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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

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

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

تو مضمون: پ

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

ي نټ غ تو ژبې د اېډيټ ډیپار يټ کوونکي: د پ اې

ی: يوولسم ټول

تو د م ژبه: پ

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

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای:   د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

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

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

ي.    قانو چلندکی
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د پوهنې د وزير پيغام

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

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

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

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

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

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

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

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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مناجات      لوم７ى لوست    
Uسيرت النبي دو يم لوست    

د سول３ ارز＊ت دريم لوست    
！ولنه او نوى نسل ＇لورم لوست    

تشبيه )د بيان علم( پن％م لوست    
پ５غله مالل９ شپ８م لوست     

ډرامه ＇ه ته وايي؟ اووم لوست    

فهرست

١
٥
١١
١٥
١٩
٢٧
٣٣

مخ سرليکونه      شم５ره     



ه

بايزيد رو＊ان اتم لوست   
په افغانستان ک３ د مطبوعاتو لن６ بهير نهم لوست               
ترکيب او له جمل３ سره د هغه توپير لسم لوست              
پ＋تو قصيده ))شيخ اسعد سوري(( يوولسم لوست          

چاپ５ريال ساتنه دولسم لوست          
د پ＋تو ادبياتو دويمه تاريخي دوره ديار لسم لوست        

په ！ولنيز ژوند ک３ د ＊％و ون６ه ＇وار لسم لوست      
ژمنه: يوه روزنيزه کيسه پن％لسم لوست         

د پ＋تو ليکن＋و سمه کارونه شپاړسم لوست         
قيام الدين خادم اووه لسم لوست        

پ＋تو ادبي سبکونه اتلسم لوست            
لور ته د چارلي چاپلين ليک نولسم لوست           

نشه يي توکي )هيرويين( شلم لوست              
درواغجنه ونه يو ويشتم لوست         

ارزاني خويشکى دوه ويشتم لوست      
د معلوليت عوامل درويشتم لوست        

مراد علي صاحبزاده )رح( ＇لور ويشتم لوست      
په پ＋تو ادب ک３ د م５رمنو ون６ه پن％ه ويشتم لوست    

يوهان ولف／اګ فون گويته شپ８ ويشتم لوست      
د بشري حقونو تاريخچه اووه ويشتم لوست     

ادبي معاصر نثر اته ويشتم لوست       
وييپان／ه    

اخ％ليکونه       

سرليکونه                 مخ شم５ر     

٤١
٤٩
٥٧
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٩١
٩٧
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په مخکنيو ！ولگيو ک３ مو د کتاب پيل په شعري ژبه د خداى> په حمد اوستاينه 
کاوه. په دې ！ولگي ک３ غواړو دا کتاب خداى> ته پر مناجاتو پيل ک７و.

ُمناجات د ميم په پ５（ لوستل ک８５ي. له خداى> ＇خه، د هغه له ستاين３ او شکر 
سره يو＄اى، د يوه حاجت د سرته رس５دو او د اړتياوو د پوره کولو  غو＊تنه ده. په دې 
معنا چ３ له خداى> سره راز او نياز، پ＂３ او ورو خبرې کول له ُمناجات ＇خه عبارت 

دي.

ُمـناجـات

لوم７ى لوست
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ُمناجات په اسالم ک３ خپل ＄انگ７ى ＄اى او اوږده مخينه لري. پر خداى جل جالله 
مينو صوفيانو او فقيرانو له خپل خداى سره په ډ４ر عجز او نياز خبرې ک７ي او له هغه ذات 
＇خه ي３ د خپلو حاجتونو د پوره ک５دو غو＊تن３ ک７ي دي. په دې هکله زيات３ ب５لگ３ شته. 

د بي نيکه ُمناجات د هغ３ غوره ب５لگه ده. بي نيکه به ويل:
ـــه! ـــداي ـــه خ ـــوي ــــه، ل ــــداي ــــه خ ــــوي ))ل
ـــه، ـــاي ـــا پــــه مـــيـــنـــه پــــه هــــر ＄ ـــت س
ـــ３، ک ــــــــــاوۍ  درن دى  والړ  غـــــر 
کــــ３، زارۍ  ـــــه  پ ژوي  ــــه  ــــول ！
ـــمـــنـــ３، ل غـــــــرو  د  دي  ـــــه  ـــــت دل
ــلــنــ３، پ پــکــ３  دي  کـــيـــ８دۍ  ـــــوږ  زم
خــــدايــــه! کـــــ７ې  ډ４ـــــر  وگـــــــ７ي  دا 
ـــه، لــويــه خــــدايــــه!...(( ـــداي لــويــه خ

کله چ３ د ُمناجات کلمه واورئ، ＇ه شى در په زړه ک８５ي؟

الندې متن د ُمناجات يوه ب５لگه ده:

الهي، زه ＇ه نه لرم چ３ تاته ي３ وړاندې ک７م، السونه م３ تش او  سترگ３ م３ ！ي＂３ دي. 
د گناهونو پ５＂ى م３ پر اوږو ال پس３ درندي８ي. ته په خپل فضل اوکرم زما الس ونيسه او له 
دې ډاروونکي او خطرناک گ７نگه م３ راوباسه. سترگ３ م３ پر خپل نور رو＊انه ک７ه. په زړه 
ک３ م３ د عقل ډ４وه بله ک７ه. د خالصون او فالح الر راو＊يه. تاته د منلو او مقبولو کسانو د 

الرې الروى م３ ک７ه، له ＄انه م３ پردى او خپل ＄انته م３ نژدې 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 اليق 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 وس３ راباندې بار واچوه، هغس３ نه 
چ３ زما 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 وين３، زموږ ب３ وسي هم وين３. ب３ له تا چاته مخ واړوو؟ ب３ له تا چاته 

فرياد وک７و او له چا مرسته وغواړو؟  ته مو عرض واخل３ او 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 ＄ل３، بل په وار، وار يو، په سل، سل ＄ل３، په زر، زر وار يو!
ک７ه.  راوي（  له خوبه  د غفلت  مو  ته  الهي!  پر４من％ه.  اوبو  پر  د رحمت  مو  ته  الهي! 
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 سترگ３ په الر 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 سترگ３ بينا ک７ه. پر ＊و او بدو مو ته 

اگاه ک７ه!
الهي ستا دربار ته بيا راغلم، بيا را＄م  او بيا به را＄م، خو السونه م３ تش دي، په تشو 

السونو را＄م. ته م３ تش السونه ب５رته مه ل８５ه!

د متن لن６يز:
او له هغه ذات سره خبرې کول دي. له هغه سره خپل  ياد  ُمناجات د خداى> 
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، چ３: ))الحول و ال قوة 

اال باهلل((.
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＇رگندون３

* د بقرې د سورت وروستيو آيتونو: ))التَْحِمْل َعلينا اِْصرًا کما َحَمْلتَُه...(( ته اشاره ده.
** الحول و ال قوة اال باهلل، د اهلل> )له مرست３  پرته(  د )＊و( د کولو او د )بدو( د نه 
کولو ه５＆ وس نه لرم.  يعن３ د اهلل> له مرست３ پرته له گناه ＇خه د مخ گر＄ولو او د نيکو 

کارونو د سرته رسولو وسه نه لرم.

دې  اړه  په  ُمناجات  د  او  راشي  وړاندې  په  ！ولگي  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده  تنه  دوه   _١
＇رگندون３ وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې په خپلو من％ونو ک３ په پورته يوه ُمناجات 
خبرې وک７ي، معنا دې ＇رگنده او د هغو يو تن استازى دې مهم ！کي وليکي او په ！ولگي ک３ دې 

ي３ ولولي.
٣_ درې تنه زده کوونکي دې د ＊وونکي په الر＊وونه پورته ُمناجات په خوږه ژبه د نورو په وړاندې 

ديکلمه ک７ي.
٤_ پن％ه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او ودې وايي چ３ د ژمي رخصتي ي３ ＇نگه 

ت５ره ک７ې ده.
٥_ ＇لور تنه نور زده کوونکي دې د روان نوي تعليمي کال په اړه پر خپلو پالنونو وغ８ي８ي.

زده کوونکي دې ه）ه وک７ي، د پورته ُمناجات په ＇５ر ＇و کر＊３ ُمناجات وليکي او په 
بله ورځ دې ي３ په ！ولگي ک３ ولولي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمدU سيرت د راتلونکو نسلونو روزن３ ته خورا مهم دی، 
مسلمانان د خپل استمرار، دعوت او بقا عوامل په همدې اخالقو ک３ ويني. د پيغمبر U اخالقو 
بدلون المل شو. که ＇وک د حضرت  د  تاريخ  د  رابرس５ره کوي چ３  راز  پام هغه  ډ４ر ژور  ته  
پيغمبرU سيرت او اخالقو ته پام  وک７ي، نو د هغه په دې وينا به پوه  شي: ))زه په خپلو السونو 
داس３ يو  امت روزم چ３ راتلونکى تاريخ په الس ک３ واخلي.(( حضرت پيغمبرU د ناخوالو 
په وړاندې د زغم او حوصل３، پر حق ！ينگار او د ن７ۍ له لوړو او ژورو سره د مخامخ ک５دو پر 
مهال په استقامت ډاډ او اطمينان ک３ سارى نه درلود. په زړه سوي، نرم９  او بزرگوارۍ ک３ ي３ په 
دې ن７ۍ ک３ له موجودو مفاهيمو لوړ ＄اى درلود.  هغه د دې لپاره پيدا شوى و چ３ پر پ５＋و او 
حوادثو بريمن شي؛ انساني ن７ۍ ته سمون ورک７ي؛ انسانانو ته د يوه او واحد خداى جل جالله د 
عبادت بلنه ورک７ي او خلک سم３ الرې ته راوبولي. له دې امله حضرت محمدU تل د بشر په 

تاريخ ک３ د الهام منبع  او سرچينه ده.

دويم لوست

د اسالم د ستر پيغمبرU سيرت
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حضرت محمد مصطفىU وروستى پيغمبر دى. هغه د نيکو او غوره اخالقو يوه نمونه 
وه. د هغه همدا غوره او نيک صفتونه وو چ３ د اسالم سپ５）لى دين د ن７ۍ په گوټ گوټ 
ک３ خپور شو. نن د ن７ۍ په ب５ال ب５لو ه５وادونو ک３ له يو نيم مليارد ＇خه زيات مسلمانان 
او  پيغمبر د اخالقو  پراخ８５ي. د اسالم ستر  په ورځ  دا ل７ۍ ال پس３  او ورځ  ژوند کوي 
غوره صفتونو داس３ يوه ممتازه ＇５ره وه چ３ په ليک ک３ نه ＄اي８５ي. د خلکو زړونه د هغه 
له درناوۍ ډک دي او ساتل ي３ د ايمان جزء يا برخه بولي؛ ＄که  ي３ د سر او مال په بيه 

ساتي.
حضرت محمد مصطفىU يو پياوړى، نيک خويه، زړه سواند او مهربان شخصيت و.  
حضرت باري تعالى د اسالم  ستر پيغمبر ته فرمايلي دي: ))َو اِنََّک لََعٰلى ُخُلٍق عظيم.(( په 
ر＊تيا چ３ ته د عظيمو او لوړو اخالقو خاوند ي３. حضرت محمدU فرمايلي دي: ))بعثت 
التمم مکارم االخالق((، يعن３ زه د دې لپاره گومارل شوى يم چ３ ن５ک او غوره اخالق د 

بشپ７تيا پول３ ته ورسوم.
په سيرة النبي ک３ د اسالم د ستر پيغمبر د صورت او سيرت په اړه راغلي دي. ))نوراني 
ډ４رې  ي３  سترگ３  و.  س７ى  او ＊کلى  راک＋ونکى  زړه  درلودل.  ي３  اخالق  غوره  او  ＇５ره 
تورې، با１ه ي３ لوړ، ورو＄３ ي３ ک８ې او ن＋ت３ وې. د چوپتيا په وخت ک３ به ي３ وقار ＇رگند 
و. که خبرې به ي３ کول３، نو د سترتوب ن＋３ به پک３ ＇رگند４دې. خوږ ژبى و، ډ４رې خبرې 
ي３ نه کول３. ونه ي３ نه ډ４ره لوړه او نه ډ４ره ！ي＂ه وه. ملگرو ي３ ډ４ر زيات درناوى کاوه. د خبرو 
پر مهال به ورته ！ولو غوږ نيولى وو او د امر پرمهال به ي３ يو له بل ＇خه مخک３ ک５دل. د هغه 
د امر په سرته رسولو ک３ به له ＄انه ت５ر４دل. خوا به ي３ تل له يارانو ډکه وه، نه به ي３ تندى  تر４و 
و او نه به ي３ د چا عيب ل＂ولو. ب＋ونکى، له زغمه ډک او ر＊تيا ويونکى و. د وعدې په سرته 
رسولو ک３ تر！ولو مخک（ و. په لوم７ۍ ليدنه ک３ به ي３ هر چاته  هيبت او پرتم ＇رگنديده. 

چا چ３ به ورسره خبرې کول３، نو په مينه به ي３ ورسره پيدا ک５ده... .((
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ب３  او  لرونک３  معنا  ډ４رې ＇رگندې،  درلوده.  ژبه  بليغه  او  ډ４ره فصيحه   Uاکرم رسول 
تکلفه خبرې ي３ کول３. د عربي ژب３ په ！ولو گ７دودونو پوه５ده او له هر چاسره به ي３ د هغه په 
گ７دود خبرې کول３.  په کلمو ک３ ي３ ر１ايي نغ＋ت３ وه. الهي وح３ هم په دې کار ک３ د هغه 
مرستندويه وه. زغم او حوصله مندي، عفو او د ستونزو او ک７اوونو په وړاندې صبر، هغه 
 Uصفتونه وو چ３ خداى> هغه ته ورک７ي وو؛ ＄که سره له دې چ３ حضرت رسول اکرم
ډ４ر ک７اوونه وليدل، خو ب３ صبره نشو او د ناپوهانو او جاهالنو د افراط په وړاندې ي３ له حلم 

او نرم９ پرته ه５）کله بل کار و نه ک７.
هر وخت به چ３ د اسالم د ستر پيغمبر مخ３ ته دوه کارونه پراته وو، نو ډ４ر اسانه به ي３ 
ترې غوره کاوه، په دې شرط چ３ －ناه به پک３ نغ＋ت３ نه وه. ه５）کله ي３ له چا ＇خه غچ نه 
اخيست، مگر داچ３ شريعت به تر پ＋و الندې شوى و. د خداى رسول له قهر او غوس３ ډ４ر 
ليرې و. حضرت محمدU په ورک７ه او سخا ک３ داس３ مقام درلود چ３ د بل چا وسه ورته 
نه رس５ده. وايي له رسول اکرمU ＇خه داس３ شى نه و غو＊تل شوى چ３ هغه ي３ په وړاندې 

))نه(( ويلي وي. گران پيغمبر تر ！ولو زړور و او تل به په سختو شرايطو ک３ حاضر４ده.
هغس３ چ３ دوستانو او د＊منانو پرې اعتراف ک７ى دى، حضرت محمدU بخ＋ونکى، 
پاک لمنى، ر＊تينى او امين شخصيت و. له پيغمبرۍ د مخه د امين لقب ورک７ شوى و.  
له اسالم د مخه د جاهليت په دورې ک３ د عدل لپاره له هغه ＇خه مرسته غو＊تل ک５ده. 
حضرت محمدU تر ！ولو متواضع او له لوي９ ليرې و. هغه نه غو＊تل د پاچاهانو په ＇５ر ي３ 
مخ３ ته خلک پورته شي. له خپلو اصحابو سره د يوه عادي شخص په توگه ک＋يناسته. خپل 
شخصي کارونه به ي３ په خپله  کول؛ جام３ به ي３ په الس گن６ل３ او پيوندول３؛ خپل３ مي８ې 
ي３ لوشل３؛ په خپلو وعدو والړ و او تل ي３ له زړه سوي کار اخيست. په معاشرت، ادب 
او نيکو اخالقو ک３ تر ！ولو د مخه و. پيغمبر اکرمU بده ژبه نه کاروله، پر چا ي３ لعنت نه 
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وايه. په بازار او الرو ک３ ي３ په لوړ غ８ خبرې نه کول３. بدۍ ته ي３ په بدۍ ＄واب نه ورکاوه، 
بلک３ په عفوې او بخ＋ن３ به ي３ ＄وابوله. ه５）کله ي３ ＇وک نه پر４＋ودل چ３ د درناوي په 
نامه ي３ شاته روان شي.  په خوړو او جامو ک３ ي３ له خپلو خادمانو او الس الندې کسانو سره 
توپير نه درلود. له اړتيا پرته ي３ خبرې نه کول３. د هرقوم مشر ي３ د هغه قوم مشر گا１ه او د 
هماغه قوم پر مشرۍ ي３ گومارلو. د نيک９ قدر ي３ کاوه او پر هغ３ ي３ ！ينگار کاوه. له بدۍ ي３ 
کرکه کوله.  کار ي３ په ډ４ر اعتدال سر ته رساوه، اختالف او مجادله ي３ نه کوله.  نژدې ياران 
ي３ تر ！ولو غوره خلک وو. هغه ته تر ！ولو گران هغه ＇وک و چ３ تر نورو زيات له خدايه 
و４ر４ده. د هغه چا منزلت ي３ لوړ گا１ه چ３ تر نورو ي３ له خلکو سره زياته مرسته، همکاري 
او غمخوري کوله. په مجلسونو ک３ ي３ د ＄ان لپاره کوم ＄انگ７ى ＄اى نه ！اکه. د خلکو په 
من＃ ک３ به په يوه خالي ＄اى ک３ ک＋５ناسته. ！ولو ناستو خلکو ته به ي３ يو ډول پام کاوه چ３ 
په غون６ې ک３ ناست کسان ونه وايي تر هغه ورته بل س７ى غوره دى. پيغمبرU په غو１دو او 
مجلسونو ک３ تر ！ولو باوقاره شخصيت و. الس او پ＋３ ي３ هرې خوا ته نه غ％ول３. خندا 

ي３ يوازې يوه موسکا وه. خبرې ي３ له اندازې ل８ې او ډ４رې نه وې.
حضرت پيغمبرU په ډ４رو ب３ نظيرو صفتونو او کمالونو ＊کلى شوى و، خداى ＊ه ادب 

ورک７ى او خطاب ي３ ورته ک７ى و: ))و انک لعلى خلق عظيم((
دې اخالقي ＄انگ７تياوو د خلکو زړونه حضرت پيغمبرU ته داس３ نژدې ک７ل؛ داس３ د 
خلکو په زړونو ک３ محبوب او داس３ يو الر＊ود ترې جوړ شو چ３ د قوم سرکشي او غرور 
ي３ په نرم９ بدل  او ډل３، ډل３ د خداى په دين مشرف شول او نن پ７５ۍ پ７５ۍ وروسته د هغه 

مينه، محبت او درناوى د هر مسلمان په زړه ک３ ＇پ３ وهي. )صلى اهلل عليه وسلم(
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د متن لن６يز:
نبوي اخالق په حقيقت ک３ د پيغمبر اکرمU له رسالت ＇خه عبارت دي چ３ هغه 
ي３ د وينا، ک７ن３ او تگالرو له الرې بشري ！ولن３ ته وړاندې او په پايله ک３ ي３ د ژوند 
معيارونه بدل ک７ل. نيکي او ＊ه چلند ي３ د بدۍ او ناوړه چلند پر ＄اى دود ک７. خلک 
ي３ له ظلمت او تيارې ＇خه ر１اي９ ته رهنمايي ک７ل؛ بنده گان ي３ د بنده د بنده گ９ 
پر＄اى د واحد خداى بنده گ９ ته راوبلل. د تاريخ تگلورى ي３ برابر او سم３ الرې ته 
سيخ ک７ او په بشري ن７ۍ ک３ ي３  د ژوند الره بدله ک７ه؛ خو په دې ！کي پوهيدل له دې 
پرته شوني نه دي، تر هغه چ３ د پيغمبر اکرمU له رسالت ＇خه د د مخه وخت حالتونه 

د هغه جناب له رسالت ＇خه له راوروسته حالت او بدلونونو سره پرتله نشي.

فعاليتونه

١_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د حضرت محمدU د 
غوره اخالقو په اړه دې دوه، دوه دقيق３ وينا وک７ي.

پر دين د خلکو د  پن％و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د اسالم  په  ٢_ زده کوونکي دې 
مشرف ک５دو د المل په توگه د حضرت رسول اکرمU د اخالقو په ارز＊ت غور وک７ي، 
خپل３ موندن３ دې تنظيم ک７ي. د هرې ډل３ استازى دې هغه د نورو زده کوونکو په وړاندې 

ولولي او ！ول زده کوونکي دې پرې آزاد بحث وک７ي.
٣_ درې تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او الندې کلم３ دې د متن په مناسبو 

＄ايونو ک３ وکاروي او نورو ته دې واوروي.
گناه، ستر، غوره، زړور،  پراته، غچ ، آسان، وسه ، تر پ＋و الندې ، گران،  نغ＋ت３، ورک７ه، 

غوس３، حاضر４ده
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هرکله به چ３ د اسالم د....  پيغمبر مخ３ ته دوه کارونه ... وو، نو ډ４ر .... به ي３ ترې ... 
کاوه، په دې شرط چ３ ... به په ک３ .... نه وه. ه５）کله ي３ له چا ＇خه ... نه اخيست، 
مگر داچ３ شريعت به ...... شوى و. د خداى رسول له قهر او.... ډ４ر ليرې و. حضرت 
محمدU په ورک７ه او سخا ک３ داس３ مقام درلود چ３ د بل چا ... ورته نه رس５ده. ... پيغمبر 

تر ！ولو... و او تل به سختو شرايطو ک３ .....
٤_ د محمدU وينا او عمل ته ＇ه وايي؟ دوه تنه زده کوونکي دې پرې خبرې وک７ي.

٥_ که د زده کوونکو په ډله ک３ د کوم يو نعت ياد وي، د ！ولگي په وړاندې دې په خواږه 
آواز ولولي.

٦_ درې تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي. يو تن دې په متن ک３ پن％ه －ون３ 
يا－ان３ ول＂وي او د هغوى اړوندې کلم３ دې نورو ！ول／يوالو ته ولولي. بل زده کوونکى دې 
په متن ک３ ساده بيانيه جمل３ او در４م تن دې مرکب３ جمل３ پيدا او نورو زده کوونکو ته دې 

په －وته ک７ي.

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د رسول اکرمU د اخالقو په اړه لس کر＊３ مقاله 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.

کورن９ دنده
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هغس３ چ３ ژوند 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 الزم او 
ملزوم دي. چ５رته چ３ ژوند وي، هلته کار وي؛ چ５رته چ３ کار وي، هلته ژوند وي. 
ب３ له کاره ژوند معنا نه لري. همداس３ سوله درواخلئ. سوله د ژوند نوم او ژوند د 
سول３ نوم 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 سول３ ارز＊ت هغه مهال ډ４ر 
＇رگند دى چ３ يو ولس په جگ７ې ک３ ＊ک５ل وي.  د هوساي９ په ارز＊ت هغه مهال 

انسان پوه８５ي چ３ په ک７او اخته شي.       
د يوه سوله ييز ژوند ارز＊ت په ＇ه شي ک３ پروت دى؟

در４م لوست

د سول３ ارز＊ت
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او  ته رنگ  انساني ژوند بنس جوړوي. سوله ژوند  پراخ مفهوم لري. سوله د  سوله ډ４ر 
خوند ورکوي، خو دا رنگ او خوند هغه مهال س７ي ته ＇رگند８４ي چ３  سوله نه وي. سوله 
له دوو تنو ＇خه نيول３، بيا د کورن９ د غ７و، قومونو او ولسونو او په پاى ک３ د 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 ي３ شل８５ي؛ که په  يوې کورن９ ک３ د پالر او مور، د 
مور او پالر او اوالدونو يا د اوالدونو په خپلمن％ي اړيکو ک３ تاوتريخوالى راشي، ژوند ي３ 

تريخ８５ي.
که يو ولس په خپل من＃ ک３ يو تر بله په جنگ جگ７و بوخت وي، يا پر يوه خپلواک ه５واد 
باندې پردي، بريد او يرغل وک７ي، نو عادي او ور＄ن９ اړيکي ي３ شل８５ي او ژوند ي３ له 

ستونزو سره مخامخ ک８５ي.
په پورته ！ولو حاالتو ک３ د سول３ نشتوالى ور＄نى ژوند له خن６ونو سره مخامخ کوي او د 
پرمختگ او سوکال９ مخه ي３ نيسي. د جگ７ې په شرايطو ک３ د ژوند ＇رخ په ！په دري８ي. 
او  مهاجرت  ک８５ي؛  ب５کوره  ک８５ي؛  اسيران  ک８５ي؛  نيول  ک８５ي؛  ！پي  ک８５ي؛  وژل  خلک 
ک６وال９ ته اړايستل ک８５ي؛ کورونه او ＊ارونه په ک２دوالو اوړي؛ کرنيزې ＄مک３ شاړ８４ي؛ 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. همداس３ ب３ شم５ره 

نورې ناخوال３ درواخلئ.
وگورئ، په جگ７ې ک３ ＊کيليدل او له سول３ الس په سر ک５دل انسان له ＇ومره ستر ناتار 
او ک７او سره مخامخ کوي. کله چ３ خول３ وت７ل شي، عقل او پوهه مغلوبه شي او پر ＄اى 
ي３ يو او بل د ！وپک د شپ５ليو په خولو خبرې پيل ک７ي، نو ناخوال３ زي８ي او ر１ا پر تورتم 

بدل８５ي.
داس３ کوم کار او مشکل نشته چ３ په خبرو حل نشي، خو که د خبرو د اور４دو لپاره غوږونه 
کا１ه نشي او ناپوهي پر پوه３ برالس３ نشي، ＄اني گ＂３ پر ملي گ＂و لوړې ونه －２ل شي، که د 
＄ان تر ＇نگ نور هم ومنل شي، که  زغم او ＄ان ت５ر４دن３ ته د يوه بنيادي اصل په سترگه 
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وکتل شي، نو داس３ کومه ستونزه او رب７ه نه پات３ ک８５ي چ３ حل او هواره نشي.
سخ پر هغه چا، پر هغه قوم، ولس او پر هغه پرگنو چ３ ＄ان تر نورو لوړ نه گ２ي، د هر 
چا پوله او بريد پ５ژني؛ سوله پر تاوتريخوالي، جنگ او جگ７ې غوره بولي؛ ！ول３ رب７ې او 

ستونزې د جرگو پر ！غر هواروي.

د متن لن６یز:
اړتيا ده. سوله ژوند ته وايي. که سوله نه وي، ژوند تريخ وي. جگ７ه د  انساني  سوله 
شخ７و او النجو د حل الره نه ده. شخ７ې په خبرو او جرگو هوار８４ي. افغانان له جرگو 
سره لرغون３ بلدتيا لري. خپل ！ول تاوتريخوالى په خبرو ل５رې کوي. پوهان او هو＊ياران 
د ！وپک د شپ５ليو پر ＄اى په خولو خبرې کوي. د الس غو！ه په الس پرانيزي. خپلو 
اوالدونو 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 ک３ وي. 
ه）ه کوي، خپل ه５واد د سيم３ او ن７ۍ د ه５وادونو په ليکه ک３ ودروي. دا ！ول هغه 
مهال شوني دي چ３ خپلمن％ي د＊من９ او تربگن９ شاته پر４＋ودل شي او ！ول په دې وينا 

عمل وک７ي چ３:
که زه وايم چ３ زه يم او ته واي３ چ３ زه يم؛نه به ته ي３ نه به زه يم.

خو که زه وايم چ３ ته ي３ او ته واي３ چ３ ته ي３؛ هم به ته ي３ هم به زه يم.

١_ پن％ه تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او دوه، دوه دقيق３ دې د سول３ په اړه 
خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې پر پن％و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې پر الندې ！کو خبرې اترې وک７ي:

فعاليتونه
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�سوله ＇نگه ！ينگي８ي؟ t
�د سول３ په ！ين／ولو ک３ کومو اصولو ته بايد پام وشي؟ t

�د سول３ په اړه د خبرو اترو اساسي ！کي کوم دي؟ t
هره ډله دې په لن６ ډول خپل نظر وليکي او د هرې ډل３ يو تن استازى دې په وار سره د 
！ولگي پر وړاندې خبرې وک７ي. په پاى ک３ دې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي او له خپلو نظريو 

＇خه دې دفاع وک７ي.
٣_ هر زده کوونکى دې په ＄انگ７ي ډول له الندې کلمو ＇خه يو متن جوړ ک７ي او د نورو 

په وړاندې دې ولولي:
ژوند،  اړيک３، شلي８ي،  او خوند، خوابدي،  بنس، سوله، رنگ  ژوند،  انساني،  سوله، 

ترخي８ي.
٤_ دوه تنه زده کوونکي دې د نورو  په استازيتوب  د ！ولگي مخ３ ته راشي. يو له بل ＇خه 
دې د سول３ په اړه پو＊تن３ وک７ي او ＄وابونه دې واوري. نور ！ولگيوال دې ورته غوږ شي. په 

پاى ک３ دې د پو＊تنو او ＄وابونو په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ي.
٥_ الندې اصطالح گان３ او عبارتونه ＇ه معنا لري؟ خبرې پرې وک７ئ او که داس３ نورې 

اصطالح گان３ او عبارتونه درته ياد وي، وي３ وايئ:
د الس غو！ه په خول３ پرانيستل؛ د ！وپک په شپ５ل９ خبرې کول؛ د ژوند ＇رخ په ！په در４دل، 

الس په سر ک５دل.

زده کوونکي دې په ه５واد ک３ د سول３ او امنيت د ！ين／ولو په اړه خپل وړانديزونه او 
نظري３ وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ د نورو په وړاندې ولولي.

کورن９ دنده

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

！ولنه او نوى نسل

پر  يو ي３  او زړو ＇خه جوړه شوې ده.  هر  پ５غلو، ＄وانانو  له ماشومانو،  ！ولنه  هره 
پلرونه دي.  او  ميندې  د سبا ور３＄  لري. ماشومان  ارز＊ت  ډ４ر  خپل، خپل ＄اى 
په ＇５ر دي.  اوسپن３  د خام３  لري. هغوى  اړتيا  ته  روزن３  او سالم３  هغوى سم３ 
هره ب２ه چ３ مو زړه وي، هغه ترې جوړوالى شئ. پ５غل３ او ＄وانان د عقل او م＂و 
زور لري. هغوى د يوې ！ولن３ د مال  تير جوړوي. که سم وروزل شي، د ！ولن３ ＊ه 
معماران به وي. که پام ورته نه وي شوى، نو ک５داى شي د ！ولن３ بنس＂ونه ون７وي او پر 
بله ي３ واړوي. مشرانو او زړو  خلکو تر شا ډ４رې تجرب３ او د ژوند خوږې او ترخ３ 

پري＋ي دي. هغوى د درناوي وړ دي.
پ５غل３ او ＄وانان ＇نگه د يوې ！ولن３ بنس ！ينگوالى شي؟
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پ５غل３ او ＄وانان د يوې ！ولن３ د مال تير جوړوي. رگونه په بدن ک３ ستر ارز＊ت لري. پاکه 
وينه له زړه ＇خه د بدن ！ولو ＄ايونو ته رسوي او په بدل ک３ ي３ کار４دل３ وينه د تصفي３ لپاره 

زړه ته ل８５دوي.
پ５غل３ او ＄وانان همداس３ درواخلئ. هغوى د ！ولن３ تر ！ولو ستر او ارز＊تمن پوړکى دى. 
＇ومره چ３ هغوى په ＊وونه او روزنه ＊ه سمبال وي؛ ＇ومره چ３ ي３ روزنه او تربيه رغنده 
او سالمه وي؛ ＇ومره چ３ د ！ولن３ د خواخوږۍ احساس ورسره وي؛ په هماغه اندازه به د 
！ولن３ لپاره د هغوى ارز＊ت او اهميت زيات وي. د ！ولن３ لوړوالى او ＄وړوالى د پ５غلو او 
＄وانانو په سم３ روزن３، نيکو اخالقو او لوړ احساس پورې اړوند دى. په يوې ！ولن３ ک３ د 

ناخوالو په وړاندې ب３ توپيره پات３ ک５دل د پ５غلو او ＄وانانو ارز＊ت را！ي＂وي.
پ５غل３ او ＄وانان په يوې ！ولنه ک３ ستر رسالت پر غاړه لري. هغوى دنده لري ！ولنه سم لوري 
ته رهبري ک７ي. په ！ولنه ک３ زړو ناسمو دودونو او رواجونو ته د پاى ！کى ک８５دي. د ب５لگ３ 
په توگه وگورئ، افغاني ！ولنه له يو ل７ ناوړو دودونو سره الس او گر４وان ده؛ پ５غل３ په بدو 
ک３ ورکول ک８５ي؛ پ５غل３ او＄وانان له خپل３ خو＊３ پرته يو بل ته ودي８ي؛ د غم او ＊ادۍ په 
مراسمو ک３ مالماتوونکي دودونه او رواجونه سرته رسي８ي او همداس３ نور نامنلي او ناگ２لي 
دودونه او رواجونه. که چ５رته پ５غل３ او ＄وانان د خپلو مشرانو په مرسته وغواړي دا ناوړه 
دودونه واړوي، کوالى شي دا کار وک７ي. له خپلو مشرانو سره ک＋ين３ او له هغوى سره د دې 
دودونو د منفي او ناوړو اړخونو په اړه خبرې وک７ي او هغوى ته رو＊انه ک７ي چ３ ننن９ ！ولنه 
هاغه د پ７５يو، پ７５يو پخوان９ ！ولنه نه ده، بلک３ ننن９ ！ولنه نوې غو＊تن３ او نوى ژوند غواړي. 
اوس ن７ۍ د يو کلي ب２ه غوره ک７ې ده. د يوې ！ولن３ دود او فرهنگ  ډ４ر ژر په يوې الرې 
نه په يوې الرې پر بل３ ！ولن３ اغ５ز کوي. د نشه يي توکو په کارون３ ک３ يو شم５ر ＄وانان ب３ 
توپيره پات３ شوي دي. په داس３ حال ک３ چ３ دوى کوالى شي په کلکه د هغ３ مخه ونيسي 

اوپرې ن８دي چ３ پ５غل３ او ＄وانان په هغ３ روږدي شي. 
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د متن لن６يز:
د يوې ！ولن３ په جوړ＊ت ک３ پ５غل３ او ＄وانان تر ！ولو ډ４ر او مهمه اغ５زه لري. 
په دې معنا، همدا پ５غل３ او＄وانان دي چ３ د ！ولن３ جوړ＊ت ساتي او ！ينگوي 
ي３. ＄وانان او پ５غل３ بايد ډ４ر سم وروزل شي، د هر شي  ارز＊ت او اهميت 
ورته په گوته شي او خپل مسووليتونه او دندې وپ５ژن３، تر＇و په راتلونکي ک３ 
دوې هم خپل مسووليتونه په سمه تو－ه سرته ورسوي.  پر دې ！کي پوه５دل اړين 
دي چ３ د بامسؤوليته ＄وان نسل د سالم３ روزن３ لپاره ال له هماغه کوچنيوالي 
په  او  پام وشي  ته بشپ７  او رغندې روزن３  او ماشومتوب ＇خه د هغوى سم３ 
مسووليت وروزل شي، که نه نو خداى مه ک７ه، بيا به وخت ت５ر وي او د السونو 

مو＊ل به د ！ولن３ له شل５دو پرته بل ＇ه الس ته را نه وړي.

١_ په يوې ！ولن３ ک３ د ＄وان نسل ارز＊ت ＇ه شى دى؟ درې تنه زده کوونکي دې 
د ！ولگي په وړاندې پرې خبرې وک７ي. نور زده کوونکي کوالى شي، پر موضوع ازاد 

بحث وک７ي.
٢_ زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې له ＄وان نسل ＇خه خپل３ 
غو＊تن３ او د هغو ＄وابونه وليکي او د هغوى يو تن استازى دې ي３ د نورو په وړاندې 

ولولي.
٣_ د نشه يي توکو د کرکيل３ او پر نشو باندې د اخته ک５دو د مخنيوي الرې کوم３ دي؟ 

فعاليتونه
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＇لور تنه زده کوونک３ دې په دې اړه د نورو په وړاندې خبرې وک７ي.
٤_ کورن９ تربيه او روزنه د ＄وانانو پر ژوند ＇ه اغ５ز لري؟ آيا يوازې کورن９ د ＄وانانو 
پر روزن３ اغ５ز لري، که نور الملونه هم شته؟  يو تن زده کوونکى دې د پورته پو＊تن３ په 

اړوند له نورو ！ولگيوالو سره خبرې وک７ي او پايله دې پر تخت３ وليکي.

＄وانانو ته ＇ه کول په کار دي؟ هغوى ＇نگه کوالى شي خپل３ ！ولن３ ته گ＂ور او اغ５زمن  
واقع شي؟ د ＄وان نسل رول د يوې ！ولن３ په ودان９ او پرمختگ ک３ ＇ه دى؟  زده کوونکي 
دې په دې هکله  لس کر＊３ مقاله وليکي او ！ولگي ته دې ي３ راوړي. ه）ه دې وک７ې چ３ 

ليکنه ي３ ادبي رنگ ولري.

زده کوونکي دې الندې ＇لوريزه ولولي او خوند دې ترې واخلي:
چ３ ي３ عرش او کرس９ الندې تر قدم دي
زړه د  قـــدم  شـــان  هــســ３  دى  ــر  ــاالت ب
لويه ده  کعبه  دا  کعب３  تــر  خليل  د 
زړه د  حــرم  ــران  وي ＇ــوک  کا  آباد  که 
عبدالرحٰمن بابا

        

کورن９ دنده

زغم لويه زړورتيا ده.
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پن％م لوست

تشــبيه

عربي خورا ب６ايه ژبه ده، شعر او شاعري پک３ اوج ته رس５دل３. شعرونه ي３ خپل اوزان لري. 
همدا شان د بديع او بيان په گا１و سينگار شوې ده. لوم７نى شخص چ３ په اسالمي دوره ک３ 
ي３ د بيان د علومو يا ادبي فنونو تتبع او ＇７５نه وک７ه، ابو عبيده مثنى )٢١١ هـ .کال م７( و. د 
بيان فن عبداهلل بن معتز )٣٩٦ هـ. م７(  وضع ک７ او بيا ډ４رو اديبانو پر دې فن کار وک７. په 
گران ه５واد  ک３ د اسالم له راتگ سره سم د مذهبي ژب３ په توگه د عربي ژبي نفوذ پر پ＋تو او 
دري ادبياتو خپل３ وزرې وغوړول３. زموږ ملي ادبياتو ＄ان په دې بهير ک３ ورگ６ ک７. د هغوى 

الر ي３ خپله ک７ه او د عربي ژب３ پر اوزانو برابر د نظم او شعر ويل پيل شول.
په ادبي فنونو ک３ معاني، بيان او بديع شامل دي. په بيان ک３ له تشبيه، استعارې، کناي３ او مجاز 
＇خه بحث ک８５ي. د بديع علم د وينا يا کالم لفظي او معنوي ارز＊تونه يا لفظي او معنوي ادبي 
صنعتونه راپ５ژني او په معاني ک３ د وينا بيان او مطلب د ＊３ افادې الرو چارو ته پاملرنه ک８５ي 

او په بنس＂يزه توگه له فصاحت او بالغت ＇خه بحث کوي.
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بيان ＇رگندولو ته وايي او په ادبي اصطالح ک３ هغه پوهنه ده چ３ په مرسته ي３ يوه يا ＇و 
توپير  ＊کاره  مخ３  له  ابهام  او  ＇رگندتيا  د  چ３  شي  ادا  الرو  ب５لو  ب５ال  داس３  په  معناوې 

ولري. 
تشبيه ورته والي ته وايي. دا ورته والى به يا په ب２ه ک３ وي يا به په معنا ک３ وي؛ يعن３ که دوه 
شيان يا دوه حالته ＇و گ６ صفتونه، وجه３ او مشابهتونه سره ولري، تشبيه بلل ک８５ي. په ادب  
ک３ دا ورته والى په حقيقي معنا نه را اخيستل ک８５ي، بلک３ يو شى له بل شي سره پرتله 
ک８５ي. د ب５لگ３ په توگه: مخ له گل سره تشبيه کول. گل ＊ايسته وي، سور او سپين وې، تازه 
وي، نو مخ ته هم د داس３ صفتونو ورکول هغه له گل سره ورته کوي.دويم دا چ３ ＊کال 
او صفت له لوم７ۍ )مشبه( نه په دويم )مشبه به( ک３ زيات وي. که ووايو حميد د جميل 
په ＇５ر تک７ه دى. نو دا مازې تشابه شوه، خو که ووايو گالل９ د گل په ＇５ر ＊ايسته ده. دلته 

گالل９ له گل سره تشبيه شوې ده. 
ادبپوهانو په واقعيت ک３ تشبيه د معنا د بيانولو ډ４ره لوم７ن９ او اسانه الره چاره بلل３ ده. ＇رنگه 
چ３ انسان د ډ４رو کارونو او شيانو له ماهيت او حقيقت ＇خه خبر نه دى او هغه شيان نشي 

تعريفوالى، نو له هغو شيانو سره چ３ ＊ه ي３ پ５ژني او ورسره آشنا دي، تشبيه کوي ي３.

تشبيه پن％ه رکنونه لري: مشبه، مشبه به، د تشبيه وجه، د تشبيه توري، د تشبيه غرض.
١ - مشبه، هغه ته وايي چ３ له بل شي سره ورته يا تشبيه ک８５ي. لکه، د مخ ورته کول له 

گل سره.

ب５لگ３:
ه５＆ م３ نه زده محبت که اور دى دا
په اور سو＄م په رضا که زور دى دا

په دې بيت ک３ "محبت" مشبه، "اور" مشبه به، "که" د تشبيه تورى دى.
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الندې بيت ته وگورئ:
ـــي ول３ ــ３ صــرفــ３ د زړگ ــ３ ب چــ３ ريــبــي م
دا دى  لـــور  ــه  ک يـــار  د  دي  ورو＄ــــ３  کـــ８ې 

ترمن＃  لور"  او  ورو＄و  "د  به،  مشبه  "لور"  مشبه،  "ورو３＄"  ک３   بيتي  نيم  دويم  پورته  په 
"کوږوالى" وجه شبه ده.

٢ - مشبه به، هغه ته وايي چ３ د بل شي ورته والى او تشبيه ي３ ورسره ک８５ي، لکه مخ چ３ 
له گل سره تشبيه شوى دى. وگورئ په الندې بيت ک３:

را گــــداز  و  ســـوز  مــحــبــت  د  ــي  ــه ال
را ساز  سمندر  سهي  د  ک３  اور  دا  په 

به  او "اور" مشبه  له "اور" سره تشبيه شوى دى. "محبت" مشبه  په دې بيت ک３ "محبت" 
دى.

