرې وک７ي .ﻧﻮر دې ورتﻪ ﻏﻮږ
ک８５دي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تﻪ د ﻗصﻴدې او د ﻧظﻢ د ﻧﻮرو ب２ﻮ د راﻧﻨﻮتﻠﻮ بﻬﻴر پﻪ ډ４ر ﻟﻨ６
ډول و＇７５ي او د ﻳﻮې ﻟﻨ６ې ﻣﻘاﻟ ３پﻪ تﻮگﻪ دې پﻪ بﻠﻪ ورځ پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３پﻪ وار وﻟﻮﻟﻲ.

د دروﻏجﻦ سزا دا ده چ＇ ３ﻮک ﻳ ３پر ر＊تﻴا خبره ﻫﻢ باور ﻧﻪ کﻮي.
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دوﻟسﻢ ﻟﻮست

چاپ５رﻳال ساتﻨﻪ

د اوس５دو او ژوﻧد ＄اى تﻪ چاپ５رﻳال واﻳﻲ！ .ﻮل ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات د خپﻠ ３استﻮگﻨ３
ﻟپاره ﻳﻮ ＄اى ！اکﻲ .اﻧساﻧان پﻪ کﻠﻮ ،باﻧ６و او ＊اروﻧﻮ ک ３اوس８５ي .ﻫر شﻰ چ ３د دوى
د اوس５دو پر＄اى پﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول اﻏ５ز کﻮي ،چاپ５رﻳال ورتﻪ واﻳﻲ .اﻟﻮتﻮﻧکﻲ،
＇اروي ،د سﻴﻨدوﻧﻮ او سﻤﻨدروﻧﻮ ژوي＄ ،ﻨگﻠﻲ او د د＊تﻮ او بﻴدﻳاوو ژوي ！ﻮل خپﻞ
خپﻞ ＄اﻧتﻪ د اوسﻴدو چاپ５رﻳال ﻟري .پﻪ ＄ﻴﻨﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر ژوو د خپﻞ
پﻮستکﻲ رﻧگ د اړوﻧده چاپ５رﻳال ﻟﻪ رﻧگ سره ﻳﻮشان ک７ى .ﻣﻮخﻪ ﻳ ３ﻟﻪ زﻳان ＇خﻪ د
＄ان ژﻏﻮرل او پاﻳ＋ت دى .تر ！ﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ داده چ ３چاپ５رﻳال باﻳد د ژوﻧد ！ﻮﻟ ３اړتﻴاوې
پﻪ داس ３تﻮگﻪ تاﻣﻴﻦ ک７ي چ ３ﻣﻮجﻮدﻳت او دوام ﻳ ３ﻟﻪ گﻮاښ سره ﻣخاﻣخ ﻧشﻲ.
＇ﻨگﻪ کﻮﻻى شﻮ د خپﻞ چاپ５رﻳال اړﻳﻦ تﻮکﻲ د پاى تﻪ رس５دو ﻟﻪ گﻮاښ ＇خﻪ
وژﻏﻮرو؟
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د ژوﻧد کﻮﻟﻮ ＄اى تﻪ چاپ５رﻳال واﻳﻲ .پﻪ دې ک ３د ﻳﻮه ژوﻧدي ﻣﻮجﻮد شاوخﻮا ！ﻮل شﻴان او تﻮکﻲ
چ ３پﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻳ ３ژوﻧد تراﻏ５ز ﻻﻧدې راوﻟﻲ ،شاﻣﻞ دي .د اﻧسان د ژوﻧد پﻪ چاپ５رﻳال ک３
د ﻫﻐﻪ کﻮر ،د کﻮر شاوخﻮا ،اوبﻪ＄ ،ﻤکﻪ ،چﻤﻨﻮﻧﻪ ،وﻧ ،３باﻏﻮﻧﻪ ،سﻴﻨدوﻧﻪ ،ﻏروﻧﻪ＄ ،ﻨگﻠﻮﻧﻪ او
داس ３ﻧﻮر شاﻣﻞ دي .دا ﻫر ﻳﻮ پﻪ خپﻞ وار د اﻧسان او بﻞ ﻫر ژوﻧدي ﻣﻮجﻮد پر ژوﻧد پﻪ ﻣستﻘﻴﻢ او
ﻏﻴر ﻣستﻘﻴﻢ ډول اﻏ５ز کﻮي.
د ﻫرې ور ３＄پﻪ ت５ر４دو د اﻧساﻧاﻧﻮ شﻤ５ر زﻳاتﻴ８ي .د تازه ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ ( ١٣٨٨ﻟﻤرﻳز کال) ﻟﻪ ﻣخ３
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻲ ډول ﻫره ورځ شاوخﻮا درې سﻮه درې پﻨ％ﻮس زره ﻣاشﻮﻣان زﻳ８ي او شاوخﻮا ١٤٦
زره خﻠک ﻣري .پﻪ دې تﻮگﻪ ﻫره ورځ د ﻧ７ۍ پﻪ ﻧﻔﻮس ک ３ﻟﻪ دوو سﻮو زرو ＇خﻪ زﻳات زﻳاتﻮاﻟﻰ
راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي .د ﻧﻔﻮسﻮ دا زﻳاتﻮاﻟﻰ پر چاپ５رﻳال اﻏ５ز کﻮي؛ ﻫﻐﻮى د استﻮگﻨ＄ ３اى تﻪ اړتﻴا ﻟري؛
اوبﻪ اوخﻮاړه ﻏﻮاړي؛ جاﻣ ،３پﻮ＊اک او درﻣﻞ ﻏﻮاړي؛ ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３تﻪ اړتﻴا ﻟري او پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ
ﻧﻮرې داس ３اړتﻴاوې .پﻪ داس ３حال ک ３چ ３د چاپ５رﻳال ﻳﻮ شﻤ５ر تﻮکﻲ د ﻧﻔﻮسﻮ پﻪ ＇５ر ﻧﻪ زﻳاتﻴ８ي
او ﻣﻮجﻮده اﻧدازه ﻳ ３د ﻟگ＋ت ﻟﻪ ﻣخ ３پاى تﻪ رسﻴ８ي ،ﻟکﻪ :وﻧ ３او ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ (کﻪ ووﻫﻞ شﻲ او
ﻧﻮر ﻳ ３پر ＄اى ک５＋ﻨﻨﻮل شﻲ) ،کاﻧﻲ ز４رﻣ ،３کرﻧﻴزې ＄ﻤک ３او ﻧﻮر.
پﻪ چاپ５رﻳال ک ３ژوﻧدي او ﻧاژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات شتﻪ .ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات پﻪ خپﻞ ﻣﻨ ＃او ﻫﻤدارﻧگﻪ
ﻟﻪ ﻧاژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ ،ﻟکﻪ :خاورې ،اوبﻮ ،گازوﻧﻮ او ﻧﻮرو سره ﻣتﻘابﻠ ３اړﻳک ３ﻟري .دا اړﻳک ３د
ژوﻧد چاپ５رﻳال تﻪ ډ４رې اړﻳﻨ ３دي .د اﻳکﻮ سﻴستﻢ دا اړﻳک７５＇ ３ي .ﻫﻐﻪ سﻴستﻢ چ ３د اﻳکﻮ سﻴستﻢ
(７５＇ )Eco Systemي ،د اﻳکﻮﻟﻮژۍ ( )Ecologyپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي.
د چاپ５رﻳال د پاک ساتﻨ ３ﻣﻮضﻮع پﻪ رواﻧ ３پ７５ۍ ک ３د ！ﻮﻟﻮ اوسﻴدوﻧکﻮ د اﻧد＋４ﻨ ３وړ گر５＄دﻟ.３
زﻣﻮږ د ژوﻧد چاپ５رﻳال ورځ پﻪ ورځ کک７ﻳ８ي او د ژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ ژوﻧد ﻟﻪ گﻮاښ سره ﻣخ کﻮي.
ﻧﻨﻨ ９ﻧ７ۍ د بشري تﻤدن د پرﻣختگ ،د ﻣﻌاصرې ！کﻨاﻟﻮژۍ پر پراختﻴا او د ﻧﻔﻮسﻮ د زﻳاتﻮاﻟﻲ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ پﻪ ＄ﻤک ３او ﻫﻮا ک ３د کک７تﻴا ﻟﻪ ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ شﻮې ده .د روﻏتﻴاﻳﻲ رپﻮ！ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ３
د ﻫﻤدې کک７تﻴا ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧ７ۍ د ﻧﻔﻮسﻮ پﻪ سﻠﻮ ک ３شﻞ ب５ﻼ ب５ﻠ ３ﻧاروﻏ ９گﻮا＊ﻮي .جگ７ې او
پﻪ جگ７و ک ３د ﻣختﻠﻔﻮ وسﻠﻮ کارول ﻳﻮ بﻞ گﻮاښ دى چ ３چاپ５رﻳال کک７وي .پﻪ جگ７و ک ３د
＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړل ،د کروﻧدو او اوبﻮ زﻫري کﻮل او داس ３ﻧﻮر ﻫﻐﻪ کاروﻧﻪ دي چ ３د ژوﻧد ک７ۍ
تﻨگﻮي او ستﻮﻧزې زﻳ８وي.
د اوسﻨﻲ پ５ر ﻳﻮه بﻠﻪ ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ ستﻮﻧزه د اوبﻮ کک７تﻴا ده .دا ستﻮﻧزه د ！کﻨاﻟﻮژۍ او صﻨاﻳﻌﻮ پﻪ
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پرﻣختگ ﻻ پس ３پراخﻪ شﻮې ده .د ﻧﻮي صﻨﻌت ﻟپاره د سکرو ډبرې او ت５ﻞ اﻧرژي تﻮﻟﻴدوي .د دې
تﻮکﻮ زﻳاتﻪ کاروﻧﻪ چاپ５رﻳال ،پﻪ ت５ره بﻴا اوبﻪ او ز４رﻣ ３کک７وي.
کﻮﻻى شﻮ د باﻏﻮﻧﻮ ،شﻨﻮ سﻴﻤﻮ ،پارکﻮﻧﻮ او د سﻴﻞ د ＄اﻳﻮﻧﻮ د جﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې خپﻞ چاپ５رﻳال
خﻮﻧدي ک７و .د شﻨﻮ سﻴﻤﻮ جﻮړول ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات ﻟﻪ گﻮاښ ＇خﻪ ژﻏﻮري＄ .ﻨگﻠﻮﻧﻪ چ ３پﻪ خپﻠﻪ
ﻳﻮه ژوﻧدۍ ！ﻮﻟﻨﻪ ده ،د چاپ５رﻳال ﻋﻤده تﻮکﻲ دي .د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ وﻫﻞ او د وﻧﻮ پرې کﻮل ،ﻧﻪ ﻳﻮازې چاپ５رﻳال
ﻟﻪ گﻮاښ سره ﻣخاﻣخ کﻮي ،بﻠک ３پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３د ﻣﻮجﻮدو ژوو ژوﻧد تﻪ ﻫﻢ سترگﻮاښ بﻠﻞ ک８５ي.
د چاپ５رﻳال ساتﻨﻪ د ﻳﻮ ＄اﻧگ７ي شخص ،ﻳا ！ﻮﻟﻨ ３او کﻮﻣ ３ﻣﻮسس ３کار ﻧﻪ دى .دا د ﻫر چا دﻧده
ده چ ３پﻪ خپﻞ وار ،ﻟﻪ خپﻞ ﻧژدې چاپ５رﻳال ،کﻮر＇ ،خﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３بﻴا د خپﻞ ＊ار او پارکﻮﻧﻮ د پاکﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې خپﻞ چاپ５رﻳال ＄اﻧتﻪ ورﻏﻮي .د وﻧﻮ کرل ،د پارکﻮﻧﻮ جﻮړول ،د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ او پﻪ ﻫﻐﻮ ک３
د ژوو ساتﻞ او پاﻟﻨﻪ ،ﻟﻪ اوبﻮ ＇خﻪ پﻪ ！اکﻠ ３اﻧدازه گ＂ﻪ اخﻴستﻞ ،د ﻫﻐﻮ تﻮکﻮ ﻟ ８کارول ﻳا ﻧﻪ کارول
چ ３ﻟﻮگﻲ ﻳ ３ﻫﻮا کک７وي او ډ４رې ﻧﻮرې ﻫﻐﻪ ﻻرې چارې دي چ ３ﻫر＇ﻮک کﻮﻻى شﻲ تر خپﻠ３
وس ３پﻮرې ﻳ ３ﻋﻤﻠﻲ ک７ي او پﻪ دې تﻮگﻪ د چاپ５رﻳال د کک７تﻴا ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻫر ﻫﻐﻪ ＇ﻪ تﻪ چاپ５رﻳال واﻳﻲ چ ３زﻣﻮږ شاوخﻮا تﻪ پراتﻪ دي او ﻣﻮږ ﻳ ３احاطﻪ ک７ي ﻳﻮ؛ زﻣﻮږ
ژوﻧد ورپﻮرې اړوﻧد دى او زﻣﻮږ د ژوﻧد د دوام وساﻳﻞ چﻤتﻮ کﻮي！ .ﻮل ژوي کﻪ پر ＄ﻤکﻪ
دي ،کﻪ پﻪ اوبﻮ او ﻳا د سﻤﻨدروﻧﻮ پﻪ تﻞ ک！ ،３ﻮل ﻏروﻧﻪ ،د＊ت＄ ،３ﻨگﻠﻮﻧﻪ او درﻳابﻮﻧﻪ د ژوﻧد د
چاپ５رﻳال ﻳﻮه برخﻪ ده .پﻪ چاپ５رﻳال ک！ ３ﻮل شﻴان د تﻞ ﻟپاره ﻣﻮجﻮد ﻧﻪ وي ،ﻳﻮ ＇ﻪ ﻳ ３د ور＄ﻨﻲ
ﻟگ＋ت ﻟﻪ ﻣخ ３پاى تﻪ رسﻴ８ي او ﻧﻪ ﻧﻮي ک８５ي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ باﻳد د ﻫﻐ ３پﻪ ﻟگ＋ت ک ３پﻮره پام
وشﻲ او د راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ د گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ ﻟپاره پر＋４ﻮدل شﻲ .د دې تر＇ﻨگ چ ３چاپ５رﻳال
پﻪ بشري ژوﻧداﻧﻪ ﻣستﻘﻴﻤ ３اﻏ５زې ﻟري ،باﻳد پﻪ شﻌﻮري تﻮگﻪ ﻫﻢ پﻪ خپﻠﻪ پﻪ چاپ５رﻳال پام وک７و
او ﻫﻢ د ﻧﻮرو پام ﻫﻐ ３تﻪ راواړوو .د استﻮگﻨ ３شاوخﻮا پاکﻪ وساتﻮ ،ﻧﻴاﻟگﻲ کـ５＋ﻨﻮو ،وﻧ ３او
＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ و ﻧﻪ وﻫﻮ ،ﻣرﻏان ،اﻟﻮتﻮﻧکﻲ او کبان ب５رحﻤاﻧﻪ ＊کار ﻧﻪ ک７و ،ﻣﻮجﻮد چﻤﻨﻮﻧﻪ او شﻨﻪ
＄اﻳﻮﻧﻪ وساتﻮ او ﻧﻮي ﻫﻐﻪ جﻮړ ک７و＇ .ﻮﻣره چ ３ﻳﻮ چاپ５رﻳال پاک＊ ،کﻠﻰ او پﻪ زړه پﻮرې وي،
پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ اﻧدازه ژوﻧد ﻧ５کﻤرﻏﻪ ،آسان او روغ وي .روغ چاپ５رﻳال زﻣﻮږ ستاسﻮ ！ﻮﻟﻮ د ﻧ５کﻤرﻏﻪ
ژوﻧد ضاﻣﻦ دى.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١چاپ５رﻳال ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟ ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او
خپﻠ＇ ３رگﻨدوﻧ ３دې وړاﻧدې ک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د چاپ５رﻳال د ارز＊ت او د ﻫﻐ３
د پاکﻮاﻟﻲ پﻪ اړه خپﻞ رﻏﻨده ﻋﻤﻠﻲ ﻧظروﻧﻪ وﻟﻴکﻲ او د ﻳﻮ وړاﻧدﻳز پﻪ تﻮگﻪ دې چﻤتﻮ ک７ي .بﻴا
دې د ډﻟﻮ استازي پﻪ گ６ه ﻫﻐﻪ تﻮحﻴد ک７ي او د ﻳﻮ بشپ ７وړاﻧدﻳز پﻪ تﻮگﻪ دې وﻟﻴکﻲ او ！ﻮﻟگﻲ تﻪ
دې وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې پﻪ چاپ５رﻳال ک ３د ＇ﻮ شﻴاﻧﻮ او تﻮکﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
واخﻠﻲ او ＇رگﻨده دې ک７ي چ ３ﻟﻪ دﻏﻮ تﻮکﻮ ＇خﻪ ＇ﻨگﻪ گ＂ﻪ واخﻴستﻞ شﻲ.
＄ _٤ﻨگﻠﻮﻧﻪ د چاپ５رﻳال پﻪ ＊کﻼ او پاﻳ＋ت ک＇ ３ﻪ رول ﻟري؟ ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ دې
اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي.
 _٥پﻪ چاپ５رﻳال ک ３ژوﻧدي او ﻧاژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ ＇ﻪ اړﻳک ３ﻟري ،دا اړﻳک ３پﻪ
چاپ５رﻳال ＇ﻪ اﻏ５زه کﻮي؟ ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ر１ا واچﻮي او بﻞ ﻳﻮ دې د ﻧاژوﻧدﻳﻮ
ﻣﻮجﻮداتﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ او ودې واﻳﻲ چ ３دا اړﻳکﻲ کﻮم سﻴستﻢ ＇７５ي او ＇ﻨگﻪ؟
 _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ پﻮرتﻪ ﻣتﻦ ک ３صﻔت او ﻣﻮصﻮف پﻪ －ﻮتﻪ ک７ي او ﻧﻮرو زده
کﻮوﻧکﻮ تﻪ دې بﻴان ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ کﻠﻲ＊ ،ار ﻳا ＊ﻮوﻧ％ﻲ د چاپ５رﻳال د پاک ساتﻠﻮ پﻪ اړه خپﻞ
وړاﻧدﻳزوﻧﻪ پﻪ ﻣﻨظﻤﻪ تﻮگﻪ تﻨظﻴﻢ او ترتﻴب ک７ي .پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساﻋت ک ３دې خپﻞ
دﻏﻪ وړاﻧدﻳزوﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ سره شرﻳک ک７ي.
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دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست

د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ دوﻳﻤﻪ تارﻳخﻲ دوره

پﻪ ﻣخکﻨﻴﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ پر ادبﻴاتﻮ خبرې ک７ي دي .شﻔاﻫﻲ ﻳا وﻟسﻲ ادبﻴات ﻣﻮ
ﻟﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ادبﻴاتﻮ ＇خﻪ ب５ﻞ ک７ي دي .شﻔاﻫﻲ ادبﻴات د ！ﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک５دو سره
سﻢ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي دي .ﻫره ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ خپﻞ دود ،رسﻢ و رواج او ﻓرﻫﻨگ د وﻟسﻲ
ادبﻴاتﻮ پﻪ ﻫﻴﻨدارې ک ３ﻧﻮرو تﻪ ور＊ﻴﻲ .د شﻔاﻫﻲ ادبﻴاتﻮ پﻴﻞ ﻧشﻲ ＇رگﻨد４داى،
خﻮ ﻟﻴکﻠﻲ ادبﻴات ﻫرو ﻣرو ﻟﻪ ﻳﻮ تارﻳخﻲ پ７او سره ت７او ﻟري .پ＋تﻮ ﻟﻴکﻠﻲ ادبﻴات
ډ４ر ﻟرﻏﻮﻧﻲ دي .تارﻳخﻲ پ＋５ﻮ ،کﻮچ５دﻧﻮ ،تاړاک ،زب＋５اک او ﻧﻴﻮاک د ﻫﻐ ３زﻳات３
ب５ﻠگ ３تر خاورو ﻻﻧدې ک７ي دي .کﻪ ﻣﻮږ د ﻟﻴکﻠﻮ ادبﻴاتﻮ پﻪ اړه خبرې کﻮو ،ﻧﻮ باﻳد
کره ﻻسﻮﻧدي ﻳ ３وﻟرو چ ３ﻟﻪ بده ﻣرﻏﻪ زﻳات شﻤ５ر ﻳ ３پﻪ ﻻس ک ３ﻧشتﻪ .بﻴا ﻫﻢ د ﻻ
＊ ３پ５ژﻧدﻧ ３ﻟپاره پ＋تﻮ ادبﻴات پﻪ در４ﻮ دورو و４شﻞ شﻮي دي؛ ﻟرﻏﻮﻧ ３دوره ،ﻣﻨ％ﻨ９
ﻳا کﻼسﻴکﻪ دوره او ﻣﻌاصره دوره .پﻪ ﻟسﻢ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻣﻮ د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ پﻪ ﻟرﻏﻮﻧ３
دورې خبرې ک７ي دي .د ﻣﻌاصرې دورې پﻪ اړه بﻪ پﻪ دوﻟسﻢ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻣﻌﻠﻮﻣات
تر ﻻسﻪ ک７و .دﻟتﻪ د پ＋تﻮ پﻪ ﻣﻨ％ﻨ ９ﻳا دوﻳﻤ ３تارﻳخﻲ دورې ﻏ８ﻳ８و.
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د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ دوﻳﻤﻪ دوره چ ３د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ د تارﻳخ ﻣﻨ％ﻨ ９دوره ﻫﻢ ورتﻪ وﻳﻼى شﻮ ،د
ﻟسﻤ ３ﻫجري پﻴ７ۍ ﻟﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ پﻴﻠﻴ８ي او د ＇ﻮارﻟﻤس ３ﻫجري پ７５ۍ تر ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ در４ﻮ ﻟسﻴزو
پﻮرې رارسﻴ８ي .د پ＋تﻮ د ادبﻲ تارﻳخ دوﻳﻤﻪ دوره ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ دورې ＇خﻪ ﻟﻪ ﻫره پﻠﻮه تﻮپﻴر
ﻟري .پﻪ دې دوره ک ３پ＋تﻮ ادبﻴات د اﻓﻐاﻧستان ،پ＋تﻮﻧخﻮا او ﻫﻨد پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻣﻠﻲ،
ﻣذﻫبﻲ او پ＋تﻨﻲ ﻏﻮر＄ﻨگﻮﻧﻮ سره پﻪ ت７او را！ﻮک８５ي او وده کﻮي .د سﻴﻤ ３د ﻫﻐﻪ ﻣﻬال
ﻓرﻫﻨگﻲ ادبﻲ جرﻳاﻧﻮﻧﻪ پر پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ خپﻞ اﻏ５ز ＊ﻨدي او د ﻫﻤدﻏﻮ جرﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ پﻴروۍ پﻪ
پ＋تﻮ ادب ک＄ ３اﻧگ７ي سبکﻮﻧﻪ پﻴدا ک８５ي او خپﻞ ＄اﻧگ７ي پﻴروان ﻣﻮﻣﻲ.
ددې دورې ﻳﻮه ستره ＄اﻧگ７ﻧﻪ دا ده چ ３بشپ ７او ﻣکﻤﻞ ادبﻲ آثار ﻳ ３زﻣﻮږ پﻪ ﻻس ک ３دي.
پﻪ دې دورې پﻮرې اړوﻧد پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ پ＋تﻮ د４ﻮاﻧﻮﻧﻪ ،پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ کﻴسﻪ ﻳﻴز آثار او پﻪ زرگﻮﻧﻮ
وﻟسﻲ سﻨدرې ﻟﻪ ﻣﻮږ سره شتﻪ چ ３د پ＋تﻮ د ادبﻲ تارﻳخ د ﻳﻮې سترې پاﻧگ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻫر
اړخﻴز بحثﻮﻧﻪ پرې کﻮﻻى شﻮ.
پﻪ دې دوره ک ３ﻟﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ ژبﻮ سره د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ت７ون ﻫﻢ پراختﻴا ﻣﻮﻣﻲ .ﻟﻪ ﻋربﻲ ،ﻓارسﻲ
او ﻟﻪ ﻫﻤدې ژبﻮ ＇خﻪ پ＋تﻮ او ﻟﻪ پ＋تﻮ ＇خﻪ ＄ﻴﻨﻮ دﻏﻮ ژبﻮ تﻪ د آثارو د راک７ې ورک７ې
ﻣسئﻠﻪ ﻫﻢ خپﻠﻮ ﻟﻮړو پ７اووﻧﻮ تﻪ خﻴژي.
د پ＋تﻮ د ادبﻲ تارﻳخ دوﻳﻤﻪ دوره ＇ﻮ پ７اووﻧﻪ ﻟري .پﻪ ﻫر پ７او پﻮرې اړوﻧد آثار د ！ﻮک５دو د
شراﻳطﻮ ،خپﻠﻮ خصﻮصﻴاتﻮ او ﻓکري ﻫﻨري اﻏ５ز د ﻣﻨﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﻮ اوږد وا！ﻦ راﻧﻐاړي .د دې
خبرو ﻣﻌﻨا دا ده چ ３کﻠﻪ ﻣﻮږ پر رو＊اﻧﻴاﻧﻮ بحث کﻮو ،دا بحث ﻟﻪ باﻳزﻳد رو＊ان ＇خﻪ پﻴﻠﻴ８ي
چ ３د ﻓرﻫﻨگﻲ ﻫ（ﻮ وخت ﻳ ３د ﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ دوﻳﻤﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ＊ﻮول شﻮې او پﻪ ﻗادر
داد ورکزي پاى تﻪ رسﻴدﻟﻰ دى .دا کسان بﻴا د دوﻟسﻤ ３پ７５ۍ خﻠک دي .حال داچ ３ﻟﻪ
باﻳزﻳد او د ده ﻟﻪ پﻴرواﻧﻮ سره پﻪ ﻳﻮه وخت اخﻮﻧد دروﻳزه ﻫﻢ پ＋تﻮ تﻪ ﻣخﻪ کﻮي .پﻪ پ＋تﻮ آثار
ﻟﻴکﻲ او ژباړي او ＄ﻴﻨ ３ﻧﻮر کسان پﻪ ادبﻲ ﻫ（ﻮ ﻟگﻴا دي.
دا دوره ﻟﻪ رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگﻪ پﻴﻞ او ﻫﻤداس ３پس ３پﻪ اخﻮﻧد دروﻳزه او د ده پر پﻴرواﻧﻮ ،بﻴا
د خﻮشحال خ＂ک،رحﻤان بابا ،ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ او د احﻤدشاﻫﻲ پ５ر تر ﻧﻮرو ﻓکري او ﻓرﻫﻨگﻲ
بﻬﻴروﻧﻮ رارسﻴ８ي.
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د ﻟسﻤ ３او ﻳﻮوﻟسﻤ ３ﻫجري پﻴ７ﻳﻮ پﻪ ترڅ ک ３د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ ،اخﻮﻧد دروﻳزه او د ده د سبک
پﻠﻮﻳاﻧﻮ او ﻫﻢ د ﻫﻤدې زﻣاﻧ ３د ＄ﻴﻨﻮﻣبﻠﻐﻮ او صﻮﻓﻲ شاﻋراﻧﻮ ،ﻧاظﻤاﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ آثار د خپﻠﻮ
شکﻠﻲ جﻮړ＊تﻮﻧﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه ډ４ره سره ﻧژدې ﻳﻮ رﻧگﻲ ﻟري .ﻣﻮضﻮﻋات ﻳ ３ﻫﻢ تر ډ４ره سره ﻳﻮ
شﻰ دي.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ اخﻮﻧد دروﻳزه ﻟﻪ رو＊اﻧﻴاﻧﻮ سره ﻣخاﻟﻔت درﻟﻮد ،ده او د ده ＄ﻴﻨﻮ پﻠﻮﻳاﻧﻮ د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ
پر ضد ﻟﻴکﻨ ３ﻫﻢ ک７ي دي ،خﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻴکﻨ ３ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ شخصﻲ او ﻧظرﻳاتﻲ اختﻼﻓاتﻮ رازﻳ８ﻳدﻟﻲ
دي .دﻏس ３اختﻼﻓﻲ ﻟﻴکﻨ ３د ب５ﻠتاﻧﻪ د ﻳﻮې داس ３کر＊ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻧشﻮ ﻣﻨﻼى چ ３د دواړو
ډﻟﻮ آثار د ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻟﻪ ﻣخ ３سره ب５ﻞ ک７و .د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ او اخﻮﻧد دروﻳزه دواړو پﻪ آثارو ک３
ﻋرﻓان (تصﻮف) او د ﻋرﻓاﻧﻲ ﻻرو د بﻨس＂ﻮﻧﻮ پﻪ خپﻠﻮﻟﻮ سره ＄ان اﻟﻬﻲ ذات تﻪ ﻧژدې کﻮل،
د ﻧﻔس تزکﻴﻪ ،د زړه سپ（５ﻠتﻴا ،د اسﻼم د ﻣﻘدس دﻳﻦ د اساساتﻮ بﻴان ،د اسﻼم د ﻣﻘدس
دﻳﻦ د ﻻر＊ﻮوﻧﻮ پﻪ ر１ا ک ３د خﻠکﻮ اخﻼﻗﻲ روزﻧﻪ ،پﻨدوﻧﻪ ،ﻧصاﻳح او ﻧﻮر دې تﻪ ورتﻪ ﻣطاﻟب
د دې درې واړو ډﻟﻮ ﻟﻪ خﻮا پﻪ ژباړل شﻮو ،ﻟﻴکﻞ شﻮو او پﻨ５％دﻟﻮ اثارو ک ３ﻟﻴدل ک８５ي .د
اﻫداﻓﻮ ﻫﻤدا ورتﻪ واﻟﻰ ﻣﻮږ اړ باسﻲ چ ３د دﻏﻮ درې واړو ډﻟﻮ اثار پﻪ ﻳﻮه پ７او ک ３و ＇７５و او
د دوﻳﻤ ３ادب ３دورې د ﻟﻮﻣ７ي پ７او ﻧﻮم پرې ک８５دو.
د دوﻳﻤ ３دورې پﻪ دې پ７او ک ３د ادبﻲ آثارو د زﻳاتﻮ ﻧسخﻮ او ډ４رو برخﻮ شتﻮن ﻣﻮږ پر دې
باوري کﻮي چ ３دﻏﻪ ﻣﻬال پﻪ پ＋تﻨﻮ ک ３د ﻟﻮستﻮ او زده ک７و خﻠکﻮ شﻤ５ر ﻳﻮ ＇ﻪ ډ４ر شﻮى او
خﻠکﻮ د کتاب ساتﻨ ３او کتاب ﻟرﻧ ３ﻟﻪ دود سره ﻣﻴﻨﻪ ＊ﻮده .حال دا چ ３تر دې پ７او د ﻣخﻪ د
ﻟﻮﻣ７ۍ دورې د آثارو ＄ﻴﻨ ３د گﻮتﻮ پﻪ شﻤ５ر ب５ﻠگ ３ﻟﻪ ﻣﻮږ سره دي چ ３ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ＄ﻴﻨﻮ تذکرو
تر ﻣﻮږ رارسﻮﻟﻲ دي.
ددې پ７او آثار ﻟﻪ شکﻠﻲ پﻠﻮه ﻧﻴﻢ ﻣﻨظﻮم ،ﻣﻨظﻮم اوﻣﻨثﻮر دي .د ﻧﻴﻢ ﻣﻨظﻮم ،ﻣسجﻊ ﻳا ﻣﻘﻔﻰ
ﻧثر د ﻟﻴکﻠﻮ دود ﻫﻤدا ﻣﻬال د باﻳزﻳد ﻟﻪ خﻮا پﻴﻞ شﻮ.
ددې پ７او پﻪ ﻣﻨثﻮروآثاروک ３پر ﻧﻮرو سربﻴره د ﻋﻠﻲ ﻣحﻤد ﻣخﻠص او ارزاﻧﻲ رو＊اﻧﻲ رساﻟ３
د ﻳادوﻟﻮ وړ دي .د دې رساﻟﻮ ﻧثروﻧﻪ سجﻊ ﻧﻪ ﻟري او د ﻫﻐﻪ وخت ﻟﻪ شراﻳطﻮ سره سﻢ روان
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ﻧثر بﻠﻞ ک５داى شﻲ .د اخﻮﻧد ﻣﻴا داد پﻪ ﻧثروﻧﻮ ک ３د ده "ﻧﻮرﻧاﻣﻪ" ﻧﻴﻢ ﻣﻨظﻮم سبک پاﻟﻲ ،خﻮ
پﻪ دﻳﻮان ک ３ﻳ ３ﻣﻨثﻮرې ！ﻮ！ ３د کﻠﻤﻮ پﻪ پاى ک ３ﻗاﻓﻴ ３تﻪ پام کﻮي.
کﻪ د دې پ７او آثار د ﻫﻨري ＄اﻧگ７تﻴاوو ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻟﻮﻣ７ۍ دورې ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ ب５ﻠگﻮسره پرتﻠﻪ ک７و،
ﻧﻮ د پرﻣختﻴا ＇رک پک ３ﻧﻪ ﻟگﻴ８ي .باﻳد وواﻳﻮ چ ３د دې دورې زﻳاتره اثار ﻋرﻓاﻧﻲ دﻳﻨﻲ او
اخﻼﻗﻲ ﻣساﻳﻠﻮ تﻪ ب５ﻞ شﻮي دي .پﻪ ＄ﻴﻨﻮوختﻮﻧﻮ ک ３ددﻏس ３اﻫداﻓﻮ ﻟروﻧکﻲ شاﻋران او
ﻟﻴکﻮال د ﻧظﻢ د شﻌرﻳت خﻮاتﻪ ډ４ر پام ﻧﻪ کﻮي او ﻫﻴﻠﻪ ﻳ ３دا وي چ ３د خﻠکﻮ د زده ک７ې پﻪ
ﻣﻮخﻪ خپﻞ آثار پﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪ ب２ﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پﻪ دې پ７او ک ３ﻋرﻓان د ﻳﻮه ﻣسﻠک پﻪ تﻮگﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تﻪ ﻻر پﻴدا کﻮي او د ﻋرﻓاﻧﻲ آثارو
＇رکﻮﻧﻪ چ ３د پ＋تﻮ د ادبﻲ تارﻳخ د ﻟﻮﻣ７ۍ دورې ﻟﻪ خﻮرو ورو پاړکﻮ رااﻳستﻞ ک５داى شﻲ ،پﻪ
دې پ７او ک ３پﻪ ﻣکتبﻲ ب２ﻪ خپﻞ وزروﻧﻪ ﻏﻮړوي .د دې پ７او پﻪ اشﻌارو ک ３ﻏزﻟ ،３ﻗصﻴدې،
رباﻋﻲ ،ﻣثﻨﻮي ،ﻗطﻌ ،３ﻣربﻊ او ﻣخﻤس اشﻌار پﻴدا ک８５ي .پﻪ دې شﻌري ＄ﻴﻠﻮﻧﻮ ک ３ﻣربﻊ او
ﻣخﻤس داس ３شﻌري ＇اﻧگ ３دي چ ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ادبﻲ دوره ک ３ﻳ＇ ３رک ﻧشﻮ ﻟ／ﻮﻻى .پﻪ
دې پ７او ک ３ددﻏﻮ درﻳﻮ ﻧﻮو ＇اﻧگﻮ شتﻮن د پ＋تﻮ پﻪ شﻌري ＄ﻴﻠﻮﻧﻮ ک ３د پراختﻴا ﻳﻮ ＇رک پﻪ
ﻻس راکﻮي .پﻪ دې پ７او ک ３پ＋تﻨ ３ﻓرﻫﻨگ ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ ﻓرﻫﻨگ سره خﻮرا زﻳات ﻧژدې شﻮ
او د اسﻼﻣﻲ ﻓرﻫﻨگ ډ４رو اساسﻲ ﻣساﻳﻠﻮ تﻪ ﻳ ３ﻻره پﻴدا ک７ه .ډ４رې اسﻼﻣﻲ ،دﻳﻨ ３او ﻋربﻲ
ﻓرﻫﻨگ تﻪ ورتﻪ کﻴس ３پ＋تﻮ تﻪ واو＊تﻠ .３د پ＋تﻮ کﻮم آثار چ ３ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ دورې ＇خﻪ
پﻪ ﻻس ک ３ﻟرو ،دا ډول ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻧﻪ ﻟري＄ .ﻴﻨ ３ﻣﻬﻢ دﻳﻨﻲ او ﻓﻘﻬﻲ آثار پﻪ پ＋تﻮ ژباړل
شﻮي دي ،ﻟکﻪ خﻼصﻪ کﻴداﻧﻲ ،ﻗصﻴده بردﻳﻪ ،ﻗصﻴده سرﻳاﻧﻲ ،ﻧﻮرﻧاﻣﻪ ،خﻼصة اﻻسﻼم
او ﻧﻮر .د دې تر＇ﻨگ د پارسﻲ او ﻋربﻲ ژبﻮ ﻟﻪ ﻋﻤده اسﻼﻣﻲ آثارو ＇خﻪ پﻪ گ＂ﻪ د دﻳﻨﻲ
او شرﻋﻲ اساساتﻮ ＄ﻴﻨ ３ﻣﻬﻢ بﻴاﻧﻮوﻧکﻲ کتابﻮﻧﻪ پﻪ پ＋تﻮ ک ３پﻪ تحﻘﻴﻘﻲ ډول وﻟﻴکﻞ شﻮل،
ﻟکﻪ :ﻣخزن ،ﻧاﻓﻊ اﻟﻤسﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻮاﻳد شرﻳﻌت او ﻧﻮر.
ددې پ７او زﻳاتره ﻟﻴکﻮال او شاﻋران ﻟﻪ ＇ﻮ ژبﻮ ،ﻟکﻪ :پارسﻲ ،پ＋تﻮ ،ﻋربﻲ او ﻫﻨدي سره آشﻨا
دي .پﻪ دﻏﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ک＄ ３ﻴﻨﻮ پر پ＋تﻮ سربﻴره پﻪ ﻫﻨدي ،پارسﻲ او ﻋربﻲ ژبﻮ ﻫﻢ آثار ﻟﻴکﻠﻲ
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دي چ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻮ سره د پ＋تﻨﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ت７او ＄ﻴﻨ＇ ３رگﻨدﻳ８ي .د پ＋تﻮ ادبﻲ تارﻳخ د
دوﻳﻤ ３دورې ﻟﻮﻣ７ى پ７او د پﻮرتﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوو پﻪ ﻟرﻟﻮ سره ﻳﻮه بﻞ پ７او تﻪ ﻧﻨﻮزي.
ارزاﻧﻲ خﻮﻳشکﻰ ،واصﻞ رو＊اﻧﻲ ،خﻮاجﻪ ﻣحﻤد ،کرﻳﻤداد بﻨگ） ،ﻋﻠﻲ ﻣحﻤد ﻣخﻠص،
دوﻟت ﻟﻮا１ﻰ ،ﻗادر داد ،اخﻮﻧد دروﻳزه ،ﻣحﻤد حﻠﻴﻢ ،ﻋبداﻟسﻼم ،اخﻮﻧد احﻤد ،بابﻮجان،
شﻴخ ﻣحﻤد سﻌﻴد او پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ ﻧﻮر د دې پ７او شاﻋران او ﻟﻴکﻮال بﻠﻞ ک８５ي.
پﻪ دوﻳﻤ ３دورې ک ３د خﻮشحال خ＂ک او د ده د پﻴرواﻧﻮ زرﻳﻦ پ７او:

خﻮشحال خ＂ک ﻧﻪ ﻳﻮازې د خپﻞ وخت ﻳﻮ ！ﻮﻟﻨﻴز ،سﻴاسﻲ شخصﻴت او برﻳاﻟﻰ ساﻻر و،
بﻠک ３دى د پ＋تﻮ ژب ３ﻳﻮ داس ３شاﻋر او ﻟﻴکﻮال و چ ３کﻪ وواﻳﻮ د پ＋تﻮ ادب تارﻳخ د ده ﻟﻪ
ﻧاﻣﻪ او اثارو پرتﻪ ﻧﻴﻤگ７ى دى ،ﻧﻮ زﻳاتﻰ بﻪ ﻧﻪ وي .خﻮشحال خ＂ک پ＋تﻮ ژب ３او ادب تﻪ پﻪ
ﻧظﻢ او ﻧثر ک ３ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ورک７ل چ ３تر ده د ﻣخﻪ او وروستﻪ ﻳ＊ ３اﻳﻲ سارى ډ４ر ﻟ ８وگﻮرو.
خﻮشحال خان د خپﻞ ﻫﻨر او خپﻠ ３ژب ３د ﻟﻔظﻲ او ﻣﻌﻨﻮي ب６اﻳتﻮب ﻟپاره د گاوﻧ６ﻳﻮ ژبﻮ ﻟﻪ
ادبﻲ زﻣﻴﻨﻮ ＇خﻪ پﻮره گ＂ﻪ واخﻴستﻪ .پ＋تﻮ شﻌر ﻳ ３د شکﻞ او شﻌري ژاﻧروﻧﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه ب６اى
ک ７او پﻪ ﻣﻮضﻮﻋﻲ ﻟحاظ ﻳ ３داس＇ ３ﻪ پرې ﻧﻪ ＊ﻮدل چ ３شﻌر ﻳ ３پﻪ ک ３ﻧﻪ وي وﻳﻠﻰ .ده
د پ＋تﻮ شﻌر د ﻣضﻤﻮن پﻪ ﻟحاظ خﻮرا ب６اى ک ７او پﻪ پ＋تﻮ شﻌر ک ３تر ده د ﻣخﻪ بﻴان شﻮو
ﻣﻮضﻮﻋگاﻧﻮ تر＇ﻨگﻪ ډ４ر ﻧﻮي او رﻧگارﻧگ ﻣﻌﻠﻮﻣات راوړل .د خﻮشحال خ＂ک پﻪ آثارو
ک ３د ﻫﻐﻪ د شﻌروﻧﻮ د کﻠﻴاتﻮ ،ﻓراﻗﻨاﻣ ،３دستارﻧاﻣ ،３بازﻧاﻣ( ３ﻣﻨثﻮره او ﻣﻨظﻮﻣﻪ) ،ﻓاﻟﻨاﻣ،３
ﻓضﻞ ﻧاﻣ ،３طب ﻧاﻣ ،３بﻴاض＄ ،ﻨ％ﻴرۍ او سﻮاتﻨاﻣ ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳادوﻻى شﻮ.
خﻮشحال خان د خپﻠﻮ پ＋تﻮ ﻣﻨظﻮﻣﻮ او ﻣﻨثﻮرو اثارو د تاﻟﻴﻒ پﻪ برخﻪ ک ３د خپﻠ ３زﻣاﻧ３
د برﻻسﻲ ادبﻲ جرﻳان تر اﻏ５ز ﻻﻧدې راﻧﻐﻰ .د خپﻞ ﻟﻮړ ﻫﻨري او ﻓکري وړتﻴا پﻪ زور ﻳ３
ﻳﻮه ﻧﻮې ﻻره ﻏﻮره ک７ه چ ３ﻧﻪ د ده د زﻣاﻧ ３رو＊اﻧﻲ اثار او ﻧﻪ د ﻧﻮرو ﻋارﻓاﻧﻮ او شاﻋراﻧﻮ اثار
دﻏس＄ ３اﻧگ７تﻴاوې ﻟري.
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د خﻮشحال پﻪ پ５ر ک ３پ＋تﻮ شﻌر ډ４ر پراخﻪ او ﻫر اړ خﻴز شﻮ .د ختﻴ ３％شاﻋرۍ ＇ﻪ ﻧا＇ﻪ
！ﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د دې سبک د راﻣﻨ％تﻪ کﻮوﻧکﻲ او د دې سبک د پﻴرواﻧﻮ پﻪ اشﻌارو ک ３وده
وﻣﻮﻧدﻟﻪ .د دې سبک د پﻴرواﻧﻮ پﻪ اثارو ک ３رﻧداﻧﻪ ،صﻮﻓﻴاﻧﻪ ،اخﻼﻗﻲ ،ﻓﻠسﻔﻲ ،ﻓکاﻫﻲ،
ﻏﻨدﻧﻪ ،ستاﻳﻨﻪ او ﻧﻮرې ﻣﻮضﻮﻋگاﻧ ３شتﻪ .ﻳﻮه ﻋﻤده ＄اﻧگ７ﻧﻪ ﻳ ３داده چ ３پ＋تﻨﻲ روحﻴﻪ،
پ＋تﻨﻲ احساسات او د پ＋تﻮ خپﻞ ک７ه وړه پﻪ ک ３بﻴان شﻮي دي .پﻪ دې سبک ک！ ３ﻮﻟﻨﻴز ﻧﻘد
تﻪ ＄اى ورک ７شﻮى دى .پﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر اشﻌارو ک！ ３ﻮﻟﻨﻪ ،خﻠک ،برﻻسﻰ ！ﻮﻟﻨﻴز ،سﻴاسﻲ ﻧظام
او ﻓرﻫﻨگﻲ بﻬﻴر پﻪ ＇رگﻨدو اﻟﻔاظﻮ ک ３ﻧﻘد شﻮى دى .د تخﻴﻞ ،ﻧزاکت او اﻧ％ﻮر جﻮړوﻧ３
ﻟﻪ پﻠﻮه ＄ﻴﻨ ３ابتکاري ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻟري .د خﻮشحال د سبک پﻴروان د شﻌر تر＇ﻨگ ﻧثر ﻫﻢ
ﻟﻴکﻲ .د ﻧثر ﻟﻴکﻨ ３ﻻر ﻳ ３ﻫﻢ خپﻠ＄ ３اﻧگ７ﻧ ３ﻟري .پﻪ دې سبک ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮرې
＄اﻧگ７ﻧ ３ﻫﻢ شتﻪ چ ３د ده د ﻣخﻪ پ７او ک ３ﻳ＇ ３رک ﻧﻪ ﻟﻴدل ک８５ي.
د پ＋تﻮ د ادبﻲ تارﻳخ پﻪ دوﻳﻤﻪ دوره ک ３د خﻮشحال خ＂ک ،د ده د کﻮرﻧ ９ﻫستﻮﻧ ３او د ده د
سبک د پﻴرواﻧﻮ آثار ﻣﻮږ تﻪ د ﻳﻮ ﻧﻮي پ７او ＇رک پﻪ ﻻس راکﻮي .پﻪ دې پ７او ک ３پ＋تﻮشﻌر
پﻪ ！ﻮﻟﻮ شﻌري ب２ﻮ ،ﻟکﻪ :ﻏزل ،ﻗصﻴده ،رباﻋﻲ ،ﻣثﻨﻮي ،ﻣربﻊ ،ﻣخﻤس ،ﻣسدس ،ﻣثﻤﻦ،
ﻣﻌشر ،ترکﻴب بﻨد ،ترجﻴﻊ بﻨد ،ﻗطﻌﻪ او ﻧﻮرو را＇رگﻨد شﻮ .پ＋تﻮ شﻌر د ﻣضﻤﻮن ﻟﻪ پﻠﻮه
بشپ ７شﻮ！ .ﻮﻟﻨﻴزې ب５ﻼب５ﻠ ３ﻣﻮضﻮع گاﻧ ３پک ３راوړل شﻮې .تارﻳخﻲ پ ،３＋５ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره
ﻣﻴﻨﻪ ،د پ＋تﻮ او پ＋تﻮﻧﻮﻟ ９احساسات پک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي چ ３پﻪ ت５رو پ７اووﻧﻮ ک ３ﻳ＇ ３رک
ﻧﻪ ﻟگ５ده .پﻪ دې پ７او ک ３د پ＋تﻮ ادب ＄ﻴﻨ ３اړخﻮﻧﻪ د پ＋تﻨﻮ ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ＇خﻪ رﻧگ
اخﻠﻲ .د پ＋تﻮ ﻏزل د ختﻴ ＃ﻏزل ﻟﻪ پ５ژﻧدﻧ ３سره سﻢ ！ﻮﻟ ３ﻫﻨري ＊ﻴگ ３２خپﻠ ３ک７ې او پ＋تﻮ
بﻮﻟﻠ ３ﻫﻢ د ﻏﻮري دورې د بﻮﻟﻠﻮ رﻧگ او خﻮﻧد وﻣﻮﻧد .د ختﻴ ＃ادب داستاﻧﻮﻧﻮ ﻫﻢ پ＋تﻮ
ادب تﻪ ﻻر پﻴدا ک７ه .د پارسﻲ او ﻋربﻲ ＄ﻴﻨﻲ اثار پﻪ پ＋تﻮ وژباړل شﻮل.
خﻮشحال خ＂ک د دﻏﻮ ﻟﻮړو ＄اﻧگ７ﻧﻮ ﻟروﻧکﻲ سبک راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮوﻧکﻰ دى .د ده د کﻮرﻧ９
او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮرو شاﻋراﻧﻮ ددﻏﻪ سبک پﻴروي ک７ې ده .اشرف خان ﻫجري ،ﻋبداﻟﻘادر
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خ＂ک ،سکﻨدر خان خ＂ک ،صدرخان خ＂ک ،گﻮﻫر خان خ＂ک ،بﻲ بﻲ حﻠﻴﻤﻪ خ＂کﻪ،
اﻓضﻞ خان خ＂ک ،ﻗﻠﻨدر ،اشرف خﻠﻴﻞ او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر د خﻮشحال خان خ＂ک د سبک
پﻴروان دي.
ددې پ７او بﻞ ﻣخک） عبداﻟرحﻤان بابا و

ﻟکﻪ چ ３د ﻣخﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ،ﻳﻮوﻟسﻤﻪ پ７５ۍ د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ د ودې او پراختﻴا ﻟپاره ﻳﻮه ﻣﻨاسبﻪ
پ７５ۍ وه .د پ＋تﻮ ډ４ر شاﻋران پﻪ دې پ７５ۍ ک ３وز４８４دل ،ﻟﻮى شﻮل پﻪ پ＋تﻮ ﻳ ３ﻟﻴکﻨ ３وک７ې
او شﻌروﻧﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ .کﻪ ﻣﻮږ د ﻳﻮوﻟسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ بﻬﻴر ک ３د پ＋تﻮ راﻣﻨ％تﻪ شﻮي اثار ﻟﻪ پاﻣﻪ
ت５ر ک７و ،ﻧﻮ راتﻪ ＇رگﻨده بﻪ شﻲ ،پﻪ دې پ７５ۍ ک ３داس ３آثار راﻣﻨ％تﻪ شﻮي چ ３د سﻴﻤ ３ﻟﻪ
ادبﻲ اثارو سره پرتﻠﻪ ک５داى شﻲ .پﻪ ﻳﻮوﻟسﻤﻪ پ７５ۍ ک ３د راپﻮرتﻪ شﻮو شاﻋراﻧﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک３
ﻳﻮ ﻫﻢ ﻋبداﻟرحﻤﻦ ﻣﻮﻣﻨد و چ ３پ＋تاﻧﻪ ﻟﻪ ډ４رې ﻣﻴﻨ ３او زﻳات ３ﻋﻘ５دې ورتﻪ (بابا) واﻳﻲ او پﻪ
پ＋تﻨﻲ وﻟسﻮﻧﻮ ک ３د رحﻤان بابا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣشﻬﻮر دى .رحﻤان بابا د ﻳﻮ ＄اﻧگ７ي سبک خاوﻧد
دى .د ده سبک د خپﻠﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوو ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ وﻟس او ﻓرﻫﻨگﻲ حﻠﻘﻮ ک ３ډ４ر شﻬرت او
ﻣحبﻮبﻴت وﻣﻮﻧد او د دوﻟسﻤ ،３دﻳارﻟسﻤ ３او ＇ﻮارﻟسﻤﻲ پ７５ۍ شاﻋران پﻪ ده پس ３روان
شﻮل .د رحﻤان بابا شﻌر د خپﻞ ＄اﻧگ７ي ﻫﻨري او ＊کﻼﻳﻴز جﻮړ＊ت او اﻧساﻧﻲ ﻣحتﻮا ﻟﻪ
ﻣخ ３خپﻞ خاص خصﻮصﻴتﻮﻧﻪ ﻟري او پﻪ پ＋تﻮ ادب ک ３د ﻳﻮ ﻧﻮي شﻌري سبک خاوﻧد
شاﻋر دى .د رحﻤان بابا سبک پ５چﻠتﻴا ﻧﻪ ﻟري ،ډ４ر طبﻴﻌﻲ او ساده دى .د شﻌر د اﻟﻔاظﻮ
پﻪ ！اکﻠﻮ ک ３زﻳار اﻳستﻞ شﻮى دى؛ د شﻌر د خﻮﻧد او رﻧگ ﻟپاره ﻳ ３ډ４ر ＊کﻠﻲ ،خﻮ ساده
او ﻋام ﻓﻬﻤﻪ اﻟﻔاظ ﻏﻮره ک７ي دي .د واﻗﻌﻴتﻮﻧﻮ بﻴان تﻪ زﻳات پام ک５ده .اخﻼﻗﻲ ،ﻋرﻓاﻧﻲ او
ﻧﻮر ！ﻮﻟﻨﻴز ﻣساﻳﻞ پک ３راﻏﻠﻲ .د رحﻤان بابا سبک پﻪ ！ﻮﻟﻮ پ＋تﻨﻮ ک ３دوﻣره وﻣﻨﻞ شﻮ چ３
د ده د زﻣاﻧ ３او بﻴا پﻪ راوروستﻪ دوو ،در４ﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３ﻟﻪ اﻓﻐاﻧستان ،پ＋تﻮﻧخﻮا ،بﻠﻮچستان او
پﻪ ﻫﻨدوستان سرب５ره ان پﻪ بخارا او ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ک＄ ３ﻴﻨﻮ اوسﻴدوﻧکﻮ پ＋تﻨﻮ شاﻋراﻧﻮ د ده
سبک ﻣﻨﻠﻰ و.
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پﻪ دې پ７او ک ３ﻟسگﻮﻧﻪ پ＋تاﻧﻪ شاﻋران راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮل چ ３د شﻌروﻧﻮ پﻨ ６دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３درﻟﻮدل.
＄ﻴﻨﻮ ﻳ ３ﻟﻪ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ سرب５ره ﻣﻨظﻮﻣ ３رساﻟ ３ﻫﻢ ﻟرﻟ .３پﻪ دې پ７او ک ３ﻗصﻴدې ،ﻏزل،
رباﻋﻲ ،ﻗطﻌ ،３ﻣربﻊ ،ﻣخﻤس ،ﻣسدس ،ﻣسبﻊ ،ﻣﻌشر ،ترکﻴب بﻨد او ترجﻴﻊ بﻨد زﻳات
وکارول شﻮل .پﻪ دې پ７او ک ３د اخﻼﻗﻮ او ﻧصﻴحتﻮﻧﻮ د بﻴان خﻮاتﻪ ډ４ر پام ک５ده .پﻪ دې پ７او
ک ３ﻏزل ډ４ر پﻴاوړى شﻮ او ان د پ＋تﻮ د شﻌر د پراختﻴا او ودې پ７او ﻳ ３بﻠﻠﻰ شﻮ .د دې پ７او
شاﻋران زﻳاتره ﻋاﻟﻤان وو .د خپﻠ ３سﻴﻤ ３د ژبﻮ ﻟﻪ ادبﻴاتﻮ سره ﻳ ３آشﻨاﻳﻲ درﻟﻮده .ﻟﻪ خپﻠ３
ﻣﻮرﻧ ９ژب ３پرتﻪ ﻳ ３پﻪ پارسﻲ او ﻫﻨدي ﻫﻢ شاﻋري کﻮﻟﻪ.
د رحﻤان بابا د سبک پﻪ پﻴرواﻧﻮ ک ３د ﻳﻮﻧس خﻴبري ،ﻣﻬﻴﻦ خﻠﻴﻞ ،ﻣﻌزاهلل ﻣﻮﻣﻨد ،اخﻮﻧد
گدا ،حاﻓظ اﻟپﻮري ،ﻧجﻴب سربﻨدي ،ﻋبداﻟﻌظﻴﻢ سﻮاتﻲ ،ﻣﻴا ﻧﻌﻴﻢ ﻣتﻲ زي او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮرو
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳادوﻻى شﻮ.
ﻫﻮتکﻴان او د دې دورې بﻞ پ７او:

پﻪ کﻨدﻫار ک ３د پ＋تﻨﻮ د ﻣﻠﻲ دوﻟت جﻮړ４دل او پﻪ شاﻫﻲ دربار ک ３د پ＋تﻮ د ودې د
زﻣﻴﻨ ３راﻣﻨ％تﻪ ک５دا د دوﻳﻤ ３دورې پﻪ راوروستﻪ پ７او ک！ ３اکﻠﻰ درﻳ ＃ﻟري .کﻨدﻫار د خپﻞ
جﻐراﻓﻴاﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻟسﻤ ３او ﻳﻮوﻟسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ جرﻳان ک ３د صﻔﻮي او د ﻫﻨد د
ﻣﻐﻮﻟﻲ اﻣپراتﻮرۍ تر ﻣﻨ ＃واﻗﻊ شﻮى و .دواړو اﻣپراتﻮرﻳﻮ پﻪ دې ستراتﻴژﻳک ３اﻓﻐاﻧﻲ سﻴﻤ３
ک ３خپﻞ ！اکﻠﻲ اﻫداف درﻟﻮدل .د دوﻟسﻤ ３پ７５ۍ د دوﻳﻤ ３ﻟسﻴزې پﻪ وروستﻴﻮ ک ３گرگﻴﻦ د
کﻨدﻫار صﻔﻮي حکﻤران و .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ دې سﻴﻤ ３ک ３داس ３ظﻠﻤﻮﻧﻪ او ﻧارواوې کﻮﻟ ３چ３
خﻠک ﻳ ３تر پﻮزې رسﻮﻟﻲ وو.
ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ د گرگﻴﻦ پﻪ وړاﻧدې د وﻟسﻲ پا＇ﻮن ﻟﻪ ﻻرې د ﻳﻮ ﻣﻠﻲ اﻓﻐاﻧﻲ دوﻟت بﻨس
ک＋５ﻮد .د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ ９پﻪ وﻟکﻪ ک ３دﻏﻪ ﻣﻬال پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ اثار ﻟﻴکﻠﻲ او شﻌروﻧﻪ
ﻳ ３وﻳﻠﻲ دي .د پ＋تﻮ او ﻓارس ９ژبﻮ ﻳﻮ شﻤ５ر آثار دﻏﻪ ﻣﻬال ﻣﻨ％تﻪ راﻏﻠﻲ دي چ ３د
＄ﻴﻨﻮﻫﻐﻮ پﻪ اﻳجاد او تآﻟﻴﻒ ک ３ﻫﻮتکﻲ پاچاﻫاﻧﻮ ﻻس درﻟﻮدﻟﻰ دى .پﻪ دې تﻮگﻪ د ﻫ５ﻮاد د
ﻓرﻫﻨگﻲ تارﻳخ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک ３د دﻏ ３کﻮرﻧ ９ﻧﻮم ﻟﻮړ ＄اى ﻟري .د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ ﻣﻮر ،ﻧازو
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اﻧا ،زوى ،شاه حسﻴﻦ او ﻟﻮر ،زﻳﻨبﻪ د پ＋تﻮ ژب ３شاﻋران وو .رﻳدى خان ،حاﻓظ ﻧﻮر ﻣحﻤد،
داود ﻫﻮتک ،د پ＂ ３خزاﻧ ３ﻟﻴکﻮال ﻣحﻤد ﻫﻮتک ،ﻳار ﻣحﻤد ﻫﻮتک ،ﻣﻼ ﻣحﻤد ﻳﻮﻧس
تﻮخﻰ ،بابﻮجان ،ﻣﻼ ﻧﻮر ﻣحﻤد ﻏﻠجﻰ او پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ ﻧﻮر د دې دورې وتﻠﻲ شاﻋران او
ﻟﻴکﻮال دي.
پﻪ دې ﻣﻬال ک ３زﻳات شﻤ５ر پ＋تﻮ آثار او تأليفات راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي دي .پ＂ﻪ خزاﻧﻪ د دې
ﻣﻬال ﻳﻮ ارز＊تﻤﻦ کتاب دى چ ３د در４ﻮ خزاﻧﻮ پﻪ درﻟﻮدﻟﻮ د ﻟرﻏﻮﻧ ３او د ﻫﻐﻪ د خپﻞ ﻣﻬال
زﻳات شﻤ５ر پ＋تاﻧﻪ ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ ﻟﻴکﻮال او شاﻋران او د ﻫﻐﻮى د ﻟﻴکﻨﻮ ب５ﻠگ ３تر ﻣﻮږه
رارسﻮي.
د پ＋تﻮ د تحرﻳري تارﻳخﻲ حﻤاسﻮ ﻟﻴکﻞ ﻫﻤدا د ﻫﻮتکﻮ د پاچﻬ ９پﻪ دوران پﻮرې اړه ﻟري.
حﻤاس ３د ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ﻣﻮضﻮﻋﻲ ډول دى .پﻪ دې ډول ادبﻲ اثارو ک ３رزﻣﻲ اوجﻨگﻲ ﻣساﻳﻞ
پﻪ حکاﻳتﻲ او داستاﻧﻲ ډول بﻴاﻧﻴ８ي .پﻪ دې دوره ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر حﻤاس ３اﻳجاد شﻮي دي.
"ﻣحﻤﻮدﻧاﻣﻪ" او "جگ７ه د ﻣحﻤﻮد اﻓﻐان او ﻧﻴﻮل د اصﻔﻬان" پﻪ ﻫﻐﻮ ک ３ډ４رې ﻣشﻬﻮرې دي.
د دې حﻤاسﻮ ﻟﻴکﻮال پﻪ ترتﻴب سره رﻳدي خان ﻣﻮﻣﻨد او ﻣحﻤد اﻣﻴﻦ سرپر４ک７ى دي .شاه
حسﻴﻦ ﻫﻮتک د ﻣحﻤﻮد ﻧاﻣ ３پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ رﻳدي خان ﻣﻮﻣﻨد تﻪ زر طﻼوې اﻧﻌام ورک７ې وې.
د ﻫﻮتکﻮ د پاچﻬ ９پﻪ دوران ک ３ادبﻲ دربار راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ او پﻪ ﻫﻐ ３ک ３د ﻋاﻟﻤاﻧﻮ پر را！ﻮﻟﻮﻟﻮ
او د آثارو پر تأليف او اﻳجاد سرب５ره د اﻧﻌام ورکﻮل ﻫﻢ پﻴﻞ شﻮل .د ﻫﻤدې کﻮرﻧ ９پﻪ
ﻫ（ﻮﻧ ３ډ４ر شﻤ５ر آثار پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ تاﻟﻴﻒ شﻮي دي .تحرﻳري حﻤاسﻲ اثار پﻪ پ＋تﻮ ک ３دﻏﻪ
ﻣﻬال راﻣﻨ％تﻪ شﻮي .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３د حﻤاس＄ ３ﻴﻨ ３ﻣذﻫبﻲ ﻧﻤﻮﻧ ３شتﻪ،
خﻮ تارﻳخﻲ بشپ７ې حﻤاس ３د ﻫﻤدې پاچﻬ ９د کارﻧاﻣﻮ پﻪ اړوﻧد راﻣﻨ％تﻪ شﻮي دي .پﻪ دې
دوران ک ３د پ＋تﻮ وﻟسﻲ ادب ډ４رې ＊کﻠ ３ب５ﻠگ ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي چ ３زﻣﻮږ د وﻟسﻲ شﻌر
برخﻪ ﻳ ３ب６اﻳﻪ ک７ې ده .ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ دې پ７او ک ３د پ＋تﻮ د ﻟﻴکﻠﻲ ادب ＄ﻴﻨ ３ﻣﻮضﻮﻋات ﻟﻪ
ﻓﻮﻟکﻠﻮر ＇خﻪ اخﻴستﻞ شﻮي دي ،ﻟکﻪ د "شﻬا او گﻼن" ﻧکﻞ او ﻳا د "اوښ او سﻮې" کﻴسﻪ
چ ３د پ＋تﻮ وﻟسﻲ شﻌر پﻪ ﻗاﻟب ک ３ﻳ ３ﻧظﻢ ک７ي دي .د دې پ７او پﻪ اثارو ک ３د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ３
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روحﻴﻪ د خﻮشحال خ＂ک د پ７او پﻪ پرتﻠﻪ ＊ﻪ ＇رگﻨده شﻮې ده.
کﻪ ﻟﻪ پﻮرتﻪ ﻳادوﻧﻮ ورت５ر شﻮ پﻪ دې پ７او ک ３ادبﻴاتﻮ د ﻣخکﻨﻴﻮ دورو پﻪ پرتﻠﻪ د پام وړ کﻮﻣﻪ
پراختﻴا ﻧﻪ ده ﻣﻮﻧدﻟ .３د دې ﻣﻬال شاﻋراﻧﻮ پﻪ ﻫﻤاﻏﻮ ﻗاﻟبﻮﻧﻮ ک ３شﻌروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي چ ３ترﻣخﻪ
پﻪ ک ３پ＋تﻨﻮ شاﻋراﻧﻮ ＊ ３تجرب ３ﻟرﻟ .３د دې پ７او پﻪ اړوﻧدو آثارو ک ３د ﻧثر کتابﻮﻧﻪ شتﻪ چ３
ﻟﻴکﻨ ３ﻳ ３پخ ،３خﻮږې او د کﻨدﻫار ﻟﻪ گ７دود سره سﻤ ３وې.
د ﻳﻮوﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻪ پﻴﻞ او د دوﻟسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮک ３پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻓارسﻲ ژب３
ﻳﻮ شﻤ５ر اوسﻴدوﻧکﻮ شاﻋراﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮي شﻌر تﻪ ﻻر وﻣﻮﻧدﻟﻪ چ ３د ﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻪ
پﻴﻞ ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮى و .دې سبک د ﻫﻨدي سبک پﻪ ﻧاﻣﻪ شﻬرت وﻣﻮﻧد .ﻫﻨدي سبک
＄ﻴﻨ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې ﻟرﻟ .３پ５چﻠتﻴا ،پﻪ شﻌر ک ３تازه ﻓکر او ﻧﻮې ﻣﻮضﻮع گاﻧ＄ ３اﻳﻮل ،اﻳجاز
ﻳا پﻪ ﻟﻨ６و خبرو ک ３د اوږد ﻣطﻠب ادا کﻮل ،د دﻗﻴﻘﻮ تشبﻴﻬاتﻮ او ＄اﻧگ７و استﻌارو کارول،
پﻪ شﻌروﻧﻮ ک ３د ﻣتﻠﻮﻧﻮ او ﻣحاورو راوړل ،خاص ﻟحﻦ او اﻫﻨگ ،د ادبﻲ صﻨاﻳﻌﻮ پاﻟﻨﻪ ،د
ﻣﻴﻨ ３پر ﻣحﻮر د ﻏزﻟﻮ چﻮرﻟ５دل ،اﻏراق او ﻣباﻟﻐﻪ او داس ３ﻳﻮ ﻟ ７ﻧﻮرې ＄اﻧگ７تﻴاوې د دې
سبک ﻋﻤده خصﻮصﻴات وو .دې سبک د ﻳﻮوﻟسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ شاوخﻮا ک ３پ＋تﻮﻧخﻮا او د
اﻓﻐاﻧستان سﻴﻤﻮ تﻪ ﻫﻢ ﻻره وﻣﻮﻧدﻟﻪ .دﻏﻪ ﻣﻬال ﻳﻮ پ＋تﻮن شاﻋر د خپﻠﻮ ﻫﻢ ﻣﻬاﻟﻮ او ﻣتﻘدﻣﻴﻨﻮ
شاﻋراﻧﻮ پﻪ ﻻر ﻧﻪ وﻻړ ،بﻠک ３ﻧﻮو ﻣضﻤﻮﻧﻮﻧﻮ او ﻫﻨري ﻻرو تﻪ ﻳ ３پام واړاوه .ﻫﻤدﻏﻪ ﻣﻬال
ﻫﻨدي سبک پ＋تﻮ ادب تﻪ ﻻر پﻴدا ک７ه .ﻧﻮﻣﻮړى شاﻋر ﻋبداﻟحﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد و .حﻤﻴد د شﻌر
وﻳﻠﻮ ډ４ره ＊ﻪ وړتﻴا درﻟﻮده او د تازه ﻣضﻤﻮن پﻪ پﻴداکﻮﻟﻮ ＊ﻪ ﻣاﻫر و.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ پ＋تﻮ شاﻋرۍ ک ３حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد د ﻫﻨدي سبک د شاﻋرۍ بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻰ
دى ،خﻮ ﻫﻨر ﻳ ３بﻴا دا و چ ３د ﻫﻨدي سبک بﻨس＂ﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ اﻋتداﻟﻲ ب２ﻪ خپﻞ ک７ي وو .د ده
شاﻋري د پ＋تﻮ ژب ３ﻟﻔظﻲ او ﻣﻌﻨﻮي ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻧﻪ دي باﻳﻠﻠﻲ .ډ４رو پ＋تﻨﻮ شاﻋراﻧﻮ د حﻤﻴد
د سبک پﻴروي ک７ې ده.
پر پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ د ﻫﻨدي سبک د اﻏ５ز د بحث پر ﻣﻬال جﻮتﻴ８ي چ ３پﻪ پ＋تﻮ ک ３ددﻏﻪ
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سبک پﻴروي پﻪ پ＋تﻮﻧخﻮا ک ３پﻴﻞ شﻮه ،پﻪ کﻨدﻫار ک ３ﻳ ３وده وک７ه او پﻪ ﻫﻨد ک ３ﻳﻮ
شﻤ５ر اوس５دوﻧکﻮ پ＋تﻨﻮ شاﻋراﻧﻮ ﻟﻮړې پﻮړۍ تﻪ ورسﻮﻟﻪ او اﻏ５زو ﻳ ３تر ﻣﻌاصرې دورې
پﻮرې پاﻳ＋ت وﻣﻮﻧد .حسﻴﻦ ،ﻗﻠﻨدر ،خاﻧگﻞ خﻠﻴﻞ ،کاﻣگار خ＂ک ،دوست ﻣحﻤد ،ﻋﻠﻲ
خان ﻣاﻣﻨزى ،حﻤداهلل کاکاخ５ﻞ ،سﻠﻴﻢ ،ﻣحﻤدي صاحبزاده ،ب５دل ﻫشﻨﻐرى او تر ﻫﻐﻮى
راوروستﻪ کاظﻢ خان شﻴدا ،ﻣحﻤد بﻴاض ،ﻧﻮرﻣحﻤد ﻧﻮري اﻓﻐان او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر پﻪ پ＋تﻮ
ادب ک ３د ﻫﻨدي سبک پﻴروان او ﻧژدې ﻫر ﻳﻮﻳ ３د دﻳﻮان خاوﻧد شاﻋر بﻠﻠﻰ شﻲ.
پﻪ دوﻟسﻤﻪ ﻫجري پ７５ۍ ک ３د اوسﻨﻲ اﻓﻐاﻧستان پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３د پ＋تﻮ د ادبﻲ حﻠﻘﻮ تر ﻣﻨ＃
ﻫﻢ د ﻫﻨدي سبک پﻴروي دود شﻮې وه .سﻴد ﻏﻼم احﻤد ﻳا ﻏﻼم جان پاچا ،ﻣﻴرزا حﻨان
بارکزى ،صدﻳﻖ اخﻮﻧدزاده ،سردار ﻣﻬردل خان ﻣشرﻗﻲ ،سردار ﻏﻼم ﻣحﻤدخان طرزي،
ﻣﻼ ﻣحﻤد اکبر ،ﻣﻼ صاﻟح ﻣحﻤد داوى ،ﻋبداهلل ﻫﻮتک او ﻧﻮر د دې سبک پﻴروان وو او
زﻳاترو ﻳ ３پر ﻫﻤدې سبک شﻌروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي.
پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３د ﻫﻨدي سبک ﻣﻮسس ﻋبداﻟحﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد او بشپ７ووﻧکﻰ ﻳ ３کاظﻢ خان
شﻴدا و .دوى دواړه د ﻫﻨدي سبک پﻪ ﻣشراﻧﻮ ک ３شﻤ５رل ک８５ي .د دې سبک پﻴرو شاﻋران
！ﻮل ﻏزل وﻳﻮﻧکﻲ شاﻋران وو＄ .ﻴﻨﻮ پک ３ﻣثﻨﻮي ﻫﻢ وﻳﻠ .３د اشﻌارو ﻣﻮضﻮع ﻳ ３زﻳاتره د
ﻣﻴﻨ ３او ﻋشﻖ بﻴان تﻪ ＄اﻧگ７ې شﻮې وه ،خﻮ اخﻼﻗﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴز او تارﻳخﻲ پ ３＋５پک ３ﻫﻢ
بﻴان شﻮې وې .د دې سبک د پﻴرو شاﻋراﻧﻮ د آثارو ﻋﻤده ＄اﻧگ７ﻧﻪ د دوى د شﻌر ﻫﻨري اړخ
دى .د دې سبک زﻳاترو پ＋تﻨﻮ شاﻋراﻧﻮ ＊کﻠﻲ ،د ﻫﻨري او شﻌري ＊کﻼوو پﻪ گا１ﻪ پسﻮﻟﻠﻲ
شﻌروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي.
د احﻤد شاه بابا پﻪ کﻮرﻧ ９ک ３د پ＋تﻮ ادب پاﻟﻨﻪ ،د دوﻳﻤ ３ادبﻲ دورې د پاى او د ﻣﻌاصرو
ادبﻴاتﻮ د ！ﻮک５دو پ７او:
احﻤد شاه بابا ﻟﻪ خپﻠﻮ سﻴاسﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴزو او ﻣﻠﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ سرب５ره د خپﻞ ﻫ５ﻮاد ﻓرﻫﻨگ ﻟپاره
ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫ５ر４دوﻧکﻲ خدﻣتﻮﻧﻪ ک７ي دي .د پ＋تﻮ او ﻓارسﻲ ژبﻮ شاﻋران او ﻟﻴکﻮال ﻳ ３روزﻟﻲ
دي .خپﻠﻪ ﻫﻢ شاﻋر و ،پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ ترې د شﻌروﻧﻮ ﻳﻮ د４ﻮان پات ３دى .د کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻏ７و ＇خﻪ
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ﻳ ３تﻴﻤﻮرشاه او شاه شجاع پﻪ پ＋تﻮ شاﻋري ک７ې ده .پﻪ دربار ک ３ﻳ ３وکﻴﻞ اﻟدوﻟﻪ ﻋبداهلل جان
پﻮپﻠزى ﻫﻢ د پ＋تﻮ ژب ３شاﻋر و.
پﻴر ﻣحﻤد کاک ７د احﻤد شاه بابا د دربار ﻳﻮ بﻞ شاﻋر و .پﻴر ﻣحﻤد کاک ７د پ＋تﻮ د ډ４رو ＊ﻮ
شاﻋراﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ ﻋاﻟﻤاﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３وﻻړ س７ى و .ﻧﻮﻣﻮړى د پ＋تﻮ ژب ３ﻳﻮ دﻳﻮان ﻟري .د ﻫﻐﻪ
دﻳﻮان د ﻫﻨري ارز＊تﻮﻧﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه د ﻣﻨﻨ ３وړ دى .اﻧ％ﻮروﻧﻪ ﻳ＊ ３کﻠﻲ ،بﻼﻏت او ﻓصاحت
ﻳ ３ﻟﻮړ ﻣﻌﻴار ﻟري .پر دې سرب５ره پﻴر ﻣحﻤد کاک ７د "ﻣﻌرﻓة اﻻﻓﻐاﻧﻲ" پﻪ ﻧاﻣﻪ د پ＋تﻮ ژب３
د زدهک７ې ﻳﻮ کتاب ﻟﻴکﻠﻰ دى چ ３پﻪ خپﻞ ډول ک ３د پ＋تﻮ گراﻣر ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ کتاب دى او د
پ＋تﻮﻧثر ＊ ３ﻧﻤﻮﻧ ３پک ３خﻮﻧدي دي .پﻴر ﻣحﻤد کاک ７د ＄اﻧگ７ي سبک خاوﻧد و چ ３د
ﻋشﻖ ﻫﻨري احساسات ﻳ ３درﻟﻮدل او ﻫﻤدارﻧگﻪ تشبﻴﻬات او استﻌاراتﻮ ﻳ ３طبﻴﻌﻲ رﻧگ
درﻟﻮد ،ﻋبارتﻮﻧﻪ او اﻟﻔاظ ﻳ ３روان او ژبﻪ ﻳ ３راک＋ﻮﻧک ３وه .پر ﻧﻮرو شاﻋراﻧﻮ سرب５ره ،شﻤس
اﻟدﻳﻦ کاک ７د ﻫﻐﻪ د سبک د پﻴرواﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ و .حاﻓظ گﻞ ﻣحﻤد ﻣرﻏزى د احﻤدشاﻫﻲ
دوران ﻳﻮبﻞ شاﻋر و .ﻧﻮﻣﻮړى ﻟﻪ احﻤدشاه بابا سره پﻪ ﻟ＋کري سﻔروﻧﻮ ک ３ﻣﻠگرى و .ﻣرﻏزي
احﻤدشاﻫﻲ شاﻫﻨاﻣﻪ ﻟﻴکﻠ ３ده .پﻪ دې شاﻫﻨاﻣﻪ ک ３د احﻤدشاه بابا د  ١٦کﻠﻮﻧﻮ ＄ﻴﻨ ３پ３＋５
بﻴان شﻮي دي .پﻪ دې پ５ر ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر شاﻋران ﻫﻢ ت５ر شﻮي چ ３حبﻴب اهلل ،ﻣﻼ ﻋﻠﻢ
اپرﻳدى ،ابﻮاﻟﻘاسﻢ او ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر ﻳ ３د پ＋تﻮ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ خاوﻧدان وو.
د احﻤد شاﻫﻲ پ５ر ﻟﻴکﻞ شﻮي او ژباړل شﻮي ادبﻲ ﻣﻨثﻮر او ﻣﻨظﻮم آثار د شکﻞ او ﻣﻮضﻮع ﻟﻪ
پﻠﻮه د ﻣخکﻨﻴﻮ دورو ﻟﻪ اثارو سره کﻮم خاص تﻮپﻴر ﻧﻪ ﻟري .پﻪ دې پ５ر ک ３د ﻳادوﻧ ３وړ ادبﻲ
کار د "احﻤدشاﻫﻲ شاﻫﻨاﻣ "３پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې بشپ７ې حﻤاس ３ﻟﻴکﻞ دي .تر دې د ﻣخﻪ کﻮﻣﻪ
بشپ７ه حﻤاسﻪ ﻣﻮجﻮده ﻧﻪ وه .د دې پ５ر پﻪ آثارو ک ３د وخت د پاچا ،احﻤدشاه بابا د ستاﻳﻨ３
ﻣﻮضﻮع ده .دا خبره د دې ＇رگﻨدووﻧک ３ده چ ３پ＋تاﻧﻪ د ﻣخﻪ پردﻳﻮ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ډ４ر ＄پﻠﻲ او
＄ﻮروﻟﻲ وو .احﻤدشاﻫﻲ پ５ر د پ＋تﻮ ادب د ودې او پراختﻴا ﻟپاره وړ او ﻣﻨاسب شراﻳط چﻤتﻮ
ک７ي دي .پﻪ ﻫﻤدې پ５ر ک ３ﻧﻮو او ازادۍ ب＋ﻮﻧکﻮ ﻣﻔکﻮرو شﻌر او ادب تﻪ ﻻره پراﻧﻴستﻪ او
پﻪ دې ډول د ﻣﻌاصرې دورې پﻴﻞ تﻪ ﻻر ﻫﻮاره شﻮه.
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د ادبﻲ تارﻳخ دورې پﻪ کروﻧﻮﻟﻮژﻳک ډول د پﻴ７ﻳﻮ ﻳا کﻠﻮﻧﻮ ﻳا د سﻴاسﻲ رژﻳﻤﻮﻧﻮ او پاچاﻫﻴﻮ د
راﻣﻨ％تﻪ ک５دو ﻳا راﻧسکﻮر４دو ﻟﻪ ﻣخ ３ﻧﻪ تﻨظﻴﻤﻴ８ي ،بﻠک ３دا دورې د ادبﻲ آثارو او ادبﻲ
پدﻳدو د ودې او پراختﻴا شراﻳطﻮ او ﻫﻢ د دﻏﻪ پدﻳدو شکﻠﻲ او ﻣﻮضﻮﻋﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوو تﻪ پﻪ
پاﻣﻠرﻧﻪ تﻨظﻴﻤﻴ８ي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دا اړﻳﻨﻪ او شﻮﻧ ３ﻧﻪ ده چ ３ﻳﻮه ادبﻲ دوره دې پاى تﻪ ورسﻴ８ي
او سﻤدﻻسﻪ دې بﻠﻪ ورپس ３پﻴﻞ شﻲ .ﻳﻮه ادبﻲ دوره ﻻ د خپﻠ ３ودې او پراختﻴا پ７اووﻧﻪ وﻫﻲ
چ ３د بﻠ ３دورې زړي راشﻨﻪ ک８５ي او ورو ورو وده کﻮي ،تر ﻫﻐﻪ چ ３ﻳﻮه ادبﻲ تارﻳخﻲ دوره
پاى تﻪ ورسﻮي او بﻠﻪ دوره پﻴﻞ شﻲ.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ د تارﻳخ دوﻳﻤﻪ دوره چ ３ﻣﻨ％ﻨ ９دوره ﻫﻢ ورتﻪ وﻳﻼى شﻮ ،د ﻟسﻤ ３ﻫجري
پ７５ۍ ﻟﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ پﻴﻠﻴ８ي او د ＇ﻮارﻟسﻤ ３ﻫجري پﻴ７ۍ تر ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ درﻳﻮ ﻟسﻴزو پﻮرې رارسﻴ８ي.
پﻪ دې دورې پﻮرې اړوﻧد پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ پ＋تﻮد４ﻮاﻧﻮﻧﻪ ،پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ کﻴسﻪ ﻳﻴز آثار او پﻪ زرگﻮﻧﻮ
وﻟسﻲ سﻨدرې ﻟﻪ ﻣﻮږ سره شتﻪ چ ３د پ＋تﻮ د ادبﻲ تارﻳخ د ﻳﻮې سترې پاﻧگ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻫر اړخﻴز
بحثﻮﻧﻪ پرې کﻮﻻى شﻮ .دا دوره ﻟﻪ رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگﻪ پﻴﻞ اوﻫﻤداس ３پس ３پر اخﻮﻧد دروﻳزه
او د ده پﻪ پﻴرواﻧﻮ ،خﻮشحال خ＂ک ،رحﻤان بابا ،د ﻫﻮتکﻮ او احﻤد شاﻫﻲ پ５ر تر ﻧﻮرو ﻓکري
او ﻓرﻫﻨگﻲ بﻬﻴروﻧﻮ رارسﻴ８ي ،ترﻫﻐﻪ چ ３دا دوره پاى تﻪ ورسﻴ８ي او ＄اى ﻳ ３درﻳﻤﻪ ادبﻲ
(ﻣﻌاصره) دوره وﻧﻴسﻲ.
د دې دورې د ﻟﻮﻣ７ي پ７او پﻪ ﻣﻨثﻮرو آثارو ک＄ ３اﻧگ７ې رساﻟ ３شتﻪ .پر ﻧﻮرو سربﻴره ﻳﻮه د
ﻋﻠﻲ ﻣحﻤد ﻣخﻠص او بﻠﻪ ﻫﻢ د ارزاﻧﻲ رو＊اﻧﻲ ده .د دې رساﻟﻮ ﻧثروﻧﻪ سجﻊ ﻧﻪ ﻟري او د ﻫﻐﻪ
وخت ﻟﻪ شراﻳطﻮ سره سﻢ روان ﻧثر بﻠﻞ ک８５ي.
پﻪ دوﻳﻤ ３دورې ک ３بﻞ زرﻳﻦ ادبﻲ پ７او د خﻮشحال خ＂ک او د ده د پﻴرواﻧﻮ دى .خﻮشحال
خان خ＂ک ﻧﻪ ﻳﻮازې د خپﻞ وخت ﻳﻮ ！ﻮﻟﻨﻴز ،سﻴاسﻲ شخصﻴت او برﻳاﻟﻰ ساﻻر و ،بﻠک ３دى
د پ＋تﻮ ژب ３ﻳﻮ داس ３شاﻋر او ﻟﻴکﻮال و چ ３کﻪ وواﻳﻮ د پ＋تﻮ ادب تارﻳخ د ده ﻟﻪ ﻧاﻣﻪ او اثارو
پرتﻪ ﻧﻴﻤگ７ى دى ،ﻧﻮ زﻳاتﻰ بﻪ ﻧﻪ وي .خﻮشحال خ＂ک پ＋تﻮ ژب ３او ادب تﻪ پﻪ ﻧظﻢ او ﻧثر ک３
ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ورک７ل چ ３تر ده د ﻣخﻪ او وروستﻪ بﻪ ﻳ＊ ３اﻳﻲ سارى ډ４ر ﻟ ８وگﻮرو .خﻮشحال خان
د خپﻞ ﻫﻨر او خپﻠ ３ژب ３د ﻟﻔظﻲ او ﻣﻌﻨﻮي ب６اﻳتﻮب ﻟپاره د گاوﻧ６ﻳﻮ ژبﻮ ﻟﻪ ادبﻲ زﻣﻴﻨﻮ ＇خﻪ
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پﻮره گ＂ﻪ واخﻴستﻪ .پ＋تﻮ شﻌر ﻳ ３د شکﻞ او شﻌري ژاﻧروﻧﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه ب６اى ک ７او پﻪ ﻣﻮضﻮﻋﻲ
ﻟحاظ ﻳ ３داس＇ ３ﻪ پرې ﻧﻪ ＊ﻮدل چ ３شﻌر ﻳ ３پﻪ ک ３ﻧﻪ وي وﻳﻠﻰ .ده پ＋تﻮ شﻌر د ﻣضﻤﻮن
پﻪ ﻟحاظ خﻮرا ب６اى ک ７او پﻪ پ＋تﻮ شﻌر ک ３تر ده د ﻣخﻪ بﻴان شﻮو ﻣﻮضﻮﻋگاﻧﻮ تر＇ﻨگﻪ ډ４ر
ﻧﻮي او رﻧگارﻧگ ﻣﻌﻠﻮﻣات راوړل .د خﻮشحال خ＂ک پﻪ پ５ر ک ３پ＋تﻮ شﻌر ډ４ر ارت شﻮ.
د ختﻴزې شاﻋرۍ ＇ﻪ ﻧا＇ﻪ ！ﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د دې سبک د راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮوﻧکﻲ او د دې سبک د
پﻴرواﻧﻮ پﻪ اشﻌارو ک ３وده وﻣﻮﻧدﻟﻪ .د خﻮشحال د سبک پﻴروان د شﻌر تر＇ﻨگ ﻧثر ﻫﻢ ﻟﻴکﻲ.
د ﻧثر ﻟﻴکﻨ ３ﻻر ﻳ ３ﻫﻢ خپﻠ＄ ３اﻧگ７ﻧ ３ﻟري .پﻪ دې سبک ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮرې ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻫﻢ
شتﻪ چ ３د ده د ﻣخﻪ پ７او ک ３ﻳ＇ ３رک ﻧﻪ ﻟﻴدل ک８５ي.
رحﻤان بابا د دوﻳﻤ ３ادبﻲ تارﻳخﻲ دورې د ﻳﻮ بﻞ پ７او ﻣخک） و .د ده سبک د خپﻠﻮ
＄اﻧگ７تﻴاوو ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ وﻟس او ﻓرﻫﻨگﻲ حﻠﻘﻮ ک ３ډ４ر شﻬرت او ﻣحبﻮبﻴت وﻣﻮﻧد او د
دوﻟسﻤ ،３دﻳارﻟسﻤ ３او ＇ﻮارﻟسﻤﻲ پ７５ۍ شاﻋران پﻪ ده پس ３روان شﻮل .د رحﻤان بابا شﻌر د
خپﻞ ＄اﻧگ７ي ﻫﻨري او ＊کﻼﻳﻴز جﻮړ＊ت او اﻧساﻧﻲ ﻣحتﻮا ﻟﻪ ﻣخ ３خپﻞ خاص خصﻮصﻴتﻮﻧﻪ
ﻟري او پﻪ پ＋تﻮ ادب ک ３د ﻳﻮ ﻧﻮي شﻌري سبک خاوﻧد شاﻋر دى .د رحﻤان بابا سبک پ５چﻠتﻴا
ﻧﻪ ﻟري ،ډ４ر طبﻴﻌﻲ او ساده دى .د شﻌر د اﻟﻔاظﻮ پﻪ ！اکﻠﻮ ک ３زﻳار اﻳستﻞ شﻮى دى؛ د شﻌر د
خﻮﻧد او رﻧگ ﻟپاره ﻳ ３ډ４ر ＊کﻠﻲ ،خﻮ ساده او ﻋام ﻓﻬﻤﻪ اﻟﻔاظ ﻏﻮره ک７ي دي .د واﻗﻌﻴتﻮﻧﻮ
بﻴان تﻪ زﻳات پام ک５ده .اخﻼﻗﻲ ،ﻋرﻓاﻧﻲ او ﻧﻮر ！ﻮﻟﻨﻴز ﻣساﻳﻞ پﻪ ک ３راﻏﻠﻲ .د رحﻤان بابا
سبک پﻪ ！ﻮﻟﻮ پ＋تﻨﻮ ک ３دوﻣره وﻣﻨﻞ شﻮ چ ３د ده د زﻣاﻧ ３او بﻴا پﻪ راوروستﻪ دوو ،در４ﻮ پ７５ﻳﻮ
ک ３پﻪ اﻓﻐاﻧستان ،پ＋تﻮﻧخﻮا ،بﻠﻮچستان او پﻪ ﻫﻨدوستان سرب５ره ان پﻪ بخارا او ﻣاوراء اﻟﻨﻬر ک３
＄ﻴﻨﻮ اوسﻴدوﻧکﻮ پ＋تﻨﻮ شاﻋراﻧﻮ د ده سبک ﻣﻨﻠﻰ و.
پﻪ کﻨدﻫار ک ３د پ＋تﻨﻮ د ﻣﻠﻲ دوﻟت جﻮړ４دل او پﻪ شاﻫﻲ دربار ک ３د پ＋تﻮ د ودې د زﻣﻴﻨ３
راﻣﻨ％تﻪ ک５دا د دوﻳﻤ ３دورې پﻪ راوروستﻪ پ５روﻧﻮ ک！ ３اکﻠﻰ درﻳ ＃ﻟري .د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ ９پﻪ
پ５ر ک ３دﻏﻪ ﻣﻬال پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ آثار ﻟﻴکﻠﻲ او شﻌروﻧﻪ ﻳ ３وﻳﻠﻲ دي .د پ＋تﻮ او ﻓارسﻲ
ژبﻮ ﻳﻮ شﻤ５ر آثار دﻏﻪ ﻣﻬال ﻣﻨ ＃تﻪ راﻏﻠﻲ دي چ ３د ＄ﻴﻨﻮﻫﻐﻮ پﻪ اﻳجاد او تألیف ک ３ﻫﻮتکﻲ
پاچﻬاﻧﻮ ﻻس درﻟﻮدﻟﻰ دى .پﻪ دې تﻮگﻪ د ﻫ５ﻮاد د ﻓرﻫﻨگﻲ تارﻳخ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک ３ددﻏﻪ کﻮرﻧ９
ﻧﻮم ﻟﻮړ ＄اى ﻟري .دﻏﻪ ﻣﻬال زﻳات شﻤ５ر پ＋تﻮ آثار او تألیفات راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي دي .پ＂ﻪ خزاﻧﻪ
د دې ﻣﻬال ﻳﻮ ارز＊تﻤﻦ کتاب دى چ ３د در４ﻮ خزاﻧﻮ پﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﻟرﻏﻮﻧﻲ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻬال زﻳات
شﻤ５ر پ＋تاﻧﻪ ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ ﻟﻴکﻮال او شاﻋران او د ﻫﻐﻮى د ﻟﻴکﻨﻮ ب５ﻠگ ３تر ﻣﻮږه رارسﻮي.
د پ＋تﻮ د تحرﻳري تارﻳخﻲ حﻤاسﻮ ﻟﻴکﻞ ﻫﻤدا د ﻫﻮتکﻮ د پاچاﻫ ９پﻪ دوران پﻮرې اړه ﻟري.
د ﻳﻮوﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻪ پﻴﻞ او د دوﻟسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮک ３پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻓارسﻲ ژب３
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ﻳﻮ شﻤ５ر اوس５دوﻧکﻮ شاﻋراﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮي شﻌر تﻪ ﻻر وﻣﻮﻧدﻟﻪ چ ３د ﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻪ
پﻴﻞ ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮى و .دې سبک د ﻫﻨدي سبک پﻪ ﻧاﻣﻪ شﻬرت وﻣﻮﻧد .ﻫﻨدي سبک
＄ﻴﻨ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې ﻟرﻟ .３پ５چﻠتﻴا ،پﻪ شﻌر ک ３تازه ﻓکر او ﻧﻮې ﻣﻮضﻮﻋگاﻧ＄ ３اﻳﻮل ،اﻳجاز
ﻳا پﻪ ﻟﻨ６و خبرو ک ３د اوږد ﻣطﻠب ادا کﻮل ،د دﻗﻴﻘﻮ تشبﻴﻬاتﻮ او ＄اﻧگ７و استﻌارو کارول ،پﻪ
شﻌروﻧﻮ ک ３د ﻣتﻠﻮﻧﻮ او ﻣحاورو راوړل ،خاص ﻟحﻦ او اﻫﻨگ ،د ادبﻲ صﻨاﻳﻌﻮ پاﻟﻨﻪ ،د ﻣﻴﻨ３
پر ﻣحﻮر د ﻏزﻟﻮ چﻮرﻟ５دل ،اﻏراق او ﻣباﻟﻐﻪ او داس ３ﻳﻮ ﻟ ７ﻧﻮرې ＄اﻧگ７تﻴاوې د دې سبک
ﻋﻤده ＄اﻧ７／تﻴاوې وې .دې سبک د ﻳﻮوﻟسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ شاوخﻮا ک ３پ＋تﻮﻧخﻮا او د اﻓﻐاﻧستان
سﻴﻤﻮ تﻪ ﻫﻢ ﻻره وﻣﻮﻧدﻟﻪ.
احﻤدشاه بابا ﻟﻪ خپﻠﻮ سﻴاسﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴزو او ﻣﻠﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ سرب５ره د خپﻞ ﻫ５ﻮاد د ﻓرﻫﻨگ ﻟپاره
ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫ５ر４دوﻧکﻲ خدﻣتﻮﻧﻪ ک７ي دي .د پ＋تﻮ او ﻓارسﻲ ژبﻮ شاﻋران او ﻟﻴکﻮال ﻳ ３روزﻟﻲ
دي .خپﻠﻪ ﻫﻢ شاﻋر و ،پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ ترې د شﻌروﻧﻮ ﻳﻮ د４ﻮان پات ３دى .د کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻏ７و ＇خﻪ
ﻳ ３تﻴﻤﻮرشاه او شاه شجاع پﻪ پ＋تﻮ شاﻋري ک７ې ده .پﻪ دربار ک ３ﻳ ３وکﻴﻞ اﻟدوﻟﻪ ﻋبداهلل جان
پﻮپﻠزى ﻫﻢ د پ＋تﻮ ژب ３شاﻋر و .پﻴر ﻣحﻤد کاک ７د احﻤدشاه بابا د دربار ﻳﻮ بﻞ شاﻋر و .پﻴر
ﻣحﻤد کاک ７د پ＋تﻮ د ډ４رو ＊ﻮ شاﻋراﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ ﻋاﻟﻤاﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３وﻻړ س７ى و .ﻧﻮﻣﻮړى د
پ＋تﻮ ژب ３ﻳﻮ دﻳﻮان ﻟري .د ﻫﻐﻪ دﻳﻮان د ﻫﻨري ارز＊تﻮﻧﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه ﻫﻢ د ﻣﻨﻨ ３وړ دى .اﻧ％ﻮروﻧﻪ ﻳ３
＊کﻠﻲ دي ،بﻼﻏت او ﻓصاحت ﻳ ３ﻟﻮړ ﻣﻌﻴار ﻟري .پر دې سرب５ره پﻴر ﻣحﻤد کاک ７د "ﻣﻌرﻓة
اﻻﻓﻐاﻧﻲ" پﻪ ﻧاﻣﻪ د پ＋تﻮژب ３د زده ک７ې ﻳﻮکتاب ﻟﻴکﻠﻰ دى چ ３پﻪ خپﻞ ډول ک ３د پ＋تﻮﻟﻮﻣ７ﻧﻰ
گراﻣر دى او د پ＋تﻮﻧثر ＊ ３ﻧﻤﻮﻧ ３پک ３خﻮﻧدي دي.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ کﻮﻣ ３تارﻳخﻲ دورې تر شا پرﻳ＋ﻲ دي؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ ﻟﻪ
ﻣخ ３د ﻫﻐﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻐﻮى د شﻤ５ر ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ ＇ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې د پ＋تﻮ
ادبﻴاتﻮ د دوﻳﻤ ３تارﻳخﻲ دورې د ﻟﻮﻣ７ي پ７او ،دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د ﻫﻤدې دورې د دوﻳﻢ پ７او ،در４ﻤﻪ ډﻟﻪ
دې د در４ﻢ پ７او او ＇ﻠﻮرﻣﻪ ډﻟﻪ دې ＇ﻠﻮرم پ７او د ＄اﻧگ７تﻴاوو پﻪ اړه خپﻞ ﻧظروﻧﻪ رو＊اﻧﻪ ک７ي .د ﻫرې
ډﻟ ３استازى دې ﻫﻐﻪ راﻏﻮﻧ ６او د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې دې وﻟﻮﻟﻲ .د ！ﻮﻟﻮ ډﻟﻮ ﻧظرﻳات دې تﻮحﻴد ک７ي او
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ.
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 _٣پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻫر ﻳﻮ دې پﻪ خپﻞ وار د ﻣتﻦ ﻳﻮه برخﻪ وﻟﻮﻟﻲ.
ﻣتﻦ دې پﻪ ورو او رو＊اﻧﻪ ！کﻮ ک ３وﻟﻮﻟﻲ او داس ３دې تﻤثﻴﻞ ک７ي چ ３گﻮﻧدې ﻟﻪ راډﻳﻮ او تﻠﻮﻳزﻳﻮن
＇خﻪ خبروﻧﻪ ﻳا کﻮم ادبﻲ ﻣتﻦ ﻟﻮﻟﻲ .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻮى تﻪ ﻏﻮږ ک８５دي .د ﻫﻐﻮى ＊ ３برخ３
دې وستاﻳﻲ ،ﻧﻴﻤگ７تﻴاوې دې پﻪ گﻮتﻪ او پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ خبرو اترو ک ３دې برخﻪ واخﻠﻲ.
＇ _٤ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د خپﻠ ３خﻮ＊ ３د ﻳﻮې
ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه دې د دوه – درې دﻗ５ﻘﻮ ﻟپاره خبرې وک７ي.
 _٥د پ＂ ３خزاﻧ ３ستر ارز＊ت پﻪ ＇ﻪ شﻲ ک ３ﻧﻐ＋تﻰ دى؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻳﻮ بﻞ پﻪ ﻣرستﻪ
پرې د ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې ر１ا واچﻮي.
 _٦پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تﻪ د خﻮشحال خان خ＂ک او د ﻫﻐﻪ د کﻮرﻧ ９د اﻫﻤﻴت او د ﻫﻐﻮى د کارﻧاﻣﻮ پﻪ اړه
دې ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې خبرې وک７ي.
 _٧پﻪ وﻟس ک ３د رحﻤان بابا د ﻣحبﻮبﻴت پﻪ اړه دې دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ خپﻞ ﻧظروﻧﻪ بﻴان ک７ي .د
رحﻤان بابا د سبک ＄ﻴﻨ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې دې پﻪ گﻮتﻪ ک７ي.
 _٨کﻪ زده کﻮوﻧکﻲ د ﻣ５رﻣﻦ ﻧازو او ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب د شﻌروﻧﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻟري ،د ！ﻮﻟگﻲ ﻟﻪ ﻧﻮرو
زده کﻮوﻧکﻮ سره دې شرﻳک ک７ي.
 _٩دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پ＋تﻮادب تﻪ د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ د خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ اړه ر１ا واچﻮي.
 _١٠حﻤاسﻪ ＇ﻪ ډول شﻌر دى؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې خبرې پرې وک７ي.
 _١١ﻳﻮ شﻤ５ر زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ احﻤد شاﻫﻲ پ５ر ک ３د پ＋تﻮ ژب ３د ودې او پراختﻴا پﻪ اړه ﻧﻮرو زده
کﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک７ي.
 _١٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د دوﻳﻤ ３ادبﻲ دورې ب５ﻞ ب５ﻞ پ７اووﻧﻪ
و＇ﻴ７ي ،د ﻫر پ７او ＄اﻧگ７تﻴاوې ،ﻣشﻬﻮر تألیفات د ﻫر پ７او اړوﻧد ﻟﻴکﻮال او شاﻋران دې ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
سره وﻟﻴکﻲ او د ﻫرې ډﻟ ３استازى دې پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻧﻮرو تﻪ بﻴان ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻟﻨ ６ډول د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ د دوﻳﻤ ３تارﻳخﻲ دورې د ＇ﻠﻮرو واړو پ７اووﻧﻮ
د ＄اﻧگ７تﻴاوو او پﻪ دې پ７اووﻧﻮ ک ３د راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮو ﻟﻴکﻨﻮ او شﻌروﻧﻮ پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ
او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.
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＇ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست

پﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ک ３د ＊％ﻮ وﻧ６ه

！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ اﻓرادو جﻮړه شﻮې ده .کﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ﻧ ９اﻧساﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ده .ﻳﻮه کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻣﻮر ،پﻼر
اواوﻻدوﻧﻮ ＇خﻪ ﻋبارت ده .د ＊％ﻮ ﻟﻪ شتﻮن پرتﻪ کﻮرﻧ ９شتﻮن ﻧﻪ ﻟري .ﻟﻪ کﻮرﻧﻴﻮ
！ﻮﻟﻨﻪ جﻮړﻳ８ي .پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３％＊ ３او ﻧارﻳﻨﻪ ،دواړه شتﻪ .ﻟﻪ ﻳﻮه پرتﻪ او د بﻞ پﻪ شتﻮن
！ﻮﻟﻨﻪ بشپ７ه ﻧﻪ ده .پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３％＊ ３او ﻧارﻳﻨﻪ ﻳﻮﻟﻪ بﻞ سره داس ３اوبدل شﻮي دي
چ ３د ﻳﻮ ﻟﻪ ﻧشتﻮاﻟﻲ پرتﻪ بﻞ ﻧﻴﻤگ７ى دى .ﻫﻤدا راز ﻧارﻳﻨﻪ او＊ ３％ﻟکﻪ د ﻳﻮ ﻣرﻏﻪ
دوې وزرې دي .کﻪ ﻳﻮ ﻣرﻏﻪ پﻪ ﻳﻮ وزر اﻟﻮتﻨﻪ ﻧشﻲ کﻮﻻى ،ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ ﻫﻢ د بشپ７واﻟﻲ
ﻟپاره ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ تﻪ ﻳﻮ شان اړتﻴا ﻟري.
د ＊ ３％ﻟﻪ شتﻮن پرتﻪ بﻪ ﻳﻮه کﻮرﻧ ９او ！ﻮﻟﻨﻪ ＇ﻨگﻪ وي؟
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＊ ３％د ！ﻮﻟﻨ ３ﻧﻴﻤاﻳﻲ برخﻪ ده .ارز＊ت ﻳ ３ﻟﻪ ﻧارﻳﻨﻪ وو سره برابر دى .د ﻧ７ۍ پرﻣختگ
د ＊％ﻮ ﻟﻪ برکتﻪ دى .د ﻫر برﻳاﻟﻲ ﻧارﻳﻨﻪ تر شا ﻳﻮه ＊％ﻪ شتﻮن ﻟري .واﻳﻲ％＊" :ﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻻس
زاﻧگﻮ او پﻪ بﻞ جﻬان زﻧگﻮي％＊ ".ﻪ د کﻮر ډ４ﻮه ده؛ ＊％ﻪ ﻣﻮر ده؛ ＊％ﻪ د ﻧارﻳﻨﻪ سﻼکاره
ده؛ ＊％ﻪ روﻏتﻴاپاﻟﻪ ده؛ ＊％ﻪ د ﻣﻴﻨ ３او ﻋاطﻔ ３جﻮﻫر دى .ﻟﻨ６ه داچ％＊ ３ﻪ د ﻧارﻳﻨﻪ روح
دى＇ .ﻨگﻪ چ ３اﻧسان ﻟﻪ روح پرتﻪ ژوﻧد ﻧشﻲ کﻮﻻى؛ ﻫﻤداس ３ﻟﻪ ＊ ３％پرتﻪ د ﻧارﻳﻨﻪ ژوﻧد
ﻧﻴﻤگ７ى او ﻟﻪ رﻧ ＃او ک７او ＇خﻪ ډک دى.
زﻣﻮږ پﻪ گران ﻫ５ﻮاد ک ３％＊ ３ﻟﻪ پاﻣﻪ ﻏﻮر５＄دﻟﻲ دي .د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３ﻫﻐﻪ د
ﻣحروﻣﻴت او ﻣظﻠﻮﻣﻴت ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ پات ３شﻮې ده .ﻟﻪ ＊％ﻮ ＇خﻪ د ﻳﻮ جﻨس پﻪ تﻮگﻪ کار
اخﻴستﻞ شﻮى ،ﻧﻪ د ﻳﻮ اﻧسان او بشري ﻣﻮجﻮد پﻪ تﻮگﻪ .دﻟتﻪ ＊ ３％آن ﻟﻪ ډ４رو ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ حﻘﻮﻧﻮ
＇خﻪ ب ３برخ ３شﻮې دي .د دې ﻻﻣﻞ دا دى چ ３اﻓﻐاﻧستان ﻳﻮه سﻨتﻲ ،ت７ﻟ ３او ﻗبﻴﻠﻮي ！ﻮﻟﻨﻪ
ده چ ３ﻫر ＇ﻪ پﻪ ک ３د وروستﻪ پات ３دود او دستﻮر تر سﻴﻮرې ﻻﻧدې راﻏﻠﻲ دي .پﻪ دې تﻮگﻪ
د دې ﻧاﻣﻨﻠﻮ وروستﻪ پاتﻲ دودوﻧﻮ ،رسﻢ او رواجﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ ＊کار ＊ ３％دي .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا
د اﻓﻐاﻧستان پﻪ تارﻳخ ک ３د پرﻟﻪ پس ３جگ７و او ﻧاخﻮاﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ＊％ﻮ ډ４ر زﻳاﻧﻮﻧﻪ گاﻟﻠﻲ دي.
＊％ﻪ کﻮﻧ６ه شﻮې؛ ＊％ﻪ بﻮره شﻮې؛ ＊％ﻪ وراره شﻮې؛ ＊％ﻪ ب ３پﻼره شﻮې .کﻪ ﻫر ＇ﻪ
ﻏﻢ او ک７او پﻪ ﻧارﻳﻨﻪ راﻏﻠﻰ％＊ ،ﻮ تر ﻫرچا د ﻣخﻪ او ترﻫر چا زﻳات ﻫﻐﻪ گاﻟﻠﻰ دى .د ﻫرې
جگ７ې ﻟﻮﻣ７ۍ ﻗرباﻧﻲ ＊％ﻪ وه.
ﻟﻪ دې ！ﻮﻟﻮ ﻧاخﻮاﻟﻮ سره سره ＊％ﻪ ﻧﻪ ده تسﻠﻴﻢ شﻮې％＊ .ﻮ اتﻠﻮﻟ＊ ９ﻮدﻟﻲ او خپﻞ
شﻬاﻣت ﻳ ３ﻟﻪ ﻻسﻪ ﻧﻪ دى ورک７ى .پر ﻫ５ﻮاد د پردو د ﻳرﻏﻞ پرﻣﻬال د ﻧارﻳﻨﻪ وو تر ＇ﻨگ
در４دﻟﻲ ،ﻫﻐﻮى تﻪ ﻳ ３پﻪ سﻨگر ک ３ډوډۍ ،اوبﻪ او کارتﻮس وړي .کﻪ ﻧارﻳﻨﻪ ！پﻲ شﻮى ،د
ﻫﻐﻪ پاﻟﻨﻪ ﻳ ３ک７ې ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره ﻳ ３ور＄ﻨﻴﻮ کاروﻧﻮ تﻪ اوږه ورک７ې او د دې تر＇ﻨگ ﻳ ３د
خپﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ پﻪ روزﻟﻮ ک ３ﻫاﻧد او ﻫ（ﻪ ک７ې ده.
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ﻧارﻳﻨﻪ پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،شاﻋراﻧﻮ او ﻣﻠﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ تر＇ﻨگ ＊％ﻮ پﻪ
！ﻮﻟﻮ ﻳادو برخﻮ ک ３خپﻠﻪ وړتﻴا ＊ﻮدﻟ ３او د تارﻳخ پﻪ پا１ﻮ ک ３ﻳ ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ زرﻳﻨﻮ کر＊ﻮ ﻟﻴکﻞ
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شﻮي دي .د دې ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻣ５رﻣﻨﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک ３ﻧازو اﻧا ،زرﻏﻮﻧﻪ اﻧا ،ﻋاﻳشﻪ دراﻧ ،９رابﻌﻪ بﻠخﻲ،
ب ３ب ３ﻧ５کبختﻪ ،ﻣ５رﻣﻦ اﻻﻳﻲ ،ﻏازي ادې ،ﻣ５رﻣﻦ ﻋﻴﻨﻮ ،د ﻣﻴﻮﻧد اتﻠﻪ ﻣﻼﻟ ،９ﻧاﻫﻴد او پﻪ
سﻠگﻮﻧﻮ ﻧﻮرې شاﻣﻠ ３دي.
ﻧﻦ ،د تارﻳخ پﻪ دې پ７او ک％＊ ３ﻮ خپﻞ ﻏ８وﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７ي او پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د خپﻞ درﻳ＃
د پﻴاوړتﻴا ﻟپاره ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３کﻮي .اوس ＊ ３％کﻮﻻى شﻲ وﻟسﻤشرۍ تﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ وﻧﻮﻣﻮي؛
ﻼ کار وک７ي ،وﻟسﻲ جرگ ３او
پﻪ کابﻴﻨ ３ک ３گ６ون وک７ي؛ د وزارتﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻮړو ＇ﻮکﻴﻮ ﻋﻤ ً
ﻣشراﻧﻮ جرگ ３تﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ کاﻧدﻳد ک７ي او ＇ﻮک ９تر ﻻسﻪ ک７ي؛ د ﻫ５ﻮاد د سرﻧﻮشت پﻪ ！اکﻠﻮ
ک ３ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻧارﻳﻨﻪ ورو１ﻮ سره پﻪ گ６ه پر４ک７ه وک７ي او خپﻠﻪ راﻳﻪ وکاروي؛ پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ،
پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻮ او د ﻫ５ﻮاد د ﻟﻮړوزده ک７و پﻪ ﻣﻮسسﻮ ک ３زده ک７ه او ﻳا تدرﻳس وک７ي .ﻟﻨ６ه داچ３
اوس ＊％ﻮ تﻪ تر پخﻮا زﻳات پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د خپﻞ ﻣسﻮوﻟﻴت اودﻧدو د پرﻣخ وړﻟﻮ ﻟپاره زﻣﻴﻨﻪ
برابره شﻮې ده.
ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３د ﻣخﻪ ورتﻪ گﻮتﻪ وﻧﻴﻮل شﻮه ،پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧاﻣﻨﻠﻮ دودوﻧﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ،پﻪ ت５ره بﻴا پﻪ کﻠﻮ او باﻧ６و ک ،３د ＊％ﻮ ژوﻧد ﻻ ﻫﻤاﻏس ３ترﻳخ دى .د خپﻠﻮ ﻧارﻳﻨﻪ
خپﻠﻮاﻧﻮ د بدو دروﻧد پﻴ＂ﻰ پراوږو وړي .د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او کﻮرﻧﻴﻮ ترﻣﻨ ＃د ﻻﻧجﻮ او ﻧاﻧدرﻳﻮ د ﻟﻪ
ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻟپاره د ﻳﻮې ﻣتاع پﻪ ＇５ر پﻪ بدو ک ３ورکﻮل ک８５ي .پﻪ ＄ﻴﻨﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ ک ３ﻟﻪ خپﻠ３
خﻮ＊ ３پرتﻪ واده تﻪ اړاﻳستﻞ ک８５ي ،د ﻣ７５ه ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ﻣ７５ه د کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧارﻳﻨﻪ
ﻏ７ي سره ،کﻪ زوړ وي ﻳا کﻮچﻨﻰ ،بﻴا واده تﻪ اړ اﻳستﻞ ک８５ي" .کﻮﻧ６ه د ﻟ５ﻮره ده ".ﻟﻪ داس３
ډ４رو ﻧاخﻮاﻟﻮ سره ﻣخاﻣخ دي چ ３ﻫﻮار４دو تﻪ ﻳ ３زﻳات کار او زﻳار تﻪ اړتﻴا شتﻪ .دا کار او
زﻳار ﻳﻮازې د ＊％ﻮ او ﻣ５رﻣﻨﻮ دﻧده ﻧﻪ ده ،باﻳد ﻧارﻳﻨﻪ تر ＊％ﻮ زﻳات پﻪ دې ﻻره ک ３ﻣخک）
رول وﻟﻮبﻮي چ ３پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ پاى ک ３ﻳﻮه ﻫﻮسا ،ﻧ５کﻤرﻏﻪ ،خﻮشحاﻟﻪ او ﻟﻪ ﻫره اړخﻪ ﻳﻮه
اﻧساﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ جﻮړه شﻲ.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

＊ ３％پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３ﻟﻪ ﻧارﻳﻨﻪ سره ﻳﻮ شان اﻧساﻧﻲ حﻘﻮﻧﻪ ﻟري ３％＊ .د ！ﻮﻟﻨ ３ﻧﻴﻤﻪ
برخﻪ جﻮړوي .کﻪ اﻧسان ﻟﻪ اﻟﻮتﻮﻧکﻲ سره پرتﻠﻪ ک７و ،ﻧﻮ ＊ ３％بﻪ ﻳ ３وزروﻧﻪ وي.
93

ﻫ ＆５اﻟﻮتﻮﻧکﻰ ﻟﻪ وزروﻧﻮ پرتﻪ اﻟﻮتﻼى ﻧشﻲ او ﻧﻪ پﻪ ﻻره تﻼى شﻲ ،پﻪ دې تﻮگﻪ ﻟﻪ
＊％ﻮ پرتﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ بﻪ ﻳﻮ گﻮزڼ وﻫﻠﻲ بدن تﻪ پات ３وي چ ３ﻧﻪ پﻪ ﻻره تﻼى شﻲ او ﻧﻪ پﻪ
خﻮ＊ ９او خﻮشحاﻟ ９پﻮﻫﻴ８ي .پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د ＊％ﻮ د درﻳ ＃ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟپاره ډ４ر کار او
زﻳار تﻪ اړتﻴا ده .دا کار ﻳﻮازې د ＊％ﻮ دﻧده ﻧﻪ ده ،ﻧارﻳﻨﻪ باﻳد تر ＊％ﻮ زﻳات پﻪ دې ﻻره
ک ３گام واخﻠﻲ او پﻪ دې تﻮگﻪ ﻳﻮې ﻧ５کﻤرﻏﻪ ،سﻮکاﻟ ،３پرﻣختﻠﻠ ３او رﻏﻨده ！ﻮﻟﻨ３
تﻪ ﻻر پراﻧﻴزي.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻟس تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３دې د ＊％ﻮ
پﻪ وړاﻧدې پرت ３ستﻮﻧزې پﻪ گﻮتﻪ ک７ي .ﻫ（ﻪ دې وک７ي چ ３ﻳﻮ د بﻞ خبرې تکرار ﻧﻪ ک７ي.
پات ３زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ وﻟﻴکﻲ او تﻮحﻴد دې ﻳ ３ک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻳﻮه ﻏﻮﻧ６ه تﻤثﻴﻞ ک７ي .پﻮرتﻪ ﻣﻮﻧدل شﻮې ستﻮﻧزې
دې وگﻮري او د ﻫﻐ ３د حﻞ د ﻻرو چارو پﻪ اړه دې خبرې وک７ي .پﻪ پاى ک ３دې خپﻠ３
ﻣﻮﻧدﻧ ３د ﻳﻮ وړاﻧدﻳز پﻪ تﻮگﻪ وﻟﻴکﻲ او ﻟﻪ ＄اﻧﻮﻧﻮ سره دې ﻳادداشت ک７ي.
 _٣پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ＊％ﻮ پﻪ درﻳ ＃او د ﻫﻐﻮى
پﻪ ارز＊ت خبرې وک７ي .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خبرو اترو ک ３برخﻪ واخﻠﻲ.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې د پﻨ％ﻮ دﻗ５ﻘﻮ ﻟپاره ﻓکر وک７ي چ＄ ３ﻮاﻧان او ﻧجﻮﻧ＇ ３ﻨگﻪ د ﻫ５ﻮاد
د راتﻠﻮﻧک ３ﻟپاره کار کﻮﻻى شﻲ ،پر کﻮﻣﻮ ﻻرو چارو د ﻳﻮواﻟﻲ او وحدت احساس راﻣﻨ％تﻪ
او پﻴاوړى کﻮﻻى شﻲ او ＇ﻨگﻪ ﻣﻠﻲ ډاډ پﻴاوړى کﻮﻻى شﻲ .وروستﻪ دې ＇ﻮ تﻨﻪ پﻪ خپﻠﻪ
خﻮ＊ﻪ خپﻠ ３ﻧظرﻳ ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې وواﻳﻲ ،خبرې اترې دې پرې وک７ي او ﻏﻮره وړاﻧدﻳزوﻧﻪ
دې را！ﻮل او وﻟﻴکﻞ شﻲ.
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کﻮرﻧ ９دﻧده
پﻪ خپﻞ ＊ار ،کﻠﻲ او چاپ５رﻳال ک ３د ＊％ﻮاو ﻧجﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻧاروا چﻠﻨدوﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻲ ب５ﻠگﻮ پﻪ اړه
ﻳﻮ ﻣخ ﻟﻴکﻨﻪ وک７ئ.
د "＊％ﻮ تﻌﻠﻴﻢ" او "د وطﻦ ﻣﻴﻨﻪ" ﻟﻪ ＄ان سره وﻟﻮﻟئ ،پر ﻣﻔﻬﻮم ﻳ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو سره پرې خبرې وک７ئ.

د ＊％ﻮ تعﻠﻴﻢ
وﻳﻼی شﻮ کﻪ ﻳﻮ ﻧارﻳﻨﻪ تﻌﻠﻴﻢ وک７ي ،ﻧﻮ ﻳﻮ کس تﻌﻠﻴﻢ ﻳاﻓتﻪ شﻲ او کﻪ ﻳﻮه زﻧاﻧﻪ تﻌﻠﻴﻢ
وک７ي ،ﻧﻮ ﻳﻮه کﻮرﻧ ９تﻌﻠﻴﻢ ﻳاﻓتﻪ شﻲ .ﻧبﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ﻓرﻣاﻳﻲ ،ﻋﻠﻢ پر ﻫر ﻧارﻳﻨﻪ او زﻧاﻧﻪ
ﻓرض دى .زﻣﻮږ پ＋تاﻧﻪ واﻳﻲ ﻣﻮږ پﻪ ＊％ﻮ ﻧﻮکري ﻧﻪ کﻮو چ ３سبﻖ پرې وواﻳﻮ ،خﻮ دوى
پﻪ دې ﻧﻪ دي پﻮﻫﻪ چ ３سبﻖ د ستر－ﻮ بﻴﻨاﻳﻲ ده .ﻧاخﻮاﻧده د خﻮاﻧده پﻪ ﻣخک ３شﻤکﻮر
دى .ﻟکﻪ ＇ﻨ／ﻪ چ ３اوسپﻨﻪ ﻧکﻞ شﻲ او د ﻫﻐ ３رﻧ ，پﻪ پ７ق بدل شﻲ ،دﻏﻪ شان پﻪ
تﻌﻠﻴﻢ د ＊！ ３％ﻮﻟ ３کﻤزورۍ پﻪ طاﻗت بدﻟ ３شﻲ .تﻌﻠﻴﻢ ﻫﻐﻪ ډال دى چ ３د اﻧساﻧﻴت
تحﻔظ کﻮي.
پﻮﻫان واﻳﻲ د ﻣﻮر ﻏ ８５ﻟﻮﻣ７ۍ ﻣدرسﻪ ده ،خﻮ زه واﻳﻢ چ ３دا ﻣدرسﻪ ﻧﻪ ،بﻠک３
ﻳﻮﻧﻴﻮرسﻴ＂ﻲ (پﻮﻫﻨتﻮن) ده＇ .ﻨ／ﻪ چ ３ﻳﻮﻧﻴﻮرسﻴ＂ﻲ ک！ ３ﻮل ﻋﻠﻤﻮﻧﻪ سرتﻪ رسﻲ ،دﻏﻪ
شان د ﻣﻮر ﻏ ８５ﻧﻪ د تﻤاﻣﻮ ﻋﻠﻤﻮﻧﻮ ابتدا ک８５ي .دﻏﻪ ﻏ ８５چ ３د ﻋﻠﻢ پﻪ ر１ا رو＊اﻧﻪ وي،
ﻧﻮ د ﻣاشﻮم ذﻫﻦ بﻪ ＇ﻮﻣره ＄ﻠﻨد وي او چ ３د جﻬاﻟت پﻪ تﻴارو ک ３پ＂ﻪ وي ،ﻧﻮ د ﻣاشﻮم
ذﻫﻦ بﻪ ＇ﻮﻣره تت وي؟ "رﻓﻌت پروﻳﻦ"
رﻓﻌت پروﻳﻦ
رﻓﻌت پروﻳﻦ د ١٩٤٩م .کال د سپتﻤبر پﻪ ﻣﻴاشت ک ３پﻪ ﻟره پ＋تﻮﻧخﻮا ک ３ز４８４دﻟ ３ده .ﻟﻮﻣ７ﻧ９
زده ک７ې ﻳ ３پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ او ﻟﻮړې زده ک７ي ﻳ ３پﻪ خصﻮصﻲ تﻮ－ﻪ ﻟﻪ خپﻞ پﻼر ،حاﻓظ ﻣحﻤد
ادرﻳس ＇خﻪ ک７ي .رﻓﻌت پروﻳﻦ د پ＋تﻮ او اردو ژب ３ﻟﻴکﻮاﻟﻪ ده .ﻟﻴک ﻳ ３ډ４ر ساده دى＊ ،ﻪ
ﻣﻌﻨا او ﻣﻔﻬﻮم ﻳ ３پک＄ ３اى ک７ى دى .زﻳات ３پ＋تﻮ اﻓساﻧ ３ﻳ ３ﻟﻴکﻠ ３دي.
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د وطﻦ ﻣﻴﻨﻪ
زﻣـــﻮږ پــﻪ وﻳــﻨــﻮدې تـــازه شــﻲ وچ بﻮستان د وطﻦ
ﻳﻮ＄ﻞ دې ＄ــار پﻪ ﻣﻌشﻮﻗ ３شﻲ ﻋاشﻘان د وطﻦ
چــ ３تــرﻗــﻲ د ﻗـــام وطـــﻦ د ＄ـــان زﻳــﻨــت و２－ﻮ
خــﻮب د ﻏﻔﻠت ﻧﻪ دې بــﻴــدارې شﻲ زﻧــان د وطﻦ
ﻧــســﻠــﻮﻧــﻪ واړه آﻳﻨده بـــﻪ ﻣــحــبــان وي د ﻗــام
کــﻪ پــﻪ بــﻴــدارو پــﻴــﻮ ﻟـــﻮى شــﻲ ﻓـــرزﻧـــدان د وطﻦ
خﻮﻳﻨدو د خداى ﻟپاره پا＇ئ دادى وخت د ﻫﻤت
و－ــــﻮرئ ＇ــﻮﻣــره دې ﻗــﻮﻣــﻮﻧــﻪ ﻣــحــبــان د وطـﻦ
＄اى د تﻌﻠﻴﻢ دى ستا جﻮﻟ ９اى ﻋزتﻤﻨدې خﻮرې!
ﻟﻮى ﻫﻐﻪ زوى ک７ه چ ３سبا شﻲ سخﻨدان د وطـــﻦ
کﻪ پﻪ ز４ﻮر د ﻗﻮﻣﻲ ﻋشﻖ ﻣﻮږه سﻴﻨ／ار جﻮړ کﻪ خپﻞ
دا ﻣــ ３ﻳﻘﻴﻦ دى ﻧــﻮر بــﻪ وﻧــشــﻲ ﻧﻘصان د وطﻦ
د ﻗـــﻮم وطـــﻦ ﻋـــزت زﻣــــﻮږه د ﻋـــزت ﻣــﻌــﻴــار دى
د ســر پــﻪ بﻴﻪ ﻋــزت اخــﻠــﻲ شــاه زﻟــﻤــﻴــان د وطﻦ
د ﻏــاﻓــﻞ ﻗــﻮم ﻧــﻮم و ﻧــ＋ــان پــﻪ دﻧــﻴــا ﻧــﻪ دى پات３
تــارﻳــخ بــﻪ ﻫﻴر ﻧــﻪ کــ７ي ﻫﻴچﻴرې بــﻬــادران د وطﻦ
ددې دﻧــﻴــا پــﻪ ﻣــخ ﻫﻐﻪ خﻠک ژوﻧـــدي دې پات３
چ ３پﻪ کﻮ＊） د چا ژوﻧــدون شﻲ جــاودان د وطﻦ
اخــر تــر＇ــﻮ بــﻪ بــ ３خبر د ﻗــام ﻟــﻪ حــال ﻳــﻮ داســ３
را＄ـــئ چــ ３وکـــ７و ﻟــ ８د ﻧـــﻮرو ﻧــﻪ پــرســان د وطﻦ
پـــﻪ کــﻮﻣــﻪ ﻻر دي رســﻴــدﻟــ ３ﻗــاﻓــﻠــ ３د وطــﻦ
چــ ３ﻣــﻮږ ﻫــﻢ بﻮ＄ﻮ پــﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر کـــاروان د وطﻦ
کﻪ د ﻗــران پــاک پﻪ تﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮ کــ７ې سﻴﻨ ３رو＊اﻧﻪ
ورﻳــ％ــ ３د جﻬﻞ بــﻪ شــﻲ ﻟــرې ﻟــﻪ اســﻤــان د وطﻦ
سﻴده بشرى بﻴ／ﻢ
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پﻨ％ﻠسﻢ ﻟﻮست

ژﻣـﻨﻪ

＊ﻪ خﻮﻳﻮﻧﻪ زﻳات دي .ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３پر خپﻞ ＄اى پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د اﻧسان پر درﻳ ＃او
شخصﻴت اﻏ５ز ﻟري＊ .ﻪ خﻮﻳﻮﻧﻪ س７ى درﻧﻮي او سپک خﻮﻳﻮﻧﻪ س７ى سپکﻮي .اسﻼم
ﻣﻮږ تﻪ د ＊ﻮ اخﻼﻗﻮ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ ک７ې ده .ﻟﻪ بدو ﻫﻐﻮ ＇خﻪ ﻳ ３ژﻏﻮرﻟ ３ﻳﻮ .درواغ وﻳﻞ،
د ژﻣﻨ ３سرتﻪ ﻧﻪ رسﻮل او ＊کﻨ％ﻠ ３کﻮل د ﻣﻨاﻓﻘت ﻧ ３＋دي .درواغ س７ى خﻮاروي،
＊کﻨ％ﻠ ３د س７ي شخصﻴت تﻪ زﻳان رسﻮي او د ژﻣﻨ ３سرتﻪ ﻧﻪ رسﻮل پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د
اﻧسان حﻴثﻴت ،وﻗار او باور را！ﻴ＂ﻮي .اﻧسان د ！ﻮﻟﻨﻴز ﻣخﻠﻮق پﻪ تﻮگﻪ اړ دى پﻪ خپﻞ ＄ان
ک ３داس ３ﻧﻴک خﻮﻳﻮﻧﻪ پﻴدا او وروزي چ ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې د ﻳﻮ بشپ ７اﻧسان پﻪ تﻮگﻪ د
احترام او درﻧاوۍ وړ شﻲ .اسﻼم د اخﻼﻗﻮ بشپ ７دﻳﻦ دى او حضرت ﻣحﻤد د ﻧﻴکﻮ
اخﻼﻗﻮ د تﻌﻤﻴﻢ او بشپ７تﻴا ﻟپاره ﻣبﻌﻮث او گﻮﻣارل شﻮى و.
_ پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د ﻳﻮه ر＊تﻴﻨﻲ شخص درﻳ＇ ＃ﻨگﻪ وي؟
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واﻳﻲ چ ３ﻳﻮه ورځ ﻋﻤر بﻦ خطاب د ﻋداﻟت ﻟپاره د خﻠکﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻧاست و .ﻧا＇اپﻪ
ﻳﻮ ＊کﻠﻰ او ＊اﻳستﻪ ＄ﻮان چ ３دوو ﻧﻮرو ظاﻫرا ً ＊اﻳستﻪ ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻسﻮﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ و ،خﻠﻴﻔﻪ
تﻪ راوست .ﻋﻤر بﻦ خطاب ﻫﻐﻮ ＄ﻮاﻧاﻧﻮ تﻪ ووﻳﻞ＄" :ﻮان خﻮش ３ک７ئ او وواﻳئ چ＇ ３ﻪ
کﻴسﻪ ده؟"
＄ﻮاﻧاﻧﻮ ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ دوه ورو１ﻪ ﻳﻮ .ﻳﻮ بﻮډا پﻼر ﻣﻮ درﻟﻮد .پﻪ خپﻠﻮ خﻠکﻮ ک ３پﻪ ﻧ５کﻮ
اخﻼﻗﻮ او د ﻣشرتابﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻮصﻔتﻮﻧﻮ ﻣشﻬﻮر و .ﻳﻮه ورځ د تﻔرﻳح ﻟپاره خپﻞ ﻳﻮ باغ تﻪ تﻠﻠﻰ
و .ﻫﻠتﻪ دې ＄ﻮان وواژه .اوس ﻟﻪ تا ＇خﻪ ﻏﻮاړو چ ３زﻣﻮږ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د خداى حکﻢ
جاري ک７ې".
ﻫﻐﻪ ＄ﻮان تﻪ پﻪ تر４ﻮ تﻨدي وکتﻞ او پﻮ＊تﻨﻪ ﻳ ３ترې وک７ه" :تﻪ ＇ﻪ ＄ﻮاب ﻟرې؟"
ﻋﻤر
ستاﻳﻨﻪ او
＄ﻮان ډ４ر زړور او ﻓصﻴح و .وﻣﻮسک５د ،پﻪ ډ４ره خﻮږه ژبﻪ وﻏ４８د .د ﻋﻤر
درﻧاوى ﻳ ３وک .７وﻳ ３وﻳﻞ" :پﻪ خداى ﻗسﻢ چ ３ر＊تﻴا ﻳ ３ووﻳﻞ خﻮ زه ﻫﻢ خپﻠﻪ کﻴسﻪ درتﻪ
کﻮم .بﻴا ستاس ３خﻮ＊ﻪ چ＇ ３ﻪ حکﻢ کﻮئ! زه ﻳﻮ کﻠﻴﻮاﻟﻲ ﻋرب ﻳﻢ .وچکاﻟﻲ راﻏﻠﻪ .زه ﻟﻪ
خپﻠ ３کﻮرﻧ ９او ﻣال سره دﻟتﻪ راﻏﻠﻢ .ﻻره ﻣ ３پﻪ دې باﻏﻮﻧﻮ ک ３وه .ﻣا او＊ان درﻟﻮدل .ﻣاتﻪ
ډ４ر گران وو .پﻪ ﻫﻐﻮى ک ３د ＊ﻪ ﻧسﻞ ﻳﻮه ډ４ره ＊اﻳستﻪ جﻮﻧگ ９وه .د ﻧﻮرو او＊اﻧﻮ پﻪ ډﻟ ３ک３
بﻪ داس ３بر５＋４ده ﻟکﻪ پاچا چ ３د رﻋﻴت پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３روان وي .جﻮﻧگ ９د دې ＄ﻮاﻧاﻧﻮ د پﻼر
باغ تﻪ ﻣخﻪ ک７ه .د ﻫﻐﻪ باغ پر د４ﻮال باﻧدې د ﻳﻮې وﻧ＇ ３اﻧگﻪ پرتﻪ وه .جﻮﻧگ ９ﻫﻐ＇ ３اﻧگ３
تﻪ خﻮﻟﻪ واچﻮﻟﻪ او پرې ﻳ ３ک７ه .ﻧا＇اپﻪ ﻫﻐﻪ بﻮډا س７ى ﻟﻪ باﻏﻪ راووت .ﻟﻪ ډ４رې ﻏﻮس ３ﻳ３
سترگ ３سرې او＊ت ３وې .پﻪ ﻻس ک ３ﻳ ３ﻳﻮه ډبره ﻧﻴﻮﻟ ３وه .د زﻣري پﻪ ＇５ر ﻏ７وﻣب５ده .بﻴا
ﻳ ３جﻮﻧگ ９پر ډبرې کﻠکﻪ ووﻳشتﻪ او ﻣ７ه ﻳ ３ک７ه .کﻠﻪ چ ３ﻣ ３وﻟﻴدل جﻮﻧگ ９وﻟﻮ４ده ،پﻪ سر
ک ３ﻣ ３اور بﻞ شﻮ .پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ ډبره ﻣ ３شﻴخ پر سر ووﻳشتﻪ چ ３جﻮﻧگ ９ﻳ ３پرې وﻳشتﻠ ３وه.
د ډبرې پﻪ ﻟگ５دو بﻮډا س７ي چﻴﻐ ３ک７ې او ﻣ ７شﻮ .دا دوه ＄ﻮاﻧان راورس５دل ،زه ﻳ ３وﻧﻴﻮﻟﻢ
او تاتﻪ ﻳ ３راوستﻢ".
ووﻳﻞ" :اوس چ ３دې پﻪ خپﻠ ３گﻨاه خﻮﻟﻪ وخﻮ＄ﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻧش ３خﻼص５داى
ﻋﻤر
او باﻳد ﻗصاص ش".３
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＄ﻮان ووﻳﻞ" :زه پر ﻫﻐﻪ شﻲ خﻮښ ﻳﻢ چ ３اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت ！اکﻠﻰ وي ،خﻮ زه ﻳﻮ
کﻮچﻨﻰ ورور ﻟرم .پﻼر ﻣ ３ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３د ﻣخﻪ ﻫﻐﻪ تﻪ ډ４ر ﻣال ورک７ى او د ﻫﻐ ３د ساتﻨ ３دﻧده
ﻳ ３زﻣا پر اوږو اﻳ ３＋ده .ﻣاتﻪ ﻳ ３وﻳﻠﻲ وو چ ３دا ﻣال ستا د ورور دى .د ﻫﻐ ３ساتﻨﻪ پر تا
ﻓرض ده .ﻣا ﻫﻐﻪ ﻣال اخﻴستﻰ او ＊خ ک７ى ﻣ ３دى .ﻟﻪ ﻣا پرتﻪ ﻧﻮر ﻫﻴچا تﻪ د ﻫﻐ ３پتﻪ ﻧﻪ ده
＇رگﻨده .کﻪ تاس ３اوس زﻣا د وژﻟﻮ حکﻢ وک７ئ ،ﻫﻐﻪ ﻣال بﻪ ضاﻳﻊ شﻲ او د ﻫﻐ ３د زﻳان پ７ه
بﻪ ستا پرﻏاړه وي .د آخرت پر ورځ چ ３پاک خداى د بﻨده گاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻋداﻟت کﻮي،
ﻫﻐﻪ کﻮچﻨﻰ بﻪ ستا ﻏاړې تﻪ ﻻس واچﻮي .کﻪ ﻣاتﻪ درې ور ３＄ﻣﻬﻠت راک７ې ،ﻧﻮ زه بﻪ د ﻫﻐﻪ
کﻮچﻨﻲ ورور د ﻣال سرپرستﻲ بﻞ چا تﻪ ورک７م او ب５رتﻪ بﻪ تاتﻪ راشﻢ".
پﻪ ﻓکر ک ３ډوب شﻮ او خپﻞ سر ﻳ＇ ３ﻮ ش５ب＄ ３ﻮړﻧد وﻧﻴﻮ .بﻴا ﻳ＄ ３ﻮان تﻪ
ﻋﻤر
ﻣخ واړاوه او وﻳ ３وﻳﻞ＄" :ﻮاﻧﻪ ＇ﻮک دې ضاﻣﻦ ک８５ي؟" ＄ﻮان ﻧاستﻮ خﻠکﻮ تﻪ وکتﻞ او د
ﻫﻐﻮى پﻪ ډﻟ ３ک ３ﻳ ３ابﻮذر تﻪ گﻮتﻪ وﻧﻴﻮه او وﻳ ３وﻳﻞ" :دا س７ى زﻣا ضاﻣﻦ دى ".ﻋﻤر
＇خﻪ پﻮ＊تﻨﻪ وک７ه" :ﻳا ابﻮذره! د دې ＄ﻮان د راستﻨ５دو ضﻤاﻧت پر ﻏاړې
ﻟﻪ ابﻮذر
ﻟﻪ ﻟ＄ ８ﻨ ６وروستﻪ ووﻳﻞ" :ﻫﻮ ،تر در４ﻮ ور＄ﻮ پﻮرې ﻳ ３ضﻤاﻧت
اخﻠ ،３کﻪ ﻧﻪ؟" ابﻮذر
＄ ،ﻮان رخصت ک.７
کﻮم ".ﻋﻤر
ﻟﻪ اصحابﻮ سره
کﻠﻪ چ ３د ﻣﻬﻠت وخت ﻧژدې شﻮ ،د ＄ﻮان پتﻪ وﻧﻪ ﻟگ５ده .ﻋﻤر
ﻫﻢ و .ﻫﻐﻪ دوه ＄ﻮاﻧان پﻪ ﻏﻮسﻪ شﻮل او وﻳ ３وﻳﻞ" :اى ابﻮذره ،زﻣﻮږ
ﻧاست و .ابﻮذر
ووﻳﻞ" :پﻪ
ﻗاتﻞ چ５رتﻪ دى؟ ﻫﻐﻪ س７ى چ ３ت＋ت５دﻟﻰ وي＇ ،ﻨگﻪ بﻪ ب５رتﻪ راشﻲ؟" ابﻮذر
خداى ﻗسﻢ ،کﻪ د ﻣﻬﻠت وخت پاى تﻪ ورسﻴ８ي او ﻫﻐﻪ ＄ﻮان راﻧشﻲ ،زه پﻪ خپﻞ ضﻤاﻧت
ووﻳﻞ" :پﻪ خداى ﻗسﻢ ،کﻪ ﻫﻐﻪ ＄ﻮان و＄ﻨ６ﻳ８ي ،د
وﻓا کﻮم او ＄ان درتﻪ سپارم ".ﻋﻤر
پﻪ اړه حکﻢ وک７م".
شرﻳﻌت ﻟﻪ ﻏﻮ＊تﻨﻮ سره سﻢ بﻪ د ابﻮذر
پﻪ خاطر د حاضرﻳﻨﻮ پﻪ سترگﻮ ک ３او＊ک ３راﻏﻠ .３د
ددې خبرې پﻪ اور４دو د ابﻮذر
ﻏﻮﻧ６ې حاضرﻳﻨﻮ ﻳﻮ تر بﻠﻪ پﻪ خبرو پﻴﻞ وک ７او ﻟﻪ ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３د دﻳت (خﻮﻧبﻬا) ﻏﻮ＊تﻨﻪ
وک７ه.
＄ﻮاﻧاﻧﻮ د چا خبره ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﻟﻪ ﻗصاص پرتﻪ پﻪ بﻞ شﻲ ﻧﻪ راضﻲ ک５دل .پﻪ دې وخت ک３
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پﻪ
ارﻣان کاوه او ژړل ﻳ .３ﻧا＇اپﻪ ﻫﻐﻪ ＄ﻮان را＊کاره شﻮ او د ﻋﻤر
خﻠکﻮ د ابﻮذر
ﻣخک ３ودر４د .پﻪ داس ３حال ک ３چ ３سا و تﻴگا او پﻪ تﻨدي ﻳ ３خﻮﻟ ３رواﻧ ３وې ،پﻪ ﻓصﻴحﻪ
سﻼم واچاوه.
ژبﻪ ﻳ ３پر ﻋﻤر
تﻪ ووﻳﻞ" :ﻫﻐﻪ کﻮچﻨﻰ ﻣ ３پر ترور وسپاره او د ﻣال ＄اى ＄اﻳگﻰ
وروستﻪ ﻳ ３ﻋﻤر
ﻣ ３ورتﻪ و＊ﻮده .د ژﻣﻨ ３د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻟپاره د اوړي پﻪ گرﻣ ９ک ３پﻪ ﻣﻨ６ه راﻏﻠﻢ".
خﻠک د ＄ﻮان ﻟﻪ ر＊تﻴﻨﻮﻟ ،９پر وﻋدې د ﻫﻐﻪ د وﻓا او ﻣرگ تﻪ د راتگ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻫﻴ）
پات ３شﻮل＄ .ﻴﻨﻮ حاضرﻳﻨﻮ ووﻳﻞ＇" :ﻮﻣره ＊ﻪ کار او ＇ﻮﻣره ＊ﻪ ژﻣﻨﻪ!" ＄ﻮان ووﻳﻞ" :آﻳا ﻧﻪ
پﻮﻫﻴ８ئ چ ３ﻟﻪ اجﻞ خﻼصﻰ ﻧشتﻪ .ﻣا پر خپﻠﻪ ژﻣﻨﻪ وﻓا وک７ه چ＇ ３ﻮک وﻧﻪ واﻳﻲ پﻪ خﻠکﻮ
ک ３وﻓا ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠ ３ده".
ووﻳﻞ" :پﻪ خداى ﻗسﻢ اى ﻋﻤره ،دا ﻫﻠک ﻣ ３ﻧﻪ پ５ژاﻧده چ＇ ３ﻮک او د کﻮم
ابﻮذر
＄اى دى .تردې د ﻣخﻪ ﻣ ３ﻟﻴدﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﻪ و ،خﻮ کﻠﻪ چ ３ﻳ ３پﻪ حاضرﻳﻨﻮ ک ３ﻳﻮازې ﻣاتﻪ ﻣخ
راواړاوه ،ﻧﻮ ＊ﻪ راتﻪ وﻧﻪ بر５＋４ده ،رد ﻳ ３ک７م .ﻣ７５اﻧ ３ﻣ ３اجازه راﻧﻪ ک７ه ﻧﻬﻴﻠﻰ ﻳ ３ک７م چ３
＇ﻮک وﻧﻪ واﻳﻲ ،ﻣ７５اﻧﻪ ﻟﻪ ﻧ７ۍ ورکﻪ شﻮې ده".
ﻫﻐﻪ ﻣﻬال ﻫﻐﻮ دوو ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ د اهلل د رضا ﻟپاره د خپﻞ پﻼر وﻳﻨﻪ دې ＄ﻮان تﻪ
ﻫﻐﻮ ＄ﻮاﻧاﻧﻮ تﻪ ﻣخ واړاوه
وب＋ﻠﻪ چ＇ ３ﻮک وﻧﻪ واﻳﻲ احسان پﻪ چا ک ３ﻧشتﻪ ".بﻴا ﻋﻤر
او وﻳ ３وﻳﻞ" :د پﻼر خﻮﻧبﻬا ﻟﻪ بﻴت اﻟﻤال ＇خﻪ واخﻠئ".
＄ﻮاﻧاﻧﻮ ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ د اهلل د رضا ﻟپاره ﻫﻐﻪ تﻪ د خپﻞ پﻼر وﻳﻨﻪ وب＋ﻠﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ت５ر
شﻮو .د دﻧﻴا د ﻣال تﻤﻪ ﻧﻪ ﻟرو!"
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
＊ﻪ اوﻧ５ک اخﻼق د اﻧسان گا１ﻪ ده .پﻪ اﻧسان ک ３داس ３ﻳﻮ ﻟ ７صﻔتﻮﻧﻪ شتﻪ چ ３اﻧساﻧﻲ
جﻮﻫر ﻳ ３بﻮﻟﻲ .صداﻗت ،ر＊تﻴﻨﻮﻟﻲ ،پر وﻋده وﻓا ،دروغ ﻧﻪ وﻳﻞ ،ﻣ７５اﻧﻪ ،پت ساتﻞ،
ﻟﻪ خﻴاﻧت ＄ان ﻟﻴرې ساتﻞ ،ﻧ５کﻪ اوخﻮږه وﻳﻨا او پﻪ سﻠگﻮﻧﻪ داس ３ﻧﻮر ﻫﻐﻪ صﻔتﻮﻧﻪ دي
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چ ３ﻟﻪ اﻧساﻧﻪ اﻧسان جﻮړوي .دروغ وﻳﻞ پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د اﻧسان وﻗار را！ﻴ＂ﻮي .کﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ
＇ﻮک پﻪ دروﻏﻮ ﻣشﻬﻮر شﻮ ،ﻧﻮ بﻴا ﻳﻲ پر ر＊تﻴاوو ﻫﻢ ＇ﻮک باور ﻧﻪ کﻮي .ﻳﻮ شﻤ５ر
اخﻼق ﻓردي دي ،زﻳان او گ＂ﻪ ﻳ ３ﻳﻮازې ﻳﻮ ﻓرد تﻪ رسﻴ８ي؛ خﻮ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر بﻴا ！ﻮﻟﻨﻴز
اړخ ﻟري؛ د ！ﻮﻟﻨ ３بﻨس جﻮړوي او ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨﻴزو ارز＊تﻮﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي .وگﻮرئ ،پﻪ
پﻮرتﻪ کﻴسﻪ ک ３پر ژﻣﻨ ３د ﻳﻮ ＄ﻮان وﻓا ＇ﻮﻣره ＊ﻴگ ３２راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ې ،ﻫﻢ ﻳ＄ ３ﻮان ﻟﻪ
ﻫرو ﻣرو ﻣرگ ＇خﻪ وژﻏﻮره او ﻫﻢ ﻳ ３اﻧساﻧﻲ جﻮﻫر پﻪ گﻮتﻪ ک .７کﻪ چ５رتﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ
ﻫﻐ ３ﻳ ３اوږې خاﻟﻲ شﻮى واى او پرې ﻋﻤﻞ ﻧﻪ واى شﻮى ،ﻧﻮ د ﻣ７５اﻧ ３او احسان پﻪ ＇５ر
！ﻮﻟﻨﻴزو ارز＊تﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ ３زﻳان رساوه.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١د پﻮرتﻪ کﻴس ３پﻴﻐام ＇ﻪ شﻰ دى؟ درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې
رو＊اﻧﻪ ک７ي.
 _٢درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮ＄اى د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ .ﻫر ﻳﻮ دې پﻪ وار ﻟﻪ ﻫﻐﻮ در４ﻮ
دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ وﻓا ،ﻣ７５اﻧ ３او احسان ＇خﻪ د ﻳﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي چ ３ﻟﻪ ﻣرگ
＇خﻪ د ﻫﻐﻪ ＄ﻮان د بچ５دو ﻻﻣﻞ شﻮل.
 _٣دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او پﻪ خپﻠﻪ ژبﻪ دې پﻮرتﻪ کﻴسﻪ وواﻳﻲ.
بﻴا دې د ﻫﻐ ３روزﻧﻴز اړخ تﻪ وگﻮري او ﻧﻮرو تﻪ دې رو＊اﻧﻪ ک７ي.
 _٤پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３دې د ＊ﻮ اخﻼﻗﻮ پﻪ اړه ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ خپﻞ ﻧظر رو＊اﻧﻪ ک７ي.
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کﻮرﻧ ９دﻧده
پر وﻋدې وﻓا ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟ پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د اﻧسان اﻋتبار او شخصﻴت تﻪ ＇ﻮﻣره ارز＊ت
ﻟري؟ د کﻮﻣﻮ کاروﻧﻮ پﻪ اړه ژﻣﻨﻪ کﻮﻻى شﻮ؟ پﻪ دې اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ او پﻪ بﻠﻪ ورځ ﻳ３
ﻧﻮرو تﻪ واوروئ.
زده کﻮوﻧکﻲ دې داکﻴسﻪ وﻟﻮﻟﻲ اوپﻨد دې ترې واخﻠﻲ:
"واﻳﻲ پﻪ ﻳﻮې ﻟﻮﻳ ،３ب ３سره او ساﻣاﻧﻪ د＊ت ３ک ３ﻳﻮ س７ى د اس پر سپرﻟ ９ت５ر４ده.
＇ﻪ گﻮري چ ３ﻟﻪ وداﻧ ９او کﻠﻮ باﻧ６و ﻟ５رې د ب ３اوبﻮ او سﻮ＄ﻮوﻧک ３د＊ت ３پﻪ ﻣﻨ ＃ک３
ﻳﻮ ړوﻧد ＄ﻮان پﻪ ﻻره روان دى .د آس واﻻ پرې زړه سﻮ＄ﻲ او آس ورتﻪ دروي .ﻟﻪ ＄ان
سره ﻳ ３پر اس سپروي او دروﻣﻲ .پﻪ ﻳﻮ ＄اى ک ３ړوﻧد ＄ﻮان ﻟﻪ اس واﻻ ＇خﻪ ﻏﻮاړي
چ ３ﻳﻮازې دى پر آس پات ３شﻲ＄ ،کﻪ د ﻫﻐﻪ پر وﻳﻨا کﻠﻪ پر آس سپﻮر شﻮى ﻧﻪ و او ست７ى
شﻮى و .زړه سﻮاﻧد س７ى ﻳ ３ﻫﻢ ورسره ﻣﻨﻲ او ﻟﻪ آس ＇خﻪ کﻮز８４ي .د زړه سﻮاﻧد س７ي
ﻟﻪ ک＋تﻪ ک５دو سره سﻢ ړوﻧد ＄ﻮان اس پر ﻣتروکﻪ وﻫﻲ او پﻪ چ＂ک＄ ９ﻐﻠﻲ .اس واﻻ
پرې ﻏ ８کﻮي او ورتﻪ واﻳﻲ＄(( :ﻮاﻧﻪ ،پام کﻮه دا کﻴسﻪ پﻪ وداﻧ ９او ＊ار ک ３چاتﻪ وﻧﻪ ک７ې،
کﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ بﻴا بﻪ ＇ﻮک ﻟﻪ چا سره ＊ﻴگ２ﻪ او زړه سﻮى ﻧﻪ کﻮي!))
پﻪ د＊ت ３ک ３وﻟ ３د اس ＇＋تﻦ ﻫﻐﻪ ＄ﻮان تﻪ ووﻳﻞ چ ３د اس د ت＋تﻮﻟﻮ کﻴسﻪ چاتﻪ
وﻧﻪ ک７ي؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ وار پرې خبرې وک７ي.