٣ –  د تشبيه وجه، هغه يو يا ＇و مشترک صفتونه چ３ د مشبه او مشبه به ترمن＃ موجود 
وي، د تشبيه وجه ي３ بولي. لکه په دې الندې بيت ک３:

شي ســورى  ســورى  زړه  م３  ＇５ر  په  ــادام  ب د 
ک７ې بــا１ــه  سترگو  غــمــزه  ــه  پ راپــورتــه  چــ３ 

په پورته بيت ک３ "زړه" مشبه، "بادام" مشبه به، "په ＇５ر" د تشب５ه کلمه، "سورى سورى ک５دل"  
ي３ د مشترک صفت يا تشبيه وجه ده. د تشبيه وجه ＊ايي په مشبه به ک３ تر مشبه زياته، قوي 

او ＇رگنده وي.
٤ - د تشبيه توري يا کلم３: هغه توري يا کلم３ چ３ مشبه له مشبه به سره ت７ي، د تشبيه 
توري ورته وايي، لکه: په ＇５ر، په شان، غوندې، هغس３، هس３، داس３، ＇نگه، لکه، په 

دود، په ＇５ر، ...
ک７ه ــواب  ج ــوال  س پ＂ه  خوله  غــونــدې  آين３ 
تـــه رســــوا عــرض ــا  ــن اش نـــه دى  ــاســب  ــن م
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په پورته بيت ک３ "شاعر" مشبه "آينه" مشبه به، "غوندې" د تشبيه کلمه ده. يا:
چ３ د سپرلي گـــــــلونـــه گــــورم     ماته د گل په شان جانان رايادوينه

په دې لن６ۍ  ک３ "جانان" مشبه "گل" مشبه به،  "په شان"  د تشبيه کلمه ده.
٥ - د تشبيه غرض: هغه مقصد اومطلب چ３ له تشبيه ＇خه اخيستل ک８５ي، د تشبيه غرض 

ورته وايي. هدف لپاره يو شى له بل شي سره تشبيه ک８５ي. 
د تشبيه ډولونه

تشبيه د ب５الب５لو خواوو او ＇رنگوالي په اعتبار زيات ډولونه لري.  دلته ي３ دا الندې ډولونه 
درپ５ژنو.

الف: د طرفينو د موقعيت له مخ３ په دوه ډوله ده.
اول: مفروقه تشبيه چ３ په يو بيت يا نيم بيتي ک３ د هرې مشبه تر＇نگه مشبه به راغل３ وي، 

لکه:
الل دې شون６ې، غاښ مرغلرې
خوله دې غونچه قند دې خبرې
په در ک３ کامگار گداى شه ستا 
لرې رقيبان  کــا  نــه  يــ３  چ５رې 

د پورته شعر لوم７ي نيم بيتي ک３ "شون６ې" مشبه، "الل" مشبه به، غاښ" مشبه، "مرغلرې" 
مشبه به دى. په دويم نيم بيتي ک３ "خوله" مشبه، "غونچه"مشبه به، "خبرې" مشبه، "قند" 
مشبه به دى. ＇رنگه چ３ مشبه له هرې  مشبه به سره نژدې واقع شوې ده، نو مفروقه يا جال 

جال تشبيه ي３ بولي.
او＊ک３ در، رنگ کهربا، زړه لکه الل
جنس م３ ډ４ر ول３ رونق د بازار نشته

په پورته بيت ک３ "او＊ک３" له "مرغلرو"، "رنگ" له "کهربا" او "زړه " له"الل" سره تشبيه 
شوى دى.



23

خوله غونچه، سترگ３ نرگس، زلف３ سنبل دي
خط ريحان دى ＇ه گــلـــزار په الس راکــ５وت

په دې بيت ک３ "خوله" له "غونچ３"، "سترگ３" له "نرگس"، "زلف３" له "سنبل" سره تشبيه 
شوي دي. د طرفينو د موقعيت له مخ３ مفروقه تشبيه بلل ک８５ي.

خدايه پتنگ شم که بورا ورباندې شمه مخ دې ＇ـــراغ سينه دې باغ دى 
زنه دې سيب د سمرقند در دې غا＊ونه زلف３ سنبل مخ３ دې گالب دى 

دويم: ملفوفه )نغاړل３ يا په لفافه ک３( تشبيه
دا هغه تشبيه ده چ３ په يوه مسره يا  بيت ک３ مشبه او په بله مسره يا بيت ک３ ي３ مشبه به 

راغلي وي. الندې بيت ته وگورئ:
رخساره دواړه  ＊ايسته  گـــوره  يــ３  تــه  زلــفــو  تـــورو 
هس３ سمن  هس３  سنبل  نشته  ک３  باغ  په  جهان  د 

په پورته بيت ک３ "زلف３" مشبه او "سنبل" مشبه به دى. "رخسار" مشبه، "سمن" مشبه به دى. 
گورو چ３ دواړه مشبه په يو نيم بيتي او مشبه به په دويم نيم بيتي ک３ راغلي دي. يعن３ مشبه 

به له مشبه سره نژدې نه ده راغل３. له دې امله ي３ ملفوفه )نغاړل３( تشبيه بولي.
نورې ب５لگ３:

دا ＇ه زلف３، ＇ه رخسار او ＇ه ذقن دى
دى نسترن  ＇ه  گالب،  ＇ه  سنبل،  ＇ه 

*     *     *
رخسار سره  خالونه  شنه  زلف３  تــورې 
＊امار تور  گلونه  سره  دي  توتيان  شنه 

د پورته بيت په لوم７ي نيم بيتي ک３ "زلف３"، "رخسار" او "ذقن" مشبه او په دويم نيم بيتي 
ک３ "سنبل"، "گالب" او "نسترن"  مشبه به دي. 
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د دويم بيت په لوم７ي نيم بيتي ک３  "زلف３"، "خالونه" او "رخسار" مشبه او په دويم نيم بيتي 
ک３ "توتيان"، "گلونه" او "＊امار" مشبه به دي.

＇رنگه چ３ مشبه او مشبه به سره نژدې نه دي راغلي، نو ملفوفه تشبيه ورته وايي.
ب:د ابتذال او ندرت له مخ３ تشبيه په دوه ډوله ده.

نادره تشبيه، مبتذله تشبيه
١ - نادره تشبيه هغه تشبيه ده چ３ په شاعرانو ک３ ل８ استعمال ولري او يا کوم شاعر نوې پيدا 

ک７ې وي. لکه په دې بيت ک３:
يم گمراه９  له  خالص  سيالب  د  خس  لکه 
منزله  تـــر  يـــم  ــور  ــپ س ــر  ــب ره د  اوږو  پـــر 

*     *     *
ويــنــم حيراني８م کــ３  مــخ  پــه  ــال  يــ３ خ چــ３ 
ــو گــام ي ــ３ ولـــ３ ږدي عــاصــي  ــه جــنــت ک پ

لپاره متصل ضمير  د مفرد متکلم  "م" چ３  "يم"   د  بيتي ک３  نيم  لوم７ي  په  بيت  پورته  د 
دى مشبه او "خس" ي３ مشبه به دى. په دويم نيم بيتي ک３ "رهبر" مشبه او د لوم７ي نيم 
بيتي"سيالب" مشبه به دى. د دويم بيت په لوم７ي نيم بيتي ک３ "خال" مشبه او په دويم نيم 
دغس３  دى. ＇رنگه چ３  به  مشبه  "جنت"  مشبه،  "مخ"  دى.  به  مشبه  "عاصي"  ک３  بيتي 

تشبيهات شاعرانو ل８ کارولي دي، نو نادره تشبيه بلل ک８５ي.
٢ -  مبتذله تشبيه، هغه تشبيه ده چ３ په شاعرانو ک３ خورا زيات استعمال ولري. لکه:

مخ دې لکه گل صنم          زلف３ دې سنبل صنم
په پورته بيت ک３ "مخ" له "گل" سره او "زلف３" له "سنبل" سره تشبيه شوي دي. ＇رنگه چ３ 

هر شاعر دغس３ تشبيهات کاروي، نو ＄که ورته مبتذله تشبيه ويل ک８５ي.
تشبيه نور ډ４ر ډولونه هم لري، خو مهم ي３ همدغه وو چ３ دلته دروپ５ژندل شول. 
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١_ يو تن زده کوونکى دې د ！ولگ３ مخ３ ته راشي او تشبيه دې  نورو ته وروپ５ژني.
٢_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي. يو تن دې د تشبيه د رکنونو نومونه واخلي او بل تن 

دې تعريف او په يوې ب５لگ３ ک３ دې ي３ و＊يي.
٣_ يو بل زده کوونکی دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د موقعيت له مخ３ دې د تشبيه ډولونه ووايي.   

٤_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، يو تن دې د مفروق３ او بل تن دې د ملفوفي تشبيه 
ب５لگ３ ووايي.

٥_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، يو تن دې د ندرت او ابتذال د تشبيه توپير ＇رگند 
ک７ي او بل تن دې هغه په ب５لگو ک３ و＊يي.

٦_ دوه زده کوونکي دې د ！ولگي په وړاندې د غرض له مخ３  تشبيه ＇رگنده او ب５لگ３ دې ووايي. 
٧_ ！ولگى دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د يوې تشبيه ＇و مثالونه پيدا او د ډل３ يو تن 

استازى دې هغه د نورو په وړاندې  تشريح ک７ي.
٨_ همدا پورته ډل３ دې په گ６ه په يو کاغذ ک３ تشبيه او د هغ３ ډولونه په يوه گراف ک３ ＇رگند ک７ي 

او د هرې ډل３ يو غ７ى دې هغه د ！ولگي په وړاندې نورو ته تشريح ک７ي.
٩_ يو، يو زده کوونکى دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي او په خپل وار دې په الندې بيتونو ک３ مشبه، 

مشبه به، وجه شبه، د تشبيه توري او د تشبيه غرض ول＂وي او تشريح دې ي３ ک７ي:
شون６ې دې ياقوت دي مرغلري سپين غا＊ونه
ي３ خــزانــه  پاچاهانو  د  درســـت  پــايــه  ســرتــر 
ــاره شــوه ــک ـــه ＊ ــامــت رات ــ３ د ق ــال ي ــ３ ب چ
قـــيـــامـــت د  ـــــال  ب ــــده  ــــ５ ــــا＇ پ گــــويــــا 
هــجــران د  ــه  ــون غــم زه  ــرم  ــ５ شــم بـــه  ＇ـــو 
بــيــابــان د  ر４ـــگ  ــکــه  ل دي  ډ４ـــر  هـــومـــره 
ويــنــم حيران８５م کــ３  مــخ  پــه  ــال  يــ３ خ چــ３ 

فعاليتونه



26

ــو گــام ي ــ３ ولـــ３ ږدي عــاصــي  ــه جــنــت ک پ
ــرغــاړه ــ５ــزې پ ــاره د جــنــگ ن ــپ ــ س لــکــه پ
ستا ســتــرگــ３  پـــورې  ـــرې  پ ــه  ــا１ ب اوږده  دا 
ــي ــوس ــل ب لـــ５ـــچـــو  ــــه  پ کـــمـــ）ـــ９  دادې 
دينه ساتل３  دوه  ل５چو  ــه  پ ـــاران  م دې  کــه 
دى مخ  ＇ه  دا  سترگ３  ＇ه  دا  دى  قد  ＇ه  دا 
دى گلشن  ＇ــه  دا  نرگس  ＇ــه  ســروه  دا＇ــه 
کا گـــــذر  ژر  راشــــــي  صـــبـــا  بـــــاد  لـــکـــه 
ستا ميثاق  دى  ازم５يلى  چ３  خوشحال  ما 
دى گــرم  عاشق  ــوري  وخ ي３  مــار  زلفو  د  که 
ک＋ي５（ ــدې  ــان ب اژدهــــا  ــه  پ الس  ــ３  ي چــ３ 
ــشــي ســبــب دادى ن ــده  ــي ل ــرۍ چـــ３  ــي ــاپ ＊
ــه حجاب پ ــاړي  ــغ ن شــرمــه  ــه  ل ســتــا  دا  ــخ  م
پــه جهان ــرې راغــلــ３  ــه گــلــرنــگــه چ ＇ــو 
ــــوې لــکــه گـــل د گــلــســتــان بــيــا فــنــا ش
ـــــه شـــرمـــه ــــــــوري ل ــــس کـــــــوز گ ــــرگ ن
＄ــــــواب پــــــه  ســــتــــرگــــو  د  ســــتــــا 
ـــوري ســتــا ومـــخ ته ــه گ ـــورې ک د جــنــت ح
ــه ــون ــاب ــق نـــــور بــــه واچـــــــوي لــــه مـــخـــه ن

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د کوم شاعر شعرونه وگوري او په هغو ک３ دې د تشبيه او د 
هغ３  ب５لگ３ پيدا او په کتابچو ک３ دې وليکي او په بله ورځ دې په ！ولگ３ ک３ ولولي.
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شپ８م لوست

پ５غله مالل９

د افغانستان تاريخ له اتلوليو او م７５انو ډک دى. په دې ډگر ک３ نه يوازې نارينه برخه 
لري، بلک３ م５رمنو هم د خپلو نارينه ورونو تر＇نگ زيات３ اتلول９ او م７５ان３ ＊ودلي 
دي. دا هره يوه ي３ داس３ ＇５ره ده چ３ کارنام３ او م７５ان３ ي３، سرب５ره پردې چ３ زموږ 
د وياړ او افتحار ن＋ه ده، زموږ او د راتلونکو نسلونو لپاره د الرې او  پله حيثيت لري. 
موږ د ب５ال ب５لو ！ولگيو د پ＋تو ژب３ په درسي کتابونو ک３ پ＋تن３ نارينه او ＊％ينه ＇５رې 
پ５ژندل３ دي. ＊ايي د هغوى کارنام３ د خپل３ الرې مشال  ک７و او د هغوى د پ＋و پر 

پل، پل ک＋８５دو. دلته د م５وند د اتل３، پ５غل３ مالل９ په اړه لن６ معلومات لولو.
 _ د مالل９ نوم ول３ د هرچا په خولو ک３ پروت دى؟
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د مالل９ د ژوند د پي＋و په اړه پوره معلومات په الس ک３ نشته. له موږ سره د هغ３ د ＄اى او 
کورن９ سمه پته  نشته او نه راته ＇رگنده ده  چ３ دا پيغله ＇وك، د چا لور او د كوم３ سيم３ 
او كلي وه. د ميوند د فتح３ د ننگ او جنگ په ډگر ك３ ددغ３ نوميال９ پيغل３ نقش لكه د 
لمر په ＇５ر هرچاته ＇رگند دى. په دې اړه د خلکو له خولو راپات３ شوې خبرې او تاريخي 
شواهد ل８ و ډ４ر يوه خوله دي. د وينا په ډ４ر ل８ توپير او بدلون د ميوند په فتحه ك３ د هغ３ 

غوڅ او ！اكونكى نقش تاييدوي.
د "پ＋تن３ م５رمن３" د كتاب ليكوال، عبدالروف بينوا ليكي: ))د ١٢٩٧ هـ. ق کال د برات 
د مياشت３ پر اووه لسمه د دوشنبي په ورځ افغاني زلميانو د خپل وطن د ساتن３ په نيت سرونه 
پر ميدان اي＋ي او د ميوند ډگر ته د سر＊ندن３ لپاره حاضرشوي وو. ！كنده غرمه وه.  غازيان 
ت８ي او ست７ي ستومانه وو. د ميوند په د＊ته ک３ ه５＆ اوبه هم نه وې. نژدې وه چ３ افغاني 
ل＋كر د تندې له امله مات３ وخوري. په داس３ حال ك３ چ３ د ل＋كرو بيرغچي هم سخت 
زخمي شو او بيرغ ي３ له السه ولو４د، يوه پيغله راغله، بيرغ ي３ په سرو منگولو واخيست،  

ناره ي３ ك７ه:
           خـــــــال به د يار لـــه وينـــو كـــــ＋８５دم
چ３ شينكي باغ   ك３ گل گالب وشرموينه
كــه پــه ميونــد كــ３ شــهيد نــه شــوې
خدايــ８و الليه بــ３ ننگ９ ته دې ســاتينه

ددې پ５غل３ دا غ８  يو آسماني غ８ و. د افغاني زلميانو وين３ ي３ په جوش راوست３ او د )اهلل 
اكبر( په ناره ي３ پرغليم يرغل وك７. د＊منان ي３ تار په تار او خپله پاكه خاوره ي３ د هغوى له 

ناپاكو قدمونو ＇خه وژغورله. دا پ５غله مالله نوم５دله.((
 په نورو ＄ايونو ك３ پورتنى مفهوم د الفاظو په ل８و ډ４ر بدلون سره داس３ راغلى 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 الس، خو د ايمان او عقيدې په وسله سمبال، د هغوى مقابل３ ته راوتلي 
وو. هغوى په دې نيت او تكل وو چ３ دغه ل＋كرې له خپل３ خاروې ＇خه وباسي او ه５واد 
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افغاني  افغاني غازيانو سره په دغه جگ７ه ك３  له  آزاد ك７ي.  ناولو منگولو ＇خه  له  د دوى 
م５رمن３ هم شامل３ وې. ＄ينو ي３ غازيانو ته خواړه، اوبه او باروت رسول او ＄ين３ له خپلو 
پلرونو، ورو１و او مي７ونو سره اوږه پر اوږه د د＊من مقابل３ ته والړې وې. د دغو نومياليو په 

ډله ک３ يوه هم مالله 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 ك３ له دولس زره انگريزي پوځ، عسكرو او 
صاحب منصبانو ＇خه د جگ７ې له ډگره يوازې )٢٥( تنه ژوندي په تي＋ته بريالي شول. د 
"زموږ غازيان" ليكوال،  محمد ولي ＄لمى د "نفتو ال خالفين" د كتاب )شيپور هايى پيروزى 
ميوند( له مخ３ ليكي: "كله چ３ د زيات３ كلك３ ژوبل３ په نتيجه ك３ ميوند فتح او افغاني 
غازيان د خپلو شهيدانو د ＊خولو په تكل ك３ وو، غازي سردار محمد ايوب خان پو＊تنه 
وك７ه، دغه نجل９ ＇وك ده چ３ په يو داس３ نازك حالت ك３ ي３ په خپلو ملي لن６يو افغاني 
ل＋كر په ننگ او غور＄نگ راوست؟ ＄واب ورك７ شو چ３ دا د يو شپون لور، مالله او د 
ميوند د )كشك نخود( اوس５دونك３ ده.  بل ورته وويل، دا ډ４ره زړوره وه. د غازيانو تر ＇نگ 
ي３ بايد ＊خه ك７و. ايوب خان وويل ＊ه واياست. ماليانو او ملي مجاهدينو د بخ＋ن３ دعا 

ورته وك７ه او هم هلته ي３ خاورو ته وسپارله."
همدارنگه مير غالم محمد غبار په )افغانستان درمسير تاريخ( او لويس دوپرې په خپل اثر 

)افغانستان( ك３ د مالل９ سر＊ندنه او ننگياليتوب ستايي او تاييدوي ي３.
له پورته ＇رگندونو دا ＊كاري چ３ مالله د ميوند په همدې تاريخي جگ７ه ك３ د شهادت 
مقام ته رسيدل３ او تلپات３ نوم ي３ په برخه شوى دى. دغه ستره وياړل３ كارنامه ي３ زموږ د 
ه５واد په تاريخ كي په زرينو كر＊و ليكل شوې. تر هغه چ３ افغانان او افغانستان وي، له چا 
به نه ه５ري８ي او په ډ４ر درناوي به لمان％ل ك８５ي. د دې نوميال９ او ننگيال９ پ５غل３ قبر په ميوند 

ك３ معلوم او ډ４ر خلك ي３ زيارت ته ور＄ي.
روح دې تل ＊اد او ياد وي!
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د متن لن６يز:
هغس３ چ３ وويل شول، زموږ تاريخ له نومياليو آغلو او ＊اغلو ډک دى. هغوى يا د 
خپل قوم په مشرۍ خلکو ته خدمت ک７ى، يا ي３ د تورې او قلم په زور د خاورې غليمان 
＄پلي او ت５＋ت３ ته اړايستلي، يا ي３ د پوهن３ او علم بيرغ اوچت ک７ى او يا ي３ د قلم په ژبه په 
نظم او نثر خپل ويده ورو１ه او خويندې راوي（ ک７ي دي. دا هر يو په خپل ＄اى د درناوۍ 
او ستاين３ وړ دي. پ５غله مالله د دې سلگونو پ５غلو او شاه زلمو له ډل３ ＇خه يوه ده چ３ په 
خپل پ＋تني غيرت ي３ خپل ورو１ه له حتمي مات３ ＇خه ژغورلي او د＊من ي３ تار 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 داس３ کارنام３ له ＄انه پر８４دو چ３ د راتلونکي نسل 

لپاره د افتخار او سرلوړۍ ن＋ه شي.

١_ پن％ه تنه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د ！ولگي مخ３ ته راشي او دوه، دوه دقيق３ دې 
د پ＋تني شهامت په اړه خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې پر پن％و ډلو وويشل شي. هره ډله دې په خپلو من％ونو ک３ پر الندې 
！کو خبرې اترې وک７ي:

زادي ＇ه مفهوم لري؟ • آ•
سان دي او که ساتل ي３؟ ＇نگه؟ بيان ي３ ک７ئ.  � tد آزادۍ تر السه کول آ

زادۍ د ساتلو لپاره تر ！ولو اړين  شى کوم دى؟ ول３؟  � tد يوه ه５واد د آ
هره ډله دې په لن６ ډول خپل３ نظري３ وليکي. بيا دې د هرې ډل３ استازى په وار سره د 
！ولگي پر وړاندې خبرې وک７ي. په پاى ک３ دې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي او له خپلو نظريو 

＇خه دې دفاع وک７ي.

فعاليتونه
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٣_ هر زده کوونکى دې په ＄انگ７ي ډول له الندې کلمو ＇خه يو متن جوړ ک７ي او د نورو 
په وړاندې دې ولولي.

م５وند، مالله، جگ７ې، شهادت، تلپات３، وياړ، تاريخ،  كر＊و، په ډ４ر درناوي، نوميال９ او 
ننگيال９، پ５غل３،  د ميوند د شهيدانو په، او ډ４ر خلك ي３ زيارت ته ور＄ي.

                روح دې ＊اد او ياد دې تل تاند او تازه وي!
٤_ دوه تنه زده کوونکي دې د نورو  په استازيتوب  د ！ولگي مخ３ ته راشي. يو له بل ＇خه 
دې د مالل３ د اتلول９ په اړه  پو＊تن３ وک７ي او ＄وابونه دې واوري. نور ！ولگيوال دې ورته 

غوږ شي. په پاى ک３ دې د پو＊تنو او ＄وابونو په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ي.
٥_ الندې اصطالح گان３ او عبارتونه ＇ه معنا لري؟ خبرې پرې وک７ئ او که داس３ نورې 

اصطالح گان３ او عبارتونه درته ياد وي، وي３ وايئ:
د ش７ومبو مچ، د پوزې پ５زوان، لور په لو！ه ت５ره کول، د اوبو ＄گ ته الس اچول، په شا 

تلل.

زده کوونکي دې د ه５واد ت５ر تاريخ ته نظر واچوي او په هغه بهير ک３ دې د پ５غل３ مالل３ 
په اتلول９ يوه مقاله وليکي او بله ورځ دې ي３ په ！ولگي ک３ د نورو په وړاندې ولولي.

کورن９ دنده

ن５کمرغه هغه ＇وک دى چ３ د نورو له ناوړو ک７نو پند  واخلي او پخپله ي３ سرته و 
نه رسوي.
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الندې شعر ولولئ، پر مفهوم ي３ ＄ان پوه او خوند ترې واخلئ:

شــه مــه  حايــل  مظلومانــو  د  آزار  پــه 
شــه مــه  غافــل  زړونــو  ســويو  د  لوگــي  لــه 
کا روغ  ＇＋ــتن  بــه  غــوڅ  تــورې  د  ！وپــک  د 
شــه مــه  گايــل  غشــي  پــه  آه  د  مســلمان 
وي مطلــب  چــا  د  مســلمان  د  آزار  کــه 
شــه مــه  حاصــل  قيامتــه  تــر  يــ３  مطلــب  دا 
هســ３ خــوى کــوه چــ３ نــور عالــم دې ســتايي
تــه پــه خپلــه د خپــل ＄ــان پــه ســتايل مــه شــه
ســواله تــر  نشــته  خــواري  بــده  جهــان  پــه 
شــه مــه  ســايل  پــالره  خپلــه  د  زده  دې  کــه 
ســتا د حســن يــاد زمــا پــه زړه کــ３ ليک شــول
شــه مــه  زايــل  خاطــره  لــه  مــ３  نقــش  دغــه 
＇ــو دې روح پــه تــن کــ３ شــته دى اې کامــگاره
مــه شــه لــه چــارو کاهــل  ديــن  د  يــو ســاعت 
            «کامگار خ＂ک»
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اووم لوست

ډرامه ＇ه ته وايي؟ 

د يوې ژب３ ادبيات، که ليکلي وي او يا شفاهي، د ولس د مخين３، فرهنگ، ！ولنيز 
او  مخک（  د  ！ولن３  يوې  د  ک３  حالتونو  ډ４رو  په  او  ＊کارندوى  شعور  سياسي  او 
الر＊ود حيثيت لري. ！ولنه هغه خواته بيايي چ３ وخت او شرايط ي３ غو＊تنه کوي. 
د ظالم الس له مظلوم ＇خه لن６وي. ！ولنيزې ناخوال３ خلکو ته بيانوي او له هغ３ 
＇خه د خالصون الر ورته ＊يي. کيسه، ناول، رومان، ډرامه او ... ب５ال ب５ل ادبي 
يا راتلونکو  ډولونه او ژانرونه دي چ３ په خپل وار د ولسونو د پخوانيو، اوسنيو او 

پ５＋و او ژوند هينداره ده.
په لسم ！ولگي ک３ مو د لن６ې کيس３ په اړه معلومات تر السه ک７ل. دلته په لن６ ډول 

د پ＋تو ډرام３ په اړه خبرې کوو.
تاسو به هرو مرو د ډرام３ نوم اور４دلى وي. ستاسو په اند ډرامه ＇ه شى دى؟
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ډرامه يا ننداره د يوناني ژب３ له "ډراو" ＇خه جوړه شوې او معنا ي３ فعل او عمل دى. ډرامه 
او عمل له يو بل سره نه شليدونکي اړيک３ لري. پر دې بنس ډرام３ ته په "فعل سره ＊ودنه" 

هم ويالى شو. د يوې موخ３ د ＇رگندتيا لپاره ډرامه تر ！ولو غوره او اغ５زمن عمل دى.
د جوړ＊ت له مخ３ ډرامه درې ډولونه لري.

په ک３  نندارې  او  )فلمونه  ډارمه.  تلويزيوني  ډرامه، ٣_  راډيويي  ډرامه، ٢_  د س＂يج   _١
را＄ي.( هره يوه ي３ ＄انگ７ې ژبه او وسايل لري.

د من％پانگ３ له مخ３ ډرامه په دوو ډولونو ده.
١_ تراژيکه يا تراژيدي ډرامه، ٢_ کوميکه ياخندن９ ډرامه

تراژيدي هغ３ ډارم３ ته وايي چ３ د غم، درد، وير او ژړا حالت او پ５＋３ پک３ راغل３ وي. د 
کومي６ي اصطالح  د هغ３ ډرام３ لپاره کارول ک８５ي چ３ خو＊ي، خندا او نيکمرغي پک３ 

نغ＋ت３ وي.
يز توکي. د ډرامې بنس

١_  کيسه: هره ډارمه بايد يوه خوندوره  کيسه ولري. کيسه چ３ ＇ومره انساني فطرت او 
بشري ژوند ته نژدې وي، هغومره ډرامه ＊کل３ وي.

٢_ ترتيب )پالټ( يا اډانه. په کيسه ک３ د پ５＋و نظم، اوډون او ترتيب ته وايي. ډارمه پر دغه 
اډان３ والړه ده. اډانه يا پالټ دومره يو له بل سره ت７ل３ او راک＋ل３ وي چ３ د يوې کلم３ له 

ايستو سره وراني８ي. په دې توگه په اډانه ک３ لن６يز، پرله پسيوالى او نظم لوى ارز＊ت لري.
٣_ پيل، اوج او پاى: د ډرام３ پيل ＊ايي داس３ وي چ３ لوستونکي، اوريدونکي او ليدونکي  
له ＄ان سره يوسي. د کيس３ پيل د کيس３ اوج ته الر هواروي. د ډرام３ په من＃ ک３ د ب５ال 
ب５لو لوبغاړو )کرک＂رونو( تر من＃ ！کر يا کشمکش رامن％ته ک８５ي چ３ دې ته د ډارم３ ＇وکه 
يا اوج وايي. دا غو！ه  بيا د ډرام３ په پاى ک３ ايله ک８５ي. د ډرام３ پاى بايد منطقي وي او د 
پايله همداس３  يا ليدونکي زړه ته پر４و＄ي چ３ د داس３ پ５＋و  لوستونکي، اور４دونکي او 

وي. د ډرام３ ليکوال ته ＊ايي چ３ ډرامه په تصادفي او نا＇اپه ډول پاى ته ونه رسوي.
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لوبغاړي )کرک＂رونه(: د ډرام３ لوبغاړي ＊ايي د ډرام３ پ５＋و ته سا ورک７ي او داس３ ي３ پر مخ 
يوسي چ３ پر لوستونکو، اور４دونکو يا ليدونکو ژور اغ５ز و ＊ندي او دا هله شون３ ده چ３ 

لوبغاړي د خپل３ ！ولن３ ر＊تيني استازيتوب وک７اى شي.
ډيالوگ او ژبه: په ډرام３ ک３ داس３ ژبه کارول ک８５ي چ３ د لوستونکو، اور４دونکو يا ليدونکو 
زړه په مو！ي ک３ کلک ونيسي او خوند ورک７ي. هر لوبغاړي ته  د هغه له پوه３ سره سمه ژبه 

کارول په کار دي، داس３ نه چ３ د بزگر او ډاک＂ر توپير ونه شي.
په ډرام３ ک３ درې حالتونو ته ＄انگ７ى پام اړول ک８５ي:

١_ وخت: داس３ چ３ بايد ډرامه او ژبه ي３ د يو مهال وي. يعن３ داس３ ونه شي چ３ ډرامه 
تاريخي وي او ژبه يي او سن９ وي او نه داچ３ يو ＄وان ته د زاړه س７ي نقش ورک７ شوى 

وي.
بايد تصويرونه ي３ هم د همغه  ٢_ ＄اى: د ډرام３ پ５＋ه چ３ په کوم ＄ا ى ک３ پ５＋８５ي، 
＄اى وي؛ يعن３ داس３ نه وي چ３ پ５＋ه په افغانستان او تصويرونه ي３ د نورې پرمختلل３ ن７ۍ 

وي.
٣_ عمل: دې ！ک３ ته پام په کار دى چ３ عمل او ژستونه له پ５＋３ سره ت７او ولري؛ يعن３ 

داس３ نه وي چ３ م７ى شوى وي او لوبغاړي خاندي.
د ډرام３ پيل له لرغوني يونانه شوى دى. په لرغوني يونان ک３ شاعري ډ４ره غوړ４دل３ او ډرامه 
د يوناني ادب ارز＊تناکه ＇انگه وه. په لرغوني مصر ک３ هم د يوې ډرام３ ＇رک لگ５دلى 
چ３ نوم ي３ "ايپي ډوس" و او د يوه واکمن "اوسي رس" په م７ين３ ＊ودل شوې وه. بيا ي３ 

انگريزي ادب ته الر پيدا ک７ه. وروسته د هندي او عربي له الرې پ＋تو ته راغله.
په پ＋تو ک３ لوم７ۍ ډرامه د عبداالکبرخان اکبر "درې يتيمان" ده. دغه ډرامه پر ١٩٢٧ 
ميالدي کال ک３ ليکل شوې او روزنيزه ب２ه ي３ درلوده. دا ډرامه د اتمانزيو د ل５س３ په کلن９ 
غون６ې ک３ نندارې ته وړاندې شوې وه. د هند د نيم３ وچ３ تر و４ش د مخه زياتره ډرام３ 
د پيرنگي استعمار په وړاندې د مبارزې په مالت７ ليکل شوې دي. په پ＋تو ک３ پر ډرامه يي 
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اصولو برابره ډرامه اسلم خ＂ک ليکل３ ده چ３ د "وينو جام" نومي８ي او پر ١٩٣٥ کال له 
راډيو نه خپره شوه. د پ＋تو زياتره ډرام３ په پ＋تونخوا ک３ رامن＃ ته شوې دي او افغانستان د 
اړينو وسايلو د نشتوالي له امله تر ډ４ره له ډرام３ ب３ برخ３ پات３ شوى دى. په کوزه پ＋تونخوا 

ک３ الندې کسانو پ＋تو ډرام３ ليکلي دي:
امير حمزه شينواری، داودشاه  اسير، عبدالخالق خليق، عبدالکريم مظلوم،  عبداهلل جان 
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 
شاه  عابد  هما،  همايون  نثار محمد خان،  افضل خان،  گل  اميد،  اعظم، خالقداد  اعظم 
عابد، نورالبشر نويد، ساحر اپريدى، محب اهلل شوق، همايون همدرد، فريداهلل احساس 

او... .
پ＋تو ژب３  ته له نورو ژبو ＇خه هم ډرام３ را ژباړل شوې دي چ３ د لطيف وهمي له اردو 
نه ژباړل３ ډرامه "د قرطب３ قاضي" او د سراج خ＂ک له انگريزي نه ژباړل３ ډرام３ "د وينز 

سوداگر" او "مکبث" د ستاين３ وړ دي.
په افغانستان ک３ د ډرام３ دا ليکوال د يادولو وړ دي:

پوهاند عبدالحى حبيبي، عبدالرؤوف ب５نوا، ف. فضلي، عبدالمنان ملگرى، عبدالروف 
قتيل، بسم اهلل کمکى، سيدجان مالل او يو شم５ر نور.

د متن لن６يز:
د ډرام３ کلمه له يوناني ژب３ "ډ راو" نه راوتل３ ده. فعل او عمل ته وايي. ډرامه او عمل 
يو له بل سره نه شليدونک３ اړيک３ لري. په دې توگه ډرام３ ته په "فعل سره ＊ودنه" هم 

ويالى شو. هره ډرامه بايد يوه خوندوره کيسه او اډانه ولري. 
ډرامه درې برخ３ ، پيل، اوج او پاى لري. پيل ي３ بايد داس３ وي چ３ لوستونکي، 
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اور４دونکي يا ليدونکي له ＄ان سره يوسي. د کيس３ پيل د کيس３ اوج ته الر هواروي. د 
ډرام３ په من＃ ک３ د ب５الب５لو لوبغاړو )کرک＂رونو( ترمن＃ ！کر يا کشمکش رامن％ته ک８５ي 

چ３ دې ته د ډرام３ اوج وايي. دا غو！ه بيا د ډرام３ په پاى ک３ پرانيستل ک８５ي.
د ډرام３ لوبغاړي بايد ډرام３ ته سا ورک７ي او داس３ ي３ پر مخ يوسي چ３ پر لوستونکو، 
اور４دونکو او ليدونکو ژور اغ５ز واچوي. په ډرامه ک３ داس３ ژبه کارول ک８５ي چ３ د 
لوستونکو، اور４دونکو او يا ليدونکو زړه په مو！３ ک３ کلک ونيسي او خوند ورک７ي. 
په پ＋تو ک３ لوم７ۍ ډرامه د عبداالکبرخان اکبر "درې يتيمان" ده چ３ پر ١٩٢٧ کال 
ي３ ليکل３ ده. تر دې وروسته په پ＋تونخوا او افغانستان ک３ يو شم５رليکوالو د ډرام３ 
ليکل  نندارې  يا  لپاره گ３２ ډرام３  تلويزون  او  راډيو  ده. د س＂يج،  ته مخه ک７ې  ليکلو 

شوي دي.

د ډرام３ ب５لگه:
د کلو رن％ور

)پرده پورته ک８５ي.(
د پ＋تونخوا غرونه چ３ ＄اى پر ＄اى ي３ پر سر ل８ه واوره ＊کاري، دومره هسک دي 
آسمان ي３ د ＊کلولو لپاره را！ي شوى دى. د شنو درو، پاک３ فضا، ر１و  چ３ ته به واي３ 
اوبو منظره هومره ＊کل３ ده چ３ د 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 
داس３ ＊کاري، ته به واي３ چ３ د خپلواک９ جگ７ه ي３ نن خالصه شوې او پ＋تنو زلميانو دا 
＄مکه د د＊من په وينو ل７ل３ ده. خو چ３ س７ى ل８ ډ４ر ＄ير شي، د دې غرونو په لمنو ک３ 
به وويني چ３ "پ＋تون" رن％ور پروت او له رنگه ي３ معلوم８５ي چ３ د کلو رن％ور دى. م７ ال 
نه دى، خو د ده او د مرگ ترمن＃ ه５＆ هم پات３ نه دي. کله کله سترگ３ رو３１ ک７ي، مگر ژر 

د ب５هوش９ چپه پرې راشي... .
ته  ي３"خيرات خور"، پ＋و ته ي３ "دمگر"، يو اړخ ته ي３ "خان" بل ته ي３"ملک"  سر 
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ناست دى. ＇لور سره د رن％ور د رن＃ په شاوخوا ک３  خبرې کوي. 
！گي  خيال  په  زما  رن％ور!؟  عجبه  شته!  قوت  ي３  ک３  الس  په  ال  اوه،  قهر:  په  خان 

کوي.
بايد ب３ مالگ３ ډوډۍ ورک７ شي... د رن％ور داس３ الس غور＄ول خطر ناک  ملک: 

وي!!
دمگر: تاس３ ب５غمه اوسئ. ما داس３ دم نه دى "پو" ک７ى چ３ دى بيا سر راپورته ک７ي... 

خو دا ي３ په وجود پيرى ننوتى دى. يوه "دودکه" به هم غواړي.
خان: په هر صورت بايد السوونه ي３ وت７ل شي. 

خيرات خور: )په عجز( خو... خو... خو...
ملک: بيا ＇ه خوسى خوسى لرې؟ په دې باب د چاشفاعت نشو منالى.

خيرات خور: توبه، توبه ... يه، يه ... زه او شفاعت!
تاس３ ما 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 ه５＆ م４７ده نشته!
)د رن％ور واسک کاږي او ملک ي３ السونه ت７ي، دمگر ي３ ＇پليو ته الس اچوي او 

وايي:(
دمگر: زه نو تر چا پاته يم ... دا ي３ هم زما!

)رن％ور سترگ３ رو１وي، په ډ４ر قهر شاوخوا گوري.(
دمگر: فضل، فضل، فضل؟ ملک کاکا د رن％ور پيرى سترگو ته راغلى ...؟!

سترگو  په  بالوې  نورې  ＇ه   ... شوې  سرې  بدې  ي３  سترگ３  هو  هو،  خور:  خيرات 
ويني.

ملک: چاره ي３ ＇ه ده؟
خان: بايد سترگ３ ي３ هم وت７ل شي.... 



39

ملک: ＊ه دې وويل ... د رن％ورحال بد دى، بايد ه５＆ شي ته ونه گوري... د رن％ور 
لپاره استراحت ضرور دى. موږ بايد خپل رن％ور ＇و مو توان وي، همداس３ ويده وساتو، 

وي＋والى ي３ خطرناک دى!!
！ول په گ６ه: بالکل درست!

)د رن％ور سترگ３ هم ت７ي. رن％ور ل８ ل８ په هوښ را＄ي.(
رن％ور: ＇ه کوئ؟ ＇ه رانه غواړئ؟

 تاس３ خو زما هر＇ه را＇خه غصب ک７ل. زما د باغ م５وې، د ＄مک３ غل３ او نور نعمتونه 
تاس３ وخوړل. زه مو په وچه ډوډۍ وغولولم. ... وين３ مو راوچ３ ک７ې، ب３ واکه شوم، په 
رن＃ اخته شوم ... بيا ال هم په دې حال ک３ را＇خه وير８４ئ. السونه مو راوت７ل. اوس يوازې 

دا کتل مو هم راباندې پيروزو نه دي؟ ول３ ظالمانو؟
ما ويل چ３ خيرات وک７ئ،  ي３ شروع ک７ل.  او چ＂يات  پرت３  توبه،  اهلل  خيرات خور: 

خيرات ... تاس３ ونه منله. اهلل فضل!
رن％ور: چ＂يات نه دي، ر＊تيا وايم ... تاس３ د خپل３ گ＂３ لپاره زما وين３ راوچ３ ک７ې. زه 
مو ست７ى ستومانه ک７م. کلونه کلونه ک８５ي چ３ تاس３ زما د الس گ＂３ را＇خه اخلئ. جام３ 
م３ رانه کاږئ. هر＇ه خورئ، خو زما د صحت غم نه خورئ. ... اوس مو د خپل３ گ＂３ 
لپاره په بستر ک３ اچولى يم. کوم وخت چ３ زما هر ＇ه خالص شي، بيا به نو ما پر８４دئ او 

تاسو به... )دلته خيرات خور په خوله الس 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 چ３ پيرى ي３ خول３ ته راغى. بايد ژر ي３ خوله وت７له شي چ３ نور 

＇وک ي３ دا پرت３ وانه اوري.
！ول په گ６ه: ب５شکه!!

ملک: هو، يو رن％ور بايد دومره ونه وير８４ي.
خان: ژر ي３ خوله پ＂وئ چ３ نور په  دې رن＃ اخته نشي.
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فعاليتونه

)د رن％ور خوله هم ت７ي. په دې وخت ک３ د شنو درو له من％ه د وي＋و زلميانو ډله ل５دل 
ک８５ي چ３ د رن％ور خواته راروانه ده او د وي＋والي ترانه وايي.*(

)*( د عبدالرؤف ب５نوا ليکنه

١_ درې تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي. هر يو  دې په خپل وار الندې در４و 
پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:

الف: د جوړ＊ت له مخ３ ډرامه ＇و ډولونه لري؟ نومونه ي３ واخلئ.
ب : د من％پانگ３ له مخ３ ډرامه په ＇و ډولونو ده؟ هر يوه ي３ ＇ه شى ＇رگندوي؟

ج:  يوه ډرامه ＇و بنس＂يز توکي لري؟ نومونه ي３ واخلئ.
ته راشي. درې لوم７ۍ دوه  ٢_ د زده کوونکو شپ８ دوه کسيزې ډل３ دې د ！ولگي مخ３ 
کسيزې ډل３ دې په خپل وار يوه تراژيدي او دويمه درې کسيزه ډله دې يوه کمي６ي ننداره د 

حرکاتو له الرې تمثيل ک７ي.
٣_ يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او ودې وايي چ３ د ډرام３ د بيان ژبه 

＊ايي ＇نگه وي. ب５لگه دې وړاندې ک７ي.
٤_ يو بل زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او ودې وايي چ３ يوه کمي６ې ډرامه 

خپل پيغام ＇نگه ليدونکو ته وړاندې کوي.
٥_ ！ول زده کوونکي دې سوچ وک７ي چ３ په ډرامه ک３ وخت، ＄اى او عمل ＇ه معنا لري. 

د هغوى له ډل３ ＇خه دې درې تنه د ！ولگي په وړاندې هغه بيان ک７ي.

لن６ه ډرامه وليکي. موضوع دې  يوه  زده کوونکي دې ه）ه وک７ي په خپلو کورنو ک３ 
پخپله و！اکي او په بله ورځ  دې هغه په ！ولگي ک３ ولولي.

کورن９ دنده



41

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 ک３ يو ＇رگند او رو＊انه دري＃ لري. د رو＊اني غور＄نگ يوه 
ستره ＄انگ７تيا داده چ３ د 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 ک３ بايزيد 
رو＊ان و. غواړو د نورو وتلو شاعرانو او ليکوالو په ل７ ک３ چ３ په ت５رو ！ولگيو ک３ مو 

وپ５ژندل، دلته بايزيد رو＊ان دروپ５ژنو.
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رو＊ان چ３ اصلي نوم ي３ بايزيد دى، په ٩٢٦ هـ.ق. ک３ د پنجاب په جالندر ک３ زي４８دلى 
دى. پالر ي３ شيخ عبداهلل  نوميده. شيخ عبداهلل په اصل ک３ د کندهار اورم７ و. 

له کندهاره د وزيرستان کا１ي گورم ته )د وزيرستان د بدر په وادۍ ک３ د غره لمن３ ته يو ＄اى 
دى چ３ په پ＋تنو ک３ شهرت لري.(  الړل او هلته ميشت شول.  رو＊ان وايي، زما پالر 
عبداهلل قاضي د محمد زوى و. کورن９ مو انصاري ده. محمد دولس زامن درلودل چ３ په 
دوى ک３ عبداهلل په فضيلت مشهور و او قاضي توب ي３ کاوه.  د محمد بل زوى خدايداد 
نوميد چ３ زوى ي３ خواجه  اسمعيل د عبداهلل وراره و. دغه س７ي ته بايزيد عقيدت درلود.
د مخزن االسالم ليکوال، اخوند درويزه وايي، د وزيرستان په کا１ي گورم ک３  د پ＋تنو ＇و 
قب５ل３ سکونت لري چ３ اورم７ او انصاري هم له دغو قبيلو ＇خه گ２ل ک８５ي.  ميارو＊ان 
له انصاري قبيل３ ＇خه دى چ３ دغه قبيله په علم، صالح او تقوا ک３ مشهوره ده. درويزه 
ليکي: "پوه شه اى زويه چ３ د کا１ي گورم د سيم３  په اورم７ افغانانو ک３ د عبداهلل په نامه يو 
س７ى و له پوه３ او صالح سره. هغه د عالمانو او صالحانو له اوالدې ＇خه و. د قضا له مخ３ 
د هغه د بايزيد په نامه يو زوى پيدا شو... ." بل ＄اى ليکي: "د بايزيد پالر او نيکه دواړه د 

اورم７ عالمان وو. هم ر＊تيني وو په دين ک３."
په داس３ يوې کورن９ ک３ لوى شو. د خپل عصر ديني علوم، فقه، تفسير،  بايزيد رو＊ان 
حديث، اخالق او تصوف ي３  لوستي وو.  بايزيد يو رياضت کوونکى او د روحانيت پلوي 
و. پياوړى مبلغ او مجاهد و. پن％ه کاله ي３ په کور ک３ په 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 ي３ په عقيدت او اخالص اور４دې.
رو＊ان په ＇لورو ژبو پ＋تو، فارسي، عربي او پنجابي پوهيده او په دغو ＇لورو ژبو ي３ ليکل 
او لوستل هم کول.  په پ＋تو ليکنه ک３ يو خاص سبک لري چ３ ترده د مخه ي３ په پ＋تو ک３ 

نورې ب５لگ３ ليدل شوې نه دي.
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تر ده د مخه د پ＂３ خزان３ منظوم３ لرغون３ ！و！３ او د سليمان ماکو د تذکرې منثورې نمون３ 
)٦١٢ هـ. ١٢١٥ م.( لرو چ３ د پ＋تو ژب３ د نظم او وينا له سمون سره برابرې دي؛ يعن３ 
هغه ډول چ３ خلک پ＋تو وايي، ليکوال هم په هغه ډول خپل مطلب سم ليکي. په عربي 
ادب ک３ اته سوه کاله د مخه يو راز فني نثر هم باب شوى و چ３ جملو به ي３ سجع درلوده. 
ليکوال به داس３ مسجع جمل３ سره جوړول３ چ３ د پاى کلم３ به 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 الهام３ غ８ بولي چ３ ورته وويل شو:
"او بايزيده، وک＋ه خيرالبيان، په هغس３ الحان چ３ ي３ به لوست سورة رحمن."

خيرالبيان د پ＋تو يو پخوانى  پ５ژندل شوى کتاب دى چ３ ترموږ رارس５دلى دى. خيرالبيان 
د پ＋تو ＄انگ７و تورو لپاره ＄انته ب３２ او امال لري.

تر رو＊ان وروسته اخوند درو４زه خپل پ＋تو او فارسي مخزن االسالم )١٠١٥ هـ._ ١٦٠٥م.( 
د  او رو＊ان سره مخالفت ＊يي، خو  له خيرالبيان  پلوه  له  شاوخوا وليکه چ３ د موضوع 
سبک او انشاء له مخ３ د رو＊ان پيروي او تقليد کوي.  تر دې وروسته په پ＋تو ک３ ډ４ر منثور 

کتابونه راوتلي دي او ！ولو د پير رو＊ان د سبک پيروي ک７ې ده.
د رو＊ان الندې تاليفات موږ ته ＇رگند دي:

١ - خيرالبيان په پ＋تو، فارسي، عربي او پنجابي ژبوليکل شوى دى،
٢ - مقصودالمؤمنين، په عربي ژبه ليکل شوى،

٣ -  صراط التوحيد، په فارسي ژبه ليکل شوى دى،
٤ – فخرالطالبين،
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بايزيد رو＊ان د يو پوه س７ي  په توگه د وخت د ＊ک５الک پر خالف 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 چ３ خپل ＄ان نه پ５ژني، خپل خداى هم نشي پ５ژندالى. رو＊ان وويل، د 

خداى په نزد ！ول انسانان مساوي دي. اصل و نسب او دنيايي اعتبار ＇ه اهميت نه لري.
کله چ３ بايزيد د پيرور＊ان په لقب د اعتبار خاوند شو، هغه خلک ي３ ！ول ترشاوخوا را！ول 
شول چ３ د وخت د استبداد تر فشار الندې ＄پل شوي وو. د رو＊ان تعلميات چ３ سرب５ره 
پر مذهبي هغه ي３ ملي ارز＊ت هم درلود، داس３ قدرت ونيو چ３  ه５چا له هغه ＇خه  سر 

نشو غ７والى.
ملي  سره  عقيدې  مذهبي  له  هغه  چ３  دادى  ارز＊ت  ايديالوژيکي  غور＄نگ  رو＊اني  د 
مبارزه ملگرې ک７ه او خپلو مر４دوانو ته ي３ له مذهبي تعليم سره توره هم په الس ورک７ه. 
د گورگاني دربار پلويانو چ３ هر ＇ومره زور ولگاوه، د رو＊اني غور＄نگ ＇راغ ي３ م７ نه 
ک７اى شو. رو＊ان ＄ان د پ＋تنو مشر باله او د ده زوى جالل الدين هم ＄ان د پ＋تنو پاچا 
گا１ه. دوى خزانه او تشکيالت درلودل او د جگ７و شکل ي３ گورياليي و. رو＊ان په پاى ک３ 
جل وواهه او په ٩٨٥م. کال ک３ م７ شو. د رو＊ان ملي مبارزې  تقريبا ١٦٠ کاله دوام وک７  
او له کندهار＇خه  تر سواته او له اباسين ＇خه ترکابله پورې ！وله سيمه ي３ د گورگانيانو لپاره 

يو تنور گر＄ول３ وه.

د خيرالبيان موضوع:
او ＄ين３  آيتونه  په من＃ ک３ د قرآن عظيم  د خيرالبيان ډ４ره برخه پ＋تو ده. د پ＋تو جملو 
حديثونه يا عربي مقول３ د دليل په ډول راوړل شوي دي. د قرآني آياتو فارسي تحت الفظ 
ترجم３ هم د کتاب پر حاشيه ليکل شوي دي. يوازې د کتاب په پيل ک３ د پنجابي لهج３ 

＄ين３ جمل３ هم ليدل ک８５ي.
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د خيرالبيان مضامين ！ول شرعي احکام او عقايد او د تصوف او اخالقو مباحث دي، د 
حالل او حرامو بيان دى او دا ！ول د حنفي فقه３ له کتابونو ＇خه رااخيستل شوي دي، لکه 

هدايه، کنز، قدوري او نور.
په خپله رو＊ان خيرالبيان داس３ معرفي کوي:

"ک７ى م３ دى، خيرالبيان، په ＇لور ژب３، موافق له قرآن. په ک３ دى، بيان د رشتيا د دروغ د 
حالل د حرام او بيان د ک７ و نک７ د هر مقام. )د خيرالبيان خطي نسخه("

او  پندونه  ي３  برخ３  نورې  ک８５ي.  شروع  نعت  و  په حمد  پا３１ ＇خه  لوم７ۍ  له  کتاب  دا 
اخالقي تبليغ، له مر－ه، قبر او د دوزخ  له عذابه ډارونه ده. وروسته بيا د شريعت، طريقت، 
حقيقت او معرفت ＇７５ن３ راغل３ دي. د شريعت په برخه ک３ د اسالم د پن％و بناوو )توحيد، 
لمون＃، روژه، زکات او حج ( بيان دى. وروسته د طريقت او اخالقو بيان راوړل شوى او د 
کامل پير د متابعت په اړه ＇ر－ندون３ شوي دي. د توحيد مسئله ي３ ډ４ره ＇７５ل３ او په آسانه 
پ＋تو ژبه ي３ بيان ک７ې ده. په هر＄اى ک３ ي３ د دليل او برهان په تو－ه د قرآن عظيم آيتونه، 

حديثونه او د اسالمي لويانو ويناوې راوړي دي.
خيرالبيان له فقهي احکامو ＇خه يوازې د عباداتو برخه په تفصيل بيان ک７ې او دغه احکام 
ي３ له حنفي مذهبه رااخيستي دي. د خيرالبيان بله برخه اخالق دي. اخالق ي３ د اسالمي 

متصوفينو په ډول بيان ک７ي دي. له فيلسوفانه او حکيمانه بيان ي３ ډډه ک７ې ده.
د خيرالبيان په بحثونو ک３ د شريعت پر خالف ＇ه شى نشته. له دې امله پر ده او د ده پر 
الرويانو د الحاد  ل／５دلي تورونه ＄اى نه لري. د خيرالبيان ！ول مضامين او بحثونه د فقهي 

عقايدو او اخالقو په کتابونو ک３ د مخه ليکل شوي او ده پر پ＋تو اړولي دي.
د رو＊اني غور＄نگ لن６ ه پيژندگلوي:

رو＊اني غور＄نگ د  رو＊ان پير له خوا پيل شو . د دې غور＄نگ سياسي  مبارزې  يوه 
پي７ۍ په پر له پس３ توگه د جالل الدين د رو＊ان زوی، حداد د عمر زوی ، عبدالقادر د 
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د سياسي خپلواک９  وموند.  پاي＋ت  مهاله  تر  زوی  الدين  د جالل  کريمداد  او  زوی  حداد 
غو＊تلو دا غور＄نگ  د رو＊ان پير او جالل الدين  اکبر د واکمنی پر مهال پيل اود دې 
غور＄نگ وروستی سياسي الر＊ود، کريمداد و چ３  د هندي واکمن  شاه جهان په وړاندې  

ي３ د خپلواک９ ساتلو 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 ک３ محدودې پات３ نه شوې.  رو＊ان پير د پ＋تو ليکدود او پ＋تو ادب د پراختيا او 
ودې لپاره ＄انگ７ې هل３ ＄ل３ پيل او د پلي کولو لپاره ي３ بشپ７ه ژمنتيا درلوده. د رو＊ان پير 
په زيار د خير البيان ليکل شوی کتاب ، نه يوازې دا چ３ د هغه  پير د نصايحو او الر＊وونو 
له اړخه ارز＊تمن دی،  بلک３ د پ＋تو ليکدود او پ＋تو ادبي نثر د تر ！ولو پخوان９ بيلگ３ په 

توگه خورا مهم گ２ل ک８５ي.
د رو＊اني نهضت ارز＊ت له عرفاني او تصوفي اړخه زيات دی. د دې نهضت الرويان له 
هماغه پيله بيا تر اوسه د عبادت او رياضت ＄انگ７ې الرې او طريق３ لري  چی په هند، 
پ＋تونخوا او افغانستان ک３ پيروان لري. په سيمه ک３ د تصوف له ب５ال ب５لو ！ولگيو ＇خه يو 
مهم ！ولگی همدا رو＊اني طريقه ده چ３ رياضت او عبادت ي３ د نورو صوفيانه طريقو په 

＇５ر د اعتدال  خو＊وونکي او له هر ډول بنس＂پالن３ او سخت دري％９ ＇خه پره５ز کوي.
رو＊اني نهضت د همدې ＄انگ７نو پر بنس د زياتو ＇７５ونکو او محققينو د پام وړ گر＄５دلی 
ناروې، فرانس３  ايستلی دی. د  او کورنيو ＇７５ونکو زيار  بهرنيو  لپاره ي３ زياتو  او د ＇７５لو 
خپلو  له  ليکوالو  ه５وادونو  نورو  شم５ر  زيات  او  پاکستان  هند،  اتحاد،  شوروي  پخواني   ،
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 خپلواک９ د يوه غور＄نگ په توگه ياد ک７ی او يو شم５ر ي３ د 

اصالحي 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  ٩٢٦ هجري كال د پنجاب د )جلندر( د اورم７و 
د كلي )بركي( په يوې متوسط３ كورن９ ك３ سترگ３ پرانستي دي. دا كورن９ )اورم７( 
تراوسه د وزيرستان په )كا１ي گورم( ك３ استوگنه لري. پير رو＊ان له كوچنيوالي ＇خه د 
تصوف له مسلك سره پوره مينه درلوده، ه）ه ي３ كوله چ３ دغ３ مرتب３ ته د رس５دو 

په خاطر يو كامل پير پيدا ك７ي.
شم５ر  يو  او  پيروانو  كورن９،  ده  د  رو＊ان،  بايزيد  ك３  پ７５ۍ  يوولسم３  او  لسم３  په 
معاصرينو د ه５واد د خپلواك９ او ملي واكمن９ د تر السه كولو په خاطر د وطن پالن３ 
د پاك احساس له مخ３ نه ست７ي ك５دونك３ مبارزې ك７ي ا و په دې الره ك３ ي３ خپل 
سرونه قربان ك７ي دي. له بل３ خوا د تصوف او مذهب په جامه ك３ ي３ ډ４ر پ＋تانه د 
خپلواك９ په روحيه روزلي او هم ي３ په پ＋تو ادبياتو ك３ د خپلو خلكو د وي＋ولو په 
خاطر له ارز＊ت ＇خه ډكه پانگه زياته ك７ې ده. سره له دې د＊منانو ه）３ كول３ چ３ 
د رو＊انيانو د ژوند كارنام３ او مبارزې پ＂３ ك７ي او پير رو＊ان د )پير تاريك( په نوم 
ونوموي؛ خو دغو كارونو د＊منو ډلو ته د اميد الر نه ده پرانستل３؛ بلك３ د پير رو＊ان د 
ژوند او مبارزې په هكله ي３ د كورنيو ليكوالو په ＇نگ ك３ ډ４رو نارو４ژانو، انگر４زانو، 
اي＂الويانو، فرانسويانو، جرمنيانو او )پخواني شوروي اتحاد( يو شم５ر ختي＃ پ５ژندونكو 
هم ددغه ملي غور＄نگ په هكله ليكن３ ك７ې دي. رو＊انيانو د بايزيد په الر＊وونه د 
هندي مغولي واکمن９ د استبداد په وړاندې او د پ＋تنو د پخواني برم د بيا تر السه كولو 
او ادب ك３ د )رو＊اني  تاريخ  په  ته ک７ چ３ د پ＋تنو  په خاطر داس３ تحريك رامن＃ 
افغانانو ك３ سياسي  په  يوې خوا  له  نامه ونومول شو. دغه غور＄نگ  په  غور＄نگ( 
شعور را ژوندى ك７، له بل３ خوا ي３ دوى د ه５واد د آزادولو لپاره د هند د مغولي واکمن９ 

د استبداد پر ضد مبارزې ته چمتو ك７ل.
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فعاليتونه

١- يو تن زده کوونکى دې په خپله خو＊ه د ！ولگي مخ３ ته راشي او ودې وايي چ３ 
پيررو＊ان ول３ په پ＋تو ادبياتو ک３ لوړ دري＃ لري؟ نور زده کوونکي دې غوږ ورته ونيسي. 

هر زده کوونکى کوالى شي په دې اړه خپل نظر وړاندې ک７ي.
٢ – په پورته متن ک３ د پير رو＊ان د ليکنو له مخ３ ＇ه ويالى شئ چ３ په هغ３ ک３ د 
＇ه شي تله درنه ده. يو تن زده کوونکى دې د نورو په استازيتوب ＇رگندون３ وک７ي. که له 

بل زده کوونکي سره په دې اړه بل نظر موجود وي، ور زيات دې ي３ ک７ي.
٣ -  رو＊اني غور＄نگ ته ول３ سياسي ب２ه ورکول ک８５ي؟ هر زده کوونکى دې په خپل 

وار پرې ر１ا واچوي.
٤ – پير رو＊ان ول３ په مسجع ډول خپل نثر ليکلى دى؟ المل ي３ ＇ه شى دى، دوه تنه 

زده کوونکي دې په دې اړه خپل نظر وړاندې ک７ي.
٥ – د پير رو＊ان د ژوند په دوران ک３ د پ＋تنو ！ولنيز او سياسي دري＃ ＇نگه و؟ په دې 

اړه دې زده کوونکي خپل نظر وړاندې ک７ي او خبرې اترې دې پرې وک７ي.

اړه خپل  په  غلب３  د  رنگ  مذهبي  د  په هغ３ ک３  او  ليکن３ ＄انگ７تيا  د  رو＊ان  پير  د 
معلومات په يوې ＇７５نيزې مقال３ ک３ وليکئ. د ＊وونکي الر＊وونو ته غوږ ک＋８５دئ.

کورن９ دنده

د زده ک７ې په الر ک３ د ننني ک７او گالل د سبا لپاره 
د ن５کمرغ９ ز４رمه کول دي.
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نهم لوست

په افغانستان ک３ د مطبوعاتو لن６ بهير

رسن９ يا مطبوعات د بشري ！ولنو تر ！ولو ارز＊تمن او اړين رکن دى. هر＇ومره چ３ په يوې 
！ولن３ ک３ رسن９ پرمختلل３، آزادې او ناپلوې وي، په هماغه اندازه هغه ！ولنه د عدالت او 
برابرۍ پر ستنو والړه او له ظلم، ت５ري او تعصب ＇خه خالصه وي. رسن９ په يوې ！ولن３ 
دولت  راک＋الى شي.  ！ولنه  ته چ３ وغواړي هغه  لوري  او هر  لوبوي  رول  ک３ مخک（ 
درې رکنه لري چ３ له اجرايوي، عدلي او تقنيني ＄واکونو ＇خه عبارت دي، خو رسنيو 
د خپل ارز＊ت او اهميت له مخ３ د دولت په دې چوکاټ ک３ ＄ان ＄اى ک７ى او تر ！ولو 
لوړ ＄اى ي３ خپل ک７ى دى. رسن９ د دې په ＇نگ ک３ چ３ په يوې ！ولن３ ک３ ناخوالو ته 
گوته نيسي، د هغ３ الملونه په گوته کوي، د ！ولن３ تگلورى هم ！اکي اومرسته ورسره کوي. 
انتقال ک３ مهم رول  او  ل８５د  په  او فرهنگ  ته د ولسونو د پوه３  راتلونکو نسلونو  رسن９ 
لوبوي. زموږ په گران ه５واد افغانستان ک３ رسن９ په پرتله ييز ډول اوږد تاريخ لري او تر ننه 

ي３ د پراختيا ب５ال ب５ل پ７اوونه وهلي دي.
_ ستاسو په فکر په يوې ！ولن３ ک３ د رسنيو او مطبوعاتو ارز＊ت په ＇ه شي ک３ نغ＋تى دى؟
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رسن９ د ！ولنيزو اړ４کو د وسايلو په نامه ياد８４ي. په رسنيو ک３ خبري آژانسونه، ور＄پا３１، 
جر４دې، مجل３، راډ４و، تلويزيون او ان＂رني شامل دي. ＇ومره چ３ په يوه ！ولنه ک３ د رسنيو 
شم５ر زيات８５ي، په همغه کچه پر عامه ذهنيت زيات اغ５ز اچوي. د سراج االخبار خپرون３ 
د خپل３ لوم７ن９ سرمقال３ د "افتتاح کالم" په نامه په يوې برخ３ ک３ ليکلي: "... دا ＇رگنده 
خبره ده چ３ "اخبارونه" په دې زمانه ک３ د دولتونو او ولسونو د ژب３ په توگه گ２ل شوي دي.  
په اوسني وخت ک３ له وروسته پات３ او بدوي قومونو پرته داس３ ه５＆ يو دولت يا قوم نشته چ３ 

اخبار و نه لري. اخبار د "خبر" جمع ده چ３ ضد ي３ ب３ خبري ده."
 چاپخون３ يا مطبع３ د رسنيو ډ４ر مهم جزء بللى شي. اوس په کمپيو！رونو ک３ د ان＂رني
له الرې س７ى ډ４ر ژر د ن７ۍ له حاالتو، پوهنيزو او تخنيک３ برياوو، 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. يعن３ د 

خلکو غوږونو ته د معلوماتو په رسولو ک３ چاپخونو خپل ارز＊ت درلود.
په افغانستان ک３ مطبعه د لوم７ي ＄ل لپاره د امير ش５رعلي خان د دويم３ پاچه９ )١٢٥٢ – 
١٢٥٧ هـ  ش( په پ５ر ک３ رامن＃ ته شوه. په دې وخت ک３ د چاپ درې مطبع３ موجودې 
وه.  مطبعه"  النهار  "شمس  د  ي３  بله  وې.  نامه  په  مرتضاوي  او  د مصطفاوي  ي３  دوه  وې. 
شمس النهار په مطبع３ ک３ د شمس النهار جر４ده چاپ５ده. د شمس النهار، مصطفاوي او د 
مرتضاوي در４واړو چاپخونو چاپ په ډبرينه توگه سرته رس５ده. په هر حال په افغانستان ک３ د 
چاپ پيالمه له همدې در４و مطبعو ＇خه شوې ده. په دې مطبعو ک３ د چاپ کارونه په ډ４ر 
ل８ ظرفيت سره ترسره ک５ده، خو بيا هم د افغانستان د ژورناليزم په تاريخ ک３ ي３ ډ４ر رو＊ان 

او ＇رگند بنس＂ونه اي＋ي دي.
د  ش５رعلي خان  امير  د  ک３  افغانستان  په  لپاره  لوم７ي ＄ل  د  مطبعه  وويل چ３  مو  دمخه 
واکمن９ په دويم پ５ر ک３ رامن＃ ته شوه. له دې سره مل د شمس النهار په نامه ور＄پا１ه هم 
د لوم７ي ＄ل لپاره د دې علم دوسته پاچا د پاچه９ پرمهال من＃ ته راغله. د دې ور＄پا３１ د 
خپرو شوو ليکنو له مخ３ په دې وخت ک３ په کابل يا د ه５واد په نورو برخو ک３ بله خپرونه، 
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نه وه. شمس النهار به کله په اوون９ ک３ يو＄ل او کله په پن％لسو ور＄و ک３ يو ＄ل خپر４ده. 
داس３ بري＋ي چ３  شمس النهار  به تر٤٠ گ２و زيات چاپ شوى نه وي.

مولوي  د  ش(  هـ   ١٢٨٥ )١٩٠٦م،   ک３  وخت  په  خان  اهلل  اميرحبيب  د  بيا  وروسته 
عبدالرووف خاکي کندهاري په مسووليت د "سراج االخبار افغانستان" په نامه يوه جريده  
خپره شوه. له بده مرغه خپرونو ي３ دوام و نه ک７ او لوم７ۍ گ２ه ي３ وروست９ گ２ه شوه. بيا 
خپرونه  دا  شوه.  رامن％ته  خپرونه  نوم  په  افغانيه"  االخبار  "سراج  د  ١٩١٨م(   –١٩١١(
پياوړي  ه５واد  د    بنس د دې خپرون３  ده.  پيالمه  ژورناليزم  دوامداره  د  افغانستان ک３  په 
شخصيت او تک７ه ژورناليست، عالمه محمود طرزي د ١٢٩٠ هـ ش کال د تل３ د مياشت３ 
افغانان د  په ١٦ )اکتوبر١٩١١(  ک５＋ود. محمود طرزي غو＊تل د دې خپرون３ له الرې 
پالن３ درس ورک７ي، خپلواک９ غو＊تنه ور  پالن３ له روحي３ سره اشنا ک７ي، د ه５واد  ملت 
زده ک７ي او د هغه مهال علم او پوهه ورو＊يي. سراج االخبار لوم７ى په ډبرينه مطبعه ک３ 
ب２ه چاپ شو. سراج االخبار په دوو اوونيو ک３ يو＄ل  بيا په حروفي  چاپ５ده چ３ وروسته 
چاپ５ده. د دې خپرون３ مسوول چلوونکى له پيله تر پايه محمود طرزي و. په سراج االخبار 
ک３ ادبي او علمي مقال３، عکسونه، ان％ورونه او کارتونونه خپر４دل. عالمه محمود طرزي 
په سراج االخبار ک３ د پ＋تو ليکل دود ک７ل چ３ د مولوي صالح محمد هوتک، غالم محى 

الدين افغان او نورو پ＋تنو ليکوالو له خوا ليکل ک５دل.
تر شمس النهار او سراج االخبار افغانيه وروسته "امان افغان" په داس３ دورې ک３ په خپر４دو 
پيل وک７ چ３ د افغانستان خپلواکي تر السه شوې وه. امان افغان په ١٢٩٨ لمريز کال ک３ 
د وري د مياشت３ په ٢٢ ن５＂ه  په خپرونو پيل ک７ى دى. دا اخبار تر نهم خپرنيز کال پورې  په 
اوونيز ډول خپر４ده. وروسته د ١٣٠٧ لمريز کال د ليندۍ د مياشت３ په پن％لسمه ور＄پا３１ 
افغان ک３  امان  په  ب２ه خپر４ده.  په معياري  او  او صحافت ي３ هم ＊ه شو  لوړ شو. قطع  ته 
خبرونه، مرک３، راپورتاژونه، تحليلي موضوع گان３، تبصرې، سياسي تفسيرونه، ويناوې او 
بياني３، موعظ３، تفريحي مطالب، شعرونه، داستانونه او داس３ نور  خپر４دل. د امان افغان 

لوم７نى مسوول چلوونکى عبدالهادي داوي و.
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په امان افغان پس３ د "افغان" په نامه خپرونه رامن％ته شوه. افغان د افغانستان لوم７ن９ خپرونه 
ده چ３ د کلم３ په ر＊تين３ معنا د ور＄پا３１ په ب２ه خپر４دله. په ＄ينو ＄ايونو ک３ هغه خپرونه 
چ３ په اوون９ ک３ دوه يا درې ＄له خپري８ي،  هم د ور＄پا３１ په نامه يادوي. افغان د ١٢٩٩ 
لمريز کال د چنگاښ په ١٤ ) ١٩١٩م(  په خپر４دا پيل وک７. په دې ور＄پا３１ ک３ کورني او 
بهرني خبرونه، اخالقي، علمي او تفريحي موضوع گان３ خپر４دې. مسوول چلوونکى ي３ 

محمد جعفر کندهارى و.
له "افغان" وروسته د "ابالغ" وار راغى. نوموړې خپرونه هم د ور＄پا３１ په ب２ه  خپر４ده.ابالغ د 
١٣٠٠ لمريز کال د تل３ مياشت３ په لوم７ۍ ن５＂ه په خپرونو پيل وک７.  دا خپرونه به په يوې پا３１ 
ک３ چاپ او پر د４والونو او د گ３２ گو３１ په ＄ايونو ک３ به د خلکو د لوستلو لپاره ＄７ول ک５ده. 

د دې ور＄پا３１ لوم７نى مسوول چلوونکى مدير ميرزا محمد اکبرخان و.
اسالم،  اتفاق  غازي،  د  او  ور＄پا３１  مشرقي  اتحاد  او  ابالغ، حقيقت  د  ک３  موده  دې  په 
ستاره افغان، اتحاد اسالم )بيدار(، اصالح، طلوع افغان او ارشادالنسوان په نومونو اوونيزې 
خپر４دې. ارشادالنسوان لوم７ن９ اوون５زه وه چ３ د افغانستان د ＊％و لپاره خپر４ده. دا اوونيزه 
په ١٢٩٩ لمريز کال ک３ د محمود طرزي  د م５رمن３، اسما اسميه له خوا  رامن＃ ته شوه. 

دې اوونيزې خبرونه، مقال３، تبصرې، راپورتاژونه او په ＊％و پورې اړوند مسايل خپرول.
له کورني اړودوړ ＇خه په وروسته  پ５ر )١٣٠٨ – ١٣٤٣ لمريز( ک３ مطبوعات په دولت 
پورې محدود وو. د ور＄پا１و په سر ک３ د "اصالح" ور＄پا１ه يو ＄ل بيا رامن％ته شوه چ３ 
لوم７ى ＄ل په ١٣٠٠ لمريز کال ک３ د بشير احمد او بيا وروسته د حافظ فيض محمد تر 
مشرۍ الندې چاپ５ده. وروسته د انيس )١٣٠٦لمريز(، ه５واد )١٣٢٦لمريز(، کابل ！ايمز 
)١٣٤٠ لمريز( او جمهوريت په نومونو ور＄پا３１ خپر４دې. همدارنگه په يو شم５ر واليتونو 
اتحاد، وړانگه، ستورى،  بيدار،  افغان،  پروان، طلوع  اتفاق اسالم،  اتحاد مشرقي،  د  ک３ 
بدخشان، نيمروز، هلمند، سنايي او کندوز په نومونو خپرون３ خپر４دې. په دې موده ک３ 
يو زيات شم５ر مجل３ او جر４دې هم خپر４دې چ３ هرې يوې ي３ خپل لوستونکي درلودل 
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او په زړه پورې موضوع －ان３ ي３ خپرول３. د افغانستان راډيو د لوم７ي ＄ل لپاره په ١٣١٨ 
لمريزکال ک３ خپرون３ پ５ل او ب５ال ب５ل پ７اوونه ３４ ووهل چ３ اوسني حالت ته رارس５دل３ 
ده. همدا راز د افغانستان د تلويزيون دستگاه د ١٣٥٧ کال په لوم７يو ک３ ازم５＋تي خپرون３ 
پيل ک７ې. د وخت په ت５ر４دو ي３ ورو، ورو خپرون３ د ور＄３ ＇و ساعتونو ته ورس５دې او 
اوس شپه او ورځ د ن７يوال３ شبک３ په مرسته خپرون３ کوي او د ن７ۍ په زياترو ه５وادونو ک３ 
ي３ مينه وال ننداره کوي. د ور＄پا１و، مجلو او جر４دو تر＇نگ د ＇رگندې اړتيا له مخ３ په 
١٣١٩هـ. ش. کال ک３ "باختر آژانس" رامن＃ ته او په فعاليت ي３ پيل وک７. باختر اژانس 
د خپلو خبرياالنو په واسطه له کابل او واليتونو ＇خه خبرونه را！ولول او د خپرولو لپاره ي３ 

راډ４وگانواو －２و نورو خپرونو ته ورکول.
که ＇ه هم په افغانستان ک３ د آزادو مطبوعاتو پيالمه د امير امان اهلل خان د واکمن９ مهال ته 
منسوبه ده، خو په حقيقت ک３ د مطبوعاتو ازادي ډ４ر د مخه د محمود طرزي په وسيله په 
"سراج االخبار افغانيه" ک３ پل３ شوې ده. سراج االخبار افغانيه د محمود طرزي د ازادۍ 
غو＊تن３ او پالن３ ډ４ر ＇رگند ثبوت دى چ３ په ب５الب５لو تدبيرونو ي３ خپل دغه ارمان ترالسه 
ک７ى دى. د دې ادعا د ثبوت لپاره په نوموړې خپرون３ ک３ د "حى على الفالح" په نامه د يو 
مضمون خپرول و چ３ په هغ３ ک３  ي３ د دربار د هيلو پر خالف د ه５واد خپلواکي اعالن 

ک７ې وه او په مقابل ک３ ي３ ٢٤ زره کابل９ روپ９ جريمه شوى او خپرونه مصادره شوې وه.
د امير امان اهلل خان د واکمن９ پر مهال د "انيس" په نامه د يوې خپرون３ پيل د مطبوعاتو 
له ازادۍ سره وت７ل شو. انيس د ه５واد د خپلواکو خپرونو د مخک（ په توگه په )١٣٠٦ 
لمريز( کال ک３ چاپ شو. انيس د وخت د پوليسو رژيم "د سرخ پوشو" غلو او جوارگرو په 
نامه تر ن５وکو الندې ونيو. په پايله ک３ ي３ د انيس اداره وت７ل شوه او چلوونکى ي３ محاکم３ 
ته وړاندې ک７اى شو. د انيس مسوول چلوونکي د خپل３ منطقي او مستدل３ دفاع له امله 
برائت وموند او د بيان او مطبوعاتو د آزادۍ د پلي کولو د اتل په توگه ي３ زموږ د خلکو له 
خوا تود هرکلى وشو. همدا راز د نسيم سحر، نداى خلق، انگار، وطن، ولس، نيالب او 
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... په نامه ازادو خپرونو فعاليت کاوه. د دې تر＇نگ د ١٣٤١ – ١٣٥٢ کلونو ترمن＃  په 
ه５واد ک３ شاوخوا  ٣٠ ازادو خپرونو فعاليت کاوه چ３ هرې يوې خپله تگالره او نشراتي 

مشي لرله.
پر ١٣٨١ لمريز کال په ه５واد ک３ د موقت３ او ورپس３ د انتقالي ادارې له راتگ وروسته د 
بيان او مطبوعاتو ازادي د دولت له خوا تضمين شوه. په دې بهير ک３ زيات شم５ر خپرون３، 
خبري رسن９، راډ４و گان３، تلويزيونونه او نورې وسيل３ رامن＃ ته شوې. د مطبوعاتو نوى قانون 
د افغانستان د پارلمان له خوا تصويب شو او په دې توگه ي３ د بيان او د مطبوعاتو آزادۍ ته الر 
هواره ک７ه. نن په ه５واد ک３ شاوخوا پن％ه سوه خپرون３، زيات شم５ر راډيوگان３ او شخصي 

تلويزيونونه او همدارنگه د لسو په شاوخوا ک３ خبري رسن９ په فعاليت بوخت３ دي.

د متن لن６يز
ولس  د  دنده  مطبوعاتو  ر＊تينو  د  ده.  ن＋ه  بيدارۍ  او  وي＋تيا  د  ولس  يو  د  مطبوعات 
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 چ３ پرمختللي ه５وادونه پرې د ن５کمرغ９ او سعادت لوړو 
پوړيو ته رسيدلي دي. په افغانستان ک３ مطبوعات په پرتله ييزه توگه اوږده مخينه لري.  
سيد جمال الدين افغان له ه５واده د وتلو پرمهال اميرش５رعلي خان ته د يو شم５ر سال 
مشورو په ل７ ک３ د شمس النهار په نامه د يوې خپرون３ د رامن＃ ته ک５دو سال ورک７ه. له 
هغه راوروسته مطبوعاتو په افغانستان ک３ پراختيايي بهير پيل ک７. د امير ش５ر علي خان د 
واکمن９ پر مهال د لوم７ي ＄ل لپاره د شمس النهار په نامه خپرون３ په خپر４دو پيل کوي. 
د مطبوعاتو بهير په ه５واد ک３ کله غ７ند او کله هم د يو زور او قوت په ＇５ر را＇رگند شو. 
په ب５الب５لو رژيمونو ک３ ي３ خپل３ ودې ته دوام ورک７. نن سبا په افغانستان ک３ د بيان او 
مطبوعاتو ازادي تضمين شوې ده. زيات شم５ر خپرون３، راډ４وگان３، تلويزيونونه، خبري 
رسن９، بر４＋نايي رسن９، ان＂رني او ويب پا３１ فعاليت کوي او د خلکو ارمانونه او هيل３ 
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خپروي. د يادون３ وړ ده چ３ رسن９ او 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

١ –  لس تنه زده کوونکي دې  په وار د ！ولگي مخ３ ته راشي او د رسنيو د ارز＊ت په 
اړه دې خپله پوهه او معلومات نورو زده کوونکو ته وړاندې ک７ي.

٢ -  يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او دې پو＊تن３ ته چ３ ول３ رسنيو 
ته د يو دولت د ＇لورم رکن په سترگه کتل ک８５ي؟ ＄واب ووايي. نور زده کوونکي دې په 

بحث ک３ برخه واخلي.
٣ – ！ول زده کوونکي دې "په ه５واد ک３ موجودې رسن９ او د هغوى تگلورى" تر نامه 
الندې په آزاد بحث ک３ برخه واخلي. لوم７ى دې د رسنيو رسالت او دنده ＇رگنده ک７ي او 
وروسته دې د هغو رسنيو په اړه خبرې وک７ي چ３ پ５ژني ي３. يو تن دې د غون６ې د منشي په 

توگه د بحث عمده ！کي او پايل３ له ＄انه سره وليکي او خپل رپوټ دې چمتو ک７ي.
٤ –  يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د بيان د آزادۍ د اړتيا په باره 
ک３ دې نورو ته معلومات وړاندې ک７ي. بل زده کوونکى دې د بيان د آزادۍ په اړه خپل نظر 

＇رگند ک７ي چ３ آيا د بيان آزادي ＇ه محدوديت هم لري او که نه؟
٥ – ＇و تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او په ه５واد ک３ دې د رسنيو د 

تاريخي بهير او پراختيا په اړه خبرې وک７ي.
٦ – ＇و تنه زده کوونکي دې په خپل ！ول／ي ک３ د يوې جريدې د جوړولو په اړوند 

خبرې وک７ي. د ＊وونکي په الر＊وونه دې په عملي اقدام الس پورې ک７ي.
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کورن９ دنده

    زده کوونکي دې د خپلو معلوماتو له مخ３ د اوسنيو رسنيو په اړه يو مخ ليکنه وک７ي. 
پورته لوستل شوى لوست دې په پام ک３ ونيسي. په بله ورځ دې د پ＋تو په درسي ساعت ک３ 

！ولگيوالو ته واوروي.

الندې شعر ولولئ او خوند ترې واخلئ:
زده ＇ه  هنر  له  سربازۍ  د  ملخى  هر 
دى پتن，  ＊ندي  سر  ک３  هنر  دا  په  چ３ 
دي نه  کرار  په  ماغزه  ي３  اوسه  تر  ال 
دى سن，  په  سر  وهلى  سره  ما  چ３  چا 
ک＂ه له  پر４وزي  ل７زه  په  ک３  خوب  په  ال 
تر غوږ زما د تورې شرن， دى چ３ د چا 
يم زه  هغه  －ورې  م３  دور  دا  په  که 
اورن， دى د  اي＋ى  په خاطر  داغ  چ３ م３ 
ک７ خيبر  ته  مغلو  و  م３  جهان  درست 
دى قلن，  وته  پ＋تانه  ي３  ＄اى  ＄اى 

              «خوشحال خان خ＂ک»

ن５کمرغه هغه ＇وک دى چ３ له خپل３ هرې خطا ＇خه 
نوې تجربه تر السه ک７ي.

          ))سقراط((
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لسم لوست 

ترکيب او له جمل３ سره د هغه توپير

په مخکنيو ！ولگيو ک３ مو گرامر پ５ژندلى دى. گرامر د ژب３ د جوړ＊ت د نظام علمي  
شرح３ ته ويل ک８５ي. گرامر د يوې ！اکل３ ژب３ د کلمو، جملو د رغاون３ او جوړ＊ت 
د قاعدو سيستم تشريح او ＇７５ي يا د ژب３ صرفي او نحوي جوړ＊ت او ساختمان  تر 
کتن３ او ＇７５ن３ الندې نيسي؛ يعن３ د يوې ژب３ د کلمو د تغيير او بدلون ب３２ او د هغوى 

ترکيب ، د جملو جوړ＊ت او ＇رنگوالى بيانوي.
په دې لوست ک３ په ترکيب باندې خبرې ک８５ي.

تاسو د ترکيب په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
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تر دې د مخه چ３ ترکيب وپ５ژنو، ＊ه به وي جمله وپ５ژنو. د جمل３ د پ５ژندلو لپاره د نحوې 
پ５ژندلو ته اړ يو.  نحوه هغه پوهنه ده چ３ د جملو، فقرو، عبارتونواو ترکيبونو د جوړ＊ت له 
قاعدو ＇خه غ８ي８ي. د جمل３ د اجزاوو قاعدې پک３  بيان او ＇رگندي８ي. په نحوه ک３ نحوي 
ترکيبونه او جمل３ د معنا او جوړ＊ت له مخ３ په پام ک３ نيول ک８５ي. جمله يوه عربي کلمه ده 
او مجموع３ ته ويل ک８５ي. جمله د الفاظو او کلمو داس３ ترکيب دى چ３ يو بشپ７ مفهوم افاده 

کوي. هغه توکي چ３ جمله ور＇خه جوړي８ي، د جمل３ اجزا ورته وايي.
نحوه په ！اکل３ ژب３ ک３ د گرامر د يوې برخ３ په توگه او په يوې جمل３ ک３ د کلمو د گرامري 
ترکيب د يو＄اى ک５دو طريقه، ترتيب او معنوي رابطه ＇７５ې؛ په دې معنا چ３ د 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 چ３ اجزا ي３ يو له بله سره ارتباط ولري. 
＇نگه چ３ د نحوې ＇７５ن３  د مطالع３ او ＇７５لو اصلي او اساسي مواد جمل３ دي، نو په همدې 
توگه د کلمو ترکيب هم د جملو په جوړ＊ت ک３ يو توکى يا يوه برخه گ２ل ک８５ي. لکه "هلک 
ولو４د." دا يوه ساده جمله ده چ３ له دوو اساسي برخو ＇خه جوړه شوې ده. لوم７ۍ برخه ي３ 
"هلک"  د جمل３ مبتدا )فاعل - مسند اليه( او دويمه برخه ي３ "ولو４د" د جمل３ خبر )فعل-
مسند( دى. که چ５رته په همدې جمل３ ک３ د جمل３ له فاعل "هلک" سره ＄ين３ کلم３ چ３ 
نحوي رابطه سره ولري، يو＄اى شي، په دې وخت ک３ دغه 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 کلم３ له يو بل سره نحوي 
رابطه لري او په پورتن９ جمله ک３ له "هلک"  سره د مبتدا په توگه را＄ي. دې ته  "ترکيب، 
غون６ يا عبارت" وايي. همدارنگه له "ولويد" سره چ３ د جمل３ "خبر، فعل يا مسند" دى، يو 
شم５رنورې کلم３ يو＄اى شي او نحوي رابطه سره ولري، لکه: "سخت ولويد. په زوره ولو４د. 