ابﻦ سﻴﻨا واﻳﻲ:
د خپﻞ ﻧﻔس ﻣﻌﻠﻢ او د خپﻞ وجدان شا－رد واوسﻪ.
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شپاړسﻢ ﻟﻮست

د پ＋تﻮ ﻟﻴکﻨ＋ﻮ سﻤﻪ کاروﻧﻪ

پﻪ ﻫره ژبﻪ ک ３د خبرو پﻪ ﻣﻬال اﻧسان کﻠﻪ دﻣﻪ کﻮي او در８４ي؛ کﻠﻪ تﻌجب ＇رگﻨدوي؛
کﻠﻪ پﻮ＊تﻨﻪ کﻮي او ﻳا ﻫﻢ کﻠﻪ کﻮﻣﻪ خبره پﻪ ډ４ر ！ﻴﻨگار سره کﻮي .دا ﻣساﻳﻞ د ﻟﻴکﻨ＋ﻮ
سﻤ ３کاروﻧ ３تﻪ گﻮتﻪ ﻧﻴسﻲ .د ﻟﻴکدود د سﻤﻮاﻟﻲ ﻟپاره دﻏﻮ ﻧ＋ﻮ تﻪ پام ﻻزﻣﻲ او
ضروري دى  .ﻟﻴکﻨ ３＋ﻟﻪ ﻣﻮږ سره د جﻤﻠﻮ پﻪ ﻟﻮستﻠﻮ او د کﻠﻤﻮ د سﻤ ３ﻣﻌﻨا پﻪ
پﻮﻫ５دو ک ３ﻣرستﻪ کﻮي .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ سره ﻣرستﻪ کﻮي ،جﻤﻠ ３ﻫﻐس ３رواﻧ３
وﻟﻮﻟﻮ ،ﻟکﻪ :خبرې چ ３کﻮو .ﻫ（ﻪ کﻮو ﻟﻪ دې ﻟﻮست وروستﻪ د ﻟﻴکﻨ＋ﻮ پﻪ ارز＊ت
او کاروﻧ ３وپﻮﻫﻴ８ئ.
د ﻟﻴکﻨ＋ﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫﻴ８ئ؟
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دا ﻻﻧدې دوه ﻟﻴکﻨ ３وگﻮرئ:
ﻏﻮاړم ستاسﻮ پﻪ شرکت ک ３کار وک７م .د دوو کﻠﻮﻧﻮ ﻟپاره ﻣ ３پﻪ سپﻴﻦ زر شرکت ک３
کار ک７ى دى .داس ３کﻮم شﻰ ﻣ ３ﻧﻪ دى پﻠﻮرﻟﻰ چ ３اﻓتخار ﻣ ３ﻧﻪ دى پﻪ برخﻪ شﻮى.
کﻪ ﻟﻪ تاسﻮ سره کار وک７م ،ﻧﻮ ډاډه ﻳﻢ چ ３ﻫﻤداس ３بﻪ وي.
ﻏﻮاړم ستاسﻮ پﻪ شرکت ک ３کار وک７م د دوو کﻠﻮﻧﻮ ﻟپاره .پﻪ سپﻴﻦ زر شرکت ک ３ﻣ３
کار ک７ى دى .داس ３کﻮم شﻰ ﻣ ３ﻧﻪ دى پﻠﻮرﻟﻰ .اﻓتخار ﻣ ３ﻧﻪ دى پﻪ برخﻪ شﻮى .کﻪ
ﻟﻪ تاسﻮ سره کار وک７م ،ﻧﻮداډه ﻳﻢ چ ３ﻫﻤداس ３بﻪ وي.
ﻟﻴکﻨ ３＋پﻪ ﻻﻧدې ډول دي.
！ _١کی！ :) . ( Period :کﻰ د ﻳﻮې بشپ７ې بﻴاﻧﻲ جﻤﻠ ３پﻪ پاى ک ３راوړل ک８５ي .د ！کﻲ
او د ﻫﻐﻪ د ﻣخکﻴﻨ ９کﻠﻤ ３تر ﻣﻨ ＃وا！ﻦ ﻧشتﻪ او باﻳد ورسره جﻮخت ک＋５ﻮدل شﻲ .ﻟﻪ ！کﻲ
وروستﻪ د ﻳﻮه تﻮري ＄اى سپﻴﻦ پر＋４ﻮدل ک８５ي او بﻴا بﻠﻪ جﻤﻠﻪ پﻴﻠﻴ８ي.
ﻟکﻪ :د کﻠتﻮر اصطﻼح پخﻮاﻧ ９ﻟرﻏﻮﻧ ３رﻳ＋ﻪ ﻟري .د دې کﻠﻤ ３رﻳ＋ﻪ د ﻻتﻴﻨ ３ژب ３د کﻠتﻮرا
کﻠﻤ ３تﻪ رسﻴ８ي.
پﻪ اﻧ＂رﻧﻴ ک ３ورتﻪ "！کﻰ" ﻳا " "Dotواﻳﻲ.
ﻫﻤدارﻧگﻪ ！کﻰ پﻪ ﻣخﻔﻔﻮ تﻮرو پس ３ﻫﻢ ﻟﻴکﻞ ک８５ي .ﻟکﻪ م .م( .ﻣﻠگري ﻣﻠتﻮﻧﻪ) ،ﻳا ﻫـ.
ش( .ﻫجري شﻤسﻲ)
تر سرﻟﻴک ،بﻐﻠﻲ (＇ﻨگﻴزو) سرﻟﻴکﻮﻧﻮ ،پﻪ ستﻮﻧﻮﻧﻮ ک ３د ﻓﻘرو ترﻣﻨ ＃او داس ３ورتﻪ ﻧﻮرو
＄اﻳﻮﻧﻮ ک！ ３کﻰ ﻣﻪ کاروئ.
د پﻮ＊تﻨ ３ﻟﻪ ﻧ ３＋او ﻧداﻳ ３وروستﻪ ！کﻰ ﻣﻪ ږدئ.
کﻪ جﻤﻠﻪ پﻪ ﻟﻴﻨده کﻴﻮ ک ３راتﻠﻪ ،ﻧﻮ ！کﻰ پﻪ ﻟﻴﻨده کﻴﻮ ک ３دﻧﻨﻪ ک８５دئ .ﻟکﻪ (د ﻫﻐﻪ وخت
دود داس ３و).
د ﻧ ３＂５پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک ３ﻫﻢ کارول ک８５ي ،ﻟکﻪ١٣٨٨ .١٢ .٢٩ :
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 _٢چپﻪ پ ، ）５ت７وﻧی ﻳا کاﻣﻪ :) ، ( Comma ،دا ﻧ＋ﻪ پﻪ ﻳﻮې بشپ７ې جﻤﻠ ３ک ３د ﻳﻮ
ﻟﻨ＄ ６ﻨ ６ﻟپاره کارول ک８５ي.
ﻫﻤدارﻧگﻪ ،د ﻧﻴﻤگ７و خبرو او د کﻮچﻨﻴﻮ ترکﻴبﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د ﻋطﻒ ﻟپاره را＄ﻲ.
ﻟکﻪ :رحﻤان بابا ﻟﻮی شاﻋر ،ستر ادﻳب او پﻮخ ﻣتﻔکر و.
د ﻳﻮې ﻣﻮضﻮع د ب５ﻠﻮ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د تﻮپﻴر ﻟپاره را＄ﻲ.
ﻟکﻪ :ﻧﻮم ،ضﻤﻴر ،ﻓﻌﻞ ،ﻗﻴد او  ...د کﻠﻤ ３ډوﻟﻮﻧﻪ دي.
پﻪ ﻳﻮې ﻣرکب ３جﻤﻠ ３ک ３د ﻣﻌترضﻪ جﻤﻠﻮ د ب５ﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره کارول ک８５ي.
ﻟکﻪ :زﻟﻤﻲ د احﻤد ﻣﻮ！ر چ ３پﻪ ﻧﻬﻪ سﻮه زره اﻓﻐاﻧ ９ﻳ ３پ５رودﻟﻰ و！ ،کر ک.７
پﻪ جﻤﻠﻪ ک ３د ب５ﻠﻮ ب５ﻠﻮ شﻴاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃کارول ک８５ي.
ﻟکﻪ :کاﻏذ ،ﻗﻠﻢ ،ﻣشﻮا ９１او رﻧگ راواخﻠﻪ او را＄ﻪ.
د پﻮ＊تﻨ ３پﻪ ＄ﻮاب ک ３تر "ﻫﻮ" ﻳا "ﻧﻪ" وروستﻪ را＄ﻲ.
ﻳادوﻧﻪ :پﻪ پام ک ３دې وي چ ３د کاﻣ ３ﻧ＋ﻪ ﻟﻪ ﻣخکﻴﻨ ９کﻠﻤ ３سره جﻮختﻪ را＄ﻲ او وا！ﻦ
ورسره ﻧﻪ ﻟري .ﻟﻪ کاﻣ ３وروستﻪ دې ﻳﻮ تﻮرى ﻓاصﻠﻪ ورک ７شﻲ .ﻫﻤدراز ﻟﻪ خﻮ ،بﻠک ،３ﻣگر
＇خﻪ د ﻣخﻪ کارول ک８５ي ،خﻮ ﻫ（５کﻠﻪ دې ﻟﻪ "او" ＇خﻪ د ﻣخﻪ ﻧﻪ راوړل ک８５ي.
！ _٣کی او کاﻣﻪ ﻳا ＄ﻨ６ﻧ (Simicolon ９؛) :دﻏ ３ﻧ ３＋تﻪ ﻣﻔرزه  ،ﻣﻤﻴزه او سﻴﻤ ３کﻮﻟﻦ
ﻫﻢ واﻳﻲ .دا ﻧ＋ﻪ د زﻳات ３وﻗﻔ ３ﻟپاره پﻪ کار８４ي ،ﻣگر د کﻠﻤﻮ تر ﻣﻨ ＃ﻧﻪ را＄ﻲ ،بﻠک ３د ﻫﻐﻮ
ﻣرکبﻮ جﻤﻠﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３راوړل ک８５ي چ ３پﻪ ﻣﻌﻨا ک ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره ت７ﻟ ３وي .ﻟکﻪ :ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﻋﻠﻢ ＇خﻪ چ ３اخﻼق ور سره ﻧﻪ وي؛ ﻧاپﻮﻫﻲ ﻏﻮره ده .ﻫﻤدارﻧگﻪ د دﻟﻴﻞ او ﻋﻠت د بﻴاﻧﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ کﻠﻤﻮ ＇خﻪ د ﻣخﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻧ＋ﻪ ﻟﻴکﻞ ک８５ي ،ﻟکﻪ :ﻣﻮږ د خپﻠﻮ ＊ﻮوﻧکﻮ درﻧاوى
کﻮو؛ ＄کﻪ ﻫﻐﻮی ﻣﻮږ تﻪ پﻮﻫﻨﻪ رازده کﻮي.
پر دې ﻧ ３＋جﻤﻠﻪ پﻪ دوو ﻳا زﻳاتﻮ برخﻮ و４شﻞ ک８５ي.
کﻠﻪ چ ３د ＄ﻴﻨﻮ ﻟﻔظﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃وﻳر گﻞ وي ،تر وروستﻲ ﻟﻔظ وروستﻪ د اوږدې وﻗﻔ ３ﻟپاره
＄ﻨ ６ﻧ＋ﻪ را＄ﻲ ،ﻟکﻪ :ﻧﻨگرﻫار ،ﻟﻐﻤان ،کﻮﻧ ،７ﻧﻮرستان؛ پﻪ ختﻴ ＃زون پﻮرې اړه ﻟري.
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پﻪ ﻋﻠﻤﻲ او ＇７５ﻧﻴزو ﻟﻴکﻨﻮ ک ３چ ３کﻠﻪ د ﻳﻮ ﻣطﻠب پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻮ ﻣاخذوﻧﻪ ذکر ک８５ي ،د
ﻫر ﻳﻮ د بﻴﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻫﻢ ＄ﻨ ６ﻧ＋ﻪ کارول ک８５ي ،ﻟکﻪ :کابﻞ ﻣجﻠﻪ پرﻟﻪ پس٣١ ３ﻣﻪ گ２ﻪ؛ ﻫﻴﻠﻪ
ﻣجﻠﻪ  ٨ﻣﻪ گ２ﻪ؛ اﻟﻴﻨگار ﻣجﻠﻪ ٤ﻣﻪ گ２ﻪ؛ زﻣا د خﻮ＊ ３ﻣطﻠبﻮﻧﻪ ﻟري.
＇ _٤رگﻨدﻧ ، ９شارحﻪ ﻳا د بﻴان ﻋﻼﻣﻪ  :) : ( Colenدا ﻧ＋ﻪ د ﻳﻮې کﻠﻤ ３د سپ７ﻧ ３او د
بﻴان ﻧ＋ﻪ ده؛ ﻳﻌﻨ ３د ﻫﻐ ３کﻠﻤ ３ﻳا جﻤﻠ ３پﻪ پای ک ３ﻟﻴکﻞ ک８５ي چ ３وروستﻪ ورپس ３بﻴان
او شرحﻪ را＄ﻲ ،ﻟکﻪ :د ژوﻧداﻧﻪ او کاﻣﻴاب ９ستﻨ ３دا دي :پﻮﻫﻪ  ،روﻏتﻴا او زﻳار.
د ﻳﻮ شﻲ د اجزاوو د ＊ﻮدﻟﻮ ﻟپاره را＄ﻲ ،ﻟکﻪ :ﻟﻴک ﻧ ３＋دا دي！ :کی＄ ،ﻨ ６ﻧ＋ﻪ ،ﻟﻴﻨده
ک ９او ﻧﻮر.
د ﻳﻮه شﻲ د ＇رگﻨدوﻟﻮ او تﻔصﻴﻞ پر ﻣﻬال :روژه ﻳﻮ شﻤ５ر گ＂ ３ﻟري :د اهلل د رضا د
حاصﻠﻮﻟﻮ ذرﻳﻌﻪ ده؛ د گﻨاﻫﻮﻧﻮ د ب＋ﻠﻮ ﻻﻣﻞ او د جسﻤاﻧﻲ روﻏتﻴا ﻟپاره گ＂ﻮره ده.
 _٥د پﻮ＊تﻨ ３ﻧ＋ﻪ ،د استﻔﻬام ﻋﻼﻣﻪ ﻳا سﻮاﻟﻴﻪ( Question Mark ،؟) :دا ﻧ＋ﻪ د
پﻮ＊تﻨ ３پﻪ وخت ک ３راوړل ک８５ي او د ﻫر ډول سﻮاﻟﻴﻪ جﻤﻠﻮ پﻪ پای ک ３را＄ﻲ ،ﻟکﻪ :ستاسﻮ
د پ＋تﻮ ＊ﻮوﻧکی ＇ﻪ ﻧﻮﻣﻴ８ي؟
 _٦بﻠﻦ ﻧ＋ﻪ ،ﻏ ８ﻧ＋ﻪ ﻳا ﻧداﻳﻪ :) ! ( Exclamation Mark ،دا ﻧ＋ﻪ د ﻏ ８او ﻧدا پﻪ
وخت ک ３کارﻳ８ي ،ﻟکﻪ :اى ﻫﻠکﻪ! دﻟتﻪ راشﻪ .پﻪ اصﻞ ک ３د خبردارۍ او تﻨبﻴﻪ ﻧ＋ﻪ ده او ﻟﻪ
دې اﻣﻠﻪ د ﻣخاطب اﻣر پﻪ برخﻮ ک ３را＄ﻲ .ﻟکﻪ :ورو１ﻮ! د وطﻦ ﻧاﻣﻮس وساتئ.
دﻏﻪ ﻧ＋ﻪ د تﻌجب ،شاباس او اﻓسﻮس پﻪ ＄ای ک ３ﻫﻢ راوړل ک８５ي؛ خﻮ د زﻳات تﻌجب،
استﻬزاء او زﻳات ３خبردارۍ پﻪ وخت ک ３دوه ＄ﻠﻪ ،بﻠک ３درې ＄ﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻴکﻞ ک８５ي .ﻟکﻪ،
ﻏﻠب５ﻞ کﻮزې تﻪ واﻳﻲ چ ３سﻮرۍ!!
آﻓرﻳﻦ ستا پﻪ دې ﻏﻴرت او ﻣ７５اﻧﻪ!!!
پﻪ ﻟﻴکﻮﻧﻮ ،ﻣکتﻮبﻮﻧﻮ او ﻏﻮ＊تﻨﻠﻴکﻮﻧﻮ ک ３دې ﻟﻪ ﻟﻘب ＇خﻪ وروستﻪ ﻧﻪ را＄ﻲ ،بﻠک ３پر
＄اى ﻳ" ３کاﻣﻪ" ﻟﻴکﻞ ک８５ي ،ﻟکﻪ:
زﻣا گراﻧﻪ وروره،
＊اﻏﻠﻰ ﻣدﻳر صاحب،
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داس ３ﻣﻪ ﻟﻴکئ:
گراﻧﻪ وروره!
＊اﻏﻠﻰ ﻣدﻳر صاحب!
 _٧دش ،بﻴان ﻧ＋ﻪ ﻳا ب５ﻠﻨ : )_( )Dash( ９دا ﻧ＋ﻪ د ﻳﻮې جﻤﻠ ３د ب５ﻠﻮﻧ ３ﻟپاره ﻟﻴکﻞ
ک８５ي ،پﻪ ت５ره پﻪ سﻮال او ＄ﻮاب ک ３د ﻫرې جﻤﻠ ３پﻪ سر ک ３را＄ﻲ .سﻮال او ＄ﻮاب سره
ب５ﻠﻮي ،ﻟکﻪ
_ ＇ﻨگﻪ راﻏﻠ３؟
_ ستا د ﻟﻴدو ﻟپاره.
_ ﻣا ﻧﻪ ﻏﻮ＊تﻞ چ ３پﻪ دې وخت ک ３تا وگﻮرم.
دا ﻧ＋ﻪ د دوو کﻠﻤﻮ د ب５ﻠﻮﻧ ３ﻟپاره ﻫﻢ پﻪ داس ３وخت ک ３را＄ﻲ چ ３د ﻫرې کﻠﻤ ３خپﻠﻮاکﻲ
او ＄اﻧﻠﻪ واﻟی ﻣﻘصد وي ،ﻟکﻪ :صرف _ ﻧحﻮ _ بدﻳﻊ _ بﻴان _ ﻣﻌاﻧﻲ _ ﻋروض _ وزن _
ﻗاﻓﻴﻪ ！ﻮل ژبﻨﻲ ﻋﻠﻤﻮﻧﻪ دي.
 _٨وړه کر＊ﻪ ،ﻳا ﻫاﻳﻔﻦ (_) :وړه کر＊ﻪ ( )Hyphenد دش د اوږ دواﻟﻲ پﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ده.
دا ﻧ＋ﻪ ﻫﻐﻪ وخت کارول ک８５ي چ ３ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻳا ﻣرکبﻪ کﻠﻤﻪ د پا ３１د ﻳﻮې ﻟﻴک( ３کر＊ )３پﻪ
وروست ９برخﻪ ک ３راشﻲ ،ﻧﻴﻤﻪ کﻠﻤﻪ ＄ای شﻲ او د پات ３ﻧﻮرې ﻟپاره ＄ای ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻴﻤ３
کﻠﻤ ３وروستﻪ د کر＊ ３پﻪ پاى ک ３دﻏﻪ ﻧ＋ﻪ را＄ﻲ او د کﻠﻤ ３پات ３برخﻪ د بﻠ ３کر＊ ３پﻪ سر
ک ３ﻟﻴکﻞ ک８５ي .تر شﻤ５رو وروستﻪ ﻫﻢ ﻟﻴکﻞ ک８５ي ،ﻟکﻪ٣ -٢ -١ :
 _٩وﻻړه کر＊ﻪ ،سﻠش ﻳا بار ( :)/دﻏ ３ﻧ ３＋تﻪ ب５ﻠﻮوﻧک ３ﻳا ﻣﻤﻴزه ﻫﻢ واﻳﻲ .پﻪ اﻧگر４زۍ
ک )Slash( ３ورتﻪ واﻳﻲ .دا ﻧ＋ﻪ پر دﻓتري ﻟﻴکﻨﻮ سرب５ره د ﻫجري ﻟﻤرﻳز ،سپﻮږﻣﻴز او
ﻣﻴﻼدي کﻠﻮﻧﻮ د ب５ﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره کارول ک８５ي.
_ د ( ﻳا ) پر ＄ای اﻳ＋ﻮدل ک８５ي ،ﻟکﻪ :استﻨباط  /استخراج ؛ ﻫﻠک  /ﻧجﻠ.９
_ د ور ３＄ﻣﻴاشت ３او کال د ﻧ＂５ﻮ د آساﻧﻪ ＊ﻮدﻟﻮ ﻟپاره ﻫﻢ استﻌﻤاﻟ８５ي ،ﻟکﻪ :دا گراﻣر پﻪ
 ١٣٨٨/٨/٢٨ﻟﻴکﻞ شﻮى.
 _١٠ﻟﻴﻨدۍ ( ) ( : )Parenthesesﻟﻴﻨدۍ ﻳا ﻗﻮسﻴﻦ د ﻫﻐﻮ اضاﻓﻲ کﻠﻤﻮ ﻟپاره کارول
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ک８５ي چ ３پﻪ ﻋبارت او کﻼم ک ３ﻣﻘصد ﻧﻪ وي ،ﻟکﻪ :شاه شجاع (د تﻴﻤﻮرشاه زوی) د
پﻼر پﻪ ＇５رﻋﻠﻢ پاﻟﻮﻧکی ﻧﻪ و.
د ＄اﻧگ７و ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ،د پاﻣﻠرﻧ ３وړ شﻴاﻧﻮ او پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د راﻟﻮ４دﻟﻮ جﻤﻠﻮ د ＊ﻮدﻟﻮ ﻟپاره ﻟﻴکﻞ
ک８５ي ،ﻟکﻪ( :سﻤسﻮر) پﻪ اتﻢ ！ﻮﻟگﻲ ک ３دی ،خﻮ (ﻣﻴروﻳس) او (رو＊ان) پﻪ ﻟﻮﻣ７ي ！ﻮﻟگﻲ
ک ３دي او (ﻧسﻴﻢ) ﻻ تر اوسﻪ کﻮچﻨی دی.
ﻫﻤدا راز پﻪ ژباړه ک ３د ＇رگﻨدتﻴا ﻟپاره پﻪ ﻣتﻦ پﻮرې ﻧا اړوﻧده برخﻪ پﻪ ﻗﻮسﻴﻨﻮ ک ３ﻟﻴکﻞ
ک８５ي.
 _١١ﻏبرگ ３ﻟ５ﻨدۍ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل (" ") ( :)Quotation Markپﻪ دې ﻧ＋ﻪ ک ３د بﻞ چا
وﻳﻨا پﻪ ﻣستﻘﻴﻢ ډول اﻳ＋ﻮدل ک８５ي ،ﻟکﻪ ،حدﻳث شرﻳﻒ دى" :ﻋﻤﻞ پﻪ ﻧﻴت اړه ﻟري".
د بﻞ چا ﻧظرﻳﻪ ﻳا د ﻳﻮه کتاب ﻋبارت او د زﻳات ３تﻮجﻪ وړ اشﻨا کﻠﻤﻪ راوړل ک８５ي ،ﻟکﻪ :پﻪ
دې ور＄ﻮ ک ３د "آزاد بازار" خبرې ډ４رې ک８５ي .کﻠﻪ ﻧا کﻠﻪ ＄ﻴﻨ ３اصطﻼحگاﻧ ３ﻫﻢ د
ﻏبرگﻮ ﻟ５ﻨدﻳﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻟﻴکﻲ چ ３ﻟﻪ ﻋام ﻋبارت ＇خﻪ ب５ﻠ ３شﻲ.
 _١٢ﻗﻮسﻴﻦ [ ] ( :)Bracketsدﻏﻪ ﻧ＋ﻪ د اﻗتباسﻮﻧﻮپﻪ دﻧﻨﻪ ک ３د ﻫﻐﻮ وضاحتﻲ جﻤﻠﻮ
او تﻌﻠﻴﻘاتﻮ د اضاﻓﻪ کﻮﻟﻮ پر ﻣﻬال کارول ک８５ي او ﻟ ８５دووﻧکﻰ ﻳ ３ﻟﻪ خپﻞ ﻟﻮري ﻟﻴکﻲ چ３
د اﻗتباس شﻮي کﻼم او د ﻟ ８５دووﻧکﻲ د وضاحتﻲ اﻟﻔاظﻮ ترﻣﻨ ＃تﻮپﻴر وشﻲ ،ﻟکﻪ" :پﻪ دې
ﻳاد＊ت ک ３د جﻨرال جﻴکسﻦ ﻟﻪ زحﻤتﻪ [د جگ７ې پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ورځ د چاﻧسﻠرس وﻳﻞ
پﻪ جبﻬﻪ ک ]３ﻳادوﻧﻪ وﻧﻪ شﻮه؛ خﻮ ﻟﻪ جﻨرال ﻟﻲ ＇خﻪ د سترې ﻓتح ３پﻪ ﻣﻨاسبت ستاﻳﻨﻪ
شﻮې ده ".دﻏﻪ ﻧ＋ﻪ د کﻤپﻴﻮ！ر پﻪ کﻤپﻮز ک ３د ﻗرآن کرﻳﻢ د آﻳتﻮﻧﻮ د حﻮاﻟ ３ورکﻮﻟﻮ ﻟپاره
ﻫﻢ استﻌﻤاﻟ８５ي.
 _١٣درې ！کﻲ ﻳا د حذف ﻧ＋ﻪ ( :)Ellipsis()...کﻠﻪ چ ３ﻳﻮ ﻟﻴکﻮال د ﻳﻮ ﻧاﻣﻪ ﻳا ﻳﻮې
خبرې ＇رگﻨدول ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،ﻧﻮ پر ＄ای ﻳ ３درې ！کﻲ ږدي او ور＄ﻨ ３ت５ر８４ي ،ﻟکﻪ" :د ...
رئﻴس ډ４ر ظاﻟﻢ س７ی دی ،ﻟﻪ ﻫر چاﻧﻪ رشﻮت اخﻠﻲ ".کﻪ دا ﻟﻴکﻨﻪ د جﻤﻠ ３پﻪ پاى ک ３وي،
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ﻧﻮ درې ！کﻲ خﻮا پﻪ خﻮا او ＇ﻠﻮرم ！کﻰ (د جﻤﻠ ３د پاى ！کﻰ) د ﻳﻮ تﻮري پﻪ وا！ﻦ وړاﻧدې
ﻟﻴکﻞ ک８５ي ،ﻟکﻪ :پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د ډراﻣ ３دا ﻟﻴکﻮال د ﻳادوﻟﻮ وړ دي :ف .ﻓضﻠﻲ،
ﻋبداﻟﻤﻨان ﻣﻠگرى او. ...
 ١٤ــ درې ستﻮري (٭٭٭) :دا ﻧ ３＋د ﻳﻮې رساﻟ ３ﻳا ﻳﻮې ﻣﻘاﻟ ３د ﻳﻮې برخ ３د سرتﻪ
رس５دو او د بﻠ ３برخ ３د پﻴﻞ ک５دو پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３راوړل ک８５ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻳﻮې کﻴس ３ﻟﻪ ﻳﻮې
برخ ３ﻳا صحﻨ ３ﻧﻪ بﻠ ３تﻪ د تﻠﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د ب５ﻠﻮاﻟﻲ ﻟپاره ﻫﻢ کارول ک８５ي.
١٥ــ تر جﻤﻠ ３ﻻﻧدې کر＊ﻪ :)Underline( :کﻪ چﻴرې ﻳﻮﻧﻮم ﻳا جﻤﻠﻪ پﻪ ＄اﻧگ７ي ډول
د پاﻣﻠرﻧ ３وړ وي ،ﻧﻮ ﻻﻧدې ترې ﻳﻮه اوږده کر＊ﻪ را ک＋ﻞ ک８５ي ،ﻟکﻪ＊ :اﻏﻠﻮ! دﻟتﻪ درﻳدل
ﻣﻨﻊ دي.
٢٠ــ "اټ" ﻧ＋ﻪ (@) :دا ﻧ＋ﻪ پﻪ اﻧگﻠﻴسﻲ ﻟﻴکﻨﻮ ک ３کار４دﻟﻪ ،خﻮ د اﻧ＂رﻧ ５ﻟﻪ ﻋاﻣ５دو
وروستﻪ ﻳ ３د اﻧ＂رﻧ＂５ﻲ وﻳب پا１ﻮ ،ﻣؤسسﻮاو اشخاصﻮ د پتﻮ د ＊ﻮدﻟﻮ او ﻟﻴکﻠﻮ ﻟپاره پﻪ پ＋تﻮک３
＄ای ﻧﻴﻮﻟی او پﻪ پ＋تﻮﻟﻴکﻨﻪ ک ３را＄ﻲ ،ﻟکﻪ curriculum@moe.gov.af :او ﻧﻮر.
ﻳادوﻧﻪ :باﻳد پﻪ ﻳاد ﻣﻮ وي چ！ ３ﻮﻟ ３ﻟﻴک ﻧ ３＋ﻟﻪ (ﻧ＋ﻮ) سره جﻮخت ３اوﻧ＋ﻠﻮﻟ ３را＄ﻲ او ﻫ＆５
راز ﻓاصﻠﻪ ﻳ ３باﻳد تر ﻣﻨ ＃ﻧﻪ وي .کﻪ ﻧﻪ ،ﻟﻴکﻞ ﻧﻴﻤگ７ي بﻠﻞ ک８５ي.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻟﻴکﻨ ３＋د ﻳﻮ چا پ＋ﻮ او ﻻسﻮﻧﻮ تﻪ پات ３ک８５ي .د ﻻس ﻳا پ＋ﻮ ﻧﻪ ﻟرل او ﻳا د ﻫﻐﻮى
ﻧﻴﻤگ７تﻴا د اﻧسان پر ﻓزﻳکﻲ حاﻟت ﻣستﻘﻴﻢ اﻏ５ز ﻟري .ﻟﻴکﻨ ３＋ﻫﻢ ﻫﻤداس３
درواخﻠئ .کﻪ ﻳﻮه ﻟﻴکﻨﻪ ﻟﻴکﻨ ３＋وﻧﻪ ﻟري ﻳا ﻳﻮ ﻟﻴکﻮال د ﻧ＋ﻮ پﻪ کاروﻟﻮ پﻮه ﻧشﻲ،
ﻟﻴکﻨﻪ ﻳ＇ ３رگﻨد پﻴﻐام ﻧشﻲ ﻟ８５دوﻻى .پﻮرتﻪ ﻣﻮ وﻟﻴدل چ ３د ﻟﻴک ﻧ＋ﻮ کاروﻧﻪ
＇ﻮﻣره ارز＊ت ﻟري او د ﻫﻐﻮى ﻧاسﻤﻪ کاروﻧﻪ ﻳﻮه ﻣﻮضﻮع ＇ﻮﻣره اړوﻻى شﻲ.
ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ پﻪ ﻳﻮې ﻟﻴکﻨ ３ک ３ﻟﻴکﻨ ３＋ډ４ر ارز＊ت ﻟري او سﻤﻪ کاروﻧﻪ ﻳ ３د ﻟﻴک
ﻟﻮستﻞ او پر ﻣﻔﻬﻮم ﻳ ３پﻮﻫ５دل اساﻧﻮي.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
！ _١ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻪ ﻣتﻦ پﻪ ﻏﻮر وگﻮري ،د ﻟﻴک ﻧ＋ﻮ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ تﻪ دې پام
وک７ي او د ﻫﻐﻮى د کاروﻧ＄ ３اﻳﻮﻧﻪ دې زده ک７ي.
 _٢ﻫر ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３داس ３ﻳﻮه ﻣﻮضﻮع وﻟﻴکﻲ چ ３پﻮرتﻪ ！ﻮﻟ ３ﻟﻴکﻨ３＋
پک ３کارول شﻮې وي .بﻴا دې پﻪ وار د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او خپﻠﻪ ﻟﻴکﻨﻪ او د ﻟﻴکﻨ＋ﻮ
کاروﻧﻪ دې ﻧﻮرو تﻪ رو＊اﻧﻪ ک７ي.
 _٣ﻟﻪ ﻟﻴک ﻧ＋ﻮ پرتﻪ ﻧﻮر کﻮم ﻧحﻮي بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻳﻮې جﻤﻠ ３ﻣطﻠب بدﻟﻮﻻى شﻲ؟ درې تﻨﻪ
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې د ﻳﻮ بﻞ پﻪ ﻣرستﻪ ﻫﻐﻪ پﻴدا او پﻪ تﻮره تختﻪ دې وﻟﻴکﻲ
او ﻟﻪ ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ سره دې پرې خبرې وک７ي.
 _٤ﻣﻌترضﻪ جﻤﻠﻪ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ او ＇ﻨگﻪ پﻪ جﻤﻠﻪ ک ３پ５ژﻧدل ک８５ي؟ ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ
دې ﻳ ３ﻟﻪ ب５ﻠگﻮ سره ﻳﻮ＄اى د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.
 _٥پﻪ کﻮﻣﻮ وختﻮﻧﻮ ک ３ﻟﻪ ﻧداﻳ ３سره د پﻮ＊تﻨ ３ﻧ＋ﻪ کارول ک８５ي؟ ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ب５ﻠگ ３سره ﻳﻮ＄اى د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې بﻴان ک７ي .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ＊ﻪ ورتﻪ ＄ﻴر
شﻲ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧک ３دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３د ارز＊ت پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او
ﻟﻴکﻨ ３＋دې پک ３پﻪ سﻢ ډول پﻪ پام ک ３وﻧﻴسﻲ .ﻳاده دې وي چ ３ﻫره ﻟﻴکﻨ＋ﻪ پﻪ وروستﻲ
تﻮري پس ３ﻟﻪ وا！ﻦ پرتﻪ ﻟﻴکﻞ ک８５ي .ورپس ３ﻟﻴکﻨﻪ د ﻳﻮ تﻮري ﻟﻪ سپﻴﻨ ３ﻓاصﻠ ３وروستﻪ
پﻴﻠﻴ８ي.
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اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست

ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم

د اﻓﻐاﻧستان د ادبﻲ تارﻳخ پﻪ ﻏ８５ه ک ３زﻳات شﻤ５ر ﻟﻴکﻮال او شاﻋران روزل شﻮي او
پاﻟﻞ شﻮي دي .ﻫﻐﻮى ﻫر ﻳﻮ پﻪ خپﻠﻮ ﻟﻴکﻨﻮ او ＇７５ﻧﻮ ک ３د خپﻞ ﻣﻬال حاﻻت او
شراﻳط اﻧ％ﻮر ک７ي او تر ﻣﻮږ ﻳ ３رارسﻮﻟﻲ دي .ﻧﻮي ﻧسﻞ تﻪ د ﻫﻐﻮى د ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻮستﻞ
او د ﻫﻐﻪ ﻣﻬال ﻟﻪ شراﻳطﻮ ＇خﻪ د ＄ان خبرول ﻟﻪ  ３＂－خاﻟﻲ ﻧﻪ دي.ﻣﻮږ پﻪ ت５رو
ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر پ＋تﻨاﻧﻪ پﻮﻫان ،ﻟﻴکﻮال او شاﻋران پ５ژﻧدﻟﻲ او د ﻫﻐﻮى د ﻟﻴکﻨﻮ
او د ﻓکر ﻟﻪ ﻻرو سره آشﻨا شﻮي ﻳﻮ .دﻟتﻪ د پ＋تﻮ ﻳﻮ وتﻠﻰ او ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ ﻣتﻔکر ،ﻟﻴکﻮال
او شاﻋر درپ５ژﻧﻮ .ﻫﻐﻪ ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم دى.
أﻳا تاسﻮ تر اوسﻪ د خادم صاحب کﻮم شﻌر ﻳا ﻟﻴکﻨﻪ ﻟﻮست ３ده؟
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ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم پﻪ  ١٣٢٥ﻫجري ﻗﻤري کال ( ١٩٠٧ﻣﻴﻼدي) ک ３د ﻧﻨگرﻫار وﻻﻳت
د کاﻣ ３وﻟسﻮاﻟ ９د زرشﻮى پﻪ کﻠﻲ ک ３ز４８４دﻟﻰ دى .پﻼر ﻳ ３ﻣﻼحسام اﻟدﻳﻦ او ﻧﻴکﻪ ﻳ３
ﻣﻼ ﻋﻠﻲ گﻞ ﻫﻢ د خپﻞ وخت دﻳﻨﻲ ﻋاﻟﻤان وو .اروا＊اد خادم د ﻣﻮرﻧﻲ ﻧسب ﻟ７ۍ پﻪ
ﻓﻘﻴرصاحب ﻣشﻬﻮرﻋبداﻟرحﻤﻦ سﻴﻼﻧﻲ تﻪ رسﻴ８ي .ﻋبداﻟرحﻤﻦ سﻴﻼﻧﻲ د خپﻞ وخت
ستر دﻳﻨﻲ ﻋاﻟﻢ ت５ر شﻮى دى او د ﻣراد ﻋﻠﻲ (رح) پﻼر و .اروا＊اد خادم ﻟﻮﻣ７ﻧ ９زده ک７ې
پﻪ خپﻞ کﻮر ک ３ﻟﻪ خپﻠﻮ واﻟدﻳﻨﻮ ＇خﻪ ترسره ک７ې دي .خادم صاحب د اسﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ گ０
شﻤﻴر کتابﻮﻧﻪ ﻟﻮستﻲ دي .ﻫﻐﻪ صرف ،ﻧحﻮه ،ﻣﻨطﻖ ،حکﻤت ،ﻓﻘﻪ ،حدﻳث ،تﻔسﻴر او د
ﻧﻮرو دودﻳزو ﻋﻠﻮﻣﻮ زده ک７ې ترﻻسﻪ ک７ې وې .ﻫﻐﻪ د دﻳﻨﻲ پﻮﻫ ３د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره ١٥
کاﻟﻪ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３دﻧﻨﻪ او ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد ﻧﻪ دباﻧدې سﻔروﻧﻪ ک７ي وو.
ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ دوﻟتﻲ دﻧدو گﻮﻣارل شﻮی او د ﻫ５ﻮاد پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ
ک ３ﻳ ３دﻧدې ترسره ک７ي دي .ﻧﻮﻣﻮړي خپﻠﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９دﻧده د ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ تﻮگﻪ پﻴﻞ ک７ه ،بﻴا
د کﻨدﻫار د پ＋تﻮ ادبﻲ اﻧجﻤﻦ او د زﻳري ،اتحاد ﻣشرﻗﻲ ،د کﻨدﻫار د طﻠﻮع اﻓﻐان ،ﻫ５ﻮاد
او اصﻼح د ور＄پا１ﻮ د ﻣسﻮول ﻣدﻳر پﻪ تﻮگﻪ خپﻠ ３چارې پرﻣخ ب５ﻮﻟﻲ دي .استاد خادم د
ﻣﻨظﻮﻣﻮ او ﻣﻨثﻮرو آثارو ډ４ر پﻪ زړه پﻮرې کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ او زﻳات شﻤ５ر ＄اﻧگ７ي اثار ﻳ ３چاپ
شﻮي دي چ ３ﻳﻮ شﻤﻴر ﻳ ３دا دي:
د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ اخﻼﻗﻲ پاﻟﻨﻪ ،روﻫﻲ گﻠﻮﻧﻪ ،د ﻣرﻏﻠرو اﻣﻴﻞ ،ﻧﻮی ژوﻧدون ،ﻣکارم اخﻼق،
پ＋تﻮﻧﻮﻟﻲ ،باﻳزﻳد رو＊ان ،خﻴاﻟﻲ دﻧﻴا ،د شرﻳﻒ سرگذشت ،ﻧبﻮغ او ﻋبﻘرﻳت (ﻓﻠسﻔﻲ اثر)،
ﻧﻮې ر１ا ،د پ＋تﻮ ﻧﻨﻨﻲ ﻟﻴکﻮال ،د پ＋تﻨﻮ د تارﻳخ ﻳﻮه سرپا１ﻪ ،د خﻮشحال او د رحﻤان ﻣﻮازﻧﻪ،
＇اروان ،د ＇ﻠﻮرم ！ﻮﻟگﻲ ﻟپاره د پ＋تﻮ ﻗرائت ،پ＋تﻮ کﻠﻲ (پﻪ ！ ٦ﻮکﻮﻧﻮ ک ،)３ﻣﻌﻠﻢ پ＋تﻮ،
پ＋تاﻧﻪ شﻌراء (ﻟﻮﻣ７ی ！ﻮک) ،پارتﻴان ＇ﻮک وو ،پﻪ تذکرة اﻻوﻟﻴا تبصره ،کﻮشاﻧﻴان ＇ﻮک وو،
د بابا ﻧصﻴحت ،د پ＋تﻮ پ＂ ،９د پ＋تﻮ ﻧثر ،تارﻳخﻲ تصﻮرات ،ﻟﻮی سﻬاک ،ادبﻲ ﻗص ،３ﻟﻮی
اصحابان (اصحاب کرام) ،ﻧشﻨﻠﻴزم او اﻧ＂رﻧشﻨﻠﻴزم ،اﻓﻐاﻧﻲ حکﻮﻣت ،ﻣﻌﻴاري پ＋تﻮ ،بﻠکا،
د پ＋تﻨﻮ س＂ﻪ او ＇اﻧگ ،３ﻧصﻮص اﻟحکﻢ ،د ﻣﻮر ﻣﻴﻨﻪ ،ﻟرﻏﻮﻧﻲ پ＋تاﻧﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ！ ،ﻮﻟﻨپال اﻓﻐان
ﻣاﻧﻮﻓ５س (د ﻣﻮﻻﻧا ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم سﻴاسﻲ اﻓکار) ﻟﻴکﻠﻲ او چاپ شﻮي دي.
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د ﻧﻮﻣﻮړي گ ０شﻤ５ر ﻧﻮر آثار ﻻ تر اوسﻪ ﻧﻪ دي خپاره شﻮي .ﻣرحﻮم خادم پﻪ اردو او ﻋربﻲ
ژبﻮ ﻫﻢ بﻠد و .د ﻫﻤدﻏﻮ ژبﻮ پﻪ ﻣرستﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮه کﻨجکاو او پﻠ＂ﻮﻧکﻲ اﻧسان پﻪ تﻮگﻪ ﻫ（ﻪ
کﻮﻟﻪ او د ډ４رو شﻴاﻧﻮ پﻪ راز ﻳ＄ ３ان پﻮه ک７ی و .ک５داى شﻲ د ﻫﻐﻪ د برﻳاﻟﻴتﻮبﻮﻧﻮ ﻟﻪ رازوﻧﻮ
＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻫﻤدا وبﻮﻟﻮ.
د ﻫ５ﻮاد پﻪ سﻴاسﻲ ډگر ک ３ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم ﻓﻌاﻟﻪ وﻧ６ه درﻟﻮده .اروا＊اد خادم د حﻘﻴﻘت
ﻟﻪ ＇رگﻨدوﻟﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرﻟﻪ .تﻞ ﻳ ３ﻫر ＇ﻪ بربﻨ ６وﻳﻞ .خادم پﻪ زﻳات شﻤﻴر ادبﻲ او ﻋﻠﻤﻲ
ﻏﻮﻧ６و ک ３برخﻪ اخﻴست ３ده او کﻠﻪ ،کﻠﻪ د دوﻟت اړوﻧده ارگاﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا پﻪ ستاﻳﻨﻠﻴکﻮﻧﻮ او
ډاﻟﻴﻮ سره ﻧازول شﻮى او ستاﻳﻨﻪ ﻳ ３شﻮې ده .ﻣرحﻮم خادم د ﻓﻠسﻔﻲ اﻧد او ﻋﻠﻤﻲ شخصﻴت
＇＋تﻦ و .ﻫﻐﻪ پﻪ ر＊تﻴا ﻟﻪ خپﻞ وﻟس سره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده او د ﻫﻐﻪ خدﻣت ﻳﻲ پﻪ ډﻳره خﻮ＊９
سره کاوه .ﻫﻐﻪ د ﻫر ډول ﻣشﻜﻼتﻮ او سختﻴﻮ پﻪ ﻣﻘابﻞ ﻛ ３د ﻣﻘاوﻣت ،صبر او حﻮصﻠ３
ﻻر＊ﻮوﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ .استاد خادم د ﻣﻌاصرو ادبﻴاتﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ پﻨ％ﻮ ستﻮرو ＇خﻪ و چ ３پ＋تﻮ ادب او
کﻠتﻮر ﻳ＄ ３ﻠﻮﻟﻰ او د ﻳﻮه داس ３وﻳ） زﻟﻤﻲ پﻪ احساس ﻳ ３د پ＋تﻮ ادب چﻮپ ７ک７ى چ ３د
ﻧﻦ زﻟﻤﻴان ﻳ ３درﻧاوى کﻮي.
د اروا＊اد خادم د "شﻪ بﻴدار پ＋تﻮﻧﻪ" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ شﻌر پﻪ اتحاد ﻣشرﻗﻲ ک ３خپﻮر
شﻮى دى .پﻪ ﻧثر ک ３د استاد خادم تر ！ﻮﻟﻮ خﻮاږه او خﻮﻧدور اثروﻧﻪ د "ﻧﻮي ژوﻧد" او "خﻴاﻟﻲ
دﻧﻴا" پﻪ ﻧاﻣﻪ دي .دا دواړه ادبﻲ شﻬکاروﻧﻪ گ２ﻞ ک８５ي .د استاد خادم پﻪ ﻟﻴکﻨﻮ ک ３د پ＋تﻮ او
پ＋تﻮﻧﻮﻟ ９ﻣﻴﻨﻪ ډ４ره پﻴاوړې ده .پﻪ دې برخﻪ ک ３د ﻳﻮې پخ ３ﻋﻘ５دې خاوﻧد دى .سرب５ره پر
دې استاد خادم ﻟﻴکﻨ ３ادبﻲ ،اﻧتﻘادي！ ،ﻮﻟﻨﻴز ،سﻴاسﻲ او روزﻧﻴز رﻧگ ﻟري .خادم پﻪ خپﻠﻮ
ﻟﻴکﻨﻮاو شﻌروﻧﻮ ک ３د ظاﻟﻢ ﻟﻪ ﻣخ ＇خﻪ پرده پﻮرتﻪ ک７ې او رسﻮا ک７ى ﻳ ３دى .ﻫﻐﻪ وﻟس
ﻳﻮواﻟﻲ اواتﻔاق تﻪ رابﻠﻠﻰ دى ،ﻧاﻣﻨﻠﻲ زاړه دودوﻧﻪ ﻳ ３ﻏﻨدﻟﻲ دي ،پﻪ خپﻠﻮ ﻟﻮستﻮﻧکﻮ ک ３ﻳ３
د زړورتﻴا او ازادۍ احساس پﻴاوړى ک７ى .استاد خادم د خپﻠﻮ ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ！ﻮﻟﻨ ３ﻫره
تﻴاره ر１ا ک７ې او وﻟس تﻪ ﻳ＇ ３رگﻨد پﻴﻐام ورک７ى دى.
د اﻓﻐاﻧستان دا ﻟﻮی ﻣﻔکر ،ژورﻧاﻟست ،ادﻳب ،ﻟﻴکﻮال ،د ﻓﻠسﻔﻲ اﻓکارو خاوﻧد ،د
！ﻮﻟﻨ ３طبﻴب ،سﻴاستپﻮه او ！ﻮﻟﻨﻴز شخصﻴت د  ١٣٥٨ﻫـ .ش .کال د وږي د ﻣﻴاشت ３پﻪ ٥ﻣﻪ
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ﻧ＂５ﻪ د  ٧٤کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻋﻤر ﻟﻪ ﻧ７ۍ ＇خﻪ سترگ ３پ＂ ３او د کاﻣ ３وﻟسﻮاﻟ ９د زرشﻮی پﻪ کﻠﻲ
ک ３پﻪ خپﻠﻪ پﻠرﻧ ９ﻫدﻳره ک ３پﻪ ډ４ر درﻧ＋ت خاورو تﻪ وسپارل شﻮ.
خادم چ ３پﻪ اخﻼص شﻲ ＇ﻮک د ﻣﻠک او د ﻣﻠت
وطــﻦ ﻳــ ３پــس ﻟــﻪ ﻣرگــﻪ پــﻪ ﻣدﻓــﻦ ﻓخــر کﻮي
ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم پﻪ "اوسﻨﻲ ﻟﻴکﻮال" ک ３خپﻞ ژوﻧدﻟﻴک خپﻮر ک７ی دی ،ﻫﻐﻪ پﻪ ﻳﻮه
برخﻪ ک ３د "زﻣا پر حﻴات اﻧتﻘادات" تر سرﻟﻴک ﻻﻧدې ﻳﻮ ﻟ ７ﻣطاﻟب ﻟﻴکﻠﻲ چ ３ﻣﻮږ ﻳ ３د
ﻫﻐﻪ د ﻧثر د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ راخﻠﻮ:
"...دا د خﻠکﻮ ﻗصﻮر دی اوکﻪ زﻣا ﻋﻴب؟ استادان بﻪ ﻫﻢ زﻣا پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ارﻳان وو.
زه پخپﻠﻪ ﻫﻢ پﻪ دې ﻗاﻧﻊ ﻳﻢ چ ３بحث ﻣ ３خﻮښ دی ،ﻣگر پﻪ اساسﻲ او اصﻮﻟﻲ خبرو،
ﻧﻪ ﻣطﻠﻖ بحث . ...واﻳﻲ سرشﻮخﻪ دی ،ﻣگر دوستان ﻣ ３واﻳﻲ ادبﻲ شجاﻋت ﻟري .پﻪ
ورکﻮ！ﻮاﻟﻲ ک ３راتﻪ خﻠکﻮ وﻳﻞ چ ３کﻼﻧکار دی ،وﻟ ３پﻪ آزادۍ خﻮ زه پﻪ خپﻠﻪ ﻫﻢ ﻗاﻳﻞ
ﻳﻢ او دا ＄کﻪ چ ３دا طبﻴﻌﻲ بار زﻣا پﻪ ورﻣﻴ ８ﻧشتﻪ .ﻫﻮ ،پﻪ دې ﻳﻮه گﻨاه زه پخپﻠﻪ ﻫﻢ ﻗاﻧﻊ ﻳﻢ
چ ３ﻫﻐﻪ د حﻘﻴﻘت ﻣﻴﻨﻪ باﻳد وبﻮﻟﻢ .پﻪ ژوﻧداﻧﻪ ک ３ﻫ（５ﻮک ﻟﻪ اﻧتﻘاده ﻧﻪ دی خﻼص .ﻫﻐﻪ
اﻧتﻘادوﻧﻪ چ ３پﻪ ﻣا ﻳ ３خﻠک کﻮي دادي:
واﻳﻲ ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧکی س７ى دی .دا اﻧتﻘاد پﻪ ﻣا باﻧدې زﻣا واﻟدې ﻫﻢ ﻫر وخت کاوه .ﻣگر زﻣا
جﻮاب داو چ ３کﻪ زه ﻣﻨﻮﻧکی واى ،خﻮزه بﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮرو خﻠکﻮ ﻏﻮﻧدې واى.
پﻪ ورکﻮ！ﻮاﻟﻲ بﻪ ﻣﻲ د ﻣﻮر سره تﻞ پﻪ دې جﻨگ و .دې بﻪ وﻳﻞ :خﻠک داس ３کﻮي اوتﻪ
داس .３ﻣابﻪ وﻳﻞ چ :３خﻠک راتﻪ ﻣﻪ ﻳادوه خﻠک خﻮ ﻫر ＇ﻪ کﻮي .واﻳﻲ ډ４ر بحث کﻮي اوﻧﻪ
ﻗاﻧﻊ ک８５ي  ...دا خبره ﻧشﻢ ﻓﻴصﻠﻪ کﻮﻻی .خﻠک پﻪ اﻣﻮرو ک ３د ﻧﻮرو ﻧﻮرو ﻣﻼحظاتﻮﻣراﻋات
کﻮي ،ﻣگر زه پﻪ حﻘﻴﻘت او واﻗﻌﻴت پ ３＋ﻧشﻢ اﻳ＋ﻮداى .ﻣا خپﻞ دﻏﻪ ﻋادت پﻪ ﻫﻐﻪ ﻧظﻢ ک３
چ ３د شاﻋر ﻣسﻠک ﻳ ３ﻧﻮم دی＊ ،ﻪ تصﻮﻳر ک７ی دی .زه دا ！ﻮﻟ ３خبرې اورم ﻣگر د ＄ان
سره واﻳﻢ :ډﻳرې خﻮﻟ ３ډﻳرې خبرې".
ﻟکﻪ پﻮرتﻪ چ ３ورتﻪ اشاره وشﻮه ،اروا＊اد ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم د "شاﻋر ﻣسﻠک" تر ﻧاﻣﻪ
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ﻻﻧدې ﻳﻮ شﻌر ﻟﻴکﻠﻰ دى .پﻪ دې شﻌر ک ３شاﻋر خپﻞ ﻣسﻠک تﻪ ＇رگﻨدې اشارې ک７ي او ﻟﻪ
ﻫ５ﻮاد ،ژب ３او وﻟس سره ﻣﻴﻨﻪ ﻳ ３پک ３ﻏبرگﻪ ک７ې ده .ﻧﻮﻣﻮړى شﻌر پﻪ دې ډول دى:

د شاﻋر ﻣسﻠک
صحﻴــح ﻻره بـــــﻪ ＊ــــاﻳﻢ؛ کــﻪ وم وم کﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
ر＊ــتﻴا ر＊ــتـﻴـا بــﻪ واﻳــﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
د حــــﻖ د پــﻴــــروۍ ﻧﻪ ﻣ ３بﻞ ＇ــﻪ پﻪ زړه کــ ３ﻧشــتﻪ
چـــ＇ ３ـﻪ ﻳـﻤــﻪ ﻫﻤـدا ﻳﻢ؛ کــﻪ وم وم کﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
آزاد ﻳــﻢ ز４８４دﻟــﻰ بﻨــده گــﻲ کﻮﻟــی ﻧشــﻢ
بﻨــده د خپــﻞ ﻣــﻮﻻ ﻳــﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧــﻪ وم
پﻪ ب６و خﻮشاﻣﻨدو ﻣ＄ ３ان خﻮښ ﻧﻪ دی چ ３ﻏ شﻢ
کــﻪ ﻏــ ﻳﻤــﻪ خــﻮ دا ﻳﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
چ＇ ３ــﻮک ﻏــﻮاړي ＇ﻪ سپــکــﻪ ﻣ ３د ﻗام ﻟﻪ ＇ﻪ جﻬتﻪ
د＊ــﻤﻦ د ﻫﻐــﻪ چــا ﻳــﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧــﻪ وم
خدﻣــت د خپﻠ ３ژبــ ،３ﻗـام ،وطـﻦ زﻣـا ﻣســﻠک دی
پــﻪ دې ﻣﻴـﻨـــﻪ بــﻪ پـــاﻳــﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
کــرم ＊ــکﻠﻲ تخﻤﻮﻧــﻪ چــ ３گﻠــزار شــﻲ پ＋ــتﻨﻮ تــﻪ
پــــﻪ دﻏــــﻪ تﻤﻨــا ﻳــﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧــﻪ وم
پـــﻪ ﻣاتــﻪ ک＋ــت ９ﻧاســت ﻳــﻢ تﻮپاﻧﻮﻧــﻪ دي پــﻪ ﻣخ ک３
پــــﻪ دې ﻻره ﻳــ ３بﻴـاﻳــﻢ؛ کــﻪ وم وم کــﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
د ﻧــاز پــﻪ خﻮب وﻳــدې ﻏﻮﻧچ ３بــﻪ ورو ورو وﻳ＋ــﻮﻣﻪ
خــــادم بــــاد ســبــا ﻳــﻢ؛ کــــﻪ وم وم کﻪ ﻧــﻪ وم ﻧﻪ وم
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم د ﻧﻨگرﻫار پﻪ کاﻣﻪ ک ３ﻧ７ۍ تﻪ سترگ ３پراﻧﻴست ３دي .ﻟﻮﻣ７ﻧ ９زده
ک７ې ﻳ ３پﻪ خپﻞ کاﻟﻪ ک ３ﻟﻪ خپﻞ پﻼر او ﻧﻮرې زده ک７ې ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ او بﻬر
سرتﻪ رسﻮﻟﻲ دي .خادم پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻟﻮړو دوﻟتﻲ ＇ﻮکﻴﻮ ک ３کار ک７ى او د ډ４رو
ادبﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴزو او سﻴاسﻲ ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻴکﻮال و .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ اﻓﻐان سﻴاستپﻮه ،د ﻣشراﻧﻮ د
جرگ ３سﻨاتﻮر ،د کابﻞ پﻮﻫﻨتﻮن د ادبﻴاتﻮ د پﻮﻫﻨ％ﻲ استاد ،ژورﻧاﻟﻴست ،پﻴاوړى
ﻟﻴﻜﻮال ،وﻳ） شاﻋر ،ادﻳب او د ﻓﻠسﻔﻲ اﻧدوﻧﻮ ﻳﻮ پﻮه ﻋاﻟﻢ و .ﻧﻮﻣﻮړی پﻪ پ＋تﻮ
ادب ک ３ﻳﻮ ＄اﻧگ７ی ＄ای ﻟري او پﻪ ﻫﻤدې سبب ﻫﻐﻪ د پ＋تﻮ ژب ３او ادب ﻟﻪ
پﻨ％ﻮ ＄ﻼﻧدو ستﻮرو ＇خﻪ ﻳﻮ ستﻮری گ２ﻞ ک８５ي .ﻫﻐﻪ د پ＋تﻮ ژب ３او ادب پﻪ باب
پﻪ زړه پﻮرې ﻣﻨظﻮم او ﻣﻨثﻮر آثار ﻟﻴﻜﻠﻲ .د ادبﻲ ﻫﻠﻮ ＄ﻠﻮ تر ＇ﻨگ ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ
سﻴاست ک ３ﻫﻢ ＊کاره وﻧ６ه درﻟﻮده.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې داس ３ﻳﻮه ﻏﻮﻧ６ه تﻤثﻴﻞ ک７ي چ ３د ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم د ژوﻧد ،زده ک７ې،
ﻟﻴکﻨﻮ ،دﻧدو او د ﻫﻐﻪ د ﻟﻴکﻨﻮ ﻧثري او شﻌري ب５ﻠگﻲ وړاﻧدې ک７ي .ﻳﻮ تﻦ دې د ﻏﻮﻧ６ې
وﻳاﻧد (اﻧاﻧسر) وي .ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ﻏﻮﻧ６ې ﻣﻨشﻲ وي .پﻨ％ﻪ تﻨﻪ دې د پﻮرتﻪ ﻳادو شﻮو
ﻣﻮضﻮع گاﻧﻮ پﻪ اړه ﻟﻨ６ې خبرې وک７ي او ﻣﻌﻠﻮﻣات دې وړاﻧدې ک７ي .پﻪ پاى ک ３دې ﻳﻮ تﻦ
زده کﻮوﻧکﻰ د ﻏﻮﻧ６ې بﻬﻴر وارزوي .د ﻫﻐ＊ ３ﻪ ！کﻲ او ﻧﻴﻤگ７تﻴاوې دې پﻪ گﻮتﻪ ک７ي .د
دې ﻏﻮﻧ６ې د تﻨظﻴﻢ ﻟپاره دې د ﻣخﻪ ﻟس دﻗ５ﻘ ３چﻤتﻮواﻟﻰ وﻧﻴﻮل شﻲ.
 _٢دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم
د شﻌر او ﻧثر ب５ﻠگ ３دې پﻪ خﻮاږه اوﻣﻨﻠﻲ ﻏ ８واوروي.
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 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې سﻮچ وک７ي د ﻳﻮه ﻟﻴکﻮال او شاﻋر ﻟﻪ شﻌروﻧﻮ او ﻟﻴکﻨﻮ ＇خﻪ ＇ﻨگﻪ
د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د ﻫﻐﻪ ﻣﻬال وضﻊ او حاﻟت ＇７５ﻻى شﻮ چ ３ﻟﻴکﻮال پﻪ ک ３ژوﻧد کاوه .بﻴا دې
＇ﻮ تﻨﻪ پﻪ وار د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې د ﻫﻐ ３پﻪ اړه خبرې وک７ي.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ ک ３تﻨظﻴﻢ شﻲ او د ژب ３پﻪ ودې او پاﻳ＋ت ک ３دې د
ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ارز＊ت و＇ﻴ７ي .ﻫﻤدا راز دې پﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز پرﻣختگ او ﻟﻪ ظﻠﻢ او ﻧاخﻮاﻟﻮ ＇خﻪ د
！ﻮﻟﻨ ３د اﻓرادو د ژﻏﻮرﻟﻮ پﻪ ﻻره ک ３د شاﻋر او ﻟﻴکﻮال اﻫﻤﻴت ＇رگﻨد ک７ي .پﻪ پاى ک３
دې د ډﻟ ３استازي راﻏﻮﻧ ６شﻮي ﻣﻮضﻮﻋات ﻧﻮرو تﻪ واوروي او آزادې خبرې اترې دې پرې
وک７ي.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د ﻳﻮ ﻳا دوو شاﻋراﻧﻮ ﻳا ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او د ﻫﻐﻮى د شﻌر
او ﻟﻴک پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي .ک５داى شﻲ ！ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ پﻪ دې
ﻓﻌاﻟﻴت ک ３برخﻪ واخﻠﻲ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د "شاﻋر ﻣسﻠک" تحﻠﻴﻞ او و＇ﻴ７ي .خپﻠﻪ ﻟﻴکﻨﻪ دې پﻪ بﻠﻪ ورځ ﻧﻮرو تﻪ
واوروي.

د ﻫر ﻟﻴکﻮال د ﻓکر ډول د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﻴکﻨﻮ او د ﻫر ﻫﻨرﻣﻨد د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻨر ＇خﻪ
پ５ژﻧدﻻى شﻮ.
((ﻣاﻳکﻞ اﻧژ))
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ﻻﻧدې ﻧثري ب５ﻠ／ﻪ وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
خﻮﻧدور خﻮب
ﻣازﻳ／ر ﻟﻤر پﻪ ﻏ７ﻏ７ه دى .د اﻧگ ７پﻪ ﻣﻨ ＃ک ،３د گﻼﻧﻮ د کﻴارﻳﻮ پﻪ ﻏاړه ،وړوکﻰ ﻣاشﻮم پﻪ ﻟﻮبﻮ
بﻮخت دى ،پﻪ ﻟﻤﻦ ک ３خاورې اخﻠﻲ ﻟﻪ ﻳﻮه ＄اﻳﻪ ﻳ ３بﻞ تﻪ وړي او ﻫﻠتﻪ ﻳ ３ﻏﻮﻧ６وي.
ﻣﻮر د کاﻟﻪ پﻪ کار اختﻪ ده .پﻪ ډ４ره ب７５ه ﻟ／ﻴا ده ،کاﻟﻲ کﻮﻧ６ي سﻨباﻟﻮي؛ ＄کﻪ چ ３ﻣا＊ام دى
او وخت ﻧاوختﻪ دى .د کار پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻳ ３چ ３پام شﻲ ﻧﻮ ﻏ ８ک７ي چ" :３زړ－ﻴﻪ! ＇ﻪ کﻮې
را＄ﻪ ﻧاوختﻪ دى ،ﻫﻠﻪ ＄ار دې شﻢ!" ﻣاشﻮم پﻪ خپﻠﻪ ﻧﻴﻤک ９او خﻮږه ژبﻪ واﻳﻲ" :ډوډو پکﻪ
کﻢ ".ﻣﻮر＇" :ﻪ کﻮې؟!"
ﻣاشﻮم" :ډوډو پکﻪ کﻢ" ﻳﻌﻨ" ３ډوډۍ پخﻮم ".ﻣﻮر د کاﻟﻪ پﻪ کارو بﻮختﻪ او ﻣاشﻮم پﻪ خپﻠﻮ
ﻟﻮبﻮ .وړې وړې ﻣرﻏ ９چ ３پﻪ کﻴارﻳﻮ ک ３ﻳ！ ３ﻮپﻮﻧﻪ وﻫﻞ خﻮشحاﻟﻪ خﻮشحاﻟﻪ او جﻠت ３جﻠت３
－ر５＄دې .ﻳﻮه ﻳﻮه واﻟﻮتﻪ او ！ﻮﻟ ３خپﻠﻮ بچﻴﻮ او ＄اﻟﻮ تﻪ ﻻړې .وخت ت５ر８４ي ،ﻧﻤر وﻟﻮ４د ،ﻟﻪ
＊ک ３تﻴاره راپﻮرتﻪ او د ＄ﻤک ３پﻪ ﻣخ راخﻮره شﻮه .د آسﻤان پﻪ شﻨﻪ او ﻧاﻣحدوده ﻓضا ک３
＄اى پر ＄اى ستﻮري را＊کاره شﻮل.
ﻣﻮر چ ３د کار ﻟﻪ ب７５ې ﻧﻪ خﻼصﻪ شﻮه ﻟﻪ ＄اﻧﻪ سره ﻳ ３ووﻳﻞ" :آه! ﻣا＊ام دى ،ت５ر ﻏﻮﻧ ３شﻮه،
بچﻰ ﻣ ３ﻫﻠتﻪ ﻟﻮب ３کﻮي ،آه زﻣا ﻫ５ر شﻮى دى!"
ورﻏﻠﻪ ＇ﻪ گﻮري ،ﻣاشﻮم د خاورو ﻧﻪ وړې وړې او پﻠﻨ ３پﻠﻨ ３ډوپکﻨ ９جﻮړې ک７ې دي .خ ７پ７
پروت دى چ ３ست７ى شﻮى دى ،پﻪ خاورو ک ３ﻳ ３سر اﻳ＋ﻰ دى او د خﻮب د ﻗاصداﻧﻮ ﻻس
تﻪ ﻳ＄ ３ان سپارﻟﻰ دى .د ﻣا＊ام پﻪ خ７ه تﻴاره ک ３ﻣﻮر د خپﻞ ﻣاشﻮم سرتﻪ وﻻړه ده .زړه ﻳ ３د
ﻳﻮ ﻋاﻟﻢ ترحﻢ او رﻗت ﻧﻪ ډک دى او چرت وړې ده.
"ﻫﻮ! د ژوﻧداﻧﻪ ﻣثال ﻫﻤدا دى .ﻣﻮږ پﻪ خپﻞ ژوﻧد ک ３ﻫﻤدﻏس ３پﻪ خاورو ﻟﻮب ３کﻮو .پﻪ دﻏﻪ
ﻟﻮبﻮ اختﻪ او سﻮچﻪ د ﻣرګ دروﻧد خﻮب پﻪ ﻣﻮږ خپﻞ چپاو راوړي او بﻞ ﻋاﻟﻢ تﻪ ﻣﻮ بﻮ＄ﻲ.
ﻣ／ر آه! ＇ﻮﻣره خﻮږې دي دا ﻟﻮب ３او ＇ﻮﻣره خﻮﻧدور دى دا خﻮب چ ３پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ او
آزادۍ سره وي( ".ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم)
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اتﻠسﻢ ﻟﻮست