وران ولو４د. ب３ ＄ايه ولو４د." د جمل３ دويمه اساسي برخه )خبر( جوړوي.
په پورته اسمي ترکيب ک３ گورو چ３ "هلک" د ترکيب اصلي جزء دى او له خپلو اړوندو کلمو 
سره يو اسمي غون６ بلل ک８５ي. په دويمه برخه ک３ "ولو４د"  د فعلي ترکيب اساسي برخه ده؛ 
نو ＄که فعلي ترکيب )غون６( ورته وايي. اسمي او فعلي دواړه ترکيبونه په ＄انگ７ې توگه بشپ７ 
مطلب نشي رسوالى. يوازې د يو غون６ په راوړلو معنا نيمگ７ې پات３ ک８５ي. ترکيب د معنا او 
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جوړ＊ت له مخ３ ب５ل ډولونه لري.
ترکيبونه د معنا او مفهوم له مخ３ له کلمو سره يو شى گ２ل ک８５ي، مگر توپير ي３ دا دى چ３ 
ترکيبونه مرکب مفهومونه ＇رگندوي او د نومونو او فعلونو معناگانو ته زياته ！اکل３ او مشخصه 

ب２ه ورکوي. په دې توگه ويالى شو.
�ترکيب له دوو يا زياتو خپلواکو يا ناخپلواکو کلمو ＇خه جوړي８ي، t

�په ترکيب ک３ يوه کلمه د بل３ تابع گر＄ي، t
�په ترکيب ک３ د کلمو تر من＃ نحوي رابطه ！ينگي８ي، t

�ترکيب د کلم３ په پرتله پراخ او مرکب مفهوم ＇رگندوي، t
�د جمل３ او ترکيب تر من＃ توپير او ب５لوالى اړين دى. t

د جمل３ او ترکيب تر من＃ توپير
د جمل３ او ترکيب تر من＃ خاص توپير شته.  هغه ＄انگ７تيا چ３ د جمل３ په جوړ＊ت ک３ 
موجوده ده، په ترکيب ک３ نه 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 ب５لگ３ په توگه، په بشپ７ه او 
پوره جمل３ ک３ مبتدا او خبر  او همدارنگه د هغوى اړوندې برخ３ ＄اى لري، خو په ترکيب 

ک３ دغه برخ３ نيمگ７ې وي. 
په پ＋تو ک３ ترکيبونه په دوو ډلو )اسمي او فعلي( برخو بيل８５ي. هره برخه بيا په خپل وار په جال 

جال ډلگيو و４شل ک８５ي.
اسمي ترکيبونه: دا هغه ترکيبونه دي چ３ د ترکيب اصلي او اساسي برخه ي３ نوم وي. دا اسمي 

ترکيبونه په جمله ک３ د مبتدا په برخه ک３ را＄ي.
اسمي ترکيبونه په اضافي ترکيب، توصيفي ترکيب، عددي ترکيب اونورو و４شل شوي دي.

فعلي ترکيبونه، هغه ترکيبونه دي چ３ د جمل３ د خبر په برخه ک３ را＄ي.

اصطالح له ترکيب سره توپير لري. اصطالحي واحدونه هغه تعبيرونه دي چ３ هر ولس ي３ 
د خپل ژوندانه په چاپ５ريال ک３ د خپلو دودونو، اخالقو او روحياتو په چوکاټ ک３ په خپله 
ژبه ک３ کاروي. دا واحدونه نه يوازې په خبرو اترو ک３ استعمالي８ي، بلک３ په ليکنه ک３ هم 
کارول ک８５ي.  اصطالح گان３ که له يوې خوا نه د ژب３ د لغوي برخ３ بشپ７وونکي دي، له بل３ 
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خوا يو ادبي خوند او رنگ هم لري. په ژبه ک３ دا ترکيبونه ＄انته جال او ب５ل３ ＄انگ７تياوې 
لري، يعن３ نحوي ترکيبونه او ژبن９ اصطالح گان３ يو تر بله توپير لري. 

ډول  ژبني خاص  او  ژب３ خاص عنصر  د  ترکيبونه دي چ３  ژبني  ډول  يو  گان３  اصطالح 
＇رگندونو ته ويل ک８５ي. اصطالح گان３ د زمان３ په اوږدو ک３ د خلکو له خوا من％ته راغلي 
او په ژبه ک３ ثابت لغوي ترکيبونه دي. ددغو ترکيبونو برخ３ دومره ثابت３ او ！ينگ３ اړيک３ 

سره لري چ３ ب５لول ي３ گران کار دى.
اصطالح گان３ د خبرو کولو پر مهال سمدالسه نوي نه جوړي８ي چ３ د کوم ！اکلي مطلب 
د ＇رگندولو لپاره ور＄ن３ کار واخيستل شي، بلک３ په جوړ شوي ډول د ژب３ د ويونکو په 
حافظه ک３ ساتل 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 الس لرل، الر وهل، ژبه کول، پ＋ه نيول، 
زړه خوړل، له خوشحال９ نه په جامو ک３ نه ＄اييدل، تر بوسو الندې اوبه ت５رول، جگ لو 
کول، سر ！کول، سر تندى وهل، خوا س７ول، سور او شين او＊تل، زړه تشول، غم خوړل، 
الس اخيستل، تار اچول، د اسمان ک، نوک او ورۍ، د لس＂وني مار، د غاړې غور، د 

ش７ومبو مچ.

اصطالح گان３ د معنا او جوړ＊ت له مخ３ دا الندې ن＋３ لري:
١_ ثابت داخلي ترکيب چ３ په گ６ه يو عمومي معنا او مفهوم ＇رگندوي. په اسمي او فعلي 
ترکيبونو ک３ ي３ اهميت يو شان دى. اصطالحي فعلي ترکيبونه که ＇ه هم د مرکبو فعلونو په 
＇５ر ＊کاري، خو له مرکبو فعلونو ＇خه توپير لري، ＄که په ثابتو فعلي ترکيبونو ک３ له ！ولو 

ترکيبونو سره گ６ه عمومي معنا ورکوي.
لغوي  خپله  ک３  ترکيب  ثابت  يو  په  جوړي８ي چ３  توکو ＇خه  هغو  له  گان３  اصطالح   _٢
معناله السه ورک７ي. که چ５رته ددغه ثابت ترکيب واحدونه ب５ل ب５ل معنا شي، نو خپله ！اکل３ 

اصطالحي معنا له السه ورکوي.
د ب５لگ３ په توگه، "الر وهل"، "ژبه کول"، "غم خوړل"، "زړه خوړل". که ددغو ب５لگو هره برخه 
يعن３ هر يو توکى ي３ په جال جال توگه معنا ک７و، نو بيا هغه خاصه او！اکل３ معنا نه ورکوي. ＄که 
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"الر وهل" ک３ د تگ معنا پرته ده. په لغوي معنا ک３ ي３ "الر" او "وهل" کوم معنوي ارتباط سره 
نه لري. يا ژبه او کول سره جال مفهومونه دي. 

٣_ له ترکيبوونکو توکو＇خه عمومي معنا الس ته را＄ي؛ يعن３ ！ول ترکيب د يو واحد مفهوم 
په توگه معنا ورکوي.

٤_ په اصطالحي واحدونو ک３ ＄ين３ محاورې او متلونه هم راتالى شي او همدارنگه د 
ليکوالو او پوهانو غوره ويناوې هم پک３ شامل３ دي، لکه:

پوره ورک دې ک７ه دوه کوره. د کبر کاسه نسکوره ده.
٥_ اصطالح گان３ ！کي په ！کي نه ژباړل ک８５ي.

٦_ هره ژبه جال او خاص اصطالحات لري.
٧_ اصطالحي توکي د خپلو معنوي ＄انگ７نو له مخ３ له نورو ازادو ترکيبونو سره توپير لري.

٨_ په ژب３ ک３ دغه ترکيبونه ثابت وي، نوي نه جوړي８ي.
٩_ اصطالحي توکي د نورو ازادو لغتونو په ＇５ر د ژب３ په لغوي سيستم ک３ موجود وي.

د متن لن６يز:
ترکيب، اصطالح او جمله ب５ال 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 چ３ يو بشپ７ مفهوم افاده کوي. هغه توکي چ３ جمله ور＇خه جوړي８ي، د 
جمل３ اجزا ورته وايي. ترکيب د دوو يا زياتو )خپلواکو او نا خپلواکو( کلمو له يو＄اى 
ک５دو ＇خه عبارت دى چ３ اجزا ي３ يو له بله سره ارتباط ولري. د کلمو ترکيب د جملو 
په جوړ＊ت ک３ يو توکى يا يوه برخه گ２ل ک８５ي. ترکيب او اصطالح د کارون３ خپل 
خپل ＄ايونه لري. ترکيب رامن％ته ک８５ي او اصطالح －ان３ رامن＃ ته شوې کلم３ دي، 
په ！ولن３ ک３ خپل３ ＄انگ７ې او ！اکل３ معناگان３ لري. اصطالح د يو مطلب د ＊ه بيان 
لپاره کارول ک８５ي. ترکيبونه او اصطالح گان３ د يوې ژب３ د فرهنگ د ب６اين３ ＇رگندوى 

دي.
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١_ زده کوونکي دې پر پن％و ډلو وو４شل شي. هر يوه ډله دې په وار د کلم３،  ترکيب، 
اصطالح، متل  او جمل３ پ５ژندنه وک７ي. ب５لگ３ دې راوړي. د هرې ډل３ استازى دې خپل 

معلومات نورو زده کوونکو ته وړاندې ک７ي.
٢_ يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او په ژبه ک３ دې د اصطالح گانو او د 

هغ３ د پانگ３ او ژبني ارز＊ت او ب６اين３ په اړه نورو ته معلومات ورک７ي.
٣_ يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د ！ولو زده کوونکو په گ６ه مرسته دې 
د پ＋تو اصطالح گانو يو ل５ست پر تخت３ وليکي. ！ول زده کوونکي دې هغه په خپلو کتابچو 

ک３ يادداشت ک７ي.
٤_ يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي په وړاندې اصطالح گان３ د معنا او جوړ＊ت له مخ３ 

نورو ته بيان ک７ي.
په ＇و ډوله  ترکيبونه  په پ＋تو ک３  او  توپير موجود دى  ترمن＃ ＇ه  او ترکيب  ٥_ د جمل３ 
دي؟  دوه تنه زده کوونکي دې په خپله گ６ه مرسته نورو زده کوونکو ته په دې اړه ＇رگندون３ 

وک７ي.
٦_ جمله له ＇و برخو ＇خه جوړه شوې ده؟ يو تن دې پرې خبرې وک７ي.

    
زده کوونکي دې په خپله خو＊ه يوه موضوع و！اکي. د هغ３ په ليکلو ک３ دې اصطالح 
گان３ وکاروي. د ليکن３ په پاى ک３ دې يو شم５ر اصطالح گان３ را！ول３ ک７ي چ３ په ！ولگي 

ک３ نه وي ويل شوي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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يوولسم لوست

په پخوانيو ！ولگيو ک３ مو د نظم او نثر په اړه معلومات تر السه ک７ي دي. نثر خپل 
جوړ＊ت لري او نظم خپل. نظم هغه وينا ده چ３ وزن او قافيه ولري. مثنوي، بولـله 
)قصيده(، غزل، رباعي، قطعه او نور د نظم ب３２ دي. دلته پر قصيدې، د هغ３ پر 
تر دې د مخه چ３ قصيده  پر مخينه غ８ي８و.   په پ＋تو ک３ د قصيدې  او  جوړ＊ت 
وپ５ژنو، ＊ه به دا وي چ３ شيخ اسعد سوري وپ５ژنو چ３ په پ＋تو ادبياتو ک３ ي３ قصيده 
د لوم７ن９ معلوم３ قصيدې په توگه پ５ژندل شوې ده. د قصيدې په اړه ل８ معلومات 

لرو، هغه هم د پ＂３ خزان３ په واسطه تر موږ را رس５دلي دي.
_ تاسو ＇ه فکر کوئ چ３ د يوې قصيدې د بيتونو ډ４ر ل８ شم５ر به ＇و وي؟

پ＋تو قصيده: شيخ اسعد سوري



64

په حواله  ک＂ه  ليکوال، شيخ  د  پ＋تانه"  "لرغوني  د  "تاريخ سوري" ＇خه  له  پ＂ه خزانه 
ليکي چ３ اسعد سوري په غور ک３ استوگنه درلوده. هلته د سوري کورن９ په دربار ک３ د 
درناوۍ وړ يو شاعر و. د پالر نوم ي３ محمد و. په ٤٢٥ هجري کال ک３ په بغني )د هلمند 
د زمينداور سيمه( ک３ م７ شو. نوموړى ډ４ر ＊ه شاعر و. کله چ３ سلطان محمود غزنوي پر 
غور بريد وک７ او له امير محمد سوري سره ي３ جگ７ه ون＋ته، نو امير ي３ د آهنگرانو په سيمه 
ک３ کالبند ک７. دغه مهال شيخ اسعد هم د هغه ＄اى په کوټ نوم３ سيمه ک３ و. سلطان 
محمود غزنوي امير محمد سوري له ＄انه سره بندي غزني ته يوړ. امير محمد سوري له 
ډ４ره غيرته په بند ک３ م７ شو. شيخ اسعد سوري چ３ د اميرمحمد سوري دوست و، د هغه 

پر مرگ يوه بولـله وويله.
！ولو دويمو  تر يوې مطلع الندې ويل ک８５ي. د  ته وايي چ３  يا قصيده هغه نظم  بولـله 
نيم بيتيو قافيه ي３ د لوم７ي بيت له قافي３ سره يوشان وي. اوږده او ډول ډول مضامين پک３ 
راوړل ک８５ي. د بيتونو شم５ر ي３ له شپاړسو ＇خه نيول３ بيا تر دوو سوو پورې رس８５ي. عموما 
تشبيب  په  معموًال  قصيده  بيان８５ي.  پک３  موضوعات  اوږده  نور  او  پند  ويرن３،  ستاين３،  د 
پيلي８ي. تشبيب د قصيدې لوم７ني بيتونه دي چ３ د قصيدې له اصلي موضوع ＇خه بهر 
د بل３ موضوع په اړه؛ په ＄انگ７ې ډول د ＄وان９ او په هغ３ پورې د اړوند حالت، لکه د 
مين３ او طبيعت په ستاين３ ک３ ويل ک８５ي. له تشبيب وروسته په قصيده ک３ اصلي موضوع 
په تفصيل سره بياني８ي. قصيده پ＋تو ادبياتو ته له اسالم وروسته راغله او ډ４ر ژر د پوخوالي 

کچ３ ته ورس５ده.
د پ＂３ خزان３ له 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 السه شوې. په دې ل７ 
ک３ د پ＋تو معلومه لوم７ۍ قصيده هم تر السه شوه. دغه قصيده د شيخ اسعد سوري قصيده 
وه چ３ د اميرمحمد سوري په م７ينه ي３ ويل３ وه. دا هم ＇رگنده شوه چ３ په غور او غزني 
ک３ د دې پ５ر موجودو شاعرانو قصيدې ويل３ وې او دغه فن مخ په بشپ７تيا او پوخوالي روان 
و. له بل３ خوا قصيده يوه داس３ وسيله وه چ３ د پاچاهانو د خو＊９ غون６ې پرې تودې شوې 
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وې. د خپگان او غم پر مهال هم ويل ک５دې او دومره سوز او گداز به په ک３ موجود و چ３ 
د کا１و زړونه به ي３ هم ويل３ کول. کله ناکله به ي３ ＄وانان د جگ７ې په ډگر ک３ مبارزې ته 

هم رابلل.
همداس３  هم  قصيده  پ＋تو  د  دي.  وهلي  پ７اوونه  ډ４ر  قصيدې  ک３  اوږدو  په  تاريخ  د 

درواخلئ چ３ د موضوع له مخ３ ي３ ب５ل ب５ل اړخونه لرلي دي.
د غوريانو او سوريانو په پ５ر ک３ که ＇ه هم پ＋تو قصيده د پاچاهانو د مدح３ اوستاين３ په 
خدمت ک３ والړه وه، خو بيا ي３ هم پ＋ه له پ＋تني چاپ５رياله بهر اي＋３ نه ده. د شيخ اسعد 
سوري  قصيده له هغو قصيدو ＇خه ده چ３ سارى ي３ موږ په هغه وخت ک３ نه وينو. د 
غوريانو په پ５ر ک３ پ＋تو قصيدې په فني او ادبي لحاظ د خپل وخت په قصيدو ک３ لوړ دري＃ 

خپل ک７ى دى.
د شيخ اسعد سوري په قصيده ک３ ملي او ！ولنيز احساسات له ورايه بري＋ي.

نوموړې قصيده په الندې ډول ده:

لــــه چــــــارو ＇ــــه وکــــــ７م کـــوکـــار فـــلـــک  د 
ـــه بــهــار ـــدي پ ـــوي هـــر گـــل چـــ３ خـــان ـــول زم
ــا ــا غــــوړ４ــــده وک ــدي ــي ـــه ب ـــ３ پ ـــر غـــ＂ـــول چ ه
ـــار* ـــه ن ــــار پ ـــدي ن ـــان ـــ３ پـــا１ـــ３ ک ــــــژوي ي ر４
کا شــنــه  ＇ــپــ５ــ７ه  فــلــک  د  مــخــونــه  ډ４ــــر 
ـــــدې زار ـــر خــــــاورو الن ـــا ت ـــه ک ـــرون ــــر س ډ４
ــ７ سي ــه ســـره خـــول پــر４ــبــاســي م ــن ل ــم د واک
ـــوى کــانــدي خــونــخــوار ــ３ ت ــن د بــ３ وزلــــو وي
ک３ ＄نگلو  ـــي  رپ زمــــري  ــ３  ي ــه  ــرم ب ــه  ل ــ３  چ
جــبــار تــــ５ــــرو  ډاري  ــــ３  ي ـــــه  اوکـــــوب ــــه  ل
ـــورو ـــل ژوب د  ډال  ــي  ســکــ２ ــى  ــش غ ـــ３  ي ـــم  ه
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پـــه ډار کـــانـــدي  رســـتـــمـــان ＄ــنــ３ ＄ــغــال 
غ＋تليو ـــه  پ ـــ８ي  کـــ４８ ـــه  ن مــــالوې  ـــ３  ي چـــ３ 
گـــــذار؟ کــــــاري  ＇ــــه  وکـــــا  پــــر  فـــلـــک  دا 
ـــه بــرمــه ــي ل ــاس ــب ــر４ ـــ３ پ ـــرد＊ـــت ي ـــه يــــوه گ پ
ــ３ سپار ي ــه  ن لــيــنــدۍ وي  ــه  ن غــشــي،  ــ３  ي ــه  ن
فلکه! اې  ـــدې  ـــان ک ــم  ــل ظ ＇ـــه  تـــ５ـــرى  ＇ـــه 
ــه خــار ــ３ ل ــل ب ــه دى هــ５ــ＆ گ ــه الســـه ن ســتــا ل
ــه ــراړي پــه زړه ک ـــ７ې  نــه ک ـــور  ل ـــو،  ـــرژل وي پــه 
نــــاتــــار ـــــم  غ د  اوروې  ـــيـــو  ـــل ـــت ن ـــــر  پ
＄ــوره ــه  ل ستا  نسته  زړه  ــه  پ مــ３  روغـــى  ه５＆ 
ـــار ي لـــــه  ـــن  ـــي م ژړ  ژړا  پـــــه  ـــوې  ـــل ـــ５ ب
ــ％ــو اوري ــه  ل او＊ـــ３ ＇ــا＇ــي  * دې  تــ５ــريــو  ــه  ل
شنار ــه  ل ســتــا  ورټ  ورټ  ــه  پ ژاړي  چين３ 
ــورې ــه ل ــه ب ــه ＄ــــوره ن ــ３ ل ــل ــه الس واخ ــه ب ن
ـــرار ـــه ت ـــ３ وزلـــــو ل ـــه ب ـــال کـــــ７ې، ل ـــه م ـــه ب ن
ــدې ــان ب ــچــا  هــ５ ـــه  پ وســـو＄ـــوې  زړه  ـــه  ب ـــه  ن
ــــوزې لـــه گـــرد＊ـــتـــه لـــه مـــدار ــــر４ نـــه بـــه پ
مينه بــــل  لــــه  مـــيـــن  کـــــ７ې  بــــه وصـــــل  نــــه 
افــــگــــار د  ！ــــپــــونــــه  ـــــ３  ـــــل درم ـــــه  ب ـــــه  ن
ـــل زگــ５ــروي کا ــه ژوب ــرات پ ــه الســـه دي  ل ســتــا 
ــــار ＄ــار ــــــه پـــه ＄ هـــر پــلــو تـــه ！ــپــي زړون
ــو ــي ـــدې مـــرانـــدې د زړگ ـــان ــه غـــو＇ـــ３ ک ــل ک
ـــار ــــ３ وگــــــــ７ي هـــو＊ـــي ــــاس کـــلـــه تـــ５ـــر ب
ـــــر نـــازولـــيـــو کـــلـــه ！ـــکـــى واچـــــــــوې پ
چــار نمن％ي  د  گـــر４ـــوان  ـــ７ې  ک ــري  ــ５ ＇ کــلــه 
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ـــو ـــالزون ــــه پ ــــوې واکــــمــــن ل ــــور＄ کـــلـــه غ
ــوې پــــه خـــــــاورو کــــ３ بـــــادار ــن ــ５ ــ＋ کـــلـــه ک
وويشت غشى  يــو  بيا  نــن  دې  زړونـــو  پــر  ــوږ  زم
ــــزار ه ـــي  ـــش غ دې  ــــه  پ ژوبـــلـــلـــه  ودې 
ـــه پــاســه ـــر４ـــوت ل ـــانـــدې ويــــر پ ـــو ب ـــر ســـوري پ
دار ـــل  ب ـــه  پ والړى  چـــ３  واکـــمـــن  مــحــمــد 
مير＇منو د  الس  ـــه  پ اســيــر  ســـو  وار  ـــو  ي
وار بــــل  لــــه  ـــر  ـــب ق وکــــــ７  يــــ３  انــــتــــقــــال 
و أهنگران  ودان  ــــ３  ي ــــاو*  ــــم س ــــه  پ
ـــر درســـــت جـــهـــان او＇ــــار ــيــکــنــه و پ ـــه ！ پ
ک＋５وت الس  پـــه  ـــورو  ـــل ژوب د  مــحــمــود  د 
ـــلـــوار ــــه ت ـــلـــى پ ـــات ــــ３ ب ــــه ي چــــ３ غـــزنـــه ت
＄ــکــه: ده  مــ７يــنــه  قــيــد  لــــره  ــو  ــي ــال ــگــي ــن ن
الر دې  پـــر  تـــه  هــســک  ــه  ــل ــوت وال يـــ３   * ســـه 
ـــره کا ـــ３ غــــوره خــــــاورې، هـــدي ـــر نــــ７ۍ ي ت
＇ـــوار وي  کــلــه   * بــ５ــ７يــو  پـــه  زمـــريـــو  د 
* سول نــمــري  ــور  ت وگـــ７ي  ــور  غ د  ــر  وي پــه دې 
＊ــار د  ـــه  ســـول ـــاره  ـــي ت ــــا  ر１ ـــــر،  وي دې  ـــه  پ
ــو لـــه دې غــرون ـــ３ او＊ــــ３  ــي ر１ ــا＇ ــــوره ＇ گ
هــار شـــور  پـــه  لـــي  ســـانـــدې   * ــى  ــگ ــ７ون ک دا 
ده ــا  ــدي ــ５ ب د  غــــرونــــو،  د  ـــــا  زرغ ــه  ــغ ه ـــه  ن
ــار ــه ــ＂ ک دى  ـــا  ـــس م پــــه  زرکــــيــــو  د  نــــه 
ـــول بــيــا زرغـــونـــ５ـــ８ي پـــه ال＊ــونــو نـــه غـــ＂
ــهــســار ـــي بـــيـــا مـــســـ５ـــده کــــا پــــه ک ـــام نــــه ب
د مشکو کـــــاروان  را＄ــــي  بــيــا  غــرجــه  ــه  ل ــه  ن
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ــ３ د شــار ــوپ ــا ج ــي نـــه رادرومــــــي غـــور تـــه ب
ــه ــن ــوي ت او＊ــــــ３  تــــــودې  اوره  پـــســـرلـــي  د 
ــار ــث ـــــ７ي ن ــــه ک ـــســـان ن ـــي ــــه ن ـــرې ب ـــل ـــرغ م
نــ７يــه ـــه  ل والړ  )مــحــمــد(  چـــ３  ＇ـــه  ـــه  پ دا 
ـــوار ــــول ســـوگ ــــور ！ پـــه ويـــرنـــه يـــ３ ســـو غ
لتو پـــه  د ســـور  ــه ســـور  ــغ ه نـــه ＊ــکــار４ــ８ي 
ــــار دي دې  ــــر  پ ـــمـــر  ل هـــغـــه  ـــ５ـــ８ي  ＄ـــل ــــه  ن
ــه ــو پـــه نــ）ــا پــکــ３ خــنــدل ــي ــجــل چـــ３ بـــه ن
ــار ــت ـــــ０ کـــتـــار ک ــــا ات ــو ک ــل ــغ ــ５ ــــه پ ــــ３ ب چ
ک＋５وست واکــمــن  د  ــار  ــات ن ــر  وي ــه  پ ــور  غ هغه 
ـــور اړ ـــور ســو د جــانــدم غــونــدې س هــغــه غ
وکا دې  ــ３  چ فلکه  اى  ــه  س مـــات  دې  الس 
ــ３ ＊ــکــار ــن ــ７ي ــــرى د م ـــدې زم مــحــمــد غـــون
ــ３؟ ي والړ  ال  ولــــ３  ــه!  ــک ــل ف زړگـــــى  ــن  ــي ش
ــار؟ غــب ــوئ  ــس ن ＇ـــه  پـــه  غـــرونـــو  ـــور  غ د  اې 
ـــوزې؟ ـــر４ ـــه پ ـــو ن ـــ８دل ـــه ر４ ــ３! ولــــ３ پ ــک ــ％ م
شعار: دا  ســي  ورک  چــ３  ســه!  بــانــدې  النــدې 
ــه جهانه ل ــمــن ＄ــي  ــدې واک ــون ـــري غ چــ３ زم
ــرار ــدې ق ــان ـــ７ۍ ب ــه ن ـــ７ي پ ــه ک ــ３ ＇ـــوک ن چ
وې! لــمــر  غـــور  د  ــحــمــده(  )م اى  ــا  ت ــه  پ ــخ  س
ســار ــــدل  ع د  ســتــا  وي  نـــه  بـــه  ــــ７ۍ  ن پـــه 
سوې مــ７  کــ３  ننگ  ــه  پ والړ  وې  ننگه  ــر  پ ــه  ت
ـــان جــار هـــم پـــر نــنــگــه دې پـــه نــنــگــه کـــا ＄
سول ويرمن  کاندي  وير  تگ  په  دې  ســوري  که 
ــا پـــه ！ــبــار ــا پـــه نـــوم ســت ـــــاړي ســت هـــم بـــه وي
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واکــمــنــه زمــــوږ  ـــون  ت وه  دې  کـــ３  جــنــت  پـــه 
ــار ــف غ د  لـــــور  ډ４ـــــر  وي  دې  تــــا  پــــه  هــــم 

*     *     *
*نار په نار: په اصل ک３ په 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
* ک７ونگى: ＄７وبى

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 ک３ اوږده مخينه لري. قصيده 
معموًال په تشبيب پيلي８ي. تشبيب د قصيدې لوم７ني بيتونه دي چ３ د قصيدې له 
اصلي موضوع ＇خه بهر د بل３ موضوع په اړه د طبيعت د ستاين３ او يا هغ３ ته  پر 
ورته موضوع  پيلي８ي.  قصيده پ＋تو ادبياتو ته له اسالم وروسته راغله او ډ４ر ژر د 
پوخوالي کچ３ ته ورس５ده. د ادبي تاريخ له پا１و ＇رگندي８ي چ３ قصيده په پ＋تو ک３ 
پخوا هم موجوده وه او د خپل پوخوالي پوړۍ ي３ وهلي وې. د شيخ اسعد سوري 
قصيده د پ＋تو قصيدو په تاريخ ک３ د 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 م７ين３ په وير 

ک３ ويل３ ده.
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١_ زده کوونکي دې پر ＇و ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ډل３ د غ７و په مرسته په پ＋تو 
ک３ د 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.
٢_ يو تن زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، د تشبيب په اړه دې ＇رگندون３ وک７ي 

او ب５لگه دې په متن ک３ د قصيدې له مخ３ ولولي.
٣_ يو بل زده کوونکى دې ！ولگي مخ３ ته راشي او د شيخ اسعد سوري د قصيدې د متن 

اصلي ويرنه دې ولولي او د هغ３ په اړه دې ＇رگندون３ وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې په پورته قصيده ک３ د شيخ اسعد سوري ملي او ！ولنيز احساسات په 

گوته ک７ي او د هغو په اړه دې خبرې وک７ي.
٥_ زده کوونکي دې په پورته متن ک３ اسمي ترکيبونه و－وري او ودې ي３ ليکي.

٦_ د ترکيب او جمل３ پر توپير دې ＇و تنه زده کوونکي خبرې وک７ي. نور دې ورته غوږ 
ک８５دي.

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 مقال３ په توگه دې په بله ورځ په ！ولگي ک３ په وار ولولي.

فعاليتونه

کورن９ دنده

د دروغجن سزا دا ده چ３ ＇وک ي３ پر 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 خپل３ استوگن３ 
لپاره يو ＄اى ！اکي. انسانان په کلو، بان６و او ＊ارونو ک３ اوس８５ي. هر شى چ３ د 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 
د خپل  ژوو  يو شم５ر  په ＄ينو حالتونو ک３  لري.   اوسيدو چاپ５ريال  د  خپل ＄انته 
پوستکي رنگ د اړونده چاپ５ريال له رنگ سره يوشان ک７ى. موخه ي３ له زيان ＇خه د 
＄ان ژغورل او پاي＋ت دى. تر ！ولو اړينه داده چ３ چاپ５ريال بايد د ژوند ！ول３ اړتياوې 

په داس３ توگه تامين ک７ي چ３ موجوديت او دوام ي３ له گواښ سره مخامخ نشي.
＇خه  گواښ  له  رس５دو  ته  پاى  د  توکي  اړين  چاپ５ريال  خپل  د  شو  کوالى  ＇نگه 

وژغورو؟



72

د ژوند کولو ＄اى ته چاپ５ريال وايي. په دې ک３ د يوه ژوندي موجود شاوخوا ！ول شيان او توکي 
چ３ په يو ډول نه يو ډول ي３ ژوند تراغ５ز الندې راولي، شامل دي. د انسان د ژوند په چاپ５ريال ک３ 
د هغه کور، د کور شاوخوا، اوبه، ＄مکه، چمنونه، ون３، باغونه، سيندونه، غرونه، ＄نگلونه او 
داس３ نور 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 )١٣٨٨ لمريز 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 ک３ له دوو سوو زرو ＇خه زيات زياتوالى 
رامن＃ ته ک８５ي.  د نفوسو دا زياتوالى پر چاپ５ريال اغ５ز کوي؛ هغوى د استوگن３ ＄اى ته اړتيا لري؛ 
اوبه اوخواړه غواړي؛ جام３، پو＊اک او درمل غواړي؛ ＊وون３ او روزن３ ته اړتيا لري او په سلگونو 
نورې داس３ اړتياوې. په داس３ حال ک３ چ３ د چاپ５ريال يو شم５ر توکي د نفوسو په ＇５ر نه زياتي８ي 
او موجوده اندازه ي３ د لگ＋ت له مخ３ پاى ته رسي８ي، لکه: ون３ او ＄نگلونه )که ووهل شي او 

نور ي３ پر ＄اى ک＋５ننول شي(، کاني ز４رم３، کرنيزې ＄مک３ او نور.
په چاپ５ريال ک３ ژوندي او ناژوندي موجودات شته. ژوندي موجودات په خپل من＃ او همدارنگه 
له ناژونديو موجوداتو، لکه: خاورې، اوبو، گازونو او نورو سره  متقابل３ اړيک３ لري. دا اړيک３ د 
ژوند چاپ５ريال ته ډ４رې اړين３ دي. د ايکو سيستم دا اړيک３ ＇７５ي. هغه سيستم چ３ د ايکو سيستم 

)Eco System( ＇７５ي، د ايکولوژۍ )Ecology( په نامه يادي８ي.
د چاپ５ريال د پاک ساتن３ موضوع په روان３ پ７５ۍ ک３ د ！ولو اوسيدونکو د اند４＋ن３ وړ گر＄５دل３. 
زموږ د ژوند چاپ５ريال ورځ په ورځ کک７ي８ي او د ژونديو موجوداتو ژوند له گواښ سره مخ کوي. 
ننن９ ن７ۍ د بشري تمدن د پرمختگ، د معاصرې ！کنالوژۍ پر پراختيا او د نفوسو د زياتوالي له 
امله په ＄مک３ او هوا ک３ د کک７تيا له ستونزو سره مخامخ شوې ده. د روغتيايي رپو！ونو له مخ３ 
د همدې کک７تيا له امله د ن７ۍ د نفوسو په سلو ک３ شل ب５ال ب５ل３ ناروغ９ گوا＊وي. جگ７ې او 
په جگ７و ک３ د مختلفو وسلو کارول يو بل گواښ دى چ３ چاپ５ريال کک７وي. په جگ７و ک３ د 
＄نگلونو له من％ه وړل، د کروندو او اوبو زهري کول او داس３ نور هغه کارونه دي چ３ د ژوند ک７ۍ 

تنگوي او ستونزې زي８وي.
په  او صنايعو  ！کنالوژۍ  د  ستونزه  دا  ده.  کک７تيا  اوبو  د  ستونزه  مهمه  ډ４ره  بله  يوه  پ５ر  اوسني  د 
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پرمختگ ال پس３ پراخه شوې ده. د نوي صنعت لپاره د سکرو ډبرې او ت５ل انرژي توليدوي. د دې 
توکو زياته کارونه چاپ５ريال، په ت５ره بيا اوبه او ز４رم３ کک７وي.

     کوالى شو د باغونو، شنو سيمو، پارکونو او د سيل د ＄ايونو د جوړولو له الرې خپل چاپ５ريال 
خوندي ک７و. د شنو سيمو جوړول ژوندي موجودات له گواښ ＇خه ژغوري. ＄نگلونه چ３ په 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، بلک３ په هغه ک３ د موجودو ژوو ژوند ته هم سترگواښ بلل ک８５ي.
د چاپ５ريال ساتنه د يو ＄انگ７ي شخص، يا ！ولن３ او کوم３ موسس３ کار نه دى. دا د هر چا دنده 
ده چ３ په خپل وار، له خپل نژدې چاپ５ريال، کور، ＇خه نيول３ بيا د خپل ＊ار او پارکونو د پاکولو 
له الرې 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 ！اکل３ اندازه گ＂ه اخيستل، د هغو توکو ل８ کارول يا نه کارول 
چ３ لوگي ي３ هوا  کک７وي او ډ４رې نورې هغه الرې چارې دي چ３ هر＇وک کوالى شي تر خپل３ 

وس３ پورې ي３ عملي ک７ي او په دې توگه د چاپ５ريال د کک７تيا مخه ونيسي.

د متن لن６يز:
هر هغه ＇ه ته چاپ５ريال وايي چ３ زموږ شاوخوا ته پراته دي او موږ ي３ احاطه 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 ک３، ！ول غرونه، د＊ت３، ＄نگلونه  او دريابونه د ژوند د 
چاپ５ريال يوه برخه ده. په چاپ５ريال ک３ ！ول شيان د تل لپاره موجود نه وي، يو ＇ه ي３ د ور＄ني 
لگ＋ت له مخ３ پاى ته رسي８ي او نه نوي ک８５ي. له دې امله بايد د هغ３ په لگ＋ت ک３ پوره پام 
وشي او د راتلونکو نسلونو د گ＂３ اخيستلو لپاره پر４＋ودل شي. د دې تر＇نگ چ３ چاپ５ريال 
په بشري ژوندانه مستقيم３ اغ５زې لري، بايد په شعوري توگه هم په خپله په چاپ５ريال پام وک７و 
او هم د نورو پام هغ３ ته راواړوو. د استوگن３ شاوخوا پاکه وساتو، نيالگي کـ＋５نوو، ون３ او 
＄نگلونه و نه وهو، مرغان، الوتونکي او کبان ب５رحمانه ＊کار نه ک７و، موجود چمنونه او شنه 
＄ايونه وساتو او نوي هغه جوړ ک７و. ＇ومره چ３ يو 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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١_ چاپ５ريال ＇ه ته وايي؟ ＇و تنه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د ！ولگي مخ３ ته راشي او 
خپل３ ＇رگندون３ دې وړاندې ک７ي.  

٢_ زده 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 بشپ７ وړانديز په توگه دې وليکي او ！ولگي ته 

دې ولولي.
٣_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي په وړاندې په چاپ５ريال ک３ د ＇و شيانو او توکو نومونه 

واخلي او ＇رگنده دې ک７ي چ３ له دغو توکو ＇خه ＇نگه گ＂ه واخيستل شي.
٤_ ＄نگلونه د چاپ５ريال په ＊کال او پاي＋ت ک３ ＇ه رول لري؟ يو تن زده کوونکى دې په دې 

اړه معلومات وړاندې ک７ي.
په  اړيک３  دا  لري،  اړيک３  بله ＇ه  له  يو  ناژوندي  موجودات  او  په چاپ５ريال ک３ ژوندي   _٥
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 چ３ دا اړيکي کوم سيستم ＇７５ي او ＇نگه؟
٦_ زده کوونکي دې په پورته متن ک３ صفت او موصوف په －وته ک７ي او نورو زده 

کوونکو ته دې بيان ک７ي.

اړه خپل  په  يا ＊وون％ي د چاپ５ريال د پاک ساتلو  زده کوونکي دې د خپل کلي، ＊ار 
وړانديزونه په منظمه توگه تنظيم او ترتيب ک７ي. په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې خپل 

دغه وړانديزونه له نورو ！ولگيوالو سره شريک ک７ي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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ديارلسم لوست

د پ＋تو ادبياتو دويمه تاريخي دوره

په مخکنيو ！ولگيو ک３ مو 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 
＇رگند４داى،  نشي  پيل  ادبياتو  شفاهي  د  ور＊يي.  ته  نورو  ک３  هيندارې  په  ادبياتو 
خو ليکلي ادبيات هرو مرو له يو تاريخي پ７او سره ت７او لري. پ＋تو ليکلي ادبيات 
ډ４ر لرغوني دي. تاريخي پ５＋و، کوچ５دنو، تاړاک، زب５＋اک او نيواک د هغ３ زيات３ 
ب５لگ３ تر خاورو الندې ک７ي دي. که موږ د ليکلو ادبياتو په اړه خبرې کوو، نو بايد 
کره السوندي ي３ ولرو چ３ له بده مرغه زيات شم５ر ي３ په الس ک３ نشته. بيا هم د ال 
＊３ پ５ژندن３ لپاره پ＋تو ادبيات په در４و دورو و４شل شوي دي؛ لرغون３ دوره، من％ن９ 
يا کالسيکه دوره او معاصره دوره. په لسم ！ولگي ک３ مو د پ＋تو ادبياتو په لرغون３ 
دورې خبرې ک７ي دي. د معاصرې دورې په اړه به په دولسم  ！ولگي ک３ معلومات 

تر السه ک７و. دلته د پ＋تو په من％ن９ يا دويم３ تاريخي دورې غ８ي８و.
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د پ＋تو ادبياتو دويمه دوره چ３ د پ＋تو ادبياتو د تاريخ من％ن９ دوره هم ورته ويالى شو، د 
لسم３ هجري پي７ۍ له نيمايي پيلي８ي او د ＇وارلمس３ هجري 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 ک３ پ＋تو ادبيات د افغانستان، پ＋تونخوا او هند په سيمو ک３ له ＄ينو ملي، 
مهال  د هغه  د سيم３  وده کوي.  او  را！وک８５ي  ت７او  په  پ＋تني غور＄نگونو سره  او  مذهبي 
فرهنگي ادبي جريانونه پر  پ＋تو ادبياتو  خپل اغ５ز ＊ندي او د همدغو جريانونو په پيروۍ په 

پ＋تو ادب ک３ ＄انگ７ي سبکونه پيدا ک８５ي او خپل ＄انگ７ي پيروان مومي.
ددې دورې يوه ستره ＄انگ７نه دا ده چ３ بشپ７ او مکمل ادبي آثار ي３ زموږ په الس ک３ دي. 
په دې دورې پورې اړوند په سلگونو پ＋تو د４وانونه، په سلگونو کيسه ييز آثار او په زرگونو 
ولسي سندرې له موږ سره شته چ３ د پ＋تو د ادبي تاريخ د يوې سترې پانگ３ په توگه هر 

اړخيز بحثونه پرې کوالى شو.
په دې دوره ک３ له 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 چ３ کله موږ  پر رو＊انيانو بحث کوو، دا بحث له بايزيد رو＊ان ＇خه پيلي８ي 
چ３ د فرهنگي ه）و وخت ي３ د لسم３ هجري پ７５ۍ دويمه نيمايي ＊وول شوې او په قادر 
داد ورکزي پاى ته رسيدلى دى. دا کسان بيا د دولسم３ پ７５ۍ خلک دي. حال داچ３ له 
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 ＄ين３ نور کسان په ادبي ه）و لگيا دي.
دا دوره له رو＊اني غور＄نگه پيل او همداس３ پس３ په 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 لسم３ او يوولسم３ هجري پي７يو په ترڅ ک３ د رو＊انيانو، اخوند درويزه او د ده د سبک 
پلويانو او هم د همدې زمان３ د ＄ينومبلغو او صوفي شاعرانو، ناظمانو او ليکوالو آثار د خپلو 
شکلي جوړ＊تونو له پلوه ډ４ره سره نژدې يو رنگي لري. موضوعات ي３ هم 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 ليکن３ هم ک７ي دي، خو هغه ليکن３ له ＄ينو شخصي او نظرياتي اختالفاتو رازي８يدلي 
دي. دغس３ اختالفي ليکن３ د ب５لتانه د يوې داس３ کر＊３ په توگه نشو منالى چ３ د دواړو 
ډلو آثار د ＄انگ７ن３ له مخ３ سره ب５ل ک７و. د رو＊انيانو او اخوند درويزه دواړو په آثارو ک３ 
عرفان )تصوف( او د عرفاني الرو د بنس＂ونو په خپلولو سره ＄ان الهي ذات ته نژدې کول، 
د نفس تزکيه، د زړه سپ５）لتيا، د اسالم د مقدس دين د اساساتو بيان، د اسالم د مقدس 
دين د الر＊وونو په ر１ا ک３ د خلکو اخالقي روزنه، پندونه، نصايح او نور دې ته ورته مطالب 
د دې درې واړو ډلو له خوا په ژباړل شوو، ليکل شوو او پن％５دلو اثارو ک３ ليدل ک８５ي. د 
اهدافو همدا ورته والى موږ اړ باسي چ３ د دغو درې واړو ډلو اثار په يوه پ７او ک３ و ＇７５و او 

د دويم３ ادب３ دورې د لوم７ي پ７او نوم پرې ک８５دو.
د دويم３ دورې په دې پ７او ک３ د ادبي آثارو د زياتو نسخو او ډ４رو برخو شتون موږ پر دې 
باوري کوي چ３ دغه مهال په پ＋تنو ک３ د لوستو او  زده ک７و خلکو شم５ر يو ＇ه ډ４ر شوى او 
خلکو د کتاب ساتن３ او کتاب لرن３ له دود سره مينه ＊وده. حال دا چ３ تر دې پ７او د مخه د 
لوم７ۍ دورې د آثارو ＄ين３ د گوتو په شم５ر ب５لگ３ له موږ سره دي چ３ هغه 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 منثوروآثاروک３ پر 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 ک３ د ده "نورنامه" نيم منظوم سبک پالي، خو 
په ديوان ک３ ي３ منثورې ！و！３ د کلمو په پاى ک３ قافي３ ته پام کوي. 

که د دې پ７او آثار د هنري ＄انگ７تياوو له مخ３ د لوم７ۍ دورې له ＄ينو ب５لگوسره پرتله ک７و، 
نو د پرمختيا ＇رک پک３ نه لگي８ي. بايد ووايو چ３ د دې دورې زياتره اثار عرفاني ديني او 
اخالقي مسايلو ته ب５ل شوي دي. په ＄ينووختونو ک３ ددغس３ اهدافو لرونکي شاعران او 
ليکوال د نظم د شعريت خواته ډ４ر پام نه کوي او هيله ي３ دا وي چ３ د خلکو د زده ک７ې په 

موخه خپل آثار په منظومه ب２ه وړاندې ک７ي.
په دې پ７او ک３ عرفان د يوه مسلک په توگه پ＋تو ادبياتو ته الر پيدا کوي او د عرفاني آثارو 
＇رکونه چ３ د پ＋تو د ادبي تاريخ د لوم７ۍ دورې له خورو ورو پاړکو راايستل ک５داى شي، په 
دې پ７او ک３ په مکتبي ب２ه خپل وزرونه  غوړوي.  د دې پ７او په اشعارو ک３ غزل３، قصيدې، 
رباعي، مثنوي، قطع３، مربع او مخمس اشعار پيدا ک８５ي. په دې شعري ＄يلونو ک３ مربع او 
مخمس داس３ شعري ＇انگ３ دي چ３ په لوم７ۍ ادبي دوره ک３ ي３ ＇رک نشو ل／والى. په 
دې پ７او ک３ ددغو دريو نوو ＇انگو شتون د پ＋تو په شعري ＄يلونو ک３ د پراختيا يو ＇رک په 
الس راکوي. په دې پ７او ک３ پ＋تن３ فرهنگ  له اسالمي فرهنگ سره خورا زيات نژدې شو 
او د اسالمي فرهنگ ډ４رو اساسي مسايلو ته ي３ الره پيدا ک７ه. ډ４رې اسالمي، دين３ او عربي 
فرهنگ ته ورته کيس３ پ＋تو ته واو＊تل３. د پ＋تو کوم آثار چ３ موږ له لوم７ۍ دورې ＇خه 
په الس ک３ لرو، دا ډول ＄انگ７تياوې نه لري. ＄ين３ مهم ديني او فقهي آثار په پ＋تو ژباړل 
شوي دي، لکه خالصه کيداني، قصيده برديه، قصيده سرياني، نورنامه، خالصة االسالم 
او نور. د دې تر＇نگ د پارسي او عربي ژبو له عمده اسالمي آثارو ＇خه په گ＂ه د ديني 
او شرعي اساساتو ＄ين３ مهم بيانوونکي کتابونه په پ＋تو ک３ په 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 ک３ ＄ينو پر پ＋تو سربيره په هندي، پارسي او عربي ژبو هم آثار ليکلي 
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دي چ３ له نورو فرهنگونو سره د پ＋تنو ليکوالو ت７او ＄ين３ ＇رگندي８ي. د پ＋تو ادبي تاريخ د 
دويم３ دورې  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، عبدالسالم، اخوند احمد، بابوجان، 

شيخ محمد سعيد او په لسگونو نور د دې پ７او شاعران او ليکوال بلل ک８５ي.

په دويم３ دورې ک３ د خوشحال خ＂ک او د ده د پيروانو زرين پ７او:
خوشحال خ＂ک نه يوازې د خپل وخت يو ！ولنيز، سياسي شخصيت او بريالى ساالر و، 
بلک３ دى د پ＋تو ژب３ يو داس３ شاعر او ليکوال و چ３ که 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 ژب３ او ادب ته په 
نظم او نثر ک３ هغه ＇ه ورک７ل چ３ تر ده د مخه او وروسته ي３ ＊ايي سارى ډ４ر ل８ وگورو. 
خوشحال خان د خپل هنر او خپل３ ژب３ د لفظي او معنوي ب６ايتوب لپاره د گاون６يو ژبو له 
ادبي زمينو ＇خه پوره گ＂ه واخيسته. پ＋تو شعر ي３ د شکل او شعري ژانرونو له پلوه ب６اى 
ک７ او په موضوعي لحاظ ي３ داس３ ＇ه پرې نه ＊ودل چ３ شعر ي３ په ک３ نه وي ويلى. ده 
د پ＋تو شعر د مضمون په لحاظ خورا ب６اى ک７ او په پ＋تو شعر ک３ تر ده د مخه بيان شوو 
موضوعگانو تر＇نگه ډ４ر نوي او رنگارنگ معلومات راوړل. د خوشحال خ＂ک په آثارو 
ک３ د هغه د شعرونو د کلياتو، فراقنام３، دستارنام３، بازنام３ )منثوره او منظومه(، فالنام３، 

فضل نام３، طب نام３، بياض، ＄ن％يرۍ او سواتنام３ نومونه يادوالى شو.
خوشحال خان د خپلو پ＋تو منظومو او منثورو اثارو د تاليف په برخه ک３ د خپل３ زمان３ 
د برالسي ادبي جريان تر اغ５ز الندې رانغى. د خپل لوړ هنري او فکري وړتيا په زور ي３ 
يوه نوې الره غوره ک７ه چ３ نه د ده د زمان３ رو＊اني اثار او نه د نورو عارفانو او شاعرانو اثار 

دغس３ ＄انگ７تياوې لري.
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د خوشحال په پ５ر ک３ پ＋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 ک３ وده 
وموندله. د دې سبک د پيروانو په اثارو ک３ رندانه، صوفيانه، اخالقي، فلسفي، فکاهي، 
غندنه، ستاينه او نورې موضوعگان３ شته. يوه عمده ＄انگ７نه ي３ داده چ３ پ＋تني روحيه، 
پ＋تني احساسات او د پ＋تو خپل ک７ه وړه په ک３ بيان شوي دي. په دې سبک ک３ ！ولنيز نقد 
ته ＄اى ورک７ شوى دى. په يو شم５ر اشعارو ک３ ！ولنه، خلک، برالسى ！ولنيز، سياسي نظام 
او فرهنگي بهير په ＇رگندو الفاظو ک３ نقد شوى دى. د تخيل، نزاکت او ان％ور جوړون３ 
له پلوه ＄ين３ ابتکاري ＄انگ７ن３ لري. د خوشحال د سبک پيروان د شعر تر＇نگ نثر هم 
نورې  يو شم５ر  په دې سبک ک３  لري.  ي３ هم خپل３ ＄انگ７ن３  ليکن３ الر  نثر  د  ليکي. 

＄انگ７ن３ هم شته چ３ د ده د مخه پ７او ک３ ي３ ＇رک نه ليدل ک８５ي.
د پ＋تو د ادبي تاريخ په دويمه دوره ک３ د خوشحال خ＂ک، د ده د کورن９ هستون３ او د ده د 
سبک د پيروانو آثار موږ ته  د يو نوي پ７او ＇رک په الس راکوي. په دې پ７او ک３ پ＋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 
بشپ７ شو. ！ولنيزې ب５الب５ل３ موضوع گان３ پک３ راوړل شوې. تاريخي پ５＋３، له ه５واد سره 
مينه، د پ＋تو او پ＋تونول９ احساسات پک３ رامن＃ ته شوي چ３ په ت５رو پ７اوونو ک３ ي３ ＇رک 
نه لگ５ده. په دې پ７او ک３ د پ＋تو ادب ＄ين３ اړخونه د پ＋تنو له ！ولنيز ژوند ＇خه رنگ 
اخلي. د پ＋تو غزل د ختي＃ غزل له پ５ژندن３ سره سم ！ول３ هنري ＊يگ３２ خپل３ ک７ې او پ＋تو 
بولل３ هم د غوري دورې د بوللو رنگ او خوند وموند. د ختي＃ ادب داستانونو هم پ＋تو 

ادب ته الر 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 
عبدالقادر  هجري،  خان  اشرف  ده.  ک７ې  پيروي  سبک  ددغه  شاعرانو  نورو  شم５ر  يو  او 
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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 چ３ د 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 ک３ وز４８４دل، لوى شول په پ＋تو ي３ ليکن３ وک７ې 
او شعرونه ي３ وويل. که موږ د يوولسم３ پ７５ۍ په بهير ک３ د پ＋تو رامن％ته شوي اثار له پامه 
ت５ر ک７و، نو راته ＇رگنده به شي، په دې پ７５ۍ ک３ داس３ آثار رامن％ته شوي چ３ د سيم３ له 
ادبي اثارو سره پرتله ک５داى شي.  په يوولسمه پ７５ۍ ک３ د راپورته شوو شاعرانو په ډله ک３ 
يو هم عبدالرحمن مومند و چ３ پ＋تانه له ډ４رې مين３ او زيات３ عق５دې ورته )بابا( وايي او په 
پ＋تني ولسونو ک３ د رحمان بابا په نامه مشهور دى. رحمان بابا د يو ＄انگ７ي سبک خاوند 
دى. د ده سبک د خپلو ＄انگ７تياوو له مخ３ په ولس او فرهنگي حلقو ک３ ډ４ر شهرت او 
محبوبيت وموند او د دولسم３، ديارلسم３ او ＇وارلسمي پ７５ۍ شاعران په ده پس３ روان 
شول. د رحمان بابا شعر د خپل ＄انگ７ي هنري او ＊کالييز جوړ＊ت او انساني محتوا له 
مخ３ خپل خاص خصوصيتونه لري او په پ＋تو ادب ک３ د 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 ک３ زيار ايستل شوى دى؛ د شعر د خوند او رنگ لپاره ي３ ډ４ر ＊کلي، خو ساده 
او عام فهمه الفاظ غوره ک７ي دي. د واقعيتونو بيان ته زيات پام ک５ده. اخالقي، عرفاني او 
نور ！ولنيز مسايل پک３ راغلي. د رحمان بابا سبک په ！ولو پ＋تنو ک３ دومره ومنل شو چ３ 
د ده د زمان３ او بيا په راوروسته دوو، در４و پ７５يو ک３ له افغانستان، پ＋تونخوا، بلوچستان او 
په هندوستان سرب５ره ان په بخارا او ماوراءالنهر ک３ ＄ينو اوسيدونکو پ＋تنو شاعرانو د ده 

سبک منلى و.
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په دې پ７او ک３ لسگونه پ＋تانه شاعران رامن＃ ته شول چ３ د شعرونو پن６ ديوانونه ي３ درلودل. 
غزل،  قصيدې،  ک３  پ７او  دې  په  لرل３.  هم  رسال３  منظوم３  سرب５ره  ديوانونو  له  ي３  ＄ينو 
بند زيات  او ترجيع  بند  رباعي، قطع３، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، معشر، ترکيب 
وکارول شول. په دې پ７او ک３ د اخالقو او نصيحتونو د بيان خواته ډ４ر پام ک５ده. په دې پ７او 
ک３ غزل ډ４ر پياوړى شو او ان د پ＋تو د شعر د پراختيا او ودې پ７او ي３ بللى شو. د دې پ７او 
شاعران زياتره عالمان وو. د خپل３ سيم３ د ژبو له ادبياتو سره ي３ آشنايي درلوده. له خپل３ 

مورن９ ژب３ پرته ي３  په پارسي او هندي هم شاعري کوله.
د رحمان بابا د سبک په پيروانو ک３ د يونس خيبري، مهين خليل، معزاهلل مومند، اخوند 
گدا، حافظ الپوري، نجيب سربندي، عبدالعظيم سواتي، ميا نعيم متي زي او يو شم５ر نورو 

نومونه يادوالى شو.

هوتکيان او د دې دورې بل پ７او:
د  ودې  د  پ＋تو  د  ک３  دربار  شاهي  په  او  جوړ４دل  دولت  ملي  د  پ＋تنو  د  ک３  کندهار  په 
زمين３ رامن％ته ک５دا د دويم３ دورې په راوروسته پ７او ک３ ！اکلى دري＃ لري. کندهار د خپل 
جغرافيايي موقعيت له مخ３ د لسم３ او يوولسم３ پ７５ۍ په جريان ک３ د صفوي او د هند د 
مغولي امپراتورۍ تر من＃ واقع شوى و. دواړو امپراتوريو په دې ستراتيژيک３ افغاني سيم３ 
ک３ خپل ！اکلي اهداف درلودل. د دولسم３ پ７５ۍ د دويم３ لسيزې په وروستيو ک３ گرگين د 
کندهار صفوي حکمران و. نوموړي په دې سيم３ ک３ داس３ ظلمونه او نارواوې کول３ چ３ 

خلک ي３ تر پوزې رسولي وو.
 ميرويس نيکه د گرگين په وړاندې د ولسي پا＇ون له الرې د يو ملي افغاني دولت بنس
ک５＋ود. د هوتکو د پاچاه９ په ولکه ک３ دغه مهال په سلگونو ليکوالو اثار ليکلي او شعرونه 
د  چ３  دي  راغلي  من％ته  مهال  دغه  آثار  شم５ر  يو  ژبو  فارس９  او  پ＋تو  د  دي.  ويلي  ي３ 
＄ينوهغو په ايجاد او تآليف ک３ هوتکي پاچاهانو الس درلودلى دى. په دې توگه د ه５واد د 
فرهنگي تاريخ  په ليکلو ک３ د دغ３ کورن９ نوم لوړ ＄اى لري. د ميرويس نيکه مور، نازو 
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انا، زوى، شاه حسين او لور، زينبه د پ＋تو ژب３ شاعران وو. ريدى خان، حافظ نور محمد، 
داود هوتک، د پ＂３ خزان３ ليکوال محمد هوتک، يار محمد هوتک، مال محمد يونس 
او  نور د دې دورې وتلي شاعران  په لسگونو  او  نور محمد غلجى  بابوجان، مال  توخى، 

ليکوال دي.
آثار او تأليفات رامن＃ ته شوي دي. پ＂ه خزانه د دې  په دې مهال ک３ زيات شم５ر پ＋تو 
مهال يو ارز＊تمن کتاب دى چ３ د در４و خزانو په درلودلو د لرغون３ او د هغه د خپل مهال 
زيات شم５ر پ＋تانه نارينه او ＊％ينه ليکوال او شاعران او د هغوى د ليکنو ب５لگ３ تر موږه 

رارسوي.
د پ＋تو د تحريري تاريخي حماسو ليکل همدا د هوتکو د پاچه９ په دوران پورې اړه لري. 
حماس３ د ادبياتو يو موضوعي ډول دى. په دې ډول ادبي اثارو ک３ رزمي اوجنگي مسايل 
ايجاد شوي دي.  يو شم５ر حماس３  ک３  دوره  دې  په  بياني８ي.  ډول  داستاني  او  په حکايتي 
"محمودنامه" او "جگ７ه د محمود افغان او نيول د اصفهان" په هغو ک３ ډ４رې مشهورې دي. 
د دې حماسو ليکوال په ترتيب سره ريدي خان مومند او محمد امين سرپر４ک７ى دي. شاه 

حسين هوتک د محمود نام３ په ليکلو ريدي خان مومند ته زر طالوې انعام ورک７ې وې.
د هوتکو د پاچه９ په دوران ک３ ادبي دربار رامن＃ ته شو او په هغ３ ک３ د عالمانو پر را！ولولو 
په  کورن９  د همدې  پيل شول.  انعام ورکول هم  د  ايجاد سرب５ره  او  تأليف  پر  آثارو  د  او 
ه）ون３ ډ４ر شم５ر آثار په پ＋تو ژبه تاليف شوي دي. تحريري حماسي اثار په پ＋تو ک３ دغه 
مهال رامن％ته شوي. که ＇ه هم په پخوانيو ادبياتو ک３ د حماس３ ＄ين３ مذهبي نمون３ شته، 
خو تاريخي بشپ７ې حماس３ د همدې پاچه９ د کارنامو په اړوند رامن％ته شوي دي. په دې 
دوران ک３ د پ＋تو ولسي ادب ډ４رې ＊کل３ ب５لگ３ رامن＃ ته شوي چ３ زموږ د ولسي شعر 
برخه ي３ ب６ايه ک７ې ده. همدارنگه په دې پ７او ک３ د پ＋تو د ليکلي ادب ＄ين３ موضوعات له 
فولکلور ＇خه اخيستل شوي دي، لکه د "شها او گالن" نکل او يا د "اوښ او سوې" کيسه 
چ３ د پ＋تو ولسي شعر په قالب ک３ ي３ نظم ک７ي دي. د دې پ７او په اثارو ک３ د 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 ک３ ادبياتو د مخکنيو دورو په پرتله د پام وړ کومه 
پراختيا نه ده موندل３. د دې مهال شاعرانو په هماغو قالبونو ک３ شعرونه ويلي دي چ３ ترمخه 
په ک３ پ＋تنو شاعرانو ＊３ تجرب３ لرل３. د دې پ７او په اړوندو آثارو ک３ د نثر کتابونه شته چ３ 

ليکن３ ي３ پخ３، خوږې او د کندهار له گ７دود سره سم３ وې.

د يوولسم３ هجري پ７５ۍ په پيل او د دولسم３ پ７５ۍ په لوم７يوک３ په هند ک３ د فارسي ژب３ 
يو شم５ر اوسيدونکو شاعرانو هغه نوي شعر ته الر وموندله چ３ د لسم３ هجري پ７５ۍ په 
پيل ک３ رامن＃ ته شوى و. دې سبک د هندي سبک په نامه شهرت وموند. هندي سبک 
＄ين３ ＄انگ７تياوې لرل３. پ５چلتيا، په شعر ک３ تازه فکر او نوې موضوع گان３ ＄ايول، ايجاز 
يا په لن６و خبرو ک３ د اوږد مطلب ادا کول، د دقيقو تشبيهاتو او ＄انگ７و استعارو کارول، 
په شعرونو ک３ د متلونو او محاورو راوړل، خاص لحن او اهنگ، د ادبي صنايعو پالنه، د 
مين３ پر محور د غزلو چورل５دل، اغراق او مبالغه او داس３ يو ل７ نورې ＄انگ７تياوې د دې 
سبک عمده خصوصيات وو.  دې سبک د يوولسم３ پ７５ۍ په شاوخوا ک３ پ＋تونخوا او د 
افغانستان سيمو ته هم الره وموندله. دغه مهال يو پ＋تون شاعر د خپلو هم مهالو او متقدمينو 
شاعرانو په الر نه والړ، بلک３ نوو مضمونونو او هنري الرو ته ي３ پام واړاوه. همدغه مهال 
هندي سبک پ＋تو ادب ته الر 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 ک３ حميد مومند د هندي سبک د شاعرۍ بنس اي＋ودونکى 
دى، خو هنر ي３ بيا دا و چ３ د هندي سبک بنس＂ونه ي３ په اعتدالي ب２ه خپل ک７ي وو. د ده 
شاعري د پ＋تو ژب３ لفظي او معنوي ＄انگ７تياوې نه دي بايللي. ډ４رو پ＋تنو شاعرانو د حميد 

د سبک پيروي ک７ې ده.
ددغه  پ＋تو ک３  په  مهال جوتي８ي چ３  پر  د بحث  اغ５ز  د  د هندي سبک  ادبياتو  پ＋تو  پر 
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يو  ک３  هند  په  او  وک７ه  وده  ي３  ک３  کندهار  په  شوه،  پيل  ک３  پ＋تونخوا  په  پيروي  سبک 
تر معاصرې دورې  اغ５زو ي３  او  ته ورسوله  اوس５دونکو پ＋تنو شاعرانو لوړې پوړۍ  شم５ر 
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 ک３ د هندي سبک پيروان  او نژدې هر يوي３ د ديوان خاوند شاعر بللى شي.
په دولسمه هجري پ７５ۍ ک３ د اوسني افغانستان په سيمو ک３ د پ＋تو د ادبي حلقو تر من＃ 
هم د هندي سبک پيروي دود شوې وه. سيد غالم احمد يا غالم جان پاچا، ميرزا حنان 
بارکزى، صديق اخوندزاده، سردار مهردل خان مشرقي، سردار غالم محمدخان طرزي، 
مال محمد اکبر، مال صالح محمد داوى، عبداهلل هوتک او نور د دې سبک پيروان وو او 

زياترو ي３ پر همدې سبک شعرونه ويلي دي.
په پ＋تو ادبياتو ک３ د هندي سبک موسس عبدالحميد مومند او بشپ７وونکى ي３ کاظم خان 
شيدا و. دوى دواړه د هندي سبک په مشرانو ک３ شم５رل ک８５ي. د دې سبک پيرو شاعران 
！ول غزل ويونکي شاعران وو. ＄ينو پک３ مثنوي هم ويل３. د اشعارو موضوع ي３ زياتره د 
تاريخي پ５＋３ پک３ هم  او  بيان ته ＄انگ７ې شوې وه، خو اخالقي، ！ولنيز  مين３ او عشق 
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 ＊کالوو په گا１ه پسوللي 

شعرونه ويلي دي.
د احمد شاه بابا په کورن９ ک３ د پ＋تو ادب پالنه، د دويم３ ادبي 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 ي３ روزلي 
دي. خپله هم شاعر و، په پ＋تو ژبه ترې د شعرونو يو د４وان پات３ دى. د کورن９ له غ７و ＇خه 
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ي３ تيمورشاه او شاه شجاع په پ＋تو شاعري ک７ې ده. په دربار ک３ ي３ وکيل الدوله عبداهلل جان 
پوپلزى هم د پ＋تو ژب３ شاعر و.

پير محمد کاک７ د احمد شاه بابا د دربار يو بل شاعر و. پير محمد کاک７ د پ＋تو د ډ４رو ＊و 
شاعرانو او لويو عالمانو په ليکه ک３ والړ س７ى و. نوموړى د پ＋تو ژب３ يو ديوان لري. د هغه 
ديوان د هنري ارز＊تونو له پلوه د منن３ وړ دى. ان％ورونه ي３ ＊کلي، بالغت او فصاحت 
ي３ لوړ معيار لري. پر دې سرب５ره پير محمد کاک７ د "معرفة االفغاني" په نامه د پ＋تو ژب３ 
د زده ک７ې يو کتاب ليکلى دى چ３ په خپل ډول ک３ د پ＋تو گرامر لوم７نى کتاب دى او د 
پ＋تونثر ＊３ نمون３ پک３ خوندي دي. پير محمد کاک７ د ＄انگ７ي سبک خاوند و چ３ د 
او استعاراتو ي３ طبيعي رنگ  او همدارنگه تشبيهات  عشق هنري احساسات ي３ درلودل 
درلود، عبارتونه او الفاظ ي３ روان او ژبه ي３ راک＋ونک３ وه. پر نورو شاعرانو سرب５ره، شمس 
الدين کاک７ د هغه د سبک د پيروانو له ډل３ ＇خه و. حافظ گل محمد مرغزى د  احمدشاهي 
دوران يوبل شاعر و. نوموړى له احمدشاه بابا سره په ل＋کري سفرونو ک３ ملگرى و. مرغزي 
احمدشاهي شاهنامه ليکل３ ده. په دې شاهنامه ک３ د احمدشاه بابا د ١٦ کلونو ＄ين３ پ３＋５ 
بيان شوي دي.  په دې پ５ر ک３ يو شم５ر نور شاعران هم ت５ر شوي چ３ حبيب اهلل، مال علم 

اپريدى، ابوالقاسم  او يو شم５ر نور ي３ د 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 ک３ د يادون３ وړ  ادبي 
کار د "احمدشاهي شاهنام３" په نامه د يوې بشپ７ې حماس３ ليکل دي. تر دې د مخه کومه 
بشپ７ه حماسه موجوده نه وه. د دې پ５ر په آثارو ک３ د وخت د پاچا، احمدشاه بابا د ستاين３ 
موضوع ده. دا خبره د دې ＇رگندوونک３ ده چ３ پ＋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 ک３ نوو او ازادۍ ب＋ونکو مفکورو شعر او ادب ته الره پرانيسته او 

په دې ډول د معاصرې دورې پيل ته الر هواره شوه.



87

د ادبي تاريخ دورې په کرونولوژيک ډول د پي７يو يا کلونو يا د سياسي رژيمونو او پاچاهيو د 
رامن％ته ک５دو يا رانسکور４دو له مخ３ نه تنظيمي８ي، بلک３ دا 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 شون３ نه ده چ３ يوه ادبي دوره دې پاى ته ورسي８ي 
او سمدالسه دې بله ورپس３ پيل شي.  يوه ادبي دوره ال د خپل３ ودې او پراختيا پ７اوونه وهي 
چ３ د بل３ دورې زړي راشنه ک８５ي او ورو ورو وده کوي، تر هغه چ３ يوه ادبي تاريخي دوره 

پاى ته ورسوي او  بله دوره پيل شي.

د متن لن６يز:
د پ＋تو ادبياتو د تاريخ دويمه دوره چ３ من％ن９ دوره هم ورته ويالى شو، د لسم３ هجري 
پ７５ۍ له نيمايي پيلي８ي او د ＇وارلسم３ هجري پي７ۍ تر لوم７يو دريو لسيزو پورې رارسي８ي. 
په زرگونو  او  آثار  ييز  په سلگونو کيسه  په سلگونو پ＋تود４وانونه،   اړوند  په دې دورې پورې 
ولسي سندرې له موږ سره شته چ３ د پ＋تو د ادبي تاريخ د يوې سترې پانگ３ په توگه هر اړخيز 
بحثونه پرې کوالى شو. دا دوره له رو＊اني غور＄نگه پيل اوهمداس３ پس３ پر 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 چ３ دا دوره پاى ته ورسي８ي او ＄اى ي３ دريمه ادبي 

)معاصره(  دوره ونيسي.
د دې دورې د لوم７ي پ７او په منثورو آثارو ک３ ＄انگ７ې رسال３  شته.  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 دويم３ دورې ک３ بل 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 ساالر و، بلک３ دى 
د پ＋تو ژب３ يو داس３ شاعر او ليکوال و چ３ که 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 ژب３ او ادب ته په نظم او نثر ک３ 
هغه ＇ه ورک７ل چ３ تر ده د مخه او وروسته به ي３ ＊ايي سارى ډ４ر ل８ وگورو. خوشحال خان 
د خپل هنر او خپل３ ژب３ د لفظي او معنوي ب６ايتوب لپاره د گاون６يو ژبو له ادبي زمينو ＇خه 
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پوره گ＂ه واخيسته. پ＋تو شعر ي３ د شکل او شعري ژانرونو له پلوه ب６اى ک７ او په موضوعي 
لحاظ ي３ داس３ ＇ه پرې نه ＊ودل چ３ شعر ي３ په ک３ نه وي ويلى. ده پ＋تو شعر د مضمون 
په لحاظ خورا ب６اى ک７ او په پ＋تو شعر ک３ تر ده د مخه بيان شوو موضوعگانو تر＇نگه ډ４ر 
نوي او رنگارنگ معلومات راوړل. د خوشحال خ＂ک په پ５ر ک３ پ＋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 ک３ وده وموندله. د خوشحال د سبک پيروان د شعر تر＇نگ نثر هم ليکي. 
د نثر ليکن３ الر ي３ هم خپل３ ＄انگ７ن３ لري. په دې سبک ک３ يو شم５ر نورې ＄انگ７ن３ هم 

شته چ３ د ده د مخه پ７او ک３ ي３ ＇رک نه ليدل ک８５ي.
خپلو  د  سبک  ده  د  و.  مخک（  پ７او  بل  يو  د  دورې  تاريخي  ادبي  دويم３  د  بابا  رحمان 
د  او  وموند  محبوبيت  او  شهرت  ډ４ر  ک３  حلقو  فرهنگي  او  ولس  په  مخ３  له  ＄انگ７تياوو 
دولسم３، ديارلسم３ او ＇وارلسمي پ７５ۍ شاعران په ده پس３ روان شول. د رحمان بابا شعر د 
خپل ＄انگ７ي هنري او ＊کالييز جوړ＊ت او انساني محتوا له مخ３ خپل خاص خصوصيتونه 
لري او په پ＋تو ادب ک３ د 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 ک３ زيار ايستل شوى دى؛ د شعر د 
خوند او رنگ لپاره ي３ ډ４ر ＊کلي، خو ساده او عام فهمه الفاظ غوره ک７ي دي. د واقعيتونو 
بابا  راغلي. د رحمان  په ک３  ！ولنيز مسايل  نور  او  پام ک５ده. اخالقي، عرفاني  زيات  ته  بيان 
سبک په ！ولو پ＋تنو ک３ دومره ومنل شو چ３ د ده د زمان３ او بيا په راوروسته دوو، در４و پ７５يو 
ک３ په 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 ک３ د پ＋تنو د ملي دولت جوړ４دل او په شاهي دربار ک３ د پ＋تو د ودې د زمين３ 
رامن％ته ک５دا د دويم３ دورې په راوروسته پ５رونو ک３ ！اکلى دري＃ لري. د هوتکو د پاچاه９ په 
پ５ر ک３ دغه مهال په سلگونو ليکوالو آثار ليکلي او شعرونه ي３ ويلي دي. د پ＋تو او فارسي 
ژبو يو شم５ر آثار دغه مهال من＃ ته راغلي دي چ３ د ＄ينوهغو په ايجاد او تألیف ک３ هوتکي 
پاچهانو الس درلودلى دى. په دې توگه د ه５واد د فرهنگي تاريخ په ليکلو ک３ ددغه 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 چ３ د در４و خزانو په درلودلو لرغوني او د هغه مهال زيات 
شم５ر پ＋تانه نارينه او ＊％ينه ليکوال او شاعران او د هغوى د ليکنو ب５لگ３ تر موږه رارسوي. 
د پ＋تو د تحريري تاريخي حماسو ليکل همدا د هوتکو د پاچاه９ په دوران پورې اړه لري. 
د يوولسم３ هجري پ７５ۍ په پيل او د دولسم３ پ７５ۍ په لوم７يوک３ په هند ک３ د فارسي ژب３ 
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فعاليتونه

په  يو شم５ر اوس５دونکو شاعرانو هغه نوي شعر ته الر وموندله چ３ د لسم３ هجري پ７５ۍ 
پيل ک３ رامن＃ ته شوى و. دې سبک د هندي سبک په نامه شهرت وموند. هندي سبک 
＄ين３ ＄انگ７تياوې لرل３. پ５چلتيا، په شعر ک３ تازه فکر او نوې موضوعگان３ ＄ايول، ايجاز 
يا په لن６و خبرو ک３ د اوږد مطلب ادا کول، د دقيقو تشبيهاتو او ＄انگ７و استعارو کارول، په 
شعرونو ک３ د متلونو او محاورو راوړل، خاص لحن او اهنگ، د ادبي صنايعو پالنه، د مين３ 
پر محور د غزلو چورل５دل، اغراق او مبالغه او داس３ يو ل７ نورې ＄انگ７تياوې د دې سبک 
عمده ＄ان／７تياوې وې. دې سبک د يوولسم３ پ７５ۍ په شاوخوا ک３ پ＋تونخوا او د افغانستان 

سيمو ته هم الره 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 ي３ روزلي 
دي. خپله هم شاعر و، په پ＋تو ژبه ترې د شعرونو يو د４وان پات３ دى. د کورن９ له غ７و ＇خه 
ي３ تيمورشاه او شاه شجاع په پ＋تو شاعري ک７ې ده. په دربار ک３ ي３ وکيل الدوله عبداهلل جان 
پوپلزى هم د پ＋تو ژب３ شاعر و. پير محمد کاک７ د احمدشاه بابا د دربار يو بل شاعر و. پير 
محمد کاک７ د پ＋تو د ډ４رو ＊و شاعرانو او لويو عالمانو په ليکه ک３ والړ س７ى و. نوموړى د 
پ＋تو ژب３ يو ديوان لري. د هغه ديوان د هنري ارز＊تونو له پلوه هم د منن３ وړ دى. ان％ورونه ي３ 
＊کلي دي، بالغت او فصاحت ي３ لوړ معيار لري. پر دې سرب５ره پير محمد کاک７ د "معرفة 
االفغاني" په نامه د پ＋توژب３ د زده ک７ې يوکتاب ليکلى دى چ３ په خپل ډول ک３ د پ＋تولوم７نى 

گرامر دى او د پ＋تونثر ＊３ نمون３ پک３ خوندي دي.

١_ پ＋تو ادبياتو کوم３ تاريخي دورې تر شا پري＋ي دي؟ دوه تنه زده کوونکي دې د خپلو معلوماتو له 
مخ３ د هغو په اړه معلومات وړاندې ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې د هغوى د شم５ر له مخ３ په ＇لورو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله  دې د پ＋تو 
ادبياتو د دويم３ تاريخي 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 
ډل３ استازى دې هغه راغون６ او د ！ولگي په وړاندې دې ولولي. د ！ولو ډلو نظريات دې توحيد ک７ي او 

زده کوونکي دې  په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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٣_ پن％ه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي. هر يو دې په خپل وار  د متن يوه برخه ولولي. 
متن دې په ورو او  رو＊انه ！کو ک３ ولولي او داس３ دې تمثيل ک７ي چ３ گوندې له راډيو او تلويزيون 
＇خه خبرونه يا کوم ادبي متن لولي. نور زده کوونکي دې هغوى ته غوږ ک８５دي. د هغوى ＊３ برخ３ 

دې وستايي، نيمگ７تياوې دې په گوته  او په عمومي خبرو اترو ک３ دې برخه واخلي.
٤_ ＇و تنه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د ！ولگي مخ３ ته راشي  او د خپل３ خو＊３ د يوې 

موضوع په اړه دې د دوه – درې دق５قو لپاره خبرې وک７ي.
٥_ د پ＂３ خزان３ ستر ارز＊ت په ＇ه شي ک３ نغ＋تى دى؟  دوه تنه زده کوونکي دې د يو بل په مرسته 

پرې د نورو ！ولگيوالو په وړاندې ر１ا واچوي.
٦_ پ＋تو ادبياتو ته د خوشحال خان خ＂ک او د هغه د کورن９ د اهميت او د هغوى د کارنامو په اړه 

دې ＇و تنه زده کوونکي د نورو په وړاندې خبرې وک７ي.
٧_ په ولس ک３ د رحمان بابا د محبوبيت په اړه دې دوه تنه زده کوونکي خپل نظرونه بيان ک７ي. د 

رحمان بابا د سبک ＄ين３ ＄انگ７تياوې دې په گوته ک７ي.
٨_ که زده کوونکي د م５رمن نازو او م５رمن زينب د شعرونو په اړه معلومات لري، د ！ولگي له  نورو 

زده کوونکو سره دې شريک ک７ي.
٩_ دوه تنه زده کوونکي دې پ＋توادب ته د هوتکيانو د خدمتونو په اړه ر１ا واچوي.

١٠_ حماسه ＇ه ډول شعر دى؟ زده کوونکي دې خبرې پرې وک７ي.
١١_ يو شم５ر زده کوونکي دې په احمد شاهي پ５ر ک３ د پ＋تو ژب３ د ودې او پراختيا په اړه نورو زده 

کوونکو ته معلومات ورک７ي.
١٢_ زده کوونکي دې  په ＇و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د دويم３ ادبي 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 ډل３ استازى دې په ！ولگي ک３ نورو ته بيان ک７ي.

زده کوونکي دې په لن６ ډول د پ＋تو ادبياتو د دويم３ تاريخي دورې د ＇لورو واړو پ７اوونو 
د ＄انگ７تياوو او په دې پ７اوونو ک３ د رامن＃ ته شوو ليکنو او شعرونو په اړه يوه مقاله وليکي 

او په بله ورځ دې په ！ولگي ک３ د نورو په وړاندې ولولي.

کورن９ دنده
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＇وارلسم لوست 

په ！ولنيز ژوند ک３ د ＊％و ون６ه

！ولنه له افرادو جوړه شوې ده. کورن９ لوم７ن９ انساني ！ولنه ده. يوه کورن９ له مور، پالر 
اواوالدونو ＇خه عبارت ده. د ＊％و له شتون پرته کورن９ شتون نه لري. له کورنيو 
！ولنه  جوړي８ي. په ！ولن３ ک３ ＊％３ او نارينه، دواړه شته. له يوه پرته او د بل په شتون 
！ولنه بشپ７ه نه ده. په ！ولن３ ک３ ＊％３ او نارينه يوله بل سره داس３ اوبدل شوي دي 
چ３ د 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 کوالى، يوه ！ولنه هم د بشپ７والي 

لپاره نارينه او ＊％و ته يو شان اړتيا لري.
د ＊％３ له شتون پرته به يوه کورن９ او ！ولنه ＇نگه وي؟
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＊％３ د ！ولن３ نيمايي برخه ده. ارز＊ت ي３ له 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 الس 
زانگو او په بل جهان زنگوي." ＊％ه د کور ډ４وه ده؛ ＊％ه مور ده؛ ＊％ه د نارينه سالکاره 
ده؛ ＊％ه روغتياپاله ده؛ ＊％ه  د مين３ او عاطف３ جوهر دى. لن６ه داچ３ ＊％ه د نارينه روح 
دى. ＇نگه چ３ انسان له روح پرته ژوند نشي کوالى؛ همداس３ له ＊％３ پرته د نارينه ژوند 

نيمگ７ى او له رن＃ او ک７او ＇خه ډک دى.
د  هغه  ک３  اوږدو  په  تاريخ  د  دي.  غور＄５دلي  پامه  له  ک３ ＊３％  ه５واد  گران  په  زموږ 
محروميت او مظلوميت يوه ب５لگه پات３ شوې 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 ب３ برخ３ شوې دي. د دې المل دا دى چ３ افغانستان يوه سنتي، ت７ل３ او قبيلوي ！ولنه 
ده چ３ هر ＇ه په ک３ د وروسته پات３ دود او دستور تر سيورې الندې راغلي دي. په دې توگه 
د دې نامنلو وروسته پاتي دودونو، رسم او رواجونو لوم７نى ＊کار ＊％３ دي. له بل３ خوا 
د افغانستان په تاريخ ک３ د پرله پس３ جگ７و او ناخوالو له امله ＊％و ډ４ر زيانونه گاللي دي. 
＊％ه کون６ه شوې؛ ＊％ه بوره شوې؛ ＊％ه وراره شوې؛ ＊％ه ب３ پالره 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.
او خپل  ＊ودلي  اتلول９  تسليم شوې. ＊％و  ده  نه  سره ＊％ه  سره  ناخوالو  ！ولو  دې  له 
شهامت ي３ له السه نه دى ورک７ى. پر ه５واد د پردو د يرغل پرمهال د نارينه وو تر ＇نگ 
در４دلي، هغوى ته ي３ په سنگر ک３ ډوډۍ، اوبه او کارتوس  وړي. که نارينه ！پي شوى، د 
هغه پالنه ي３ ک７ې، له هغوى سره ي３ ور＄نيو کارونو ته اوږه ورک７ې او د دې تر＇نگ ي３ د 

خپلو اوالدونو په روزلو ک３ هاند او ه）ه ک７ې ده.
زموږ د ه５واد د نارينه پوهانو، ليکوالو، شاعرانو او ملي شخصيتونو تر＇نگ ＊％و په 
！ولو يادو برخو ک３ خپله وړتيا ＊ودل３ او د تاريخ په پا１و ک３ ي３ نومونه په زرينو کر＊و ليکل 
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شوي دي. د دې نومياليو م５رمنو په ډله ک３ نازو انا، زرغونه انا، عايشه دران９، رابعه بلخي، 
ب３ ب３ ن５کبخته، م５رمن االيي، غازي ادې، م５رمن عينو، د ميوند اتله مالل９، ناهيد او په 

سلگونو نورې شامل３ دي.
نن، د تاريخ په دې پ７او ک３ ＊％و خپل غ８ونه پورته ک７ي او په ！ولن３ ک３ د خپل دري＃ 
ونوموي؛  ته ＄انونه  اوس ＊％３ کوالى شي ولسمشرۍ  لپاره هل３ ＄ل３ کوي.  پياوړتيا  د 
په کابين３ ک３ گ６ون وک７ي؛ د وزارتونو په لوړو ＇وکيو عمًال کار وک７ي، ولسي جرگ３ او 
مشرانو جرگ３ ته ＄انونه کانديد ک７ي او ＇وک９ تر السه ک７ي؛ د ه５واد د سرنوشت په ！اکلو 
په ＊وون％يو،  وکاروي؛  رايه  او خپله  وک７ي  پر４ک７ه  گ６ه  په  ورو１و سره  نارينه  له خپلو  ک３ 
پوهنتونونو او د ه５واد  د لوړوزده ک７و په موسسو ک３ زده ک７ه او يا تدريس وک７ي. لن６ه داچ３ 
اوس ＊％و ته تر پخوا زيات په ！ولن３ ک３ د خپل مسووليت اودندو د پرمخ وړلو لپاره زمينه 

برابره شوې ده.
لکه ＇نگه چ３ د مخه ورته گوته ونيول شوه، په ه５واد ک３ د يو شم５ر نامنلو دودونو له 
نارينه  بان６و ک３، د ＊％و ژوند  ال هماغس３ تريخ دى. د خپلو  بيا په کلو او  امله، په ت５ره 
خپلوانو د بدو دروند پي＂ى پراوږو وړي. د قومونو او کورنيو ترمن＃  د النجو او ناندريو د له 
من％ه وړلو لپاره د يوې متاع په ＇５ر په بدو ک３ ورکول ک８５ي. په ＄ينو حالتونو ک３ له خپل３ 
نارينه  يو  له  له م７ين３ وروسته د م７５ه د کورن９  اړايستل ک８５ي، د م７５ه  ته  پرته واده  خو＊３ 
غ７ي سره، که زوړ وي يا کوچنى، بيا واده ته اړ ايستل ک８５ي. "کون６ه د ل５وره ده." له داس３ 
ډ４رو ناخوالو سره مخامخ دي چ３ هوار４دو ته ي３ زيات 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 الره ک３ مخک（ 
رول ولوبوي چ３ په دې توگه په پاى ک３ يوه هوسا، ن５کمرغه، خوشحاله او له هره اړخه يوه 

انساني ！ولنه جوړه شي.

د متن لن６يز:
نيمه  ！ولن３  انساني حقونه لري. ＊％３ د  يو شان  نارينه سره  له  ！ولن３ ک３  په   ３％＊
برخه جوړوي. که انسان له الوتونکي سره پرتله ک７و، نو ＊％３ به ي３ وزرونه وي. 
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ه５＆ الوتونکى له وزرونو پرته الوتالى نشي او نه په الره تالى شي، په دې توگه له 
＊％و پرته ！ولنه به يو گوزڼ وهلي بدن ته پات３ وي چ３ نه په الره تالى شي او نه په 
خو＊９ او خوشحال９ پوهي８ي. په ！ولن３ ک３ د ＊％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 الره 
ک３  گام واخلي او په دې توگه يوې ن５کمرغه، سوکال３، پرمختلل３ او رغنده ！ولن３ 

ته الر پرانيزي.

١_ لس تنه زده کوونکي دې په وار د ！ولگي مخ３ ته راشي او په افغانستان ک３ دې د ＊％و 
په وړاندې پرت３ ستونزې په گوته ک７ي. ه）ه دې وک７ي چ３ يو د بل خبرې تکرار نه ک７ي. 

پات３ زده کوونکي دې هغه وليکي او توحيد دې ي３ ک７ي.
٢_ زده کوونکي دې په خپل ！ولگي ک３ يوه غون６ه تمثيل ک７ي. پورته موندل شوې ستونزې 
دې وگوري او د هغ３ د حل د الرو چارو په اړه دې خبرې وک７ي. په پاى ک３ دې خپل３ 

موندن３ د يو وړانديز په توگه وليکي او له ＄انونو سره دې يادداشت ک７ي.
٣_ پن％ه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي په وړاندې په ！ولنه ک３ د ＊％و په دري＃ او د هغوى 

په ارز＊ت خبرې وک７ي. نور زده کوونکي دې په خبرو اترو ک３ برخه واخلي.
٤_ زده کوونکي دې د پن％و دق５قو لپاره فکر وک７ي چ３ ＄وانان او نجون３ ＇نگه د ه５واد 
د راتلونک３ لپاره کار کوالى شي، پر کومو الرو چارو د يووالي او وحدت احساس رامن％ته 
او پياوړى کوالى شي  او ＇نگه ملي ډاډ پياوړى کوالى شي. وروسته دې ＇و تنه په خپله 
خو＊ه خپل３ نظري３ د نورو په وړاندې ووايي، خبرې اترې دې پرې وک７ي او غوره وړانديزونه 

دې را！ول او وليکل شي.