پ＋تﻮ ادبﻲ سبکﻮﻧﻪ

پ＋تﻮ خﻮرا ب６اﻳﻪ ژبﻪ ده .اوږد ادبﻲ تارﻳخ ﻟري .پﻪ ﻻس ک ３د شتﻮ ﻻسﻮﻧدو ﻟﻪ ﻣخ３
ﻳ ３د شﻌر ﻣخﻨﻴﻪ دوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ تﻪ رسﻴ８ي .ﻟﻮﻣ７ى ﻣﻮﻧدل شﻮى شﻌر ﻳ ３پﻪ
 ١٣٩ﻫجري ک ３د اﻣﻴرکروړ دى .پﻪ ﻣخکﻨﻴﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ د پ＋تﻮ د ﻧظﻢ ،ﻧثر،
وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ او ﻟﻴکﻠﻲ ادبﻴاتﻮ پﻪ اړه ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ل .دﻟتﻪ د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ
تر ＇ﻨگ ادبﻲ سبک درپ５ژﻧﻮ.
تاسﻮ ﻫروﻣرو د سـبک ﻧﻮم اور４دﻟﻰ دى .ستاسﻮ پﻪ اﻧد بﻪ ＇ﻪ ﻣﻌﻨا وﻟري؟
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سبک د ﻧظﻢ او ﻧثر ﻳﻮ خاص ډول بﻠﻞ شﻮى دى .ﻫر شاﻋر او ﻟﻴکﻮال د ﻟﻴکﻠﻮ او شﻌر
وﻳﻠﻮ ＄اﻧگ７ې ﻻره ﻟري .ﻫﻐﻪ ＄اﻧ７／تﻴاوې چ ３پﻪ ادبﻲ او ﻫﻨري اثارو ک ３د بﻴان او تخﻠﻴﻖ د
ډول ،ب ３２او ﻣحتﻮا ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳﻮ اثر ﻟﻪ بﻞ ＇خﻪ ب５ﻠﻮي ،سبک ﻧﻮﻣ８５ي .سبک خپﻠ＊ ３گﻴ،３２
ﻻرې او طرﻳﻘ ３ﻟري .سبک ډ４ره ﻟرﻏﻮﻧ ３کﻠﻤﻪ ده او پﻪ ادبﻴاتﻮ ک ３پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻣﻌﻨاوو ＇رگﻨده
شﻮې ده .د ادبﻲ سبک کﻠﻤﻪ ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ ،اﻧ％ﻮرگرۍ ،ﻣﻌﻤارۍ ،ﻣﻮسﻴﻘ ،９ﻣجسﻤ３
جﻮړوﻧ ،３خطاط ９او ﻧﻮرو تﻪ ﻫﻢ کارول ک８５ي .پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د سبک ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم ＇خﻪ
داس ３اﻧگ５رل ک５دل چ ３تراژﻳدي او کﻤﻴ６ي ژاﻧروﻧﻪ پﻪ کﻮﻣﻮ اﻟﻔاظﻮ وﻟﻴکﻲ＄ .کﻪ کﻤﻴ６ي
ژاﻧروﻧﻪ بﻪ پﻪ ﻋاﻣﻴاﻧﻪ ژبﻪ؛ ﻳﻌﻨ ３د خﻠکﻮ پﻪ ژبﻪ او تراژﻳدي بﻪ د ﻫﻐ ３برﻋکس د ﻫﻐﻪ وخت پﻪ
ادبﻲ ژب ３ﻟﻴکﻞ ک５دل .پﻪ ﻣﻌاصره دوره ک ３د سبک ﻣﻌﻨا رو＊اﻧﻪ شﻮه .پﻪ دې دورې ک ３پر
سبک باﻧدې د ﻟﻴکﻮال د ﻟﻴکﻮاﻟ ９طرز ،د ﻓکر ﻻرې او د ﻟﻐاتﻮ د کاروﻧ ３ﻣﻌﻨا پﻴدا ک７ه .تر
ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ چ ３د سبک کﻠﻤﻪ د ﻳﻮ ！اکﻠﻲ ﻟﻴکﻮال او ﻫﻨرﻣﻨد پﻪ اثارو پﻮرې اړه ﻟري او د ﻫﻐﻪ آثار
د خصﻮصﻴاتﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ ب５ﻠ８５ي ،دا د سبک ﻟﻮﻣ７ۍ ﻣﻌﻨا بﻠﻞ ک８５ي .کﻠﻪ چ ３ﻟﻪ ﻳﻮې
！اکﻠ ３ﻣﻮضﻮع او ﻣﻔکﻮرې ＇خﻪ د ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻳا ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ دﻓاع کﻮي ،ﻧﻮ دﻟتﻪ سبک
د ﻣکتب ﻣﻌﻨا پﻴدا کﻮي .پﻪ دې ﻣﻌﻨا چ ３پﻪ ﻳﻮې ！اکﻠﻲ تارﻳخﻲ دورې ک ３د ＇ﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ
د ﻟﻴکﻮاﻟ ９ډول ،د ﻓکر ﻻرې او ﻧﻮرې ورتﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﻟﻴکﻨﻮ ＇خﻪ رااﻳستﻞ
ک８５ي .ادبﻲ سبک پﻪ ﻳﻮې ﻣحدودې ﻣﻌﻨا ک ３د ﻳﻮه ﻟﻴکﻮال او ﻫﻨرﻣﻨد پﻪ ！ﻮﻟﻮ اثارو ک ３ﻫﻐﻪ
ﻧ ３＋ﻧ＋اﻧ ３دي چ ３ﻟﻪ ﻻرې ﻳ ３د ﻟﻴکﻮال او ﻫﻨرﻣﻨد د ﻓکر ډول ＇رگﻨدﻳ８ي .د ﻳﻮه ﻟﻴکﻮال
سبکﻲ ﻳﻮواﻟﻰ ﻟﻪ ﻫر＇ﻪ د ﻣخﻪ د ＇ﻮ آثارو پﻪ ﻫﻨري او ادبﻲ ژبﻪ ک ３تر！ﻮﻟﻮ ＊ﻪ احساس ک５داى
شﻲ .د ﻳﻮه ﻟﻴکﻮال او ﻫﻨرﻣﻨد د ﻟﻴکﻮاﻟ ９او ﻫﻨري آثارو ＄اﻧگ７تﻴاوو تﻪ سبک وﻳﻞ ک８５ي .کﻪ
＇ﻮک د ﻳﻮه ﻟﻴکﻮال ﻟﻪ سبک سره آشﻨا وي ،ﻧﻮ کﻮﻻى شﻲ د ﻫﻐﻪ د سبک ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻫﻐﻪ
ﻧﻮر آثار وپ５ژﻧﻲ .ادبﻲ سبک د ﻳﻮه ﻟﻴکﻮال او ﻫﻨرﻣﻨد ！ﻮل اثار او د ﻫﻐﻮى پراختﻴا ＇７５ي.
ادبﻲ ﻣکتب ﻳا ادبﻲ جرﻳان پﻪ ﻳﻮې ！اکﻠ ３تارﻳخﻲ دورې ک ３د ﻳﻮې ادب ３ډﻟ ３ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻪ
خﻮا د ﻳﻮې ＄اﻧگ７ې ﻻرې او د ﻳﻮ ＄اﻧگ７ي سبک خپﻠﻮل او پر ﻣخ وړل دي .دا حرکت د
ادبﻲ جرﻳان پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي .د ﻳادوﻧ ３وړ ده چ ３پﻪ دﻏﻪ ！اکﻠ ３دوره ک ３د ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاﻋراﻧﻮ
ﻟﻪ خﻮا ﻟﻴکﻞ شﻮي او وﻳﻞ شﻮي اثار ﻳﻮ ＄اﻧگ７ي ادبﻲ ﻣکتب تﻪ ﻣﻨسﻮبﻴ８ي.
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پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３دا ﻻﻧدې ادبﻲ ﻣکتبﻮﻧﻪ ﻣشﻬﻮر دي:
د رو＊اﻧﻲ دورې تصﻮﻓﻲ او ادبﻲ ﻣکتب،
د خﻮشحال خان خ＂ک ﻣﻠﻲ ،حﻤاسﻲ او ادبﻲ ﻣکتب،
د ﻋبداﻟرحﻤﻦ بابا تصﻮﻓﻲ او ادبﻲ ﻣکتب،
د حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد ﻫﻨدي ادبﻲ ﻣکتب،
 _١د رو＊ان پﻪ تصﻮﻓﻲ ﻣکتب ک ３اخﻼﻗﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴز ،دﻳﻨﻲ او ﻧﻮر ﻣطﻠبﻮﻧﻪ ＄اى شﻮي دي.
دې ﻣﻮضﻮع گاﻧﻮ د رو＊ان د تﻌﻠﻴﻢ او ＊ﻮوﻧ ３پﻪ اثر پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ ک＄ ３ان ＊کاره ک７ى دى .تر ده
وروستﻪ د ده ﻣرﻳداﻧﻮ او اوﻻدوﻧﻮ پر دې ﻻر گاﻣﻮﻧﻪ اﻳ＋ﻲ دي .اخﻮن درو４زه د خپﻠﻮ ﻟﻴکﻨﻮ ﻻﻣﻞ
د ﻣﻴا رو＊ان ﻟﻴکﻨ ３بﻠﻠ ３دي .د رو＊ان ﻻروﻳاﻧﻮ د ده ﻣسﻠک چﻠﻮﻟﻰ دى .د رو＊ان پﻪ ادبﻲ
ﻣکتب ک ３ډ４ر خﻠک د پ＋تﻮ ادب ﻟﻪ کاروان سره ﻣﻠگري شﻮل .ډ４رو خﻠکﻮ ﻗﻠﻢ پﻪ ﻻس ک３
واخﻴست او ددﻏﻪ پ５ر ﻏﻮ＊تﻨ ３ﻳ ３پﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴزه تﻮگﻪ پﻪ ＊ﻪ شان اﻧ％ﻮر ک７ې .د باﻳزﻳد رو＊ان او
د ده د ﻣخاﻟﻒ ،اخﻮن دروﻳزه د ﻣخزن اﻻسﻼم ﻟﻪ ﻟﻴکﻨﻮ ＇خﻪ ＇رگﻨدﻳ８ي چ ３دﻏﻪ ﻟﻴکﻨ ３پﻪ
ﻣسجﻊ ﻧثر ﻟﻴکﻞ شﻮې دي .ﻣسجﻊ ﻧثر د ﻋربﻲ او ﻓارسﻲ ﻟﻪ ﻻرې پ＋تﻮ تﻪ راﻧﻨﻮتﻰ او پﻪ پ＋تﻮ
ک ３د ﻧﻮي ﻧثر ﻣﻮسس باﻳزﻳد رو＊ان دى .دﻏﻪ سبک د دﻳﻨﻲ او ﻣذﻫبﻲ کتابﻮﻧﻮ د ﻟﻴکﻠﻮ دودﻳز
او ＄اﻧگ７ى سبک و.
د کﻼسﻴکﻲ دورې د ﻟﻮﻣ７ۍ برخ ３ﻟﻪ ادبﻲ ﻣکتب ＇خﻪ وروستﻪ بﻞ ډ４ر ﻣشﻬﻮر او ﻏﻮره
ادبﻲ ﻣکتب د پ＋تﻮ پﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻣکتبﻮﻧﻮ ک ３وتﻠﻰ ،د خﻮشحال خ＂ک ﻣکتب دى .دا ﻣکتب د
ادبﻲ ﻓﻨﻮﻧﻮ پﻪ گا１ﻪ سﻤبال شﻮى ﻣکتب دى .اشﻌار ﻳ ３ډ４ر خﻮاږه دي .دې ﻣکتب ډ４ر ﻟﻴکﻮال
او شاﻋران وپاﻟﻞ او وروزل .ﻟﻪ پخﻮا ＇خﻪ زﻳات پ＋تﻮ تﻪ حﻤاسﻲ اشﻌار راﻧﻨﻮتﻞ .د پ＋تﻮ ﻟﻤﻦ
ﻟﻪ اخﻼﻗﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴزو ،تصﻮﻓﻲ ،دﻳﻨﻲ او ﻣﻠﻲ ﻣساﻳﻠﻮ ＇خﻪ ډکﻪ شﻮه .ﻧثر ﻫﻢ پراختﻴا وﻣﻮﻧدﻟﻪ او
ﻣخ پﻪ ساده گ ９روان شﻮ.
پﻪ دې دوره ک ３د پخﻮاﻧﻲ ﻧظﻢ او ﻧثر ﻧﻴﻤگ７ى سبک پﻴاوړى شﻮ .ﻧثر خﻮږواﻟﻰ وﻣﻮﻧد،
ﻟﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻨظﻮم ﻣسجﻊ ﻧثر ＇خﻪ خﻼص شﻮ او د خبرو اترو ب２ﻪ ﻳ ３وﻣﻮﻧدﻟﻪ .پ＋تﻮ شﻌر د ب ３２ﻟﻪ
ﻣخ ３ﻫﻢ پراختﻴا وﻣﻮﻧدﻟﻪ او ﻧﻮ＊تﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل .د ﻣﻮضﻮع ﻟﻪ پﻠﻮه ﻫﻢ پﻪ دې ﻣکتب ک ３د
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ژوﻧداﻧﻪ ！ﻮل اړخﻮﻧﻪ رابرس５ره شﻮل .پﻪ دې وخت ک ３ډ４ر آثار ﻟﻴکﻞ شﻮي دي او د پ＋تﻮ ادب
ﻧ７ۍ ﻳ ３رﻧگﻴﻨﻪ ک７ې ده .پﻪ دې ﻣکتب ک ３د پ＋تﻮ او پ＋تﻮﻧﻮاﻟﻲ روزﻧﻪ ﻫﻢ شتﻪ .اوږدې ،اوږدې
ﻗصﻴدې پﻪ ک ３وﻳﻞ شﻮي چ ３ﻫره ﻳﻮه ﻳ＄ ３اﻧتﻪ ب５ﻞ ب５ﻞ ！ﻮﻟﻨﻴز ،تبﻠﻴﻐﻲ او تارﻳخﻲ ﻣضﻤﻮﻧﻮﻧﻪ
ﻟري .د حﻤاسﻲ احساساتﻮ بﻨس خﻮشحال خان ک＋５ﻮد او ﻻروﻳاﻧﻮ ﻳ ３پﻴروي وک７ه .د ﻣﻐﻮﻟﻮ
زور زﻳاتﻰ پک ３پﻪ جﻮتﻪ ＇رگﻨد شﻮى دى .د ادبﻲ ارز＊ت ﻟﻪ پﻠﻮه دا ﻣکتب تر ！ﻮﻟﻮ جاﻣﻊ دى.
پﻪ دې ﻣﻌﻨا چ ３د ﻣﻌﻨا ﻟﻪ خﻮا ﻏ＋تﻠﻰ او ادبﻲ او شﻌري اړخ ﻳ ３پﻮخ دى .پﻪ تخﻴﻞ ک ３دا ﻣکتب
ډ４ر پﻴاوړى دى .ډ４ر ﻟﻮړ او شاﻋراﻧﻪ تخﻴﻼت پک ３شتﻪ .دا ﻣکتب د پ＋تﻮ تر در４ﻢ ادبﻲ ﻣکتب
پﻮرې پﻪ ډ４ر ﻗﻮت او زور چﻠ５دﻟﻰ دى .پﻪ دې ﻣکتب ک ３پﻪ ﻧظﻢ او ﻧثر ډ４ر اثار ﻟﻴکﻞ شﻮي او
ډ４ر پﻴاوړي کسان پک ３روزل شﻮي دي .پﻪ شﻌر ک ３اشرف خان ﻫجري ،ﻋبداﻟﻘادر خ＂ک،
صدر خان خ＂ک ،سکﻨدر خان ،گﻮﻫر خان او ﻧﻮر ،پﻪ ساده ﻧثر ک ３خﻮشحال خ＂ک ،اﻓضﻞ
خان ،ﻗادر خان ،او ﻧﻮر پﻴدا شﻮل او د ﻳﻮه ﻣکتب پﻴروي ﻳ ３وک７ه.
د رحﻤﻦ بابا ادبﻲ او تصﻮﻓﻲ ﻣکتب د خﻮشحال خ＂ک ﻟﻪ ادبﻲ ﻣکتب ＇خﻪ وروستﻪ
پﻴﻞ شﻮى او ډ４ر ادبﻲ او تصﻮﻓﻲ شاﻋران ﻳ ３روزﻟﻲ دي ،ﻟکﻪ :پﻴرﻣحﻤد کاک ،７ﻣحﻤد ﻳﻮﻧس
خﻴبرى ،احﻤدشاه بابا ،شﻤس اﻟدﻳﻦ کاک ،７ﻧجﻴب ،ﻋبداﻟﻌظﻴﻢ را１ﻲ زى ،ب５دل اشﻨﻐرى ،ﻣطﻴﻊ
اهلل ،رحﻤت داوى ،حسﻴﻦ او ﻧﻮر .ددوى پﻪ اثارو ک ３د ژوﻧداﻧﻪ زﻳاتره ﻣساﻳﻞ راﻏﻠﻲ دي .د
رحﻤان بابا پﻪ اشﻌارو ک ３اخﻼﻗﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴز ،ﻋشﻘﻲ او اﻧتﻘادي درسﻮﻧﻪ ﻧﻐ＋تﻲ دي .د دې ﻣکتب
د پﻴرواﻧﻮ سبک روان دى .د شﻌروﻧﻮ ﻣضﻤﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻋﻤﻮﻣا ﻋشﻘﻲ ،اخﻼﻗﻲ ،دﻳﻨﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴز او
تصﻮﻓﻲ اړخﻮﻧﻪ ﻟري.
ﻟﻪ رحﻤﻦ بابا او خﻮشحال خان ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ پ＋تﻮ ادب ک ３ﻳﻮ بﻞ ﻟﻮى شاﻋر پﻴدا شﻮ
او د ﻧازک خﻴاﻟ ９ﻳﻮ ﻧﻮى ادبﻲ ﻣکتب ﻳ ３جﻮړ او ﻧﻮر شاﻋران ﻳ ３خپﻠ ３پﻴروۍ تﻪ راوبﻠﻞ .دا
شاﻋر حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد و چ ３د پ＋تﻮ ادب گﻠب ０ﻳ ３رﻧگﻴﻦ او ب６اى ک７ى دى .حﻤﻴد ډ４ر پﻪ زړه
پﻮرې ادبﻲ آثار پرﻳ＋ﻲ دي او پ＋تﻮ ادب ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮې بﻠ ３ﻻرې بشپ ７ک７ى دى .ﻫﻨدي سبک چ３
د ده پﻪ وخت ک ３پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻟ ３وه او ﻟﻮړو پﻮړﻳﻮ تﻪ رسﻴدﻟﻰ و＊ ،ﻪ ﻳ ３و سپ７ه او بﻴا پﻪ خپﻠﻪ
پک ３شاﻣﻞ شﻮ .د پ＋تﻮ شﻌر ﻳ ３پﻪ ﻫﻨدي سبک واړاوه .د ﻫﻨدي سبک ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻳ ３پک３
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راوستﻲ چ ３ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ د حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد سبک تﻪ د پ＋تﻮ ﻫﻨدي سبک وﻳﻼى شﻮ .د ﻧازک
خﻴاﻟ ９پﻪ دې ﻣکتب ک ３د سﻮز ،گداز ،ﻣﻴﻨ ３او ﻣحبت کﻠﻤ ３ډ４رې دي .د ﻓﻮرم ﻟﻪ پﻠﻮه پﻪ دې
ﻣکتب ک ３د شﻌروﻧﻮ زﻳاتره ډوﻟﻮﻧﻪ ،ﻟکﻪ :ﻏزل ،ﻗصـﻴده ،ﻣثﻨﻮي ،ترکﻴب بﻨد ،ﻗطﻌﻪ ،ﻣخﻤس،
رباﻋﻲ او ﻧﻮر شتﻪ .د ﻏزل برخﻪ پک ３درﻧﻪ وه.
ﻟکﻪ د ﻣخﻪ چ ３ﻣﻮ ووﻳﻞ حﻤﻴد پﻪ خپﻠﻪ د ﻫﻨدي سبک پﻴرو و ،خﻮ د دې سبک د ﻧﻮرو
شاﻋراﻧﻮ پر خﻼف د ده کﻼم ﻟ＇ ８ﻪ ساده او ﻫر ＇ﻮک پرې پﻮﻫ５داى شﻮ .د حﻤﻴد د وﻳﻨا بﻠﻪ
＄اﻧگ７تﻴا د پ＋تﻮ ژب ３د خﻮږو ﻣحاورو پﻪ کاروﻟﻮ ک ３ﻧﻐ＋ت ３ده .ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ﻳ ３د وﻳﻨا ﻧازک
خﻴاﻟﻲ او ﻟطاﻓت ساتﻠﻰ او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د ﻋاﻣﻮ پ＋تﻨﻮ د پﻮﻫ ３کچ ３تﻪ ﻧژدې و .د دې سبک
بﻠﻪ ＄اﻧگ７تﻴا داده چ ３حﻤﻴد د ﻧﻮرو شاﻋراﻧﻮ پر خﻼف ﻣبتذﻟ ３تشبﻴﻪ گاﻧ ３ﻧﻪ کاروي او ډ４رې
ﻧﻮې او ابتکاري تشبﻴﻪ گاﻧ ３ﻳ ３پﻴدا ک７ي دي .ﻋﻠﻲ خان ،کاﻣگار خ＂ک ،کاظﻢ خان شﻴدا،
ﻣحﻤدي صاحبزاده ،ﻋبداهلل ،ﻣﻼ ﻣحﻤد ،اکرم ،ﻗﻠﻨدراپرﻳدى ،ﻧجﻴب ،ب５دل ،ﻣﻴرزا حﻨان
کﻨدﻫارى او ﻧﻮر د دې سبک پﻴروان دى.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

پ＋تﻮ ب６اﻳﻪ ژبﻪ ده .شﻌر او ادب ﻳ ３ډ４ر ﻟرﻏﻮﻧﻰ دى .تر ډ４رې کچ ３ﻳ ３خپﻞ اصﻞ ساتﻠﻰ
دى .ﻫ５ﻮاد تﻪ د اسﻼم دﻳﻦ ﻟﻪ راتگ وروستﻪ د ﻋربﻲ او ﻓارسﻲ ادب تر اﻏ５ز ﻻﻧدې
راﻏﻠﻪ .ﻋربﻲ ژبﻪ دﻳﻨﻲ ژبﻪ وه او ﻓارسﻲ ژب ３ﻟﻪ ﻫﻐ＇ ３خﻪ زﻳات ３ﻣﻮضﻮع گاﻧ ３ژباړﻟ３
ﻳا ﻟﻴکﻠ ３وې .پ＋تاﻧﻪ اړ وو د اسﻼم دﻳﻦ او ﻣذﻫب تﻪ د درﻧاوۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻮى تر
اﻏ５ز ﻻﻧدې راشﻲ .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３ﻳﻮ ﻟ！ ７ﻮﻟﻨﻴزو ﻧاخﻮاﻟﻮ او سﻴاسﻲ خﻮ＋＄تﻮﻧﻮ
ﻳﻮ شﻤ５ر پ＋تاﻧﻪ شخصﻴتﻮﻧﻪ دې تﻪ ﻫ（ﻮﻟﻲ وو چ ３د دﻳﻦ ﻟﻪ ﻻرې خپﻞ ！ﻮﻟﻨﻴز او
سﻴاسﻲ اﻫداف ﻣخک ３ﻳﻮسﻲ .ب５ﻼ ب５ﻞ ﻧاﻣتﻮ ﻟﻴکﻮاﻻن ،شاﻋران او ﻣشران راﻣﻨ ＃تﻪ
شﻮل .ﻫﻐﻮى ﻫر ﻳﻮ خپﻞ ،خپﻞ پﻴروان درﻟﻮدل چ ３پﻴرواﻧﻮ بﻪ ﻳ ３د ﻳﻮ واحد شﻌري
ﻗاﻟب پﻪ ساتﻠﻮ خپﻞ ﻣطاﻟب بﻴاﻧﻮل .پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ پ＋تﻮ ک ３ادبﻲ ﻣکتبﻮﻧﻪ او ＄اﻧگ７ې
سبکﻮﻧﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮل اوتر ډ４ره وچﻠﻴدل .د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ ،خﻮشحال خ＂ک ،رحﻤﻦ بابا او
ﻋبداﻟحﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد سبکﻮﻧﻪ ﻳادوﻻى شﻮ.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
！ _١ﻮﻟگﻰ دې پر ＇ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د سبک پﻪ اړه خپﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣات را！ﻮل
ک７ي او پﻪ ترتﻴب سره دې د رو＊ان ،خﻮشحال خان خ＂ک ،رحﻤﻦ بابا او حﻤﻴد ﻣﻮﻣﻨد
پر ادبﻲ سبکﻮﻧﻮ باﻧدې ر１ا واچﻮي .د ډﻟﻮ استازي دې د خپﻠﻮ ډﻟﻮ ﻟﻴکﻨ ３وﻟﻴکﻲ او ！ﻮﻟﻮ
زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ دې ﻳ ３واوروي .د ﻳادوﻧ ３وړ ده چ ３ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ باﻳد پﻪ وار سره د ډﻟ３
استازﻳتﻮب وک７ي .دا کار ډ４ر اړﻳﻦ او د پام وړ دى.
 _٢ادبﻲ سبک ＇ﻨ／ﻪ ＄اﻧ７／ى ک８５ي؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پرې خبرې وک７ي.
 _٣پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３د سبک او ﻣکتب ﻣﻔکﻮره ＇ﻪ وخت ﻣﻨ ＃تﻪ راﻏﻠﻪ؟ ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ
دې پرې ر１ا واچﻮي.
 _٤ﻣسجﻊ ﻧثر ﻟﻴکﻨﻪ د کﻮﻣﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻪ خﻮا پ５ﻞ شﻮه؟ ﻟﻪ ساده ﻧثر سره د ﻣسجﻊ ﻧثر تﻮپﻴر
＇ﻪ شﻰ دى؟ ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې دې پرې خبرې وک７ي.
 _٥د حﻤﻴد سبک ＇ﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻟري؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د شﻌروﻧﻮ او ب５ﻠگﻮ پﻪ
وړاﻧدې کﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ بﻴان ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د خﻮشحال خان د ادبﻲ سبک پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات را！ﻮل ک７ئ او پﻪ ﻳﻮې ﻟﻴکﻨ ３ک ３ﻳ＄ ３اى
ک７ئ .پﻪ بﻠﻪ ورځ ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻧﻮرو تﻪ بﻴان ک７ئ.
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ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست

ﻟﻮر تﻪ د چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ ﻟﻴک

چارﻟﻲ سپﻨسر چاپﻠﻴﻦ د سﻴﻨﻤا د ډگر ﻳﻮه وتﻠ５＇ ３ره وه .چاپﻠﻴﻦ پﻪ داس ３وخت ک３
ﻟﻪ اوﻧا اوﻧﻴﻞ سره واده وک ７چ ３د برﻳاﻟﻴتﻮب پﻮړۍ تﻪ رسﻴدﻟﻰ و .چارﻟﻲ د ١٨٨٩
م کال د اپر４ﻞ پﻪ  ١٦پﻪ ﻟﻨدن ک ３ز４８４دﻟﻰ او د  ١٩٧٧م .کال د دسﻤبر پﻪ ٢٧
پﻪ سﻮﻳسزرﻟﻨ ６ک ３ﻣ ７شﻮى دى .ﻧﻮﻣﻮړي اووه اوﻻدوﻧﻪ درﻟﻮدل .پﻪ دوى ک ３ﻳﻮازې
جراﻟ６ﻳﻨﻪ وه چ ３د سﻴﻨﻤاﻳﻲ ﻟﻮبﻐاړﻳتﻮب دﻧده ورتﻪ ﻟﻪ پﻼر ＇خﻪ پﻪ ﻣﻴراث پات３
وه＇ .ﻮ کاﻟﻪ د سﻴﻨﻤا پﻪ ډگر ک ３پﻪ کار بﻮختﻪ وه .د پﻼر پﻪ ＇５ر د شﻬرت پﻮړﻳﻮ تﻪ
رسﻴدﻟ ３او پﻪ ﻫﻨري ﻏﻮﻧ６و ک ３ﻳ ３ﻧﻮم ﻳاد４ده .کﻠﻪ چ ３جراﻟدﻳﻨ ３ﻏﻮ＊تﻞ ﻧﻮې د
ﻫﻨر ډگر تﻪ ﻧﻨﻮزي ،پﻼر ﻳ ،３چارﻟﻲ ورتﻪ ﻳﻮ ﻟﻴک وﻟ８５ه .دا ﻟﻴک د ﻧ７ۍ د ＊کﻠﻮ او
زړه راک＋ﻮﻧکﻮ ﻟﻴکﻮﻧﻮ پﻪ کتار ک ３را＄ﻲ .دا ﻟﻴک ﻫر ﻟﻮستﻮﻧکﻰ او اور４دوﻧکﻰ ﻓکر
کﻮﻟﻮ تﻪ ﻫ（ﻮي.
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دﻟتﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﻟﻴک پﻪ ﻳﻮ ＇ﻪ ﻟﻨ６ون راوړو:
"گراﻧ ３ﻟﻮرې ،جراﻟ６ﻳﻨ،３
دﻟتﻪ شپﻪ ده ،د ﻧﻮﻳﻞ ﻳﻮه شپﻪ .زﻣﻮږ پﻪ کﻮچﻨﻲ کﻮر ک！ ３ﻮل خﻠک وﻳده شﻮي دي .ورور
دې ،خﻮر دې ،آن ﻣﻮر دې وﻳده دي .پرتﻪ ﻟﻪ دې چ ３دا وﻳدې ﻣرﻏ ９راوﻳ ３＋ک７م＄ ،ان ﻣ３
دې ﻧﻴﻤ ３تﻴارې کﻮ！ ３تﻪ چ ３د ﻣرگ د اﻧتظار کﻮ！ ３تﻪ ورتﻪ ده ،راورساوه .زه ﻟﻪ تا ＇خﻪ ډ４ر ﻟرې
ﻳﻢ ...خﻮ سترگ ３ﻣ ３دې ړﻧدې شﻲ ،کﻪ بﻪ ﻣ ３ﻳﻮه ش５بﻪ ستا اﻧ％ﻮر ﻟﻪ سترگﻮ اوړي .ستا اﻧ％ﻮر
ﻫﻠتﻪ د ﻣ５ز پر سر پروت دى ،خﻮ تﻪ پخپﻠﻪ پﻪ ＊کﻠﻲ پارﻳس ک ３د ﻫﻐﻪ پرتﻤﻴﻦ تﻴاتر پر ست５ژ .پﻪ
دې پﻮﻫ８５م او ﻫﻤداس ３ده چ ３گﻮﻧدې د شپ ３پﻪ دې چﻮپﻪ چﻮپتﻴا ک ３ستا د پ＋ﻮ اوازوﻧﻪ اورم
او د ژﻣﻲ پﻪ دې تروږﻣ ９ک ３ستا د سترگﻮ بر＋４ﻨا گﻮرم.
اور４دﻟﻲ ﻣ ３دي د ﻫﻐﻪ شﻬزۍ (شﻬزادگ )９پﻪ رول ک ３کار کﻮې چ ３د تاتار د خان اسﻴره
شﻮې ده .شﻬزۍ اوسﻪ او ﻧا＇ﻪ! ستﻮرى شﻪ او ＄ﻠ８５ه! خﻮ کﻪ د ﻧﻨدارچﻴاﻧﻮ ﻟﻪ خﻨدا ډک شاباسﻲ
او د سﻮﻏات شﻮو گﻠﻮﻧﻮ پﻪ زړه پﻮرې بﻮى درتﻪ د ﻫﻮ＊ﻴارۍ کﻮﻣﻪ ش５بﻪ درک７ه ،پﻪ ﻳﻮ گﻮ＊ﻪ ＄اى
ک ３ک５＋ﻨﻪ ،زﻣا ﻟﻴک وﻟﻮﻟﻪ او د پﻼر خبرو تﻪ ﻏﻮږ شﻪ.
زﻣا جراﻟ６ﻳﻨ ،３زه ستا پﻼر ﻳﻢ ،چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ .کﻠﻪ چ ３تﻪ کﻮچﻨ ９وې ،شپ ３شپ ３ستا
سرتﻪ ﻧاست وم او کﻴس ３ﻣ ３درتﻪ کﻮﻟ３؛ پﻪ ＄ﻨگﻞ ک ３د ﻳﻮ خﻮب وړي خﻮﻧدوره کﻴسﻪ ،پﻪ
د＊تﻪ ک ３د وﻳ） ＊اﻣار کﻴسﻪ ...،کﻠﻪ چ ３بﻪ ﻣ ３زړو سترگﻮ تﻪ خﻮب راﻏﻰ ،ﻧﻮ پﻪ پ５ﻐﻮر بﻪ ﻣ３
ورتﻪ وﻳﻞ＄ :ﻪ! زه ﻣ ３د ﻟﻮر پﻪ خﻮبﻮﻧﻮ ک ３ډوب ﻳﻢ.
خﻮب ﻣ ３ﻟﻴده جراﻟ６ﻳﻨ ،３خﻮب . ...ستا د سبا خﻮبﻮﻧﻪ ،ستا د ﻧﻦ ور ３＄خﻮبﻮﻧﻪ ،د
صحﻨ ３پر سر ﻣ ３ﻳﻮه ﻧجﻠ ９ﻟﻴدﻟﻪ ،پﻪ آسﻤان ک ３ﻣ ３ﻳﻮه پر＊تﻪ ﻟﻴدﻟﻪ چ ３ﻧ（ﻞ ﻳ ３او ﻧﻨدارچﻴاﻧﻮ
وﻳﻞ :ﻫﻐﻪ ﻧجﻠ ９گﻮرئ! دا د ﻫﻤاﻏﻪ زاړه س７ي ﻟﻮر ده. ...
ﻧﻮم ﻳ ３پ５ژﻧ３؟ چارﻟﻲ! ﻫﻮ ،زه چارﻟﻲ ﻳﻢ .زه ﻳﻮ زوړ س７ى ﻳﻢ .ﻧﻦ ستا وار دى .وﻧا＇ﻪ! زه پﻪ
ﻫﻐﻪ ！ﻮ！！ ،３ﻮ！ ３او شک５دﻟﻲ پتﻠﻮن ک ３ﻧ（５دم او تﻪ د شﻬزﻳﻮ پﻪ ور＋４ﻤﻴﻨﻮ جاﻣﻮ ک ３ﻧا＇ .３دا
ﻧ（اوې او تر ﻫﻐﻮ زﻳات د ﻧﻨدارچﻴاﻧﻮ د ﻻسﻮﻧﻮ پ７کا بﻪ تا کﻠﻪ اسﻤاﻧﻮﻧﻮ تﻪ ﻳﻮسﻲ＄ .ﻪ! ﻫﻠتﻪ ﻻړه
شﻪ! خﻮ کﻠﻪ ＄ﻤک ３تﻪ ﻫﻢ را＄ﻪ او د خﻠکﻮ د ژوﻧد ﻧﻨداره کﻮه!
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د تﻴارو کﻮ＇ﻮ د ﻫﻐﻮ ډﻣﻮ ژوﻧد وگﻮره چ ３پﻪ وچ ﻧس او وچﻮ ﻟﻴﻨگﻴﻮ ﻧا＇ﻲ.
زه د ﻫﻐﻮى پﻪ ډﻟ ３ک ３وم .پﻪ ﻫﻐﻮ شپﻮ ک ،３ستا د ﻣاشﻮﻣتﻮب پﻪ اﻓساﻧﻮي شپﻮ ک ３چ３
تﻪ زﻣا پﻪ آﻟﻠﻮ وﻳده ک５دې او زه بﻴا ﻫﻢ وﻳ） پات ３ک５دم ،ستا ﻣخ او ＇５رې تﻪ ﻣ ３کتﻞ او د زړه
درزﻫار ﻣ ３دې شﻤ５ره .ﻟﻪ ＄اﻧﻪ ﻣ ３پﻮ＊تﻞ :چارﻟﻲ ،آﻳا دا کﻮچﻨ ９ﻧجﻠ ９بﻪ تا وپ５ژﻧﻲ؟
تﻪ ﻣا ﻧﻪ پ５ژﻧ ،３جراﻟ６ﻳﻨ .３ﻫﻐﻪ پخﻮاﻧ ９شپ ،３ﻫﻮ ...تاتﻪ ﻣ ３کﻴس ３کﻮﻟ ،３خﻮ ﻫ（５کﻠﻪ
ﻣ ３تاتﻪ خپﻠﻪ کﻴسﻪ وﻧﻪ ک７ه .دا کﻴسﻪ پﻪ اور４دو ارزي  ...د ﻫﻐﻪ وږي اﻧسان کﻴسﻪ چ ３د ﻟﻨدن
پﻪ ډ４رو ！ﻴ＂ﻮ او سپکﻮ کﻮ＇ﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３سﻨدرې وﻳﻠ ،３ﻧ（５ده بﻪ او خﻴرات بﻪ ﻳ！ ３ﻮﻻوه .دا زﻣا
کﻴسﻪ ده.
ﻣا د ﻟﻮږې ﻣزه ＇کﻠ ３ده .ﻣا د ب ３کﻮرۍ درد گاﻟﻠﻰ او ترﻫﻐ ３زﻳات ﻣا د ﻫﻐﻪ اﻧسان رﻧ＃
احساس ک７ى چ ３ﻟﻪ ﻏروره ﻳ ３سﻤﻨدر پﻪ زړه ک＇ ３پ ３وﻫﻠ ،３خﻮ د ﻻروي د خﻴرات ﻳﻮې
سک ３د ﻫﻐﻪ ﻏرور پﻪ اوبﻮ ﻻﻫﻮ کاوه.
ﻟﻪ دې ！ﻮﻟﻮ سره سره زه بﻴاﻫﻢ ژوﻧدى ﻳﻢ او ﻟﻪ ﻣرگﻪ ﻣخک ３پﻪ ژوﻧدﻳﻮ پس ３باﻳد ＇ﻪ وﻧﻪ وﻳﻞ
شﻲ .زﻣا کﻴسﻪ ستا ﻧﻪ پکارﻳ８ي .ستا خبرې بﻪ وک７و.ستا پﻪ ﻧﻮم پس ３زﻣا ﻧﻮم را＄ﻲ ،چاپﻠﻴﻦ .پﻪ
ﻫﻤدې ﻧاﻣﻪ ﻣ ３د ＄ﻤک ３پر ﻣخ ﻟﻪ ＇ﻠﻮ＋４تﻮ کﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ زﻳات خﻠک وخﻨدول او ﻫر＇ﻮﻣره
چ ３ﻫﻐﻮى وخﻨدل ترﻫﻐﻮى ﻣا پخپﻠﻪ ډ４ر وژړل!
جراﻟ６ﻳﻨ ،３پﻪ کﻮﻣ ３ﻧ７ۍ ک ３چ ３تﻪ اوسﻴ８ي ،ﻫﻠتﻪ ﻳﻮازې ﻧ（ا او ﻣﻮسﻴﻘﻲ ﻧﻪ ده.
د ﻧﻴﻤ ３شپ ３پر ﻣﻬال چ ３د تﻴاتر ﻟﻪ پرتﻤﻴﻦ ساﻟﻮن ＇خﻪ راو ،３＄ﻫﻐﻪ شتﻤﻦ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣخ３
ﻫ５ر ک７ه چ ３ﻻسﻮﻧﻪ درتﻪ پ７کﻮي او ستاﻳﻲ دې .د ﻫﻐﻪ ！کسﻲ چﻠﻮوﻧکﻲ د حال پﻮ＊تﻨﻪ وک７ه
چ ３تا کﻮر تﻪ رسﻮي .د ﻫﻐﻪ د ﻣ５رﻣﻨ ３پﻮ＊تﻨﻪ وک７ه .کﻪ ﻣ５رﻣﻨﻪ ﻳ ３اﻣﻴدواره وي او د راتﻠﻮﻧکﻲ
ﻣاشﻮم د جاﻣﻮ پﻴس ３ﻧﻪ ﻟرې ،د پﻴسﻮ چﻴک را وباسﻪ او پﻪ پ＂ﻪ ﻳ ３د ﻫﻐ ３د ﻣ７５ه پﻪ جﻴب ک３
ک８５ده .ﻣا پﻪ پارﻳس ک ３خپﻞ د باﻧک استازي تﻪ سپار＊تﻨﻪ ک７ې چ ３ستا دا راز ﻟگ＋تﻮﻧﻪ پﻪ پ＂ﻮ
سترگﻮ وﻣﻨﻲ ،خﻮ د ﻧﻮرو ﻟگ＋تﻮﻧﻮ اړتﻴا باﻳد بﻴان ک７ې.
کﻠﻪ کﻠﻪ پﻪ سروﻳس ﻳا ﻣﻴترو ک ３پﻪ ＊ار ک ３وگر＄ﻪ .خﻠکﻮ تﻪ وگﻮره او ﻟ ８ترﻟ８ه د ور ３＄ﻳﻮ
＄ﻠ＄ ３اﻧتﻪ وواﻳﻪ چ" :３زه ﻫﻢ د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮه ﻳﻢ ".گراﻧ ３ﻟﻮرې ،تﻪ د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ډﻟ３
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＇خﻪ ﻳﻮه ﻳ ،３ﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ زﻳاتﻪ .ﻣخک ３تر دې چ ３ﻫﻨر چاتﻪ د اﻟﻮتﻠﻮ وزرې ورک７ي ،زﻳاتره
ترې ﻏبرگ ３پ ３＋ﻫﻢ اخﻠﻲ.
کﻪ کﻠﻪ ﻫﻐﻪ ＄اى تﻪ ورس５دې چ ３ﻳﻮه ش５بﻪ د خپﻠ ３ﻧ（ا ﻟﻪ ﻧﻨدارچﻴاﻧﻮ ＇خﻪ ＄ان پﻮرتﻪ
وگ ،３２ﻫﻤاﻏﻪ ﻣﻬال صحﻨﻪ پر８４ده او＄ان ژر پارﻳس تﻪ ورسﻮه .ﻣاتﻪ ﻫﻐﻪ ＄اى ＊ﻪ ﻣﻌﻠﻮم دى.
ﻫﻐﻪ ＄اى د پ７５ﻳﻮ پ７５ﻳﻮ د ﻣخﻪ د کﻮﻟﻴاﻧﻮ پسرﻟﻨ＄ ９اﻧگﻮ وه .ﻫﻠتﻪ بﻪ د ＄ان پﻪ ＇５ر ﻧ（اگرې
وگﻮرې چ ３ﻟﻪ تا ＇خﻪ ＊کﻠ ３دي ،چاﻻکﻪ دي او ﻟﻪ تاﻧﻪ ډ４رې ﻣﻐرورې دي .ﻫﻠتﻪ د "شاﻧزﻟﻴزه"
ړﻧدووﻧک ３شﻐﻠ ３ﻧشتﻪ.
د کﻮﻟﻲ ﻧ（اگرو شﻐﻠ ３ﻳﻮازې د سپﻮږﻣ ９ر１ا ده＊ .ﻪ ورتﻪ وگﻮره اﻳا ﻫﻐﻪ تر تا ＊ ３ﻧﻪ ﻧا＇ﻲ؟
گراﻧ ３ﻟﻮرې ،اﻋتراف وک７ه .تﻞ داس ３ﻳﻮ ＇ﻮک شتﻪ چ ３تر تا ﻏﻮره ﻧا＇ﻲ .تﻞ داس＇ ３ﻮک
شتﻪ چ ３تر تا ＊کﻠ ３وي.
پﻪ دې پﻮﻫﻪ شﻪ د چارﻟﻲ پﻪ کﻮرﻧ ９ک ３ﻫ（５کﻠﻪ ＇ﻮک داس ３ب ３ادبﻪ ﻧﻪ و چ ３کﻮم ب５ﻮزﻟﻲ
تﻪ ﻧاوړه خبره وک７ي.
＊اﻳﻲ زه وﻣرم او تﻪ ژوﻧدۍ واوس .３زﻣا ﻫﻴﻠﻪ داده چ ３ﻫ（５کﻠﻪ ب ３وزﻟﻪ ژوﻧد وﻧﻪ ک７ې .ﻟﻪ
دې ﻟﻴک سره ﻣﻞ ﻳﻮسپﻴﻦ چک درﻟ８５م .ﻫر＇ﻮﻣره پﻴس ３چ ３ﻏﻮاړې پک ３وﻳ ３ﻟﻴکﻪ او واﻳ３
اخﻠﻪ .خﻮ ﻫرکﻠﻪ چ ３دوه ﻓراﻧکﻪ ﻟگﻮې＄ ،اﻧتﻪ وواﻳﻪ چ ３دوﻳﻢ ﻓراﻧک زﻣا برخﻪ ﻧﻪ ده .ﻫﻐﻪ د
ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻮرکﻲ برخﻪ ده چ ３ﻧﻦ شپﻪ ورتﻪ اړتﻴا ﻟري.
د پﻴسﻮ او شتﻮ پﻪ اړه ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ درسره خبرې کﻮم چ ３زه د ﻫﻐ ３بدواﻟﻰ ＊ﻪ پ５ژﻧﻢ .ﻣا ډ４ره
ﻣﻮده پﻪ سرکس ک ３ت５ره ک７ې .تﻞ د ﻫﻐﻪ چا پﻪ اړه اﻧد＋４ﻤﻦ وم چ ３پﻪ ﻳﻮ ﻧري پ７ي تﻠﻞ ،خﻮ،
ﻟﻮرې ،دا حﻘﻴﻘت تاتﻪ واﻳﻢ چ ３د ﻧري پ７ي پﻪ پرتﻠﻪ خﻠک د ＄ﻤک ３پر ﻣخ زﻳات ﻟﻮﻳ８ي.
＊اﻳﻲ چ ３کﻠﻪ د ﻧ７ۍ ډ４ر ＊کﻠﻰ اﻟﻤاس تا وﻏﻮﻟﻮي .ﻫﻐﻪ شپﻪ بﻪ دا اﻟﻤاس تا تﻪ د سرکس د
پ７ي پﻪ ＇５ر وي او تا بﻪ ﻫرو ﻣرو وﻏﻮر＄ﻮي.
پﻪ زرو او گا１ﻮ زړه ﻣﻪ ت７ه＄ ،کﻪ د دې ﻧ７ۍ تر ！ﻮﻟﻮ ستر اﻟﻤاس ﻟﻤر دى .ﻟﻪ ﻧ５کﻪ ﻣرﻏﻪ دا
اﻟﻤاس د ﻫرچا پر ﻏاړه ＄ﻠﻴ８ي. ...
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خﻮ کﻪ کﻮﻣﻪ ورځ دې د ﻳﻮچا د ＇５رې پﻪ ﻟﻤر زړه باﻳﻠﻮد ،پاکﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره ﻳﻮ زړه اوسﻪ.
ﻣﻮر تﻪ ﻣ ３دې وﻳﻠﻲ چ ３پﻪ دې اړه درتﻪ ﻟﻴک وﻟﻴکﻲ .ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ترﻣا ＊ﻪ پ５ژﻧﻲ .ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ زړه
تﻮب د پ５ژﻧدﻧ ３ﻟپاره ترﻣا ﻏﻮره ده .پﻮﻫ８５م چ ３ستا کار ډ４ر ستﻮﻧزﻣﻦ دى.
پر ستﻴژ باﻧدې ﻟﻪ ﻧرﻳﻮ ورﻳ＋ﻤﻴﻨﻮ جاﻣﻮ ＇خﻪ پرتﻪ بﻞ ＇ﻪ ستا بدن ﻧﻪ پ＂ﻮي .د ﻫﻨر ﻟپاره اﻧسان
د ستﻴژ سرتﻪ ﻟﻮڅ ﻟﻐ ７راتﻼى شﻲ ،خﻮ ب５رتﻪ باﻳد ﻟﻪ ﻣخک＇ ３خﻪ ﻫﻢ پاک او سﻮچﻪ راک＋تﻪ
شﻲ .پﻪ دې ﻧ７ۍ ک ３داس ３ﻫ ＆５ﻏﻮره شﻰ ﻧشتﻪ چ ３ﻳﻮه ﻧجﻠ ９دې د ﻫﻐﻪ ﻟپاره خپﻞ ﻳﻮ ﻧﻮک
ﻫﻢ چاتﻪ ＊کاره ک７ي.
ﻟﻮ＇ﻮاﻟﻰ زﻣﻮږ د زﻣاﻧ ３ﻧاروﻏتﻴا ده .زه زوړ س７ى ﻳﻢ＊ ،اﻳﻲ خبرې ﻣ ３خﻨدﻧ ９اوسﻲ ،خﻮ زﻣا
پﻪ گﻮﻣان ستا ﻟﻮڅ بدن باﻳد د ﻫﻐﻪ چا برخﻪ وي چ ３تاتﻪ ﻳ ３ﻟﻮڅ روح گران دى .بده ﻧﻪ ده ،کﻪ پﻪ
دې اړه ستا ﻓکر ﻟس کاﻟﻪ د ﻣخﻪ وي ،د ستر (حجاب) ﻟﻪ ﻣﻬاﻟﻪ ﻣﻪ ډار８４ه! دا ﻟس کاﻟﻪ تا ﻧشﻲ
زړوﻻى!!!". ...

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ د ﻧ７ۍ د سﻴﻨﻤا تک７ه ﻟﻮبﻐاړى و .ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻞ تﻤثﻴﻞ ب ３شﻤ５ره خﻠک
خﻨدوﻟﻲ او ژړوﻟﻲ دي .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３شتﻪ ﻧاخﻮاﻟ ３ډ４رې ＊ ３اﻧ％ﻮر ک７ي او پﻪ
ډ４ره وړتﻴا ﻳ ３ﻧﻨدارې تﻪ وړاﻧدې ک７ي دي.
ﻟﻮر تﻪ د چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ پﻪ ﻟﻴک ک ３د ﻫﻐﻪ ﻣﻔکﻮره ډ４ره ＊ﻪ ﻏبرگﻪ شﻮې .اﻧساﻧﻲ جﻮﻫر
ﻳ ３درک ک７ى او ﻫﻐﻪ ﻳ ３خپﻠ ３ﻟﻮر تﻪ پﻮره ＇رگﻨد ک７ى دى .چارﻟﻲ اﻧساﻧﻲ درﻳ ＃تﻪ
پﻪ ارز＊ت د ﻫﻐﻪ پﻪ ساتﻨ ３ډ４ر ！ﻴﻨگار ک７ى دى .ﻟﻮر تﻪ د چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ پﻪ ﻟﻴک ک ３پﻪ
حﻘﻴﻘت ک！ ３ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ تﻪ د چارﻟﻲ پﻴﻐام ﻧﻐ＋تﻰ دى .ﻫﻐﻪ پﻪ ډ４ر جرات ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ک７ﻧﻮ
پرده پﻮرتﻪ ک７ې چ ３سرتﻪ رسﻮل ﻳ ３بشر تﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻴز ډول د شرم او رسﻮاﻳ ９خبره ده.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې پﻮرتﻪ ﻟﻴک ﻟﻪ ＄اﻧﻪ سره وﻟﻮﻟﻲ.
د ﻟﻴک ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ دې اصﻠﻲ پﻴﻐاﻣﻮﻧﻪ راوباسﻲ ،ودې ﻟﻴکﻲ او د ﻫرې ډﻟ ３استازى دې
ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي！ .ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ کﻮﻻى شﻲ پﻪ ﻣﻮضﻮع آزادې خبرې اترې وک７ي
او خپﻞ ﻧظروﻧﻪ بﻴان ک７ي.
 _٢پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې راشﻲ او ﻫر ﻳﻮ دې پﻪ خپﻞ وار پﻮرتﻪ
ﻟﻴک پﻪ خپﻠﻪ ژبﻪ وواﻳﻲ .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻏﻮږ ورتﻪ وﻧﻴسﻲ.
！ _٣ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې د پﻮرتﻪ ﻟﻴک د ﻣتﻦ ﻟﻪ ﻣخ ３د چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ د شخصﻴت پﻪ اړه
ﻓکر وک７ي او بﻴا دې ＇ﻮ تﻨﻪ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب پﻪ وار سره بﻴان ک７ي.
 _٤چارﻟﻲ چاپﻠﻴﻦ پﻪ سﻴﻨﻤا ک ３کﻤﻴ６ي او تراژﻳدې صحﻨ ３ﻟﻮبﻮﻟ .３زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻓکر
وک７ي چ ３کﻤﻴ６ي او تراژﻳدي ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ او آيا ﻣﻮخﻪ ﻳ ３ﻳﻮازې د خﻠکﻮ خﻨدول او ژړول
دي او کﻪ بﻞ ＇ﻪ؟ پﻪ دې اړه دې ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ خپﻞ ﻧظروﻧﻪ ﻟﻪ ب５ﻠگﻮ سره ﻧﻮرو تﻪ
وړاﻧدې ک７ي.
 _٥د زده کﻮوﻧکﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دې ＇ﻠﻮر تﻨﻪ (ک５داى شﻲ تر ＇ﻠﻮرو زﻳات وي) د ！ﻮﻟگﻲ
پﻪ وړاﻧدې پﻪ ﻋﻤﻠﻲ تﻮگﻪ ﻳﻮه ،ﻳﻮه کﻤﻴ６ي او تراژﻳدي ﻧﻨداره ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي .ﻧﻮر زده
کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻐﻮ اصﻠﻲ پﻴﻐام پﻪ گﻮتﻪ او ﻟﻪ خپﻞ ﻧظر سره دې وړاﻧدې ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻣرست ３پرتﻪ ﻳﻮه ﻟﻨ６ه کﻤﻴ６ي ﻳا تراژﻳدي ！ﻮ！ﻪ وﻟﻴکﻲ .د خپﻠ３
！ﻮﻟﻨ ３ﻳا وﻟس ﻣﻮجﻮد حاﻟت دې پک ３تﻤثﻴﻞ ک７ي او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ
واوروي.
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شﻠﻢ ﻟﻮست

ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ (ﻫﻴروﻳﻴﻦ)

د زﻟﻤﻴتﻮب دوره پﻪ رواﻧﻲ ﻟحاظ ډ４ره حساسﻪ دوره ده .کﻪ ﻳﻮ ＇ﻮک پﻪ دې دوره ک ３ب３
ﻻرې شﻮ ،ﻧﻮ پاﻳﻠﻪ بﻪ ﻳ ３د ډاډ وړ ﻧﻪ وي .پﻪ دې دوره ک＄ ３ﻮاﻧان ډ４ر زﻳات تر تﻘﻠﻴد او د
بﻞ د پ＋５ﻮ تر اﻏ５ز ﻻﻧدې را＄ﻲ .کﻪ پﻪ دې پ５ر ک ３ﻫﻐﻮى تﻪ پﻮره پام وﻧشﻲ＊ ،اﻳﻲ پﻪ ﻏﻴر
شﻌﻮري تﻮگﻪ پﻪ ډ４رو بدو ﻻرو روان او تر ＇ﻮ چ ３ورتﻪ د ﻟﻮﻳاﻧﻮ پام ک８５ي ،ک５داى شﻲ خپﻞ
＄ان او ！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟ ７ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ ک７ي .د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ کاروﻧﻪ او پر ﻫﻐ ３باﻧدې
روږدي ک５دل ﻫﻢ زﻳاتره ﻟﻪ ﻫﻤدې ﻣﻬاﻟﻪ پﻴﻞ ک８５ي.
 تاسﻮ بﻪ پﻪ خپﻞ گاوﻧ ６ک ３پﻪ ﻧش ３کﻮم روږدى س７ى ﻟﻴدﻟﻰ وي ،د ﻫﻐﻪ ژوﻧد درتﻪ ＇ﻨگﻪﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي؟
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د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د کاروﻧ ３پر بﻨس پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３رﻧگارﻧگ اخﻼﻗﻲ او جﻨاﻳﻲ جرﻣﻮﻧﻪ
راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي .پﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ روږدي ک５دل ﻧﻪ ﻳﻮازې د س７ي شتﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړي ،بﻠک３
！ﻮﻟﻪ کﻮرﻧ ９او آن ！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ خطر سره ﻣخاﻣخ کﻮي .دا تﻮکﻲ زﻳاتره پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ ک ３د ＊ ３％او
ﻣ７５ه د جﻼ ک５دو او د کﻮرﻧ ９د ！ﻮ！ﻪ کﻴدو ﻻﻣﻞ ک８５ي .پر ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ او اﻟکﻮﻟﻮ روږدي
ک５دل د س７ي جسﻤﻲ ،ذﻫﻨﻲ او اخﻼﻗﻲ روﻏتﻴا ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړي او س７ى پﻪ ﻳﻮ بﻴکاره او ﻟ
ﻣﻮجﻮد بدﻟﻮي .ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３د ﻣسﻮوﻟﻴت احساس ﻧﻪ کﻮي ،بﻠک ３د خپﻠ ３کﻮرﻧ９
حﻴثﻴت ﻫﻢ ﻟﻪ گﻮاښ سره ﻣخاﻣخ کﻮي .پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻳﻮ شﻤ５ر شراﻳطﻮ د چﻤتﻮ ک５دو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
اﻧسان د ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ کاروﻟﻮ اختﻪ ک８５ي چ＇ ３رگﻨد جرم گ２ﻞ ک８５ي .د دې تﻮکﻮ
د کاروﻧ ３ﻣخﻪ باﻳد وﻧﻴﻮل شﻲ .پر ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ او اﻟکﻮﻟﻮ باﻧدې د ﻳﻮه ﻏ７ي روږدي ک５دل
کﻮﻻى شﻲ پﻪ ﻣستﻘﻴﻢ ډول د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ او کﻮچﻨﻴاﻧﻮ پﻪ چال چﻠﻨد اﻏ５ز وک７ي او ﻟﻪ ﻧشﻪ ﻳﻲ
تﻮکﻮ سره د ﻫﻐﻮى د ﻣﻴﻨ ３ﻻﻣﻞ شﻲ .کﻪ د روږدي کﻴدا ﻻﻣﻞ ﻳ ３ﻧشﻲ ،خﻮ بﻴا ﻫﻢ د کﻮرﻧ９
پر اخﻼﻗﻲ وضﻌ ３باﻧدې ﻧاوړه اﻏ５ز کﻮي .روږدې ﻣﻮر ﻳا پﻼر ﻳﻮازې د خپﻠ ３ﻧش ３پﻪ سﻮچ
ک ３وي او د خپﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ پﻪ ﻧسبت د ﻣسﻮوﻟﻴت احساس ﻧﻪ کﻮي.
ﻫﻴروﻳﻴﻦ ﻳﻮ ډ４ر ﻗﻮي او ﻣرگﻮﻧﻲ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ دي .د ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ پﻨ％ﻪ برابره ﻣسﻤﻮﻣﻮوﻧکﻰ
زور ﻟري او ډ４ر ژر پرې س７ى روږدى ک８５ي .ﻟﻪ اپﻴﻨﻮ ＇خﻪ ﻻس تﻪ را＄ﻲ .پﻪ  ١٨٧٤م
کال ک ３ﻳﻮ اﻧگﻠﻴسﻲ پﻮه کشﻒ ک .７پﻪ ١٨٩٠م .کال ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر جرﻣﻨﻲ پﻮﻫاﻧﻮ پرې ﻧﻮې
＇７５ﻧ ３وک７ې او دا تﻮکﻰ ﻳ ３پر ﻧري رﻧ ＃او تﻨﻔسﻲ ﻧاروﻏﻴﻮ اختﻪ کساﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ پر
ﻼ پر ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ باﻧدې د روږدو
ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ روږدو کساﻧﻮ تﻪ تجﻮﻳز ک .７پﻪ ١٩٩٠م .کال ک ３ﻋﻤ ً
کساﻧﻮ ﻟپاره وکارول شﻮ .دا ﻳﻮ ډ４ر ﻗﻮي ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻰ دى.
ﻟکﻪ د ﻣخﻪ چ ３ﻣﻮ ووﻳﻞ د ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ پﻨ％ﻪ برابره ﻣسﻤﻮﻣﻮوﻧکﻰ دى ،ﻧﻮ د ﻳﻮ روﻏتﻴاﻳﻲ
تﻮکﻲ پﻪ تﻮگﻪ وپ５ژﻧدل شﻮ؛ ＄کﻪ کﻠﻪ چ ３بﻪ پر ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ باﻧدې روږدو کساﻧﻮتﻪ ورکﻮل ک５ده،
د ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ اﻏ５ز بﻪ ﻳ ３ډ４ر ژر ﻟﻴرې کاوه ،خﻮ وروستﻪ د ډاک＂راﻧﻮ پام دې ！کﻲ تﻪ واو＊ت چ３
دا تﻮکﻲ تر ﻧﻮرو تﻮکﻮ ＇ﻮ ＇ﻮ وارې خطرﻧاک او ﻣرگﻮﻧﻲ دي .ﻟﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻨﻮ ＇خﻪ ﻳ ３د روږدي
ک５دو ＄ﻮاک زﻳات دى؛ ＄کﻪ  ٦٠ﻣﻴﻠﻲ گراﻣﻪ ور＄ﻨﻰ ﻟگ＋ت ﻳ ３س７ى پﻪ دوو اووﻧﻴﻮ ک３
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پﻪ بشپ ７ډول روږدى کﻮي .پﻪ روږدي س７ي ک ３ﻟﻪ ＇ ٨خﻪ تر  ١٢ساﻋتﻮﻧﻮ وروستﻪ ب５رتﻪ د
ﻫﻐ ３کاروﻧ ３تﻪ زﻳاتﻪ ﻟ５ﻮاﻟتﻴا پﻴدا ک８５ي .ﻟﻪ ﻫﻴروﻳﻴﻨﻮ ＇خﻪ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ  ١٨٩٨م
کال ک ３د سپﻴﻦ رﻧگﻪ پﻮډرو پﻪ تﻮگﻪ کار واخﻴستﻞ شﻮ او ورو ،ورو ورسره د اخﻴستﻮﻧکﻮ
جسﻤﻲ او رواﻧﻲ ت７او پﻴدا شﻮ .د دې تﻮکﻲ پﻪ ﻧﻪ تر ﻻسﻪ ک５دو روږدي شخص تﻪ کاﻧگ ،３د
＄ان خﻮږ ،سربداﻟﻲ ،د بدن د دﻓاﻋﻲ سﻴستﻢ کﻤزورتﻴا ،خپگان ،ﻣ７اوﻳتﻮب او ﻏﻠﻰ واﻟﻰ،
د کﻤزورۍ احساس ،سختﻪ ﻟ７زه ،د او＊کﻮ او پﻮزې بﻬ５دل ،جﻨسﻲ کﻤزوري او د حاﻓظ３
کﻤزوري ،د ست７ﻳا او ستﻮﻣاﻧ ９احساس او ﻧس ﻧاستﻰ پﻴدا ک８５ي .کﻪ پر ﻫﻴروﻳﻴﻨﻮ باﻧدې
روږدي شخص تﻪ تر  ٣٦ساﻋتﻮﻧﻮ پﻮرې ﻫﻴروﻳﻴﻦ ورﻧﻪ ک７اى شﻲ ،ﻻس او پ ３＋ﻳ ３سخت３
رپﻴ８ي ،خﻮب ﻧﻪ ور＄ﻲ او ﻟﻪ ارادې پرتﻪ کﻮکارې وﻫﻲ .ست７ﻳا او ب５حاﻟﻲ پرې ﻏﻠبﻪ ﻣﻮﻣﻲ
او آن تر دې چ ３ﻟﻪ ＄اﻳﻪ سر ﻧشﻲ پﻮرتﻪ کﻮﻻى .کﻪ دا کار ﻟ ８دوام وﻣﻮﻣﻲ ،ﻧﻮ د ﻣرگ خطر
ﻳ ３شتﻪ دى.
د شﻤ５رﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻧ７ۍ د اپﻴﻨﻮ زﻳاتﻪ برخﻪ پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３تﻮﻟﻴدﻳ８ي .ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ د
روږدو کساﻧﻮ شﻤ５ر ﻫﻢ پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３زﻳات او ﻟﻪ ﻳﻮې ور ３＄ﻧﻪ بﻠ ３تﻪ ﻻپس ３ډ４رﻳ８ي .د
شﻤ５رﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３پر ﻫﻴروﻳﻴﻨﻮ باﻧدې زﻳاتره روږدي اشخاص ＄ﻮاﻧان دي چ ３ﻟﻪ ٣٠ – ١٨
کﻠﻮﻧﻮ پﻮرې ﻋﻤر ﻟري .پر ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ باﻧدې د اختﻪ کساﻧﻮ د ﻣ７ﻳﻨ ３شﻤ５ر پﻪ ﻫﻐﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک３
ډ４ر زﻳات دى چ ３ﻫﻠتﻪ د کﻮکﻨارو کرکﻴﻠﻪ ک８５ي او اپﻴﻦ تﻮﻟﻴد８４ي.
ﻧﻦ دې ﻣرگﻮﻧﻮ تﻮکﻮ ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ او د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ﻣرکزوﻧﻮ تﻪ ﻻره پﻴدا ک７ې او زﻣﻮږ د زړه ！ﻮ！３
ﻣاشﻮﻣان او تﻨکﻲ ＄ﻮاﻧان پرې اختﻪ ک８５ي .پدې برخﻪ ک ３د ﻣﻴﻨدو ،پﻠروﻧﻮ او ＊ﻮوﻧکﻮ دﻧده
ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ ده .ﻫﻐﻮى باﻳد پرې ﻧﻪ ږدي چ ３د زړوﻧﻮ ！ﻮ！ ３او د سترگﻮ کس ３ﻳ ３د دې چ＂ﻠﻮ
تﻮکﻮ پﻪ کاروﻧ ３اختﻪ شﻲ .باﻳد د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﻣرگﻮﻧﻲ او خطرﻧاکﻮ پاﻳﻠﻮ ＇خﻪ ﻳ ３خبر ک７ي.
د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ احکام！ ،ﻮﻟﻨﻴز او اﻗتصادي او د طبابت ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻫﻐﻮى بدﻧﻲ او
روحﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻪ ورتﻪ بﻴان ک７ي .د ﻫﻐﻮ خﻠکﻮ حاﻟت دې ورتﻪ پﻪ خپﻠﻮ سترگﻮ ورو＊ﻴﻲ چ３
ﻋﻤﻼ ﻳ！ ３ﻮﻟﻨﻴز ،اﻗتصادي او روﻏتﻴاﻳﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻟﻴدﻟﻲ دي او د کﻮرﻧ ９او ！ﻮﻟﻨ ３د شرم ﻻﻣﻞ او
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د اوږو بار ﻳ ３گر５＄دﻟﻲ دي .پﻪ ﻫﻤدې تﻮگﻪ گران زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３او کﻮرﻧ９
ﻏ７ي ،خپﻠﻮان ،ﻣﻠگري او اﻧ６ﻳﻮاﻻن د دې تﻮکﻮ ﻟﻪ روﻏتﻴاﻳﻲ ،اﻗتصادي او ！ﻮﻟﻨﻴزو زﻳاﻧﻮﻧﻮ او
پﻪ ت５ره بﻴا د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د راک７ې ورک７ې ،کاروﻧ ３او پ５ر او
پﻠﻮر ﻟﻪ ﻧارواواﻟﻲ ＇خﻪ خبر ک７ي .د احساس ﻟروﻧکﻮ ＄ﻮاﻧاﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ دې ﻫﻐﻪ پﻴﻐاﻣﻮﻧﻪ د تبﻠﻴﻎ،
خبرو اترو ،ﻟﻴکﻨﻮ او ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻻرې د خپﻠﻮ ﻫ５ﻮادواﻟﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ تﻪ ورورسﻮي چ ３د سگر！ﻮ،
ﻧسﻮارو ،چﻠﻢ ،اپﻴﻦ ،ﻫﻴروﻳﻴﻦ ،ﻣﻮرﻓﻴﻦ او ﻧﻮرو ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ اړه ﻳ ３پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３زده
ک７ي دي.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ کاروي او ﻟﻪ ﻫﻐ ３پرتﻪ ژوﻧد ﻧشﻲ کﻮﻻى ،د روږدي ﻳا ﻣﻌتاد
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي .ﻟﻪ بده ﻣرﻏﻪ پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د ﻣﻌتادﻳﻨﻮ شﻤ５ر ورځ پﻪ ورځ زﻳاتﻴ８ي .زﻳاتره
دا ﻫﻐﻪ ＄ﻮاﻧان دي چ ３ﻋﻤروﻧﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ＇ ١٨خﻪ تر  ٣٥کﻠﻮﻧﻮ پﻮرې دي .خﻠک ﻫﻐﻮى د
ﻫﻴروﻳﻴﻨﻲ ﻳا پﻮډري پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادوي .پﻮډرﻳان ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨ＇ ３خﻪ وتﻠﻲ خﻠک دي .خﻠک ور＇خﻪ
کرکﻪ کﻮي او د ﻳﻮ ﻣجرم س７ي پﻪ سترگﻪ ورتﻪ گﻮري .ﻫﻐﻮى د خپﻞ ＄ان د＊ﻤﻨان او د ！ﻮﻟﻨ３
د اوږو بار دي .پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３روږدي کسان ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دي چ ３رواﻧﻲ ستﻮﻧزې ﻟري؛ د
ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ﻟﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ خبر ﻧﻪ دي؛ ﻟﻪ ﻧاسﻤﻮ خﻠکﻮ سره ﻧاستﻪ وﻻړه ﻟري؛ ！ﻮﻟﻨﻴز او
اﻗتصادي ﻣحروﻣﻴت ﻟري؛ د کﻮرﻧﻴﻮ ستﻮﻧزو ﻟﻪ ک７او سره ﻻس او گر４ﻮان وي؛ ﻣﻴﻨدې او
پﻠروﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻫﻤ５شﻨﻲ تاوترﻳخﻮاﻟﻲ ک ３ژوﻧد کﻮي او پﻪ ﻏﻴر ارادي تﻮگﻪ د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ
دام ک ３ﻧ＋تﻲ وي .د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻮﻟﻮ اﻓرادو ،دوﻟتﻲ او ﻧا دوﻟتﻲ ﻣﻮسسﻮ گ ６ﻣسؤوﻟﻴت دى ،ﻳﻮ
ﻟﻪ بﻞ سره پﻪ گ６ه ﻟﻪ روږدو کساﻧﻮ سره ﻣرستﻪ وک７ي چ ３ﻟﻪ دې ﻣرگﻮﻧﻲ رﻧ＇ ＃خﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ
راوباسﻲ .ﻫﻤدا شان ﻫ（ﻪ وک７ي پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د کﻮکﻨارو د کرک５ﻠ ３ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ چ ３د دې
ﻣرگﻮﻧﻮ تﻮکﻮ زﻳ８ووﻧک ３ده＄ .ﻮاﻧاﻧﻮ او وزگارو خﻠکﻮ تﻪ د کار ﻻزم ﻓرصتﻮﻧﻪ چﻤتﻮ ک７ي؛
پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３پر ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د روږدو کساﻧﻮ ﻟپاره د درﻣﻠﻨ ３ﻻرې چارې برابرې ک７ي چ３
د تﻞ ﻟپاره ﻟﻪ دﻏﻪ رﻧ＇ ＃خﻪ خپﻠﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ وژﻏﻮري.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١د زده کﻮوﻧکﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دې ＇ﻮ تﻨﻪ پﻪ وار پر ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻧشﻮ باﻧدې د اختﻪ کساﻧﻮ ژوﻧد
او حرکتﻮﻧﻪ تﻤثﻴﻞ ک７ي.
 _٢پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３پر ﻧشﻮ باﻧدې د اختﻪ کساﻧﻮ شخصﻴت او د ﻫﻐﻮى ！ﻮﻟﻨﻴز درﻳ＇ ＃ﻨگﻪ وي؟
＇ﻮ تﻨﻪ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې د ﻫﻐ ３پﻪ اړه خبرې وک７ي.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻳﻮه ﻏﻮﻧ６ه جﻮړه ک７ي .د ﻏﻮﻧ６ې ﻣشر ،د ﻣشر ﻣرستﻴال،
ﻣﻨشﻲ او وﻳاﻧد دې د راﻳﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３و！اکﻲ .پﻨ％ﻪ تﻨﻪ وﻳﻨاوال دې د ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ پﻪ
اړه خبرې وک７ي .د ﻏﻮﻧ６ې پﻪ پاى ک ３د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د کر کﻴﻠ ،３تجارت ،ﻟ８５د او پر ﻫﻐ３
باﻧدې د روږدي ک５دا پﻪ اړه دې ﻳﻮ پر４ک７ه ﻟﻴک ﻏﻮﻧ６ې تﻪ وړاﻧدې ک７ي .ک５داى شﻲ د زده
کﻮوﻧکﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ تﻦ د ﻏﻮﻧ６ې بﻬﻴر وارزوي او رﻏﻨده وړاﻧدﻳزوﻧﻪ وک７ي.
 _٤کﻪ ستاسﻮ پﻪ چﻢ او گاوﻧ ６ک ３پر ﻧش ３کﻮم اختﻪ س７ى اوسﻴ８ي ،تاسﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره ＇ﻨگﻪ
چﻠﻨد کﻮئ او خپﻠﻮ ﻣﻠگرو او کﻠﻴﻮاﻟﻮ تﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره د چﻠﻨد پﻪ اړه ＇ﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ کﻮئ؟
درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ ﻧظروﻧﻪ واوري او ﻫﻐﻪ دې تﻮحﻴد او ﻧﻮرو تﻪ دې
وړاﻧدې ک７ي.
 _٥پر ﻧش ３روږدى ﻳا ﻣﻌتاد چاتﻪ وﻳﻞ ک８５ي؟ پر ﻧش ３باﻧدې د روږدي ک５دو ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ کﻮم
دي؟ زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد ＇ﻮﻣره ﻟﻪ دې ستﻮﻧزې سره ﻻس او گر４ﻮان دى؟ د زده کﻮوﻧکﻮ درې ډﻟ３
دې پر دې ﻣﻮضﻮﻋاتﻮ بحث وک７ي او خپﻞ ﻧظروﻧﻪ دې ！ﻮل ！ﻮﻟگﻲ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

د برﻳاﻟﻴتﻮب شرط د پﻴاوړې ارادې ﻟرل دي .تصﻤﻴﻢ د بري ﻟﻮﻣ７ى
شرط دى.
((د ور ３＄ﻳﻮه خبره))
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کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮکﻨارو د کرکﻴﻠ ３د ﻣخﻨﻴﻮي او بزگراﻧﻮ تﻪ د ﻗﻨاﻋت ورکﻮﻟﻮ پﻪ اړه خپﻞ
ﻧظر پﻪ ﻳﻮې ﻣﻘاﻟ ３ک ３وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ واوروي.
ﻻﻧدې شﻌر وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:

ســﻴﻢ و زر پﻪ ﻣﻠک ک ３ﻧﻪ ﻟرم ﻧادار ﻳﻢ
وظﻴﻔــﻪ د حــﻖ ﻟــﻪ دره رارســﻴ８ي
د ﻣخ آب ﻣ ３پﻪ ســﻮال ســره تﻮى ﻧشﻮ
ﻗﻨاﻋــت ﻟــﻪ ﻧــا اﻫﻼﻧــﻮ بــ ３پــروا ک７م
دار ﻣــدار د ﻫ５ــ＆ ظاﻟﻢ کﻮﻻى ﻧشــﻢ
تــر ﻫﻤــاى بﻠﻨد ﻧظــر ﻳﻢ کﻪ بــاور ک７ې
ﻧﻪ ﻣ／س ﻳﻢ چ ３پر ﻏﻮړه کاســﻪ ﻣ＋ﻠﻢ
ﻧــﻪ پر＄ان باﻧدې ﻣﻨــت د ﻫر ﻧاﻣرد ږدم
ﻣﻤﻠکت د ﻧﻮﻣﻴدۍ ﻣ ３رب ﻧصﻴب ک７
د اﻏﻴار پﻪ صــﻮرت اور ﻳﻢ چ ３ﻟ／ﻴ８م
بﻨده －ــﻲ د بﻞ صاحب را＇خﻪ ﻧشــﻲ

پــﻪ دوﻟــت د زړه تر حــده دﻧﻴــا دار ﻳﻢ
کﻠﻪ ســپﻲ ﻏﻮﻧدې طاﻣــﻊ د بﻞ د ﻳار ﻳﻢ
پﻮشــ５ده پﻪ صدف در ﻏﻮﻧدې آبدار ﻳﻢ
پﻪ دې －ﻨج ســره سرخروى ﻟکﻪ اﻧار ﻳﻢ
＄کﻪ تﻞ د ﻫر خﻮدبﻴﻦ د ستر－ﻮ خار ﻳﻢ
کر－س ﻧﻪ ﻳﻢ چــ ３جﻴﻔ ３تﻪ ﻫﻮادار ﻳﻢ
ﻧــﻪ دﻋــﻮت وتــﻪ د چــا پــﻪ اﻧتظــار ﻳﻢ
ﻧﻪ ﻳﻢ خــر چ ３د －ازر پــﻪ جاﻣﻮ بار ﻳﻢ
پﻪ ﻣﻌﻨــا ک ３پــﻪ راحت تر شــﻬرﻳار ﻳﻢ
ﻟکــﻪ －ﻞ تــر و تــازه پــﻪ ﻻس د ﻳار ﻳﻢ
خاص بﻨــده زه پﻴر ﻣحﻤد د کرد－ار ﻳﻢ
پﻴر ﻣحﻤد کاک７

د ﻧﻮرو پﻪ ﻋﻴبﻮﻧﻮ ستر ３－پ＂ ３ک７ئ ،پر ＄اى ﻳ ３خپﻠﻮ ﻋﻴبﻮﻧﻮ تﻪ پام وک７ئ .ﻫﻐﻪ
ﻓرصت چ ３د ﻧﻮرو د ﻋﻴبﻮﻧﻮ پﻪ سپ７ﻟﻮ ک ３ت５روئ ،پﻪ ﻫﻐ ３ک ３خپﻞ ﻋﻴبﻮﻧﻪ اصﻼح
ک７ئ.
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ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست

درواﻏجﻨﻪ وﻧﻪ

ﻫره اﻧساﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ د اخﻼﻗﻮ ﻳﻮه ！ﻮﻟگﻪ ﻟري .دا اخﻼق د ﻫﻐ！ ３ﻮﻟﻨ ３بﻨس＂ﻴز ارز＊تﻮﻧﻪ جﻮړوي؛
د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻏ７و پﻪ ور＄ﻨﻴﻮ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻮ ک ３را＇رگﻨدﻳ８ي او بشري بﻨس پﻴاوړى کﻮي .اخﻼق دوه
اړخﻪ ﻟري :ﻧ５ک او بد .ﻧ５ک اخﻼق پﻪ ﻫر ＄اى او ﻫره ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ﻣﻨﻠﻲ وي .بد اخﻼق د ﻫﻴچا
ﻧﻪ خﻮ＊ﻴ８ي او کرکﻪ ترې کﻮي .د ！ﻮﻟﻨﻴزو ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ک５داى شﻲ پﻪ ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ﻳﻮ کار
د ﻣﻨﻔﻲ اخﻼﻗﻮ پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３وشﻤ５رل شﻲ ،خﻮ بﻴا ﻫﻤدا کار پﻪ ﻧﻮرو ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻮ ک ３د ﻫﻐ！ ３ﻮﻟﻨ３
د ﻣﻌﻴاروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻧاوړه ﻧﻪ برﻳ＋ﻲ .ﻟﻪ دې سره سره داس ３اخﻼق شتﻪ چ ３پﻪ ！ﻮﻟﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ او
ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻮ ک ３ورتﻪ پﻪ ﻳﻮه سترگﻪ کتﻞ ک８５ي .ر＊تﻴﻨﻮﻟﻲ ،صداﻗت ،ب＋ﻨﻪ ،ﻣﻴ７اﻧﻪ او دې تﻪ ورتﻪ ﻧﻮر
د ﻏﻮره اخﻼﻗﻮ داس ３ب５ﻠگ ３دي چ ３ﻫر شخص ،ﻫرې ！ﻮﻟﻨ ３او ﻫر ﻓرﻫﻨگ تﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي .ﻟﻪ
بﻠ ３خﻮا دروغ ،ﻣﻨاﻓﻘت ،پﻪ وﻋده ﻧﻪ وﻓا ،ﻏﻼ ،ﻏﻴبت او ﻧﻮر داس ３ک７ﻧ ３دي چ ３د ﻧ７ۍ پﻪ ！ﻮﻟﻮ
وﻟسﻮﻧﻮک ３ﻧاوړه بﻠﻞ ک８５ي .دﻟتﻪ د خﻴاﻧت او دروﻏﻮ د زﻳان پﻪ اړه د "کﻠﻴﻠﻪ او دﻣﻨﻪ" ﻟﻪ کتاب ＇خﻪ
ﻳﻮه کﻴسﻪ راوړل ک８５ي.واﻳﻲ ترﻫﻐﻪ چ ３بدي شتﻪ ،ﻧﻴک ３پات ３ک８５ي او تر ﻫﻐﻪ چ ３تﻮرتﻢ وي ،ر１ا
خپﻞ رﻧ ，ﻟﻪ ﻻسﻪ ﻧﻪ ورکﻮي.
تاسﻮ پﻮﻫ８５ئ چ ３د دروﻏﻮ ﻳا ﻣﻨاﻓﻘت پاﻳﻠﻪ ＇ﻪ شﻰ ده؟
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د اوړي －رﻣﻲ وه .کرﻳﻢ او جﻤال پﻪ ﻳﻮې د＊ت ３ک ３روان وو .چ５رتﻪ کﻠﻰ ،کﻮر او وداﻧﻲ
ﻧﻪ ﻟﻴدل ک５ده .کرﻳﻢ تر جﻤال ﻟ＇ ８ﻪ ډﻧ／ر او ساده و .ﻫﻐﻪ ﻣخک ３او جﻤال ورپس ３روان
و .کرﻳﻢ شاتﻪ وکتﻞ ،ډ４ره ﻻر ﻳ ３وﻫﻠ ３وه .د د＊ت ３پﻪ ش／ﻮ ک ３ﻳ ３د خپﻠﻮ پ＋ﻮ پﻠﻮﻧﻪ وﻟﻴدل
چ ３د ﻣﻴ８ﻳاﻧﻮ د ﻻرې پﻪ ＇５ر ﻳ ３ﻳﻮه ﻧرۍ ﻻره جﻮړه ک７ې وه .کﻠﻮ او باﻧ６و تﻪ ﻟ８ه ﻻر پات３
وه＇ .ﻮ دﻗﻴﻘ ３وروستﻪ ﻫﻠتﻪ رس５دل＊ .ار کﻠﻮ تﻪ ﻧژدې پروت و .کرﻳﻢ ودر４د او جﻤال تﻪ ﻳ３
ووﻳﻞ" :ﻟ８ه ﻻر پات ３ده .کﻠﻮ تﻪ چ ３ورس５دو ،ﻟ８ه دﻣﻪ بﻪ وک７و ،بﻴا بﻪ خپﻠﻮ کﻮروﻧﻮ تﻪ ﻻړ شﻮ.
د سخت باد او تﻮپان ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻮ او＊ان ورک شﻮل .ﻧﻪ پﻮﻫﻴ８و اوس بﻪ چ５رتﻪ وي .ژوﻧدي
بﻪ وي کﻪ کﻮم ＄ﻨاور بﻪ خﻮړﻟﻲ وي؟" جﻤال چ ３ﻟﻪ ست７ﻳا ﻳ ３سا تﻨ／ﻪ ،تﻨ／ﻪ ک５ده ،ووﻳﻞ:
"زﻣﻮږ ！ﻮﻟﻪ شتﻤﻨﻲ ﻫﻤاﻏﻪ او＊ان وو ،ﻧﻮر ＇ﻪ ﻧﻪ ﻟرو .ﻧﻪ پﻮﻫﻴ８م ＇ﻪ وک７و .کاشک ３پﻴدا ک７ى
ﻣﻮ واى".
کرﻳﻢ ووﻳﻞ" :چ５رتﻪ دې ﻟ＂ﻮل؟ تﻪ ＇ﻪ پﻮﻫ８５ې چ ３ﻫﻐﻪ چ５رتﻪ تﻠﻠﻲ دي؟" جﻤال پﻪ ﻧﻬﻴﻠ９
ووﻳﻞ" :ﻧﻪ پﻮﻫ８５م ،خﻮ زړه ﻣ ３پﻪ او＊اﻧﻮ پس ３سﻮ＄ﻲ".
ﻟ ８وروستﻪ کﻠﻲ تﻪ ورس５دل .ﻫﻠتﻪ ﻳ ３ﻳﻮه چﻴﻨﻪ وﻟﻴده .د چﻴﻨ ３د پاسﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ وﻧﻪ وﻻړه
وه＇ .اﻧ ３／او ＊اخﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻫرې خﻮاتﻪ ﻏ％ﻴدﻟﻲ وو .ﻳخ سﻮرى و .تر وﻧ ３ﻻﻧدې ﻳخﻪ چﻴﻨﻪ
وه .چﻴﻨ ３تﻪ ﻻړل ،د د＊ت ３تﻮدوخ ３ډ４ر ت８ي ک７ي وو .ﻟﻮﻣ７ى ﻳ ３ﻣخ او ﻻسﻮﻧﻪ پر４ﻤﻨ％ﻞ بﻴا
ﻳ ３اوبﻪ و＇＋ﻠ .３کرﻳﻢ ووﻳﻞ" :خداﻳﻪ ،د اوبﻮ پﻪ ＇５ر ستر ﻧﻌﻤت ﻧشتﻪ!" جﻤال پﻪ ！ﻮکﻮ ورتﻪ
ووﻳﻞ" :ﻳﻮ ورک شﻮى اوښ ﻫﻢ ﻧﻪ؟"
کرﻳﻢ پﻪ ترﻳﻮ تﻨدي ورتﻪ ووﻳﻞ" :آه ،د زړه پر ！پ ﻣ ３ﻣاﻟ／ﻪ ﻣﻪ دوړوه!"
کرﻳﻢ او جﻤال دواړه ډ４ر ست７ي شﻮي وو .خﻮب ورتﻪ ورﻏﻰ .وﻳده شﻮل＇ .ﻮ ساﻋتﻪ ت５ر
شﻮل .کرﻳﻢ ستر ３－وﻏ７وﻟ .３ﻣﻴده ﻣﻴده باران ور４ده .زړه ﻳ ３ﻧﻪ ک５ده چ ３پا＇８５ي ،خﻮ باﻳد
خپﻠﻮ کﻮروﻧﻮ تﻪ ﻳ＄ ３اﻧﻮﻧﻪ رسﻮﻟﻲ واى .ودر４د ،ﻣﻼ ﻳ ３تاوه راتاوه ک７ه ،ست７ﻳا ﻳ ３واﻳستﻪ.
ﻣخاﻣخ ﻳ ３ستر ３－پﻪ ﻳﻮې ک（ﻮړې وﻟ５／دې .ورﻏﻰ او پﻮرتﻪ ﻳ ３ک７ه .ک（ﻮړه درﻧﻪ وه .وﻳ３
＇ﻨ６ﻟﻪ ،د سکﻮ ترﻧ／ار ﻳ ３واور４د .ک（ﻮړه ﻳ ３ب５رتﻪ ک７ه" .او خداﻳﻪ ،سره زر!" باور ﻳ ３ﻧﻪ ک５ده.
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ک（ﻮړه ﻟﻪ سرو زرو ډکﻪ وه .د او＊اﻧﻮ ﻏﻢ ﻳ ３ﻟﻪ ﻳاده ووت .پﻪ دې سرو زرو سﻠ／ﻮﻧﻪ او＊ان
ک５دل .جﻤال تﻪ ورﻏﻰ او ﻏ ８ﻳ ３ورتﻪ وک" :７جﻤاﻟﻪ ،جﻤاﻟﻪ ،پا＇８５ه!" جﻤال پﻪ ډډه واو＊ت،
ستر ３－ﻳ ３پراﻧﻴست .３کرﻳﻢ تﻪ ﻳ ３وکتﻞ .ب５رتﻪ ﻳ ３ستر ３－پ＂ ３ک７ې .کرﻳﻢ بﻴا وخﻮ＄ﻮﻟﻮ او
ورتﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ" :پا＇８５ه! و－ﻮره چ＇ ３ﻪ شﻰ ﻣ ３ﻣﻮﻧدﻟﻰ ،پا＇８５ه!"
جﻤال ستر ３－وﻏ７وﻟ .３د کرﻳﻢ پﻪ ﻻس ک ３ﻳ ３ک（ﻮړه وﻟﻴده .کرﻳﻢ ک（ﻮړه وخﻮ＄ﻮﻟﻪ .د
سکﻮ ترﻧ／ار بﻴا پﻮرتﻪ شﻮ .جﻤال ！ﻮپ ک ７اوک（ﻮړې تﻪ ﻳ ３ﻻس ک .７خﻮب ﻳ ３ﻧﻪ ﻟﻴده ،پﻪ
ر＊تﻴا د سرو زرو ک（ﻮړه وه .وﻳ ３پﻮ＊تﻞ" :دا ک（ﻮړه دې ﻟﻪ کﻮﻣﻪ ک７ه؟ ﻫﻐﻪ چ５رتﻪ وه؟"
د کرﻳﻢ خﻮﻟﻪ ﻟﻪ خﻨدا ډکﻪ وه .وﻳ ３وﻳﻞ" :تر ﻫﻐ ３ډبرې ﻻﻧدې .ﻟﻮﻣ７ى ﻣ ３واﻧ５／رل
چ ３چا بﻪ اﻳ ３＋وي ،ﻫاخﻮا دې خﻮا ﻣ ３وکتﻞ ،ﻫ（５ﻮک ﻣ ３وﻧﻪ ﻟﻴده .ﻓکر ﻣ ３وک ７چ３
خداى د او＊اﻧﻮ بدﻟﻪ راک７ې ده".
جﻤال تﻪ ＄ﻤک＄ ３اى ﻧﻪ ورکاوه .ﻧاکرار و .وﻳ ３وﻳﻞ" :تﻪ ر＊تﻴا واﻳ３؟ اوس ﻧﻮ دا زﻣﻮږه
ک（ﻮړه ده؟ ＊ﻪ بﻪ دا وي چ ３پﻪ اړه ﻳ ３سﻮچ وک７و!"
کرﻳﻢ ډ４ر ساده س７ى او پﻪ ﻣﻠ／رتﻮب ک ３وﻓادار و＄ .ﻮاب ﻳ ３ورک" :７سﻮچ تﻪ اړتﻴا ﻧشتﻪ.
اوس ﻳ ３پﻪ خپﻞ ﻣﻨ ＃ک ３وﻳشﻮ .ﻧﻴﻤ ３ﻳ ３ستا او ﻧﻴﻤ ３ﻳ ３زﻣا".
جﻤال خپﻞ ﻣﻠ／رى ＊ﻪ پ５ژاﻧده او د ﻫﻐﻪ ساده －ﻲ ورتﻪ ＊ﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه .ﻓکر ﻳ ３وک ７او
وﻳ ３وﻳﻞ" :ﻣا تﻪ ﻳﻮ چﻞ راﻏﻰ .کﻪ ！ﻮﻟﻪ ک（ﻮړه کﻮر تﻪ ﻳﻮسﻮ＊ ،اﻳﻲ خﻠک راباﻧدې پﻮه شﻲ
او د ﻏﻼ －ﻮﻣان راباﻧدې وک７ي .اوس بﻪ ﻟ８ې ترې واخﻠﻮ او ﻧﻮرې بﻪ تردې وﻧ ３ﻻﻧدې ＊خ３
ک７و .ﻫر کﻠﻪ چ ３ﻣﻮ ورتﻪ اړتﻴا پﻴدا کﻮﻟﻪ ،را＄ﻮ بﻪ او ﻟ８ې ،ﻟ８ې پﻪ ترې اخﻠﻮ".
کرﻳﻢ ورسره وﻣﻨﻠﻪ .ﻟ８ې سک ３ﻳ ３واخﻴست ３او ﻧﻮره ک（ﻮړه ﻳ ３تر ﻫﻤاﻏ ３ﻏ＂ ３وﻧ３
ﻻﻧدې پﻪ ﻳﻮ ＄اى ک＊ ３خﻪ ک７ه .ډبرې ﻳ ３ورباﻧدې کﻴ＋ﻮدې .د او＊اﻧﻮ د ورک５دو ﻏﻢ ﻳ ３ﻟﻪ
ﻳاده ووت .خﻮشحال ،خﻮشحال کﻮروﻧﻮ تﻪ رﻫﻲ شﻮل.
＇ﻮ اوﻧ ９ت５رې شﻮې .جﻤال خپﻠ ３پﻴس ３خﻼص ３ک７ې .ﻧﻮرو پﻴسﻮ تﻪ ﻳ ３اړتﻴا پﻴدا ک７ه.
د خپﻠ ３ﻧﻘش ３د پﻠﻲ ک５دو سﻮچ ﻳ ３وک.７
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ﻳﻮه ورځ د ﻟﻤر ﻟﻮ４دو پر ﻣﻬال ﻟﻪ کﻮره ووت .ﻫﻮا تﻴاره شﻮې وه .چا ﻧﻪ ﻟﻴده .ﻳﻮ ساﻋت
وروستﻪ ﻫاﻏﻪ ＄اى تﻪ ورس５د .شاوخﻮا ﻳ ３پﻪ ＄ﻴر وکتﻞ＇ .ﻮک ﻳ ３وﻧﻪ ﻟﻴد .زړه ﻳ ３ک５ده پﻪ
بﻴ７ه ک（ﻮړه راواخﻠﻲ او وﻻړ شﻲ .پﻪ ﻣﻨ６ه وﻧ ３تﻪ ﻻړ ،ډبرې ﻳ ３پﻮرتﻪ ک７ې او ک（ﻮړه ﻳ３
راواخﻴستﻪ .د ک（ﻮړې پر ＄اى ﻳ ３خاورې واچﻮﻟ ３او ډبرې ﻳ ３پرې ب５رتﻪ ﻫﻤاﻏس ３ک＋５ﻮدې.
ک（ﻮړه ﻳ ３تر ﻣﻼ وت７ﻟﻪ او روان شﻮ.
＇ﻮ ور ３＄وروستﻪ جﻤال د کرﻳﻢ کره ﻻړ .کرﻳﻢ تﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ" :پﻴس ３ﻣ ３خﻼص ３شﻮې
دي .را＄ﻪ چ ３ﻻړ شﻮ او ﻟ８ې سک ３راوړو".
کرﻳﻢ ﻫﻢ پﻴسﻮ تﻪ اړتﻴا درﻟﻮده .ورسره ﻳ ３وﻣﻨﻠﻪ .دواړه پﻮرتﻪ شﻮل او د چﻴﻨ ３پر ﻟﻮر رﻫﻲ
شﻮل .جﻤال ورتﻪ پﻪ ﻻره ووﻳﻞ" :ﻏﻮره داده چ ３د ﻣخک ３پﻪ ＇５ر د اړتﻴا پﻪ اﻧدازه سک３
راواخﻠﻮ او ﻧﻮرې ب５رتﻪ ＊خ ３ک７و".
کرﻳﻢ وﻣﻨﻠﻪ .چﻴﻨ ３تﻪ ورس５دل .د وﻧ ３خﻮاتﻪ ﻻړل ،ډبرې ﻳ ３پﻮرتﻪ ک７ې＄ .ﻤکﻪ ﻳ３
وکﻨﻠﻪ ،ډ４رې خاورې ﻳ ３ﻟﻴرې ک７ې ،خﻮ ک（ﻮړه ﻧﻪ وه＄ .ﻤکﻪ ﻳ ３بﻴا وکﻨﻠﻪ او خاورې ﻳ３
ﻫاخﻮا دې خﻮا ﻟﻴرې ک７ې ،خﻮ ک（ﻮړه ﻳ ３وﻧﻪ ﻣﻮﻧدﻟﻪ .کرﻳﻢ پﻪ خپ／ان جﻤال تﻪ کتﻞ .جﻤال
ډ４ر چاﻻک و＊ .ﻪ تﻤثﻴﻞ ﻳ ３کاوه＇ .ﻮ ش５ب ３وروستﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ" :ﻟﻪ ﻣا او تا پرتﻪ د ک（ﻮړې
＄اى بﻞ چاتﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ و .تا زﻣا ﻟﻪ باور ＇خﻪ ﻧاوړه ＂－ﻪ اخﻴست ３او ک（ﻮړه دې ﻟﻪ دې ＄اﻳﻪ
پ＂ﻪ ک７ې ده".
کرﻳﻢ ﻫ ＆５ﻧﻪ پﻮﻫ５ده .ﻧﻬﻴﻠﻰ و .پﻪ ډ４ر صداﻗت ﻳ ３ووﻳﻞ" :ﻣا دا کار ﻧﻪ دى ک７ى .باور
وک７ه ،ﻣا ﻟﻪ تا سره ﻫ（５کﻠﻪ خﻴاﻧت ﻧﻪ دى ک７ى .ک５داى شﻲ ﻫﻐﻪ ورځ چا ﻟﻴدﻟﻲ واوسﻮ چ３
دا ک（ﻮړه ﻣﻮدﻟتﻪ ＊خﻮﻟﻪ".
جﻤال حﻖ پﻪ جاﻧبﻪ ＇５ره ﻧﻴﻮﻟ ３وه ،وﻳ ３وﻳﻞ" :باور ﻣ ３ﻧﻪ را＄ﻲ .ﻫﻐﻪ ورځ تا ﻫرې خﻮاتﻪ
＊ﻪ وکتﻞ .ﻫ（５ﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ و .اوس چ ３دې پﻴس ３پ＂ ３ک７ي ،ﻏﻮاړې －ﻨاه د بﻞ چا پر ﻏاړه
واچﻮې! زه ستا ﻟﻪ ﻻسﻪ ﻗاضﻲ تﻪ ＄ﻢ او شکاﻳت کﻮم".
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کرﻳﻢ او جﻤال دواړه تش ﻻسﻮﻧﻪ کﻮروﻧﻮ تﻪ راﻏﻠﻞ .کرﻳﻢ ډ４ر ﻧاکراره و ،خﻮ د پﻴسﻮ ﻟپاره
ﻧﻪ ،بﻠک ３د دې ﻟپاره چ ３جﻤال ﻳ ３پﻪ خبره باور ﻧﻪ کاوه .کرﻳﻢ ډ４ره ﻫ（ﻪ وک７ه چ ３جﻤال
راضﻲ ک７ي ،خﻮ ﻧتﻴجﻪ ﻳ ３ورﻧﻪ ک７ه .جﻤال د ＊ار ﻗاضﻲ تﻪ ﻻړ او ！ﻮﻟﻪ کﻴسﻪ ﻳ ３ورتﻪ وک７ه.
ﻗاضﻲ پﻮه س７ى و .ډ４ره تجربﻪ ﻳ ３ﻟرﻟﻪ .د جﻤال خبرې ﻳ ３اور４دې ،خﻮ کرﻳﻢ تﻪ ﻳ ３ﻫﻢ
کتﻞ .جﻤال تﻪ ﻳ ３ﻣخ واړاوه او وﻳ ３پﻮ＊تﻞ" :ډ４ر ＊ﻪ! ک（ﻮړه پﻪ خپﻞ ＄اى ﻧﻪ وه .تﻪ ﻓکر
کﻮې چ ３ﻣﻠ／ري دې پ＂ﻪ ک７ې ده؟ أﻳا کﻮم شاﻫد ﻫﻢ ﻟرې او کﻪ ﻧﻪ؟ "
جﻤال ووﻳﻞ" :ﻫﻮ ،ﻗاضﻲ صاحبﻪ ،ﻫﻐﻪ وﻧﻪ زﻣﻮږ شاﻫده ده چ ３ک（ﻮړه ﻣﻮ ورﻻﻧدې
＊خﻪ ک７ې وه".
جﻤال پﻪ خپﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ پﻮﻫﻴد چ ３وﻟ ３ﻳ ３داس ３ووﻳﻞ .ﻗاضﻲ وﻣﻮسک５د او وﻳ ３وﻳﻞ" :وﻧﻪ
خﻮ خبرې ﻧشﻲ کﻮﻻى؟ تر اوسﻪ ﻣ ３د خبرې کﻮوﻧک ３وﻧ ３پﻪ اړه ＇ﻪ ﻧﻪ دي اور４دﻟﻲ .سبا
！ﻮل ﻫﻠتﻪ ＄ﻮ او ﻟﻪ وﻧ＇ ３خﻪ بﻪ پﻮ＊تﻨﻪ وک７م .اوس کﻮروﻧﻮ تﻪ ﻻړ شئ".
ﻫﻐﻪ شپﻪ جﻤال ﻫ ＆５خﻮب ﻳﻮ ﻧﻪ وړ .ﻋجبﻪ خبره ﻳ ３ک７ې وه .آﻳا وﻧﻪ ﻫﻢ خبرې کﻮﻻى
شﻲ؟ ستر ３－ﻳ ３د کﻮ！ ３پﻪ چت ک＊ ３خ ３ک７ې وې او پﻪ سﻮچ ک ３ډوب شﻮى و .ﻟﻪ ＄اﻧﻪ
سره ﻳ ３ووﻳﻞ" :سﻬار تﻪ ＇ﻮ ساﻋتﻪ پات ３دي .باﻳد ﻳﻮه چاره وسﻨجﻮم＇ .ﻪ وک７م ،وﻧﻪ خﻮ دروغ
ﻧشﻲ وﻳﻼى .وﻟ ３ﻣ ３دا دروغ ووﻳﻞ؟"
ﻫﻤداس ３ﻳ ３ﻟﻪ ＄ان سره خبرې کﻮﻟ .３ﻧا＇اپﻪ ﻳ ３ﻳﻮې خبرې تﻪ پام واو＊ت .ﻟﻪ ＄اﻳﻪ پﻮرتﻪ
شﻮ او پﻪ ﻣﻨ６ه د خپﻞ تره کﻮر تﻪ ورﻏﻰ .تره ﻳ ３وﻳده و ،ﻟﻪ خﻮبﻪ ﻳ ３وﻳ） ک ７او وﻳ ３وﻳﻞ:
"کاکا ،کاکا ،وﻳده ﻳ３؟ وﻳ） شﻪ!"
تره ﻳ ３پﻪ وارخطاﻳ ９وپﻮ＊تﻞ＇" :ﻪ چﻞ دى؟ وﻟ ３پﻪ دې ﻧﻴﻤﻪ شپﻪ ک ３راﻏﻠﻰ ﻳ３؟"
جﻤال ورتﻪ ووﻳﻞ" :کاکاجاﻧﻪ ،ﻏﻮاړم ﻳﻮ راز درتﻪ وواﻳﻢ".
تره ﻳ ３د راز د خبرې پﻪ اور４دو پﻮرتﻪ شﻮ او ک５＋ﻨاست .ﻓکر ﻳ ３وک ７کﻮﻣﻪ ﻣﻬﻤﻪ خبره ده.
اﻧد＋４ﻤﻦ شﻮى و ،وﻳ ３پﻮ＊تﻞ＇" :ﻪ چﻞ دى؟ ＇ﻪ پ ）５شﻮي؟"
وراره ﻳ！ ３ﻮﻟﻪ کﻴسﻪ ورتﻪ وک７ه .تره ﻳ ３د جﻤال د خبرو ﻟﻪ اور４دو وروستﻪ ووﻳﻞ＊" :ﻪ
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ﻧﻮ اوس بﻪ ستا د دې ﻧاوړه کار پﻪ وړاﻧدې ＇ﻪ وک７م؟ ﻟﻮﻣ７ى دې ﻏﻼ وک７ه او بﻴا دې دروغ
ووﻳﻞ!"
جﻤال د خپﻞ تره خﻮاتﻪ ﻧژدې شﻮ او پﻪ زارۍ ﻳ ３پﻴﻞ وک ،７ورتﻪ وﻳ ３وﻳﻞ" :ﻣا داس ３ﻓکر
ک７ى چ ３تﻪ راسره ﻫﻐ ３وﻧ ３تﻪ ﻻړ ش .３وﻧﻪ ډ４ره ﻏ＂ﻪ ده .ﻟﻮﻳ＇ ３اﻧ ３／او ＊اخﻮﻧﻪ ﻟري .پﻪ
ډډ ک ３ﻳ ３ﻟﻮى ﻏار دى .تﻪ راسره ﻻړ شﻪ او د وﻧ ３پﻪ ﻫﻐﻪ ﻏار ک ３پ شﻪ .سبا چ ３ﻗاضﻲ
راﻏﻰ او ﻟﻪ وﻧ＇ ３خﻪ د ﻏﻞ پﻪ اړه پﻮ＊تﻨﻪ وک７ي ،ﻧﻮ تﻪ بﻪ ورتﻪ د کرﻳﻢ ﻧﻮم واخﻠ".３
تره ﻳ ３ﻟﻮﻣ７ى ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،خﻮ د جﻤال ﻟﻪ ﻋذر او زارۍ وروستﻪ د شپ ３پﻪ تﻴاره ک ３ﻫﻐﻪ چﻴﻨ３
تﻪ ﻻړل .تره ﻳ ３د وﻧ ３پﻪ ډډ ک ３پ شﻮ.
سﻬار کرﻳﻢ او ﻗاضﻲ ﻫﻢ چﻴﻨ ３تﻪ ورس５دل .جﻤال ډ４ر ترﻫﻴدﻟﻰ و ،خﻮ ډ４ر ژر ﻳ ３خپﻠﻪ
ترﻫﻪ او ډار پت ک .７جﻤال ﻗاضﻲ تﻪ ﻫرکﻠﻰ وواﻳﻪ .ﻗاضﻲ ترې وپﻮ＊تﻞ" :ﻫﻐﻪ وﻧﻪ کﻮﻣﻪ ده
چ ３شاﻫدي وواﻳﻲ؟"
جﻤال ووﻳﻞ" :ﻗاضﻲ صاحب ،ﻫﻐﻪ وﻧﻪ دﻏﻪ ده".
ﻗاضﻲ وﻧ ３تﻪ ﻧژدې شﻮ او وﻳ ３وﻳﻞ" :اى ﻏ＂ ３وﻧ ،３آﻳا وﻳﻼى ش ３وواﻳ ３چ ３د سرو زرو
ک（ﻮړه چا پ＂ﻪ ک７ې؟"
ﻳﻮه ش５بﻪ وروستﻪ ﻟﻪ وﻧ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ﻋجﻴب ﻏ ８راووت" :ﻫﻮک ،３ﻗاضﻲ صاحب ،ﻏﻞ
ﻫﻤدﻟتﻪ دى او ﻫﻐﻪ کرﻳﻢ دى!" کرﻳﻢ ډ４ر ډار４دﻟﻰ و .ﻗاضﻲ تﻪ پﻪ ﻣﻨ６ه ورﻏﻰ او وﻳ ３وﻳﻞ" :پﻪ
خداى سﻮ－ﻨد خﻮرم ،دا وﻧﻪ دروغ واﻳﻲ .ﻣا دا کار ﻧﻪ دى ک７ى!" ﻗاضﻲ پﻪ ﻣﻮسکا ورتﻪ ووﻳﻞ:
"پﻮﻫﻴ８م .زاري ﻣﻪ کﻮه .ﻻړ شﻪ او ﻟ ８خس را！ﻮل ک７ه".
کرﻳﻢ ﻧﻪ پﻮﻫ５د چ ３ﻗاضﻲ ＇ﻪ ﻏﻮاړي .ﻻړ ،ﻟر－ﻲ ﻳ ３را！ﻮل ک７ل او راﻏﻰ .ﻗاضﻲ ﻟر－ﻲ د
وﻧ ３شاوخﻮاتﻪ ک＋５ﻮدل او اور ﻳ ３ورتﻪ ک .７ﻟﻪ ﻟر－ﻮ ＇خﻪ ﻟﻮ－ﻲ پﻮرتﻪ شﻮل او د وﻧ ３شاوخﻮا
ﻳ ３وﻧﻴﻮﻟﻪ .د جﻤال بدن پﻪ رپ５دا شﻮ .د خپﻞ تره پﻪ ﻓکر ک ３شﻮ＇ .ﻮ ش５ب ３وروستﻪ د جﻤال
د تره کﻮﻣﻰ ﻟﻮ－ﻮ ترﻳخ ک .７ستر ３－ﻳ ３ﻟﻪ او＊کﻮ ډک ３وې .پﻪ ！ﻮخ！ ،ﻮخ د وﻧ ３ﻟﻪ ډډ ＇خﻪ
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راووت او وﻟﻮ４د .جﻤال ﻟﻪ شرﻣﻪ خ ７او＊تﻰ و .تره تﻪ ﻳ ３ورﻣﻨ６ه ک７ه.
ﻗاضﻲ ووﻳﻞ" :د خﻴاﻧت او دروﻏﻮ سزا ب ３آبﻲ ده .تا پﻪ خپﻞ کار ﻫﻢ خپﻠﻪ آبرو واخﻴستﻪ
او ﻫﻢ د خپﻞ تره! اوس دې تره پﻪ شا ک７ه او پﻪ ﻣﻮږ پس ３را＄ﻪ!"
جﻤال ＊ﻪ پﻮﻫ５ده چ＄ ３اى ﻳ ３زﻧدان دى .ډ４ر پ５＋ﻤاﻧﻪ و ،خﻮ کﻮﻣﻪ چاره ﻳ ３ﻧﻪ ﻟرﻟﻪ.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

پﻪ دې کﻴسﻪ ک！ ３ﻮل پﻴﻐام پﻪ خﻴاﻧت او دروﻏﻮ ＇رخﻲ .خﻴاﻧت او دروغ د اﻧسان
حﻴثﻴت او وﻗار ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړي .د خپﻠ ３کﻮرﻧ ９او وﻟس پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻳ ３سپکﻮي.
اﻧساﻧﻲ ارز＊ت ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي .سبا پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک＄ ３اى ﻧﻪ ﻟري＇ .ﻮک ورسره راشﻪ
درشﻪ ﻧﻪ کﻮي او د شرم شپ ３ور ３＄ت５روي .اﻧسان تﻪ ﻧﻪ ＊اﻳﻲ د بدو او ﻧاوړو اخﻼﻗﻮ
پﻪ ﻟرﻟﻮ ＄ان ﻟﻪ اﻧساﻧﻲ ﻟﻴکﻲ وباسﻲ او خپﻞ ﻗدر اوﻋزت ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک７ي.

＇رگﻨدوﻧ３
د "کﻠﻴﻠﻪ او دﻣﻨﻪ" د کتاب ﻧﻮم ＊اﻳﻲ ﻫرچا اور４دﻟﻰ وي .ﻧﻮﻣﻮړى کتاب پﻪ اصﻞ ک３
د ساﻧسکرﻳت (پخﻮاﻧﻲ ﻫﻨد) پﻪ ژبﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى او وروستﻪ د پ＋تﻮ ژب ３پﻪ ６－ون د
ﻧ７ۍ پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ژبﻮ ژباړل شﻮى دى .ﻫﻨدي ﻧﻮم ﻳ" ３کرتکا ودﻣﻨﻪ کا" دى .کﻠﻴﻠﻪ و
دﻣﻨﻪ د ژوﻧد ﻳﻮ کتاب دى او کﻴس ３ﻳ ３د ژوﻧد ﻣﻮجﻮد حﻘﻴﻘتﻮﻧﻪ ＇ر－ﻨدوي！ .ﻮﻟ３
کﻴس ３ﻳ ３روزﻧﻴزې او ډ４رې خﻮﻧدورې دي .پﻮرتﻪ کﻴسﻪ پﻪ ﻟ＇ ８ﻪ بدﻟﻮن او ﻟﻨ６ﻳز ﻧﻮې
وژباړل شﻮه.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د اﻧساﻧﻲ شخصﻴت پﻪ پﻴاوړتﻴا ک ３د ﻧ５کﻮ اخﻼﻗﻮ
پﻪ اړه خبرې وک７ي.
 _٢د ﻧاوړه اخﻼﻗﻮ زﻳاﻧﻮﻧﻪ کﻮم دي؟ پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د ﻳﻮ دروﻏجﻦ شخص درﻳ＇ ＃ﻨگﻪ وي؟
پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د پﻮرتﻪ پﻮ＊تﻨﻮ ＄ﻮابﻮﻧﻪ دې ﻧﻮرو تﻪ
بﻴان ک７ي .پﻪ ترځ ک ３کﻪ د زده کﻮوﻧکﻮ د دروﻏﻮ پﻪ اړه کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ زده وي ،ﻧﻮرو تﻪ دې ﻳ３
بﻴان ک７ي.
 _٣دروغ ﻟﻪ کﻮﻣﻪ ＄اﻳﻪ پﻴﻠﻴ８ي＇ ،ﻨگﻪ پراختﻴا کﻮي او ＇ﻨگﻪ ﻳﻮ اﻧسان د ﻫﻐ ３پﻪ اړه ب３
پروا ک８５ي؟ ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ＇رگﻨدو ب５ﻠگﻮ پﻪ وړاﻧدې کﻮﻟﻮ پﻪ دې اړه خبرې
وک７ي اوخپﻠ ３سپار＊تﻨ ３دې واوروي.
 _٤دوه ﻣخﻲ او دوه رﻧ／ﻲ ＇ﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻟري؟ دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻐ ３پﻪ اړه
＇ر－ﻨدوﻧ ３وک７ي.
＇ _٥ﻪ کﻮل پﻪ کار دي چ ３ﻟﻪ ＄اﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３بﻴا د ！ﻮﻟﻨ ３تر ﻫر ﻏ７ي پﻮرې ﻧ５ک او ＊ﻪ اخﻼق
تﻌﻤﻴﻢ اوپراخﻪ شﻲ؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دې اړه ﻓکر وک７ي او پﻪ پاى ک ３دې ﻫر ﻳﻮ خپﻞ،
خپﻞ ﻧظر ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
ﻧ５ک اخﻼق او د اﻧسان د شخصﻴت پﻪ بشپ７تﻴا ک ３د ﻫﻐ ３پر ارز＊ت ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ.
کﻠﻪ چ ３ﻫﻮس پر ﻋﻘﻞ برﻳاﻟﻰ شﻲ ،اﻧسان کﻨدې تﻪ ﻟﻮﻳ８ي.
(حضرت ﻋﻠﻲ کرم اهلل وجﻬ ُﻪ)
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دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست

ارزاﻧﻲ خﻮﻳشکﻰ

پﻪ ت５رو ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ د ﻫ５ﻮاد د ﻳﻮ شﻤ５ر پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،شاﻋراﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ
د ژوﻧد پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻟﻮستﻲ دي .دﻟتﻪ ﻏﻮاړو د پ＋تﻮ د ﻳﻮ بﻞ شاﻋر او د رو＊اﻧﻲ
ﻏﻮر＄ﻨگ د ﻟﻴکﻮال د ژوﻧد پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات چﻤتﻮ ک７و .ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３د ﻣخﻪ وﻳﻞ
شﻮي ،د پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاﻋراﻧﻮ د ژوﻧد او د ﻫﻐﻮى د ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻮستﻞ ﻣﻮږ تﻪ د ﻫﻐﻪ
ﻣﻬال د اوسﻴدوﻧکﻮ د ﻧظر ＇رﻧگﻮاﻟﻰ او حال احﻮال بﻴاﻧﻮي＊ .ﻪ ده چ ３ﻫﻐﻪ پﻪ ＄ﻴر
وﻟﻮﻟﻮ او د خپﻞ ژوﻧد ﻣشال ﻳ ３ک７و.
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ارزاﻧﻲ پﻪ ﻗﻮم خﻮﻳشکی او د برﻫان زوى دى .د ده د ﻧﻮم او تخﻠص پﻪ اړه زﻳات７５＇ ３ﻧ３
شﻮې دي ،خﻮ تر اوسﻪ د ده اصﻠﻲ ﻧﻮم او د زوک７ې کره ﻧ＂５ﻪ چا ﻧﻪ ده پﻪ گﻮتﻪ ک７ې７５＇ .وﻧکﻮ
ﻳ ３د ز４８４دو ﻧ＂５ﻪ د  ٩٢٩ﻫـ .ق ( ١٥٢٣م) شاوخﻮا بﻠﻠ ３ده .ارزاﻧﻲ د پﻨجاب د ﻗصﻮر
اوسﻴدوﻧکﻰ و .ﻫﻐﻪ د ﻗصﻮر ﻟﻪ اوﻟﻴاوو ＇خﻪ شﻤ５رل شﻮى دى.
ارزاﻧﻲ ﻳﻮ ﻋاﻟﻢ او ﻓاضﻞ س７ى و .پر پ＋تﻮ سرب５ره د ﻋربﻲ ،ﻓارسﻲ او ﻫﻨدي ژبﻮ ﻋاﻟﻢ و.
د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ کﻠﻴاتﻮ او د ﻧثر ﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻮ داس ３برﻳ＋ﻲ چ ３ﻧﻮﻣﻮړى د اسﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ،پﻪ ت５ره بﻴا د
ﻗرآن او حدﻳثﻮ ﻋﻠﻢ تر ﻻسﻪ ک７ى و .ارزاﻧﻲ د تصﻮف پﻪ ﻋﻠﻤﻲ او باطﻨﻲ دواړو اړخﻮﻧﻮ ＊ﻪ
ﻋاﻟﻢ او ﻋارف س７ى و .د ارزاﻧﻲ ﻟﻪ کﻠﻴاتﻮ او د (بﻴان گردش ﻓﻠک) تر ﻧاﻣﻪ ﻻﻧدې ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧظﻢ
＇خﻪ ＇رگﻨدﻳ８ي چ ３ﻫﻐﻪ د ﻧجﻮم او ﻓﻠکﻴاتﻮ ﻟﻪ پﻮﻫﻨ ３ﻫﻢ ﻳﻮ ＇ﻪ برخﻤﻦ و .ارزاﻧﻲ واﻳﻲ:
دا ﻓـــــــﻠـــــــک داﻳـــــــــــــــــﻢ پـــــــــــﻪ رﻗـــــــص
کـــــــــﻠـــــــــﻪ ســـــــــﻌـــــــــد کـــــــــﻠـــــــــﻪ ﻧـــــحـــــس
ســـــﻌـــــد ﻧـــــحـــــس پـــــــﻪ خـــــپـــــﻞ بـــــخـــــت شـــﻲ
＇ـــــــــــﻮک دې ﻧــــــــﻪ کــــــــا ســـــــــــره بـــحـــث
د ﻓــــــﻠــــــک گــــــر＄ــــــ５ــــــد پــــــــﻪ پــــــ５ــــــچ دى
＇ـــــﻮک ﻳــــ ３ﻫـــســـت شــــﻲ ＇ـــــﻮک ﻳــــ ３ﻫـــﻴـــچ دى
دا بـــــــــــرج ســــــــتــــــــﻮري اﻧــــــــــــــــــدازه وي
د ﻫــــــرچــــــا ﻗـــــــــدر پـــــــﻪ خـــــپـــــﻞ ﻣـــــ５ـــــچ دى
د ﻓــــــﻠــــــک چــــــــ ３گــــــــــــــــردان ﻧـــــــــــﻮم دى
د ســـــــــتـــــــــارو بــــــــاﻧــــــــدې ﻫـــــــجـــــــﻮم دى
د ﻓـــــــﻠـــــــک پــــــــــﻪ کـــــــــــــار پــــــﻮﻫــــــ５ــــــ８ي
چـــــــ ３ﻳـــــــ ３ﻟـــــﻮســـــتـــــﻰ خـــــپـــــﻞ ﻧــــــجــــــﻮم دى
د رو＊اﻧﻲ پ５ر ﻳﻮ بﻞ ﻟﻴکﻮال او د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ ﻣخاﻟﻒ ،اخﻮن درو４زه ،ﻫﻢ ارزاﻧﻲ
د ﻋﻠﻢ او ﻓضﻞ خاوﻧد بﻠﻠﻰ دى .ﻧﻮﻣﻮړى د تصﻮف او ﻣﻌرﻓت ﻟﻪ ﻋﻠﻮﻣﻮ سره آشﻨا و.
ارزاﻧﻲ خﻮﻳشکﻰ د پﻴر رو＊ان د خﻠﻴﻔﻪ گاﻧﻮ پﻪ ډﻟ ３ک ３شاﻣﻞ و .پﻴر رو＊ان ﻫﻐﻪ د
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پادشاﻫاﻧﻮ او اﻣﻴراﻧﻮ پر ＄اى ﻋام وﻟس تﻪ د ﻣﻌرﻓت او د تﻮحﻴد د ﻋﻠﻢ د ور＊ﻮوﻟﻮ ﻟپاره ﻫﻨد تﻪ
ﻟ８５ﻟﻰ و .ارزاﻧﻲ خپﻞ ！ﻮل ﻋﻤر پﻪ ﻫﻨد ک ３ت５ر ک７ى دى .د وروستﻴﻮ ﻻس تﻪ راﻏﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ
ﻟﻪ ﻣخ ３د "پ＂ﻨﻪ" پﻪ ＊ار ک ３د ﻫﻐﻪ ﻗبر او ﻣشﻬﻮر زﻳارت دى .د ﻗبر پر ډبرې د ﻫﻐﻪ د ﻣ７ﻳﻨ３
ﻧ＂５ﻪ  ١٠٢٨ﻫجري ﻟﻴکﻞ شﻮې ده.
ارزاﻧﻲ خﻮﻳشکﻰ پ＋تﻮن او پﻪ ﻗصﻮر ک ３اوس５د .د پﻴر رو＊ان د پﻴرۍ اوازه دوﻣره
خﻮره شﻮې وه چ ３د ﻗصﻮر ﻟﻪ پ＋تﻨﻮ پرتﻪ د ﻫﻨدوستان ﻣ５شت پ＋تاﻧﻪ ﻫﻢ ترې خبر شﻮي
وو .کﻠﻪ چ ３ارزاﻧﻲ خبر شﻮ ،ﻧﻮ پ＋تﻮﻧخﻮا تﻪ راﻏﻰ او د پﻴر رو＊ان ﻣرﻳد شﻮ .ﻟﻪ ﻣرﻳدۍ او
ﻳﻮې ﻣﻮدې ت５ر４دو ﻧﻪ وروستﻪ ارزاﻧﻲ د پﻴر رو＊ان تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ صﻮﻓﻲ او پﻮه ﻣﻠگرى او د
رو＊اﻧﻲ تصﻮف تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮى او ستر ﻣبﻠﻎ شﻮ.
د ارزاﻧﻲ ！ﻮﻟﻪ شاﻋري د رو＊اﻧﻲ ﻋرﻓان تشرﻳح او تﻮضﻴح ده او ﻳﻮ تبﻠﻴﻐﻲ او دﻋﻮتﻲ
رﻧگ ﻟري.
ارزاﻧﻲ واﻳﻲ:
د خپﻠﻪ چار ک７ه سر اﻧجاﻣﻪ
ﻧﻦ کاﻣﻞ ﻟره وردروﻣﻪ
پرې ﻣشﻐﻮل اوسﻪ ﻣداﻣﻪ
دى بﻪ درک７ي خﻔﻲ ذ کر
بﻞ ＄اى واﻳﻲ:
تابــﻪ زر کاﻧدې ﻟﻪ ﻣســﻪ
ﻧﻦ کـــاﻣﻞ ﻟره وردروﻣﻪ
تﻪ بﻪ بﻨد ک７ې پﻨ％ﻪ حسﻪ
کﻪ د پﻴر پﻪ اﻣر چار ک７ې
ﻫﻤدا راز واﻳﻲ:
د کاﻣــﻞ پﻴــر ﻟــﻪ اثــره
دﻏﻪ ﻟﻮى ﻧﻔس بﻪ ز４ر ک７ې
تــا بﻪ خﻼص کا ﻟﻪ اژدره
د کاﻣــــﻞ پﻪ صحبت اوسﻪ
اوبــﻪ
حــــــــﻴــات
د
د زﻧــده زړه ﻟــﻪ کﻮثــره
بـــﻪ درکا
تــﻪ بــﻪ واﻟــﻮزې بــ ３پره
کــــﻪ دﻏﻪ اوبﻪ دې و＇３＋
د کاﻣﻠــﻮ ﻟــﻪ بصــره
(ﻧﻮ بﻴا) حال بﻪ دې روزي شﻲ
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د تﻮحــــﻴد ﻣــــــ５ﻮه بﻪ وخﻮرې د دغ وﻧــ ３ﻟــﻪ ثﻤــره
تـــــر ﻣــــﻘصﻮده بـــﻪ ور ﻧــش ３ب ３کاﻣــﻞ پﻴــر او رﻫبره
چ ３کـــاﻣﻞ پﻴر دې روزي شـﻲ د تا چار بﻪ شــﻴﻨﻪ بره ...
دې ﻓــــــــﻘﻴر ﻏـــــــاړه ادا کــــ７ه و ﻫرچا ﻳــ ３ورک７ه ﻏﻮره
ارزاﻧﻲ پ＋ــــــــــتﻮ صﻔــــت کــا کﻞ ﻟــﻪ اهلل اکبــره
د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ پﻪ تصﻮﻓﻲ او ادبﻲ ﻣکتب ک ３ارزاﻧﻲ د ستر احترام او درﻧاوي خاوﻧد و .د پﻴر
رو＊ان پﻪ ﻋاﻟﻤاﻧﻮ او پﻮﻫﻮ ﻣﻠگرو ک ３ارزاﻧﻲ د رو＊ان تر ！ﻮﻟﻮ ډ４ر ډاډﻣﻦ شخصﻴت و .ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ ارزاﻧﻲ د پﻴر ور＊ان د ﻓکر او ﻓﻠسﻔ ３تر ！ﻮﻟﻮ زﻳات ﻣﻌتبر ﻣﻔسر گ２ﻞ ک８５ي.
ارزاﻧﻲ ﻳﻮﻋاﻟﻢ او ﻓاضﻞ س７ى او ت５ز ﻓﻬﻤﻪ او ﻓصﻴح شاﻋر و .د رو＊اﻧﻲ ادبﻲ ﻣکتب ﻳﻮه
درﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ او ادبﻲ س＂ﻪ وه.
د ﻧﻮرو ﻟﻴکﻨﻮ تر＇ﻨگ ﻧﻮﻣﻮړى ﻻﻧدې ﻟﻴکﻨ ３ﻟري:
 _١پ＋تﻮد４ﻮان＇ :ﻪ ﻧا＇ﻪ  ٦٠٠٠بﻴتﻮﻧﻪ ﻟري .د تصﻮف او سﻠﻮک ﻣﻮضﻮﻋات پک３
راﻏﻠﻲ دي.
 _٢ﻣرات اﻟﻤحﻘﻘﻴﻦ :دا کتاب پﻪ ﻓارسﻲ ژبﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى او د پﻨدوﻧﻮ پﻪ ب２ﻪ د تصﻮف
اسرار او رﻣﻮز بﻴاﻧﻮي .دا کتاب ＇ﻪ ﻧا＇ﻪ  ٢١٣ﻣخﻮﻧﻪ ﻟري.
 _٣د ﻧثر رساﻟﻪ :دا ﻳﻮه کﻮچﻨ ９رساﻟﻪ ده چ ٢٢ ３ﻣخﻮﻧﻪ ﻟري .پﻪ دې رساﻟ ３ک ３پﻪ ﻟﻨ６ه
تﻮگﻪ د ﻣﻌرﻓت ذکر شﻮى دى.
 _٤ارزاﻧﻲ پر پ＋تﻮ سرب５ره پر ﻓارسﻲ ،ﻋربﻲ او ﻫﻨدي ژبﻮ ﻫﻢ شﻌروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي او پﻪ دې
ژبﻮ ک ３د شﻌروﻧﻮ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻪ ﻟري. ...
ارزاﻧﻲ ﻳﻮ صﻮﻓﻲ او ﻣذﻫبﻲ س７ى و .ﻫﻐﻪ د ﻧﻮروﻋاﻟﻤاﻧﻮ او د خپﻞ وخت د دودﻳزو ﻋﻠﻮﻣﻮ
ﻟﻪ کبﻠﻪ دې تﻪ اړ و چ ３پﻪ ﻋربﻲ او ﻓارسﻲ ژبﻮ ﻟﻴکﻨﻪ وک７ي .پﻪ ﻫﻨدي ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻻس ＊ﻪ بر
و ،خﻮ بﻴا ﻳ ３ﻫﻢ پﻪ شﻌﻮري تﻮگﻪ پﻪ پ＋تﻮ وﻳﻞ او ﻟﻴکﻞ خپﻠﻪ دﻧده بﻠﻠﻪ ،ﻟکﻪ چ ３واﻳﻲ:
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ارزاﻧﻲ پﻪ پ＋تﻮ ووې

ﻧﻦ ﻳ ３ﻏاړه ک７ه ادا

د دې تر ＇ﻨ ，ﻟﻪ ﻧﻮرو پ＋تﻨﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ ﻏﻮ＊تﻨﻪ کﻮي چ ３پ＋تﻮ سپکﻪ وﻧﻪ گ２ﻲ او ﻟﻪ
پ＋تﻮ ﻟﻴکﻨﻮ کرکﻪ وﻧﻪ ک７ي .واﻳﻲ:
ارزاﻧﻲ پـــ＋تﻮ خـــــــــبره تﻪ ﻳ ３ﻣـــــﻪ گــــ２ﻪ ﻫـــﻠکﻪ
دا خـــــبره کـــــــﻪ پ＋تﻮ ده ＇ﻮک دې ﻧﻪ کا ＄ﻨ ３کرکﻪ
ﻟﻪ خپﻠ ３ژب ３سره ارزاﻧﻲ خپﻞ د ﻣﻴﻨ ３ﻳﻮ بﻞ دﻟﻴﻞ راوړي او واﻳﻲ:
دې ﻣـــــﻮﻻ ﻟـــﻪ ډ４ره حبﻪ رســــﻮﻻن کـــــ７ه ﻟـﻪ کتبﻪ
ﻫر رسﻮل ﻟـﻪ کتاب راﻏﻰ پﻪ خپﻞ ﻗــام د ﻗام پﻪ ژبﻪ
پﻪ بﻞ ＄اى ک ３واﻳﻲ:
کﻪ تﻮﻓﻴﻖ ﻣ ３حﻖ ﻧصﻴب کﻪ زه بﻪ کــــ＋ﻢ د حـــــﻖ ثﻨـــــا
ﻳــﻮ د４ﻮان پﻪ پ＋ـــــتﻮ ژبـــﻪ پر د４رش حرف بﻪ ک７م بﻨـــا
بﻞ ﻳادگار بﻪ ﻣ ３شﻲ پــــاتﻮ دا پ＋ـــــتﻮ ر＊ـــــــتﻴا وﻳﻨا
ارزاﻧﻲ خپﻞ ﻣذﻫبﻲ او تصﻮﻓﻲ دﻋﻮت پﻪ پ＋تﻮ ژپﻪ خپروﻟﻮ .وگﻮرئ:
کﻞ صﻔت د خپﻞ ﻣــــﻮﻻ کا پﻪ پ＋تﻮ پﻪ ＇ﻮ ＇ﻮ طـرحﻪ
ﻣـــــﻮاﻓـــــﻘﻪ ﻟﻪ ﻗــــــــــرآﻧﻪ پ＋ــــتﻮ شـــﻮې ده ﻋـــجـبﻪ
دا خــــبره کـــﻪ پ＋ــــــتﻮ ده دا پﻪ ﻧص حدﻳث ده صـحـﻪ
ارزاﻧﻲ پﻪ خپﻞ دﻳﻮان ک ３د پ＋تﻮ او پ＋تﻮن کﻠﻤ ３زﻳات ３کاروﻟ ３دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ
وﻳﻼى شﻮ چ ３ارزاﻧﻲ ﻟﻪ پ＋تﻮ او پ＋تﻮﻧﻮاﻟ ９سره زﻳاتﻪ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده .ارزاﻧﻲ واﻳﻲ:
ﻟــــــــــﻪ دې ارزاﻧﻲ اﻓــﻐاﻧـﻪ
دا پ＋تﻮ خــــــــبره واوره
د خـــــپﻞ زړه ﻟــــــﻪ تصﻮره
ارزاﻧﻲ اﻓــــﻐان وکـــ＋ﻠ３
پﻪ پ＋تﻮ بﻪ ﻳ ３کـــــ７م سازه
ﻳﻮ وﻳﻨــــا بﻪ کــــ７م اﻏـازه
ﻟــــﻪ دې پ＋ـــــتــــــﻨﻴﻪ رازه
پر کاﻏذ بﻪ ﻳ ３زه وکــ＋ﻢ
ارزاﻧﻲ د ﻋﻤر پﻪ وروستﻴﻮ ش５بﻮ ک ３د خپﻞ ژوﻧد ﻣﻮخﻪ داس ３بﻴاﻧﻮي:
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خداى دې دا وﻳﻨا ک７ه ﻗسﻢ
ارزاﻧﻲ ضﻌﻴﻒ دى جسﻢ
کﻞ صـــــﻔت د حـــﻖ د اسﻢ
پﻪ پـــ＋تﻮ ژبﻪ ﻳ ３وکﻴ）
د ارزاﻧﻲ ﻟﻪ ﻻس تﻪ راﻏﻠﻲ پ＋تﻮ ﻧثر ＇خﻪ جﻮتﻴ８ي چ ３ﻧثر ﻳ ３ډ４ر ساده او روان دى .د
خﻴراﻟبﻴان پﻪ خﻼف ﻣسجﻊ ﻧﻪ دى .د پام وړ خبره خﻮ داده چ ３پﻪ  ٦١٢ﻫـ .ق .کال ک３
د سﻠﻴﻤان ﻣاکﻮ ﻧثر روان او بﻴا وروستﻪ د پﻴر رو＊ان د "خﻴراﻟبﻴان" ﻧثر ﻣسجﻊ ب２ﻪ ﻟري ،خﻮ د
ده پﻪ ﻧثر ک ３د سجﻌ ３برخﻪ ﻫﻐﻮﻣره درﻧﻪ ،ﻧﻪ ده.
دا ﻻﻧدې ب５ﻠگﻪ وگﻮرئ:
"د س７ي اﻧداﻣﻮﻧﻪ خداى ک７ي دي .د ﻫر اﻧدام بخره شتﻪ .سترگ ３خداى کتﻮ ﻟره ک７ي دي
او خﻮﻟﻪ خداى خبرو ﻟﻪ ک７ې ده .او پﻮزه خداى دم ﻟره ک７ې ده او ﻏﻮږ خداى اور４دﻟﻮ ﻟره
ک７ى دى .او پ ３＋خداى ﻳاﻧﻪ [ﻳﻮن ،حرکت] ﻟره ک７ي دي او زړه خداى ﻳاد ﻟره ک７ى دى".
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

ارزاﻧﻲ د پﻨجاب د ﻗصﻮر اوسﻴدوﻧکﻰ و .ﻫﻐﻪ د ﻗصﻮر ﻟﻪ اوﻟﻴاوو ＇خﻪ شﻤ５رل
شﻮى دى.
ارزاﻧﻲ ﻳﻮ ﻋاﻟﻢ او ﻓاضﻞ س７ى و .پر پ＋تﻮ سرب５ره د ﻋربﻲ ،ﻓارسﻲ او ﻫﻨدي ژبﻮ
ﻋاﻟﻢ و .د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ کﻠﻴاتﻮ او د ﻧثر ﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻮ داس ３برﻳ＋ﻲ چ ３ﻧﻮﻣﻮړى د اسﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ،
پﻪ ت５ره بﻴا د ﻗرآن او حدﻳثﻮ ﻋﻠﻢ تر ﻻسﻪ ک７ى و .ارزاﻧﻲ د تصﻮف پﻪ ﻋﻠﻤﻲ او باطﻨﻲ
دواړو اړخﻮﻧﻮ ＊ﻪ ﻋاﻟﻢ او ﻋارف س７ى و .د رو＊اﻧﻲ د پ５ر ﻳﻮ بﻞ ﻟﻴکﻮال او د رو＊اﻧﻲ
ﻏﻮر＄ﻨگ ﻣخاﻟﻒ ،اخﻮن درو４زه ﻫﻢ ارزاﻧﻲ د ﻋﻠﻢ او ﻓضﻞ خاوﻧد بﻠﻠﻰ دى .ﻧﻮﻣﻮړى
د تصﻮف او ﻣﻌرﻓت ﻟﻪ ﻋﻠﻮﻣﻮ سره آشﻨا و .ارزاﻧﻲ خﻮﻳشکﻰ د پﻴر رو＊ان د خﻠﻴﻔﻪ
گاﻧﻮ پﻪ ډﻟ ３ک ３شاﻣﻞ و .پﻴر رو＊ان ﻫﻐﻪ د پادشاﻫاﻧﻮ او اﻣﻴراﻧﻮ پﻪ ＄اى ﻋام وﻟس تﻪ د
ﻣﻌرﻓت او د تﻮحﻴد د ﻋﻠﻢ د ور＊ﻮوﻟﻮ ﻟپاره ﻫﻨد تﻪ ﻟ８５ﻟﻰ و .ارزاﻧﻲ خپﻞ ！ﻮل ﻋﻤر پﻪ
ﻫﻨد ک ３ت５ر ک７ى دى .د وروستﻴﻮ ﻻس تﻪ راﻏﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３د "پ＂ﻨﻪ" پﻪ ＊ار ک ３د
ﻫﻐﻪ ﻗبر او ﻣشﻬﻮر زﻳارت دى .د ﻗبر پر ډبرې د ﻫﻐﻪ د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻧ＂５ﻪ  ١٠٢٨ﻫجري ﻟﻴکﻞ
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شﻮې ده .د ارزاﻧﻲ ！ﻮﻟﻪ شاﻋري د رو＊اﻧﻲ ﻋرﻓان تشرﻳح او تﻮضﻴح ده او ﻳﻮ تبﻠﻴﻐﻲ او
دﻋﻮتﻲ رﻧگ ﻟري .د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ پﻪ تصﻮﻓﻲ او ادبﻲ ﻣکتب ک ３ارزاﻧﻲ د ستر احترام او
درﻧاوي خاوﻧد و .د پﻴر رو＊ان پﻪ ﻋاﻟﻤاﻧﻮ او پﻮﻫﻮ ﻣﻠگرو ک ３ارزاﻧﻲ د رو＊ان تر ！ﻮﻟﻮ
ډ４ر ډاډﻣﻦ شخصﻴت و .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ارزاﻧﻲ د پﻴر رو＊ان د ﻓکر او ﻓﻠسﻔ ３تر ！ﻮﻟﻮ زﻳات
ﻣﻌتبر ﻣﻔسر گ２ﻞ ک８５ي او د رو＊اﻧﻲ ادبﻲ ﻣکتب ﻳﻮه درﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ او ادبﻲ س＂ﻪ وه.

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې د رو＊ان د ادبﻲ سبک او بﻞ تﻦ دې د رو＊اﻧﻲ دورې د ﻟﻴکﻮاﻟﻮ
او شاﻋراﻧﻮ پر ﻣحتﻮا او ﻣﻮضﻮع باﻧدې خبرې وک７ي.
 _٢دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ارزاﻧﻲ پر شﻌري ＄اﻧگ７تﻴاوو وﻏ８ﻳ８ي .ب５ﻠگ ３دې وړاﻧدې
ک７ي.

 _٣ﻟﻪ پ＋تﻮ سره د ارزاﻧﻲ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ شﻌروﻧﻮ ＇خﻪ ＇رگﻨد４داى شﻲ؟
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻫﻐ＄ ３ﻮاب وﻣﻮﻣﻲ او دوه تﻨﻪ دې پرې ر１ا
واچﻮي.
 _٤پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ د پ＋تﻮ ژب ３ﻟپاره د رو＊اﻧﻲ ﻏﻮر＄ﻨگ ارز＊ت ＇ﻪ دى؟ درې تﻨﻪ زده
کﻮوﻧکﻲ دې ＇رگﻨد ک７ي.
 _٥پﻴر رو＊ان ارزاﻧﻲ تﻪ کﻮﻣﻪ دﻧده او وﻟ ３سپارﻟ ３وه؟ ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې پرې ر１ا
واچﻮي.
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کﻮرﻧ ９دﻧده
پﻪ ﻳﻮې ﻟﻨ６ې ﻣﻘاﻟ ３ک ３د ارزاﻧﻲ ،ز４８４دﻧﻪ ،ﻣ７ﻳﻨﻪ＄ ،اى ،شﻌري ＄اﻧگ７تﻴاوې او د ژوﻧد
＇رﻧگﻮاﻟﻰ وﻟﻴکئ .پﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ک ３د ﻟﻴک پﻴﻞ ،ﻣﻨ ＃او پاى پﻪ پام ک ３وﻧﻴسئ .د ﻣﻘاﻟ ３پﻪ پاى
ک ３د کارول شﻮي ﻣاخذ ﻳا ﻣاخذوﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴکئ.
ﻻﻧدې ﻧثر وﻟﻮﻟئ او پر ﻣﻔﻬﻮم ﻳ＄ ３اﻧﻮﻧﻪ پﻮه ک７ئ:

ﻧاکاﻣﻲ
د ژوﻧداﻧﻪ د ﻧاکاﻣﻴﻮ ＇خﻪ ﻣﻪ ﻣاﻳﻮس ک８５ه!
ﻫﻐﻪ ژوﻧد کاﻣﻴاب ژوﻧد ﻧﻪ دى چ ３تﻞ کاﻣراﻧﻲ ﻟري .ﻫﻐﻪ خﻮشحاﻟﻲ س７ى ﻧﻪ خﻮشحاﻟﻮي
چ ３د درد او خﻮږ پﻪ بﻴﻪ ﻧﻪ وي اخﻴستﻞ شﻮې! د ور ３＄ر１اﻳﻲ د شپ ３ﻟﻪ تﻴارې ＇خﻪ ده!
د ﻟﻴدو خﻮﻧد د ب５ﻠتاﻧﻪ پﻪ ﻏﻢ ک ３او د ژوﻧداﻧﻪ ﻓتحﻪ د ژوﻧد پﻪ ﻣات ３ک ３ده.
ﻫﻐﻪ چ ３ﻟﻪ خداﻳﻪ ابدي راحت ﻏﻮاړي ،ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ داس ３جﻨت آرزو ﻟري چ ３ﻫﻠتﻪ
د ﻟﻴدو ﻟپاره ستر－ﻮ پراﻧﻴتﻮ او د خﻮړﻟﻮ ﻟپاره خﻮﻟ ３ب５رتﻪ کﻮﻟﻮ ،او د اور４دو ﻟپاره ﻏﻮږ
اﻳ＋ﻮدو تﻪ اړه ﻧﻪ وي!.
تر ＇ﻮ چ ３ژوﻧد ژوﻧد دى ،ﻧﻮ پﻪ دې ک ３برکت ﻟﻪ حرکت ＇خﻪ دى! ＄کﻪ :کاﻣﻞ
سکﻮن ک ﻣ ﻣرگ دى!
ﻫﻐﻪ چ ３واﻳﻲ پﻪ دې دﻧﻴا ک ３بدي وﻟ ３شتﻪ ،کﻤﻰ وﻟ ،３او بﻨدﻳزوﻧﻪ وﻟ３؟ ﻧﻮ دى پﻪ
حﻘﻴﻘت ک ３د ﻧ５ک ９د پر４ﻤاﻧ ９او آزادۍ ﻗدر ﻧﻪ پ５ژﻧﻲ او د دې ﻣرﻏﻠرو پﻮره ﻗﻴﻤت ادا
کﻮل ﻧﻪ ﻏﻮاړي!
ﻫر ＇ﻮﻣره چ ３ﻳﻮه خﻮشحاﻟﻲ شاﻧداره وي ﻫﻐﻮﻣره ﻫﻐﻪ ﻟﻴارې ﻫﻢ سخت ３وي چ ３د
ﻫﻐ ３د حصﻮل ﻟپاره ﻟﻨ８４６ي.
د ژوﻧد ﻧاکاﻣﻲ پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻫﻐﻪ کسان ﻏﻮاړي چ ３د کاﻣﻴاب ９وړ وي.
اروا＊اد خادم
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درو４شتﻢ ﻟﻮست

د ﻣعﻠﻮﻟﻴت عﻮاﻣﻞ

زﻣﻮږ ！ﻮﻟﻨﻪ د پرﻟﻪ پس ３جگ７و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ډول ډول زﻳاﻧﻮﻧﻮ سره ﻣخاﻣخ شﻮې ده .ب３
کﻮري ،ﻣرگ ژوبﻠﻪ ،شﻞ او شﻮټ ک５دل او د دې تر＇ﻨگ ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻟﻴتﻮﻧﻮ ﻳﻮ شﻤ５ر
وطﻨﻮال ＄پﻠﻲ او ﻟﻪ تﻠپات ３ک７او سره ﻳ ３ﻻس او گر４ﻮان ک７ي دي .ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت چ ３پﻪ
ﻫر ډول راﻣﻨ％تﻪ شﻮى وي ،پﻮره زړه سﻮي او ﻣﻮاظبت تﻪ اړتﻴا ﻟري＊ .اﻳﻲ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮل
اﻧسان داس ３وﻧﻪ اﻧگ５ري چ ３خداى ﻣﻪ ک７ه د ！ﻮﻟﻨ ３د اوږو بار دى ،بﻠک ３خپﻞ
درﻳ ＃د خﻠکﻮ پﻪ زړوﻧﻮ او سترگﻮ ک ３وگﻮري او باور ترﻻسﻪ ک７ي چ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره
د ﻳﻮ بشپ ７اﻧساﻧﻲ ﻣﻮجﻮد پﻪ تﻮگﻪ چال چﻠﻨد ک８５ي.
ﻓکر وک７ئ چ ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮل سره ＇ﻪ ﻣرستﻪ کﻮﻻى شئ؟
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ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت پﻪ بدﻧﻲ ﻳا ارواﻳﻲ ＄ﻮاک ک ３د ﻧﻴﻤگ７تﻴا ﻣﻮجﻮدﻳت دى چ ３ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３د ﻳﻮ چا
د ﻋادي ژوﻧد د ！ﻮﻟﻮ ﻳا ＄ﻴﻨﻮ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻮ سرتﻪ رسﻮل ستﻮﻧزﻣﻦ ک８５ي .ک５داى شﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت تر
ز４８４دو د ﻣخﻪ او ﻳا ﻟﻪ ز４８４دو وروستﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻲ .د ﻣﻌﻠﻮﻻﻧﻮ د حﻘﻮﻧﻮ ﻟﻮظﻨاﻣﻪ ،ﻣﻌﻠﻮل د
ﻫﻐﻮ کساﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３شﻤ５ري چ ３اوږد ﻣﻬاﻟﻪ ﻓزﻳکﻲ او ﻳا ذﻫﻨﻲ کﻤزوري وﻟري .پﻪ دې
ﻣﻌﻨا چ ３د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ستﻮﻧزو درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻧﻮرو وگ７و پﻪ پرتﻠﻪ وروستﻪ پات ３وي.
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت دا ﻻﻧدې ب５ﻼب５ﻠ ３ب ３２ﻟري.
بدﻧﻲ ،ارواﻳﻲ ،ذﻫﻨﻲ (پﻪ زده ک７ې ک ３خﻨ ６او رواﻧﻲ ﻧاروﻏﻲ) ،حسﻲ (د ﻟﻴدﻟﻮ او اور４دﻟﻮ
ستﻮﻧزه) او ﻣرکب (پﻪ ﻳﻮه وخت ک ３ﻟﻪ ﻳﻮ ＇خﻪ د زﻳات ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت درﻟﻮدل).
د معل ل ت ع امل
کﻴداى شﻲ د زﻳاتﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت راﻣﻨ％تﻪ شﻲ ،خﻮ ﻋﻤده ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ
ﻻﻧدې ډول دي.
 _١اکتسابﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت！ :کر ،پ ３＋５ﻳا طبﻴﻌﻲ ﻧاورﻳﻨﻮﻧﻪ ،جگ７ې ،اور ،ﻣسﻤﻮﻣﻴتﻮﻧﻪ او
اوږدې ﻧاروﻏ.９
 _٢ﻣﻮر ذاتﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت :د ﻣﻮر ذاتﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ﻻﻣﻞ پﻪ دوو برخﻮ و４شﻲ.
اﻟﻒ :د اﻣﻴﻨدوارۍ د ﻣﻬال ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ،ﻟکﻪ جﻴﻨﻴ＂ﻴکﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ،د ﻣﻮر خﻮار＄ﻮاکﻲ،
د ﻣﻮر د ﻋﻤر ﻟﻮړواﻟﻰ ،د اﻣﻴﻨدوارۍ پرﻣﻬال د ＄ان پاک ﻧﻪ ساتﻞ (د حﻔظ اﻟصح ３ﻧﻪ
ﻣراﻋتﻮل) ،د اﻳکس وړاﻧگﻮ تﻪ ＄ان ﻧﻴﻮل ،د درﻣﻠﻮ کاروﻧﻪ ،د سگرټ ＇کﻮل.
ب :د ز４８４دﻧ ３د ﻣﻬال ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ :ستﻮﻧزﻣﻨﻪ او پﻪ ＄ﻨ ６ز４８４دﻧﻪ ،پﻪ ﻏﻴر صحﻲ ډول ز４８４دﻧﻪ،
د ز４８４دو پرﻣﻬال پر ﻣاشﻮم د ﻓشار راتگ.
د ﻣﻮر ذاتﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت د ﻣخﻨﻴﻮي ﻻرې چارې :د ﻧژدې خپﻠﻮاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د ودوﻧﻮ ﻣخﻨﻴﻮى،
د اﻣﻴﻨدوارۍ پرﻣﻬال د ﻣﻮر روﻏتﻴا پاﻟﻨﻪ ،سﻢ خﻮراک ،ﻟﻪ  ١٨کﻠﻨ ９ک＋تﻪ او ﻟﻪ  ٣٥کﻠﻨ９
پﻮرتﻪ ﻧﻪ اﻣﻴﻨدواره ک５دل ،د اﻣﻴﻨدوارۍ پرﻣﻬال د درﻣﻠﻮ پﻪ خپﻞ سر ﻧﻪ کارول ،د اﻣﻴﻨدوارۍ
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پر ﻣﻬال اﻳکس وړاﻧگﻮ تﻪ ﻧﻪ ﻣخاﻣخ ک５دل ،پﻪ بشپ ７روﻏتﻴاﻳﻲ چاپ５رﻳال ک ３د روزل شﻮي
ﻓرد (داﻳ )３تر ＇ارﻧ ３ﻻﻧدې د اوﻻد ز８４ول.
ﻫﻤدارﻧگﻪ د بدﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره باﻳد ﻻﻧدې ！کﻲ پﻪ پام ک ３وﻧﻴﻮل شﻲ:
تر پﻨ％ﻪ کﻠﻨ ９پﻮرې د ﻣرگﻮﻧﻮ ﻧاروﻏﻴﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻧﻮو ز４８４دﻟﻮ ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ
واکسﻴﻨﻮل،
پر خپﻞ ﻣﻬال د ﻧاروﻏﻴﻮ پﻪ وړاﻧدې وﻗاﻳﻪ او درﻣﻠﻨﻪ،
ﻟﻪ ＄ﻤکﻨﻴﻮ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ ،ﻧاچاودﻟﻮ تﻮکﻮ او ﻟﻪ جگ７ې ＇خﻪ ﻟﻪ راپات ３شﻮو شﻴاﻧﻮ ＇خﻪ
＄اﻧﻮﻧﻪ ﻟﻴرې ساتﻞ،
ﻧاپ５ژﻧدل شﻮو تﻮکﻮ تﻪ ﻻس ﻧﻪ وروړل،
د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ﻧﻪ کارول.
ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮل سره د کﻮرﻧ ９او ！ﻮﻟﻨ ３چﻠﻨد＊ :اﻳﻲ ﻣﻌﻠﻮل شخص ﻟﻪ ﻧﻮرو اﻓرادو سره تﻮپﻴر
وﻟري ،خﻮ د ﻳﻮ چا ﻟﻪ ﻧاتﻮاﻧ ９ډډه کﻮل ،ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره ﻣرستﻪ ﻧﻪ کﻮي ،بﻠک ３د
ﻫﻐﻮى ستﻮﻧزې زﻳاتﻮي .ک５داى شﻲ ﻣﻌﻠﻮل اشخاص داس ３ستﻮﻧزې وﻟري چ ３د ﻫﻐﻮى د
＄ﻴﻨﻮ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻮ ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ ﻳا ＊اﻳﻲ ﻫﻐﻮى ﻳﻮ شﻤ５ر کاروﻧﻪ پﻪ بﻞ ډول سرتﻪ ورسﻮي .زﻳاتره
ﻣﻌﻠﻮل اﻓراد کﻮﻻى شﻲ ﻟﻪ زده ک７ې او روزﻧ ３وروستﻪ د ژوﻧد ډ４ر ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ ﻟﻪ ډ４ر ﻟ ８تﻮپﻴر ﻳا
تر ﻧﻮرو ورو سرتﻪ ورسﻮي .ﻣﻌﻠﻮل دې تﻪ اړتﻴا ﻟري چ ３د ﻫﻐﻮى وړتﻴا وﻣﻨﻞ شﻲ او ﻟﻪ دې
ﻻرې پر＄ان باور پﻴدا ک７ي ،ﻧﻪ دا چ ３ﻟﻪ ژوﻧد ﻧﻬﻴﻠﻰ شﻲ.
د بدﻧﻲ او خﻮ＋＄تﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ:
ﻳﻮ شﻤ５ر وگ７ي د ﻣﻼ د تﻴر د ک７ﻳﻮ ﻳا ﻣﻐزو د گﻮزڼ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پر ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت اختﻪ دي .ﻧاروﻏ،９
！کروﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻟﻮړه ＄اﻳﻪ ﻟﻮ４دل پﻪ ﻳﻮ چا ک ３د خﻮ＋＄تﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ﻻﻣﻞ ک８５ي .ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮل
شخص سره د چﻠﻨد پرﻣﻬال باﻳد د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو وړتﻴاوو تﻪ پام وشﻲ او زﻳار دې واﻳستﻞ شﻲ چ３
د ﻫﻐﻮى ﻧﻴﻤگ７تﻴاوې جبران شﻲ.
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ﻟﻪ ړﻧدو وگ７و سره د چﻠﻨد پرﻣﻬال باﻳد زﻳار واﻳستﻞ شﻲ چ ３د ﻫﻐﻮى ﻓردي وړتﻴاوې
پﻴاوړې شﻲ .د داس ３وگ７و د ﻧﻮرو حﻮاسﻮ پﻴاوړي کﻮل ﻫﻐﻮى د چاپ５رﻳال ﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ سره د
ﻣخاﻣخ ک５دو پﻪ صﻮرت ک ３ﻏ＋تﻠﻲ کﻮي .د ژوﻧد ＇رﻧگﻮاﻟﻰ او د کﻮر دﻧﻨﻪ د کاروﻧ ３وړ
تﻮکﻲ باﻳد پﻪ داس＄ ３اﻳﻮﻧﻮ ک ３ک＋５ﻮدل شﻲ چ ３ﻳﻮ ﻧابﻴﻨا وک７اى شﻲ ﻟﻪ ﻣرست ３پرتﻪ ﻳ３
وﻣﻮﻣﻲ.
ﻟﻪ ک２ﻮ وگ７و سره د ﻣخاﻣخ ک５دو پﻪ صﻮرت ک ３باﻳد ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره پﻪ داس ３ډول خبرې
وشﻲ چ ３ﻫﻐﻮى پرې پﻮه شﻲ .د خبرو پرﻣﻬال باﻳد ورتﻪ ﻣخ واړول شﻲ چ ３زﻣﻮږ د شﻮﻧ６و
ﻟﻪ خﻮ＋＄ت ＇خﻪ زﻣﻮږ ﻣطﻠب درک ک７ي .پر ﻟﻮړ ﻏ ８باﻧدې د خبرو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻣﻮږ پر ﻣطﻠب
＊ﻪ ﻧشﻲ پﻮﻫ５داى＄ ،کﻪ زﻣﻮږ د شﻮﻧ６و خﻮ＋＄ت ﻧشﻲ تﻌﻘﻴبﻮﻻى.
ذﻫﻨﻲ وروستﻪ پات ３اشخاص ﻫﻐﻪ خﻠک دي چ ３د ذﻫﻨﻲ ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３تر ﻧﻮرو
ﻫﻤزوﻟﻮ وروستﻪ پات ３وي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د زده ک７ې وړتﻴاوو ،ﻟﻪ چاپ５رﻳال سره سﻤﻮن ،ﻟﻪ تجربﻮ
＇خﻪ پﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨ ،３د ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻮ پﻪ درک او پﻪ سﻢ استدﻻل او ﻗضاوت ک ３کﻤزوري
وي.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

ﻣﻌﻠﻮل اشخاص د بشري ！ﻮﻟﻨ ３ﻳﻮه برخﻪ ده .ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره پﻪ ！ﻮﻟﻮحاﻻتﻮ ک ３باﻳد
اﻧساﻧﻲ چﻠﻨد وشﻲ .د ﻫﻐﻮى ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ورتﻪ پﻪ گﻮتﻪ ﻧشﻲ .د ړاﻧده ،شﻞ ،شﻮټ او
کا１ﻪ او پر ﻧﻮرو ورتﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد ﻧشﻲ .ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ＇خﻪ د ﻫﻐﻮى د وړتﻴا ﻟﻪ ﻣخ ３کار
واخﻴستﻞ شﻲ .باﻳد پﻪ دې پﻮه شﻲ چ ３ﻫﻐﻮى د ！ﻮﻟﻨ ３او ﻧﻮرو د اوږو بار ﻧﻪ دي،
بﻠک ３د بدﻧﻲ بﻴارﻏاوﻧ ３او ＊ﻪ چﻠﻨد ﻟﻪ ﻻرې پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３او کﻮرﻧ ９ک ３خپﻞ درﻳ ＃تر
ﻻسﻪ کﻮﻻى شﻲ .پﻪ ＄ان وﻳسا او ډاډ ﻳ ３پﻴاوړى شﻲ .ﻫ（５کﻠﻪ دې تﻪ پرې ﻧﻪ ＊ﻮدل
شﻲ چ ３د ﻧﻬﻴﻠ ９او ﻳﻮازﻳتﻮب احساس وک７ي.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３کﻮم راز ﻣﻌﻠﻮﻟﻴتﻮﻧﻪ زﻳات او ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳ＇ ３ﻪ دي؟ ！ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ دې
پﻪ دې اړه ﻓکر وک７ي او بﻴا دې د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ＇ﻠﻮر تﻨﻪ ﻫﻐﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک７ي.
 _٢ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮل سره ＇ﻨگﻪ چال چﻠﻨد وشﻲ؟ ＇ﻪ وشﻲ چ ３ﻫﻐﻪ ＄ان د ﻧﻮرو د اوږو بار
وﻧﻪ گ２ﻲ؟ پﻪ دې اړه دې زده کﻮوﻧکﻲ ﻓکر وک７ي او بﻴا دې ﻳﻮ ＇ﻮ تﻨﻪ د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب
پرې ر１ا واچﻮي.
 _٣آﻳا ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ،ﻳﻮه تﻠپات ３ستﻮﻧزه ده او کﻪ د ﻟﻨ６ې ﻣﻮدې؟ ＇ﻨگﻪ کﻮﻻى
شﻮ ،د ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴتﻮﻧﻮ د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو ﻣخﻪ وﻧﻴسﻮ؟ پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ
پﻪ وړاﻧدې دې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ .د ﻧﻴﻤگ７تﻴا پﻪ صﻮرت ک ３دې ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ
وار خپﻞ ﻧظر ورزﻳات ک７ي.
 _٤زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د جگ７و پﻪ کﻠﻮﻧﻮ ک ３زﻳات خﻠک ﻣﻌﻠﻮل شﻮي .تاسﻮ د ﻫﻐﻮى ﻋﻤده
ﻻﻣﻞ ＇ﻪ شﻰ گ２ئ او د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره ﻳ＇ ３ﻪ سپار＊تﻨ ３ﻟرئ＇ .ﻠﻮر تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د
ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب پﻪ وار سره خبرې پرې وک７ي.
 _٥ﻳﻮه اﻣﻴﻨدواره ＊％ﻪ باﻳد د اﻣﻴﻨدوارۍ پر ﻣﻬال ＇ﻪ وک７ي چ ３ﻣاشﻮم ﻳ ３ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﻪ
زﻳ８ي؟ درې تﻨﻪ دې پرې ر１ا واچﻮي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
پﻪ جگ７و ک ３د ＄ﻤکﻨﻴﻮ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ د اﻏ５ز او پرﻫﻐﻮى د بﻨدﻳز پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ.
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ﻻﻧدې شﻌر وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
ستا د ﻋشﻖ ﻟــﻪ وﻳﻨﻮ ډک شــﻮل ＄ﻴ／روﻧﻪ
ســتــا پـــﻪ ﻻره کـــ ３بــاﻳــﻠــﻲ زﻟــﻤــﻲ ســروﻧــﻪ
تـــاتـــﻪ راشـــﻤـــﻪ زړ－ـــــﻰ زﻣــــا ﻓـــــارغ شﻲ
بـــ ３ﻟـــﻪ تــاﻣــ ３اﻧــد４ــ＋ــﻨــ ３د زړه ﻣــاروﻧــﻪ
کــﻪ ﻫــر＇ــﻮ ﻣــ ３د دﻧــﻴــا ﻣﻠکﻮﻧﻪ ډ４ـــر شﻲ
زﻣــابــﻪ ﻫــ５ــر ﻧــشــﻲ دا ســتــا ＊کﻠﻲ باﻏﻮﻧﻪ
د ډﻫــﻠــﻲ تــخــت ﻫــﻴــروﻣــﻪ چــ ３راﻳــــاد ک７م
زﻣـــا د ＊کﻠ ３پ＋تﻮﻧخﻮا د ﻏـــرو سروﻧﻪ
د رﻗــﻴــب د ژوﻧـــد ﻣــتــاع بــﻪ تــار پــﻪ تــار ک７م
چـــ ３پـــﻪ تـــــﻮره پــ＋ــتــاﻧــﻪ کـــا －ــــﻮزاروﻧــــﻪ
د ﻓــرﻳــد او د حــﻤــﻴــد دور بـــﻪ بــﻴــا شﻲ
چــ ３زه وکـــاﻧـــدم پــﻪ ﻫــر ﻟــــﻮري تاختﻮﻧﻪ
کــﻪ تــﻤــاﻣــﻪ دﻧــﻴــا ﻳــﻮخــﻮا تــﻪ بــﻞ خـــﻮا ﻳ３
زﻣـــا خـــﻮښ دي ســتــا خــاﻟــﻲ تــش ډ－ــروﻧــﻪ
احــﻤــدشــاه بــﻪ دﻏـــﻪ ســتــا ﻗـــدر ﻫــ５ــر ﻧــﻪ کا
کـــﻪ وﻧــﻴــســﻲ د تـــﻤـــام جـــﻬـــان ﻣــﻠــکــﻮﻧــﻪ
ﻟﻮى احﻤدشاه بابا