فعاليتونه
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په خپل ＊ار، کلي او چاپ５ريال ک３ د ＊％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 ي３ له نورو سره پرې خبرې وک７ئ.

د ＊％و تعليم
ويالی شو که يو نارينه تعليم وک７ي، نو يو کس تعليم يافته شي او که يوه زنانه تعليم 
وک７ي، نو يوه کورن９ تعليم يافته شي. نبي عليه السالم فرمايي، علم پر هر نارينه او زنانه 
فرض دى. زموږ پ＋تانه وايي موږ په ＊％و نوکري نه کوو چ３ سبق پرې ووايو، خو دوى 
په دې نه دي پوهه چ３ سبق د ستر－و بينايي ده. ناخوانده د خوانده په مخک３ شمکور 
دى. لکه ＇ن／ه چ３ اوسپنه نکل شي او د هغ３ رن， په پ７ق بدل شي،  دغه شان په 
تعليم د ＊％３ ！ول３ کمزورۍ په طاقت بدل３ شي. تعليم هغه ډال دى چ３ د انسانيت 

تحفظ کوي.
بلک３  نه،  مدرسه  دا  چ３  وايم  زه  خو  ده،  مدرسه  لوم７ۍ  غ８５  مور  د  وايي  پوهان 
يونيورسي＂ي ک３ ！ول علمونه سرته رسي، دغه  يونيورسي＂ي )پوهنتون( ده. ＇ن／ه چ３ 
شان د مور غ８５ نه د تمامو علمونو ابتدا ک８５ي. دغه غ８５ چ３ د علم په ر１ا رو＊انه وي، 
نو د ماشوم ذهن به ＇ومره ＄لند وي او چ３ د جهالت په تيارو ک３ پ＂ه وي، نو د ماشوم 

ذهن به ＇ومره تت وي؟ "رفعت پروين"

رفعت پروين
رفعت پروين د ١٩٤٩م. کال د سپتمبر په مياشت ک３ په لره پ＋تونخوا ک３ ز４８４دل３ ده. لوم７ن９ 
زده ک７ې ي３ په ＊وون％ي او لوړې زده ک７ي ي３ په خصوصي تو－ه له خپل پالر، حافظ محمد 
ادريس ＇خه ک７ي. رفعت پروين د پ＋تو او اردو ژب３ ليکواله ده. ليک ي３ ډ４ر ساده دى، ＊ه 

معنا او مفهوم ي３ پک３ ＄اى ک７ى دى. زيات３ پ＋تو افسان３ ي３ ليکل３ دي.

کورن９ دنده
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د وطن مينه
وطن د  بوستان  وچ  شــي  تـــازه  ــودې  ــن وي پــه  زمـــوږ 
وطن د  عاشقان  شي  معشوق３  په  ＄ــار  دې  يو＄ل 

و－２و ــت  ــن زي ـــان  ＄ د  ـــن  وط ـــام  ق د  ــي  ــرق ت چــ３ 
وطن د  ــان  زن شي  بــيــدارې  دې  نه  غفلت  د  خــوب 

ــام ق د  وي  ــان  ــحــب م ـــه  ب آينده  واړه  ــه  ــون ــســل ن
ــي فـــرزنـــدان د وطن ــدارو پــيــو لـــوى ش ــي ــه ب ــه پ ک

همت د  وخت  دادى  پا＇ئ  لپاره  خداى  د  خويندو 
وطـن د  مــحــبــان  ــه  قــومــون دې  ــره  ــوم ＇ ــــورئ  و－

خورې! عزتمندې  اى  جول９  ستا  دى  تعليم  د  ＄اى 
وطـــن د  سخندان  شي  سبا  چ３  ک７ه  زوى  هغه  لوى 

که په ز４ور د قومي عشق موږه سين／ار جوړ که خپل
وطن د  نقصان  ونــشــي  ــه  ب ــور  ن دى  يقين  مــ３  دا 

د قـــوم وطـــن عـــزت زمــــوږه د عـــزت مــعــيــار دى
وطن د  زلــمــيــان  شــاه  اخــلــي  عــزت  بيه  ــه  پ ســر  د 

پات３ دى  ــه  ن دنــيــا  ــه  پ نــ＋ــان  و  نــوم  قــوم  غــافــل  د 
وطن د  ــهــادران  ب هيچيرې  کــ７ي  نــه  هير  بــه  تــاريــخ 

پات３ دې  ـــدي  ژون خلک  هغه  مــخ  ــه  پ دنــيــا  ددې 
وطن د  جــاودان  ــدون شي  ژون چا  د  کو＊（  په  چ３ 

ــال يــو داســ３ ــام لــه ح ــر تــر＇ــو بــه بــ３ خبر د ق اخ
ــرســان د وطن  ــه پ ــ８ د نـــورو ن را＄ـــئ چــ３ وکـــ７و ل

وطــن د  ــ３  ــل ــاف ق ــ３  ــدل ــي رس دي  الر  کــومــه  پـــه 
وطن د  ـــاروان  ک الر  هغه  پــه  بو＄و  هــم  ــوږ  م چــ３ 

رو＊انه سين３  کــ７ې  مو  تعليم  په  پــاک  ــران  ق د  که 
د وطن اســمــان  لــه  ــرې  ل بــه شــي  د جهل  وريــ％ــ３ 
سيده بشرى بي／م
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پن％لسم لوست

ژمـنه

او  دري＃  پر  انسان  د  ک３  ！ولنه  په  ＄اى  پر خپل  ي３  يو  هر  دي.  زيات  خويونه  ＊ه 
شخصيت اغ５ز لري. ＊ه خويونه س７ى درنوي او سپک خويونه س７ى سپکوي. اسالم 
موږ ته د ＊و اخالقو الر＊وونه ک７ې ده. له بدو هغو ＇خه ي３ ژغورل３ يو. درواغ ويل، 
د ژمن３ سرته نه رسول او ＊کن％ل３ کول د منافقت ن＋３ دي. درواغ س７ى خواروي، 
＊کن％ل３ د س７ي شخصيت ته زيان رسوي او د ژمن３ سرته نه رسول په ！ولن３ ک３ د 
انسان حيثيت، وقار او باور  را！ي＂وي. انسان د ！ولنيز مخلوق په توگه اړ دى په خپل ＄ان 
ک３ داس３ نيک خويونه پيدا او وروزي چ３ د نورو په وړاندې د يو بشپ７ انسان په توگه د 
احترام او درناوۍ وړ شي. اسالم د اخالقو بشپ７ دين دى او حضرت محمدU د نيکو 

اخالقو د تعميم او بشپ７تيا لپاره مبعوث او گومارل شوى و.
_ په ！ولن３ ک３ د يوه ر＊تيني شخص دري＃ ＇نگه وي؟
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وايي چ３ يوه ورځ عمر بن خطاب د عدالت لپاره د خلکو په من＃ ک３ ناست و. نا＇اپه 
يو ＊کلى او ＊ايسته ＄وان چ３ دوو نورو ظاهراً ＊ايسته ＄وانانو له السونو نيولى و، خليفه 
ته راوست. عمر بن خطاب هغو ＄وانانو ته وويل: "＄وان خوش３ ک７ئ او ووايئ چ３ ＇ه 

کيسه ده؟"
＄وانانو وويل: "موږ دوه ورو１ه يو. يو بوډا پالر مو درلود. په خپلو خلکو ک３ په ن５کو 
اخالقو 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 چ３ زموږ په من＃ ک３ د خداى> حکم 

جاري ک７ې."
عمر/هغه ＄وان ته په تر４و تندي وکتل او پو＊تنه ي３ ترې وک７ه: "ته ＇ه ＄واب لرې؟" 

＄وان ډ４ر زړور او فصيح و. وموسک５د، په ډ４ره خوږه ژبه وغ４８د. د عمر/ ستاينه او 
درناوى ي３ وک７. وي３ ويل: "په خداى قسم چ３ ر＊تيا ي３ وويل خو زه هم خپله کيسه درته 
کوم. بيا ستاس３ خو＊ه چ３ ＇ه حکم کوئ! زه يو کليوالي عرب يم. وچکالي راغله. زه له 
خپل３ کورن９ او مال سره دلته راغلم. الره م３ په دې باغونو ک３ وه. ما او＊ان درلودل. ماته 
ډ４ر گران وو. په هغوى ک３ د ＊ه نسل يوه ډ４ره ＊ايسته جونگ９ وه. د نورو او＊انو په ډل３ ک３ 
به داس３ بر４＋５ده لکه پاچا چ３ د رعيت په من＃ ک３ روان وي. جونگ９ د دې ＄وانانو د پالر 
باغ ته مخه ک７ه. د هغه باغ پر د４وال باندې د يوې ون３ ＇انگه پرته وه. جونگ９ هغ３ ＇انگ３ 
ته خوله واچوله او پرې ي３ ک７ه.  نا＇اپه هغه بوډا س７ى له باغه راووت. له ډ４رې غوس３ ي３ 
سترگ３ سرې او＊ت３ وې. په الس ک３ ي３ يوه ډبره نيول３ وه. د زمري په ＇５ر غ７ومب５ده. بيا 
ي３ جونگ９ پر ډبرې کلکه وويشته او م７ه ي３ ک７ه. کله چ３ م３ وليدل جونگ９ ولو４ده، په سر 
ک３ م３ اور بل شو. په هماغه ډبره م３ شيخ پر سر وويشته چ３ جونگ９ ي３ پرې ويشتل３ وه. 
د ډبرې په لگ５دو بوډا س７ي چيغ３ ک７ې او م７ شو. دا دوه ＄وانان راورس５دل، زه ي３ ونيولم 

او تاته ي３ راوستم."
عمر/ وويل: "اوس چ３ دې په خپل３ گناه خوله وخو＄وله، نو نش３ خالص５داى 

او بايد قصاص ش３."
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يو  زه  خو  وي،  ！اکلى  شريعت  اسالمي  يم چ３  هغه شي خوښ  پر  "زه  وويل:  ＄وان 
کوچنى ورور لرم. پالر م３ له م７ين３ د مخه هغه ته ډ４ر مال ورک７ى او د هغ３ د ساتن３ دنده 
ي３ زما پر اوږو اي＋３ ده. ماته ي３ ويلي وو چ３ دا مال ستا د ورور دى. د هغ３ ساتنه پر تا 
فرض ده. ما هغه مال اخيستى او ＊خ ک７ى م３ دى. له ما پرته نور هيچا ته د هغ３ پته نه ده 
＇رگنده. که تاس３ اوس زما د وژلو حکم وک７ئ، هغه مال به ضايع شي او د هغ３ د زيان پ７ه 
به ستا پرغاړه وي. د آخرت پر ورځ چ３ پاک خداى> د بنده گانو ترمن＃ عدالت کوي، 
هغه کوچنى به ستا غاړې ته الس 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."
عمر/ په فکر ک３ ډوب شو او خپل سر ي３ ＇و ش５ب３ ＄وړند ونيو. بيا ي３ ＄وان ته 
مخ واړاوه او وي３ ويل: "＄وانه ＇وک دې ضامن ک８５ي؟" ＄وان ناستو خلکو ته وکتل او د 
هغوى په ډل３ ک３ ي３ ابوذر ته گوته ونيوه او وي３ ويل: "دا س７ى زما ضامن دى."  عمر/ 
پر غاړې  د راستن５دو ضمانت  ابوذره! د دې ＄وان  "يا  پو＊تنه وک７ه:  ابوذر/ ＇خه  له 
اخل３، که نه؟" ابوذر/ له ل８ ＄ن６ وروسته وويل: "هو، تر در４و ور＄و پورې ي３ ضمانت 

کوم." عمر/، ＄وان رخصت ک７.
کله چ３ د مهلت وخت نژدې شو، د ＄وان پته ونه لگ５ده. عمر/ له اصحابو سره 
ناست و. ابوذر/ هم و.  هغه دوه ＄وانان په غوسه شول او وي３ ويل: "اى ابوذره، زموږ 
قاتل چ５رته دى؟ هغه س７ى چ３ ت＋ت５دلى وي، ＇نگه به ب５رته راشي؟" ابوذر/وويل: "په 
خداى قسم، که د مهلت وخت پاى ته ورسي８ي او هغه ＄وان رانشي، زه په خپل ضمانت 
وفا کوم او ＄ان درته سپارم." عمر/ وويل: "په خداى قسم، که هغه ＄وان و＄ن６ي８ي، د 

شريعت له غو＊تنو سره سم به د ابوذر/  په اړه حکم وک７م." 
ددې خبرې په اور４دو د ابوذر/ په خاطر د حاضرينو په سترگو ک３ او＊ک３ راغل３. د 
غون６ې حاضرينو يو تر بله په خبرو پيل وک７ او له ＄وانانو ＇خه ي３ د 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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خلکو د ابوذر/ ارمان کاوه او ژړل ي３. نا＇اپه هغه ＄وان را＊کاره شو او د عمر/په 
مخک３ ودر４د. په داس３ حال ک３ چ３ سا و تيگا او په تندي ي３ خول３ روان３ وې، په فصيحه 

ژبه ي３ پر عمر /سالم واچاوه.
وروسته ي３ عمر/ ته وويل: "هغه کوچنى م３ پر ترور وسپاره او د مال ＄اى ＄ايگى 

م３ ورته و＊وده. د ژمن３ د سرته رسولو لپاره د اوړي په گرم９ ک３ په من６ه راغلم." 
خلک د ＄وان له ر＊تينول９، پر وعدې د هغه د وفا او مرگ ته د راتگ له امله هي（ 
پات３ شول. ＄ينو حاضرينو وويل: "＇ومره ＊ه کار او ＇ومره ＊ه ژمنه!"  ＄وان وويل: "آيا نه 
پوهي８ئ چ３ له اجل خالصى نشته. ما پر خپله ژمنه وفا وک７ه چ３ ＇وک ونه وايي په خلکو 

ک３ وفا له من％ه تلل３ ده."
ابوذر/ وويل: "په خداى قسم اى عمره، دا هلک م３ نه پ５ژانده چ３ ＇وک او د کوم 
＄اى دى. تردې د مخه م３ ليدلى هم نه و، خو کله چ３ ي３ په حاضرينو ک３ يوازې ماته مخ  
راواړاوه، نو ＊ه راته ونه بر４＋５ده، رد ي３ ک７م. م７５ان３ م３ اجازه رانه ک７ه نهيلى ي３ ک７م چ３ 

＇وک ونه وايي، م７５انه له ن７ۍ ورکه شوې ده."
هغه مهال هغو دوو ＄وانانو وويل: "موږ د اهلل د رضا لپاره د خپل پالر وينه دې ＄وان ته 
وب＋له چ３ ＇وک ونه وايي احسان په چا ک３ نشته." بيا عمر /هغو ＄وانانو ته مخ واړاوه 

او وي３ ويل: "د پالر خونبها له بيت المال ＇خه واخلئ."
＄وانانو وويل: "موږ د اهلل> د رضا لپاره هغه ته د خپل پالر وينه وب＋له او له هغه ت５ر 

شوو. د دنيا د مال تمه نه لرو!"

د متن لن６يز:
＊ه اون５ک اخالق د انسان گا１ه ده. په انسان ک３ داس３ يو ل７ صفتونه شته چ３ انساني 
جوهر ي３ بولي. صداقت، ر＊تينولي، پر وعده وفا، دروغ نه ويل، م７５انه، پت ساتل، 
له خيانت ＄ان ليرې ساتل، ن５که اوخوږه وينا او په سلگونه داس３ نور هغه صفتونه دي 
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فعاليتونه

چ３ له انسانه انسان جوړوي. دروغ ويل په ！ولن３ ک３ د انسان وقار را！ي＂وي. که يو ＄ل 
باور نه کوي. يو شم５ر  بيا يي پر ر＊تياوو هم ＇وک  ＇وک په دروغو مشهور شو، نو 
اخالق فردي دي، زيان او گ＂ه ي３ يوازې يو فرد ته رسي８ي؛ خو يو شم５ر نور بيا ！ولنيز 
اړخ لري؛ د ！ولن３ بنس جوړوي او له ！ولنيزو ارز＊تونو ＇خه گ２ل ک８５ي. وگورئ، په 
پورته کيسه ک３ پر ژمن３ د يو ＄وان وفا ＇ومره ＊يگ３２ رامن＃ ته ک７ې، هم ي３ ＄وان له 
هرو مرو مرگ ＇خه وژغوره او هم ي３ انساني جوهر په گوته ک７. که چ５رته له لوم７ۍ 
هغ３ ي３ اوږې خالي شوى واى او پرې عمل نه واى شوى، نو د م７５ان３ او احسان په ＇５ر 

！ولنيزو ارز＊تونو ته ي３ زيان رساوه.

١_ د پورته کيس３ پيغام ＇ه شى دى؟ درې تنه زده کوونکي دې هغه د ！ولگي په وړاندې 
رو＊انه ک７ي.

٢_ درې تنه زده کوونکي دې يو＄اى د ！ولگي مخ３ ته راشي. هر يو دې په وار له هغو در４و 
دليلونو وفا، م７５ان３ او احسان ＇خه د يو په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ي چ３ له مرگ 

＇خه د هغه ＄وان د بچ５دو المل شول.

٣_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او په خپله ژبه دې پورته کيسه ووايي. 
بيا دې د هغ３ روزنيز اړخ ته وگوري او نورو ته دې رو＊انه ک７ي.

٤_ په يوې ！ولنه ک３ دې د ＊و اخالقو په اړه  ＇و تنه زده کوونکي خپل نظر رو＊انه ک７ي.
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کورن９ دنده

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

پر وعدې وفا ＇ه گ＂ه لري؟ په ！ولن３ ک３ د انسان اعتبار او شخصيت ته ＇ومره ارز＊ت 
لري؟ د کومو کارونو په اړه ژمنه کوالى 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 لوي３، ب３ سره او سامانه د＊ت３ ک３ يو س７ى د اس پر سپرل９ ت５ر４ده. 
＇ه گوري چ３ له ودان９ او کلو بان６و ل５رې د ب３ اوبو او سو＄وونک３ د＊ت３ په من＃ ک３ 
يو ړوند ＄وان په الره روان دى. د آس واال  پرې زړه سو＄ي او آس ورته دروي. له ＄ان 
سره ي３ پر اس سپروي او درومي. په يو ＄اى ک３ ړوند ＄وان له اس واال ＇خه غواړي 
چ３ يوازې دى پر آس پات３ شي، ＄که د هغه پر وينا کله پر آس سپور شوى نه و او ست７ى 
شوى و. زړه سواند س７ى ي３ هم 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＂ک９ ＄غلي. اس واال 
پرې غ８ کوي او ورته وايي: ))＄وانه، پام کوه دا کيسه په ودان９ او ＊ار ک３ چاته ونه ک７ې، 

که  نه نو بيا به ＇وک له چا سره ＊يگ２ه او زړه سوى نه کوي!((
په د＊ت３ ک３ ول３ د اس ＇＋تن  هغه ＄وان ته وويل چ３ د اس د ت＋تولو کيسه چاته 

ونه ک７ي؟ زده کوونکي دې په خپل وار پرې خبرې وک７ي.
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شپاړسم لوست

د پ＋تو ليکن＋و سمه کارونه

په هره ژبه ک３ د 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 
او  پام الزمي  ته  لپاره دغو ن＋و  نيسي. د ليکدود د سموالي  ته گوته  سم３ کارون３ 
ضروري دى . ليکن＋３ له موږ سره د جملو په لوستلو او د کلمو د سم３ معنا په 
پوه５دو ک３ مرسته کوي. همدارنگه له موږ سره مرسته کوي، جمل３  هغس３ روان３ 
ولولو، لکه: خبرې چ３ کوو. ه）ه کوو له دې لوست  وروسته د ليکن＋و په ارز＊ت 

او کارون３ وپوهي８ئ.
د ليکن＋و په اړه ＇ه پوهي８ئ؟
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دا الندې دوه ليکن３ وگورئ:
غواړم ستاسو په شرکت ک３ کار وک７م. د دوو کلونو لپاره م３ په سپين زر  شرکت ک３ 
کار ک７ى دى. داس３ کوم شى م３ نه دى پلورلى چ３ افتخار م３ نه دى په برخه شوى. 

که له تاسو سره کار وک７م، نو ډاډه يم چ３ همداس３ به وي.

غواړم ستاسو په شرکت ک３ کار وک７م د دوو کلونو لپاره. په سپين زر شرکت ک３ م３ 
کار ک７ى دى. داس３ کوم شى م３ نه دى پلورلى. افتخار م３ نه دى په برخه شوى. که 

له تاسو سره کار وک７م، نوداډه يم چ３ همداس３ به وي.  

ليکن＋３ په الندې ډول دي.
١_ ！کی:  Period ) . (: ！کى د يوې بشپ７ې بياني جمل３ په پاى ک３ راوړل ک８５ي. د ！کي 
او د هغه د مخکين９ کلم３ تر من＃ وا！ن نشته او بايد ورسره جوخت ک５＋ودل شي. له ！کي 

وروسته د يوه توري ＄اى سپين پر４＋ودل ک８５ي او بيا بله جمله پيلي８ي. 
لکه:  د کلتور اصطالح پخوان９ لرغون３ ري＋ه لري. د دې کلم３ ري＋ه د التين３ ژب３ د کلتورا  

کلم３ ته رسي８ي.
په ان＂رني ک３ ورته  "！کى" يا "Dot" وايي.

همدارنگه ！کى په مخففو تورو پس３ هم ليکل ک８５ي. لکه  م. م. )ملگري ملتونه(، يا هـ. 
ش. )هجري شمسي(

تر سرليک، بغلي )＇نگيزو( سرليکونو، په ستونونو ک３ د فقرو ترمن＃ او داس３ ورته نورو 
＄ايونو ک３ ！کى مه کاروئ.

د پو＊تن３ له ن＋３ او نداي３ وروسته ！کى مه ږدئ.
که جمله په لينده کيو ک３ راتله، نو ！کى په لينده کيو ک３ دننه ک８５دئ. لکه )د هغه وخت 

دود داس３ و.(
د ن５＂３ په ليکلو ک３ هم کارول ک８５ي، لکه: ٢٩. ١٢. ١٣٨٨
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٢_ چپه پ５（ ، ت７ونی يا کامه، Comma ) ، (: دا ن＋ه په يوې بشپ７ې جمل３ ک３ د يو 
لن６ ＄ن６ لپاره 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 کلم３ ډولونه دي.

په يوې مرکب３ جمل３ ک３ د معترضه جملو د ب５لولو لپاره کارول ک８５ي.
لکه: زلمي د احمد مو！ر چ３ په نهه سوه زره افغان９ ي３ پ５رودلى و، ！کر ک７.

په جمله ک３ د ب５لو ب５لو شيانو تر من＃ کارول ک８５ي.
لکه: کاغذ، قلم، مشوا９１ او رنگ راواخله او را＄ه.

د پو＊تن３ په ＄واب ک３ تر  "هو" يا "نه" وروسته را＄ي.
يادونه: په پام ک３ دې وي چ３ د کام３ ن＋ه له مخکين９ کلم３ سره جوخته را＄ي او وا！ن 
ورسره نه لري. له کام３ وروسته دې يو تورى فاصله ورک７ شي. همدراز  له خو، بلک３، مگر 

＇خه د مخه کارول ک８５ي، خو ه５）کله دې له "او" ＇خه د مخه نه راوړل ک８５ي.
٣_ ！کی او کامه يا ＄ن６نSimicolon ９) ؛(: دغ３ ن＋３ ته مفرزه ، مميزه او سيم３ کولن 
هم وايي. دا ن＋ه د زيات３ وقف３ لپاره په کار８４ي، مگر د کلمو تر من＃ نه را＄ي، بلک３  د هغو 
مرکبو جملو په من＃ ک３ راوړل ک８５ي چ３ په معنا ک３ يو له بله سره ت７ل３ وي.  لکه: له هغه 
علم ＇خه چ３ اخالق 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 چ３ د ＄ينو لفظونو تر من＃ وير گل وي، تر وروستي لفظ وروسته د اوږدې وقف３ لپاره 
＄ن６ ن＋ه را＄ي، لکه: ننگرهار، لغمان، کون７، نورستان؛ په ختي＃ زون پورې اړه لري.
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په علمي او ＇７５نيزو ليکنو ک３ چ３ کله د يو مطلب په هکله ＇و ماخذونه ذکر ک８５ي، د 
هر يو د بيلولو لپاره هم ＄ن６ ن＋ه کارول ک８５ي، لکه: کابل مجله پرله پس３ ٣١مه گ２ه؛ هيله 

مجله ٨ مه گ２ه؛ الينگار مجله ٤مه گ２ه؛ زما د خو＊３ مطلبونه لري.
٤_ ＇رگندن９ ، شارحه يا د بيان عالمه Colen ) : (: دا ن＋ه د يوې کلم３ د سپ７ن３ او د 
بيان ن＋ه ده؛ يعن３ د هغ３ کلم３ يا جمل３ په پای ک３ ليکل ک８５ي چ３ وروسته ورپس３ بيان 

او شرحه را＄ي، لکه: د ژوندانه او کامياب９ ستن３ دا دي: پوهه ، روغتيا او زيار.
د يو شي د اجزاوو د ＊ودلو لپاره را＄ي، لکه: ليک ن＋３ دا دي: ！کی، ＄ن６ ن＋ه، لينده 

ک９ او نور.
د  د رضا  د اهلل>  لري:  گ＂３  يو شم５ر  روژه  پر مهال:  تفصيل  او  د ＇رگندولو  يوه شي  د 

حاصلولو ذريعه ده؛ د گناهونو د ب＋لو المل او د جسماني روغتيا لپاره گ＂وره ده.
د  ن＋ه  دا  )؟(:   Question Mark سواليه،  يا  عالمه  استفهام  د  ن＋ه،  پو＊تن３  د   _٥
پو＊تن３ په وخت ک３ راوړل ک８５ي او د هر  ډول سواليه جملو په پای ک３ را＄ي، لکه: ستاسو 

د پ＋تو ＊وونکی ＇ه نومي８ي؟
٦_ بلن ن＋ه، غ８ ن＋ه يا ندايه، Exclamation Mark ) ! (: دا ن＋ه د غ８ او ندا په 
وخت ک３ کاري８ي، لکه: اى هلکه! دلته راشه. په اصل ک３ د خبردارۍ او تنبيه ن＋ه ده او له 

دې امله د مخاطب امر په برخو ک３ را＄ي. لکه: ورو１و! د وطن ناموس وساتئ.
دغه ن＋ه د تعجب، شاباس او افسوس په ＄ای ک３ هم راوړل ک８５ي؛ خو د زيات تعجب، 
استهزاء او زيات３ خبردارۍ په وخت ک３ دوه ＄له، بلک３ درې ＄له هم ليکل ک８５ي. لکه،  

غلب５ل کوزې ته وايي چ３ سورۍ!!
آفرين ستا په دې غيرت او م７５انه!!!

په ليکونو، مکتوبونو او غو＊تنليکونو ک３ دې له لقب ＇خه وروسته نه را＄ي، بلک３ پر 
＄اى ي３ "کامه" ليکل ک８５ي، لکه:

زما گرانه وروره،
＊اغلى مدير صاحب،
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داس３ مه ليکئ:
گرانه وروره!

＊اغلى مدير صاحب!
 ٧_  دش، بيان ن＋ه يا ب５لنDash( ９( )_( : دا ن＋ه د يوې جمل３ د ب５لون３ لپاره ليکل 
ک８５ي، په ت５ره په سوال او ＄واب ک３ د هرې جمل３ په سر ک３ را＄ي. سوال او ＄واب سره 

ب５لوي، لکه 
_ ＇نگه راغل３؟

_ ستا د ليدو لپاره.
_ ما نه غو＊تل چ３ په دې وخت ک３ تا وگورم.

دا ن＋ه د دوو کلمو د ب５لون３ لپاره هم په داس３ وخت ک３ را＄ي چ３ د هرې کلم３ خپلواکي 
او ＄انله والی مقصد وي، لکه: صرف _ نحو _ بديع _ بيان _ معاني _ عروض _ وزن _ 

قافيه  ！ول ژبني علمونه دي.
٨_  وړه کر＊ه، يا هايفن )_(: وړه کر＊ه )Hyphen( د دش د اوږ دوالي په نيمايي ده. 
دا ن＋ه هغه وخت کارول ک８５ي چ３ يوه لويه يا مرکبه  کلمه د پا３１ د يوې ليک３ )کر＊３( په 
وروست９ برخه ک３ راشي، نيمه کلمه ＄ای شي او د پات３ نورې لپاره ＄ای نه وي، نو له نيم３ 
کلم３ وروسته د کر＊３ په پاى ک３ دغه ن＋ه را＄ي او د  کلم３ پات３ برخه د بل３ کر＊３ په سر 

ک３ ليکل ک８５ي. تر شم５رو وروسته هم ليکل ک８５ي، لکه: ١- ٢- ٣ 
٩_  والړه کر＊ه، سلش يا بار  )/(: دغ３ ن＋３ ته ب５لوونک３ يا مميزه هم وايي.  په انگر４زۍ 
او  سپوږميز  لمريز،  د هجري  سرب５ره  ليکنو  دفتري  پر  ن＋ه  دا  وايي.  ورته   )Slash( ک３  

ميالدي کلونو د ب５لولو لپاره کارول ک８５ي.
_ د ) يا ( پر ＄ای اي＋ودل ک８５ي، لکه: استنباط / استخراج ؛ هلک / نجل９.

_ د ور＄３ مياشت３ او کال د ن５＂و د آسانه ＊ودلو لپاره هم استعمال８５ي، لکه: دا  گرامر په 
١٣٨٨/٨/٢٨ ليکل شوى.

١٠_  ليندۍ ) ( )Parentheses( : ليندۍ يا قوسين د هغو اضافي کلمو لپاره کارول 
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ک８５ي چ３ په عبارت او کالم ک３ مقصد نه وي، لکه: شاه شجاع  )د تيمورشاه زوی( د 
پالر په ＇５رعلم پالونکی نه و.

د ＄انگ７و نومونو، د پاملرن３ وړ شيانو او په من＃ ک３ د  رالو４دلو جملو د ＊ودلو لپاره ليکل 
ک８５ي، لکه: )سمسور( په اتم ！ولگي ک３ دی، خو )ميرويس( او )رو＊ان(  په لوم７ي ！ولگي 

ک３ دي او )نسيم( ال تر اوسه کوچنی دی.
همدا راز په ژباړه ک３ د ＇رگندتيا لپاره په متن پورې نا اړونده برخه په قوسينو ک３ ليکل 

ک８５ي.
١١_  غبرگ３ ل５ندۍ، نقل قول )" "( )Quotation Mark(: په دې ن＋ه ک３ د 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 زيات３ توجه وړ اشنا کلمه راوړل ک８５ي، لکه: په 
دې ور＄و ک３ د "آزاد بازار" خبرې ډ４رې ک８５ي.  کله نا کله ＄ين３ اصطالحگان３ هم د 

غبرگو ل５نديو په من＃ ک３ ليکي چ３ له عام عبارت ＇خه ب５ل３ شي.
١٢_ قوسين ]  [ )Brackets(: دغه ن＋ه د اقتباسونوپه دننه ک３ د هغو وضاحتي جملو 
او تعليقاتو د اضافه کولو پر مهال کارول ک８５ي او ل８５ دوونکى ي３ له خپل لوري ليکي چ３ 
د اقتباس شوي کالم او د ل８５ دوونکي د وضاحتي الفاظو ترمن＃ توپير وشي، لکه: "په دې 
ياد＊ت ک３ د جنرال جيکسن له زحمته  ]د جگ７ې په لوم７ۍ ورځ د چانسلرس ويل 
په جبهه ک３[ يادونه ونه شوه؛ خو له جنرال لي ＇خه د سترې فتح３ په مناسبت ستاينه 
شوې ده." دغه ن＋ه د کمپيو！ر په کمپوز ک３ د قرآن کريم د آيتونو د حوال３ ورکولو لپاره 

هم استعمال８５ي.
١٣_  درې ！کي يا د حذف ن＋ه )...()Ellipsis(: کله چ３ يو ليکوال د يو نامه يا يوې 
خبرې ＇رگندول نه غواړي، نو پر ＄ای ي３ درې ！کي ږدي او ور＄ن３ ت５ر８４ي، لکه: "د ... 
رئيس ډ４ر ظالم س７ی دی، له هر چانه رشوت اخلي." که دا ليکنه د جمل３ په پاى ک３ وي، 
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نو درې ！کي خوا په خوا او ＇لورم ！کى )د جمل３ د پاى ！کى( د يو توري په وا！ن وړاندې 
فضلي،  ف.  دي:  وړ  يادولو  د  ليکوال  دا  ډرام３  د  ک３  افغانستان  په  لکه:  ک８５ي،  ليکل 

عبدالمنان ملگرى او... .
 ١٤ ــ  درې ستوري )٭٭٭(: دا ن＋３ د يوې رسال３ يا يوې مقال３ د يوې برخ３ د سرته 
رس５دو او د بل３ برخ３ د پيل ک５دو په من＃ ک３ راوړل ک８５ي. همدارنگه د يوې کيس３ له يوې 

برخ３ يا صحن３ نه بل３ ته د تلو په من＃ ک３ د ب５لوالي لپاره هم کارول ک８５ي.
 ١٥ــ تر جمل３ الندې کر＊ه: )Underline(: که چيرې يونوم يا جمله په ＄انگ７ي ډول 
د پاملرن３ وړ وي، نو الندې ترې يوه اوږده کر＊ه را ک＋ل ک８５ي، لکه: ＊اغلو! دلته  دريدل 

منع دي.
له عام５دو   ５ان＂رن د  کار４دله، خو  ليکنو ک３  انگليسي  په  ن＋ه  دا  ن＋ه )@(:  "اټ"  ٢٠ــ 
وروسته ي３ د ان＂رن５＂ي ويب پا１و، مؤسسواو اشخاصو د پتو د ＊ودلو او ليکلو لپاره په پ＋توک３ 

＄ای نيولی او په پ＋توليکنه ک３ را＄ي، لکه: curriculum@moe.gov.af او نور.
يادونه: بايد په ياد مو وي چ３ ！ول３ ليک ن＋３ له )ن＋و( سره جوخت３ اون＋لول３ را＄ي او ه５＆ 

راز فاصله ي３ بايد تر من＃ نه وي. که نه،  ليکل نيمگ７ي بلل ک８５ي.

د متن لن６يز:
ليکن＋３ د يو چا پ＋و او السونو ته پات３ ک８５ي. د الس يا پ＋و نه لرل او يا د هغوى 
همداس３  هم  ليکن＋３  لري.  اغ５ز  مستقيم  حالت  فزيکي  پر  انسان  د  نيمگ７تيا 
يا يو ليکوال د ن＋و په کارولو پوه نشي،  درواخلئ. که يوه ليکنه ليکن＋３ ونه لري 
کارونه  ن＋و  ليک  د  وليدل چ３  مو  پورته  ل８５دوالى.  نشي  پيغام  ＇رگند  ي３  ليکنه 

＇ومره ارز＊ت لري او د هغوى ناسمه کارونه يوه موضوع ＇ومره اړوالى شي.
له دې امله په يوې ليکن３ ک３ ليکن＋３ ډ４ر ارز＊ت لري او سمه کارونه ي３ د ليک 

لوستل او پر مفهوم ي３ پوه５دل اسانوي.
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فعاليتونه

١_ ！ول زده کوونکي دې پورته متن په غور وگوري، د ليک ن＋و ب５ال ب５لو ډولونو ته دې پام 
وک７ي او د هغوى د کارون３ ＄ايونه دې زده ک７ي.

٢_ هر يو زده کوونکى دې په ！ولگي ک３ داس３ يوه موضوع وليکي چ３ پورته ！ول３ ليکن＋３ 
پک３ کارول شوې وي. بيا دې په وار د ！ولگي مخ３ ته راشي او خپله ليکنه او د ليکن＋و 

کارونه دې نورو ته رو＊انه ک７ي.
٣_ له ليک ن＋و پرته نور کوم نحوي بدلونونه د يوې جمل３ مطلب بدلوالى 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.
٤_ معترضه جمله ＇ه ته وايي او ＇نگه په جمله ک３ پ５ژندل ک８５ي؟  يو تن زده کوونکى 

دې ي３ له ب５لگو سره يو＄اى د ！ولگي په وړاندې ولولي.
٥_ په کومو وختونو ک３ له نداي３ سره د پو＊تن３ ن＋ه کارول ک８５ي؟ يو تن زده کوونکى دې 
هغه له ب５لگ３ سره يو＄اى د ！ولگي په وړاندې بيان ک７ي. نور زده کوونکي دې ＊ه ورته ＄ير 

شي.

 زده کوونک３ دې په کورونو ک３ د ＊وون３ او روزن３  د ارز＊ت په اړه يوه مقاله وليکي او 
ليکن＋３ دې پک３ په سم ډول په پام ک３ ونيسي. ياده دې وي چ３ هره ليکن＋ه په وروستي 
توري پس３ له وا！ن پرته ليکل ک８５ي. ورپس３ ليکنه د يو توري له سپين３ فاصل３ وروسته 

پيلي８ي.

کورن９ دنده
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اووه لسم لوست

قيام الدين خادم

د افغانستان د ادبي تاريخ په غ８５ه ک３ زيات شم５ر ليکوال او شاعران روزل شوي او 
پالل شوي دي. هغوى هر يو په خپلو ليکنو او ＇７５نو ک３ د خپل مهال حاالت او 
شرايط ان％ور ک７ي او تر موږ ي３ رارسولي دي. نوي نسل ته د هغوى د ليکنو لوستل 
ت５رو  په  دي.موږ  نه  －＂３ خالي  له  د ＄ان خبرول  شرايطو ＇خه  له  مهال  هغه  د  او 
لوستونو ک３ يو شم５ر پ＋تنانه پوهان، ليکوال او شاعران پ５ژندلي او د هغوى د ليکنو 
او د فکر له الرو 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 لوست３ ده؟
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قيام الدين خادم په ١٣٢٥ هجري قمري کال )١٩٠٧ ميالدي( ک３ د ننگرهار واليت 
د کام３ ولسوال９ د زرشوى په کلي ک３ ز４８４دلى دى. پالر ي３ مالحسام الدين او نيکه ي３ 
په  اروا＊اد خادم د مورني نسب ل７ۍ   ديني عالمان وو.  مال علي گل هم د خپل وخت 
د خپل وخت  ته رسي８ي. عبدالرحمن سيالني  فقيرصاحب مشهورعبدالرحمن سيالني 
ستر ديني عالم ت５ر شوى دى او د مراد علي )رح( پالر و. اروا＊اد خادم  لوم７ن９ زده ک７ې 
په خپل کور ک３ له خپلو والدينو ＇خه ترسره ک７ې دي. خادم صاحب د اسالمي علومو گ０ 
شمير کتابونه لوستي دي. هغه صرف، نحوه، منطق، حکمت، فقه، حديث، تفسير او د 
نورو دوديزو علومو زده ک７ې ترالسه ک７ې وې. هغه د ديني پوه３ د ترالسه کولو لپاره ١٥ 

کاله په ه５واد ک３ دننه او له ه５واد نه دباندې سفرونه ک７ي وو.
ب５الب５لو واليتونو  په  د ه５واد  او  دندو گومارل شوی  دولتي  ب５الب５لو  په  الدين خادم  قيام 
ک３ ي３ دندې ترسره ک７ي دي. نوموړي خپله لوم７ن９ دنده 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 اصالح  د ور＄پا１و د مسوول مدير په توگه خپل３ چارې پرمخ ب５ولي دي. استاد خادم د 
منظومو او منثورو آثارو ډ４ر په زړه پورې کتابونه ليکلي او زيات شم５ر ＄انگ７ي اثار ي３ چاپ 

شوي دي چ３ يو شمير ي３ دا دي:
د کوچنيانو اخالقي پالنه، روهي گلونه، د مرغلرو اميل، نوی ژوندون، مکارم اخالق، 
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 ٦ ！وکونو ک３(، معلم پ＋تو، 
پ＋تانه شعراء )لوم７ی ！وک(، پارتيان ＇وک وو، په تذکرة االوليا تبصره، کوشانيان ＇وک وو، 
د بابا نصيحت، د پ＋تو پ＂９، د پ＋تو نثر، تاريخي تصورات، لوی سهاک، ادبي قص３، لوی 
اصحابان )اصحاب کرام(، نشنليزم او ان＂رنشنليزم، افغاني حکومت، معياري پ＋تو، بلکا، 
د پ＋تنو س＂ه او ＇انگ３، نصوص الحکم، د مور مينه، لرغوني پ＋تانه قومونه، ！ولنپال افغان 

مانوف５س )د موالنا قيام الدين خادم سياسي افکار( ليکلي او چاپ شوي دي.
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د نوموړي گ０ شم５ر نور آثار ال 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 ي３ ＄ان پوه ک７ی و. ک５داى شي د هغه د برياليتوبونو له رازونو 

＇خه يو هم همدا وبولو.
د ه５واد په سياسي ډگر ک３ قيام الدين خادم فعاله ون６ه درلوده. اروا＊اد خادم د حقيقت 
له ＇رگندولو سره مينه لرله. تل ي３ هر ＇ه بربن６ ويل. خادم په زيات شمير ادبي او علمي 
غون６و ک３ برخه اخيست３ ده او کله، کله د دولت اړونده ارگانونو له خوا په ستاينليکونو او 
ډاليو سره نازول شوى او ستاينه ي３ شوې 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 مشكالتو او سختيو په مقابل ك３ د مقاومت، صبر او حوصل３ 
الر＊وونه كوله. استاد خادم د معاصرو ادبياتو له هغو پن％و ستورو ＇خه و چ３ پ＋تو ادب او 
کلتور ي３ ＄لولى او د يوه داس３ وي（ زلمي په احساس ي３ د پ＋تو ادب چوپ７ ک７ى چ３ د 

نن زلميان ي３ درناوى کوي.
اتحاد مشرقي ک３ خپور  په  لوم７نى شعر  نامه  په  پ＋تونه"  بيدار  "شه  د  اروا＊اد خادم  د 
شوى دى. په نثر ک３ د 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 ک３ د پ＋تو او 
پ＋تونول９ مينه ډ４ره پياوړې ده. په دې برخه ک３ د يوې پخ３ عق５دې خاوند دى. سرب５ره پر 
دې استاد خادم ليکن３ ادبي، انتقادي، ！ولنيز، سياسي او روزنيز رنگ لري. خادم په خپلو 
ليکنواو شعرونو ک３ د ظالم له مخ ＇خه پرده پورته ک７ې او رسوا ک７ى ي３ دى. هغه ولس 
يووالي اواتفاق ته رابللى دى، نامنلي زاړه دودونه ي３ غندلي دي، په خپلو لوستونکو ک３ ي３ 
د زړورتيا او ازادۍ احساس پياوړى ک７ى. استاد خادم د خپلو ليکنو له الرې د ！ولن３ هره 

تياره ر１ا ک７ې او ولس ته ي３ ＇رگند پيغام ورک７ى دى.
د  خاوند،  افکارو  فلسفي  د  ليکوال،  اديب،  ژورنالست،  مفکر،  لوی  دا  افغانستان  د 
！ولن３ طبيب، سياستپوه او ！ولنيز شخصيت د ١٣٥٨ هـ. ش. کال د وږي د مياشت３ په ٥مه 
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ن５＂ه د ٧٤  کلونو په عمر له ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ او د کام３ ولسوال９ د زرشوی په کلي 
ک３ په خپله پلرن９ هديره ک３ په ډ４ر درن＋ت خاورو ته وسپارل شو.