＊اﻳﻲ د ﻏﻼ او درﻏﻠ＄ ９اﻟﻪ ﻳﻮه ورځ وﻳجاړه شﻲ ،خﻮ د ر＊تﻴا او اﻣاﻧت ﻣا！ ９１ﻴﻨ／ﻪ
او پر خپﻞ ＄اى وﻻړه وي.
((حدﻳث شرﻳﻒ))
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＇ﻠﻮروﻳشتﻢ ﻟﻮست

ﻣراد عﻠﻲ صاحبزاده (رح)

د ﻧ７ۍ ！ﻮل وﻟسﻮﻧﻪ د خپﻞ تارﻳخ پﻪ پا１ﻮ ک ３داس５＇ ３رې او شخصﻴتﻮﻧﻪ ﻟري چ ３ﻳاد
ﻳ ３د ﻫﻐﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د وﻳاړ او اﻓتخار ﻻﻣﻞ دى .زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد اﻓﻐاﻧستان ﻫﻢ پﻪ دې
برخﻪ ک ３د ﻳاد وړ ＄اى او د درﻧ＋ت او اﻓتخار تﻠپات５＇ ３رې ﻟري.
دا ﻫ５ﻮاد د پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３د سترو ﻧﻮابﻐﻮ ،پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،ﻣﻔسرﻳﻨﻮ او سﻴاستﻮاﻟﻮ
د روزﻟﻮ زاﻧگﻮ ده .بﻮﻋﻠﻲ سﻴﻨا ،ابﻮرﻳحان اﻟبﻴروﻧﻲ ،ﻣﻮﻻﻧا جﻼل اﻟدﻳﻦ بﻠخﻲ ،باﻳزﻳد
رو＊ان ،خﻮشحال خ＂ک ،ﻣﻴا ﻓﻘﻴراهلل جﻼل آبادي ،سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان او پﻪ
سﻠگﻮﻧﻮ ﻧﻮر ﻫﻐﻪ شخصﻴتﻮﻧﻪ دي چ ３ﻧﻪ ﻳﻮازې اﻓﻐاﻧستان ،بﻠک ３د خپﻠﻮ ﻋﻠﻤﻲ
برﻳاوو او ﻓرﻫﻨگﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ ﻟﻪ کبﻠﻪ د ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ د پﻮﻫﻮ او وﻳ＋ﻮ خﻠکﻮ پﻪ زړوﻧﻮ ک３
زاﻧگ７ى ＄اى ﻟري.
ﻣﻮږ پﻪ ت５رو ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３د دې راز ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ＇５رو ＇خﻪ ﻳﻮ ＇ﻮ تﻨﻪ وپ５ژﻧدل .دﻟتﻪ د
ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده (رح) پﻪ اړه ﻟﻨ ６ﻣﻌﻠﻮﻣات وړاﻧدې کﻮو.
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اﻓﻐاﻧستان د خپﻞ خاص طبﻴﻌﻲ او جﻐراﻓﻴاﻳﻲ جﻮړ＊ت ﻟﻪ ﻣخ ،３ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３د آسﻴا
زړه بﻠﻞ شﻮى ،ﻫﻤداس ３د سﻴﻤ ３د پﻮﻫﻨتﻮن حﻴثﻴت ﻫﻢ ﻟري .د دې ﻫ５ﻮاد ﻫره سﻴﻤﻪ د پﻮﻫ３
او ﻋﻠﻢ پﻪ روزﻟﻮ ک＄ ３اﻧتﻪ برخﻪ او ب５ﻠ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې ﻟري او ﻫرې ﻳﻮې ﻳ ３د ﻳاد او اﻓتخار وړ
شخصﻴتﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻪ ﻏ ８５ک ３روزﻟﻲ دي.
ﻟﻮى ﻧﻨگرﻫار ﻟﻪ دﻏﻮ سﻴﻤﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه ده .ﻧﻨ／رﻫار ،د ﻋﻠﻢ او ادب دې زاﻧگﻮ ،پﻪ
خپﻠ ３ﻏ ８５ک ３داس ３اشخاص روزﻟﻲ چ ３ﻧﻦ ﻳ ３پﻪ ﻳاد د اﻓﻐاﻧستان ！ﻮل وﻟسﻮﻧﻪ وﻳاړي.
سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان چ ３د ده ﻟﻪ ترﻗ ９ﻏﻮ＊تﻮﻧکﻮ ﻋاﻟﻤاﻧﻪ ﻧظرﻳاتﻮ ＇خﻪ ！ﻮل اسﻼﻣﻲ او
اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ برخﻤﻦ شﻮي او د ﻫﻐﻪ پﻪ وﻳاړ ک＄ ３ان شرﻳک بﻮﻟﻲ ،ﻟﻪ دﻏﻪ سﻴﻤ＇ ３خﻪ
سر راپﻮرتﻪ ک７ى دى .ﻣﻴاﻓﻘراهلل جﻼل آبادي پﻪ ﻫﻤدې ！ا！ﻮبﻲ ک ３خاپﻮړې ک７ي او باﻳزﻳد
رو＊ان د دې ＄اى د خﻠکﻮ پﻪ ﻣرستﻪ د ﻏﻠﻴﻤاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې در４دﻟﻰ دى .د دې تر＇ﻨگ چ３
ﻳﻮ شﻤ５ر خﻠکﻮ تﻮره چﻠﻮﻟ ３او ﻏﻠﻴﻤان ﻳ ３ﻟﻪ خاورې ش７ﻟﻲ ،ﻧﻮرو ﻗﻠﻢ راخﻴستﻰ او د پرگﻨﻮ
ذﻫﻨﻮﻧﻪ  ３４رو＊اﻧﻪ ک７ي＄ .ﻴﻨﻮ بﻴا د تﻮرې تر＇ﻨگ ﻗﻠﻢ ﻫﻢ راخﻴستﻰ او پﻪ خپﻞ پﻠرﻧﻲ ！ا！ﻮبﻲ
ک ３ﻳ ３د پﻮﻫ ３او ثﻘاﻓت ډ４ﻮه رو＊اﻧﻪ ساتﻠ ３ده.
ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحبزاده رحﻤة اهلل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ اشخاصﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ دى .دى د اﻓﻐاﻧﻲ ！ﻮﻟﻨ ３د
پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻋاﻟﻤاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،ﻣﻔسرﻳﻨﻮ او تﻠپات５＇ ３رو ＇خﻪ ﻳﻮه رو＊اﻧﻪ ＇５ره گ２ﻞ ک８５ي .ﻫﻐﻪ
＇ﻪ چ ３دى تر ﻧﻮرو زﻳات د خﻠکﻮزړوﻧﻮ تﻪ ﻧ８دې کﻮي او ﻗدر او ارز＊ت ﻳ ３زﻳاتﻮي ،ﻫﻐﻪ
پر پ＋تﻮ ژبﻪ د آسﻤاﻧﻲ کتاب ،پاک ﻗرآن ،ژباړل او تﻔسﻴرول دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３پﻪ خاصﻮ
او ﻋاﻣﻮ پ＋تﻨﻮ ک ３ﻣﻘبﻮﻟﻴت ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى .سره ﻟﻪ دې چ ３پﻪ دوﻟسﻤ ３او دﻳارﻟسﻤ ３ﻫجري
پ７５ﻳﻮک ３د پ＋تﻮ تﻔسﻴروﻧﻮ د ﻟﻴکﻠﻮ ډ４رې ﻫ（ ３شﻮې او ﻟﻴکﻞ شﻮي دي ،خﻮ ﻳﻮ ﻳ ３ﻫﻢ
ﻫﻐﻮﻣره ﻣﻘبﻮﻟﻴت ﻧﻪ دى ﻣﻮﻧدﻟﻰ ،ﻟکﻪ د ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب تﻔسﻴر چ ３ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى.
ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده د  ١٢٢٣ﻫجري ﻗﻤري کال پﻪ شاوخﻮا ک ３د ﻧﻨگرﻫار وﻻﻳت د
کاﻣ ３وﻟسﻮاﻟ ９پﻪ ﻳﻮې ﻋﻠﻤﻲ او روحاﻧﻲ پ＋تﻨﻲ کﻮرﻧ ９ک ３ز４８４دﻟﻰ دى .د پﻼر ﻧﻮم ﻳ３
حضرت ﻋبداﻟرحﻤﻦ سﻴﻼﻧﻲ دى چ ３پﻪ ﻓﻘﻴر صاحب شﻬرت ﻟري .د ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب
کﻮرﻧ ９پﻪ صاحبزادگاﻧﻮ ﻳادﻳ８ي .ﻫﻐﻪ کﻠﻰ چ ３دوى استﻮگﻨﻪ پک ３ﻟري ،د ﻓﻘﻴر صاحب د
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ورث ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣشﻬﻮر دى .ﻓﻘﻴر صاحب پر ﻋﻠﻢ او پﻮﻫ ３سرب５ره د روحاﻧﻴت او طرﻳﻘت د
درج＋＇ ３تﻦ ﻫﻢ و .پﻪ خپﻠﻪ سﻴﻤﻪ ک ３ورتﻪ خﻠک ډ４ر ارادت ﻟري.
ﻓﻘﻴر صاحب د اﻣﻴر ش５رﻋﻠﻲ خان د پاچاﻫ ９پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３ژوﻧد کاوه او وﻳﻞ ک８５ي چ ３پﻪ
ﻟﻮﻣ７ي سر ک ３ﻳ ３اړﻳک ３ﻟﻪ اﻣﻴر سره ＊ ３ﻧﻪ وې ،خﻮ کﻠﻪ چ ３اﻣﻴر تﻪ د ده د روحاﻧﻴت درجﻪ
＇رگﻨده شﻮه ،ده تﻪ ﻳ ３رجﻮع وک７ه او د ﻣرست ３او د سﻼ ﻣشﻮرو ﻏﻮ＊تﻨﻪ ﻳ ３ترې وک７ه .وﻳﻞ
ک８５ي چ ３سﻴدجﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان پﻪ کاﻣﻪ ک＇ ３ﻮ ＇ﻮ ＄ﻠ ３ﻟﻪ ﻓﻘﻴر صاحب او د ده ﻟﻪ زاﻣﻨﻮ
سره ﻟﻴدﻟﻲ کتﻠﻲ او پ＋تﻮ ژب ３تﻪ د تﻮجﻪ او د ﻫﻐ ３پﻪ تروﻳج او پﻴاوړتﻴا ک ３د ﻫﻠﻮ ＄ﻠﻮ پﻪ
اړه سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان د دوى پﻴﻐام اﻣﻴر تﻪ رسﻮﻟﻰ دى.
ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب پﻪ ﻳﻮه رو＊اﻧﻪ ،پﻪ ﻋﻠﻢ او پﻮﻫﻪ ﻣﻴﻨﻪ ،روحاﻧﻲ او ﻣذﻫبﻲ کﻮرﻧ ９ک３
ز４８４دﻟﻰ دى .دى د ﻳﻮ خاص ﻧبﻮغ او استﻌداد خاوﻧد و .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د پﻼر تر ＄اﻧگ７ې
پاﻣﻠرﻧ ３ﻻﻧدې و .ﻓﻘﻴر صاحب خپﻞ زوى تﻪ سپار＊تﻨﻪ وک７ه چ ３د ﻋربﻲ ژب ３پﻪ زده ک７ه
ک ３ډ４ر زﻳار وباسﻲ .پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ ﻟ８ه ﻣﻮده ک ３ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب د پﻼر ﻟﻪ سپار＊تﻨ ３سره
سﻢ ﻋربﻲ ژبﻪ زده ک７ه او ﻟﻪ ﻋربﻲ کتابﻮﻧﻮ ＇خﻪ د زده ک７ې زﻣﻴﻨﻪ ورتﻪ برابره شﻮه.
ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب ﻟﻪ خپﻞ پﻼر ＇خﻪ پر زده ک７ې سرب５ره د سﻴﻤ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣتبحرو
پﻮﻫاﻧﻮ ،دﻳﻨﻲ ﻋاﻟﻤاﻧﻮ او ﻣتﻔکرﻳﻨﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ زده ک７ه ترﻻسﻪ ک７ه .ده پﻪ ﻟ８ه ﻣﻮده ک ３د خپﻞ
وخت دودﻳز ﻋﻠﻮم ،ﻟکﻪ :صرف ،ﻧحﻮ ،ﻣﻨطﻖ ،حکﻤت ،ﻓﻘﻬﻪ ،تﻔسﻴر ،ﻣﻴراث ،ﻋروض،
ﻗاﻓﻴﻪ او بدﻳﻊ زده ک７ل .ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب پر خپﻠ ３ﻣﻮرﻧ ９ژب ،３پ＋تﻮ سرب５ره پﻪ دري او ﻋربﻲ
پﻮﻫﻴده .د ﻗرآن حاﻓظ ﻫﻢ و .پﻪ پ＋تﻮ ،دري او ﻋربﻲ ژبﻮ ﻳ ３زﻳات کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ او پﻪ زړه
پﻮرې خﻮاږه اشﻌار ﻳ ３وﻳﻠﻲ دي.
ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب خپﻞ ！ﻮل ژوﻧد د ﻋﻠﻢ زده ک７ې ،تدرﻳس او د اثارو ﻟﻴکﻠﻮ تﻪ ＄اﻧگ７ى
ک７ى او ډ４ر ارز＊تﻨاک کتابﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻟﻴکﻠﻲ دي .د ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب ﻟﻪ کﻮرﻧ＇ ９خﻪ تر ﻻسﻪ
شﻮو اسﻨادو ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻫﻐﻪ د أثارو شﻤ５ر تر شپ８و ،اوو زﻳات دى او پﻪ پ＋تﻮ ،ﻋرب ９او دري
ژبﻮ ﻟﻴکﻞ شﻮي دي .ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３دا دي:
 _١ارثﻴﻪ او تراثﻴﻪ :پﻪ اصﻞ ک ３دوه کتابﻮﻧﻪ دي .ﻳﻮ ﻳ ３اصﻞ او بﻞ ﻳ ３شرح ده او د ﻣﻴراث
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د ﻋﻠﻢ پﻪ اړه ﻟﻴکﻞ شﻮي ،چاپ ﻧﻪ دي.
 _٢رساﻟﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻌروض :دا رساﻟﻪ پﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪ تﻮگﻪ ترتﻴب شﻮې ده.
 _٣صﻠﻮاتﻴﻪ :پﻪ دې رساﻟﻪ ک ３ﻟﻴکﻮال د ﻟﻤﻮﻧ ＃د ﻋربﻲ ﻋبارتﻮﻧﻮ جﻮړ＊ت او صﻴﻐ３
＊ﻮوﻟﻲ او پﻪ پاى ک ３ﻳ ３د ﻟﻤﻮﻧ ＃ژباړه پﻪ پ＋تﻮ او دري ژبﻮ راوړې ده .دا کتاب پﻪ ١٢٦٨
ﻫجري کال پﻪ پ＋５ﻮر ک ３چاپ شﻮى دى.
 _٤د ﻋربﻲ صرف او ابجد خﻮاﻧ ９پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه رساﻟﻪ ده چ ３پﻪ ﻧﻮې ﻻر ﻳ ３پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ
تر صرف ﻣﻴره پﻪ خﻮرا آساﻧﻪ او رواﻧﻪ ژبﻪ ﻟﻴکﻠ ３ده.
 _٥خطب :３ﻣختﻠﻔ ３خطب ３او ﻣﻮﻋظ ３دي چ ３پﻪ پ＋تﻮ ﻧظﻢ ﻟﻴکﻞ شﻮې دي .دا خطب３
تر اوسﻪ ﻧﻪ دي چاپ شﻮي.
 _٦رساﻟﻪ اسﻤاﻧﻲ ﻣتبرکﻪ اصحاب بدر :پﻪ دري ژبﻪ ﻳﻮه ﻣﻨظﻮﻣﻪ رساﻟﻪ ده.
 _٧تﻔسﻴر ﻳسﻴر :د ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده تر ！ﻮﻟﻮ ارز＊تﻤﻦ او ﻣشﻬﻮر کتاب تﻔسﻴر ﻳسﻴر
دى .ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب د تﻔسﻴر ﻳسﻴر پﻪ اړه پﻪ ﻋربﻲ ،دري او پ＋تﻮ ﻳﻮ ﻧظﻢ ﻟﻴکﻠﻰ دى چ３
پ＋تﻮ برخﻪ ﻳ ３پﻪ ﻻﻧدې ډول ده:
پا＇５ــ８ه اى ﻣــراده چ ３شــپ５تﻢ دې شــﻮ دا کال
پﻨج ３دې کــ７ه ﻣضبﻮط ３پﻪ تﻔســﻴر او پﻪ ﻗرآن
＊ــاﻳﻲ چــ ３دې دا ســﻌ ３کــﻪ ﻣﻘبﻮﻟﻪ کــردگار
خﻠﻌــت دې ﻣﻐﻔــرت کﻪ در پﻪ ﻏــاړه پﻪ رضﻮان
کﻮتــاه واﻳــﻪ اﻟﻔــاظ چ ３اســان شــﻲ پــﻪ ﻫر چا
تﻘرﻳــر کــﻮه واضح چ ３بﻬــره ﻣﻨد شــﻲ طاﻟبان
دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻧﻮر آثار ﻫﻢ ﻟﻴکﻠﻲ دي.
د ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب ﻟﻪ اشﻌارو ＇خﻪ ＇رگﻨدﻳ８ي چ ３د تﻔسﻴر ﻳسﻴر د ﻟﻮﻣ７ي ！ﻮک د
ﻟﻴکﻠﻮ کار پﻪ اتﻮ کﻠﻮﻧﻮ او ﻳﻮوﻟسﻮ ﻣﻴاشتﻮ ک ３بشپ ７شﻮى؛ ﻳﻌﻨ ３د  ١٢٨٢ﻫجري کال د
کﻮچﻨﻲ اختر پﻪ پﻨ％ﻢ پﻴﻞ او د  ١٢٩١ﻫجري کال د روژې پﻪ پﻨ％ﻢ پاى تﻪ رس５دﻟﻰ دى .د
تﻔسﻴر ﻳسﻴر د دوﻳﻢ ！ﻮک د ﻟﻴکﻠﻮ کار د  ١٢٩٦ﻫجري کال د ﻣحرم پﻪ پﻨ％ﻤﻪ ﻳﻌﻨ ３د ﻫﻐﻪ تر
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وﻓات ﻳﻮ کال او دوه ﻣﻴاشت ３د ﻣخﻪ شﻮى او د ﻟﻮﻣ７ي ！ﻮک پﻪ پرتﻠﻪ ﻳ ３ﻟ ８وخت ﻧﻴﻮﻟﻰ دى.
د تﻔسﻴر ﻳسﻴر ژبﻪ خﻮرا خﻮږه ،ساده او رواﻧﻪ ده .اروا＊اد ﻋبداﻟحﻰ حبﻴبﻲ د تﻔسﻴر ﻳسﻴر
پﻪ اړه واﻳﻲ" :تﻔسﻴر ﻳسﻴر پﻪ رواﻧﻪ او خﻮږه ژبﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى .پﻪ ！ﻮﻟﻮ پ＋تﻨﻮ ک ３ﻣﻘبﻮل دى ،د
کﻨدﻫار ﻧارﻳﻨﻪ او ＊ ３％ﻟﻪ دې تﻔسﻴر سره زﻳاتﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻟري".
ﻋبداهلل بختاﻧﻰ خدﻣتگار واﻳﻲ" :تﻔسﻴر ﻳسﻴر پﻪ پ＋تﻨﻲ سﻴﻤﻮ ک ３ﻟﻪ حده زﻳات شﻬرت
ﻣﻮﻧدﻟﻰ دى .دﻏﻪ وجﻪ ده چ ３ډ４رو خﻠکﻮ پﻪ پ＋تﻮ ک ３د تﻔسﻴر ﻳسﻴر پﻪ رﻗﻢ د تﻔﻴسروﻧﻮ د
جﻮړوﻟﻮ کﻮ＊） ک７ى دى ،چاپ ﻫﻢ دي ،ﻣگر ﻫﻐﻪ شﻬرت او ﻣﻘبﻮﻟﻴت چ ３د تﻔسﻴر ﻳسﻴر
پﻪ ﻧصﻴب شﻮى ،د بﻞ پﻪ ﻧصﻴب ﻧشﻮ .ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده ړوﻣبﻨﻰ پ＋تﻮن دى چ ３پﻪ پ＋تﻮ
ژبﻪ ﻳ ３د ！ﻮل ﻗران تﻔسﻴر ﻟﻴکﻠﻰ دى".
دا ﻫﻢ د تﻔسﻴر ﻳسﻴر د ﻧثر ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ:
"چ ３ﻫرکﻠﻪ بﻪ کﻔارو پﻪ رسﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟسﻼم پﻮرې سپک ３ﻣسخرې کﻮﻟ ３چ ３دى کﻪ
واﻗﻌﻲ رسﻮل وي ،ﻧﻮ دا ﻟﻮږې اوتﻨدې بﻪ ﻳ ３ﻧﻪ ت５روﻟ ３او دوﻟت او خزاﻧﻪ بﻪ وﻟﻪ راﻏﻠ ３وه چ３
ﻫﻢ ﻳ ３پﻪ خپﻠﻪ ترې خﻮړى او ﻫﻢ ﻳ ３خﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورکﻮﻟﻰ .د بادشاﻫاﻧﻮ پﻪ شان او ﻳا بﻪ ﻣﻠک
ورسره راﻏﻠﻲ وو چ ３د ده تصدﻳﻖ بﻪ ﻳ ３کاوه .ﻧﻮ دى پﻪ دې حرف ډ４ر تﻨگ دل شﻮ＄ ،کﻪ
چ ３ده بﻪ کﻼم د رب ورتﻪ ﻟﻮستﻪ او دوى بﻪ ﻧﻪ ﻗبﻼوه .بﻠک ３خﻨدل بﻪ ﻳ ３ورپﻮرې". ...
ﻟکﻪ د ﻣخﻪ چ ３ﻣﻮ ﻳادوﻧﻪ وک７ه د ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب د تﻔسﻴر ﻳسﻴر ژبﻪ خﻮرا خﻮږه ،ساده
او رواﻧﻪ ده او ﻟﻪ ﻧﻨﻨ ９کره ﻟﻴکﻨ ３پ＋تﻮ سره زﻳات تﻮپﻴر ﻧﻪ ﻟري .ده دا سپار＊تﻨﻪ ﻫﻢ ک７ې وه
چ ３د تﻔسﻴر ﻳسﻴر پﻪ ﻟﻴک او ژبﻪ ک ３دې ＇ﻮک گﻮت ３ﻧﻪ وﻫﻲ او ﻫﻐﻪ دې ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ３
ده ﻟﻴکﻠ ３ﻫﻐس ３پرﻳ８دي＊ .کاري چ ３داس ３ﻫﻢ شﻮي وي او ﻟﻴک او ژبﻪ ﻳ ３ﻫﻤاﻏس３
سﻮچﻪ پات ３شﻮي وي.
ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده د  ٧٤کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻋﻤر د  ١٢٩٧ﻫجري کال د ﻟﻮﻣ７ۍ خﻮر پﻪ
دوﻟسﻤﻪ وﻓات شﻮ او پﻪ کاﻣﻪ ک ３د ﻓﻘﻴر صاحب د ورث ３پﻪ ﻣ７ستﻮن ک ３د پﻼر تر ＇ﻨگ
خاورو تﻪ سپارل شﻮى دى.
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د ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب د ﻏﻮره خدﻣتﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د کاﻣ ３پﻪ وﻟسﻮاﻟ ９ک ３پﻪ  ١٣٤٣ﻫـ .ش.
کال ک ３ﻳﻮ ＊ﻮوﻧ％ﻰ د ﻫﻐﻪ پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل شﻮ چ ３بﻴا وروستﻪ ﻟ５س ３تﻪ ﻟﻮړ شﻮ او د ﻣراد
ﻋﻠﻲ رح د ﻟ５س ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

اﻓﻐاﻧان ﻟﻪ وﻳاړه ډک تارﻳخ ﻟري .پﻪ دوى ک ３د تارﻳخ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ پﻮړﻳﻮ ک ３ﻟﻮړ ﻋﻠﻤﻲ،
ادبﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز شخصﻴتﻮﻧﻪ ت５ر شﻮي دي .ﻧﻨگرﻫار د اﻓﻐاﻧستان پﻪ ختﻴ ＃ک ３پروت ﻳﻮ
وﻻﻳت دى .د ﻋﻠﻢ او ادب د ＄اﻧگﻮ حﻴثﻴت ﻟري .پﻪ خپﻠ ３ﻏ ８５ک ３ﻳ ３زﻳات شﻤ５ر
ﻏﻴرتﻤﻦ او ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ اﻓراد روزﻟﻲ دي .ﻧﻦ ﻳ ３ﻳاد د اﻓﻐاﻧستان د ！ﻮﻟﻮ وﻟسﻮﻧﻮ د وﻳاړ ﻳﻮه
برخﻪ ده .سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان ﻟﻪ دﻏﻪ ＄اﻳﻪ سر راپﻮرتﻪ ک７ى چ ３ﻧﻦ ﻳ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ！ﻮل
اسﻼﻣﻲ او آن اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ وﻳاړي او د ﻫﻐﻪ پﻪ وﻳاړ ک＄ ３ان شرﻳک بﻮﻟﻲ .ﻣﻴا
ﻓﻘﻴراهلل جﻼل آبادي پﻪ ﻫﻤدې خاورې ک ３خاپﻮړې ک７ي دي.
کﻪ چ５رتﻪ خپﻞ ت５ر تارﻳخ تﻪ ﻧظر واچﻮو ،ﻧﻮ دا بﻪ راتﻪ ＇رگﻨده شﻲ چ ３زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد
پﻪ دﻏﻪ بﻬﻴرک ３تﻞ د ﻧﻴﻮاکگرو ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د زور او زﻳاتﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓرﻫﻨگﻲ،
اﻗتصادي ،سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ک ３ﻟﻪ ډول ډول ک７اووﻧﻮ او ستﻮﻧزو سره ﻻس او گر４ﻮان
و ،خﻮ ﻟﻪ ﻧ５کﻪ ﻣرﻏﻪ پﻪ برﻳاﻟﻴتﻮب سره ﻟﻪ دﻏﻮ ک７اووﻧﻮ راوتﻠﻰ او خپﻞ ﻓرﻫﻨگ ،ژبﻪ او
دود ﻳ ３ساتﻠﻰ دى .کﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر خﻠکﻮ تﻮره را اﻳستﻠ ３او ﻏﻠﻴﻤان ﻳ ３ﻟﻪ ﻫ５ﻮاده ش７ﻟﻲ،
ﻧﻮرو ﻗﻠﻢ پﻪ ﻻس ک ３اخﻴستﻰ او د پرگﻨﻮ ذﻫﻦ ﻳ ３رو＊اﻧﻪ ک７ى دى .ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده
د دﻏﻮ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓرﻫﻨگﻲ او دﻳﻨﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د بﻠ ３ډ４ﻮې حﻴثﻴت ﻟري .پ＋تﻮ
او پ＋تﻮن ﻗام تﻪ ﻳ ３زﻳات خدﻣتﻮﻧﻪ ک７ي ،د ﻧﻮرو گ２ﻮ تاﻟﻴﻔاتﻮ تر＇ﻨگ ﻳ ３د پاک ﻗران
تﻔسﻴر او ژباړه پﻪ پ＋تﻮ ﻟﻴکﻠ ３ده.
د ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب ﻧﻮم د خپﻠﻮ ادبﻲ ،ﻓرﻫﻨگﻲ او ﻋﻠﻤﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐاﻧستان
پﻪ ادبﻲ او ﻋﻠﻤﻲ تارﻳخ ک ３ﻟﻮړ ＄اى ﻟري او تﻞ ＄ﻠﻴ８ي.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮه ﻏﻮﻧ６ه جﻮړه ک７ي .د پخﻮا پﻪ ＇５ر دې ﻳﻮ ﻣشر ،ﻣرستﻴال ،ﻣﻨشﻲ
او وﻳاﻧد و！اکﻲ .ﻧﻮر پﻨ％ﻪ تﻨﻪ دې د ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب د ژوﻧد ،ﻟﻴکﻨﻮ ،د ﻧثر د ＄اﻧگ７تﻴاوو،
پ＋تﻮ شﻌروﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د تﻔسﻴر ﻳسﻴر د ﻟﻴکﻨ ３د اړتﻴا پﻪ اړه خبرې وک７ي .د ﻏﻮﻧ６ې
ﻣﻨشﻲ دې د وﻳﻨاوو ﻋﻤده برخ ３وﻟﻴکﻲ .د ﻏﻮﻧ６ې ﻣشر دې ﻏﻮﻧ６ه ارزﻳابﻲ او د ﻣراد ﻋﻠﻲ
صاحب د شخصﻴت پﻪ اړه دې ﻫراړخﻴزې خبرې وک７ي .پات ３زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻓﻌال
اور４دوﻧکﻲ واوسﻲ او د اړتﻴا پر ﻣﻬال دې پﻮ＊تﻨ ３وک７ي.
 _٢د تﻔسﻴر ﻳسﻴر د ﻟﻴکﻨ ３پر اړتﻴا دې ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ وﻏ８ﻳ８ي.
 _٣پر دې خبره دې ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ وﻏ８ﻳ８ي چ ３وﻟ ３ﻫﻐﻪ ﻣﻬال تر پ＋تﻮ پﻪ دري او
ﻋربﻲ ژبﻮ زﻳات ３ﻟﻴکﻨ ３ک５دې.
 _٤دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻧﻨگرﻫار د ادبﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣخﻴﻨ ３پﻪ اړه وﻏ８ﻳ８ي او د ＇ﻮ تﻨﻮ
ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ سﻴاسﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ ،پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،شاﻋراﻧﻮ او دﻳﻨﻲ ﻋاﻟﻤاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې واخﻠﻲ.
 _٥د ﻣرادﻋﻠﻲ صاحب تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮر تألیف ＇ﻪ ﻧﻮﻣﻴ８ي او د شﻬرت ﻻﻣﻞ ﻳ＇ ３ﻪ دى؟
ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ دې اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د ﻣراد ﻋﻠﻲ صاحب د ﻋﻠﻤﻲ ،ادبﻲ او ﻣذﻫبﻲ شخصﻴت پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ او پﻪ
بﻠﻪ ورځ ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３وﻟﻮﻟئ.
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د ﻣراد ﻋﻠﻲ (رح) د شﻌر دا ﻻﻧدې ب５ﻠگﻪ وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
ﻟــﻪ اوﻟــﻪ ﻫ５ــ＆ ＇ﻴــز ﻧــﻪ و ،خــاک اوبﻪ ﻧــﻪ بــاد او ﻧار
ﻧــﻪ دا ＄ﻤک ３اســﻤاﻧﻮﻧﻪ ،ﻧــﻪ ﻟﻤر ســپﻮږﻣ ９ﻟﻴﻞ وﻧﻬار
ﻧــﻪ دا اﻧــس و جﻦ حﻴــﻮان ﻧــﻪ ﻧباتات ســﻴﻨدوﻧﻪ ﻏروﻧﻪ
ﻣ／ــر ذات بــ ３جﻬــات و ،تــﻞ ثابــت پــﻪ ﻳــﻮ ﻗــرار
بﻴــا د رب اراده وشــﻮه چــ ３زه وپ５ژﻧــداى شــﻤﻪ
ﻧــﻮ پﻴــدا د حضــرت ﻧــﻮر پــﻪ ﻣحبــت کــ ７کــرد－ار
ﻧــا－اه ﻧــﻮر شــﻮ پــﻪ جﻨبــش تــرې ﻣرﻏﻠــره شــﻮه پﻴدا
بﻴــا د ﻗﻬــر ﻧظــر وشــﻮ ﻧــﻮ دوه ＄اﻳــﻪ کــ７ه ﻗﻬــار
ﻟــﻪ ﻳــﻮې ﻗطﻌــ ３ﻳ ３ســاز ک ７ﻫﻐــﻪ ﻟﻮى ﻋــرش ﻣجﻴد
بﻴــا ﻳــ ３بــاد پســ ３پﻴدا کــ ７پــﻪ ﻗدرت پســ ３بســﻴار
پــﻪ دوﻳﻤــﻪ ﻗطــره باﻧــدې بﻴــا ﻧظــر د ﻗﻬــر وشــﻪ
ﻟــﻪ ﻫﻴبتــﻪ ﻳــ ３اوبــﻪ شــﻮه او ﻟــﻪ خﻮﻓــﻪ تــار پــﻪ تــار
بﻴــا ﻳــ ３ﻋــرش پــﻪ اوبــﻮ کﻴ＋ــﻮد او اوبــﻪ پﻪ شــا د باد
بﻴــا د ＄ﻤکــ ３اســﻤاﻧﻮﻧﻮ ﻋــزم کــ ７پــرورد－ار
بﻴــا اوبﻪ شــﻮﻟ ３پــﻪ ﻣﻮج  ，＄پــرې راﻏﻰ ډ４ــر او ت５ز
رب ترې ســازه ک７ﻟــﻪ ＄ﻤکﻪ او ﻫﻢ ﻏروﻧﻪ او اشــجار
او پــﻪ دﻏــﻪ ﻣــﻮج وﻫﻠــﻮ ډ４ــر ﻟﻮ－ــﻲ ور＄ﻴﻨــ ３وﻻړه
ﻧــﻮ ترې جــﻮړ شــﻮ اســﻤاﻧﻮﻧﻪ پک ３ســتﻮري ب５شــﻤار
ﻣراد ﻋﻠﻲ رح (تﻔسﻴر ﻳسﻴر)
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پﻨ％ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست

پﻪ پ＋تﻮ ادب ک ３د ﻣ５رﻣﻨﻮ برخﻪ

اﻓﻐاﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﻫﻐس ３چ ３د ﻣ７５ﻧﻴﻮ زاﻧگﻮ ده ،د ＊％ﻴﻨﻪ اتﻠﻮ زاﻧگﻮ ﻫﻢ ده .د تارﻳخ پﻪ
شاﻫدۍ اﻓﻐاﻧﻲ ﻣ５رﻣﻨ ３د ﻫر ډگر اتﻠ ３دي .دوى پﻪ ﻫ５ﻮاد ﻣﻴﻨ ３دي او د خپﻠﻮاک９
پﻪ ساتﻠﻮ ک ３ﻳ ３ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻧارﻳﻨﻪ ورو１ﻮ سره اوږه پﻪ اوږه وﻻړې دي .دوى ﻟﻪ ﻋﻠﻢ او
پﻮﻫ ３سره ډ４ره ﻣﻴﻨﻪ ﻟري .زﻳات شﻤ５ر پ＋تﻨ ３ﻣ５رﻣﻨ ３د خپﻞ وخت پﻪ دودﻳزو پﻮﻫﻮ
او شرﻋﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ سﻤباﻟ ３دي .اﻓﻐاﻧﻲ ﻣ５رﻣﻨ ３د ادب د اسﻤان ستﻮري ﻫﻢ دي .دوى
پﻪ خپﻠﻮ ﻟﻴکﻨﻮ او شﻌروﻧﻮ ک ３د خپﻞ وخت اوضاع او احﻮال ﻏبرگ ک７ى او تر ﻣﻮږ
ﻳ ３رارسﻮﻟﻰ دى .دا ﻣ５رﻣﻨ ３د پ＋تﻨﻲ ！ﻮﻟﻨ ３د اﻓتخار شﻤﻠ ３دي او پر ＄اى ده چ３
اﻓﻐاﻧان پرې ووﻳاړي.
تاسﻮ ＇ﻮ تﻨﻪ پ＋تﻨ ３ﻟﻴکﻮاﻟ ３او شاﻋراﻧ ３پ５ژﻧئ؟
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پﻪ اﻓﻐاﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ＊％ﻮ دﻧدې تر ﻧارﻳﻨﻪ وو درﻧ ３دي .ﻫﻐﻮى د کﻮر پﻪ کاروﻧﻮ سرب５ره
ﻟﻪ کﻮره بﻬر ﻟﻪ ﻧارﻳﻨﻪ وو سره اوږه پر اوږه د ژوﻧد ﻧﻮر کاروﻧﻪ ﻳﻮشان ترسره کﻮي .پﻪ کﻠﻮ باﻧ６و او
ﻏرﻧﻴزو سﻴﻤﻮ ک ３％＊ ３تر ﻧارﻳﻨﻪ وو بﻴخ ３زﻳات کار کﻮي.
د ادب پﻪ پراخ ډگر ک ３د خپﻠﻮ احساساتﻮ او باطﻨﻲ جذباتﻮ د ＇رگﻨدوﻟﻮ ﻟپاره پ＋تﻨﻲ
ﻣ５رﻣﻨﻮ ﻟﻪ خپﻠ ３وس＇ ３خﻪ زﻳات کار ک７ى دى .د ﻫﻐﻮى اﻓکارو او ادبﻲ ﻧﻮ＊تﻮﻧﻮ ﻣﻮږ تﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣرﻏﻠرې راب＋ﻠﻲ دي چ ３پ＋تﻮ ژبﻪ پرې ﻫﻢ ژوﻧدۍ او ﻫﻢ وﻳاړﻣﻨﻪ ده .پﻪ وﻟسﻲ ادب ک３
د ﻣ５رﻣﻨﻮ برخﻪ تر ﻧارﻳﻨﻪ وو زﻳاتﻪ ده.
پﻪ ﻟﻴکﻠﻲ ادب ک ３پ＋تﻨ ３ﻣ５رﻣﻨ ３ﻟﻪ ﻟﻴک او ﻗﻠﻢ سره زﻳات ３ﻧژدې پات ３شﻮې ﻧﻪ دي او
ﻳا ﻫﻢ د ！ﻮﻟﻨﻴزو ﻣحدودﻳتﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳ ３ﻧﻪ دي ﻏﻮ＊تﻠ ３ﻧﻮم ﻳ ３واخﻴستﻞ شﻲ او ！ﻮﻟﻨ ３تﻪ
وروپ５ژﻧدل شﻲ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻮى ﻳﻮ زﻳات شﻤ５ر ،ﻟکﻪ ﻏﻤﻲ ،پﻪ اﻳرو ک ３پ پات ３دي.
ﻫﻐﻮى چ ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３د تارﻳخ پا１ﻮ تر ﻣﻮږه رارسﻮﻟﻲ ،ډ４رې ﻟ８ې دي .دﻟتﻪ د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ډﻟ３
＇خﻪ ﻳﻮ ＇ﻮ ﻣ５رﻣﻨ ３چ ３پﻪ پ＋تﻮ ادب ک ３ﻳ ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ژوﻧدي پات ３دي ،ﻟﻮﻟﻮ.
 _١زرﻏﻮﻧﻪ کاک７ه
زرﻏﻮﻧﻪ د ﻣﻼ دﻳﻦ ﻣحﻤد کاک ７ﻟﻮر وه .د کﻨدﻫار پﻪ پﻨجﻮاﻳﻲ ک ３اوس５ده .د وخت دودﻳز
ﻋﻠﻮم ﻳ ３ﻟﻪ خپﻞ پﻼر ＇خﻪ ﻟﻮستﻲ وو .زرﻏﻮﻧﻪ کاک７ه پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９شاﻋره
ده چ ３ﻣﻮږ تﻪ ﻳ ３ﻧﻮم او د شﻌر ب５ﻠگﻪ راپات ３ده .ﻧﻮﻣﻮړې پ＋تﻨ ３شاﻋرې د شﻴخ ﻣصﻠح اﻟدﻳﻦ
سﻌدي "بﻮستان" پﻪ پ＋تﻮ ﻧظﻢ اړوﻟﻰ و او ﻧﻮم ﻳ ３ورباﻧدې "بﻮستان د پ＋تﻮ" اﻳ＋ﻰ و .ﻣ５رﻣﻦ
زرﻏﻮﻧ ３بﻮستان د پ＋تﻮ پﻪ  ٩٠٣ﻫجري ک ３پاى تﻪ رسﻮﻟﻰ دى .پر دې سر ب５ره ﻳ ３ﻧﻮر
اشﻌار او ﻏزﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ وﻳﻞ او د ﻋاﻟﻤاﻧﻮ پﻪ ډﻟ ３ک ３ﻣشﻬﻮره وه .د زرﻏﻮﻧ ３کاک７ې پﻪ اړه وﻳﻞ
ک８５ي چ ３ډ４ره کﻤاﻟداره ﻣ５رﻣﻦ وه＊ ،کﻠﻰ ﻟﻴک ﻳ ３درﻟﻮد او ﻧﻮرو کاتباﻧﻮ بﻪ ﻳ ３ﻟﻪ حسﻦ
خط ＇خﻪ د خط ډوﻟﻮﻧﻪ زده کﻮل .د پ＂ ３خزاﻧ ３ﻟﻴکﻮال واﻳﻲ ،پﻼر ﻳ ３پﻪ  ١١٠٢ﻫجري
ک ３د زرﻏﻮﻧ ３کاک７ې پﻪ ﻟﻴک "بﻮستان د پ＋تﻮ" ﻟﻴدﻟﻰ و چ ３خپﻞ اشﻌار ﻳ ３پﻪ خپﻞ ﻟﻴک
ډ４ر ＊کﻠﻰ ﻟﻴکﻠﻰ وو .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻧظﻢ ب５ﻠگﻪ پﻪ ﻻﻧدې ډول ده:
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اور４ـــــدﻟـــــ ３ﻣــــ ３کــﻴــســﻪ ده
د اخـــتـــر پــــﻪ ورځ ســﻬــار
ﻟــــــﻪ حــــﻤــــاﻣــــﻪ راوتـــــﻠـــــﻰ
اﻳــــرې خـــــاورې چـــا ﻟـــﻪ بــاﻣــﻪ
ﻣـــخ او ســـر ﻳـــ ３ســـﻮ کک７
بــاﻳــزﻳــد پـــﻪ شــکــر کــ＋ــﻮ سﻮ
چـــ ３زه وړ ﻳـــﻢ د بـــﻞ اور
ﻟـــﻪ اﻳـــــرو بـــﻪ ＇ـــﻪ بـــد وړﻣـــﻪ
ﻫـــﻮ ،پــﻮﻫــاﻧــﻮ ＄ـــان اﻳــــرې ک７
＇ــﻮک چــ＄ ３ــان تــﻪ گــﻮري تﻞ
ﻟـــﻮﻳـــﻲ تـــﻞ پـــﻪ گــﻔــتــار ﻧـــﻪ ده

چــ ３ﻟــﻪ شــاتــﻮ ﻫــﻢ خــــﻮږه ده
بـــاﻳـــزﻳـــد چــــ ３و روﻳـــــــدار
پـــﻪ کـــﻮ＇ـــﻪ کـــ ３تــ５ــر４ــدﻟــﻰ
راچـــــپـــــﻪ کــــ７ﻟــــ ３ﻧـــاپـــاﻣـــﻪ
پــــﻪ اﻳــــــرو پــــﻪ خــــــاور خــ７
د خــپــﻞ ﻣــخ پــﻪ پــاکــ５ــدو سﻮ
چــ ３پــﻪ اور کــ ３ســﻢ ﻧسکﻮر
ﻳــــا بــــﻪ ﻟــــ ８شـــکـــﻮه کــﻮﻣــﻪ
ﻟــﻪ ﻟــﻮﻳــﻨــ ３ﻳــ＄ ３ـــان پـــرې ک７
خـــداى تــﻪ ﻧــســﻲ کـــ７اى کتﻞ
ﻟـــﻮ خـــبـــره پـــﻪ کــــار ﻧـــﻪ ده

تـــﻮاضـــﻊ بـــﻪ دې ســـر ﻟـــﻮړ کا
تــکــبــر بـــﻪ دې تـــﻞ ＄ــــﻮړ کا

 _٢ﻣ５رﻣﻦ رابعﻪ
پ＂ ３خزاﻧ ３د ﻣ５رﻣﻦ رابﻌ ３ﻧﻮم ﻳاد ک７ى دى .ﻫﻐ ３د  ٩٢٠ﻫجري پﻪ شاوخﻮا ک ３ژوﻧد
کاوه .رابﻌﻪ د بابرشاه ﻫﻢ ﻋصرې وه او پﻪ کﻨدﻫار ک ３اوسﻴده .واﻳﻲ چ ３ﻧﻮﻣﻮړې زﻳات اشﻌار
ﻟرل او د４ﻮان ﻳ ３ﻫﻢ درﻟﻮد .د ﻫﻐ ３ﻳﻮه رباﻋﻲ زﻣﻮږ گﻮتﻮ تﻪ رارس５دﻟ ３ده:
پﻪ اور د ﻏﻢ ﻳ ３سﻮى ﻟ７ﻣﻮن کا
آدم ﻳ＄ ３ﻤکـــــ ３وتـﻪ راستﻮن کا
ﻧــــﻮم ﻳ ３د ﻫﻐ ３دﻟتﻪ بـ５ﻠتﻮن کا
دوزخ ﻳ ３جﻮړ کا پﻪ ﻣخ د ＄ﻤک３

 _٣ﻣ５رﻣﻦ ﻧ５کبختﻪ
ﻣ５رﻣﻦ ﻧ５کبختﻪ د شﻴخ اهلل داد ﻟﻮر وه .ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﻮه ﻋارﻓﻪ او زاﻫده ﻣ５رﻣﻦ وه .دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻮم
ﻳ ３ﻟﻮستﻲ و .ﻣ５رﻣﻦ ﻧ５کبخ ３د "ارشاد اﻟﻔﻘراء" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب ﻟﻴکﻠﻰ دى چ ３د سرتﻪ
رسﻮﻟﻮ ﻧ＂５ﻪ ﻳ ٩٦٩ ３ﻫجري ＊ﻮدل شﻮې ده .د کتاب ﻣﻮضﻮع پﻨدوﻧﻪ او اخﻼﻗﻴات دي.
ﻻﻧدې شﻌر ﻳ ３ﻟﻪ پ＂ ３خزاﻧ＇ ３خﻪ ﻧﻘﻞ شﻮى دى:
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پﻪ زړه ＊ــاد ش ３اى ﻣؤﻣﻨﻪ
پــﻪ ظــاﻫــر پــﻪ بــاطــﻦ سپﻴﻨﻪ
ظاﻫر زﻫد پﻪ اخــﻼص ک７ه
پﻪ زړه ！ﻴﻨگ شﻪ ﻟﻪ ﻳﻘﻴﻨﻪ
شکر صبر پﻪ ﻫر حال ک７ه
خــﻮد ﻧﻤا ﻣﻪ شﻪ خــﻮد بﻴﻨﻪ
شــپــﻪ او ورځ بــﻪ پــﻪ ژړا ﻳ３
کـــﻪ خــــبر ش ３ﻟــــﻪ ســــجﻴﻨﻪ
ســجــﻴــﻦ ＄ـــاى د خــﻮدﻧــﻤــاﻳــﻪ
د بــ５ــﻨــﻤــازو او بـــ ３دﻳــﻨــﻪ
ﻟــﻪ ﻫــﻐــﻪ ＄ـــاى اﻣــــان راکـــ７ې
ﻳــــــا اهلل اﻟـــﻌـــاﻟـــﻤـــﻴـــﻨـــﻪ

 – ٤ﻣ５رﻣﻦ ساﻳره
ﻣ５رﻣﻦ ساﻳره د ﻟﻐﻤان د سﻴد زﻳﻮرشاه ﻟﻮر وه .د زﻳ８ﻳدو ﻧ＂５ﻪ ﻳ ١٢٩٧ ３ﻫجري ＊ﻮدل
شﻮې ده .د وخت دودﻳز ﻋﻠﻮم ﻳ ３ﻟﻪ خپﻞ پﻼر ＇خﻪ ک７ي .پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３ﻳ ３د رحﻤﻦ
بابا شﻌروﻧﻪ ډ４ر خﻮښ وو .ﻣ５رﻣﻦ ساﻳره پر پ＋تﻮ سرب５ره پر دري ژب ３ﻫﻢ پﻮﻫ５ده .ﻧﻮﻣﻮړې
پ＋تﻨﻪ شاﻋره پﻪ خپﻠﻮ شﻌروﻧﻮ ک ３د پ＋تﻨﻮ د پرﻣختگ ﻟپاره ډ４رې ﻫﻴﻠ ３ﻟري .د ﻣ５رﻣﻦ
ساﻳرې شﻌروﻧﻪ اخﻼﻗﻲ رﻧگ ﻫﻢ ﻟري .پﻪ خپﻠﻮ شﻌروﻧﻮ ک ３ﻳ ３اﻧسان تﻪ ﻟﻪ چﻞ او ﻓرﻳب ﻧﻪ
د ＄ان د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ ک７ې ده .د ﻣ５رﻣﻦ ساﻳرې شﻌروﻧﻪ د اﻧساﻧﻲ زړه سﻮي اواسﻼﻣﻲ
وروروﻟ ９ﻳﻮه پﻪ زړه پﻮرې ب５ﻠگﻪ ده .ﻻﻧدې ﻳ ３د شﻌر ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ وﻟﻮﻟئ:

تﻮبﻪ
د رﻳــــا د دﻳــــﻨــــدارۍ ﻧـــﻪ ﻣـــ ３تـــﻮبـــﻪ ده
ﻣــســﻠــﻤــان زړه ازارۍ ﻧـــﻪ ﻣـــ ３تــﻮبــﻪ ده
ﻳﻮ ﻧﻴاﻟگﻰ د ﻣﻴﻨ ３ږدي بﻞ ﻳ ３بﻴخ کاږي
ددې پــ＂ــ ３بــﻴــخ کــﻨــ ９ﻧـــﻪ ﻣـــ ３تــﻮبــﻪ ده
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چ ３تسبﻴح ﻳ ３وي پﻪ ﻻس بﻐض ﻳ ３پﻪ زړه ک３
خــداﻳــﻪ دا رﻧــگــ ３شﻴخ ９ﻧــﻪ ﻣــ ３تــﻮبــﻪ ده
چــ ３د بــﻞ چــا بــدﻧــاﻣــ ９بــاﻧــدې خﻮ＊ﻴ８ي
د کــچــﻪ ﻣــســﻠــﻤــاﻧــ ９ﻧـــﻪ ﻣـــ ３تـــﻮبـــﻪ ده
پــﻪ خﻮﻟﻪ وبــاســﻲ تﻮب ３پــﻪ خﻮﻟﻪ تﻤب ３وي
اهلل ،داســـــ ３رﻫـــزﻧـــ ９ﻧـــﻪ ﻣـــ ３تـــﻮبـــﻪ ده
ســـاﻳـــره د ﻧــﻨــگــﻴــاﻟــﻴــﻮ زﻟـــﻤـــﻮ خــــﻮر ده
د بــ ３ﻧــﻨــگــﻮ وروروﻟــــــ ９ﻧــﻪ ﻣــ ３تــﻮبــﻪ ده

 – ٥حاذﻗﻪ ﻫروي
د حاذﻗ ３ﻧﻮم کشﻮره دى .ﻧﻮﻣﻮړې د ﻣحﻤد ﻋثﻤان دراﻧﻲ ﻟﻮر او د ﻫرات اوس５دوﻧک３
وه .پر  ١٣٤٠ﻫـ .ق .کال د ﻣحرم د ﻣﻴاشت ３پﻪ  ٢٥پﻪ ﻫرات ک ３زﻳ４８دﻟ ３ده.د وخت
زدهک７ې ﻳ ３پﻪ خپﻞ کﻮر ک ３ک７ې دي .د ﻋرب ،９ﻓﻘﻬ ،３احادﻳثﻮ او ﻧﻮر دﻳﻨﻲ کتابﻮﻧﻪ ﻳ３
ﻟﻮستﻲ دي .ﻣ５رﻣﻦ حاذﻗ ３پﻪ پ＋تﻮ او دري دواړو ک ３شﻌروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي او ﻧثر ﻳ ３ﻟﻴکﻠﻰ
دى .د اشﻌارو او ﻧثر ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﻳ ３د "آثار حاذﻗﻪ ﻫروي" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي .حاذﻗﻪ پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ او
وﻟس ﻣﻴﻨﻪ وه .د ﻫﻐ ３دواړو پرﻣختگ ﻳ ３د زړه ﻟﻪ تﻠﻪ ﻏﻮ＊ت.
د حاذﻗ ３د ﻧثر ب５ﻠگﻪ:
"اﻣا ＊کاره خبره ده چ ３ژبﻪ د ﻳﻮه ﻣحﻴط پﻪ اجتﻤاﻋﻲ شئﻮﻧاتﻮ ک ３ژوره اﻏ５زه ﻟري .د
ﻫرې ژب ３ﻟﻬجﻪ ﻣخصﻮص اثرات ﻟري چ ３د ﻫﻐ ３د خبرو کﻮوﻧکﻮ ﻣﻠﻲ خصاﻳص ＄ﻴﻨ３
پﻮره ＇رگﻨدﻳ８ي .ﻧﻮ ＄کﻪ د ＄ﻮاﻧﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮﻟﻪ ﻣحترﻣ ３ډﻟ＇ ３خﻪ ﻫﻴﻠﻪ ک８５ي چ ３د خپﻠ３
ﻣﻠﻲ ژب ３پﻪ ژوﻧدۍ کﻮﻟﻮ ک ３تر خپﻞ وس پﻮرې زﻳار وکاږي او پﻪ دې خﻮږه ژبﻪ خپﻞ
احساسات ＇رگﻨد او ﻧشر ک７ي .د دې ﻟپاره چ ３خپﻞ ﻣﻠﻲ شﻬاﻣت پﻪ ＄اى او د ！ﻮﻟﻨ３
اخﻼق د خپﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻋﻮاطﻔﻮ پﻪ ﻗﻮت اصﻼح کاﻧدې ،ﻗﻮﻣﻲ او وﻟسﻲ ﻳﻮواﻟﻰ دې پﻪ صحﻴح
ډول سره ژوﻧدى ک７ي".
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دا ﻳ ３ﻫﻢ د شﻌر ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ:
ﻓــــــــــکــر وکــ７ه اى ﻣﻠتــﻪ د پ＋ــتﻮن
ترﻗــﻲ ﻟـــﻪ ﻫــرې خــﻮا ده روز اﻓــزون
ﻫﻠــﻪ پا＇ــﻪ ﻧــﻦ زحﻤــت واخﻠــﻪ پــﻪ ＄ــان
زﻳــار وکاږه پــﻪ صﻨﻌــت او پــﻪ ﻋرﻓــان
کــﻪ ﻫـــــــر＄ــاى ﻟــرې دﻋــﻮا د ﻣﻠﻴــت
خپــﻞ ＄ــــان وگ２ــﻪ خــادم د ﻣﻤﻠکــت
وﻟــ ３ﻧــﻪ بــﻪ کــ７و بﻴــا ﻓــــــخرﻣســرت
شـــــــــــــﻮ پﻴــدا د ﻣﻠــﻲ ژبــ ３اﻫﻤﻴــت
زده کــﻮل ﻫــﻢ د دې ژبــ ３ﻟــﻮى کـــﻤــال دى
پرﻳ＋ــﻮدل ﻳــ ３ﻫــر پ＋ــتﻮن ﻟــره ډ４ــر ﻋــار دى
پــﻪ وطــﻦ کــ ３د ﻣﻠــﻲ ژبــ ３ﻧﻮبــت دى
ﻧــﻦ جاري پﻪ ﻫــره خﻮا کــ ３ﻋـــــــــﻠﻤﻴت دى
تﻮرﻳاﻟــﻰ زﻣــرى پ＋ــتﻮﻧﻪ ＄ــان بﻴدارکــ７ه
پــﻪ ﻋـــــــﻠﻮﻣــﻮ او ﻓﻨﻮﻧــﻮ دې تﻠــﻮار کــ７ه
دا ﻣــﻮږ ！ــﻮل د دې وطــﻦ خدﻣتــگاران ﻳــﻮ
ﻧـــــــر او ＊ــ ３％ﻳــﻮ تــر بــﻞ ﻓــداکاران ﻳــﻮ
را＄ــئ ！ــﻮل چــ ３پــﻪ ﻣﻠــﻲ ژبــﻪ وﻳﻨــا کــ７و
پــﻪ اصﻠــﻲ صﻮرت ＊ــکاره ＄ــان پﻪ دﻧﻴــا ک７و
ﻫــر پ＋ــتﻮن د ﻣﻠــﻲ ژبــ ３طرﻓــدار دى
کﻪ ادﻳــب دى کﻪ کاســب کــﻪ زﻣــــﻴﻨــدار دى
حاذﻗــﻪ شــﻌروﻧﻪ واﻳــﻲ خــﻮاري کــاﻧــدي
پــﻪ ﻟﻴکﻠــﻮ د پ＋ــتﻮ کــ ３بــﻪ شــﻲ وړاﻧــدې

 – ٦ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴده
ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴده د سﻴدحضرت شاه ﻟﻮر وه .پر  ١٢٩٧ﻫـ .ش .کال پﻪ ﻧﻨگرﻫار ک３
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زﻳ４８دﻟ ３ده .ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴدې ﻧﻪ ﻳﻮازې پﻪ شﻌر وﻳﻠﻮ ک ３رواﻧﻪ طبﻌﻪ درﻟﻮده ،بﻠک ３پﻪ ﻧثر ک３
ﻳ ３ﻫﻢ روان ﻟﻴکﻞ کﻮل .ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴدې ﻟﻪ وړوکتﻮب ＇خﻪ ﻟﻪ شﻌر وﻳﻠﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده.
د ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴدې اشﻌار ډ４ر اسان او خﻮاږه دي .ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴده پر  ١٣٣٩ﻫـ .ش .کال پﻪ
حﻖ رس５دﻟ ３ده.
دﻟتﻪ ﻳ ３د ﻧثر ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ وﻟﻮﻟئ:

د ﻳﻮې پ＋تﻨ ３پ５ﻐﻠ ３ارﻣان
پ５ﻐﻠﻪ واﻳﻲ :ﻣﻮرک !９زه چ＄ ３ان سره ﻓکر وک７م ،ﻧﻮ واﻳﻢ ＄ار شﻢ د وطﻦ ﻟﻪ تﻮرو خاورو
او تﻮرو ،تﻮرو ﻏروﻧﻮ ،تر ﻫﻐﻮ سپﻴﻨﻮ ﻣا１ﻴﻮ او ﻟﻮړو ،ﻟﻮړو بﻨگﻠﻮ ﻧﻪ چ ３واک ﻳ ３د بﻞ وي.
ﻗربان شﻢ د دې پاک ３او ازادې ﻫﻮا ﻧﻪ او سر ﻣ ３ﻟﻮگﻰ شﻪ د وطﻦ د آزادۍ پﻪ ﻻر ک.３
ﻣﻮرې! ﻫا بﻠﻪ ورځ تا راتﻪ چ ３د ﻣﻴﻮﻧد د شﻬﻴداﻧﻮ ﻧکﻞ کاوه＇ ،ﻮﻣره ارﻣان ﻣ ３ک７ى دى
چ ３کاشک ３زه ﻫﻢ ﻫﻠتﻪ واى چ ３دﻏﻮ د ازادۍ شﻬﻴداﻧﻮ تﻪ ﻣ ３پﻪ خپﻞ سر د اوبﻮ ﻣﻨگﻲ
وړى واى؛ ډوډۍ ﻣ ３ورسﻮﻟ ３واى؛ کارتﻮس او ！ﻮپک ﻣ ３وروړى واى او ورسره اوږه پﻪ
اوږه جﻨگ５دﻟ ３واى!"
دا ﻫﻢ د ﻣ５رﻣﻦ حﻤ５دې د شﻌر ﻧﻤﻮﻧﻪ:
زﻣا کﻢ ﻧصﻴبﻪ
ﻣــاوﻳــﻞ زړه بــﻪ ﻣــ ３خــاﻟــﻲ شــﻲ ﻟــ ８ﻟــﻪ ﻏﻤﻪ
دواړه سترگ ３بــﻪ ﻣــ ３وچــ ３شــﻲ ﻟــﻪ ﻧﻤﻪ
د ＊ــادﻣــﻨــﻮ پــﻪ ！ــﻮﻟــگــﻲ کــ ３بــﻪ شــﻢ ﻳــاده
زﻣـــاﻧـــﻪ بـــﻪ راســــــره ＄ـــﻲ پـــﻪ ﻻر سﻤﻪ
ﻫﻤﻴشﻪ بــﻪ ﻣــ ３خــﻨــدا وي ﻏــﻢ بــﻪ ﻧــﻪ وي
ﻧـــﻪ بـــﻪ ＄ــــان ســــره ژړﻳـــــ８م ﻟــکــﻪ شﻤﻌﻪ
پـــﻪ ﻣــــراد بـــﻪ ﻣـــ ３د زړه ﻫـــره ارزو وي
بــﻴــگــاﻧــﻪ بـــﻪ ﻳـــﻢ د دﻧـــﻴـــا ﻟـــﻪ ﻟـــﻮﻳـــﻪ ﻏﻤﻪ
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ﻧـــﻮر د صــبــر پــﻪ ﻧــﻐــﻤــﻪ بــﻪ زړه ﻟــﻠــﻮ کــ７م
زﻣـــاﻧـــ ３ﻧـــﻪ ﻣـــ ３د ســــﻮد ﻧــشــﻲ ＇ـــﻪ تﻤﻪ
شــپــﻪ د ﻫــجــر شـــﻮه اوږده د خـــداى ﻟپاره
＊کﻠﻰ ﻣــخ دې را＊ــکــاره کــ７ه صبح دﻣﻪ
پــﻪ ﻧسﻴﻢ د اســﻮ４ــﻠــﻮ بــﻪ دې راوﻳــــ） ک７م
اى زﻣــــا پـــﻪ خــــﻮب وﻳــــده ﻧــصــﻴــبــﻪ کﻤﻪ

 – ٧سﻴده حﻴات بﻴگﻢ ﻧسﻴﻢ
سﻴده حﻴات بﻴگﻢ ﻧسﻴﻢ د اﻟحاج ﻣﻴا اﻟطاف گﻞ کاکاخ５ﻞ ﻟﻮر ده ،پﻪ  ١٩٣٨م کال ک３
پﻪ چترال ک ３ز４８４دﻟ ３ده .دواړو ﻧﻴکﻮﻧﻮ ﻳ ３د خپﻞ وخت د ﻋﻠﻢ او ﻣﻌرﻓت ﻟﻮړ ﻣﻘام درﻟﻮد.
سﻴدې خپﻠ ３دﻳﻨﻲ زده ک７ې ﻟﻪ خپﻠ ３ﻣﻮر او ﻧﻮرې زده ک７ې ﻟﻪ خپﻞ پﻼر ＇خﻪ وک７ې او
د پ＋تﻮ ﻳﻮه تک７ه شاﻋره شﻮه .د سﻴدې اشﻌار ډ４ر پ５چﻠﻲ ﻧﻪ دي .شﻌر ﻳ ３خﻮﻧدور دى.ﻟﻮړ
خﻴاﻻت ،ﻧرم احساسات او بارﻳک تشبﻴﻬات پﻪ ک ３ﻟﻴدل ک８５ي .د سﻴدې پﻪ اشﻌارو ک３
د پﻨد او ﻧصﻴحت ﻣرﻏﻠرې ﻣﻮﻧدل ک８５ي .ﻫﻐ ３د خپﻠ ３زﻣاﻧ！ ３ﻮﻟ ３ﻧﻴﻤگ７تﻴاوې پﻪ خپﻠﻮ
شﻌروﻧﻮ ک ３ﻏبرگ ３ک７ي او ﻫ（ﻪ ﻳ ３ک７ې چ ３د پ＋تﻨﻮ پام خپﻠﻮ کﻤزورﻳﻮ تﻪ واړوي .د وﻳﻨا
！ﻮﻟگﻪ ﻳ" ３د ﻧسﻴﻢ وږﻣ "３تر سرﻟﻴک ﻻﻧدې پﻪ  ١٩٨٦کال ک ３خپره شﻮې ده .دا ﻳ ３ﻫﻢ
د کﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪ:
گــر＄ــﻢ زه د ﻳــــار پـــﻪ ﻧـــﻢ تــــازه تـــازه
ﻟــکــﻪ گـــﻞ وي پـــﻪ شــبــﻨــﻢ تـــــازه تـــازه
زخﻤﻲ زړه ﻣــ７اوى وجــﻮد ﻣ ３شﻲ دﻟبره
د ســـرو شـــﻮﻧـــ６و پـــﻪ ﻣــﻠــﻬــﻢ تــــازه تـــازه
* * *
کاش چ ３زړه ﻣ ３د آﻳﻨ ３ﻏﻮﻧدې صﻔا شﻮاى
پس پﻪ زړه ک ３ﻣ ３ﻳﻮ ﻣﻴﻨﻪ د اهلل شﻮاى
زړه ﻣــ ３ﻣــﻮړ شــﻮاى د دﻧﻴا ﻟــﻪ کــاروبــاره
راســــره واړه ﻓــکــروﻧــﻪ د ﻋﻘبﻰ شــﻮاى
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

پ＋تﻨ ３ﻣ５رﻣﻨ ３پﻪ ﻓﻮﻟکﻠﻮري ادب ک ３زﻳاتﻪ وﻧ６ه ﻟري .د پ＋تﻮ ادب تر ！ﻮﻟﻮ خﻮږ او پﻪ زړه
پﻮرې ﻓﻮﻟکﻠﻮر ！پﻪ ،ﻟﻨ６ۍ ،ساﻧده ،ستاﻳﻨﻪ او ﻧﻮر دي چ ３دا بﻴا د پ＋تﻨﻮ ﻣ５رﻣﻨﻮ شتﻤﻨﻲ گ２ﻞ
ک８５ي .پ＋تﻨ ３ﻣ５رﻣﻨ ３زﻳاتره پﻪ ﻓﻰ اﻟبدﻳﻬﻪ شاﻋرۍ ک ３ډ４رې وتﻠﻲ دي .پﻪ ﻫرکﻮر ،کﻠﻲ او
کﻴ８دۍ ک ３ﻳ ３ب５ﻠگ ３ﻣﻮجﻮدې دي .د ادب پﻪ دې پراخﻪ ډگر ک＄ ３ﻴﻨ ３داس ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ شتﻪ
چ ３د خپﻠﻮ وﻳﻨاوو او ﻟﻴکﻨﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３تر ﻣﻮږه رارس５دﻟﻲ دي .د دې پ＋تﻨ５ﻮﻣ５رﻣﻨﻮ ډ４ره ﻟ８ه
شﻤ５ره تر ﻻسﻪ شﻮې او د پ＋تﻮ ادب پﻪ تارﻳخ ک ３ﻳ＄ ３ﻠﻨد ﻣﻘام خپﻞ ک７ى دى .چ ３پﻪ ﻳاد
ﻳ ３راوروستﻪ ﻧسﻞ وﻳاړي.
پ＋تﻨ ３ﻣ５رﻣﻨ ３د خپﻠﻮ وروﻧﻮ پﻪ ＇５ر د ژوﻧد پﻪ ﻫر ډگر ک ３ډ４رې برﻳاﻟ ９دي .ﻫﻐﻮى ﻣخ ３تﻪ د
ژوﻧد پراتﻪ ！ﻮل ک７اووﻧﻪ پﻪ ډ４ر زﻏﻢ او تدبﻴر گاﻟﻲ .خپﻞ اوﻻدوﻧﻪ پﻪ ډ４ره ﻣﻴﻨﻪ روزي او ﻟﻮﻳﻮي.
د کﻮر دﻧﻨﻪ او ﻟﻪ کﻮره بﻬر کاروﻧﻪ سرتﻪ رسﻮي ،د خپﻞ ＄ان ،اوﻻدوﻧﻮ او ﻣ７５ه ﻟپاره ﻟﻪ خﻮ＊９
او خﻮشحاﻟ ９ﻧﻪ ډک کﻮرﻧﻰ چاپ５رﻳال راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي .ﻟﻮست کﻮي او پﻮﻫﻪ ﻻستﻪ راوړي.
ﻟﻮست ورکﻮي او ﻧﻮر پﻮﻫﻮي .د خپﻠﻮﻧاروﻏﻮ ،خﻮﻳﻨدو او وروﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ کﻮي .پﻪ پﻮ＄ﻲ او
ﻧظاﻣﻲ چارو ک ３برخﻪ اخﻠﻲ .سﻴاسﻲ ﻣشرۍ تﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ چﻤتﻮکﻮي او ！ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ دﻧدو تﻪ
ﻻس اچﻮي چ ３د ﻫﻐﻮى وروﻧﻪ ﻳ ３سرتﻪ رسﻮي ،خﻮ ﻟﻪ دې سره سره بﻴا ﻫﻢ د ﻳﻮ شﻤ５ر
ﻗﻮﻣﻲ او ﻗبﻴﻠﻮي او سﻨتﻲ دودوﻧﻮ پﻪ ﻟﻮﻣﻮ ک＊ ３ک５ﻠ ３دي .پﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر ＊اروﻧﻮ او زﻳاترو ﻟ５رې
پرتﻮ سﻴﻤﻮ ،کﻠﻮ او باﻧ６و ک ３ﻟﻪ تبﻌﻴض او تﻌصب سره ﻣخاﻣخ دي .د زړو او ﻧاﻣﻨﻠﻮ دودوﻧﻮ
＊کار دي .کﻠﻪ کﻠﻪ د ＇اروﻳﻮ پﻪ ＇５ر چﻠﻨد ورسره ک８５ي او پ５ر او پﻠﻮر تﻪ وړاﻧدې ک８５ي .دا
！ﻮل ﻫﻐﻪ ＇ﻪ دي چ ３روان ﻣﻬال ﻳ ３د ﻣﻨﻠﻮ زﻏﻢ ﻧﻪ ﻟري .باﻳد د ﻫﻐ ３پﻪ وړاﻧدې ﻏبرگﻮن او
ﻣﻘاوﻣت و＊ﻮدل شﻲ .اﻟبتﻪ دا ﻏبرگﻮن او ﻣﻘاوﻣت ﻳﻮازې د ﻧجﻮﻧﻮ او ﻣ５رﻣﻨﻮ ﻣسؤوﻟﻴت ﻧﻪ
دى .ﻧارﻳﻨﻪ تر ＊％ﻮ د ﻣخﻪ دﻧده ﻟري چ ３ﻟﻮﻣ７ى ﻫﻐﻮى تﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ＄ان پﻪ ＇５ر پﻪ حﻖ
ﻗاﻳﻞ شﻲ؛ د ﻳﻮ بشري ﻣﻮجﻮد پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３وﻣﻨﻲ او وروستﻪ پﻪ ﻫﻐﻮ سﻴﻤﻮ او ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３چ３
＊ ３％د ﻧاسﻢ دود او دستﻮر ＊کار شﻮي او ＊کار ک８５ي ،ﻣرستﻪ وک７ي او ﻟﻪ دې رﻧ ＃او ک７او
＇خﻪ ﻳ ３وژﻏﻮري.
175

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻟس تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３دې د ＊％ﻮ
پﻪ وړاﻧدې پرت ３ستﻮﻧزې پﻪ گﻮتﻪ ک７ي .ﻫ（ﻪ دې وک７ي چ ３ﻳﻮ د بﻞ خبرې تکرار ﻧﻪ ک７ي.
پات ３زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ وﻟﻴکﻲ او تﻮحﻴد دې ک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻳﻮه ﻏﻮﻧ６ه تﻤثﻴﻞ ک７ي .پﻮرتﻪ ﻣﻮﻧدل شﻮې ستﻮﻧزې
دې وگﻮري او د ﻫﻐ ３د حﻞ د ﻻرو چارو پﻪ اړه دې خبرې وک７ي .پﻪ پاى ک ３دې خپﻠ３
ﻣﻮﻧدﻧ ３د ﻳﻮ وړاﻧدﻳز پﻪ تﻮگﻪ وﻟﻴکﻲ او ﻟﻪ ＄اﻧﻮﻧﻮ سره دې ﻳادداشت ک７ي.
 _٣پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ＊％ﻮ پﻪ درﻳ ＃او د ﻫﻐﻮى
پﻪ ارز＊ت خبرې وک７ي .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خبرو اتروک ３برخﻪ واخﻠﻲ.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې د پﻨ％ﻮ دﻗ５ﻘﻮ ﻟپاره ﻓکر وک７ي چ＄ ３ﻮاﻧان او ﻧجﻮﻧ＇ ３ﻨگﻪ د ﻫ５ﻮاد د
راتﻠﻮﻧک ３ﻟپاره کار کﻮﻻى شﻲ .وروستﻪ دې ＇ﻮ تﻨﻪ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ خپﻠ ３ﻧظرﻳ ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې
وواﻳﻲ ،خبرې اترې دې پرې وک７ي او ﻏﻮره وړاﻧدﻳزوﻧﻪ دې را！ﻮل او وﻟﻴکﻲ.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３د ﻣ５رﻣﻨﻮ د وﻧ６ې او د ﻫﻐ ３د ارز＊ت پﻪ اړه خبرې
وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
پﻪ خپﻞ ＊ار ،کﻠﻲ او چاپ５رﻳال ک ３د ＊％ﻮاو ﻧجﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻧاروا چﻠﻨدوﻧﻮ د ﻋﻤﻠﻲ
ب５ﻠگﻮ پﻪ اړه ﻳﻮ ﻣخ ﻟﻴکﻨﻪ وک７ئ.
ﻳﻮازې د ＊％ﻮ شتﻮن دې ستﻮﻧزﻣﻦ ژوﻧد تﻪ ﻗدر او ﻣﻨزﻟت ورک７ى ،کﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻮ ژوﻧد بﻪ
د زﻏﻢ وړ ﻧﻪ و.
((اﻧاتﻮل ﻓراﻧس))
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شپ８وﻳشتﻢ ﻟﻮست