خادم چ３ په اخالص شي ＇وک د ملک او د ملت
وطــن يــ３ پــس لــه مرگــه پــه مدفــن فخــر کوي

قيام الدين خادم په "اوسني ليکوال"  ک３ خپل ژوندليک خپور ک７ی دی، هغه په يوه 
برخه ک３ د "زما پر حيات انتقادات" تر سرليک الندې يو ل７ مطالب ليکلي چ３ موږ ي３ د 

هغه د نثر د ب５لگ３ په 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 چ３ بحث م３ خوښ دی، مگر په اساسي او اصولي خبرو، 
په  لري.  ادبي شجاعت  وايي  م３  دوستان  مگر  دی،  وايي سرشوخه   . بحث...  مطلق  نه 
ورکو！والي ک３ راته خلکو ويل چ３ کالنکار دی، ول３ په آزادۍ خو زه په خپله هم قايل 
يم او دا ＄که چ３ دا طبيعي بار زما په ورمي８ نشته. هو، په دې يوه گناه زه پخپله هم قانع يم 
چ３ هغه د حقيقت مينه بايد وبولم. په  ژوندانه ک３ ه５）وک له انتقاده نه دی خالص. هغه 

انتقادونه چ３ په ما ي３ خلک کوي دادي:
وايي نه منونکی س７ى دی. دا انتقاد په ما باندې زما والدې هم هر وخت کاوه. مگر زما 

جواب داو چ３ که 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 داس３ کوي اوته 
داس３. مابه ويل چ３: خلک راته مه يادوه خلک خو هر ＇ه کوي. وايي ډ４ر بحث کوي اونه 
قانع ک８５ي ... دا خبره نشم فيصله کوالی. خلک په امورو ک３ د نورو نورو مالحظاتومراعات 
کوي، مگر زه په حقيقت او واقعيت پ＋３ نشم اي＋وداى. ما خپل دغه عادت په هغه نظم ک３ 
چ３ د شاعر مسلک ي３ نوم دی، ＊ه تصوير ک７ی دی. زه دا ！ول３ خبرې اورم مگر د ＄ان 

سره وايم: ډيرې خول３ ډيرې خبرې."
نامه  تر  "شاعر مسلک"  د  الدين خادم  قيام  اروا＊اد  اشاره وشوه،  ورته  پورته چ３  لکه 
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الندې يو شعر ليکلى دى. په دې شعر ک３ شاعر خپل مسلک ته ＇رگندې اشارې ک７ي او له 
ه５واد، ژب３  او ولس سره مينه ي３ پک３ غبرگه ک７ې ده.  نوموړى شعر په دې ډول دى: 

                                                          
د شاعر مسلک

صحيــح الره 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 م３ بل ＇ــه په زړه کــ３ نشــته
چـــ３ ＇ـه يـمــه همـدا يم؛ کــه وم وم که نــه وم نه وم
نشــم کولــی  گــي  بنــده  ز４８４دلــى  يــم  آزاد 
بنــده د خپــل مــوال يــم؛ کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم
په ب６و خوشامندو م３ ＄ان خوښ نه دی چ３ غ شم
کــه غــ يمــه خــو دا يم؛ کــه وم وم کــه نــه وم نه وم
چ３ ＇ــوک غــواړي ＇ه سپــکــه م３ د قام له ＇ه جهته
د＊ــمن د هغــه چــا يــم؛ کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم
خدمــت د خپل３ ژبــ３، قـام، وطـن زمـا مســلک دی
پــه دې ميـنـــه بــه پـــايــم؛ کــه وم وم کــه نــه وم نه وم
کــرم ＊ــکلي تخمونــه چــ３ گلــزار شــي پ＋ــتنو تــه
پــــه دغــــه تمنــا يــم؛ کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم
پـــه ماتــه ک＋ــت９ ناســت يــم توپانونــه دي پــه مخ ک３
پــــه دې الره يــ３ بيـايــم؛ کــه وم وم کــه نــه وم نه وم
د نــاز پــه خوب ويــدې غونچ３ بــه 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 ک３ ن７ۍ ته سترگ３ پرانيست３ دي. لوم７ن９ زده 
ک７ې ي３ په خپل کاله ک３ له خپل پالر او نورې زده ک７ې ي３ د ه５واد دننه او بهر 
سرته رسولي دي. خادم په ب５الب５لو لوړو دولتي ＇وکيو ک３ کار ک７ى او د ډ４رو 
ادبي، ！ولنيزو او سياسي ليکنو ليکوال و. هغه  يو افغان سياستپوه، د مشرانو د 
جرگ３ سناتور، 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 ک３ يو ＄انگ７ی ＄ای لري او په همدې سبب هغه د پ＋تو ژب３ او ادب له 
پن％و ＄الندو ستورو ＇خه يو ستوری گ２ل ک８５ي. هغه د پ＋تو ژب３ او ادب په باب 
په زړه پورې منظوم او منثور آثار ليكلي. د ادبي هلو ＄لو تر ＇نگ نوموړي په 

سياست ک３ هم ＊کاره ون６ه درلوده.

١_ زده کوونکي دې داس３ يوه غون６ه تمثيل ک７ي چ３ د 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 ک３ دې يو تن 
زده کوونکى د غون６ې بهير وارزوي. د هغ３ ＊ه ！کي او نيمگ７تياوې دې په گوته ک７ي. د 

دې غون６ې د تنظيم لپاره دې د مخه لس دق５ق３ چمتووالى ونيول شي.
٢_ دوه تنه  زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د ！ولگي مخ３ ته راشي او د قيام الدين خادم 

د شعر او نثر ب５لگ３ دې په خواږه اومنلي غ８ واوروي.

فعاليتونه
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٣_ زده کوونکي دې سوچ وک７ي د يوه ليکوال او شاعر له شعرونو او ليکنو ＇خه ＇نگه 
د يوې ！ولن３ د هغه مهال وضع او حالت ＇７５الى شو چ３ ليکوال په ک３ ژوند کاوه. بيا دې 

＇و تنه  په وار د ！ولگي په وړاندې د هغ３ په اړه خبرې وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې په مناسبو ډلو ک３ تنظيم شي او د ژب３ په ودې او پاي＋ت ک３ دې د 
ليکوالو ارز＊ت و＇ي７ي. همدا راز دې په ！ولنيز پرمختگ او له ظلم او ناخوالو ＇خه د 
！ولن３ د افرادو د ژغورلو په الره ک３ د شاعر او ليکوال اهميت ＇رگند ک７ي. په پاى ک３ 
دې د ډل３ استازي راغون６ شوي موضوعات نورو ته واوروي او آزادې خبرې اترې دې پرې 

وک７ي.
٥_ زده کوونکي دې په خپلو سيمو ک３ د 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 ک３ برخه واخلي.

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

کورن９ دنده

د هر ليکوال د فکر ډول د هغه له ليکنو او د هر هنرمند د هغه له هنر ＇خه 
پ５ژندالى شو.   

              ))مايکل انژ((
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الندې نثري ب５ل／ه ولولئ او خوند ترې واخلئ:

خوندور خوب

مازي／ر لمر په غ７غ７ه دى. د انگ７ په من＃ ک３، د گالنو د کياريو په غاړه، وړوکى ماشوم په لوبو 
بوخت دى، په لمن ک３ خاورې اخلي له يوه ＄ايه ي３ بل ته وړي او هلته ي３ غون６وي.

مور د کاله په کار اخته ده. په ډ４ره ب７５ه ل／يا ده، کالي کون６ي سنبالوي؛ ＄که چ３ ما＊ام دى 
او وخت ناوخته دى. د کار په من＃ ک３ ي３ چ３ پام شي نو غ８ ک７ي چ３: "زړ－يه! ＇ه کوې 
را＄ه ناوخته دى، هله ＄ار دې شم!" ماشوم په خپله نيمک９ او خوږه ژبه وايي: "ډوډو پکه 

کم." مور: "＇ه کوې؟!"
په خپلو  او ماشوم  بوخته  کارو  په  کاله  د  يعن３ "ډوډۍ پخوم." مور  "ډوډو پکه کم"  ماشوم: 
لوبو. وړې وړې مرغ９ چ３ په کياريو ک３ ي３ ！وپونه وهل خوشحاله خوشحاله او جلت３ جلت３ 
－ر＄５دې. يوه يوه والوته او ！ول３ خپلو بچيو او ＄الو ته الړې. وخت ت５ر８４ي، نمر ولو４د، له 
＊ک３ تياره راپورته او د ＄مک３ په مخ راخوره شوه. د آسمان په شنه او نامحدوده فضا ک３ 

＄اى پر ＄اى ستوري را＊کاره شول.
مور چ３ د کار له ب７５ې نه خالصه شوه له ＄انه سره ي３ وويل: "آه! ما＊ام دى، ت５ر غون３ شوه، 

بچى م３ هلته لوب３ کوي، آه زما ه５ر شوى دى!"
ورغله ＇ه گوري، ماشوم د خاورو نه وړې وړې او پلن３ پلن３ ډوپکن９ جوړې ک７ې دي. خ７ پ７ 
پروت دى چ３ ست７ى شوى دى، په خاورو ک３ ي３ سر اي＋ى دى او د خوب د قاصدانو الس 
ته ي３ ＄ان سپارلى دى. د ما＊ام په خ７ه تياره ک３ مور د خپل ماشوم سرته والړه ده. زړه ي３ د 

يو عالم ترحم او رقت نه ډک دى او چرت وړې ده.
"هو! د ژوندانه مثال همدا دى. موږ په خپل ژوند ک３ همدغس３ په خاورو لوب３ کوو. 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 لوب３ او ＇ومره خوندور دى دا خوب چ３ په 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 الس ک３ د شتو السوندو له مخ３ 
ي３ د شعر مخنيه دويم３ هجري پ７５ۍ ته رسي８ي. لوم７ى موندل شوى شعر ي３ په 
١٣٩ هجري ک３ د اميرکروړ دى. په مخکنيو ！ولگيو ک３ مو د پ＋تو د نظم، نثر، 
ولسي ادبياتو او ليکلي ادبياتو په اړه الزم معلومات ترالسه 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 الره لري. هغه ＄ان／７تياوې چ３ په ادبي او هنري اثارو ک３ د بيان او تخليق د 
ډول، ب３２ او محتوا له مخ３ يو اثر له بل ＇خه ب５لوي، سبک نوم８５ي. سبک خپل３ ＊گي３２، 
الرې او طريق３ لري. سبک ډ４ره لرغون３ کلمه ده او په ادبياتو ک３ په ب５ال ب５لو معناوو ＇رگنده 
ان％ورگرۍ، معمارۍ، موسيق９، مجسم３  ادبياتو،  ادبي سبک کلمه هنري  شوې ده.  د 
جوړون３، خطاط９ او نورو ته هم کارول ک８５ي. په من％نيو پ７５يو ک３ د سبک له  مفهوم ＇خه 
داس３ انگ５رل ک５دل چ３ تراژيدي او کمي６ي ژانرونه په کومو الفاظو وليکي. ＄که کمي６ي 
ژانرونه به په عاميانه ژبه؛ يعن３ د خلکو په ژبه او تراژيدي به د هغ３ برعکس د هغه وخت په 
ادبي ژب３ ليکل ک５دل. په معاصره دوره ک３ د سبک معنا رو＊انه شوه. په دې دورې ک３ پر 
سبک باندې د ليکوال د ليکوال９ طرز، د فکر الرې او د لغاتو د کارون３ معنا پيدا ک７ه. تر 
هغه ＄ايه چ３ د سبک کلمه د يو ！اکلي ليکوال او هنرمند په اثارو پورې اړه لري او د هغه آثار 
د خصوصياتو له مخ３ يو له بله ب５ل８５ي، دا د سبک لوم７ۍ معنا بلل ک８５ي. کله چ３ له يوې 
！اکل３ موضوع او مفکورې ＇خه د ليکوالو يا هنرمندانو يوه ډله دفاع کوي، نو دلته سبک 
د مکتب معنا پيدا کوي. په دې معنا چ３ په يوې ！اکلي تاريخي دورې ک３ د ＇و ليکوالو 
د ليکوال９ ډول، د فکر الرې او نورې ورته ＄انگ７تياوې د هغوى له ليکنو ＇خه راايستل 
ک８５ي. ادبي سبک په يوې محدودې معنا ک３ د يوه ليکوال او هنرمند په ！ولو اثارو ک３ هغه 
ن＋３ ن＋ان３ دي  چ３ له الرې ي３ د 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 ک３ تر！ولو ＊ه احساس ک５داى 
شي. د يوه ليکوال او هنرمند د ليکوال９ او هنري آثارو ＄انگ７تياوو ته سبک ويل ک８５ي. که 
＇وک د يوه ليکوال له سبک سره آشنا وي، نو کوالى شي د هغه د سبک له مخ３ د 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 ！اکل３ تاريخي دورې ک３ د يوې ادب３ ډل３ ليکوالو له 
خوا د يوې ＄انگ７ې الرې او د يو ＄انگ７ي سبک خپلول او پر مخ وړل دي. دا حرکت د 
ادبي جريان په نامه يادي８ي. د يادون３ وړ ده چ３ په دغه ！اکل３ دوره ک３ د 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 ک３ دا الندې ادبي مکتبونه مشهور دي:
�د رو＊اني دورې تصوفي او ادبي مکتب، t

�د خوشحال خان خ＂ک ملي، حماسي او ادبي مکتب، t
�د عبدالرحمن بابا تصوفي او ادبي مکتب، t

�د حميد مومند هندي ادبي مکتب، t
١_ د رو＊ان په تصوفي مکتب ک３  اخالقي، ！ولنيز، ديني او نور مطلبونه ＄اى شوي دي. 
دې موضوع گانو د رو＊ان د تعليم او ＊وون３ په اثر په پ＋تو ژبه ک３ ＄ان ＊کاره ک７ى دى. تر ده 
وروسته د ده مريدانو او اوالدونو پر دې الر گامونه اي＋ي دي. اخون درو４زه د خپلو ليکنو المل 
د ميا رو＊ان ليکن３ بلل３ دي. د رو＊ان الرويانو د ده مسلک چلولى دى. د رو＊ان په ادبي 
مکتب ک３ ډ４ر خلک د پ＋تو ادب له کاروان سره ملگري شول. ډ４رو خلکو قلم په الس ک３ 
واخيست او ددغه پ５ر غو＊تن３ ي３ په ډله ييزه توگه په ＊ه شان ان％ور ک７ې.  د بايزيد رو＊ان او 
د ده د مخالف، اخون درويزه د مخزن االسالم له ليکنو ＇خه ＇رگندي８ي چ３ دغه ليکن３ په 
مسجع نثر ليکل شوې دي.  مسجع نثر د عربي او فارسي له الرې پ＋تو ته راننوتى او په پ＋تو 
ک３ د نوي نثر موسس بايزيد رو＊ان دى. دغه سبک د ديني او مذهبي کتابونو د ليکلو دوديز 

او ＄انگ７ى سبک و.
د کالسيکي دورې د لوم７ۍ برخ３ له ادبي مکتب ＇خه وروسته بل ډ４ر مشهور او غوره 
ادبي مکتب د پ＋تو په ！ولو مکتبونو ک３ وتلى، د خوشحال خ＂ک مکتب دى. دا مکتب د 
ادبي فنونو په گا１ه سمبال شوى مکتب دى. اشعار ي３ ډ４ر 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 اخالقي، ！ولنيزو، تصوفي، ديني او ملي مسايلو ＇خه ډکه شوه. نثر هم پراختيا وموندله او 

مخ په ساده گ９ روان شو.
په دې دوره ک３ د پخواني نظم او نثر نيمگ７ى سبک پياوړى  شو. نثر خوږوالى وموند، 
له نيم منظوم مسجع نثر ＇خه خالص شو او د خبرو اترو ب２ه ي３ وموندله. پ＋تو شعر د ب３２ له 
مخ３ هم پراختيا وموندله او نو＊تونه رامن％ته شول. د موضوع له پلوه هم په دې مکتب ک３ د 
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ژوندانه ！ول اړخونه رابرس５ره شول. په دې وخت ک３ ډ４ر آثار ليکل شوي دي او د پ＋تو ادب 
ن７ۍ ي３ رنگينه ک７ې ده. په دې مکتب ک３ د پ＋تو او پ＋تونوالي روزنه هم شته. اوږدې، اوږدې 
قصيدې په ک３ ويل شوي چ３ هره يوه ي３ ＄انته ب５ل ب５ل ！ولنيز، تبليغي او تاريخي مضمونونه 
لري. د حماسي احساساتو بنس خوشحال خان ک５＋ود او الرويانو ي３ پيروي وک７ه. د مغولو 
زور زياتى پک３ په جوته ＇رگند شوى دى. د ادبي ارز＊ت له پلوه دا مکتب تر ！ولو جامع دى. 
په دې معنا چ３ د معنا له خوا غ＋تلى او ادبي او شعري اړخ ي３ پوخ دى. په تخيل ک３ دا مکتب 
ډ４ر پياوړى دى. ډ４ر لوړ او شاعرانه تخيالت پک３ شته. دا مکتب د پ＋تو تر در４م ادبي مکتب 
پورې په ډ４ر قوت او زور چل５دلى دى. په دې مکتب ک３ په نظم او نثر ډ４ر اثار ليکل شوي او 
ډ４ر پياوړي کسان پک３ روزل شوي دي. په شعر ک３ اشرف خان هجري، عبدالقادر خ＂ک، 
صدر خان خ＂ک، سکندر خان، گوهر خان او نور، په ساده نثر ک３ خوشحال خ＂ک، افضل 

خان، قادر خان، او نور پيدا شول او د يوه مکتب پيروي ي３ وک７ه.
د رحمن بابا ادبي او تصوفي مکتب د خوشحال خ＂ک له ادبي مکتب ＇خه وروسته 
پيل  شوى او ډ４ر ادبي او تصوفي شاعران ي３ روزلي دي، لکه: پيرمحمد کاک７، محمد يونس 
خيبرى، احمدشاه بابا، شمس الدين کاک７، نجيب، عبدالعظيم را１ي زى، ب５دل اشنغرى، مطيع 
اهلل، رحمت داوى، حسين او نور. ددوى په اثارو ک３ د ژوندانه زياتره مسايل راغلي دي. د 
رحمان بابا په اشعارو ک３ اخالقي، ！ولنيز، عشقي او انتقادي درسونه نغ＋تي دي. د دې مکتب 
د پيروانو سبک روان دى. د شعرونو مضمونونه ي３ عموما عشقي، اخالقي، ديني، ！ولنيز او 

تصوفي اړخونه لري.
له رحمن بابا او خوشحال خان ＇خه وروسته په پ＋تو ادب ک３ يو بل لوى شاعر پيدا شو 
او د نازک خيال９ يو نوى ادبي مکتب ي３ جوړ او نور شاعران ي３ خپل３  پيروۍ ته راوبلل. دا 
شاعر حميد مومند و چ３ د پ＋تو ادب گلب０ ي３ رنگين او ب６اى ک７ى دى. حميد ډ４ر په زړه 
پورې ادبي آثار پري＋ي دي او پ＋تو ادب ي３ له يوې بل３ الرې بشپ７ ک７ى دى. هندي سبک چ３ 
د ده په وخت ک３  پراختيا موندل３ وه او لوړو پوړيو ته رسيدلى و، ＊ه ي３ و سپ７ه او بيا په خپله 
پک３ شامل شو. د پ＋تو شعر ي３ په هندي سبک واړاوه. د هندي سبک ＄انگ７تياوې ي３ پک３ 
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راوستي چ３ له همدې امله د حميد مومند سبک ته د پ＋تو هندي سبک ويالى شو. د نازک 
خيال９ په دې مکتب ک３  د سوز، گداز، مين３ او محبت کلم３ ډ４رې دي. د فورم له پلوه په دې 
مکتب ک３ د شعرونو زياتره ډولونه، لکه: غزل، قصـيده، مثنوي، ترکيب بند، قطعه، مخمس، 

رباعي او نور شته. د غزل برخه پک３ درنه وه.
لکه د مخه چ３ مو وويل حميد په خپله د هندي سبک پيرو و، خو د دې سبک د نورو 
شاعرانو پر خالف د ده کالم ل８ ＇ه ساده او هر ＇وک پرې پوه５داى شو. د حميد د وينا بله 
＄انگ７تيا د پ＋تو ژب３ د خوږو محاورو په کارولو ک３ نغ＋ت３ ده. له يوې خوا ي３ د وينا نازک 
خيالي او لطافت ساتلى او له بل３ خوا د عامو پ＋تنو د پوه３ کچ３ ته نژدې و. د دې سبک 
بله ＄انگ７تيا داده چ３ حميد د نورو شاعرانو پر خالف مبتذل３ تشبيه گان３ نه کاروي او ډ４رې 
نوې او ابتکاري تشبيه گان３ ي３ پيدا ک７ي دي. علي خان، کامگار خ＂ک، کاظم خان شيدا، 
محمدي صاحبزاده، عبداهلل، مال 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 ي３ ډ４ر لرغونى دى. تر ډ４رې کچ３ ي３ خپل اصل ساتلى 
دى. ه５واد ته د اسالم دين له راتگ وروسته د عربي او فارسي ادب تر اغ５ز الندې 
راغله. عربي ژبه ديني ژبه وه او فارسي ژب３ له هغ３ ＇خه زيات３ موضوع گان３ ژباړل３ 
يا ليکل３ وې. پ＋تانه اړ وو د اسالم  دين او مذهب ته د درناوۍ له امله د هغوى تر 
اغ５ز الندې راشي. له بل３ خوا په سيمه ک３ يو ل７ ！ولنيزو ناخوالو او سياسي خو＄＋تونو 
او  ！ولنيز  له الرې خپل  دين  د  وو چ３  ته ه）ولي  پ＋تانه شخصيتونه دې  يو شم５ر 
سياسي اهداف مخک３ يوسي. ب５ال ب５ل نامتو ليکواالن، شاعران او مشران رامن＃ ته 
شول. هغوى هر يو خپل، خپل پيروان درلودل چ３ پيروانو به ي３ د يو واحد شعري 
قالب په ساتلو خپل مطالب بيانول. په دې توگه په پ＋تو ک３ ادبي مکتبونه او ＄انگ７ې 
سبکونه رامن＃ ته شول اوتر ډ４ره وچليدل. د رو＊انيانو، خوشحال خ＂ک، رحمن بابا او 

عبدالحميد مومند سبکونه يادوالى شو.
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١_ ！ولگى 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 
باندې ر１ا واچوي. د ډلو استازي دې د خپلو ډلو ليکن３ وليکي او ！ولو  پر ادبي سبکونو 
زده کوونکو ته دې ي３ واوروي. د يادون３ وړ ده چ３ هر زده کوونکى بايد په وار سره د ډل３ 

استازيتوب وک７ي. دا کار ډ４ر اړين او د پام وړ دى.
٢_ ادبي سبک ＇ن／ه ＄ان／７ى ک８５ي؟  دوه تنه زده کوونکي دې پرې خبرې وک７ي.

٣_ په پ＋تو ادبياتو ک３ د سبک او مکتب مفکوره ＇ه وخت من＃ ته راغله؟ يو زده کوونکى 
دې پرې ر１ا واچوي.

٤_ مسجع 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.

٥_ د حميد سبک ＇ه ＄انگ７تياوې لري؟ دوه تنه زده کوونکي دې د شعرونو او ب５لگو په 
وړاندې کولو هغه بيان ک７ي.

د خوشحال خان د ادبي سبک په اړه معلومات را！ول ک７ئ او په يوې ليکن３ ک３ ي３ ＄اى 
ک７ئ. په بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ نورو ته بيان ک７ئ.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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لور ته د چارلي چاپلين ليک

نولسم لوست

چارلي سپنسر چاپلين د سينما د ډگر يوه وتل３ ＇５ره وه. چاپلين په داس３ وخت ک３ 
له اونا اونيل سره واده وک７ چ３ د برياليتوب پوړۍ ته رسيدلى و. چارلي د ١٨٨٩  
م کال د اپر４ل په ١٦ په لندن ک３ ز４８４دلى او د ١٩٧٧ م. کال د دسمبر په ٢٧ 
په سويسزرلن６  ک３ م７ شوى دى. نوموړي اووه اوالدونه درلودل. په دوى ک３ يوازې 
پات３  ميراث  په  ＇خه  پالر  له  ورته  دنده  لوبغاړيتوب  سينمايي  د  چ３  وه  جرال６ينه 
وه. ＇و کاله د سينما په ډگر ک３ په کار بوخته وه. د پالر په ＇５ر د شهرت پوړيو ته 
رسيدل３ او په هنري غون６و ک３ ي３ نوم ياد４ده. کله چ３ جرالدين３ غو＊تل نوې د 
هنر ډگر ته ننوزي، پالر ي３، چارلي ورته يو ليک ول８５ه. دا ليک د ن７ۍ د ＊کلو او 
زړه راک＋ونکو ليکونو په کتار ک３ را＄ي. دا ليک هر لوستونکى او اور４دونکى فکر 

کولو ته ه）وي.
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دلته نوموړى ليک په يو ＇ه لن６ون راوړو:
"گران３ لورې، جرال６ين３،

دلته شپه ده، د نويل يوه شپه. زموږ په کوچني کور ک３ ！ول خلک ويده شوي دي. ورور  
دې، خور دې، آن مور دې ويده دي. پرته له دې چ３ دا ويدې مرغ９ راوي＋３ ک７م، ＄ان م３ 
دې نيم３ تيارې کو！３ ته چ３ د مرگ د انتظار کو！３ ته ورته ده، راورساوه. زه له تا ＇خه ډ４ر لرې 
يم... خو سترگ３ م３ دې ړندې شي، که به م３ يوه ش５به ستا ان％ور له سترگو اوړي. ستا ان％ور 
هلته د م５ز پر سر پروت دى، خو ته پخپله په ＊کلي پاريس ک３ د هغه پرتمين تياتر پر ست５ژ. په 
دې پوه８５م  او همداس３ ده چ３ گوندې د شپ３ په دې چوپه چوپتيا ک３ ستا د پ＋و اوازونه اورم 

او د ژمي په دې تروږم９ ک３ ستا د سترگو بر４＋نا گورم.
اور４دلي م３ دي د هغه شهزۍ )شهزادگ９( په رول ک３ کار کوې چ３ د 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 

ک３ ک＋５نه، زما ليک ولوله او د پالر خبرو ته غوږ شه.
زما جرال６ين３، زه ستا پالر يم، چارلي چاپلين. کله چ３ ته کوچن９ وې، شپ３ شپ３ ستا 
سرته ناست وم او کيس３ م３ درته کول３؛ په ＄نگل ک３ د يو خوب وړي خوندوره کيسه، په 
د＊ته ک３ د وي（ ＊امار کيسه،... کله چ３ به م３ زړو سترگو ته خوب راغى، نو په پ５غور به م３ 

ورته ويل: ＄ه! زه م３ د لور په خوبونو ک３ ډوب يم.
خوب م３ ليده جرال６ين３، خوب... . ستا د سبا خوبونه، ستا د نن ور＄３ خوبونه، د 
صحن３ پر سر م３ يوه نجل９ ليدله، په آسمان ک３ م３ يوه پر＊ته ليدله چ３ ن）ل ي３ او نندارچيانو 

ويل: هغه نجل９ گورئ! دا د هماغه زاړه س７ي لور ده... .
نوم ي３ پ５ژن３؟ چارلي! هو، زه چارلي يم. زه يو زوړ س７ى يم. نن ستا وار دى. ونا＇ه! زه په 
هغه ！و！３، ！و！３ او شک５دلي پتلون ک３ ن）５دم او ته د شهزيو په ور４＋مينو جامو ک３ نا＇３. دا 
ن）اوې او تر هغو زيات د نندارچيانو د السونو پ７کا به تا کله اسمانونو ته يوسي. ＄ه! هلته الړه 

شه! خو کله ＄مک３ ته هم را＄ه او د خلکو د ژوند ننداره کوه!
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د تيارو کو＇و د هغو ډمو ژوند وگوره چ３ په وچ نس او وچو لينگيو نا＇ي.
زه د هغوى په ډل３ ک３ وم. په هغو شپو ک３، ستا د ماشومتوب  په افسانوي شپو ک３ چ３ 
ته زما په آللو ويده ک５دې او زه بيا هم وي（ پات３ ک５دم، ستا مخ او ＇５رې ته م３ کتل او د زړه 

درزهار م３ دې شم５ره. له ＄انه م３ پو＊تل: چارلي، آيا دا کوچن９ نجل９ به تا وپ５ژني؟
ته ما نه پ５ژن３، جرال６ين３. هغه پخوان９ شپ３، هو... تاته م３ کيس３ کول３، خو ه５）کله 
م３ تاته خپله کيسه ونه ک７ه. دا کيسه په اور４دو ارزي ... د هغه وږي انسان کيسه چ３ د لندن 
په ډ４رو ！ي＂و او سپکو کو＇و ک３ به ي３ سندرې ويل３، ن）５ده به او خيرات به ي３ ！والوه. دا زما 

کيسه ده.
ما د لوږې مزه ＇کل３ ده. ما د ب３ کورۍ درد گاللى او ترهغ３ زيات ما د هغه انسان رن＃ 
احساس ک７ى چ３ له غروره ي３ سمندر په زړه ک３ ＇پ３ وهل３، خو د الروي د خيرات يوې 

سک３ د هغه غرور په اوبو الهو کاوه.
له دې ！ولو سره سره زه بياهم ژوندى يم او له مرگه مخک３ په ژونديو پس３ بايد ＇ه ونه ويل 
شي. زما کيسه ستا نه پکاري８ي. ستا خبرې به وک７و.ستا په نوم پس３ زما نوم را＄ي، چاپلين.  په 
همدې نامه م３ د ＄مک３ پر مخ له ＇لو４＋تو کلونو ＇خه زيات خلک وخندول او هر＇ومره 

چ３ هغوى وخندل ترهغوى ما پخپله ډ４ر وژړل!
جرال６ين３، په کوم３ ن７ۍ ک３ چ３ ته اوسي８ي، هلته يوازې ن）ا او موسيقي نه ده.

د نيم３ شپ３ پر مهال چ３ د تياتر له پرتمين سالون ＇خه راو＄３، هغه شتمن له يوې مخ３ 
ه５ر ک７ه چ３ السونه درته پ７کوي او ستايي دې. د هغه ！کسي چلوونکي د حال پو＊تنه وک７ه 
چ３ تا کور ته رسوي. د هغه د م５رمن３ پو＊تنه وک７ه. که م５رمنه ي３ اميدواره وي او د راتلونکي 
ماشوم د جامو پيس３ نه لرې، د پيسو چيک را وباسه او په پ＂ه ي３ د هغ３ د م７５ه په جيب ک３ 
ک８５ده. ما په پاريس ک３ خپل د بانک استازي ته سپار＊تنه ک７ې چ３ ستا دا راز لگ＋تونه په پ＂و 

سترگو ومني، خو د نورو لگ＋تونو اړتيا بايد بيان ک７ې.
کله کله په سرويس يا ميترو ک３ په ＊ار ک３ وگر＄ه. خلکو ته وگوره او ل８ ترل８ه د ور＄３ يو 
＄ل３ ＄انته ووايه چ３: "زه هم د هغوى له ډل３ ＇خه يوه يم." گران３ لورې، ته د هغوى له ډل３ 
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＇خه يوه ي３، نه له هغو ＇خه زياته. مخک３ تر دې چ３ هنر چاته د الوتلو وزرې ورک７ي، زياتره 
ترې غبرگ３ پ＋３ هم اخلي.

که کله هغه ＄اى ته ورس５دې چ３ يوه ش５به د خپل３ ن）ا له نندارچيانو ＇خه ＄ان پورته 
وگ３２، هماغه مهال  صحنه پر８４ده او＄ان ژر پاريس ته ورسوه. ماته هغه ＄اى ＊ه معلوم دى. 
هغه ＄اى د پ７５يو پ７５يو د مخه د کوليانو پسرلن９ ＄انگو وه. هلته به د ＄ان په ＇５ر ن）اگرې 
وگورې چ３ له تا ＇خه ＊کل３ دي، چاالکه دي او له تانه ډ４رې مغرورې دي. هلته د "شانزليزه" 

ړندوونک３ شغل３ نشته. 
د کولي ن）اگرو شغل３ يوازې د سپوږم９ ر１ا ده. ＊ه ورته وگوره ايا هغه تر تا ＊３ نه نا＇ي؟

گران３ لورې، اعتراف وک７ه. تل داس３ يو ＇وک شته چ３ تر تا غوره نا＇ي. تل داس３ ＇وک 
شته چ３ تر تا ＊کل３ وي. 

په دې پوهه شه د چارلي په کورن９ ک３ ه５）کله ＇وک داس３ ب３ ادبه  نه و چ３ کوم ب５وزلي 
ته ناوړه خبره وک７ي.

＊ايي زه ومرم او ته ژوندۍ واوس３. زما هيله داده چ３ ه５）کله ب３ وزله ژوند ونه ک７ې. له 
دې ليک سره مل يوسپين چک درل８５م. هر＇ومره پيس３ چ３ غواړې پک３ وي３ ليکه او واي３ 
اخله. خو هرکله چ３ دوه فرانکه لگوې، ＄انته ووايه چ３ دويم فرانک زما برخه نه ده. هغه د 

يو نومورکي برخه ده چ３ نن شپه ورته اړتيا لري.
د پيسو او شتو په اړه له دې امله درسره خبرې کوم چ３ زه د هغ３ بدوالى ＊ه پ５ژنم. ما ډ４ره 
موده په سرکس ک３ ت５ره ک７ې. تل د هغه چا په اړه اند４＋من وم چ３ په يو نري پ７ي تلل، خو، 

لورې،  دا حقيقت تاته وايم چ３ د نري پ７ي په پرتله خلک د ＄مک３ پر مخ زيات لوي８ي.
＊ايي چ３ کله 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 م３ دې ويلي چ３ په دې اړه درته ليک وليکي. هغه مينه ترما ＊ه پ５ژني. هغه د يو زړه  

توب د پ５ژندن３ لپاره ترما غوره ده. پوه８５م چ３ ستا  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 لغ７ راتالى شي، خو ب５رته بايد له مخک３ ＇خه هم پاک او سوچه راک＋ته 
شي. په دې ن７ۍ ک３ داس３ ه５＆ غوره شى نشته چ３ يوه نجل９ دې د هغه لپاره خپل يو نوک 

هم چاته ＊کاره ک７ي.
لو＇والى زموږ د زمان３ ناروغتيا ده. زه زوړ س７ى يم، ＊ايي خبرې م３ خندن９ اوسي، خو زما 
په گومان ستا لوڅ بدن بايد د هغه چا برخه وي چ３ تاته ي３ لوڅ 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 

زړوالى!!!"... .

د متن لن６يز:
چارلي چاپلين د ن７ۍ د سينما تک７ه لوبغاړى و. هغه په خپل تمثيل ب３ شم５ره خلک 
خندولي او ژړولي دي. نوموړي په  ！ولن３ ک３ شته ناخوال３ ډ４رې ＊３ ان％ور ک７ي او په 

ډ４ره وړتيا ي３ نندارې ته وړاندې ک７ي دي. 
لور ته د چارلي چاپلين په ليک ک３ د هغه مفکوره ډ４ره ＊ه غبرگه شوې. انساني جوهر 
ي３ درک ک７ى او هغه ي３ خپل３ لور ته پوره ＇رگند ک７ى دى. چارلي انساني دري＃ ته 
په ارز＊ت د هغه په ساتن３ ډ４ر ！ينگار ک７ى دى. لور ته د چارلي چاپلين په ليک ک３ په 
حقيقت ک３ ！ول３ ن７ۍ ته د چارلي پيغام  نغ＋تى دى. هغه په ډ４ر جرات له هغو ک７نو 

پرده پورته ک７ې چ３ سرته رسول ي３ بشر ته په ！وليز ډول د شرم او رسواي９ خبره ده.   
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١_ زده 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 ډل３ استازى دې 
هغه نورو ته وړاندې ک７ي. ！ول زده کوونکي کوالى شي په موضوع آزادې خبرې اترې وک７ي 

او خپل نظرونه بيان ک７ي.
٢_ پن％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.
٣_ ！ول زده کوونکي دې د پورته ليک د متن له مخ３ د چارلي چاپلين د شخصيت په اړه 

فکر وک７ي او بيا دې ＇و تنه هغه د نورو په استازيتوب په وار سره بيان ک７ي.
٤_ چارلي چاپلين په سينما ک３ کمي６ي او تراژيدې صحن３ لوبول３. زده کوونکي دې فکر 
وک７ي چ３ کمي６ي او تراژيدي ＇ه ته وايي او آيا موخه ي３ يوازې 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.
٥_ د زده کوونکو له ډل３ ＇خه 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.

هر زده کوونکى دې د نورو له مرست３ پرته يوه لن６ه کمي６ي يا تراژيدي ！و！ه وليکي. د خپل３ 
ته  ！ولگيوالو  نورو  بله ورځ دې  په  او  تمثيل ک７ي  پک３  يا ولس موجود حالت دې  ！ولن３ 

واوروي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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نشه يي توکي )هيرويين(

شلم لوست

د زلميتوب دوره په رواني لحاظ ډ４ره حساسه دوره ده. که يو ＇وک په دې دوره ک３ ب３ 
الرې شو، نو پايله به ي３ د ډاډ وړ نه وي. په دې دوره ک３  ＄وانان ډ４ر زيات تر تقليد او د 
بل د پ５＋و تر اغ５ز الندې را＄ي. که په دې پ５ر ک３ هغوى ته پوره پام ونشي، ＊ايي په غير 
شعوري توگه په ډ４رو بدو الرو روان او تر ＇و چ３ ورته د لويانو پام ک８５ي، ک５داى شي خپل 
＄ان او ！ولنه له يو ل７ ستونزو سره مخامخ ک７ي. د نشه يي توکو کارونه او پر هغ３ باندې 

روږدي ک５دل هم زياتره له همدې مهاله پيل ک８５ي.
- تاسو به په خپل گاون６ ک３ په نش３ کوم روږدى س７ى ليدلى وي، د هغه ژوند درته ＇نگه 

معلومي８ي؟
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د نشه يي توکو د کارون３ پر بنس په ！ولن３ ک３ رنگارنگ اخالقي او جنايي جرمونه 
رامن＃ ته ک８５ي. په نشه يي توکو روږدي ک５دل نه يوازې د س７ي شتمني له من％ه وړي، بلک３ 
！وله کورن９ او آن ！ولنه له خطر سره مخامخ کوي. دا توکي زياتره په کورنيو ک３ د ＊％３ او 
م７５ه د جال ک５دو او د کورن９ د ！و！ه کيدو المل ک８５ي. پر نشه يي توکو او الکولو روږدي 
 ک５دل  د س７ي جسمي، ذهني او اخالقي روغتيا له من％ه وړي او س７ى په يو بيکاره او ل
موجود بدلوي. هغه نه يوازې دا چ３ د مسووليت احساس نه کوي، بلک３ د خپل３ کورن９ 
حيثيت هم له گواښ سره مخامخ کوي. په ！ولنه ک３ د يو شم５ر شرايطو د چمتو ک５دو له امله 
انسان د يو شم５ر نشه يي توکو په کارولو اخته ک８５ي چ３ ＇رگند  جرم گ２ل ک８５ي. د دې توکو 
د کارون３ مخه بايد ونيول شي. پر نشه يي توکو او الکولو باندې د يوه غ７ي روږدي ک５دل 
کوالى شي په مستقيم ډول د ＄وانانو او کوچنيانو په چال چلند اغ５ز وک７ي او له نشه يي 
توکو سره د هغوى د مين３ المل شي. که د روږدي کيدا المل ي３ نشي، خو بيا هم د کورن９ 
پر اخالقي وضع３ باندې ناوړه اغ５ز کوي. روږدې مور يا پالر يوازې د خپل３ نش３ په سوچ 

ک３ وي او د خپلو اوالدونو 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 الس ته را＄ي. په ١٨٧٤ م  
کال ک３ يو انگليسي پوه کشف ک７. په ١٨٩٠م. کال ک３ يو شم５ر جرمني پوهانو پرې نوې 
ناروغيو اخته کسانو او همدارنگه پر  ＇７５ن３ وک７ې او دا توکى ي３ پر نري رن＃ او تنفسي 
مورفينو روږدو کسانو ته تجويز ک７. په ١٩٩٠م. کال ک３ عمًال پر مورفينو باندې  د روږدو 

کسانو لپاره وکارول شو. دا يو ډ４ر قوي نشه يي توکى دى.
لکه د مخه چ３ مو وويل د مورفينو پن％ه برابره مسموموونکى دى، نو د يو روغتيايي 
توکي په توگه وپ５ژندل شو؛ ＄که کله چ３ به پر مورفينو باندې روږدو کسانوته ورکول ک５ده، 
د مورفينو اغ５ز به ي３ ډ４ر 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 ي３ د روږدي 
ک５دو ＄واک زيات دى؛ ＄که ٦٠ ميلي گرامه ور＄نى لگ＋ت ي３ س７ى په دوو اوونيو ک３ 
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په بشپ７ ډول روږدى کوي. په روږدي س７ي ک３ له ٨ ＇خه تر ١٢ ساعتونو وروسته ب５رته د 
هغ３ کارون３ ته زياته ل５والتيا پيدا ک８５ي. له هيرويينو ＇خه د لوم７ي ＄ل لپاره په ١٨٩٨ م 
کال ک３ د 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 السه ک５دو روږدي شخص ته کانگ３، د 
＄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 
باندې  پر هيرويينو  پيدا ک８５ي. که  ناستى  او نس  او ستومان９ احساس  کمزوري،  د ست７يا 
روږدي شخص  ته تر ٣٦ ساعتونو پورې هيرويين ورنه ک７اى شي، الس او پ＋３ ي３ سخت３ 
رپي８ي، خوب نه ور＄ي او له ارادې پرته کوکارې وهي. ست７يا او ب５حالي پرې غلبه مومي 
او آن تر دې چ３ له ＄ايه سر نشي پورته کوالى. که دا کار ل８ دوام ومومي، نو د مرگ خطر 

ي３ شته دى.
د شم５رنو له مخ３ د ن７ۍ د اپينو زياته برخه په افغانستان ک３ توليدي８ي. له همدې امله د 
روږدو کسانو شم５ر هم په افغانستان ک３ زيات او له يوې ور＄３ نه بل３ ته الپس３ ډ４ري８ي. د 
شم５رنو له مخ３ پر هيرويينو باندې زياتره روږدي اشخاص ＄وانان دي چ３ له  ١٨ – ٣٠ 
کلونو پورې عمر لري. پر نشه يي توکو باندې د اخته کسانو د م７ين３ شم５ر په هغو ＄ايونو ک３ 

ډ４ر زيات دى چ３ هلته د کوکنارو کرکيله ک８５ي او اپين توليد８４ي.
نن دې مرگونو توکو ＊وون％يو او د ＄وانانو مرکزونو ته الره پيدا ک７ې او زموږ د زړه ！و！３ 
ماشومان او تنکي ＄وانان پرې اخته ک８５ي. پدې برخه ک３ د ميندو، پلرونو او ＊وونکو دنده 
ډ４ره مهمه ده. هغوى بايد پرې نه ږدي چ３ د زړونو ！و！３ او د سترگو کس３ ي３ د دې چ＂لو 
توکو په کارون３ اخته شي. بايد د هغوى له مرگوني او خطرناکو پايلو ＇خه ي３ خبر ک７ي. 
د اسالم د سپ５）لي دين احکام، ！ولنيز او اقتصادي  او د طبابت له مخ３ د هغوى بدني او 
روحي زيانونه ورته بيان ک７ي. د هغو خلکو حالت دې ورته په خپلو سترگو ورو＊يي چ３ 
عمال ي３ ！ولنيز، اقتصادي او روغتيايي زيانونه ليدلي دي او د کورن９ او ！ولن３ د شرم المل او 
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د اوږو بار ي３ گر＄５دلي دي. په همدې توگه گران زده کوونکي دې د خپل３ ！ولن３ او کورن９ 
غ７ي، خپلوان، ملگري او ان６يواالن د دې توکو له روغتيايي، اقتصادي او ！ولنيزو زيانونو او 
په ت５ره بيا د اسالم د سپ５）لي دين له مخ３ د نشه يي توکو د راک７ې ورک７ې، کارون３ او 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 الرې د خپلو ه５وادوالو غوږونو ته ورورسوي چ３ د سگر！و، 
نسوارو، چلم، اپين، هيرويين، مورفين او نورو نشه يي توکو په اړه ي３ په ＊وون％ي ک３ زده 

ک７ي دي.