ﻳﻮﻫان وﻟﻔگاﻧگ ﻓﻮن گﻮﻳتﻪ
()١٨٣٢ – ١٧٤٩

پﻪ ت５رو ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻣﻮ پر پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاﻋراﻧﻮ سرب５ره ﻳﻮ شﻤ５ر
ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ادب５＇ ３رې وپ５ژﻧدﻟ .３دﻟتﻪ د گﻮﻳتﻪ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ اﻟﻤاﻧﻲ شاﻋر درپ５ژﻧﻮ .د دې
شاﻋر او د ﻫﻐﻪ د وﻳﻨاوو د ب５ﻠگﻮ ﻟﻪ ﻻرې بﻪ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴاتﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات
ﻻس تﻪ راوړئ .ﻳﻮ ﻟﻮﻳدﻳ ＃پﻮه وﻳﻠﻲ دي" :ﻣﻮﻧدل کﻮم ﻣﻬﻢ شﻰ ﻧﻪ دى ،ﻣﻬﻤﻪ داده
چ ３باﻳد ﻫر ﻧﻮى پﻴدا شﻮى شﻰ زﻣﻮږ پﻪ ذﻫﻦ ک ３ﻳﻮ ＇ﻪ شﻰ زﻳات ک７ي".ﻣﻮږ باﻳد
ﻟﻪ ﻧﻮي ﻣﻮﻧدل شﻮي شﻲ سره اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７و او ﻟﻪ دې ﻻرې خپﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮي پاﻧگﻪ
زﻳاتﻪ ک７و .د ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻴکﻨ ３او د ﻫﻐﻮى آثار ﻟﻮستﻞ د ﻟﻮستﻮﻧکﻲ ﻣﻮجﻮده پﻮﻫﻪ
پراخﻪ او ب６اﻳﻮي.
د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاﻋراﻧﻮ د آثارو ﻟﻮستﻞ ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
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ﻳﻮﻫان وﻟﻔگاﻧگ ﻓﻮن گﻮﻳتﻪ " "Yohann Wolfgang von Goetheد جرﻣﻨﻲ
د ﻓراﻧکﻔﻮرت پﻪ ＊ار ک ３پﻪ ﻳﻮې ب６اﻳ ３کﻮرﻧ ９ک ３پر  ١٧٤٩م کال ز４８４دﻟﻰ دى .پﻼر ﻳ３
حﻘﻮﻗپﻮه او ﻣداﻓﻊ وکﻴﻞ و؛ ﻣﻮر ﻳ ３ﻫﻢ د جرﻣﻨﻲ د سﻬﻴﻞ د حﻘﻮﻗپﻮﻫاﻧﻮ ﻟﻪ کﻮرﻧ＇ ９خﻪ
وه .گﻮﻳتﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻣتﻤدن او با ﻓرﻫﻨگﻪ چاپ５رﻳال ک ３ﻟﻮى شﻮ او تر ﻣﻨظﻤ＊ ３ﻮوﻧ ３او روزﻧ３
ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل شﻮ .پﻪ پﻨ％ﻠس کﻠﻨ ９ک ３د حﻘﻮﻗﻮ د زده ک７ې ﻟپاره د جرﻣﻨﻲ ﻳﻮ بﻞ ＊ار،
ﻻﻳپزﻳک تﻪ ﻻړ .ﻫﻠتﻪ د زده ک７ې تر ＇ﻨگ پر ﻳﻮې ﻧجﻠ ９ﻣﻴﻦ شﻮ .ﻟﻪ ﻫﻐ ３سره د تﻮدې
ﻣﻴﻨ ３ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３پﻪ شﻌر وﻳﻠﻮ پﻴﻞ وک .７وروستﻪ پﻪ  ١٧٦٧م کال ک ３د گﻮﻳتﻪ د شﻌروﻧﻮ
ﻟﻮﻣ７ى دﻳﻮان چاپ شﻮ .دا پﻪ ﻋشﻘﻲ او تﻐزﻟﻲ شﻌروﻧﻮ ک ３د گﻮﻳتﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９تجربﻪ وه .پﻪ
ﻻﻳپزﻳک ک ３ﻟﻪ درﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ ت５روﻟﻮ وروستﻪ ب５رتﻪ ﻓراﻧکﻔﻮرت تﻪ ﻻړ .پﻪ  ١٧٦٩کال ک３
ﻳ ３د "جرم د شرﻳکاﻧﻮ" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه ﻣﻨظﻮﻣﻪ کﻤﻴ６ي او د "ﻻﻳپزﻳک د ﻧﻐﻤﻮ د４ﻮان" کتابﻮﻧﻪ
خپاره ک７ل چ ３د ﻻﻳپزﻳک ﻳادوﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ک ３ﻏبرگﻪ ک７ي وه .بﻴا پﻪ  ١٧٧٠م کال ک ３د
حﻘﻮﻗﻮ د زده ک７ې د دوام ﻟپاره شتراسبﻮرگ تﻪ ﻻړ .پﻪ شتراسبﻮرگ ک ３ژوﻧد د گﻮﻳتﻪ پﻪ ﻓکر
او ﻫﻨر ﻟﻮﻳﻪ اﻏ５زه وک７ه .ﻫﻠتﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر شاﻋراﻧﻮ او ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ سره پ５ژﻧدگﻠﻮي پﻴدا
شﻮه .پﻪ دې ＄اى ک ３د ده پر ژوﻧد بﻞ اﻏ５ز د "ﻓرﻳدرﻳک ３برﻳﻮن" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧجﻠ ９سره
د ﻫﻐﻪ آشنا ک５دل و .دې آشناﻳ ９د گﻮﻳتﻪ پر ژوﻧد ډ４ره اﻏ５زه وک７ه .د ﻫﻐ ３ﻟپاره ﻳ ３شﻌروﻧﻪ
ووﻳﻞ چ ３وروستﻪ ﻳ ３د "شﻌر او حﻘﻴﻘت" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ د４ﻮان ک ３چاپ ک .７وﻳﻞ ک８５ي چ３
دا شﻌروﻧﻪ د جرﻣﻨﻲ د ﻧﻮي ﻋصر د ادبﻴاتﻮ پﻪ تارﻳخ ک ３ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ شﻌروﻧﻪ بﻠﻞ ک８５ي .دا د４ﻮان
＇ﻠﻮر برخ ３ﻟري او شخصﻲ ژوﻧد پک ３ﻧﻐ＋تﻰ دى .پﻪ شتراسبﻮرگ ک ３د گﻮﻳتﻪ تحصﻴﻼت
پﻪ ١٧٧١م .کال ک ３بشپ ７شﻮل او ب ３ﻟﻪ دې چ ３ﻟﻪ ﻓرﻳدر４ک ３سره د وروستﻲ ＄ﻞ ﻟپاره
دﻳدن وک７ي ،ﻓراﻧکﻔﻮرت تﻪ ستﻮن شﻮ .ﻫﻠتﻪ ﻳ ３پﻪ ﻧﻮي ژوﻧد ﻻس پﻮرې ک .７د ﻣداﻓﻊ وکﻴﻞ
ﻟﻪ دﻧدې سر ب５ره ﻳ ３ارز＊تﻤﻦ آثار وﻟﻴکﻞ چ ３د ده د ﻟﻮﻳ ９او ﻧبﻮغ ＄ﻼ ﻳ ３ﻟرﻟﻪ.
گﻮﻳتﻪ د روسﻮ پﻪ ＇５ر ﻟﻪ طبﻴﻌت سره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده .ﻫﻐﻪ بﻪ د اﻟزاس د＊تﻮ تﻪ تﻠﻮ او ﻫﻠتﻪ بﻪ
ﻳ ３تر شﻴﻦ آسﻤان ﻻﻧدې ډ４ر وخت ت５روﻟﻮ .ﻟﻪ طبﻴﻌت سره ﻣﻴﻨ ３او ﻋاطﻔ ３د گﻮﻳتﻪ پﻪ آثارو
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ک ３ﻏبرگﻮن وﻣﻮﻧد .دا ﻏبرگﻮن پﻪ ١٧٧٣م .کال ک＇ ３رگﻨد شﻮ .د دې دورې پﻪ ﻧﻨدارو
ک ３د "ﻣحﻤد ﻧﻐﻤ "３ﻳادوﻟﻰ شﻮ چ ３ﻟﻪ ختﻴ＇ ＃خﻪ د شاﻋر ﻟﻪ پ５ژﻧدگﻠﻮۍ وروستﻪ وﻟﻴکﻞ
شﻮې .گﻮﻳتﻪ د پاک ﻗران ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ وروستﻪ د ﻳﻮې ﻧﻨدارې د ﻟﻴکﻠﻮ پﻪ ﻓکر ک ３شﻮ چ ３پﻪ
ﻫﻐ ３ک ３ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا د حضرت پﻴﻐﻤبر د ﻋظﻤت ﻋﻨاصر او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د ﻫﻐﻪ تارﻳخﻲ
وضﻌﻪ او رساﻟت ＇７５ي.
گﻮﻳتﻪ د شﻌروﻧﻮ پﻪ پﻮرتﻪ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ سرب５ره د "اﻟﻤان ﻣﻌﻤاري"" ،د برﻟﻴسﻴﻨگﻦ خداﻳان"" ،د
＄ﻮان ورتر ک７اووﻧﻪ"" ،پروﻣﻴتﻴﻮس"" ،اﻳﻔﻴژﻳﻨﻲ"" ،تارﻳﻮﻳس"" ،تﻮرکﻮاتﻮ تاسﻮ" او "اختﻴاري
وصﻠت" او زﻳات شﻤ５ر ﻧﻮر آثار ﻟﻴکﻠﻲ چ ３ﻧاوﻟﻮﻧﻪ ،ډراﻣ ،３د شﻌر ！ﻮﻟگ ３او ﻋﻠﻤﻲ آثار
پک ３شاﻣﻞ دي.
گﻮﻳتﻪ پﻪ جرﻣﻨﻲ ک ３ﻫﻤاﻏس ３درﻳ ＃درﻟﻮد ،ﻟکﻪ داﻧت ３چ ３پﻪ اﻳ＂اﻟﻴ ３او شکسپﻴر پﻪ
اﻧگﻠستان ک ３درﻟﻮد .گﻮﻳتﻪ ﻧژدې  ٦٠کاﻟﻪ پر ﻫر＄اى خپﻞ سﻴﻮرى ﻏﻮړوﻻى و .ډ４رو ﻟ８و
کساﻧﻮ بﻪ د گﻮﻳتﻪ پﻪ ＇５ر د ﻧ７ۍ پﻪ ادبﻴاتﻮ ک ３ستر اﻏ５ز درﻟﻮدﻻى وي .د ﻫﻐﻪ ارز＊ت د ﻫﻐﻪ
پﻪ ﻧبﻮغ او د ﻓکر پﻪ پراخﻮاﻟﻲ ک ３و .گﻮﻳتﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې د خپﻠ ３زﻣاﻧ ３د ادبﻴاتﻮ او تﻤدن بشپ７
ﻧابﻐﻪ و ،بﻠک ３ﻫﻐﻪ خپﻠﻪ ﻳﻮ داﻳرة اﻟﻤﻌارف و چ ３د ﻳﻮې بشپ７ې دورې تﻤدن اوﻓرﻫﻨگ پک３
پروت و.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

ﻳﻮﻫان وﻟﻔگاﻧگ ﻓﻮن گﻮﻳتﻪ پﻪ جرﻣﻨﻲ ک ３ز４８４دﻟﻰ دى .پﻼر ﻳ ３حﻘﻮﻗپﻮه او
ﻣداﻓﻊ وکﻴﻞ و .گﻮﻳتﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻣتﻤدن او با ﻓرﻫﻨگﻪ چاپ５رﻳال ک ３ﻟﻮى شﻮ او تر ﻣﻨظﻤ３
＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل شﻮ .پﻪ پﻨ％ﻠس کﻠﻨ ９ک ３ﻳ ３پﻪ شﻌر وﻳﻠﻮ پﻴﻞ وک.７
پﻪ ١٧٦٧م .کال ک ３ﻳ ３د شﻌروﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ى دﻳﻮان چاپ شﻮ .پﻪ ١٧٦٩م .کال ک３
ﻳ ３د "جرم د شرﻳکاﻧﻮ" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه ﻣﻨظﻮﻣﻪ کﻤﻴ６ي او د "ﻻﻳپزﻳک د ﻧﻐﻤﻮ د４ﻮان"
کتابﻮﻧﻪ خپاره ک７ل .پﻪ ١٧٧٠م .کال ک ３شتراسبﻮرگ تﻪ ﻻړ .د دﻏﻪ ＄اى ژوﻧد د
گﻮﻳتﻪ پﻪ ﻓکر او ﻫﻨر ﻟﻮﻳﻪ اﻏ５زه وک７ه .ﻫﻠتﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر شاﻋراﻧﻮ او ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ
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سره پ５ژﻧدگﻠﻮي پﻴدا شﻮه .دﻟتﻪ ﻳ ３د "شﻌر او حﻘﻴﻘت" پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ د４ﻮان ک ３چاپ
ک .７وﻳﻞ ک８５ي چ ３دا شﻌروﻧﻪ د جرﻣﻨﻲ د ﻧﻮي ﻋصر د ادبﻴاتﻮ پﻪ تارﻳخ ک ３ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ
شﻌروﻧﻪ بﻠﻞ ک８５ي .دا د４ﻮان ＇ﻠﻮر برخ ３ﻟري او شخصﻲ ژوﻧد پک ３ﻧﻐ＋تﻰ دى.
گﻮﻳتﻪ د روسﻮ پﻪ ＇５ر ﻟﻪ طبﻴﻌت سره ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده .ﻫﻐﻪ بﻪ د اﻟزاس د＊تﻮ تﻪ تﻠﻮ او
ﻫﻠتﻪ بﻪ ﻳ ３تر شﻴﻦ اسﻤان ﻻﻧدې ډ４ر وخت ت５روﻟﻮ .ﻟﻪ طبﻴﻌت سره ﻣﻴﻨ ３او ﻋاطﻔ３
د گﻮﻳتﻪ پﻪ اثارو ک ３ﻏبرگﻮن وﻣﻮﻧد .دا ﻏبرگﻮن پﻪ ١٧٧٣م .کال ک＇ ３رگﻨد شﻮ.
د دې دورې پﻪ ﻧﻨدارو ک ３د "ﻣحﻤد ﻧﻐﻤ "３ﻳادوﻟﻰ شﻮ چ ３ﻟﻪ ختﻴ＇ ＃خﻪ د شاﻋر
ﻟﻪ پ５ژﻧدگﻠﻮ وروستﻪ وﻟﻴکﻞ شﻮې .گﻮﻳتﻪ د پاک ﻗران ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ وروستﻪ ﻳﻮه ﻧﻨداره
وﻟﻴکﻠﻪ چ ３پک ３ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا د حضرت پﻴﻐﻤبر د ﻋظﻤت ﻋﻨاصر او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا
د ﻫﻐﻪ تارﻳخﻲ وضﻌﻪ او رساﻟت ＇ﻴ７ي .گﻮﻳتﻪ د شﻌروﻧﻮ پﻪ پﻮرتﻪ دﻳﻮاﻧﻮﻧﻮ سرب５ره د
"اﻟﻤان ﻣﻌﻤاري" "،د برﻟﻴسﻴﻨگﻦ خداﻳان"" ،د ＄ﻮان ورتر ک７اووﻧﻪ"" ،پروﻣﻴتﻴﻮس"،
"اﻳﻔﻴژﻳﻨﻲ پﻪ تاورﻳس ک" ،"３تﻮرکﻮاتﻮ تارسﻮ" او "اختﻴاري وصﻠت" او شاوخﻮا ١٤٣
شﻤ５ر کتابﻮﻧﻪ ،شﻌروﻧﻪ ،ﻧﻨدارې ،ﻧاوﻟﻮﻧﻪ او ﻋﻠﻤﻲ آثار ﻟﻴکﻠﻲ دي .گﻮﻳتﻪ ﻧژدې ٦٠
کاﻟﻪ د ادب پﻪ ﻣﻴدان ک ３ﻧﻴﻠﻰ ＄ﻐﻠﻮﻟﻰ و.
د －ﻮﻳتﻪ د آثارو د ﻳﻮې ب５ﻠ ３／پﻪ تﻮ－ﻪ د ﻫﻐﻪ »د ＄ﻮان وﻟتر ک７اووﻧﻪ« ﻳﻮه برخﻪ دﻟتﻪ
ﻟﻮﻟﻮ:
د ＄ﻮان ورتر ک７اووﻧﻪ
((د ＄ﻮان ورتر ک７اووﻧﻪ _ ١٧٧٤م)) د －ﻮﻳتﻪ ﻳﻮ روﻣان دى چ ３پﻪ ﻫﻐ ３ک ３ﻳ ３د ژوﻧد
د خپﻠﻮ کتﻨﻮ ،پ＋５ﻮ او د ﻫﻐﻪ وخت د ژوﻧد ﻟﻪ حاﻟتﻮﻧﻮ ＇خﻪ خبرې اترې ک７ي دي＄ .ﻮان
ورتر ژور احساسات او ﻟﻮړې ﻏﻮ＊تﻨ ３ﻟري .روح ﻳ ３د طبﻴﻌت او ﻫﻨر د اﻏ５ز د ﻣﻨﻠﻮ ﻟپاره
＊ﻪ چﻤتﻮ دى ،خﻮ باطﻦ ﻳ ３د ژوﻧد ﻟﻪ حﻘﻴﻘتﻮﻧﻮ سره سﻤﻮن ﻧﻪ ﻟري .پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ﻟﻪ خﻠکﻮ
سره پﻪ راشﻪ درشﻪ (ﻣﻌاشرت) ک ３ﻟﻪ خﻨ６وﻧﻮ او ﻣحدودﻳتﻮﻧﻮ سره ﻣخاﻣخ ک８５ي .پﻪ پاى ک３
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ﻧﻬﻴﻠﻰ او ﻣﻴﻨﻪ ﻳ ３ﻧاکاﻣﻴ８ي .دا کار ﻫﻐﻪ ＄ﻮروي او پﻪ پاى ک ３ﻳ＄ ３ان وژﻧ ３تﻪ ﻫ（ﻮي.
زﻣﻮږ دا ﻟﻴکﻨﻪ د ﻫﻐﻪ د روﻣان وروست ９برخﻪ ده چ ３د ﻟﻴکﻮﻧﻮ خپروﻧکﻰ ﻳ ３ﻧﻘﻠﻮي .پﻪ
دې برخ ３ک ３ﻟﻪ خپﻠ ３ﻣﻌشﻮﻗ(( ،３ﻟﻮتﻪ)) سره د ﻫﻐﻪ وروستﻨ ９ﻟﻴدﻧﻪ بﻴان شﻮې ده .ﻟﻮتﻪ
وروستﻪ د اﻟبرت پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ شخص سره واده ک７ى .د ((ورتر)) پﻪ ﻧاﻣﻪ د －ﻮﻳتﻪ دې اثر
ﻟﻪ خپر４دا وروستﻪ ډ４ر برﻳاﻟﻴتﻮب تر ﻻسﻪ ک.７
[ﻫﻐﻪ ورځ چ ３ورتر دوست تﻪ خپﻞ وروستﻰ ﻟﻴک وﻟﻴکﻪ ،ﻳکشﻨبﻪ وه او ﻋﻴسﻮي
اختر تﻪ ﻻ ＇ﻮ ور ３＄پات ３وې .ﻣا＊ام ورتر د ((ﻟﻮتﻪ)) کﻮر تﻪ ﻻړ .ﻟﻮتﻪ ﻳ ３وﻟﻴده چ ３خپﻠﻮ
کﻮچﻨﻴﻮ وروﻧﻮ او خﻮﻳﻨدو تﻪ د ﻧﻮي کال پﻪ ﻣﻨاسبت اخﻴستﻞ شﻮي سﻮﻏاتﻮﻧﻪ تﻨظﻴﻤﻮي .ورتر
د ﻫﻐﻪ خﻮشحاﻟ ９پﻪ اړه پﻪ ﻓکر ک ３ډوب و چ ３کﻮچﻨﻴان بﻪ ﻳ ３د دې سﻮﻏاتﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻴدﻟﻮ تر
ﻻسﻪ ک７ي .ﻫﻐﻪ سﻮچ کاوه ،کﻠﻪ چ ３دروازه ب５رتﻪ شﻲ او کﻮچﻨﻴان دا سﻮﻏاتﻮﻧﻪ ووﻳﻨﻲ او ﻳا
پﻪ ＇راﻏﻮﻧﻮ د سﻴﻨ／ار شﻮې وﻧ ３ﻧﻨداره وک７ي ،ﻟﻪ خﻮشحاﻟ ９ﻧﻪ بﻪ ！ﻮپﻮﻧﻪ ووﻫﻲ .پﻪ داس３
حال ک ３چ ３ﻟﻮت ３خپﻠﻪ دﻧﻨﻨ ９اﻧد＋４ﻨﻪ پﻪ ﻳﻮې ﻣﻮسکا پ＂ﻮﻟﻪ ،وﻳ ３وﻳﻞ(( :کﻪ تﻪ ﻫﻢ وﻣﻨﻲ
چ＊ ３ﻪ واوس ،３ﻧﻮ سﻮﻏات بﻪ تر ﻻسﻪ ک７ې .ﻳﻮه ＊کﻠ ３ډ４ﻮه او ورسره ﻣﻞ ﻧﻮر شﻴان)).
ورتر پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８ووﻳﻞ＊(( :ﻪ تﻮب ﻳﻌﻨ＇ ３ﻪ؟ باﻳد ＇ﻨ／ﻪ واوسﻢ او ＇ﻨ／ﻪ کﻮﻻى شﻢ واوسﻢ،
－راﻧ ３ﻟﻮت３؟))
ﻟﻮتﻪ ووﻳﻞ(( :د پﻨجشﻨب ３پﻪ ﻣا＊ام ﻋﻴسﻮي اختر (کرﻳسﻤس) دى .کﻮچﻨﻴان را＄ﻲ او
ک５داى شﻲ پﻼر ﻣ ３ﻫﻢ راشﻲ .ﻫﻐﻮى ！ﻮل بﻪ سﻮﻏاتﻮﻧﻪ تر ﻻسﻪ ک７ي .تاسﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورځ
راشئ ،خﻮ دوختﻪ ﻣﻪ را＄ئ)).
ورتر ډډه وﻟ／ﻮﻟﻪ او ﻟﻮت ３دوام ورک(( :７زه ﻟﻪ تا＇خﻪ ﻫﻴﻠﻪ کﻮم چ ３ﻳﻮه پﻼ بﻪ داس ３وي.
بﻴا ﻫﻢ ﻟﻪ تاسﻮ ＇خﻪ د کرارۍ ﻫﻴﻠﻪ کﻮم .وضﻊ بﻪ ﻫﻤداس ３پات ３ﻧشﻲ )).ورتر ﻟﻪ ﻫﻐ＇ ３خﻪ
ستر ３－واړوﻟ ،３پﻪ داس ３حال ک ３چ ３د کﻮ！ ３ﻟﻪ ﻳﻮ سر ＇خﻪ بﻞ سر تﻪ تﻠﻪ ،تر ژب ３ﻻﻧدې
ﻏ７وﻣب５ده او وﻳﻞ ﻳ(( :３وضﻊ بﻪ ﻫﻤداس ３پات ３ﻧشﻲ)).
کﻠﻪ چ ３ﻟﻮت ３دا حاﻟت احساس ک ،７د ２－ﻮ پﻮ＊تﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻳ ３وﻏﻮ＊تﻞ د ﻫﻐﻪ ﻓکر بﻠ３
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خﻮا تﻪ واړوي ،خﻮ ＂－ﻪ ﻳ ３وﻧﻪ ک７ه.
ورتر پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８ووﻳﻞ(( :ﻧﻪ ،ﻟﻮت ،３بﻴا بﻪ ﻫ（５کﻠﻪ تا وﻧﻪ －ﻮرم!)) ﻟﻮت ３ووﻳﻞ(( :وﻟ ،３وﻟ３؟
باﻳد وﻣ－ ３ﻮرې ،تﻪ ﻣجبﻮر ﻳ ３بﻴا ﻣ ３ﻫﻢ و－ﻮرې! خﻮ د اﻋتدال ﻟﻪ ﻣخ .３اوه ،تﻪ وﻟ ３داس３
چال چﻠﻦ کﻮې چ ３ﻟﻪ ﻫر شﻲ ک７ﻳ８ې او ﻫﻐﻪ ＄اﻧتﻪ د ﻏره پﻪ ＇５ر ﻏ＂ﻮې؟)) ﻟﻮت ３د ورتر
ﻻس پﻪ خپﻞ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮ او وﻳ ３وﻳﻞ(( :ﻫﻴﻠﻪ کﻮم ،ﻣﻴاﻧﻪ رو واوس ３او خپﻞ تﻌادل وسات.３
د خپﻞ ذﻫﻦ ،پﻮﻫ ،３ذ کاوت او ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻮ شﻴاﻧﻮ پﻪ اړه سﻮچ وک７ه چ ３تا خﻮشحاﻟﻮي .دا ﻏﻢ
ﻟﻪ ＄اﻧﻪ ﻟ５رې ک７ه او ﻳﻮ ﻧارﻳﻨﻪ واوسﻪ!))
ورتر پﻪ داس ３حال ک ３چ ３خپﻞ ﻏا＊ﻮﻧﻪ ﻳ ３چﻴچﻞ ،ﻟﻮت ３تﻪ خ ،７خ ７وکتﻞ .ﻟﻮت ３پﻪ
داس ３حال ک ３چ ３د ورتر ﻻس ﻳ ３پﻪ ﻻس ک！ ３ﻨﻴ ，ﻧﻴﻮﻟﻰ ،زﻳاتﻪ ک７ه(( :ورتره ،ﻣازې
ﻳﻮه ش５بﻪ پﻪ کراره ﻓکر وک７ه .تﻪ ﻧﻪ پﻮﻫﻴ８ې چ ３پﻪ دې کار ＄ان ﻟﻪ پ＋ﻮ ﻏﻮر＄ﻮې او ＄ان
پخپﻠﻪ ﻟﻪ خاورو سره خاورې کﻮې! وﻟ ３ﻣا؟ ورتره＇ ،ﻮک چ ３د بﻞ چا وي؟ وﻟ３؟ ډار８４م،
ډارﻳ８م .دا ﻧاشﻮﻧ ３ﻫﻴﻠﻪ چ ３زه دې د بﻞ چا واوسﻢ او تاسﻮ زﻣا خاوﻧد شئ؟ دا ﻧاشﻮﻧ ３ده!
ک５داى شﻲ تا تﻪ جاﻟبﻪ وي)).
ورتر پﻪ داس ３حال ک ３چ ３ﻫﻐ ３تﻪ ﻳ ３پﻪ ﻧﻬﻴﻠ ９خ７ې خ７ې کتﻞ ،د ﻫﻐ ３ﻟﻪ ﻻس ＇خﻪ
ﻳ ３خپﻞ ﻻس کش ک ７او چﻴﻐ ３ﻳ ３ک７ې(( :ﻋاﻗﻼﻧﻪ ،ډ４ره ﻋاﻗﻼﻧﻪ .ک５داى شﻲ اﻟبرت دا
خبرې ک７ې وي)). ...
ﻟﻮت ３ورزﻳاتﻪ ک７ه(( :دا ﻫر＇ﻮک درک کﻮﻻى شﻲ .اﻳا پﻪ ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ ک ３بﻪ داس ３ﻳﻮه پ５ﻐﻠﻪ
وﻧﻪ ﻣﻮﻧدل شﻲ چ ３خپﻞ د زړه ！ﻮﻟ ３ﻫﻴﻠ ３ﻳ ３پﻮره ک７ي وي؟ تﻪ د ＄ان پﻪ اړه سﻮچ وک７ه....
زﻣا او ستا ترﻣﻨ ＃د ﻣحدودﻳت د پ５دا ک５دو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ اوږدې ﻣﻮدې راﻫﻴس ３ډار４دم .د دې
کار ﻻﻣﻞ ﻫﻢ پخپﻠﻪ تﻪ ﻳ .３تﻪ ﻳﻮ ＄ﻠ ３ازﻣ＋５ت وک７ه .کﻪ چ５رتﻪ ﻻړ ش ،３ک５داى شﻲ ﻓکر
دې ارام شﻲ ،ﻫ（ﻪ وک７ه ،ﻫرو ﻣرو د خپﻠ ３ارز＊تﻤﻨ ３ﻣﻴﻨ ３ﻣﻮضﻮع ﻣﻮﻧدﻻى ش .３بﻴا ب５رتﻪ
راشﻪ او پر８４ده چ ３پﻪ ６－ه ﻟﻪ ﻳﻮې حﻘﻴﻘﻲ دوست＇ ９خﻪ پﻪ ６－ه خﻮﻧد واخﻠﻮ!))
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د پﻮرتﻪ ﻣتﻦ پﻪ ﻣرستﻪ د گﻮﻳتﻪ پﻪ اړه ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات
وړاﻧدې ک７ي.
 _٢ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکﻰ دې وواﻳﻲ چ ３د ختﻴ ＃اشﻨاﻳ ９پر گﻮﻳتﻪ ＇ﻪ اﻏ５ز وک ７او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک３
ﻳ＇ ３ﻪ وشﻮل؟
 _٣د گﻮﻳتﻪ د شﻌروﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ى د４ﻮان چ５رتﻪ ،کﻠﻪ او پﻪ ＇ﻪ ﻧاﻣﻪ چاپ شﻮ؟ ﻳﻮ تﻦ زده
کﻮوﻧکﻰ دې ﻧﻮرو تﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣات ورک７ي.
 _٤درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ودې واﻳﻲ چ ３پر ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴاتﻮ
پﻮﻫ５دل ﻣﻮږ تﻪ ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
 _٥دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻧﻮرو تﻪ وواﻳﻲ چ ３کﻮﻣ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ادبﻲ ＇５رې پ５ژﻧﻲ .ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې
ﻳ ３وواﻳﻲ او د ﻳﻮ شﻤ５ر آثارو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې واخﻠﻲ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د گﻮﻳتﻪ د ژوﻧد ،اشﻌارو او ﻟﻴکﻨﻮ پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻲ ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ.

د بشر بدﻣرﻏﻲ پﻪ دې ک ３ده چ ３د روح او روان پر ＄اى پر تﻦ او بدن ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ
ک８５ي.
((－ﻮﻳتﻪ))
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ﻻﻧدې شﻌر وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
د وچکاﻟ ９گﻼن
دا ســﻮى ســتﻲ وطﻦ ،پر８４دئ چ ３ﻟ ８وخاﻧدي
دﻏــﻪ ﻏﻴرتــﻲ وطﻦ ،پر４ــ８دئ چ ３ﻟــ ８وخاﻧدي
دا د ﻣرگ او وﻳﻨﻮ سﻴﻦ ،دا د زړه چاودون ﻣحﻞ
دا زخﻤﻲ زخﻤﻲ وطﻦ ،پر８４دئ چ ３ﻟ ８وخاﻧدي
ﻣــﻪ وژﻧئ د شــپﻮ پﻪ ت５ﻎ ،روڼ د ﻣســتﻘبﻞ ＇راغ
ســت７ى ﻓرﻳادي وطﻦ ،پر８４دئ چ ３ﻟ ８وخاﻧدي
او＊ــک ３د پ５ﻐﻠﻮ！ــﻮ ﻣ ،３چﻴﻐــ ３د ﻣظﻠﻮم ﻳتﻴﻢ
زوى د ﻣﻮرﻧــﻲ وطﻦ ،پر４ــ８دئ چ ３ﻟ ８وخاﻧدي
ﻏاړه ک ３پرتﻪ شﻤﻠﻪ ،پرې چ ３ﻫسکﻪ ﻫسکﻪ شﻲ
دا زﻣﻮږ ﻧﻨگﻲ وطــﻦ ،پر８４دئ چ ３ﻟ ８وخاﻧدي
دا د وچکاﻟــ ９گﻼن ،ﻧــﻮر ﻧــﻮ اوبﻴــدل ﻏﻮاړي
ت８ى د ســپرﻟﻲ وطــﻦ پر８４دئ چ ３ﻟــ ８وخاﻧدي
اسحﻖ ﻧﻨگﻴال
ٰ
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اووه وﻳشتﻢ ﻟﻮست

د بشري حﻘﻮﻧﻮ تارﻳخچﻪ

بشر ﻳا اﻧسان ﻟﻪ خپﻞ ﻣﻮجﻮدﻳت سره سﻢ ﻳﻮ ﻟ ７حﻘﻮﻧﻪ ﻟري .اﻟبتﻪ ＄ﻴﻨ ３دا حﻘﻮﻧﻪ د
بشر ﻟﻪ خﻠﻘت راﻫﻴس ３تﻞ ﻣﻮجﻮد وو او طبﻴﻌﻲ حﻘﻮﻧﻪ بﻠﻞ ک８５ي .خﻮ د ژوﻧد پﻪ
دوران ک ３بشر ﻧﻮر حﻘﻮﻧﻪ ﻫﻢ تر ﻻسﻪ ک７ل .کﻠﻪ کﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول اﻧسان
ﻟﻪ ﻳﻮ ﻳا زﻳاتﻮ حﻘﻮﻧﻮ ＇خﻪ ب ３برخ ３شﻲ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ بشري ﻳا اﻧساﻧﻲ درﻳ ＃تﻪ زﻳان
رسﻴ８ي .ﻧﻦ سبا ！ﻮﻟ ３پرﻣختﻠﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３او ﻫ５ﻮادوﻧﻪ زﻳار باسﻲ چ ３اﻧسان خپﻞ حﻘﻮﻧﻪ
وﻟري او پﻪ ﻫ ＆５ډول ور＇خﻪ ب ３برخ ３ﻧشﻲ .ک５داى شﻲ پﻪ ＄ﻴﻨﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ ،ﻟکﻪ د
جگ７ې ﻳا کﻮرﻧﻲ تاوترﻳخﻮاﻟﻲ او ﻳا د ﻳﻮ جرم د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ پﻪ حاﻟت ک ،３ﻳﻮ ﻳا ﻟﻪ
ﻳﻮ ＇خﻪ زﻳات حﻘﻮﻧﻪ و＄ﻨ６ول شﻲ ،خﻮ پﻪ ﻫ ＆５تﻮگﻪ ترې اﻧسان د تﻞ ﻟپاره ﻧشﻲ ب３
برخ ３ک５داى.
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بشري حﻘﻮﻧﻪ ﻳﻮ بﻨس ﻟري او ﻫﻐﻪ اﻧساﻧﻴت دى .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ ک ３ﻳﻮشان دي.
د بشري حﻘﻮﻧﻮاوسﻨ ９اصطﻼح او ﻣﻔﻬﻮم د ﻟﻮﻳدﻳ％ﻲ ﻧ７ۍ زﻳ８ﻧده او ﻧسبتا اوږده سﻴاسﻲ او
تارﻳخﻲ ﻣخﻴﻨﻪ ﻟري.
د بشري حﻘﻮﻧﻮ زړى او ﻫستﻪ د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ﻟﻪ راتگ سره سﻢ وکرل شﻮه .ﻫﻐﻪ
اﻧساﻧﻲ حﻘﻮﻧﻪ چ ３پﻪ اسﻼم ک ３بشر تﻪ ورک７ل شﻮي ،پﻪ بﻞ کﻮم سازﻣان او ！ﻮﻟﻨﻪ ک＄ ３اى ﻧﻪ
ﻟري .پﻪ دې تﻮگﻪ اسﻼم د بشري حﻘﻮﻧﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９سرچﻴﻨﻪ ده.
بشري حﻘﻮﻧﻪ پﻪ اوسﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم پﻪ اووه ﻟسﻤ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ ک ３د اروپا د سﻴاسﻲ ﻧظرﻳاتﻮ
بﻬﻴر تﻪ ﻻره وک７ه .پﻪ دې ﻟ ７ک ３ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ ﻣﻮجﻮد سﻨد د جان ﻻک "د حکﻮﻣت کﻮﻟﻮ دوﻳﻢ ت７ون"
ﻧﻮﻣﻰ اثر دى چ ３پﻪ ١٦٨٨م .کال ک ３د برتاﻧﻴ ３د ﻟﻮى اﻧﻘﻼب پﻪ پﻴﻞ ک ３چاپ شﻮ.
د جان ﻻک پﻪ ﻧظر حکﻮﻣت د حاکﻤاﻧﻮ او رﻋﻴت تر ﻣﻨ ＃د ﻳﻮ ！ﻮﻟﻨﻴز ت７ون پر بﻨس وﻻړ
دى .رﻋﻴت تر ﻫﻐ ３د اصﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ پﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻣکﻠﻒ دى چ ３حکﻮﻣت د خﻠکﻮ د بشري
حﻘﻮﻧﻮ ساتﻨﻪ کﻮي .حکﻮﻣت تر ﻫﻐﻪ ﻗاﻧﻮﻧﻲ گ２ﻞ ک８５ي چ ３پﻪ ﻣﻨظﻤﻪ تﻮگﻪ د خﻠکﻮ د بشري
حﻘﻮﻧﻮ ساتﻨﻪ کﻮي.
پﻪ ﻧ７ﻳﻮال ډگر ک ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ د تثبﻴت او ساتﻨ ３پﻪ اړوﻧد ﻟﻪ جان ﻻک وروستﻪ ﻣﻮجﻮد
ﻣﻬﻢ سﻨد پﻪ اتﻠسﻤ ３پ７５ۍ ک ３د ﻓراﻧس ３د اﻧﻘﻼب د بشري حﻘﻮﻧﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ده .دا اﻋﻼﻣﻴﻪ د
١٧٩٨م .کال د اگست پﻪ  ٢٦ﻧ＂５ﻪ تصﻮﻳب شﻮه .دا اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬال تصﻮﻳب شﻮه چ ３د
ﻓراﻧس ３د ﻣﻠت استازي پﻪ ﻳﻮې ﻟﻮﻳ ３ﻣﻠﻲ جرگ ３ﻳا ﻏﻮﻧ６ه ک ３سره را！ﻮل شﻮل .پﻪ ﻏﻮﻧ６ه ک３
ﻫﻐﻮى د دې اړتﻴا احساس ک７ه چ ３د بشر طبﻴﻌﻲ او！ﻮﻟﻨﻴزوحﻘﻮﻧﻮ تﻪ ﻧﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ ﻳا ﻫﻐﻮى تﻪ پﻪ
درﻧﻪ سترگﻪ ﻧﻪ کتﻞ د وﻟس ژوﻧد پﻪ ﻧاوړه تﻮگﻪ اﻏ５زﻣﻦ او حکﻮﻣتﻮﻧﻪ ﻓاسدوي .د ﻏﻮﻧ６ې برخﻪ
واﻟﻮ وپت５ﻴﻠﻪ چ ３د ﻳﻮې رسﻤﻲ اﻋﻼﻣﻴ ３پﻪ ترڅ ک ３د بشر سپ（５ﻠﻲ او تﻠپات ３حﻘﻮﻧﻪ وړاﻧدې او
د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد بﻨس وگر＄ﻮي .دې ﻟﻮﻣ７ﻧ ９اﻋﻼﻣﻴ ３اووه ﻟس ﻣادې درﻟﻮدې .پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻣادې
ک ３د اﻧسان د ازادۍ او برابرۍ ﻣسئﻠﻪ ،پﻪ دوﻳﻤ ３ک ３د سﻴاسﻲ ！ﻮﻟﻨ ３ﻣﻮخﻪ او د بشري تﻠپات３
حﻘﻮﻧﻮ ساتﻨﻪ وه .پﻪ در４ﻤ ３ﻣادې ک ３د حاکﻤﻴت ﻣسئﻠﻪ وه چ ３پﻪ ﻫر ﻣﻠت ک ３شتﻪ او ﻣﻠت
د خپﻞ سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز حاکﻤﻴت تﻤثﻴﻞ کﻮي .ﻫﻤدا راز دا ﻣﻮضﻮﻋگاﻧ ３پک ３شاﻣﻠ ３وې:
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！ﻮﻟﻨ ３تﻪ د زﻳاﻧﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻣخﻨﻴﻮى ،د ﻗاﻧﻮن پ５ژﻧدﻧﻪ ،بﻨد او حبس ،د جزا ！اکﻞ او پﻠﻲ کﻮل ،د ﻓرد
اصﻠﻲ حاﻟت ،د سﻴاسﻲ ﻋﻘ５دې د ازادۍ تضﻤﻴﻦ ،د بشري حﻘﻮﻧﻮ تضﻤﻴﻦ ،د ﻣاﻟﻴاتﻮ ورک７ه،
د حساب اخﻴستﻞ ،د بشري ﻣﻠکﻴت حﻖ.
د ﻧﻮﻣﻮړې اﻋﻼﻣﻴ ３پﻪ ﻣتﻦ ک ３وخت پﻪ وخت تﻌدﻳﻞ راﻏﻠﻰ او ﻣﻮاد او احکام ﻳ ３د بشر پﻪ
گ＂ﻪ زﻳات تﻮضﻴح او ＇رگﻨد شﻮي دي.
د ﻓراﻧس ３ﻟﻪ اﻧﻘﻼب ＇خﻪ وروستﻪ پﻮﻫاﻧﻮ د بشري حﻘﻮﻧﻮ د ر＊تﻴﻨ ３ک５دو ﻫ（ﻪ کﻮﻟﻪ او د
ﻫﻐﻮ د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻳ＄ ３اﻧگ７ې ﻣﻮسس ３او ！ﻮﻟﻨ ３جﻮړې ک７ې .د ﻓراﻧس ３بشرپاﻟﻮ د بشري
حﻘﻮﻧﻮ د پﻠﻮﻳاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ جﻮړه ک７ه .دوى پﻪ دې خبره سﻼ شﻮل چ ３پﻪ خپﻠﻪ ډﻟﻪ ک ３ﻳﻮازې
ﻫﻐﻪ اشخاص وﻣﻨﻲ چ ３د ﻓکر سطحﻪ ﻳ ３ﻟﻮړه او د ﻧظر اﻓﻖ ﻳ ３پراخﻪ وي .د ١٨٩٤م .کال
د جﻮن پﻪ ＇ﻠﻮرﻣﻪ ﻳ ３د ﻣﻮسساﻧﻮ ﻳﻮ پﻼوى جﻮړ ک ７او ﻫﻐﻮى بﻴا د ！ﻮﻟﻨ ３د ک７ﻧﻼرې اساسﻨاﻣﻪ
تصﻮﻳب ک７ه.
د بشري حﻘﻮﻧﻮ دې ډﻟ ３د ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ سﻴاسﻲ ژوﻧد ک ３خپﻞ ﻧﻘش او اﻏ５ز ﻻپس ３ژور ک.７
پﻪ ١٩١٩م .کال ک ３د ﻣﻮسساﻧﻮ ！ﻮﻟﻨ ３پراختﻴا وﻣﻮﻧدﻟﻪ او پﻪ ١٩٣٣م .کال ک ３ﻳ ３پﻪ ﻣﻠﻲ او
ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ زﻳات پﻠﻮﻳان پﻴدا ک７ل .کﻪ کﻮم سﻴاسﻲ ﻧاتار بﻪ د بشر آزادي او حﻘﻮﻧﻪ ﻟﻪ خطر سره
ﻣخاﻣخ ک７ل ،دې ！ﻮﻟﻨ ３بﻪ سر راپﻮرتﻪ او پر سرﻏ７ووﻧکﻲ بﻪ ﻳ ３د پ７ې او ﻣﻼﻣت ９ﻏ ８وک.７
د بشر حﻘﻮﻧﻮ د تثبﻴت او تضﻤﻴﻦ ﻟپاره د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ﻫﻠﻮ ＄ﻠﻮ زرﻳﻦ پ７او د دوﻳﻤ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３جگ７ې
ﻟﻪ پاى تﻪ رسﻴدو وروستﻪ پﻴﻞ ک８５ي .د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ تر جﻮړ４دا وروستﻪ د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ډگر
ک ３د کاري پﻴاوړتﻴا ﻟپاره پﻪ ١٩٤٦م .کال د بشر د حﻘﻮﻧﻮ کﻤﻴسﻴﻮن راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ .کﻤﻴسﻴﻮن
دې تﻪ وگﻮﻣارل شﻮ ،د بشري حﻘﻮﻧﻮ ﻳﻮ داس ３ﻓﻬرست چﻤتﻮ او جﻮړ ک７ي چ ３د ﻧ７ۍ د ！ﻮﻟﻮ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻟپاره د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي .دې کﻤﻴسﻴﻮن پﻪ پﻴﻞ ک ٤٣ ３تﻨﻪ ﻏ７ي درﻟﻮدل ،خﻮ پﻪ ١٩٩٤
م کال ک ３ﻳ ３د ﻏ７و شﻤ５ر ٥٣تﻨﻮ تﻪ ورس５د.
پﻪ ١٩٤٨م .کال ک ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻓﻬرست د ﻳﻮې اﻋﻼﻣﻴ ３پﻪ ب２ﻪ جﻮړ او د ﻫﻤدﻏﻪ
کال د دسﻤبر پﻪ ﻟسﻤﻪ ﻧ＂５ﻪ د بشري حﻘﻮﻧﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اﻋﻼﻣﻴ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ تصﻮﻳب شﻮ .دا اﻋﻼﻣﻴﻪ
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د４رش ﻣادې ﻟري چ ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ بﻴﻼ ب５ﻞ اړخﻮﻧﻪ پک ３پﻪ ژوره تﻮگﻪ ﻧﻐ＋تﻲ او ﻏبرگ
شﻮي دي .پﻪ ١٩٥٠م .کال ک ３د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧ６ې (اساﻣبﻠ )３پر４ک７ه وک７ه ،د
دسﻤبر ﻟسﻤﻪ ﻧ＂５ﻪ چ ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ د تصﻮﻳب ورځ ده ،د بشر د حﻘﻮﻧﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ور ３＄پﻪ
ﻧاﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل شﻲ او پﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ وﻟﻤاﻧ％ﻞ شﻲ .ﻟﻪ ﻫﻐ ３راوروستﻪ ﻫرکال دا ورځ د
ﻏﻮ１دو او کﻨﻔراﻧسﻮﻧﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ پﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ﻟﻤاﻧ％ﻞ ک８５ي.
د ١٩٥٩م .کال د ﻧﻮﻣبر پﻪ شﻠﻤﻪ د ﻣاشﻮم د حﻘﻮﻧﻮ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ تصﻮﻳب شﻮه .دا اﻋﻼﻣﻴﻪ
پﻪ ﻧﻬﻮ اصﻠﻮﻧﻮ ک ３د ﻣاشﻮم پﻪ حﻘﻮﻧﻮ پﻮرې اړوﻧد ﻣساﻳﻞ تشخﻴص او تضﻤﻴﻨﻮي.
پﻪ ١٩٦٥م .کال د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ خﻮا د ﻫر ډول تبﻌﻴض د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ
ﻧ７ﻳﻮال ت７ون تصﻮﻳب شﻮ .دا ت７ون پﻪ درﻳﻮ برخﻮ او  ٢٥ﻣادو ک ３د ﻫر ډول تبﻌﻴض او تﻮپﻴر د ﻟﻪ
ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ تضﻤﻴﻨﻮﻧﻪ اوسپار＊تﻨ ３ﻟري.
د ١٩٦٦م .کال د دسﻤبر پﻪ  ١٦ﻧ＂５ﻪ د سﻴاسﻲ او ﻣدﻧﻲ حﻘﻮﻧﻮ ﻧ７ﻳﻮال ت７ون تصﻮﻳب شﻮ.
دا ت７ون شپ ８برخ ３ﻟري چ ３پﻪ  ٥٣ﻣادو ک ３د ﻧ７ۍ پﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３د اﻓرادو پﻪ سﻴاسﻲ او
ﻣدﻧﻲ حﻘﻮﻧﻮ پﻮرې اړوﻧد ﻣساﻳﻞ ،ژﻣﻨ ３او تضﻤﻴﻨﻮﻧﻪ راﻧﻐاړي او د ﻳﻮ ﻧ７ﻳﻮال ت７ون پﻪ تﻮگﻪ ﻳ３
وړاﻧدې کﻮي.
د ١٩٦٧م .کال د ﻧﻮﻣبر پﻪ اووﻣﻪ ﻧ＂５ﻪ د ＊％ﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻫر ډول تبﻌﻴض د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ
اﻋﻼﻣﻴﻪ تصﻮﻳب شﻮه.
د ١٩٦٨م .کال د اپر４ﻞ ﻟﻪ ＇ ٢٢خﻪ د ﻣﻰ تر  ١٣ﻧ ３＂５پﻮرې پﻪ تﻬران ک ３د بشر د حﻘﻮﻧﻮ
د اﻋﻼﻣﻴ ３ﻟﻪ تصﻮﻳب ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ ت５رو شﻠﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ډگر ک ３د ترسره
شﻮو پرﻣختگﻮﻧﻮ د ارزوﻟﻮ او ＇７５ﻧ ３پﻪ ﻣﻨظﻮر ﻏﻮﻧ６ې وشﻮې او پﻪ  ١٩ﻣادو ک ３ﻳﻮ پر４ک７ه
ﻟﻴک تصﻮﻳب شﻮ چ ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ډگر ک ３د تر ﻻسﻪ شﻮو برﻳاﻟﻴتﻮبﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮى د ﻣﻠﻲ
او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ تضﻤﻴﻨﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻳ ３ژﻣﻨ ３او سپار＊تﻨ ３درﻟﻮدې.
پﻪ ١٩٧٩م .کال ک ３د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧ６ې د ＊％ﻮ کﻨﻮاﻧسﻴﻮن تصﻮﻳب ک .７د
＊％ﻮ پﻪ وړاﻧدې د تبﻌﻴض د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻳ ３پﻪ د４رشﻮ ﻣادو ک ３تصﻮﻳب ک７ه .پﻪ
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١٩٩٤م .کال د ﻧ７ۍ  ١٢٥ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د ＊％ﻮ کﻨﻮاﻧسﻴﻮن تصﻮﻳب ک ７چ ３اﻓﻐاﻧستان ﻫﻢ پﻪ دې
ډﻟﻪ ک ３شاﻣﻞ دى.
د ١٩٩٠م .کال د اگست پﻪ اووﻣﻪ (د  ١٣٦٩ﻫـ .ش کال د زﻣري  )١٥ﻧ＂５ﻪ پﻪ ﻗاﻫره
ک ３د اسﻼﻣﻲ کﻨﻔراﻧس سازﻣان د ﻏ７و ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د بﻬرﻧﻴﻮ چارو وزﻳراﻧﻮ پﻪ ﻏﻮﻧ６ه ک ３د بشر د
حﻘﻮﻧﻮ اسﻼﻣﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ تصﻮﻳب او اﻋﻼن شﻮه .پﻪ دې اﻋﻼﻣﻴﻪ ک ３پﻪ  ٢٥ﻣادو ک ３د اسﻼم د
سپ（５ﻠ ３دﻳﻦ ﻟﻪ ﻣخ ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ اړوﻧد ﻣساﻳﻞ ＊ﻮدل شﻮي او وړاﻧدې شﻮي دي.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:

د بشري حﻘﻮﻧﻮ د تشخﻴص او تاﻣﻴﻦ پﻪ اړه د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ﻫﻠﻮ ＄ﻠﻮ ﻟ７ۍ ډ４ره خﻮره او اوږده
ده .دا بﻬﻴر پﻪ ډ４ره چ＂ک ９پرﻣخ روان دى ،د سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزو ﻣساﻳﻠﻮ پﻪ سر ک３
＄اى ﻟري او زﻳات پام ورتﻪ ک８５ي .بشري حﻘﻮﻧﻪ د تﻞ ﻟپاره خﻮﻧدي دي او ﻫ（５کﻠﻪ
ﻳﻮ اﻧسان ترې ﻧﻪ ب ３برخ ３ک８５ي .ک５داى شﻲ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３د ﻳﻮ ﻣﻬال ﻟپاره و＄ﻨ６ول
شﻲ ،ﻟکﻪ د جگ７و ،اړودوړ او کﻮرﻧﻲ اخ و ډب پر ﻣﻬال .د بشري حﻘﻮﻧﻮ بﻨس
اﻧساﻧﻴت دى او ﻫر چ５رتﻪ چ ３اﻧسان دى ،ﻳﻮ شان حﻘﻮﻧﻪ ﻟري .اسﻼم ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ دﻳﻦ دى
چ ３بشري حﻘﻮﻧﻪ ﻳ ３تضﻤﻴﻦ ک７ي دي .وروستﻪ بﻴا پﻪ ﻟﻮ４دﻳ ３％ﻧ７ۍ ک ３د بشري
حﻘﻮﻧﻮ اصطﻼح وزﻳ４８ده .ﻣخﻴﻨﻪ ﻳ ３ﻧسبتا اوږده ده .بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ اوسﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم
پﻪ اووه ﻟسﻤ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ ک ３د اروپا د سﻴاسﻲ ﻧظرﻳاتﻮ بﻬﻴر تﻪ ﻻره وک７ه .تر ﻫﻐ３
راوروستﻪ پﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻏﻮﻧ６و ک ３ﻳﻮ ﻟ ７پر４ک７ې وشﻮې ،بشري حﻘﻮﻧﻪ ﻳ ３تﻨظﻴﻢ او د
ﻫﻐ ３درﻧاوى او حﻤاﻳت ﻳ ３د ﻫر چا ،پﻪ ت５ره د دوﻟتﻮﻧﻮ دﻧده ،وگ２ﻠﻪ .د ﻳﻮ ﻟ ７سﻴاستﻮاﻟﻮ
پﻪ اﻧد حکﻮﻣت د حاکﻤاﻧﻮ او رﻋﻴت تر ﻣﻨ ＃د ﻳﻮ ！ﻮﻟﻨﻴز ت７ون پر بﻨس وﻻړ دى.
رﻋﻴت تر ﻫﻐ ３د اصﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ پﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻣکﻠﻒ دي چ ３حکﻮﻣت د خﻠکﻮ د
بشري حﻘﻮﻧﻮ ساتﻨﻪ کﻮي .حکﻮﻣت تر ﻫﻐﻪ ﻗاﻧﻮﻧﻲ گ２ﻞ ک８５ي چ ３پﻪ ﻣﻨظﻤﻪ تﻮگﻪ د
خﻠکﻮ د بشري حﻘﻮﻧﻮ ساتﻨﻪ کﻮي.
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ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او ﻧﻮرو تﻪ دې وواﻳﻲ چ ３د ﻫﻐﻮى پﻪ
اﻧد بشري حﻘﻮﻧﻪ ＇ﻪ شﻰ دي .اسﻼم بشري حﻘﻮﻧﻮ تﻪ پﻪ کﻮﻣﻪ سترگﻪ کتﻠﻲ؟
 _٢د ！ﻮﻟگﻲ زده کﻮوﻧکﻲ دې پر در４ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ترتﻴب د بشري حﻘﻮﻧﻮ،
د ＊％ﻮ د حﻘﻮﻧﻮ او ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ د حﻘﻮﻧﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣات وﻟﻴکﻲ او پﻪ پاى ک ３دې ﻳ ３ﻧﻮرو تﻪ
وواﻳﻲ.
 _٣بشري حﻘﻮﻧﻮ ＇ﻪ ډول پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻟ ３ده او تر اوسﻪ ﻳ ３کﻮم پ７اووﻧﻪ وﻫﻠﻲ دي؟ ＇ﻠﻮر
تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ پر بﻨس خپﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻓکر وک７ي چ ３کﻮم بشري حﻘﻮﻧﻪ پﻪ ﻳﻮ！اکﻠﻲ حاﻟت ک＄ ３ﻨ６ﻳ８ي .دوه
تﻨﻪ دې د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې پرې ر１ا واچﻮي！ .ﻮل زده کﻮوﻧکﻲ کﻮﻻى شﻲ پﻪ خپﻞ وارپﻪ دې
اړه خپﻞ ﻧظر وړاﻧدې ک７ي.
 _٥پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد ک ３بشري حﻘﻮﻧﻮ تﻪ پﻪ کﻮﻣﻪ سترگﻪ گﻮرئ؟ ﻫﻐﻪ ＇ﻨگﻪ ارزوئ؟ آﻳا پﻪ
دې ﻫکﻠﻪ پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد ک ３کﻮﻣﻮ حدودو تﻪ ＄اى ورکﻮئ؟ پﻨ％ﻪ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ
دې اړه خبرې وک７ي.
 _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې ＇ﻮ اصطﻼح －اﻧ ３پﻴدا او ﻟﻪ ترکﻴبﻮﻧﻮ سره دې ﻳ ３پرتﻠﻪ ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د بشري حﻘﻮﻧﻮ د اړتﻴا ا و ارز＊ت پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ.
＇ﻮﻣره چ ３ﻫ（ﻮل اﻏ５زﻣﻦ واﻗﻊ ک８５ي ،تﻨبﻴﻪ ﻫﻐﻮﻣره ﻧﻪ ک８５ي.
(ا－ا تاکرﻳستﻲ)
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اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست

ادبﻲ ﻣعاصر ﻧثر

ﻧظﻢ او ﻧثر دواړه د ﻣﻔکﻮرو او ﻣﻔاﻫﻴﻤﻮ د ﻟ８５دوﻟﻮ وسﻴﻠ ３دي .ﻧثر د ﻧظﻢ پﻪ پرتﻠﻪ ډ４ر
کارول ک８５ي .ﻻﻣﻞ ﻳ ３دادی چ ３ﻧثر اسان دی ،ﻫر ﻟﻴکﻮﻧکی ﻳ ３ﻟﻴکﻼی شﻲ او ﻫر
ډول ﻣﻮضﻮع پک ３بﻴاﻧﻮﻻی شﻲ.
ﻧظﻢ بﻴا د ﻧثر پﻪ ﻣﻘابﻞ ک ３ستﻮﻧزﻣﻦ دی＄ ،کﻪ وزن او ﻗاﻓﻴﻪ پک ３اړﻳﻨﻪ ده .ﻧثر د ﻣﻌﻨا،
ﻟﻔظ او ﻣﻬال ﻟﻪ ﻣخ ３ډ４ر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري چ ３ﻳﻮ ﻳ ３ادبﻲ ﻣﻌاصر ﻧثر دی .پﻪ دې ﻟﻮست ک３
ﻳ ３تاس ３تﻪ در پ５ژﻧﻮ:
_ کﻪ ور＄ﻨ ９خبرې پﻪ ﻟﻴکﻨ ９ب２ﻪ وي ،پﻪ ＇ﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي؟
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ﻧثر ﻋربﻲ کﻠﻤﻪ ده ،د شﻴﻨدﻟﻮ او پاشﻠﻮ ﻣﻌﻨا ﻟري .پﻪ اصطﻼحﻲ ﻣﻌﻨا سره ﻧثر ﻫﻐﻪ کﻼم دی
چ ３وزن او ﻗاﻓﻴﻪ و ﻧﻪ ﻟري .ادب ＇ﻴ７وﻧکﻲ د ادبﻴاتﻮ د اوسﻨﻲ تﻌبﻴر ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻳﻮې ژب！ ３ﻮل
ﻟﻴکﻠﻲ (تحرﻳري) او ﻧاﻟﻴکﻠﻲ (شﻔاﻫﻲ) ﻣﻨظﻮم او ﻣﻨثﻮر اثار چ ３ﻫﻨري ارز＊ت وﻟري ،ادبﻴات ２－ﻲ.
دﻏﻪ ادبﻲ ﻫﻨري اثر باﻳد پﻪ داس ３ژبﻪ بﻴان شﻮی وي چ ３ﻫﻢ د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻫ５ﻨداره وي او ﻫﻢ پﻪ
ﻟﻮستﻮﻧکﻲ او اورﻳدوﻧکﻲ ک ３ﻳﻮ ﻋاطﻔﻲ احساس پﻴدا ک７ي .پﻪ ﻫﻨري او ادبﻲ ﻟﻴکﻨﻮ ک ３د ﻟﻴکﻮال
ذوق ،احساس او تﻤاﻳﻼت د واﻗﻌﻴت او ﻣطﻠب د اﻓادې ﻟپاره بﻨس＂ﻴز حﻴثﻴت ﻟري.
ﻟﻴکﻮال ﻫﻐﻪ ＇ﻪ چ ３ﻟﻴدﻟﻲ ،اورﻳدﻟﻲ ،احساس ک７ي او ﻳا ﻳ ３پﻪ ذﻫﻦ او خﻴال ک ３ت５رﻳ８ي،
بﻴاﻧﻮي ،خﻮ د تحﻘﻴﻘﻲ او ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻴکﻨﻮ پﻪ ＇５ر دﻟﻴﻞ راوړﻟﻮ تﻪ ﻫ ＆５اړتﻴا ﻧﻪ ﻟري .ﻫﻨرﻳت ﻳا ﻫﻨري
ارز＊ت ﻫﻐﻪ ＄اﻧ７／ﻧﻪ ده چ ３ادبﻲ او ﻏﻴر ادبﻲ ﻟﻴکﻨ ３سره ب５ﻠﻮي .پﻪ ادبﻲ ﻟﻴکﻨﻮ ک ３د ﻟﻴکﻮال
پﻪ استﻌداد او ﻓﻨﻲ ﻣﻬارت پﻮرې اړه ﻟري چ ３اﻧساﻧﻲ رواﻧﻲ حاﻻت ،د خﻠکﻮ ﻫﻴﻠ ３او ﻏﻮ＊تﻨ،３
جذبات او احساسات او ﻋﻮاطﻒ پﻪ اﻟﻔاظﻮ ک＇ ３ﻨ／ﻪ اﻧ％ﻮر او راوﻧﻐاړي؛ ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري (ﻟﻮستﻮﻧکﻲ
ﻳا اورﻳدوﻧکﻲ) تﻪ ﻳ ３وﻟﻴ８دوي او د ﻫﻐﻪ پﻪ ﻋﻮاطﻔﻮ ک ３خﻮ＋＄ت راوﻟﻲ.
پ＋تﻮ ژبﻪ ډ４ر ﻫﻨري ادبﻲ اثار ﻟري چ ３ب５ﻠ ３／ﻳ ３پﻪ ﻧا ﻟﻴکﻠﻲ او ﻟﻴکﻠﻲ ډول پﻪ ﻧظﻢ او ﻧثر ک３
ﻣﻮجﻮدې دي .پﻪ ﻣﻨثﻮرو ک ３ﻟﻪ ﻣسجﻊ ﻧثر ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３د ﻧﻦ ور ３＄تر رواﻧﻮ ،ساده او د ﻫﻨر او ＊کﻼ
پﻪ －ا１ﻪ سﻤبال ﻧثروﻧﻪ ﻫﻢ شاﻣﻞ دي.
پ＋تﻮ ادبﻲ ﻧثر ﻟﻪ ( )١٩٥٠ﻋﻴسﻮي کال ﻧﻪ وروستﻪ وده او پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻟ ３ده .ادبﻲ ！ﻮ！ﻪ ،ﻟﻨ６ه
کﻴسﻪ ،ﻧاول ،داستان ،روﻣان ،ډراﻣﻪ ،طﻨز د ﻧﻨﻨﻲ ادبﻲ او ﻫﻨري ﻧثر ب５ﻠ ３／دي چ ３پﻪ ﻻﻧدې ډول
ﻳ ３در پﻴژﻧﻮ:
 _١ادبﻲ ！ﻮ！ﻪ
د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ＄اﻧ７／ی ډول دی چ ３د شکﻞ پﻪ ﻟحاظ ﻟﻪ ﻟﻨ６و کﻴسﻮ ＇خﻪ وړه وي او
ﻣضﻤﻮن پﻪ ﻟحاظ ﻫر ډول ﻣطاﻟب پک ３راتﻼی شﻲ.
پﻪ ادبﻲ ！ﻮ！ﻪ ک ３شاﻋراﻧﻪ تخﻴﻞ کﻢ وي ،واﻗﻌﻲ پﻴ ３＋پک７５＇ ３ل ک８５ي او ﻟﻮبﻐاړي ﻳ ３ﻫﻢ
واﻗﻌﻲ خﻠک وي.
د ﻣﻌاصر ﻫﻨري ﻧثر دﻏﻪ ډول＄ ،ﻴﻨﻮ ادبپﻮﻫاﻧﻮ د (ﻣﻨثﻮر شﻌر) پﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳاد ک７ی دی.
ﻼ ﻧثر دی ،خﻮ شﻌري کﻴﻔﻴت ﻟري .د ﻳﻮ حﻘﻴﻘت او واﻗﻌﻴت پﻪ اړه پﻪ حکاﻳﻮي ب２ﻪ پﻪ
＄کﻪ اص ً
زړه پﻮرې تشرﻳح او تﻮضﻴح کﻮي .دا تﻮضﻴح او تشرﻳح پﻪ داس ３رﻧ／ﻴﻨﻮ اﻟﻔاظﻮ ک ３ﻧﻐ＋ت ３وي چ３
پﻪ بشري احساس او ﻋﻮاطﻔﻮ ژور اﻏ５ز کﻮي.
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د ادبﻲ ！ﻮ！ ３ﻏﻮره ب５ﻠ ３／د پ＋تﻮ ژب ３د ﻣﻌاصر ﻟﻴکﻮال او ﻧثر ﻟﻴکﻮﻧکﻲ －ﻞ پاچا اﻟﻔت پﻪ ﻏﻮره
ﻧثروﻧﻮ ک ３ﻣﻮﻧدﻻی شﻮ .ﻟکﻪ :دوه جﻨازې ،دوه دﻫﻘاﻧان او ﻧﻮر.
 _٢ﻟﻨ６ه کﻴسﻪ
پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ ＃ادب ک )Short Story( ３بﻠﻞ ک８５ي .ﻟﻨ６ه کﻴسﻪ د ﻧثري کﻴسﻮ ﻳﻮ ډول دی ،ﻟﻨ６ه او
ﻟﻪ داس ３ﻋﻨاصرو ＇خﻪ جﻮړه وي چ ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ سره ت７ﻟﻲ او ﻳﻮ د بﻞ تر اﻏ５ز ﻻﻧدې وي.
ﻣﻮضﻮع د خپﻠﻮ حدودو پﻪ چﻮکاټ ک ３راﻧﻐاړي ،ب ３ضرورتﻪ خبرې پک＄ ３اى ﻧﻪ ﻟري ،د تاثر
او اﻏ５ز ﻳﻮواﻟی پک ３ﻳﻮازﻳﻨی شرط دی .ب５ﻠ／ﻪ ﻳ ３د اﻣﻴﻦ اﻓﻐاﻧپﻮر ((ﻣﻮسکا)) ده.
 _٣ﻧاول
ﻧاول ( )Novelد ﻻتﻴﻨﻲ ژب ３کﻠﻤﻪ ده .ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨا ﻳ ３ﻧﻮی ،تازه او ﻋجﻴبﻪ ＇５ز دی.
پﻪ ادبﻲ اصطﻼح ک ３ﻫﻐ ３ادبﻲ ﻧثري کﻴس ３ﻳا داستان تﻪ واﻳﻲ چ ３ﻟﻪ ﻟﻨ６ې کﻴس＇ ３خﻪ ﻟﻮی
او ﻟﻪ روﻣان ＇خﻪ ﻟﻨ６وي .پﻪ ﻟﻴکﻨﻲ چﻮکات ک ３ﻳ ３طرح ،اصﻠﻲ او ﻓرﻋﻲ کرک＂روﻧﻪ ،ﻣکاﻟﻤ ３او
د کﻴس ３پﻴﻞ ،ﻣﻨ ＃او پای ﻟري.
ﻟﻪ ﻟﻨ６ې کﻴس ３سره ﻳ ３تﻮپﻴر پﻪ دې ک ３دی چ ３ﻫﻢ پک ３پ ３＋５پﻪ تﻔصﻴﻞ سره بﻴاﻧﻴ８ي او ﻫﻢ
ﻳ ３کرکتروﻧﻪ زﻳات وي .د پ＋تﻮ ﻧاول ب５ﻠ／ﻪ د برﻫان اﻟدﻳﻦ کشکﻲ ((پ＂ﻪ ﻣﻴﻨﻪ)) ده.
 _٤روﻣان
روﻣان ﻓراﻧسﻮي کﻠﻤﻪ ده ،پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻓرﻫﻨ／ﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３ﻣﻌﻨا خﻴاﻟﻲ داستاﻧﻮﻧﻪ او پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ک ３د ﻣﻴﻨ３
او ﻣحبت کﻴس ３راﻏﻠﻲ دي.
پﻪ ادبﻲ اصطﻼح ک ３ﻫﻐ ３کﻴس ３تﻪ وﻳﻞ ک８５ي چ ３ﻟﻪ ﻧاول ＇خﻪ اوږده وي.
د ژوﻧد ډﻳرې او ب５ﻼ ب５ﻠ ３خﻮاوې پک ３ﻣﻨﻌکس شﻮې وي او د ب５ﻼب５ﻠﻮ پﻴ＋ﻮ اﻧ％ﻮر پﻪ ادبﻲ
ﻗاﻟب ک＄ ３اﻳﻮي.
د جﻮړ＊ت پﻪ ﻟحاظ ﻟﻪ ﻧاول سره دوﻣره تﻮپﻴر ﻧﻪ ﻟري ،ﻳﻮازې د ﻣﻮضﻮع پﻪ اﻧتخاب او د واﻗﻌﻴتﻮﻧﻮ
پﻪ ＇７５ﻟﻮ ک ３تﻮپﻴر ﻟري .ﻫﻐﻪ دا چ ３پﻪ ﻧاول ک ３ﻫﻤﻴشﻪ واﻗﻌﻴتﻮﻧﻪ د ﻋﻠﻤﻲ اصﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣخ７５＇ ３ل
ک８５ي ،خﻮ پﻪ روﻣان ک ３پﻪ خﻴاﻟﻲ ډول .ﻳﻌﻨ ３کﻮ＊） ک８５ي چ ３خﻴاﻟﻲ واﻗﻌات ﻟﻮستﻮﻧکﻲ تﻪ پﻪ
رﻳ＋تﻴﻨ ３ب２ﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 _٥داستان
داستان د حﻤاسﻲ ادب ﻳﻮ ＄اﻧتﻪ ﻓﻮرم دی .د جﻮړ＊ت پﻪ ﻟحاظ تر وړې کﻴس ３ﻟﻮی او ﻟﻪ ﻧاول
＇خﻪ وړوکی وي.
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＇رﻧ／ﻪ چ ３داستان حکاﻳتﻲ ب２ﻪ ﻟري ،ﻧﻮ د ﻧاول پﻪ تﻨاسب ﻳ ３تخﻴﻠﻲ جﻨبﻪ زﻳاتﻪ وي.
پﻪ داستان ک ３د ﻫﻨري ﻗﻬرﻣان پر ژوﻧد پﻮره ر１ا اچﻮل ک８５ي او د ６－ون کﻮوﻧکﻮ شﻤ５ر ﻳ ３ﻫﻢ
دوړې کﻴس ３د ６－ون کﻮوﻧکﻮ پﻪ پرتﻠﻪ زﻳات وي.
 _٦ډراﻣﻪ
ﻟﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ کﻠﻤ( ３ډراو) ﻧﻪ ﻣشتﻖ شﻮې چ ３د ﻋﻤﻞ او ک７ﻧﻮ ﻣﻌﻨا ﻟري( .تﻔصﻴﻞ تﻪ ﻳ ３اړتﻴا ﻧشتﻪ،
د ﻣخﻪ ﻟﻮستﻞ شﻮې ده).
 _٧طﻨز
طﻨز ﻋربﻲ کﻠﻤﻪ ده .ﻓرﻫﻨ／ﻮﻧﻮ د طﻨز ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨا ﻧاز او کرشﻤﻪ ،پ５ﻐﻮر او ﻣسخره کﻮل راوړي.
پﻪ ادبﻲ اصطﻼح ک ３د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ډول دی چ ３پﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ک ３ﻳ ３د ﻟﻴکﻮال اصﻠﻲ ﻣﻘصد
ﻧﻴﻮکﻪ (اﻧتﻘاد) وي ،خﻮ اﻧتﻘاد ﻳ ３د شﻮخ ９پﻪ ب２ﻪ او ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا د تﻤسخر پﻪ جاﻣﻪ ک ３ﻧﻐ＋تی وي.
د وﻳﻨا ﻟﻤﻦ او اﻧدازه ﻳ ３پﻪ زړه پﻮرې او د ！ﻮکﻮ ！کاﻟﻮ پﻪ شکﻞ وي .زﻳاتره وخت پک ３ﻣساﻳﻞ سرچپﻪ
(ﻣﻌکﻮس) ﻣطرح ک８５ي.
طﻨز پﻪ واﻗﻌﻴت ک ３ﻫﻐﻪ ترخﻪ خﻨدا ده چ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د خﻠکﻮ پر ﻧاوړه اﻋﻤاﻟﻮ ،ﻋاداتﻮ ،اخﻼﻗﻮ
او اﻓکارو باﻧدې ک８５ي .ب５ﻠ／ﻪ ﻳ ３د ﻋبداﻟﻤﻨان ﻣﻠ／ري ((شرﻳک باﻻپﻮش)) ده.
 _٨ادبﻲ راپﻮرتاژ
د ﻫﻨري ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ＄اﻧ７／ی ژاﻧر دی .ﻟﻪ ﻋادي راپﻮرتاژ سره ﻳ ３اصﻠﻲ تﻮپﻴر دادی چ ３پﻪ ادبﻲ
راپﻮرتاژ ک ３د پﻴ ３＋تﻌبﻴر ،تﻔسﻴر او تحﻠﻴﻞ پﻪ ادبﻲ او ﻫﻨري ژبﻪ شﻮي وي .د دې ډول راپﻮرتاژ
ﻟﻴکﻮﻧکی پ＋５ﻮ تﻪ پﻪ دﻗﻴﻖ ﻧظر －ﻮري او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ خپﻞ برداشت د تخﻴﻞ پﻪ ﻣﻠتﻴا پﻪ خﻮږه ﻫﻨري
ژبﻪ وړاﻧدې کﻮي .ب５ﻠ／ﻪ ﻳ ３د ﻣحﻤد ﻧﻮاز طائر ((ﻧاﻟﻴدﻟﻰ سﻮات)) ده.
 _٩سﻔرﻧاﻣﻪ
پﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک ３سﻔر کﻮوﻧکی خپﻠ ３خاطرې د ﻗﻠﻢ پﻪ ژبﻪ او د ادب پﻪ ادا خﻮﻧدي کﻮي او
راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ ３د ﻳاد－ار پﻪ شکﻞ پرﻳ８دي.
پﻪ ﻧ７ﻳﻮال ادب ک ３سﻔرﻧاﻣ ３اوږده ﻣخﻴﻨﻪ ﻟري .پﻪ سﻔرﻧاﻣﻪ ک ３د ﻋﻠﻤﻲ تحﻘﻴﻘاتﻮ ﻟپاره پﻪ زړه
پﻮرې ﻣﻮاد پﻴدا ک８５ي .د پﻮﻫاﻧد ر＊تﻴﻦ ((د ﻫﻨد سﻔر)) ب５ﻠ／ﻪ ده.
 _١٠ادبﻲ ﻟﻴکﻮﻧﻪ
دا ﻫﻐﻪ ﻟﻴکﻮﻧﻪ دي چ ３پﻪ ＄اﻧ７／ې ادبﻲ او ﻫﻨري ب２ﻪ ﻟﻴکﻞ ک８５ي.
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پﻪ ادبﻲ ﻟﻴکﻮﻧﻮ ک ３ﻳﻮ ﻟ ７ﻣﻬﻢ اﻧتﻘادي ،سﻴاسﻲ ،ﻓﻠسﻔﻲ او ادبﻲ ﻣساﻳﻞ ﻟﻴکﻞ او د ادﻳباﻧﻮ تر ﻣﻨ＃
تبادﻟﻪ ک８５ي .د ﻟﻴکﻨ ３ژبﻪ ﻳ ３ﻫﻨري او د تخﻴﻞ رﻧ ，پرې ﻏاﻟب وي .ﻟﻪ استﻌارو ،کﻨاﻳﻮ ،تشبﻴﻬاتﻮ
او ﻧﻮو ادبﻲ صﻨﻌتﻮﻧﻮ ＇خﻪ پک ３کار اخﻴستﻞ شﻮی وي.
ژبﻪ ﻳ ３خﻮږه او د ﻟﻴکﻨ ３طرز ﻳ ３دوﻣره پﻪ زړه پﻮرې وي چ ３ﻟﻮستﻮﻧکﻲ ﻳ ３پﻪ ﻟﻮستﻨﻪ ﻧﻪ
ﻣ７ﻳ８ي .ب５ﻠ／ﻪ ﻳ ３د ب５ﻨﻮا ((د زړه خﻮاﻟﻪ)) ده.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
د اوسﻨﻲ تﻌبﻴر پﻪ اساس د ﻳﻮې ژب！ ３ﻮﻟ ３ﻟﻴکﻨ ３او ７－ﻧ ،３ﻣﻨظﻮم او ﻣﻨثﻮر آثار چ ３ﻫﻨري
ارز＊ت وﻟري ،ادبﻴات ２－ﻞ ک８５ي.
پﻪ ﻫﻨري ﻧثر ک ３ﻟﻴکﻮال ！ﻮل ﻣﻔاﻫﻴﻢ د اﻟﻔاظﻮ پﻪ ﻗاﻟب ک ３پﻪ تخﻴﻠﻲ ＄ﻮاک سره ＄اﻳﻮي.
دﻏﻪ تخﻴﻠﻲ ＄ﻮاک پﻪ بشري احساس او ﻋﻮاطﻔﻮ ژور اﻏ５ز کﻮي او را پاروي ﻳ.３
ﻫﻨرﻳت ﻳا ﻫﻨري ارز＊ت ﻫﻐﻪ بﻨس＂ﻴزه ＄اﻧ７／ﻧﻪ ده چ ３ادبﻲ ﻟﻴکﻨ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻏﻴر ادبﻲ ﻟﻴکﻨﻮ
＇خﻪ ب５ﻠﻮي.
ﻣﻌاصرې ادبﻲ ﻫﻨري ﻟﻴکﻨ ３د ب ３２ﻟﻪ ﻣخ ３ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري:
ادبﻲ ！ﻮ！ﻪ ،ﻟﻨ６ه کﻴسﻪ ،ﻧاول ،روﻣان ،ډراﻣﻪ ،طﻨز ،ادبﻲ ﻟﻴکﻮﻧﻪ ،ادبﻲ راپﻮرتاژ . ...

ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ پ＂ﻪ خﻮﻟﻪ وﻟﻮﻟﻲ او ﻣﻔﻬﻮم تﻪ دې ＄ﻴر شﻲ.
 _٢درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره د ！ﻮﻟ／ﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ ،د ﻣتﻦ اصﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم دې
وواﻳﻲ.
＇ _٣ﻠﻮرتﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار د ！ﻮﻟ／ﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د ادبﻲ ﻣﻌاصر ﻧثر پﻪ اړه دې
ﻳﻮه ﻳﻮه دﻗﻴﻘﻪ خبرې وک７ي.
 _٤د زده کﻮوﻧکﻮ د شﻤ５ر پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮﻟﻮ سره دې ！ﻮﻟ／ی پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻳﻮه ډﻟﻪ دې
پﻪ خپﻞ وار سره د حرکتﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې تراژﻳدي او دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې ﻳﻮه کﻤﻴ６ي ﻧﻨداره تﻤثﻴﻞ ک７ي.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ ،ﻫره ډﻟﻪ دې د خپﻞ شﻌر پﻪ اړوﻧد ﻳﻮ راپﻮر
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ترتﻴب ک７ي .د ډﻟ ３استازى دې د خپﻠ ３ډﻟ ３پﻪ استازﻳتﻮب د خپﻠ ３ډﻟ ３ترتﻴب شﻮی راپﻮرتاژ ﻧﻮرو
تﻪ وواﻳﻲ.
 _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ:
 ادبﻲ ﻫﻨري ﻧثر ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧثري ﻟﻴکﻨﻮ سره ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟ ﻳﻮه ﻟﻨ６ه کﻴسﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ تﻮکﻮ ＇خﻪ جﻮړه وي؟ د ﻧاول او ﻟﻨ６ې کﻴس ３تﻮپﻴر پﻪ ＇ﻪ ک ３دى؟ ادبﻲ راپﻮرتاژ او ژورﻧاﻟﻴستکﻲ راپﻮرتاژ ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟ طﻨز ﻟﻪ ډراﻣ ３سره ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟ ＇ﻮ ډوﻟﻪ ډراﻣ ３پﻴژﻧئ؟ ډراﻣﻪ خپﻞ پﻴﻐام ＇ﻨ／ﻪ ﻟﻴدوﻧکﻮ تﻪ وړاﻧدې کﻮي؟ _٧دوه تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ پﻪ وړاﻧدې د ﻫر ادبﻲ ﻫﻨري ﻧثر پﻪ اړه پﻪ ﻟﻨ６ﻳز درې درې
دﻗﻴﻘ ３خبرې وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک ３د پ＋تﻮ ﻧثر د ودې پﻪ اړه ﻳﻮ ﻣطﻠب وﻟﻴکﻲ چ ３تر ﻟس کر＊ﻮ کﻢ
ﻧﻪ وي او د بﻠ ３ور ３＄د پ＋تﻮ ﻣضﻤﻮن پﻪ ساﻋت ک ３دې وواﻳﻲ.
د پ＋تﻮ ﻣﻌاصر ﻧثر ﻻﻧدې ب５ﻠ／ﻪ وﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ.

شﻌر او ادب
"شﻌر او ادب" د استاد گﻞ پاچا اﻟﻔت د ﻏﻮره ﻧثروﻧﻮ ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ ده .گﻞ پاچا اﻟﻔت د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ
ﻳﻮه وتﻠ５＇ ３ره ده .ﻧﻮﻣﻮړي ډ４ر خﻮﻧدور شﻌروﻧﻪ او ﻧثروﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ دي .د ﻫﻐﻪ پﻪ ﻫر شﻌر او ﻧثري
！ﻮ！ﻮ ک！ ３ﻮﻟﻨﻴزې ﻧاخﻮاﻟ ３پﻪ ډ４ر سﻢ او ＊ﻪ شان اﻧ％ﻮر شﻮي .د وخت د ！ﻮﻟﻨ ３پر اوږو ﻳ ３ﻟﻪ سپرو
کساﻧﻮ ＇خﻪ شکاﻳتﻮﻧﻪ ک７ي دي .اﻟﻔت د خپﻠﻮ شﻌروﻧﻮ او ﻧثروﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ！ﻮﻟﻨ ３تﻪ ﻻر＊ﻮوﻧ ３ک７ي
او د ژوﻧد د اصﻠﻲ تگﻼرې پﻪ ﻟﻮر ﻳ ３روان ک７ي دي.
دﻟتﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻧثري ＄ﻮاک د ﻻ رو＊اﻧتﻴا پﻪ ﻣﻮخﻪ ﻣﻮ دا ﻻﻧدې ب５ﻠگﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻏﻮره ﻧثروﻧﻮ ＇خﻪ
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！اکﻠ ３ده .ﻫﻴﻠﻪ ده چ ３تﻨده بﻪ ﻣﻮ پرې ﻣاتﻪ شﻲ .باﻳد ﻳادوﻧﻪ وک７و دﻏﻪ ﻧثر سره ﻟﻪ دې چ ３د شﻌر پﻪ
اړه تحﻠﻴﻠﻲ رﻧگ ﻫﻢ ﻟري ،خﻮ ادبﻲ رﻧگ ﻳ ３د ﻫﻐﻪ د خﻮاږه ﻧثر ډ４ره ＊ﻪ ＇رگﻨدوﻧﻪ کﻮﻻى شﻲ.
"د اﻧسان پﻪ وجﻮد ک ３دوه شﻴان ډ４ر ﻋزﻳز ﻣﻌﻠﻮﻣ８５ي چ ３ﻳﻮه تﻪ زړه او بﻞ تﻪ دﻣاغ واﻳﻲ.
ﻟﻪ دﻣاغ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ او ﻓﻠسﻔﻪ پﻴدا شﻮه ،ﻟﻪ زړه ﻧﻪ شﻌر او ادب.
اروپاﻳان زړه د ﻋﻮاطﻔﻮ او ﻧﻔسﻲ احﻮاﻟﻮ ＄اى گ２ﻲ ،ﻣسﻠﻤاﻧان د اﻳﻤان او ﻋﻘﻴدې ＄اى تﻪ زړه
واﻳﻲ.
صبر ،رحﻢ ،کرم ،شجاﻋت د زړه کار دى .ﻋشﻖ او ﻣﻴﻨﻪ پﻪ زړه ک ３وي .شﻌر ﻟﻪ زړه ﻧﻪ اﻟﻬام
اخﻠﻲ او ﻟﻪ زړه سره کار ﻟري .داروﻳﻦ واﻳﻲ( :ﻫﻐﻪ ﻟﻮى کﻤال چ ３د تحﻮل او تکاﻣﻞ پﻪ ﻻره ک３
ﻳﻮازې د اﻧسان پﻪ برخﻪ رس５دﻟﻰ او ﻧﻮر ژوي تر４ﻨﻪ ﻣحروم دي ،د اﻧسان ﻗﻠبﻲ ﻋﻮاطﻒ دي چ ３پﻪ
رحﻢ ،ﻣروت ،کرم ،شجاﻋت ﻧﻮﻋﻪ پرست ９تر４ﻨﻪ تﻌبﻴر ک８５ي .کﻪ اﻧسان ﻏﻮاړي چ ３ﻟﻪ حﻴﻮاﻧﻴت ﻧﻪ
ﻟرې وي باﻳد دﻏﻪ ﻋﻮاطﻒ ＊ﻪ وروزي).
د ﻋﻮاطﻔﻮ روزل د شﻌر کار دى او شﻌر تﻪ د ﻋﻮاطﻔﻮ او احساساتﻮ د ظﻬﻮر او تجﻠﻴاتﻮ کﻮه طﻮر
وﻳﻠﻰ شﻮ＇ .ﻨگﻪ چ ３د ﻟﻤر وړاﻧگ ３او پﻠﻮش ３ﻟﻮﻣ７ى ＄ﻞ د ﻟﻮړو ﻏرو پﻪ ＇ﻮکﻮ پر４ﻮزي او وروستﻰ
وداع ﻫﻢ د ﻏرو ﻟﻪ ＇ﻮکﻮ سره کﻮي ،دﻏس ３د ﻋﻮاطﻔﻮ او احساساتﻮ پرتﻮ ﻫﻢ د شاﻋر پر زړه ﻟﻪ ﻧﻮرو
ﻧﻪ زﻳات ﻟﻮ８４ي او ＄ﻴﻨ ３زړوﻧﻪ ،ﻟکﻪ :د ﻏرو سﻤ（ ３او ﻏاروﻧﻪ دﻏﻪ ر１ا ﻳا بﻴخﻲ ﻧﻪ وﻳﻨﻲ ﻳا ﻳ ３ډ４ره
ﻟ８ه وﻳﻨﻲ ،ﻫﻤدﻏﻪ ﻋﻮاطﻒ او احساسات چ ３د شاﻋر ﻟﻪ زړه ﻧﻪ اﻟﻔاظﻮ تﻪ راﻧﻘﻞ شﻲ ،شﻌر ترې
جﻮړ شﻲ او پﻪ زړوﻧﻮ اثر کﻮي.
ﻫﻮ! د شﻌر ﻣﻮضﻮع ＊کﻠﻲ خﻴاﻻت ،ﻋاﻟﻲ احساسات ،د زړه تاثرات ،د ﻏﻢ او خﻮشحاﻟ９
خﻮبﻮﻧﻪ ،د روحﻲ او جسﻤﻲ ＊کﻼ اﻏ５زې او ﻋشﻖ و ﻣحبت دى .کﻪ دﻏﻪ شﻴان پﻪ ﻳﻮه ＊کﻠﻲ تﻌبﻴر
او ＊ﻮ اﻟﻔاظﻮ ک ３بﻴان شﻲ چ ３د ﻓصاحت او بﻼﻏت ﻣراﻋات پک ３پﻪ ＊ﻪ شان شﻮي وي ،شﻌر
تر４ﻨﻪ جﻮړ شﻲ او ډ４ر ＊ﻪ شﻌر ﻫﻤاﻏﻪ دى چ ３پﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻴار برابر وي.
＇ﻮﻣره چ ３د ﻳﻮه شاﻋر ﻓکر او خﻴال آزاد وي او د ﻣحدودﻳت ﻟﻪ ﻗﻴﻮدو راوتﻠﻰ وي ،ﻫﻐﻮﻣره ﻳ３
شﻌر ﻟﻮړ او ﻋاﻟﻲ وي .کﻪ ﻳﻮ شاﻋر د ﻧﻮرو پﻪ شان ﻫر چاتﻪ او ﻫر شﻲ تﻪ سر ！ﻴ＂ﻮي او پﻪ ﻓکر ک ３ﻳ３
د بﻐاوت جذبﻪ ﻧﻪ وي ﻣﻮجﻮده ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ د ＊ﻪ شﻌر ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ شﻲ ک５دى .شاﻋر باﻳد د ﻓکري اﻧﻘﻼب
ﻋﻠﻤبردار او بت شکﻦ وي .شاﻋر تﻪ ﻧﻪ ＊اﻳﻲ چ ３د زاړه ﻣﻨطﻖ درس د ﻋﻘﻞ ﻟﻪ زاړه بﻮډا ﻧﻪ واخﻠﻲ
او پﻪ زړه ﻻره پﻪ زاړه ﻓکر پس ３ﻻړ شﻲ .د شاﻋر خﻴال باﻳد ډ４ر ﻟﻮړ پرواز وک７ي او ﻟﻪ ډ４ر ﻫسک
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＄اﻳﻪ دﻏﻪ جﻬان تﻪ وگﻮري .د شاﻋر ﻧظر باﻳد ﻧﻮرو ﻏﻮﻧدې ﻧﻪ وي او ﻫر ＇ﻪ پﻪ بﻞ شان ووﻳﻨﻲ ،د
شﻌر او ادب ژوﻧد د ﻓکر پﻪ ابتکار ک ３دى او تﻘﻠﻴد ﻳا ابتذال د شاﻋر ﻣرگ دى .د شﻌر او ادب دﻧﻴا
پﻪ دﻟدارۍ او دﻟبرۍ وﻻړه ده .شاﻋر باﻳد پﻪ ﻫر ＇ﻪ او پﻪ ﻫر وخت ک ３زړه تﻪ رجﻮع وک７ي او ډ４ر
حساس زړه وﻟري .ﻫﻐﻪ چ ３پﻪ زړوﻧﻮ ک ３ﻫﻴجان ،تاثر او حساسﻴت ﻧﻪ شﻲ پﻴدا کﻮﻟﻰ او زړوﻧﻪ ﻧﻪ
خﻮ＄ﻮي ،شاﻋر ورتﻪ ﻧﻪ شﻮ وﻳﻠﻰ.
کﻪ دا خبره ر＊تﻴا وي چ ３اﻧسان پﻪ ﻫر وخت او پﻪ ﻫر حال ک ３د زړه پﻪ خﻮ＊ ３پس ３روان دى
او زړه پﻪ دﻣاغ باﻧدې حکﻮﻣت ﻟري؛ ﻳﻌﻨ ３د ﻋﻘﻞ ادراک د ﻗﻠبﻲ تﻤاﻳﻼتﻮ ﻟﻪ تاثﻴر ﻻﻧدې وي ،ﻧﻮ
وﻳﻠﻰ شﻮ چ ３د ﻳﻮه ﻣﻠت ﻋﻘﻠﻲ او ذﻫﻨﻲ سﻴر او حرکت ﻫﻢ د شﻌر او ادب تابﻊ وي او شاﻋران پﻪ
ﻧﻔسﻴاتﻮ او روحﻴاتﻮ ک ３بدﻟﻮن او تحﻮل راوستﻠﻰ شﻲ .ﻫﻤدﻏﻪ شﻌر دى چ ３پﻪ زړوﻧﻮ ک ３زﻟزﻟ３
او تﻮپاﻧﻮﻧﻪ پﻴدا کﻮي او کﻠﻪ پک ３داس ３صبر او سکﻮن ږدي چ ３ﻏروﻧﻪ ﻳ ３ثبات او استﻘاﻣت تﻪ
حﻴران وي .کﻪ دا ر＊تﻴا وي چ ３د چرگاﻧﻮ پﻪ ﻧارو وﻳده خﻠک ﻟﻪ خﻮبﻪ پا＇８５ي ،ﻧﻮ دا باﻳد وﻣﻨﻮ
چ ３د شاﻋراﻧﻮ پﻪ ﻧﻐﻤﻮ د ﻳﻮه ﻣﻠت ﻣ７ه احساسات او جذبات راوﻳ８５＋ي او پﻪ دې اسراﻓﻴﻠﻲ شپ５ﻠ９
ک ３بﻞ راز تاثﻴرات ﻣﻮجﻮد دي.
کﻮم ﻓﻴﻠسﻮف چ ３ﻫر ＇ﻪ بد گ２ﻲ او زﻧده گﻲ تﻮره پﻪ ﻧظر ورﻏﻠ ３ده ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ شﻌر تﻪ ＊ﻪ گﻮري
او شﻌر د اﻧسان ﻟپاره ﻳﻮه ＊ﻪ پﻨاگاه بﻮﻟﻲ.
شﻮپﻨﻬاور واﻳﻲ！ :ﻮﻟ ３بدبخت ９د اﻧسان ﻟﻪ ﻧﻔس ＇خﻪ ﻧشات کﻮي او ﻟﻪ ژوﻧد سره ډ４ر ﻣصﻴبتﻮﻧﻪ
او ﻏﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠگري دي .کﻪ ＇ﻮک ﻳﻮه داس ３چاره ﻟ＂ﻮي چ ３ﻟﻪ بدبختﻴﻮ ﻧﻪ ﻟ ８ﻏﻮﻧدې پﻪ اﻣﻦ ک ３شﻲ،
باﻳد پﻪ صﻨﻌت او ﻫﻨر ک ３ﻣستﻐرق شﻲ او د ＊کﻼ پﻪ ﻣظاﻫرو ک＄ ３ان ورک ک７ي .پﻪ دﻏﻪ حال ک３
س７ى پﻪ ظاﻫره ﻟﻪ خﻠکﻮ سره وي ،ﻣگر پﻪ ﻣﻌﻨا ک ３ﻳﻮازې وي او دﻧﻴا ورتﻪ ﻟکﻪ ﻳﻮ سراب ﻣﻌﻠﻮﻣ８５ي
چ ３د ده ﻟﻤﻨﻪ ﻧﻪ شﻲ ﻟﻤدوﻟﻰ .پﻪ ﻫﻤدﻏس ３ب５خﻮدۍ ک ３اﻧسان د دﻧﻴا ﻟﻪ شر او شﻮره اسﻮده ک８５ي
او د ب ３ﻧﻴازۍ ﻣﻘام تﻪ ﻧ８دې ک８５ي چ ３ﻏﻴر ﻟﻪ حﻘاﻳﻘﻮ بﻞ شﻲ تﻪ ﻣتﻮجﻪ ﻧﻪ وي ،دﻏﻪ صﻨﻌت او ﻫﻨر
چ ３د شﻮپﻨﻬاور پﻪ ﻧظر ک ３د ＊کﻼ ﻣظﻬر دى او دى ورتﻪ ＊ﻪ پﻨاگاه واﻳﻲ ،شﻌر دى.
کﻪ چ５رې پﻪ دﻏﻪ ﻏﻢ ﻟ７ﻟﻲ جﻬان ک ３د سﻌادت او ﻧﻴکبخت ９پﻠﻮشﻮ کﻠﻪ کﻮم کﻮر ر１ا ک７ى وي،
ﻫﻐﻪ بﻪ د شﻌر کﻮر (بﻴت) وي .د شاﻋر خﻴاﻟﻲ دﻧﻴا تر ډ４ره حده ﻟﻪ ﻏﻤﻮﻧﻮ او ﻣصﻴبتﻮﻧﻮ ﻧﻪ پ＂ﻪ ده او
ﻫﻠتﻪ داس ３ب ３درد سره ب５خﻮدي شتﻪ چ ３ﻟﻪ س７ي ﻧﻪ ﻫر ＇ﻪ ﻫ５روي .تاس ３شﻌر و ادب تﻪ پﻪ ﻋادي
او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧظر ﻣﻪ گﻮرئ ،د شﻌر تﻮﻣﻨﻪ او ﻗدسﻴت پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسئ.
ﻫﻐﻪ ＇ﻪ چ ３پﻪ زړوﻧﻮ ک ３پﻴدا ک８５ي او پﻪ زړوﻧﻮ اثر کﻮي ،ﻫﻐﻪ ﻋادي او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ＇ﻴز ﻧﻪ وي.
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دا د ﻏﻢ او خﻮشحاﻟ ９تراﻧﻪ د اﻧسان پﻪ ژوﻧداﻧﻪ ک ３ډ４ره زﻳاتﻪ اﻏ５زه ﻟري او اﻧسان تر４ﻨﻪ ﻫ（５کﻠﻪ
ﻧﻪ شﻲ ب ３ﻧﻴازه ک５دى .د ﻳﻮه ﻣﻠت ژبﻪ ،کﻠتﻮر ،اخﻼق پﻪ شﻌر او ادب ساتﻞ ک８５ي .د ﻳﻮه وﻟس د
ذوق او شﻌﻮر ،د ﻓکر او خﻴال د احساساتﻮ او ﻋﻮاطﻔﻮ ﻫﻨداره شﻌر او ادب دى .ﻫر ＇ﻮﻣره چ ３د
ﻳﻮه ﻣﻠت شﻌر او ادب ﻋاﻟﻲ وي ،ﻫﻐﻮﻣره ﻳ ３اخﻼق ،ﻧظر او روحﻴات ﻟﻮړ وي او ﻟﻪ ﻟﻮړو ﻣﻠکاتﻮ او
اﻧساﻧﻲ ﻓضاﻳﻠﻮ سره ﻳ ３ارتباط او تﻌﻠﻖ زﻳات وي.
شﻌر او ادب د بشر ﻋﻼﻳﻖ ﻟﻪ دﻳﻦ او ﻣذﻫب سره ！ﻴﻨگﻮي او پﻪ ﻫﻮ＊ﻴارۍ ک ３بﻴﻨاﻳﻲ او ﻫﻤدردي
پﻴدا کﻮي .کﻠﻪ چ ３زړوﻧﻪ کﻠک８５ي ﻳا تﻮر８４ي ،ﻧﻮ شﻌر پک ３رﻗت او صﻔاﻳﻲ پﻴدا کﻮﻻی شﻲ .ﻫﻐﻪ
＇ﻪ چ ３اﻧسان د ﻣادﻳت ﻟﻪ ﻏﻼﻣ ９او بت پرست ９ﻧﻪ ساتﻲ ،شﻌر دى.
ﻋارﻓاﻧﻪ ذوق اﻧساﻧﻲ ﻋاطﻔﻪ ،حکﻴﻤاﻧﻪ شﻌﻮر د شﻌر پﻪ ﻧﻐﻤﻮ وده کﻮي او د حسﻦ ﻧظر ﻋﻼﻳﻖ
ﻫﻤدﻏﻪ شﻰ ساتﻲ .کﻮم ﻣﻠت چ ３شاﻋر ﻧﻪ ﻟري ،زړه ﻧﻪ ﻟري ،سترگ ３ﻧﻪ ﻟري ،ﻋﻮاطﻒ ﻧﻪ ﻟري او
د ذوق ﻟﻪ خﻮﻧده ﻣحروم دي.
شاﻋران دا کﻮﻻی شﻲ چ ３د اﻧسان ﻓرﻋﻮﻧﻲ ﻏرور پﻪ تﻮاضﻊ بدل ک７ي او د دوﻫ ９ﻣﻠﻨگ تﻪ
د شاه جﻬان خﻮى او ﻣ７ې سترگ ３ورک７ي .ﻏﻢ او سرور د شاﻋر ﻫدﻳﻪ ده چ ３ﻟﻪ زړوﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ３
اخﻠﻲ او زړوﻧﻮ تﻪ ﻳ ３ورکﻮي ،ﻧﻮ کﻮم ﻗدر او ﻗﻴﻤت چ ３د اﻧسان پﻪ بدن ک ３زړه ﻟري ،پﻪ ﻳﻮه جاﻣﻌﻪ
ک ３ﻳ ３شﻌر او شاﻋر ﻟري".
د کتاب او تﻌﻠﻴﻤﻲ کال د پاى پﻪ بﻬاﻧﻪ ﻳﻮ＇ﻮ خبرې

گراﻧﻮ زده کﻮوﻧکﻮ!
تاسﻮ د س８ﻧﻲ تﻌﻠﻴﻤﻲ کال د پﻴﻞ ور ３＄پﻪ ﻳاد ک７ئ .وگﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﻣﻬال ﻣﻮ د پﻮﻫ ３کچﻪ ＇ﻮﻣره
وه او اوس ＇ﻮﻣر ه؟ ستاسﻮ پﻪ سﻠﻮک او چﻠﻦ ک＇ ３ﻪ او ＇ﻮﻣره بدﻟﻮن راﻏﻠﻰ .آﻳا ﻧ７ۍ درتﻪ
ﻫﻤاﻏس＊ ３کاري ،ﻟکﻪ د کال پﻪ پﻴﻞ ک ３چ ３ﻣﻮ ﻟﻴده؟ ﻓکر او ذﻫﻦ ﻣﻮ ＇ﻮﻣره بدل شﻮى دى؟
پﻮﻫﻪ ﻣﻮ ＇ﻮﻣره زﻳاتﻪ شﻮې؟ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک ３ﻣﻮ ＇ﻮﻣره وړتﻴا تر ﻻسﻪ ک７ې؟ د ﻣﻮضﻮع گاﻧﻮ د تحﻠﻴﻞ
او ارزوﻧ＄ ３ﻮاک ﻣﻮ ＇ﻮﻣره ﻏ＋تﻠﻰ شﻮى؟
کﻪ د دې ！ﻮﻟﻮ پﻪ تﻮپﻴر وپﻮﻫ５دئ ،ﻧﻮ ＇رگﻨده ده چ ３زده ک７ه ﻣﻮ ک７ې ده او ﻳﻮ ＇ﻪ ﻣﻮ تر ﻻسﻪ
ک７ي دي .دﻟتﻪ ﻫر＇ﻪ ،ﻳﻌﻨ ３ﻟﻮستﻮﻧﻪ ،پﻪ ﻧا＇اپﻲ او اتﻔاﻗﻲ تﻮگﻪ ﻧﻪ دي راﻏﻠﻰ او ﻧﻪ دي ﻟﻴکﻞ شﻮي.
د ﻫر ﻳﻮ ﻟﻮست د ！اکﻠﻮ پﻪ اړه ډ４ر سﻮچ شﻮى .د ﻫرﻣتﻦ د ﻟﻴکﻠﻮ پﻪ اړه ډ４ر ﻓکر شﻮى ،کﻮم ﻣطاﻟب
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پﻪ کﻮﻣﻪ ژبﻪ ﻟﻪ کﻮم پﻴﻐام سره وﻟﻴکﻞ شﻲ او تاسﻮ ﻫﻐﻪ ＇ﻨگﻪ زده ک７ئ .د کتاب ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻫ（ﻪ ک７ې،
د پ＋تﻮ ژب ３او ادبﻴاتﻮ پﻪ اړه تاس ３تﻪ داس ３رﻧگارﻧگ پﻮﻫﻪ اوﻣﻌﻠﻮﻣات چﻤتﻮ ک７ي چ ３ستاسﻮ پﻪ
ﻓکر ،چﻠﻨد او وړتﻴا ک ３د بدﻟﻮن احساس راﻣﻨ ＃تﻪ شﻲ.
ﻫﻴﻠﻪ ده دا ﻫر＇ﻪ ستاس ３پﻮﻫﻪ ،ستاسﻮ ذﻫﻨﻴت او ستاسﻮ وړتﻴا او د ﻟﻴد ﻟﻮرى ﻻ پس ３پراخﻪ
ک７ي او د خپﻞ ﻣسؤوﻟﻴت پر درک او پ５ژﻧدﻟﻮ ،د اسﻼﻣﻲ ！ﻮﻟﻨ ３د ﻳﻮه ساﻟﻢ او رﻏﻨده ﻏ７ي پﻪ تﻮگﻪ
＄ان ،کﻮرﻧ ９او ﻫ５ﻮاد تﻪ د خدﻣت جﻮگﻪ شئ .و ﻣﻦ اهلل تﻮﻓﻴﻖ

ﻓﻌاﻟﻴت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د تﻌﻠﻴﻤﻲ کال د پاى پﻪ ور＄ﻮ ک ３ﻳﻮه ورځ د خپﻞ ！ﻮﻟگﻲ دﻧﻨﻪ ﻳﻮه ﻣﻨظﻤﻪ
ﻏﻮﻧ６ه جﻮړه ک７ي .د ﻏﻮﻧ６ې جﻮړ＊ت دې د ﻣخکﻨﻴﻮ ﻏﻮﻧ６و پﻪ ＇５ر تﻨظﻴﻢ ک７ي .بﻴا دې ﻫر زده
کﻮوﻧکﻰ د ت５ر تﻌﻠﻴﻤﻲ کال پﻪ اوږدو ک ３د خپﻠ ３پﻮﻫ ３پﻪ اړه ﻣﻔصﻠ ３خبرې وک７ي .کﻪ ﻧﻴﻮک３
ﻟري ،پﻪ گﻮتﻪ دې ﻳ ３ک７ي .کﻪ د ﻧﻴﻤگ７تﻴاوو پﻪ اړه سپار＊تﻨ ３ﻳا وړاﻧدﻳزوﻧﻪ ﻟري ،ﻟﻪ ډاره پرتﻪ دې
پﻪ ＇رگﻨده وواﻳﻲ .ﻟﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ＊ ،ﻮوﻧکﻲ ،درسﻲ کتابﻮﻧﻮ او د دې کتابﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ＇خﻪ دې
خپﻠ ３ﻏﻮ＊تﻨ ３ﻣطرح ک７ي .د ﻏﻮﻧ６ې ﻣشر دې ﻏﻮﻧ６ه رﻫبري ک７ي .ﻣرستﻴال دې ﻣرستﻪ ورسره
وک７ي .ﻣﻨشﻲ دې د وﻳﻨا واﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د وار ﻟپاره پﻪ ﻟست ک ３وﻟﻴکﻲ .د ﻏﻮﻧ６ې وﻳاﻧد دې ﻟﻪ ﻻزﻣﻮ
تبصرو سره ﻳﻮ＄اى وﻳﻨاواﻟﻮ تﻪ ﻧﻮبت ورک７ي .پﻪ پاى ک ３دې د ﻏﻮﻧ６ې ﻣشر ﻏﻮﻧ６ه واروزي او د
پاى وﻳﻨا دې واوروي .ﻏﻮﻧ６ه دې د ﻳﻮ پر４ک７ه ﻟﻴک پﻪ خپروﻟﻮ پاى تﻪ ورسﻮي.
و ﻣﻦ اهلل اﻟتﻮﻓﻴﻖ

ﻳﻮ اﻟﻤاﻧﻲ ﻣتﻞ دى ،واﻳﻲ:
((کﻪ د کار پاى ＊ﻪ و ،ﻫر＇ﻪ ＊ﻪ دي)).
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وﻳﻴپاﻧ／ﻪ:

((اﻟﻒ))
ابتذال :ب ３ارز＊تﻲ ،ډ４ر تکراري
ابﻬام :پ５چﻠتﻴا ،ﻧا＇رگﻨدتﻴا (ب＂ﻪ گﻮتﻪ)
اتﻞ :ﻗﻬرﻣان
اتﻠﻮﻟﻲ :ﻗﻬرﻣاﻧﻲ
اجﻞ :د ژوﻧد پاى ،د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻣﻬال ،ﻣرگ ،د ﻫر
شﻲ ﻣﻬﻠت او وخت
احاطﻪ :د ﻳﻮ شﻲ شاوخﻮا ،پر ﻳﻮ شﻲ ﻻسبرى
احسان :ﻧﻴک ３کﻮل ،چاتﻪ ﻳﻮشﻰ ب＋ﻞ ،د ﻳﻮ چا
د بدۍ پﻪ وړاﻧدې ﻧﻴکﻲ کﻮل
اخﻼص :ر＊تﻴﻨﻮﻟﻲ ،د ﻧﻴت خاصﻮاﻟﻰ
اخﻼق :د ！ﻮﻟﻮ خﻠکﻮ ﻟﻪ خﻮا د اصﻮﻟﻮ او
ارز＊تﻮﻧﻮ ！ﻮﻟگﻪ (ﻣجﻤﻮﻋﻪ) چ ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ３
د ﻳﻮه ﻓرد د چﻠﻨد سﻤﻮاﻟﻰ ﻳا ﻧاسﻤﻮاﻟﻰ او ＊ﻪ
واﻟﻰ ﻳا بدواﻟﻰ ！اکﻲ .چﻠﻦ ،خﻮى ،ﻣﻨﻞ شﻮي
خﻮﻳﻮﻧﻪ
ادب :د اخﻼﻗﻲ ﻣﻨﻞ شﻮو اصﻮﻟﻮ پﻪ چﻮکاټ
ک ３ﻣﻨﻞ شﻮى چﻠﻨد ،د ژوﻧد د سﻤﻮ ﻻرو
چارو ،دود او ﻓرﻫﻨگ پ５ژﻧدﻧﻪ
ارادت :ﻟﻪ درﻧاوۍ سره ﻳﻮ＄اى ﻣﻴﻨﻪ او ﻋﻼﻗﻪ،
ﻏﻮ＊تﻨﻪ ،ﻗصد
ارزول :ارزﻳابﻲ کﻮل ،تﻠﻞ
اژدره :اژدﻫا＊ ،اﻣار
استﻌاره :د تشبﻴﻪ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳﻮ ﻣجازي بﻴان ،پ＂ﻪ او
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ﻧا＇رگﻨده خبره
استﻤرار :پرﻟﻪ پس ３واﻟﻰ
اسرار :پ شﻴان
اﻋتراف :ﻣﻨﻞ ،خﻮﻟﻪ خﻮ＄ﻮل
اﻏ５ز :تاثﻴر
اﻓراط :ډ４رواﻟﻰ
اﻓﻖ :د آسﻤان ﻏاړه ،ﻫﻐﻪ ﻟﻴکﻪ چ ３س７ى
اﻧگﻴري آسﻤان ﻟﻪ ＄ﻤک ３سره ﻟگ５دﻟﻰ دى،
ساحﻪ ،د ﻟﻴد ساحﻪ ،د ﻟﻴد اﻓﻖ
اﻟحان :خﻮاږه اوازوﻧﻪ چ ３اﻧسان ﻳا ＄ﻴﻨ３
اﻟﻮتﻮﻧکﻲ او ﻳا ﻣﻮسﻴﻘﻲ ﻳ ３تﻮﻟﻴدوي
اهلل اﻛبر :خداى تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮى دى
اﻟﻬام :ﻫﻐﻪ ﻓکر چ ３ﻧا＇اپﻪ پﻪ ذﻫﻦ ک ３پﻴدا
ک８５ي ،د خداى ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻳﻮ چا پﻪ زړه ک３
د ﻳﻮ اﻣر راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دل
اﻣت :د ﻳﻮ پﻴﻐﻤبر او ﻳﻮ دﻳﻦ د پﻴرواﻧﻮ ﻣجﻤﻮﻋﻪ
اﻣﻴﻦ :ﻫﻐﻪ شخص چ ３اﻣاﻧت ﻧﻪ خﻴاﻧتﻮي ،د
ډاډ وړ ،ر＊تﻴﻨﻰ
اﻧد :ﻓکر
اﻧدام :ﻏ７ي
اﻧﻘﻼب :پﻪ اﻗتصادي ،سﻴاسﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴز ﻳا
ﻓرﻫﻨگﻲ ﻧظام ک ３شدﻳد او ﻧا＇اپﻲ بدﻟﻮن،
ﻧاکراري ،ﻫﻴجان ،اخ و ډب ...
اﻧ＂رﻧﻴ :ﻧ７ﻳﻮال جال
اﻧ％ﻮرگري :رساﻣﻲ ،ﻧﻘاشﻲ
اﻧگﻴرل :پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل

برﻳا :برى ،ﻻستﻪ راوړﻧﻪ
اوج :ﻟﻮړه پﻮړۍ
برﻳد :پﻮﻟﻪ ،سرحد
اوره :اور＊ت
برﻳﻤﻦ :برﻳاﻟﻰ
اورﻳ％ﻴﻮ :ورﻳ３％
بصر :سترگﻪ
اوزان :وزﻧﻮﻧﻪ :ﻋروضﻲ وزﻧﻮﻧﻪ
بﻐض :کﻴﻨﻪ ،د＊ﻤﻨﻲ
اوکﻮب :برم ،جﻼل
بﻘا :پاﻳ＋ت
او＇ار :رو＊اﻧﻪ＇ ،رگﻨد
بﻼﻏت :ﻟﻪ وﻳﻨا سره سﻢ د وړ کﻠﻤﻮ او جﻤﻠﻮ
اوډون :اډا１ﻪ :ترتﻴب ،اوډل
کاروﻧﻪ چ ３پﻮﻫ ３تﻪ ډ４ر ﻧژدې وي.
اﻳاز :خﻮ＄ﻨده س７ه ﻫﻮا ،ﻧسﻴﻢ،
اﻳدﻳاﻟﻮژي＄ :اﻧگ７ى ﻟﻴد او پﻮﻫﻪ چ ３اﻧسان ﻳ ３بﻠﻮسﻲ :ت５رى ،تجاوز
د ＄ان！ ،ﻮﻟﻨﻴز درﻳ ،＃ﻣﻠﻲ وضﻌ ３پﻪ ﻧسبت ﻟري بﻠﻴﻎ :وﻳﻨاوال ،د وﻳﻨا کﻮﻟﻮ وړتﻴاﻟروﻧکﻰ
بﻨا :وداﻧﻲ
او تﻮجﻴﻪ کﻮي ﻳ３
بﻬﻴر :جرﻳان
اﻳکﻮﻟﻮژي :د ژوﻧد د چاپ５رﻳال پ５ژﻧدﻧﻪ
بﻮره :زوى ﻣ７ې
اړ :ﻣحتاج
بﻮډا :زوړ ،سپﻴﻦ ږﻳرى
اړﻳﻦ :ضروري
بﻴﻌــت :د ﻳﻮ چا د اﻣر او اطاﻋت د ﻣﻨﻠﻮ ژﻣﻨﻪ
چ ３ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ پﻪ ﻻ س ورکﻮﻟﻮ سرتﻪ رسﻴ８ي ،د
((ب))
ﻳﻮ چا ﻣشرتﻮب او رﻫبري ﻣﻨﻞ
باتﻠﻰ :بﻮتﻠﻠﻰ ،وړى
ب６اى :شتﻤﻦ
باﻣﻲ :د ﻳﻮ گﻞ ﻧﻮم دى
باﻧ６ه :کﻠﻰ ،گﻮ＊ﻪ او ﻳﻮ＄اى پراتﻪ ＇ﻮ کﻮروﻧﻪ ب６ې :رشﻮت
ب２ﻪ :شکﻞ ،صﻮرت
بخره :برخﻪ
بدﻳﻊ :ﻧﻮى ،تازه＊ ،کﻠﻰ ،ادبﻲ پﻮﻫﻪ چ ３پﻪ ک ３ب５ﻠگﻪ :ﻣثال ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
د شﻌر او ﻧثر د ＊کﻼ پﻪ اړه بحث ک８５ي.
((پ))
برائت :ﻟﻪ جرم ،ﻧﻴﻤگ７تﻴا ،تﻮر او داس ３ﻧﻮرو
پاﻟﻞ :روزل
＇خﻪ خﻼصﻮاﻟﻰ ،بﻴزاري ،تﻨﻔر... ،
پاﻧگﻪ :سرﻣاﻳﻪ
بربﻨ :６ﻟﻮڅ
پاڼ :د شﻮﻧ６و د سره کﻮﻟﻮ پا１ﻪ /کﻨده
برم :دبدبﻪ
پت :ﻧاﻣﻮس
برﻫﻢ :وﻳجاړ ،خراب
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ﻓکر کﻮل
پتﻪ :آدرس
ترار :پر４شان
پدﻳده (＊کارﻧده) :ﻳﻮ شﻰ ،ﻳﻮ تﻮکﻰ
تراژﻳکﻪ ﻳا تراژﻳدي :ﻏﻢ او خپگان
پرتﻠﻪ :ﻣﻘاﻳسﻪ
تربگﻨﻲ :د＊ﻤﻨﻲ
پرتﻢ :دبدبﻪ
تروږﻣ！ :９پﻪ تﻴاره
پرتﻤﻴﻦ :شکﻮﻫﻤﻨد
تصﻮف :پﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ک ３د ﻣﻌرﻓت ،خداى
پرتﻪ :ب５ﻠﻪ
پ５ژﻧدﻧ ３او روزﻧ ３ﻻره چ ３زﻳاتره د دﻧﻴﻮي
پرتﻮ :شﻌاع ،وړاﻧگﻪ
اړﻳکﻮ ﻟﻪ شﻠﻮﻟﻮ سره ﻳﻮ＄اى وي.
پر＊تﻪ :ﻣﻼﻳکﻪ
تصﻮﻳب :ﻟﻪ ﻳﻮې طرح ،３وړاﻧدﻳز ،ﻗاﻧﻮن،
پرگﻨﻪ :وﻟس ،خﻠک
ﻣﻘررې سره د چارواکﻮ او واکﻤﻨاﻧﻮ ﻣﻮاﻓﻘت
پﻼزوﻧﻪ؛ پﻼز :پاﻳتخت
تﻌاﻣﻞ :ﻳﻮ پر بﻞ اﻏ５ز ،پ５ر و پﻠﻮر
پﻼوى :ﻫﻴات
تﻌجب :پﻪ اﻧسان ک ３د ﻳﻮ ﻏﻴر ﻣﻨتظره شﻲ ﻟﻪ
پﻠﻮر :پﻠﻮرل ،خر＇ﻮل
ﻟﻴدﻟﻮ ،اور４دﻟﻮ او ﻳا چﻠﻨد ＇خﻪ راوﻻړ شﻮى
پﻠﻰ :پﻴاده
حاﻟت
پﻨ５％دل :ز４８４دل
تﻌدﻳﻞ :اړول ،بدﻟﻮل
پﻮﻟﻪ او برﻳد :حد ،اﻧدازه
تﻌﻤﻴﻢ :ﻋاﻣﻮل
پﻮړکﻰ :ﻗشر
تﻔسﻴر＇ :رگﻨد بﻴان
پﻮړۍ :درجﻪ
تﻘﻠﻴد :پ３＋５
پﻮ＊اک :جاﻣﻪ ،ﻟباس
تﻘﻮى :ډار ،ﻟﻪ گﻨاه ＄ان ساتﻞ
پﻴﻼﻣﻪ :پﻴﻞ ،ﻟﻮﻣ７ۍ برخﻪ
تکﻨاﻟﻮژي :د صﻨﻌت پﻪ ﻋﻤﻠﻲ کاروﻧﻮ ک ３ﻟﻪ
پ７ه :ﻣﻼﻣتﻲ
ﻋﻠﻢ او پﻮﻫﻨ＇ ３خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ؛ د ！ﻮل ﻻرو
پ５ر :پﻼ ،وار
چارو او ﻓﻨﻮﻧﻮ ﻣجﻤﻮﻋﻪ چ ３د دې کاروﻧ ３ﻟپاره
((ت))
پکارﻳ８ي.
تاړاک :برﻳد
تﻮجﻴﻪ :د ﻳﻮ کار ﻳا ﻳﻮې خبرې د سﻤﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ
تتبﻊ７５＇ :ﻧﻪ
بﻴاﻧﻮل
تجﻮﻳز :د ﻳﻮ کار جاﻳز شﻤ５رل
تدبﻴر :د ﻳﻮې ستﻮﻧزې ﻳا ﻳﻮې ﻣسئﻠ ３د ﻫﻮارۍ تﻮحﻴد :ﻳﻮواﻟﻰ ،وحداﻧﻴت
ﻟپاره د ﻳﻮې ﻻرې سﻨجﻮل ،د ﻳﻮې چارې پﻪ اړه تﻮر ﻧﻤرى :تﻮر  +ﻧﻤري ،تﻮرې جاﻣ ،３د ﻏﻢ
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جاﻣ３
تﻮکﻲ :ﻣاده ،ﻋﻨصر
تــﻮﻻ :تکﻞ کﻮل
تﻮن＄ :اى
تﻮﻳﻨﻪ :تﻮﻳﻮي ،تﻮﻳﻮل
تﻴره ﻏﻮﻧﻰ :تﻴاره ،ﻟ８ه تﻴاره
تﻴرى :تجاوز
ت７او :رابطﻪ
ت７ون :ﻣﻮاﻓﻘتﻨاﻣﻪ ،ﻗرارداد
((ټ))
！بار！ :بر ،ﻗﻮم
！کﻪ :تﻨدر
！ﻮک５دل :زرﻏﻮﻧ５دل
！ﻴکﻨﻪ :ﻋداﻟت

جﻮﻧگ :９د او＊ ３بچ９
جﻮﻫر :د ﻳﻮ چا او ﻳا ﻳﻮ شﻲ ذاتﻲ خصﻮصﻴت او
＄اﻧگ７تﻴا چ ３ﻫﻐﻪ تر ﻧﻮرو ب５ﻠﻮي .حﻘﻴﻘت ،د
شﻲ اصﻠﻲ ﻣاده او ﻋﻨصر
جﻴﻔﻪ :د ﻏﻮ＊！ ３ﻮ！ﻪ (باسﻲ)
ج５ﻞ :زﻧدان
((چ))
چاپ５رﻳال :ﻣحﻴط
چار :کار
چﻢ گاوﻧ :６گاوﻧ６ى ،ﻫﻤساﻳﻪ
چﻮپ :７خدﻣت
چﻴک :ﻟﻪ باﻧک ＇خﻪ د پﻴسﻮ د اخﻴستﻠﻮ چاپﻲ
پا１ﻪ

((څ))
((ث))
＇اروان :د ﻗاﻓﻠ＇ ３اروﻧکﻰ
＇رک :را＊کاره ک５دﻧﻪ (ﻟکﻪ د ﻟﻤر ستر－ﻪ)،
ثﻨا :د خداى (ج) ستاﻳﻨﻪ
ثﻮاب :د ﻧ５ک ﻋﻤﻞ پﻪ وړاﻧدې ورک７ه او پاداش ﻻر＊ﻮوﻧکﻰ ،ﻧ＋ﻪ ،درک ،ﻟ＂ﻪ ،پتﻪ
چ ３پﻪ اخرت ک ３ورکﻮل ک８５ي ،احسان＇ ،رﻧگﻮاﻟﻰ :کﻴﻔﻴت
＇ﻮار :دا کﻠﻤﻪ اوس دود ﻧﻪ ده ،ک５داى شﻲ د
ﻧ５کﻲ
صبر او استﻘاﻣت ﻣﻌﻨا و ﻟري
＇ﻮﻣره واﻟﻰ :کﻤﻴت
((ج))
جاﻧدم :دوزخ
((ځ))
جﻮپﻪ :کاروان
＄ان ت５ر４دﻧﻪ :سر＊ﻨدﻧﻪ ،اﻳثار
جﻮت＇ :رگﻨد
＄بﻴ＋اک :استثﻤار
جﻮخت :پﻴﻮستﻪ ،ﻧ＋تﻰ
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＄ﻐﻼ＄ :ﻐاستﻞ
＄ﻮر :ازارول
((ح))
حاجت :اړتﻴا
حب :ﻣﻴﻨﻪ
حجاب :پرده ،چادري
حدﻳث :وﻳﻨا (د حضرت ﻣحﻤد (ص) وﻳﻨا)
حﻠﻢ :ﻧرﻣﻲ
حﻴثﻴت :درﻧ＋ت ،درﻳ＃
حاﻳﻞ :پرده
((خ))
خراﻓاتﻲ :پﻮچ ،ب ３ﻣﻌﻨا
خس :ﻟرگﻲ ،خاشاک
خﻔﻲ :پ
خﻠﻌت :ﻫره جاﻣﻪ چ ３د ﻧاوې کﻮرﻧ ９ﻳ ３زوم ﻳا
د ﻫﻐﻪ کﻮرﻧ ９تﻪ ورکﻮي ،د ﻟﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا کشراﻧﻮ
تﻪ ﻫر ورک ７شﻮى سﻮﻏات
خﻮل :تاج
خﻮﻟﻪ خﻮ＄ﻮل :اﻋتراف کﻮل ،وﻋده کﻮل
خﻴر :ﻫﻐﻪ شﻰ ﻳا کار چ ３د ﻧ５ﻤکرﻏ ９ﻳا
برﻳاﻟﻴتﻮب ﻻﻣﻞ وي

ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻮ کتاب چ ３ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ د اﻟﻔب ３پﻪ سﻴستﻢ
پﻴﻠﻴ８ي ،اﻧساﻳکﻠﻮپ６５ﻳا
در :ﻣرﻏﻠره
درﻳ :＃ﻣﻘام
دﻋﻮت :بﻠﻨﻪ
دﻣﻪ :استراحت
دود :رواج
دودﻳز :رواجﻲ
دﻳت :خﻮﻧبﻬا
((ډ))
ډال :سپر
ډاﻟ :９سﻮﻏات ،بخشش ،تحﻔﻪ

((ر))
ذﻗﻦ :زﻧﻪ
ذکر :د خداى ﻳادول
ذﻫﻨﻴت :د تﻔکر ،ﻟﻴد ﻳا ﻗضاوت ﻳﻮ ډول،
((ر))

رب７ه :ستﻮﻧزه
رجﻮع :ورگر５＄دل
رحﻤت :زړه سﻮى او ﻣﻬرباﻧﻲ
رساﻟت :د خداى ﻟﻪ ﻟﻮري د پﻴﻐام راوړل ،د چا
((د))
داﻳرة اﻟﻤﻌارف :د ﻋﻠﻢ ،ادب ،ﻫﻨر ،ورزش پر اوږو د ﻳﻮې دﻧدې ﻳا ﻣسؤوﻟﻴت اچﻮل
او ﻫﻐﻮى تﻪ ورتﻪ د ﻧﻮرو شﻴاﻧﻮ پﻪ اړه د بشپ７و رضﻮان :جﻨت
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اثروﻧﻮ ＄اﻧگ７ې ب２ﻪ
رﻗت :زړه سﻮى
رﻋﻴت :د ﻳﻮې خاورې ！ﻮل وگ７ي چ ３د ﻳﻮ ژست :د ﻏ７و د خﻮ＄ﻮﻟﻮ ډول چ ３ﻳﻮ＇ﻮک ﻳ３
خپﻠﻮ ﻏ７و او ＇５رې تﻪ ورکﻮي
حکﻮﻣت تابﻊ وي
ژﻣﻨﻪ :وﻋده
رﻏﻨده :سﻢ ،روغ
ژوبﻠﻪ :جگ７ه او ！پﻲ کﻮل
رﻣﻮز :د رﻣز جﻤﻊ ،پ ،راز،
روحاﻧﻲ :ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３پﻪ ﻣذﻫبﻲ چارو ژوبﻠﻮر :جﻨگﻴاﻟﻰ
ژورﻧاﻟﻴزم :د ور＄پا ３１ﻟﻴکﻨ ３ﻋﻠﻤ ３او ﻓﻨﻲ ﻻر
بﻮخت وي ،ﻣذﻫبﻲ شخصﻴت
ژوي :ساک＋ان
روﻏﻰ :روﻏتﻴا
روﻣان :ﻧثري داستان چ ３پ＋５ﻮ ﻳ ３د اﻧسان ﻟﻪ
((س))
ژوﻧد ＇خﻪ سرچﻴﻨﻪ اخﻴست ３وي او ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ پﻪ
ک ３زﻳات شﻤ５ر شخصﻴتﻮﻧﻪ او پ ３＋５ﻣﻮجﻮدې ساوتگاه :ست７ى ستﻮﻣاﻧﻪ
ساﻳﻞ :سﻮاﻟ／ر
وي.
روﻧﻖ :د کسب او کار ﻏﻮ＊تﻞ شﻮى او ﻓﻌال سار :سارى ،ب５ﻠگﻪ
سپار :د کرﻧ ３وسﻴﻠﻪ ،سپاره
بﻬﻴر
روﻫﻲ :پﻪ روه پﻮرې اړوﻧد ،روه د پ＋تﻨﻮ سﻴﻤﻪ سترتﻮب :رﻳاست
ستﻲ :سﻮى ،ډ４ر سﻮى
روږدى :ﻣﻌتاد ،اﻣﻮختﻪ
رﻳا :د ظاﻫر او باطﻦ ﻧﻪ ﻳﻮواﻟﻰ ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ س＂ﻪ :ب５خ
سجﻊ :پﻪ وزن او ﻗاﻓﻴ ３ک ３ﻫﻤاﻫﻨگﻲ
＄ان پاک ﻟﻤﻨﻰ او ﻧﻴک ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻌرﻓﻲ کﻮل
رﻳاضت :د روح د تزکﻴ ３ﻟپاره د زﻳات ﻋبادت او سجﻴﻦ :دوزخ ،د اور کﻨده
ﻏرﻳزو د پر＋４ﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ستﻮﻧزو او سختﻴﻮ سخ :ﻣرغ ،بخت
سخا :ورک７ه
گاﻟﻞ
سراب :د شﻴاﻧﻮ خﻴاﻟﻲ اﻧ％ﻮروﻧﻪ چ ３پﻪ تﻮدې
ر８４دﻟﻮ :ر８４د４دﻟﻮ
ﻫﻮا ک ３پﻪ د＊تﻮ ﻳا وا！ﻮﻧﻮ ک ３د ﻧﻮر د وړاﻧ／ﻮ د
((ز))
اﻧﻌکاس ＇خﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک８５ي او د اوبﻮ پﻪ ＇５ر
زاﻳﻞ :ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻮﻧکﻰ
＊کاري.
زرﻏا :زرﻏﻮن ،شﻴﻦ واﻟﻰ
سرﻏ７ووﻧکﻲ :ﻣتجاوز
((ژ))
ژاﻧر( :ﻓراﻧسﻮي کﻠﻤﻪ ده ).د ادبﻲ او ﻫﻨري سرور :خﻮشاﻟﻲ
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سﻌد :ﻧﻴک
سک２ﻲ :سک２ﻞ ،سک＋تﻞ ،پرې کﻮل
سﻼکار :سﻼ ورکﻮوﻧکﻰ ،ﻣشاور
سﻠﻮک :ﻻره ،چﻠﻦ ،د روحﻲ پ７اووﻧﻮ وﻫﻞ
چ ３ﻳﻮ ساﻟک د ﻫﻐ ３ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻔس تزکﻴﻪ
کﻮي( .پاکﻮي)
سﻤا :سﻢ ،اصﻼح
سﻨتﻲ :ﻟﻪ پخﻮا ＇خﻪ دود شﻮى ،پخﻮاﻧ ９رﻳ＋ﻪ
وﻟري.
سﻪ( ،ساه) :اروا ،ﻧﻔس
سﻬﻴﻞ ﻳا سﻮﻳﻞ :جﻨﻮب
سﻮگﻮار :ﻏﻤجﻦ
س５ﻼﻧﻲ :سﻴﻞ کﻮوﻧکﻰ ،گر＄ﻨدوى
((ښ))
＊کارﻧدوى＇ :رگﻨد
＊ک５ﻼک :استﻌﻤار
＊گﻴ２ﻪ :ﻓاﻳده،ﻧ５کﻲ
＊ک＊ :３کتﻪ ،کﻮز ،ﻟر

او درﻧاوۍ ﻻﻣﻞ ک８５ي.
شرﻳﻌت :طرﻳﻘﻪ ،ﻻره
شﻔاﻫﻲ :پﻪ خﻮﻟﻪ ک ،３وﻳﻨاﻳﻲ
شﻨار :شﻮم ،ﻧاﻣبارک ،ﻧﻨگ او ﻋار ...
شﻬاﻣت :زړورتﻴا
شﻬزۍ :د پاچا ﻟﻮر
((ص))
صحﻪ :تاﻳﻴد ،ﻻسﻠﻴک
صﻼح :وړ او ﻣﻨاسب ،گ＂ﻮر
((ط))
طرﻳﻘت :ﻻره ،د ﻧﻔس د تزکﻴ ３ﻟﻪ ﻻرې د
حﻘﻴﻘت د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ سﻠﻮک ،ﻣسﻠک،
طﻨز :پﻪ شﻌر ﻳا ﻧثر د ادبﻲ بﻴان ﻻر چ ３پک３
ﻓردي او ！ﻮﻟﻨﻴز ﻋﻴبﻮﻧﻪ او ﻧﻴﻤگ７تﻴاوې پﻪ
خﻨدووﻧکﻲ ډول برس５ره ک８５ي .ﻣﻮخﻪ ﻳ ３د
بشري چﻠﻦ سﻤﻮل وي.
((ظ))

((ش))
شئﻮﻧات :اړخﻮﻧﻪ ،جﻨب３
شار＊ :ار
شخصﻴت :د ثابتﻮ او پرﻟﻪ پس ３صﻔتﻮﻧﻮ او
＄اﻧگ７تﻴاوو ﻣﻨسجﻤﻪ او واحده ！ﻮﻟگﻪ چ ３ﻳﻮ
ﻓرد ﻟﻪ بﻞ ＇خﻪ تﻮپﻴروي؛ د ﻳﻮ شخص ﻏﻮره
صﻔتﻮﻧﻪ چ ３د ﻧﻮرو پﻪ وړاﻧدې د ﻳﻮ چا د اﻋتبار
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ظﻠﻤت :تﻴاره
((ع))
ﻋار :شرم
ﻋارف :ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３د رﻳاضت ،د ﻧﻔس د
تزکﻴ ３او تﻔکر ﻟﻪ ﻻرې خداى پ５ژﻧﻲ
ﻋاصﻲ :گﻨﻬکار
ﻋبﻘرﻳت :پﻴاوړتﻴا ،ﻟﻪ ﻫرې ﻻرې بشپ７تﻴا

ﻋرﻓان :د خداى د ﻣﻌرﻓت ﻻستﻪ راوړل د
رﻳاضت ،د ﻧﻔس د تزکﻴ ３او تاﻣﻞ ﻟﻪ ﻻر
پﻠ＂ﻨ.３
ﻋسس＇ :ﻮکﻴدار( ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د شپ３
ﻟﻪ خﻮا)
ﻋطﻒ :ت７وﻧﻰ
((غ))
ﻏبرگ :ورتاوول
ﻏبرگﻮن :ﻋکس اﻟﻌﻤﻞ
ﻏچ :بدﻟﻪ ،اﻧتﻘام
ﻏرج :ﻏرجستان
ﻏرور :ﻟﻮﻳﻲ
ﻏﻨدې :ﻏﻨدل ،بد وﻳﻞ
((ف))
ﻓرﻫﻨگ :د دود او دستﻮر ،ﻓکر ،ﻫﻨر او د
ژوﻧد د ﻻرې پ５چﻠ！ ３ﻮﻟگﻪ (ﻣجﻤﻮﻋﻪ) چ ３د
وﻟسﻮﻧﻮ پﻪ تارﻳخﻲ بﻬﻴر ک ３تجربﻪ شﻮې اوﻧﻮرو
ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ د ﻟ８５د４دﻧ ３وړ وي.
ﻓصاحت :د وﻳﻨا رواﻧﻲ او ＇رگﻨدتﻴا
ﻓصﻴح＇ :ر－ﻨد
ﻓضﻞ :پﻪ پﻮﻫ ،３اخﻼﻗﻮ او ﻫﻨر ک ３ﻏﻮره واﻟﻰ،
ﻟطﻒ ،پام
ﻓطرت :ذاتﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوې ،پ５داﻳ＋ت
ﻓﻘﻪ :اسﻼﻣﻲ پﻮﻫﻪ چ ３ﻣﻮضﻮع ﻳ ３د شرﻋﻲ
احکاﻣﻮ د ＇اﻧگﻮ پ５ژﻧدﻧﻪ او د ژوﻧد ﻟﻪ ور＄ﻨﻴﻮ

چارو سره ﻳ ３سﻤﻮل وي.
ﻓﻘﻴر :ب５ﻮزﻟﻰ ،ساﻟک
ﻓﻼح :خﻼصﻲ ،ب５ﻐﻤﻲ
ﻓﻠک :اسﻤان ،د اووه گﻮﻧﻮ اسﻤاﻧﻮﻧﻮ ﻫره
پﻮړۍ ،پﻪ پخﻮاﻧﻲ ﻧجﻮم ک ３ﻳ ３د سپﻮږﻣ９
(ﻗﻤر) ،ﻋطارد ،زﻫرې ،ﻟﻤر ،ﻣرﻳخ ،ﻣشتري او
زحﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ي ＇خﻪ تر اووم اسﻤاﻧﻪ
پﻮرې تصﻮرول.
ﻓﻦ :ﻫﻐﻪ کار چ ３وړتﻴا ،پﻮﻫ ３او تجرب ３تﻪ اړتﻴا
وﻟري.
((ق))
ﻗدسﻴت :پاکﻲ ،سپ（５ﻠتﻴا
ﻗصﻮر :ﻟ＂ﻲ ،ﻧﻴﻤگ７تﻴا ،ﻋﻴب ،د ﻫﻨد پﻪ پﻨجاب
ک ３د ﻳﻮ ＄اى ﻧﻮم دى.
((ک))
کاﻣﻞ :ﻫﻐﻪ ＇ﻮک ﻳا شﻰ چ！ ３ﻮﻟ ３ﻻزﻣ３
＄اﻧگ７تﻴاوې وﻟري او ﻟ８واﻟﻰ ،ﻧﻴﻤگ７تﻴا وﻧﻪ
ﻟري.
کاﻟﻲ ،کﻮﻧ６ي :د کﻮر ﻟﻮ＊ﻲ (ﻓرش و ظرف)
کاﻫﻞ :ﻟ ،تﻨبﻞ
کراړ :سخت
کرم :ﻟطﻒ ،احسان＄ ،ﻮاﻧﻲ
کروﻧﻮﻟﻮجﻲ :ﻫﻐﻪ پﻮﻫﻪ چ ３د پ＋５ﻮ زﻣاﻧﻲ
پﻮړکﻲ او ﻣخﻴﻨﻪ ارزوي او ＇７５ي.
کﻼﻧکار :ﻣتکبر
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کﻨاﻳﻪ :پ＂ﻪ خبره چ ３د ！اکﻠ ３او خاصﻲ ﻣﻌﻨا
ﻟپاره کارول ک８５ي.
کﻬربا :کﻠک شﻮى پ＂کرى ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ژﻳ７
رﻧگ ﻟري .شﻔاﻓﻪ او ﻳا ﻧﻴﻤﻪ شﻔاﻓﻪ وي .ساکﻨﻪ
بر＊ﻨا ﻟري ،ﻧﻮ＄کﻪ بﻮس او وا＊ﻪ راکاږي .د
سﻴﻨگار (تزﻳﻴﻦ) ﻟپاره کارول ک８５ي .پﻪ درﻣﻠﻮ
ک ３استﻌﻤال ﻟري.
کﻮثر :د جﻨت ﻳﻮه چﻴﻨﻪ
کﻮکار :ﻧارې سﻮرې
کﻮﻟﻴان :کﻮﻟﻲ؛ ﻣسﻠﻲ ،ﻫﻐﻪ خﻠک چ ３پﻪ کال
ک＇ ３ﻮ ＄ﻠ ３ﻟﻪ ﻳﻮ＄اى ﻳا ﻳﻮ ＊ار ＇خﻪ بﻞ ＄اى
او ＊ار تﻪ کﻮچﻴ８ي او د سﻨدرو وﻳﻠﻮ ،ﻓال کتﻠﻮ
او ﻧﻮرو دﻧده ﻟري.
کﻮﻣﻴکﻪ :خﻨدﻧ９
ک＂ﻬار :د زرک ３ﻧارې
ک６واﻟﻲ :ﻣﻬاجرت ،بﻞ ﻫ５ﻮاد تﻪ کﻮچ５دل
ک７او :ستﻮﻧزه ،زحﻤت
کــ７م！ :پﻲ،زخﻤﻲ
ک７ﻣﻦ :ﻟﻪ ک７اوه ډک
ک７وﻧگﻰ７＄ :وبﻰ ،آبشار
کﻴارۍ :کﻮراړى ،د سبﻮ او ترکارﻳﻮ پ＂ﻰ
((گ))
گا１ﻪ :پسﻮل ،ز４ﻮر
－اﻳﻞ！ :پﻲ
گداز .وﻳﻠﻲ ک５دل
گرد＊ت :گر５＄دل
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گﻮاښ :تﻬدﻳد
گﻮزڼ :ﻓﻠج
گ７ﻧگ :کﻨده
((ل))
ﻻ ﻳﻤس :ﻻس پرې ﻣﻪ وﻫﻪ
ﻻسﻮﻧدى :سﻨد ،ثبﻮت
ﻻﻣﻞ :ﻋاﻣﻞ
ﻻﻫﻮ :د اوبﻮ پرسر
ﻻ＊ﻮﻧﻮ :ﻻښ
ﻟرﻏﻮﻧﻰ :ډ４ر پخﻮاﻧﻰ
ﻟﻮﻳﻪ ورځ :ﻗﻴاﻣت
((م))
ﻣبﻌﻮث :گﻮﻣارل شﻮى ،ﻟ８５ل شﻮى
ﻣترادف :د ﻳﻮ شان ﻣﻌﻨا ﻟرل
ﻣجاز( :د ﻣﻴﻢ پﻪ پ ) ）５روا ،جاﻳز
ﻣجاز( :د ﻣﻴﻢ پﻪ زور) ﻟﻪ خپﻞ ﻣﻌﻨا پرتﻪ ﻳﻮه
کﻠﻤﻪ پر بﻠ ３ﻣﻌﻨا کارول ،ﻏﻴرواﻗﻌﻲ
ﻣسا :ﻣﻮسکا
ﻣستدﻟ :３پﻪ دﻟﻴﻞ او برﻫان ثابتﻪ شﻮې ،ﻣﻨطﻘﻲ
ﻣراﻧدې :د ک８５دۍ پ７ي( ،د زړه ﻣراﻧدې)
ﻣﻠکﻪ ،ﻣﻠکات＄ :اﻧگ７ﻧﻪ
((ن))
ﻧاتار :بد حاﻟت
ﻧاخﻮال :ﻧاخﻮاﻟﻪ :ﻧاخﻮاﻟ :３ﻧاﻏﻮ＊تﻞ شﻮى شﻰ
ﻳا کار

ﻧاﻣﻨﻠﻰ :خراب ،د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ
ﻧبﻮغ :زﻳاتﻪ پﻮﻫﻪ او وړتﻴا
ﻧتﻠﻰ＄ :پﻠﻰ ،خﻮار
ﻧثار :ﻗربان
ﻧجﻮم :د ستﻮرو پ５ژﻧدل
ﻧحس :بد
ﻧدرت :کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ
ﻧشات :راوﻻړ شﻮى
ﻧص :آﻳت
ﻧصﻮص :آﻳتﻮﻧﻪ
ﻧﻐاړي :تاووي( ،ﻧﻐ＋تﻞ)
ﻧﻐ＋تﻰ :پ５چﻠﻰ
ﻧﻤﻨ％ﻰ چار :ﻣتﻘﻲ ،پرﻫﻴزگار
ﻧﻬضت :ﻏﻮر＄ﻨگ
ﻧﻬﻴﻠﻰ :ﻧا ﻫﻴﻠﻰ ،ﻧااﻣﻴد ،ﻣاﻳﻮس
ﻧﻮﻟﻴدل :ﻏﻤگﻴﻨﻴدل
ﻧﻮﻳﻞ :ﻋﻴسﻮي اختر
ﻧﻴسان :د پسرﻟﻲ ﻓصﻞ
ﻧﻴﻮاک :استﻌﻤار

ﻫﻐ ３ﻟﻪ ﻻرې د چال چﻠﻨد ＊ﻪ واﻟﻰ ﻟﻪ بدواﻟﻲ
＇خﻪ ب５ﻠﻮي او تر ﻗضاوت ﻻﻧدې ﻳ ３ﻧﻴسﻲ.
د حﻖ او ﻧاحﻖ پﻪ وړاﻧدې د ﻳﻮ چا د ﻏبرگﻮن
وړتﻴا
وراره :ورور ﻣ７ې
ورټ :د او＊کﻮ تﻮﻳ５دل
ورک７ه :سخا
وسﻮس :اﻧد＋４ﻨﻪ
وﻗار :حﻴثﻴت ،درﻧ＋ت
وﻟﻮﻟﻴﻨﻪ :پر４ﻤﻨ％ﻲ
وﻳاړﻣﻨﻪ :سرﻟﻮړې
وﻳرژﻟﻲ :ﻏﻤجﻦ
وﻳرﻣﻦ :ﻏﻤجﻦ
وﻳرﻧﻪ :ﻏﻢ ،ﻣرثﻴﻪ
((ى))
ﻳاﻧﻪ :ﻳﻮن ،خﻮ＋＄ت ،حرکت ،تگ
ﻳرﻏﻞ :برﻳد ،حﻤﻠﻪ
ﻳسﻴر :اسان
ﻳﻘﻴﻦ :ډاډ

((ﻫـ))
ﻫﻴبت :ﻟﻪ درﻧاوي سره گ ６ډار چ＇ ３ﻮک ﻳ ３پﻪ
چا ک ３پﻴدا کﻮي .ډار ،پرتﻢ
((و))
وجدان :د ﻫرچا پﻪ باطﻦ ک ３پ ＄ﻮاک ﻳا
حس چ ３د ﻫﻐﻪ/ﻫﻐ ３د پﻮﻫ ３ﻻﻣﻞ شﻮى او د
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اخ％ﻠﻴکﻮﻧﻪ:
 _١ادبﻲ ﻓﻨﻮن ،ﻣحﻤد اﻗا ش５رزاد ،د ＊ﻮوﻧ ３او رزﻧ ３پﻮﻫﻨ％ﻰ ١٣٨٤ ،کال
 _٢اﻧترﻧﻴت ،د تاﻧد وﻳب پا１ﻪ ،د اﻧ＂رﻧ ５ﻧﻮرې ب５ﻼب５ﻠ ３پا( ３１ساﻳ＂ﻮﻧﻪ)
 _٣پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د ډﻟﻪ ﻳﻴزو اړﻳکﻮ د وساﻳﻠﻮ ﻟﻨ ６تارﻳخ ،پﻮﻫاﻧد ﻣحﻤد کاظﻢ اﻫﻨگ  ،د سﻴد
ﻣحﻰ اﻟدﻳﻦ ﻫاشﻤﻲ ژباړه ،د ارﻳک د گر＄ﻨده کتابﻮﻧﻮ اداره ،پ＋５ﻮر ١٣٨٠ ،ﻟﻤرﻳز کال
 _٤پ＂ﻪ خزاﻧﻪ ،ﻣحﻤد بﻦ داود ﻫﻮتک ،دوﻳﻢ چاپ ١٣٣٩ ،کال
 _٥پ＋تاﻧﻪ شﻌراء＇ ،ﻠﻮرم ！ﻮک ،ﻋبداهلل بختاﻧﻰ ١٣٥٧ ،کال
 _٦پ＋تﻮ ادب ک ３د ﻣ５رﻣﻨﻮ برخﻪ ،شاجﻬان ،پ＋تﻮ اکﻴ６ﻳﻤﻲ پ＋５ﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرس＂ﻲ١٩٩٣ ،م.
 _٧تﻔسﻴر ﻳسﻴر ،ﻣرادﻋﻠﻲ رح ،ﻟﻮﻣ７ى ！ﻮک ،چاپ  ...کال
 _٨خﻴراﻟبﻴان د باﻳزﻳد رو＊ان ،د ادبﻴاتﻮ او بشري ﻋﻠﻮﻣﻮ پﻮﻫﻨ％ﻰ ،د پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ سپار＊تﻨﻪ١٣٥٣ ،کال.
 _٩خﻴراﻟبﻴان ،تصﻨﻴﻒ باﻳزﻳد اﻧصاري ،ترتﻴب ،تدوﻳﻦ او حﻮاشﻲ حاﻓظ ﻣحﻤد ﻋبداﻟﻘدوس
ﻗاسﻤﻲ ،پ５ژﻧدگﻠﻮ ﻣﻮﻻﻧا ﻋبداﻟﻘادر ،پ＋تﻮ اکﻴدﻳﻤﻲ ،پ＋５ﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرس＂ﻲ ،جﻮن ١٩٦٧م
 _١٠د ارزاﻧﻲ خﻮﻳشک ３کﻠﻴات ،پروﻓﻴسﻮر ډاک＂رسﻠﻤا شاﻫﻴﻦ ،ډاک＂ر پرو４ز ﻣﻬجﻮر خﻮﻳشکﻰ،
ډاﻳرک＂ر پ＋تﻮ اکﻴدﻳﻤﻲ پ＋５ﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرس＂ﻲ ،جﻮن ٢٠٠٥
 _١١د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تارﻳخ (ﻟرﻏﻮﻧ ３او ﻣﻨ％ﻨ ９دوره) ،زﻟﻤﻰ ﻫ５ﻮادﻣﻞ  ،ﻟﻮﻣ７ى ！ﻮک ١٣٧٩ ،کال
 _١٢د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ تارﻳخ ،پﻮﻫاﻧد ډاک＂ر زﻳﻮراﻟدﻳﻦ زﻳﻮر ،د ساپﻲ پ＋تﻮخپروﻧﻮ ﻣرکز ١٣٨٦،کال
 _١٣د خپﻠﻮاک ９ﻣجﻠﻪ ،دوﻳﻤﻪ دوره ،ﻟﻮﻣ７ى کال ،در４ﻤﻪ گ２ﻪ ،د بشري حﻘﻮﻧﻮ ﻟپاره د د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ
ﻫ（ﻮ ﻟ２د تارﻳخﻲ بﻬﻴر ،د اﻓﻐاﻧستان د ﻣطاﻟﻌاتﻮ ﻣرکز ١٣٨٣ ،کال
 _١٤د زړه خﻮاﻟﻪ ،ﻋبداﻟروف ب５ﻨﻮا ١٣٤٥ ،کال
 _١٥رو＊ان ﻳاد ،د باﻳزﻳد رو＊ان د ﻧ７ﻳﻮال سﻴﻤﻴﻨار د ﻣﻘاﻟﻮ ﻣجﻤﻮﻋﻪ ،د حبﻴب اهلل رﻓﻴﻊ پﻪ زﻳار او
اﻫتﻤام ،پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨﻪ١٣٥٥ ،
 _١٦سﻴرة اﻟﻨبﻲ ،اﻟرحﻴﻖ اﻟﻤختﻮم ،ﻣﻮﻻﻧا صﻔﻰ اﻟرحﻤﻦ ﻣبارکپﻮري ،ژباړن :ﻋبداهلل خاﻣﻮش
ﻫروي ،د سﻴﻼب خپروﻧ ١٣٨٢.３کال
 _١٧ﻋرﻓان ﻣجﻠﻪ ،سروده ﻫاى درى ﻣﻔسر و داﻧشﻤﻨد ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ،ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده ،زﻟﻤﻰ
ﻫ５ﻮاد ﻣﻞ ﻋرﻓان ﻣجﻠﻪ ،دوﻳﻤﻪ گ２ﻪ ١٣٧٠ ،کال
 _١٨ﻏﻮره ﻧثروﻧﻪ ،گﻞ پاچا اﻟﻔت ،د  ١٣٧٣کال چاپ
 _١٩ﻓرﻫﻨگ ادبﻴات جﻬان ،زﻫراى خاﻧﻠرى ،شرکت سﻬاﻣﻰ اﻧتشارات خﻮارزﻣﻰ ،چاپ اول ١٣٧٥ ،کال
 _٢٠کابﻞ ﻣجﻠﻪ ،ﻣرادﻋﻠﻲ صاحبزاده ،ﻋبداهلل بختاﻧﻰ ،پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨﻪ ،ﻟﻮﻣ７ۍ گ２ﻪ ١٣٥٠ ،کال
 _٢١کﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ،تکاﻧک خپرﻧﻴز ﻣرکز ١٣٨٦ ،کال
 _٢٢وﻳ） زﻟﻤﻴان ،ﻋبداﻟروف ب５ﻨﻮا ،پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨﻪ ،کابﻞ ١٣٦٦ ،ﻟﻤرﻳز کال.
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