د متن لن６يز:
هغه ＇وک چ３ نشه يي توکي کاروي او له هغ３ پرته ژوند نشي کوالى، د روږدي يا معتاد 
په نامه يادي８ي. له بده مرغه په افغانستان ک３ د معتادينو شم５ر ورځ  په ورځ زياتي８ي. زياتره 
دا هغه ＄وانان دي چ３ عمرونه ي３ له ١٨ ＇خه تر ٣٥ کلونو پورې دي. خلک هغوى د 
هيروييني يا  پوډري په نامه يادوي. پوډريان له ！ولن３ ＇خه 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 ک３ روږدي کسان هغه ＇وک دي چ３ رواني ستونزې لري؛ د 
نشه يي توکو له زيانونو ＇خه خبر نه دي؛ له ناسمو خلکو سره ناسته والړه لري؛ ！ولنيز او 
اقتصادي محروميت لري؛ د کورنيو ستونزو له ک７او سره الس او گر４وان وي؛ ميندې او 
پلرونه ي３ په هم５شني تاوتريخوالي ک３ ژوند کوي او په غير ارادي توگه د نشه يي توکو په 
دام ک３ ن＋تي وي. د ！ولن３ د ！ولو افرادو، دولتي او نا دولتي موسسو گ６ مسؤوليت دى، يو 
له بل سره په گ６ه له روږدو کسانو سره مرسته وک７ي چ３ له دې مرگوني رن＃ ＇خه ＄انونه 
راوباسي. همدا شان ه）ه وک７ي په ه５واد ک３ د کوکنارو د کرک５ل３ مخه ونيسي چ３ د دې 
مرگونو توکو زي８وونک３ ده. ＄وانانو او وزگارو خلکو ته د کار الزم فرصتونه چمتو ک７ي؛ 
په ！ولن３ ک３ پر نشه يي توکو د روږدو کسانو لپاره د درملن３ الرې چارې برابرې ک７ي چ３ 

د تل لپاره له دغه رن＃ ＇خه خپله ！ولنه وژغوري.
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١_ د زده کوونکو له ډل３ ＇خه دې ＇و تنه په وار پر ب５ال ب５لو نشو باندې د اخته کسانو  ژوند 
او حرکتونه تمثيل ک７ي.

٢_ په ！ولن３ ک３ پر 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 هغ３ په اړه خبرې وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ يوه غون６ه جوړه ک７ي. د غون６ې مشر، د مشر مرستيال، 
منشي او وياند دې د رايو له مخ３ و！اکي. پن％ه تنه ويناوال دې د ب５الب５لو نشه يي توکو په 
اړه خبرې وک７ي. د غون６ې په پاى ک３ د نشه يي توکو د کر کيل３، تجارت، ل８５د او پر هغ３ 
باندې د روږدي ک５دا په اړه دې يو پر４ک７ه ليک غون６ې ته وړاندې ک７ي. ک５داى شي د زده 

کوونکو له ډل３ ＇خه يو تن د غون６ې بهير وارزوي او رغنده وړانديزونه وک７ي.
٤_ که ستاسو په چم  او گاون６ ک３ پر نش３ کوم اخته س７ى اوسي８ي، تاسو له هغه سره ＇نگه 
اړه ＇ه الر＊وونه کوئ؟  په  له هغه سره د چلند  ته  او کليوالو  او خپلو ملگرو  چلند کوئ 
درې تنه زده کوونکي دې د نورو ！ولگيوالو نظرونه واوري او هغه دې توحيد او نورو ته دې 

وړاندې ک７ي.
٥_ پر نش３ روږدى يا معتاد چاته ويل ک８５ي؟ پر نش３ باندې د روږدي ک５دو الملونه کوم 
دي؟ زموږ ه５واد ＇ومره له دې ستونزې  سره الس او گر４وان دى؟ د زده کوونکو درې ډل３ 

دې پر دې موضوعاتو بحث وک７ي او خپل نظرونه دې ！ول ！ولگي ته وړاندې ک７ي.

فعاليتونه

د برياليتوب شرط د پياوړې ارادې لرل دي. تصميم د بري لوم７ى 
شرط دى.

             ))د ور＄３ يوه خبره((
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ســيم و زر په ملک ک３ نه لرم نادار يم
رارســي８ي دره  لــه  حــق  د  وظيفــه 
د مخ آب م３ په ســوال ســره توى نشو
قناعــت لــه نــا اهالنــو بــ３ پــروا ک７م
دار مــدار د ه５ــ＆  ظالم کوالى نشــم
تــر همــاى بلند نظــر يم که بــاور ک７ې
نه م／س يم چ３ پر غوړه کاســه م＋لم
نــه پر＄ان باندې منــت د هر نامرد ږدم
مملکت د نوميدۍ م３ رب نصيب ک７
د اغيار په صــورت  اور يم چ３ ل／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 چــ３ جيف３ ته هوادار يم
نــه دعــوت وتــه د چــا پــه انتظــار يم
نه يم خــر چ３ د －ازر پــه جامو بار يم
په معنــا ک３ پــه راحت تر شــهريار يم
لکــه －ل تــر و تــازه پــه الس د يار يم
خاص بنــده زه پير محمد د کرد－ار يم

                         پير محمد کاک７

پام وک７ئ. هغه  ته  پر ＄اى ي３ خپلو عيبونو  پ＂３ ک７ئ،  په عيبونو ستر－３  نورو  د 
فرصت چ３ د نورو د  عيبونو په سپ７لو ک３ ت５روئ، په هغ３ ک３ خپل عيبونه اصالح 

ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کوکنارو د کرکيل３ د مخنيوي او بزگرانو ته د قناعت ورکولو په اړه خپل 
نظر په يوې مقال３ ک３ وليکي او په بله ورځ دې نورو ！ولگيوالو ته واوروي. 

الندې شعر ولولئ او خوند ترې واخلئ:
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يوويشتم لوست

هره انساني ！ولنه د اخالقو يوه ！ولگه لري. دا اخالق د هغ３ ！ولن３ بنس＂يز ارز＊تونه  جوړوي؛ 
د ！ولن３ د غ７و په ور＄نيو فعاليتونو ک３ را＇رگندي８ي او بشري بنس پياوړى کوي. اخالق دوه 
اړخه لري: ن５ک او بد. ن５ک اخالق په هر ＄اى او هره ！ولنه ک３ منلي وي. بد اخالق د هيچا 
نه خو＊ي８ي او کرکه ترې کوي. د ！ولنيزو فرهنگونو له مخ３ ک５داى شي په يوه ！ولنه ک３ يو کار 
د منفي اخالقو په ليکه ک３ وشم５رل شي، خو بيا همدا کار په نورو فرهنگونو ک３ د هغ３ ！ولن３ 
د معيارونو له مخ３ ناوړه نه بري＋ي. له دې سره سره داس３ اخالق شته چ３ په ！ولو ！ولنو او 
فرهنگونو ک３ ورته په يوه سترگه کتل ک８５ي. ر＊تينولي، صداقت، ب＋نه، مي７انه او دې ته ورته نور 
د غوره اخالقو داس３ ب５لگ３ دي چ３ هر شخص، هرې ！ولن３ او هر فرهنگ ته منلي دي. له 
بل３ خوا دروغ، منافقت، په وعده نه وفا، غال، غيبت او نور داس３ ک７ن３ دي چ３ د ن７ۍ په ！ولو 
ولسونوک３ ناوړه بلل ک８５ي. دلته د خيانت او دروغو د زيان په اړه د "کليله او دمنه" له کتاب ＇خه 
يوه کيسه راوړل ک８５ي.وايي ترهغه چ３ بدي شته، نيک３ پات３ ک８５ي او تر هغه چ３ تورتم وي، ر１ا 

خپل رن， له السه نه ورکوي.
تاسو پوه８５ئ چ３ د دروغو يا منافقت پايله ＇ه شى ده؟

درواغجنه ونه
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د اوړي －رمي وه. کريم او جمال په يوې د＊ت３ ک３ روان وو. چ５رته کلى، کور او وداني 
نه ليدل ک５ده. کريم  تر جمال ل８ ＇ه ډن／ر  او ساده و. هغه مخک３  او جمال ورپس３ روان 
و. کريم شاته وکتل، ډ４ره الر ي３ وهل３ وه. د د＊ت３ په ش／و ک３ ي３ د خپلو پ＋و پلونه وليدل 
چ３ د مي８يانو د الرې په ＇５ر ي３ يوه نرۍ الره جوړه ک７ې وه. کلو او بان６و ته ل８ه الر پات３ 
وه. ＇و دقيق３ وروسته هلته رس５دل. ＊ار کلو ته نژدې پروت و. کريم ودر４د او جمال ته ي３ 
وويل: "ل８ه الر پات３ ده. کلو ته چ３ ورس５دو، ل８ه دمه به وک７و، بيا به خپلو کورونو ته الړ شو. 
باد او توپان له امله مو او＊ان ورک شول. نه پوهي８و اوس به چ５رته وي. ژوندي  د سخت 
به وي که کوم ＄ناور به خوړلي وي؟" جمال چ３ له ست７يا ي３ سا تن／ه، تن／ه ک５ده، وويل: 
"زموږ ！وله شتمني هماغه او＊ان وو، نور ＇ه نه لرو. نه پوهي８م ＇ه وک７و. کاشک３ پيدا ک７ى 

مو واى."
کريم وويل: "چ５رته دې ل＂ول؟ ته ＇ه پوه８５ې چ３ هغه چ５رته تللي دي؟" جمال په نهيل９ 

وويل: "نه پوه８５م، خو زړه م３ په او＊انو پس３ سو＄ي."
ل８ وروسته کلي ته ورس５دل. هلته ي３ يوه چينه وليده. د چين３ د پاسه يوه لويه ونه والړه 
وه. ＇ان／３ او ＊اخونه ي３ هرې خواته غ％يدلي وو. يخ سورى و. تر ون３ الندې يخه چينه 
وه. چين３ ته الړل، د د＊ت３ تودوخ３ ډ４ر ت８ي ک７ي وو. لوم７ى ي３ مخ او السونه پر４من％ل بيا 
ي３ اوبه و＇＋ل３. کريم 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 م３ مال／ه مه دوړوه!"

کريم او جمال دواړه ډ４ر ست７ي شوي وو. خوب ورته ورغى. ويده شول. ＇و ساعته ت５ر 
شول. کريم ستر－３ وغ７ول３. ميده ميده باران ور４ده. زړه ي３ نه ک５ده چ３ پا＇８５ي، خو بايد 
خپلو کورونو ته ي３ ＄انونه رسولي واى. ودر４د، مال ي３ تاوه راتاوه ک７ه، ست７يا ي３ وايسته. 
مخامخ ي３ ستر－３ په يوې ک）وړې ول／５دې. ورغى او پورته ي３ ک７ه. ک）وړه درنه وه. وي３ 
＇ن６له، د سکو ترن／ار ي３ واور４د. ک）وړه ي３ ب５رته ک７ه. "او خدايه، سره زر!" باور ي３ نه ک５ده. 
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ک）وړه له سرو زرو ډکه وه. د او＊انو غم ي３ له ياده ووت. په دې سرو زرو سل／ونه او＊ان 
ک５دل.  جمال ته ورغى او غ８ ي３ ورته وک７: "جماله، جماله، پا＇８５ه!" جمال په ډډه واو＊ت، 
ستر－３ ي３ پرانيست３. کريم ته ي３ وکتل. ب５رته ي３ ستر－３ پ＂３ ک７ې. کريم بيا وخو＄ولو او 

ورته ي３ وويل: "پا＇８５ه! و－وره چ３ ＇ه شى م３ موندلى، پا＇８５ه!"
جمال ستر－３ وغ７ول３. د کريم په الس ک３ ي３ ک）وړه وليده. کريم ک）وړه وخو＄وله. د 
سکو ترن／ار بيا پورته شو. جمال ！وپ ک７ اوک）وړې ته ي３ الس ک７.  خوب ي３ نه ليده، په 

ر＊تيا د سرو زرو ک）وړه وه. وي３ پو＊تل: "دا ک）وړه دې له کومه ک７ه؟ هغه چ５رته وه؟"
وان／５رل  م３  لوم７ى  ډبرې الندې.  هغ３  "تر  ويل:  وي３  وه.  ډکه  له خندا  کريم خوله  د 
چ３ چا به اي＋３ وي، هاخوا دې خوا م３ وکتل، ه５）وک م３ ونه ليده. فکر م３ وک７ چ３ 

خداى> د او＊انو بدله راک７ې ده."
جمال ته ＄مک３ ＄اى نه ورکاوه. ناکرار و. وي３ ويل: "ته ر＊تيا واي３؟ اوس نو دا زموږه 

ک）وړه ده؟ ＊ه به دا وي چ３ په اړه ي３ سوچ وک７و!"
کريم ډ４ر ساده س７ى او په مل／رتوب ک３ وفادار و. ＄واب ي３ ورک７: "سوچ ته اړتيا نشته. 

اوس ي３ په خپل من＃ ک３ ويشو. نيم３ ي３ ستا او نيم３ ي３ زما."
جمال خپل مل／رى ＊ه پ５ژانده او د هغه ساده －ي ورته ＊ه معلومه وه.  فکر ي３ وک７ او 
وي３ ويل: "ما ته يو چل راغى. که ！وله ک）وړه کور ته يوسو، ＊ايي خلک راباندې پوه شي 
او د غال －ومان راباندې وک７ي. اوس به ل８ې ترې واخلو او نورې به تردې ون３ الندې ＊خ３ 

ک７و. هر کله چ３ مو ورته اړتيا پيدا کوله، را＄و به او ل８ې، ل８ې په ترې اخلو."
ون３  غ＂３  تر هماغ３  ي３  نوره ک）وړه  او  واخيست３  ي３  ل８ې سک３  ومنله.  ورسره  کريم 
الندې په يو ＄اى ک３ ＊خه ک７ه. ډبرې ي３ ورباندې کي＋ودې. د او＊انو د ورک５دو غم ي３ له 

ياده ووت. خوشحال، خوشحال کورونو ته رهي شول.
＇و اون９ ت５رې شوې. جمال خپل３ پيس３ خالص３ ک７ې. نورو پيسو ته ي３ اړتيا پيدا ک７ه. 

د خپل３ نقش３ د پلي ک５دو سوچ ي３ وک７. 
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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 ي３ په ＄ير وکتل. ＇وک ي３ ونه ليد. زړه ي３ ک５ده په 
بي７ه ک）وړه راواخلي او والړ شي. په من６ه ون３ ته الړ، ډبرې ي３ پورته ک７ې او ک）وړه ي３ 
راواخيسته. د ک）وړې پر ＄اى ي３ خاورې واچول３ او ډبرې ي３ پرې ب５رته هماغس３ ک５＋ودې. 

ک）وړه ي３ تر مال وت７له او روان شو.
＇و ور＄３ وروسته جمال د کريم کره الړ. کريم ته ي３ وويل: "پيس３ م３ خالص３ شوې 

دي. را＄ه چ３ الړ شو او ل８ې سک３ راوړو."
کريم هم پيسو ته اړتيا درلوده. ورسره ي３ ومنله. دواړه پورته شول او د چين３ پر لور رهي 
شول. جمال ورته په الره وويل: "غوره داده چ３ د مخک３ په ＇５ر د اړتيا په اندازه  سک３ 

راواخلو او نورې ب５رته ＊خ３ ک７و."
کريم ومنله. چين３ ته ورس５دل. د ون３ خواته الړل، ډبرې ي３  پورته ک７ې. ＄مکه ي３ 
وکنله، ډ４رې خاورې ي３ ليرې ک７ې، خو ک）وړه نه وه. ＄مکه ي３ بيا وکنله او خاورې ي３ 
هاخوا دې خوا ليرې ک７ې، خو ک）وړه ي３ ونه موندله. کريم  په خپ／ان جمال ته کتل. جمال 
ډ４ر چاالک و. ＊ه تمثيل ي３ کاوه. ＇و ش５ب３ وروسته ي３ وويل: "له ما او تا پرته د ک）وړې 
＄اى بل چاته معلوم نه و. تا زما له باور ＇خه ناوړه －＂ه اخيست３ او ک）وړه دې له دې ＄ايه 

پ＂ه ک７ې ده."
باور  نه پوه５ده. نهيلى و. په ډ４ر صداقت ي３ وويل: "ما دا کار نه دى ک７ى.  کريم ه５＆ 
وک７ه، ما له تا سره ه５）کله خيانت نه دى ک７ى. ک５داى شي هغه ورځ چا ليدلي واوسو چ３ 

دا ک）وړه مودلته ＊خوله."
جمال حق په جانبه ＇５ره نيول３ وه، وي３ ويل: "باور م３ نه را＄ي. هغه ورځ تا هرې خواته 
＊ه وکتل. ه５）وک هم نه و. اوس چ３ دې پيس３ پ＂３ ک７ي، غواړې －ناه د بل چا پر غاړه 

واچوې! زه ستا له السه قاضي ته ＄م او شکايت کوم."
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کريم او جمال دواړه تش السونه کورونو ته راغلل. کريم ډ４ر ناکراره و، خو د پيسو لپاره 
نه، بلک３ د دې لپاره چ３ جمال ي３ په خبره باور نه کاوه. کريم ډ４ره ه）ه وک７ه چ３ جمال 
راضي ک７ي، خو نتيجه ي３ ورنه ک７ه. جمال د ＊ار قاضي ته الړ او ！وله کيسه ي３ ورته وک７ه.

قاضي پوه س７ى و. ډ４ره تجربه ي３ لرله. د جمال خبرې ي３ اور４دې، خو کريم ته ي３ هم 
کتل. جمال ته ي３ مخ واړاوه او وي３ پو＊تل: "ډ４ر ＊ه! ک）وړه په خپل ＄اى نه وه. ته فکر 

کوې چ３ مل／ري دې پ＂ه ک７ې ده؟ أيا کوم شاهد هم لرې او که نه؟ "
جمال وويل: "هو، قاضي صاحبه، هغه ونه زموږ شاهده ده چ３ ک）وړه مو ورالندې 

＊خه ک７ې وه."
جمال په خپله هم نه پوهيد چ３ ول３ ي３ داس３ وويل. قاضي وموسک５د او وي３ ويل: "ونه 
خو خبرې نشي کوالى؟ تر اوسه م３ د خبرې کوونک３ ون３ په اړه ＇ه نه دي اور４دلي. سبا 

！ول هلته ＄و او له ون３ ＇خه به پو＊تنه وک７م. اوس کورونو ته الړ شئ."
هغه شپه جمال ه５＆ خوب يو نه وړ. عجبه خبره ي３ ک７ې وه. آيا ونه هم خبرې کوالى 
شي؟ ستر－３ ي３ د کو！３ په چت ک３ ＊خ３ ک７ې وې او په سوچ ک３ ډوب شوى و. له ＄انه 
سره ي３ وويل: "سهار ته ＇و ساعته پات３ دي. بايد يوه چاره وسنجوم. ＇ه وک７م، ونه خو دروغ 

نشي ويالى. ول３ م３ دا دروغ وويل؟"
همداس３ ي３ له ＄ان سره خبرې کول３. نا＇اپه ي３ يوې خبرې ته پام واو＊ت. له ＄ايه پورته 
شو او په من６ه د خپل تره کور ته ورغى. تره ي３ ويده و، له خوبه ي３ وي（ ک７ او وي３ ويل: 

"کاکا، کاکا، ويده ي３؟ وي（ شه!"
تره ي３ په وارخطاي９ وپو＊تل: "＇ه چل دى؟ ول３ په دې نيمه شپه ک３ راغلى ي３؟"

جمال ورته وويل: "کاکاجانه، غواړم يو راز درته ووايم."
تره ي３ د راز د خبرې په اور４دو پورته شو او ک＋５ناست. فکر ي３ وک７ کومه مهمه خبره ده. 

اند４＋من شوى و، وي３ پو＊تل: "＇ه چل دى؟ ＇ه پ５（ شوي؟"          
اور４دو وروسته وويل: "＊ه  له  تره ي３ د جمال د خبرو  ！وله کيسه ورته وک７ه.  وراره ي３ 
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نو اوس به ستا د دې ناوړه کار په وړاندې ＇ه وک７م؟ لوم７ى دې غال وک７ه او بيا دې دروغ 
وويل!"

جمال د خپل تره خواته نژدې شو او په زارۍ ي３ پيل وک７، ورته وي３ ويل: "ما داس３ فکر 
ک７ى چ３ ته راسره هغ３ ون３ ته  الړ ش３. ونه ډ４ره غ＂ه ده. لوي３ ＇ان／３ او ＊اخونه لري. په 
ډډ ک３ ي３ لوى غار دى. ته راسره الړ شه او د ون３ په هغه غار ک３ پ شه. سبا چ３ قاضي 

راغى او له ون３ ＇خه د غل په اړه پو＊تنه وک７ي، نو ته به ورته د کريم نوم واخل３."
تره ي３ لوم７ى نه منله، خو د جمال له عذر او زارۍ وروسته د شپ３ په تياره ک３ هغه چين３ 

ته الړل. تره ي３ د ون３ په ډډ ک３ پ شو.
سهار کريم او قاضي هم چين３ ته ورس５دل. جمال ډ４ر ترهيدلى و، خو ډ４ر ژر ي３ خپله 
ترهه او ډار پت ک７. جمال قاضي ته هرکلى ووايه. قاضي ترې وپو＊تل: "هغه ونه کومه ده 

چ３ شاهدي ووايي؟"
جمال وويل: "قاضي صاحب، هغه ونه دغه ده."

قاضي ون３ ته نژدې شو او وي３ ويل: "اى غ＂３ ون３، آيا ويالى ش３ وواي３ چ３ د سرو زرو 
ک）وړه چا پ＂ه ک７ې؟"

غل  قاضي صاحب،  "هوک３،  راووت:  غ８  عجيب  يو  ون３ ＇خه  له  وروسته  ش５به  يوه 
همدلته دى او هغه کريم دى!" کريم ډ４ر ډار４دلى و. قاضي ته په من６ه ورغى  او وي３ ويل: "په 
خداى سو－ند خورم، دا ونه دروغ وايي. ما دا کار نه دى ک７ى!" قاضي په موسکا ورته وويل: 

"پوهي８م. زاري مه کوه. الړ شه او ل８ خس را！ول ک７ه."
کريم نه پوه５د چ３ قاضي ＇ه غواړي. الړ، لر－ي ي３ را！ول ک７ل او راغى. قاضي لر－ي د 
ون３ شاوخواته ک５＋ودل او اور ي３ ورته ک７. له لر－و ＇خه لو－ي پورته شول او د ون３ شاوخوا 
ي３ ونيوله. د جمال بدن په رپ５دا شو. د خپل تره په فکر ک３ شو. ＇و ش５ب３ وروسته د جمال 
د تره کومى لو－و تريخ ک７. ستر－３ ي３ له او＊کو ډک３ وې. په  ！وخ، ！وخ د ون３ له ډډ ＇خه 
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راووت او ولو４د. جمال له شرمه خ７ او＊تى و. تره ته ي３ ورمن６ه ک７ه.
قاضي وويل: "د خيانت او دروغو سزا ب３ آبي ده. تا په خپل کار هم خپله آبرو واخيسته 

او هم د خپل تره! اوس دې تره په شا ک７ه او په موږ پس３ را＄ه!"
جمال ＊ه پوه５ده چ３ ＄اى ي３ زندان دى. ډ４ر پ＋５مانه و، خو کومه چاره ي３ نه لرله.      

د متن لن６يز:
انسان  او دروغ د  او دروغو ＇رخي. خيانت  پيغام په خيانت  په دې کيسه ک３ ！ول 
ي３ سپکوي.  من＃ ک３  په  او ولس  کورن９  د خپل３  من％ه وړي.  له  وقار  او  حيثيت 
انساني ارز＊ت له السه ورکوي.  سبا په ！ولنه ک３ ＄اى نه لري. ＇وک ورسره راشه 
درشه نه کوي او د شرم شپ３ ور＄３ ت５روي. انسان ته نه ＊ايي د بدو او ناوړو اخالقو 

په لرلو ＄ان له انساني ليکي وباسي او خپل قدر اوعزت له السه 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 ژب３ په －６ون د 
ن７ۍ په ب５الب５لو ژبو ژباړل شوى دى. هندي نوم ي３ "کرتکا ودمنه کا" دى.  کليله و 
دمنه د ژوند يو کتاب دى او کيس３ ي３ د ژوند موجود حقيقتونه ＇ر－ندوي. ！ول３ 
کيس３ ي３ روزنيزې او ډ４رې خوندورې دي. پورته کيسه په ل８ ＇ه بدلون او لن６يز نوې 

وژباړل شوه.
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فعاليتونه

١_ درې تنه زده کوونکي دې په ！ولنه ک３ د انساني شخصيت په پياوړتيا ک３ د ن５کو اخالقو 
په اړه خبرې وک７ي.

٢_ د ناوړه اخالقو زيانونه کوم دي؟ په ！ولن３ ک３ د يو دروغجن شخص دري＃ ＇نگه وي؟ 
پن％ه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د پورته پو＊تنو ＄وابونه دې نورو ته 
بيان ک７ي. په ترځ ک３ که د زده کوونکو د دروغو په اړه کومه کيسه زده وي، نورو ته دې ي３ 

بيان ک７ي.
٣_ دروغ له کومه ＄ايه پيلي８ي، ＇نگه پراختيا کوي او ＇نگه يو انسان د هغ３ په اړه ب３ 
پروا ک８５ي؟ ＇و تنه زده کوونکي دې د ＇رگندو ب５لگو په وړاندې کولو په دې اړه خبرې 

وک７ي اوخپل３ سپار＊تن３ دې واوروي.
اړه  په  هغ３  د  دې  کوونکي  زده  تنه  دوه  لري؟  زيانونه  ＇ه  رن／ي  دوه  او  مخي  دوه   _٤

＇ر－ندون３ وک７ي.
٥_ ＇ه کول په کار دي چ３ له ＄انه نيول３ بيا د ！ولن３ تر هر غ７ي پورې ن５ک او ＊ه اخالق 
تعميم اوپراخه شي؟ زده کوونکي دې په دې اړه فکر وک７ي او په پاى ک３ دې هر يو خپل، 

خپل نظر نورو ته وړاندې ک７ي.

کورن９ دنده

ن５ک اخالق او د انسان د شخصيت په بشپ７تيا ک３ د هغ３ پر ارز＊ت يوه مقاله وليکئ.

کله چ３ هوس پر عقل بريالى شي، انسان کندې ته لوي８ي. 
     )حضرت علي کرم اهلل وجهُه(
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دوه ويشتم لوست

ارزاني خويشکى

په ت５رو ！ولگيو ک３ مو 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 چ３ د 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 چ３ هغه په ＄ير 

ولولو او د خپل ژوند مشال ي３ ک７و.
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ارزاني په قوم خويشکی او د برهان زوى دى. د ده د نوم او تخلص په اړه زيات３ ＇７５ن３ 
شوې دي، خو تر اوسه د ده اصلي نوم او د زوک７ې کره ن５＂ه چا نه ده په گوته ک７ې.  ＇７５ونکو 
ي３ د ز４８４دو ن５＂ه د ٩٢٩ هـ. ق )١٥٢٣ م( شاوخوا بلل３ ده. 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 داس３ بري＋ي چ３ نوموړى د اسالمي علومو، په ت５ره بيا د 
قرآن او حديثو علم تر السه 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 الندې له يو نظم 
＇خه ＇رگندي８ي چ３ هغه د نجوم او فلکياتو له پوهن３ هم يو ＇ه برخمن و. ارزاني وايي:

ـــــــص  رق پـــــــــــه  ـــــــــــــــــم  داي ـــــــک  ـــــــل ف دا 
ـــــحـــــس ـــــــــه ن ـــــــــل ـــــــــد ک ـــــــــع ـــــــــه س ـــــــــل ک
ـــــخـــــت شـــي ـــــل ب ـــــــه خـــــپ ـــــحـــــس پ ـــــد ن ســـــع
ـــث ـــح ب ـــــــــــره  س کــــــــا  نــــــــه  دې  ـــــــــــوک  ＇
دى  پــــــ５ــــــچ  ــــــــه  پ گــــــر＄ــــــ５ــــــد  فــــــلــــــک  د 
ــــ３ هـــيـــچ دى ـــــوک ي ــــ３ هـــســـت شــــي ＇ ـــــوک ي ＇
وي   ــــــــــــــــــدازه  ان ــــــــوري  ــــــــت س بـــــــــــرج  دا 
دى مـــــ５ـــــچ  خـــــپـــــل  پـــــــه  قـــــــــدر  هــــــرچــــــا  د 
دى  نـــــــــــوم  گــــــــــــــــردان  چــــــــ３  فــــــلــــــک  د 
دى هـــــــجـــــــوم  ــــــــدې  ــــــــان ب ـــــــــارو   ـــــــــت س د 
پــــــوهــــــ５ــــــ８ي  ـــــــــــــار  ک ــــــــــه  پ فـــــــلـــــــک  د 
نــــــجــــــوم دى لـــــوســـــتـــــى خـــــپـــــل  يـــــــ３  چـــــــ３ 

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.

د  پير رو＊ان  هغه  و.  په ډل３ ک３ شامل  گانو  پير رو＊ان د خليفه  د  ارزاني خويشکى 
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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 ک３ ت５ر ک７ى دى. د وروستيو الس ته راغلو معلوماتو 
له مخ３ د "پ＂نه" په ＊ار ک３ د هغه قبر او مشهور زيارت دى. د قبر پر ډبرې د هغه د م７ين３ 

ن５＂ه ١٠٢٨ هجري ليکل شوې ده.
دومره  اوازه  پيرۍ  د  رو＊ان  پير  د  اوس５د.   ک３  قصور  په  او  پ＋تون  ارزاني خويشکى 
خوره شوې وه چ３ د قصور له پ＋تنو پرته د هندوستان م５شت پ＋تانه هم ترې خبر شوي 
وو. کله چ３ ارزاني 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:
اثــره لــه  پيــر  کامــل  د  دغه لوى نفس به ز４ر ک７ې    
تــا به خالص کا له اژدره د کامــــل په صحبت اوسه    
اوبــه  حــــــــيــات  د   
کوثــره لــه  زړه  زنــده  د  بـــه درکا  
تــه بــه والــوزې بــ３ پره کــــه دغه اوبه دې و＇＋３    
بصــره لــه  کاملــو  د  )نو بيا( حال به دې روزي شي   
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ثمــره لــه  ونــ３  دغ  د  د توحــــيد مــــــ５وه به وخورې   
ب３ کامــل پيــر او رهبره تـــــر مــــقصوده بـــه ور نــش３   
د تا چار به شــينه بره ... چ３ کـــامل پير دې روزي شـي   
و هرچا يــ３ ورک７ه غوره دې فــــــــقير غـــــــاړه ادا کــــ７ه   
اکبــره اهلل  لــه  کل  ارزاني پ＋ــــــــــتو صفــــت کــا   

د رو＊انيانو په تصوفي او ادبي مکتب ک３ ارزاني د ستر احترام او درناوي خاوند و. د پير 
رو＊ان په عالمانو او پوهو ملگرو ک３ ارزاني د رو＊ان تر ！ولو ډ４ر ډاډمن شخصيت و. له دې 

امله ارزاني د پير ور＊ان د فکر او فلسف３ تر ！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 الندې ليکن３ لري:

پک３  موضوعات  سلوک  او  تصوف  د  لري.  بيتونه   ٦٠٠٠ نا＇ه  ＇ه  پ＋تود４وان:   _١
راغلي دي.

٢_ مرات المحققين: دا کتاب په فارسي ژبه ليکل شوى او د پندونو په ب２ه د تصوف 
اسرار او رموز بيانوي. دا کتاب ＇ه نا＇ه ٢١٣ مخونه لري.

٣_ د نثر رساله: دا يوه  کوچن９ رساله ده چ３ ٢٢ مخونه لري. په دې رسال３ ک３ په لن６ه 
توگه د معرفت ذکر شوى دى.

٤_ ارزاني پر پ＋تو سرب５ره پر فارسي، عربي او هندي ژبو هم شعرونه ويلي دي او په دې 
ژبو ک３ د 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 چ３ په عربي او فارسي ژبو ليکنه وک７ي. په هندي هم د هغه الس ＊ه بر 

و، خو بيا ي３ هم په شعوري توگه په پ＋تو ويل او ليکل خپله دنده بلله، لکه چ３ وايي:
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نن ي３ غاړه ک７ه ادا ارزاني په پ＋تو ووې    
د دې تر ＇ن， له نورو پ＋تنو ＇خه هم غو＊تنه کوي چ３ پ＋تو سپکه ونه گ２ي  او له 

پ＋تو ليکنو کرکه ونه ک７ي. وايي:
ارزاني پـــ＋تو خـــــــــبره     ته ي３ مـــــه گــــ２ه هـــلکه
دا خـــــبره کـــــــه پ＋تو ده     ＇وک دې نه کا ＄ن３ کرکه

له خپل３ ژب３ سره ارزاني خپل د مين３ يو بل دليل راوړي او وايي:
دې مـــــوال لـــه ډ４ره حبه     رســــوالن کـــــ７ه لـه کتبه
هر رسول لـه کتاب راغى     په خپل قــام د قام په ژبه

په بل ＄اى ک３ وايي:  
که توفيق م３ حق نصيب که     زه به کــــ＋م د حـــــق ثنـــــا
يــو د４وان په پ＋ـــــتو ژبـــه      پر د４رش حرف به ک７م بنـــا
بل يادگار به م３ شي پــــاتو     دا پ＋ـــــتو ر＊ـــــــتيا وينا

ارزاني خپل مذهبي او تصوفي دعوت په پ＋تو ژپه  خپرولو. وگورئ:
کل صفت د خپل مــــوال 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 ک３  د پ＋تو او  پ＋تون کلم３ زيات３ کارول３ دي. له دې امله موږ 
ويالى شو چ３ ارزاني له پ＋تو او پ＋تونوال９ سره 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 ي３ کـــــ７م سازه يو وينــــا به کــــ７م اغـازه    
لــــه دې پ＋ـــــتــــــنيه رازه پر کاغذ به ي３ زه وکــ＋م    
ارزاني د عمر په وروستيو ش５بو ک３ د خپل ژوند موخه داس３ بيانوي:
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ارزاني ضعيف دى جسم          خداى دې دا وينا ک７ه قسم
په پـــ＋تو ژبه ي３ وکي（          کل صـــــفت د حـــق د اسم

د ارزاني له الس ته راغلي پ＋تو نثر ＇خه جوتي８ي چ３ نثر ي３ ډ４ر ساده او روان دى. د 
خيرالبيان په خالف مسجع نه دى. د پام وړ خبره خو داده چ３ په ٦١٢  هـ. 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 ک３ د سجع３ برخه هغومره درنه، نه ده.
دا الندې ب５لگه وگورئ:

"د س７ي اندامونه خداى ک７ي دي. د هر اندام بخره شته. سترگ３ خداى 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:
اولياوو ＇خه شم５رل  له  ارزاني د پنجاب د قصور اوسيدونکى و. هغه د قصور 

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 داس３ بري＋ي چ３ نوموړى د اسالمي علومو، 
په ت５ره بيا د قرآن او حديثو علم تر السه 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 ډل３ ک３ شامل 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 ک３ ت５ر ک７ى دى. د وروستيو الس ته راغلو معلوماتو له مخ３ د "پ＂نه" په ＊ار ک３ د 
هغه قبر او مشهور زيارت دى. د قبر پر ډبرې د هغه د م７ين３ ن５＂ه ١٠٢٨ هجري 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 ک３ ارزاني د ستر احترام او 
درناوي خاوند و. د پير رو＊ان په عالمانو او پوهو ملگرو ک３ ارزاني د رو＊ان تر ！ولو 
ډ４ر ډاډمن شخصيت و. له دې امله ارزاني د پير رو＊ان د فکر او فلسف３ تر ！ولو زيات 

معتبر مفسر گ２ل ک８５ي او د رو＊اني ادبي مکتب يوه درنه علمي او ادبي س＂ه وه.

فعاليتونه

١_ يو 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.

٢_ دوه تنه زده کوونکي دې د ارزاني پر شعري ＄انگ７تياوو وغ８ي８ي. ب５لگ３ دې وړاندې 
ک７ي.

له پ＋تو سره د ارزاني مينه د هغه له کومو شعرونو ＇خه ＇رگند４داى شي؟   _٣
زده کوونکي دې د متن له مخ３ د هغ３ ＄واب ومومي او  دوه تنه دې  پرې ر１ا 

واچوي.

٤_ په عمومي توگه د پ＋تو ژب３ لپاره د رو＊اني غور＄نگ ارز＊ت ＇ه دى؟ درې تنه زده 
کوونکي دې ＇رگند ک７ي.

ر１ا  پرې  دې  کوونکى  زده  يو  وه؟  سپارل３  ول３  او  دنده  کومه  ته  ارزاني  رو＊ان   پير   _٥
واچوي.
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کورن９ دنده

په يوې لن６ې مقال３ ک３ د ارزاني، ز４８４دنه، م７ينه، ＄اى، شعري ＄انگ７تياوې او د ژوند 
＇رنگوالى وليکئ. په ليکنه ک３ د ليک پيل، من＃ او پاى په پام ک３ ونيسئ. د مقال３ په پاى 

ک３ د کارول شوي ماخذ يا ماخذونو نومونه وليکئ.
الندې نثر ولولئ او پر مفهوم ي３ ＄انونه پوه ک７ئ:

ناکامي
د ژوندانه د ناکاميو ＇خه مه مايوس ک８５ه!

هغه ژوند کامياب ژوند نه دى چ３ تل کامراني لري. هغه خوشحالي س７ى نه خوشحالوي 
چ３ د درد او خوږ په بيه نه وي اخيستل شوې! د ور＄３ ر１ايي د شپ３ له تيارې ＇خه ده!

د ليدو خوند د ب５لتانه په غم ک３ او د ژوندانه فتحه د ژوند په مات３ ک３ ده.
آرزو لري چ３ هلته  يو داس３ جنت  د  ابدي راحت غواړي، هغه  له خدايه  هغه چ３ 
د ليدو لپاره ستر－و پرانيتو او د خوړلو لپاره خول３ ب５رته کولو، او د اور４دو لپاره غوږ 

اي＋ودو ته اړه نه وي!.
له حرکت ＇خه دى! ＄که: کامل  برکت  په دې ک３  نو  تر ＇و چ３ ژوند ژوند دى، 

سکون ک م مرگ دى!
هغه چ３ وايي په دې دنيا ک３ بدي ول３ شته، کمى ول３، او بنديزونه ول３؟ نو دى په 
حقيقت ک３ د ن５ک９ د پر４مان９ او آزادۍ قدر نه پ５ژني او د دې مرغلرو پوره قيمت ادا 

کول نه غواړي!
هر ＇ومره چ３ يوه خوشحالي شانداره وي هغومره هغه ليارې هم سخت３ وي چ３ د 

هغ３ د حصول لپاره لن８４６ي.
د ژوند ناکامي په حقيقت ک３ هغه کسان غواړي چ３ د کامياب９ وړ وي.

اروا＊اد خادم



153

درو４شتم لوست

د معلوليت عوامل

زموږ ！ولنه د پرله پس３ جگ７و 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 تلپات３ ک７او سره ي３ الس او گر４وان ک７ي دي.  معلوليت چ３ په 
هر ډول رامن％ته شوى وي، پوره زړه سوي او مواظبت ته اړتيا لري. ＊ايي يو معلول 
انسان داس３ ونه انگ５ري چ３ خداى> مه ک７ه د ！ولن３ د اوږو بار دى، بلک３ خپل 
دري＃ د خلکو په زړونو او سترگو ک３ وگوري او باور ترالسه ک７ي چ３ له هغوى سره 

د يو بشپ７ انساني موجود په توگه چال چلند ک８５ي.
فکر وک７ئ چ３ له يو معلول سره ＇ه مرسته کوالى شئ؟
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معلوليت ＇ه ته وايي؟
معلوليت په بدني يا اروايي ＄واک ک３ د نيمگ７تيا موجوديت دى چ３ له امله ي３ د 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 معلوالنو د حقونو لوظنامه، معلول د 
هغو کسانو په ليکه ک３ شم５ري چ３ اوږد مهاله فزيکي او يا ذهني کمزوري ولري. په دې 
معنا چ３ د ب５ال ب５لو ستونزو درلودلو له امله د ！ولن３ د نورو وگ７و په پرتله وروسته پات３ وي.

معلوليت دا الندې ب５الب５ل３ ب３２ لري. 
بدني، اروايي، ذهني )په زده ک７ې ک３ خن６ او رواني ناروغي(، حسي )د ليدلو او اور４دلو 

ستونزه( او مرکب )په يوه وخت ک３ له يو ＇خه د زيات معلوليت درلودل.(
د معلوليت عوامل

په  کيداى شي د زياتو الملونو له مخ３ معلوليت رامن％ته شي، خو عمده الملونه ي３ 
الندې ډول دي.

١_ اکتسابي معلوليت: ！کر، پ５＋３ يا طبيعي ناورينونه، جگ７ې، اور، مسموميتونه او 
اوږدې ناروغ９.

٢_ مور ذاتي معلوليت: د مور ذاتي معلوليت المل په دوو برخو و４شي.
خوار＄واکي،  مور  د  عوامل،  جيني＂يکي  لکه  معلوليت،  مهال  د  اميندوارۍ  د  الف: 
نه  نه ساتل )د حفظ الصح３  اميندوارۍ پرمهال  د ＄ان پاک  د مور  د عمر لوړوالى، د 

مراعتول(، د ايکس وړانگو ته ＄ان نيول، د درملو کارونه، د سگرټ ＇کول.
ب: د ز４８４دن３ د مهال الملونه: ستونزمنه او په ＄ن６ ز４８４دنه، په غير صحي ډول ز４８４دنه، 

د ز４８４دو پرمهال پر ماشوم د فشار راتگ.
د مور ذاتي معلوليت د مخنيوي الرې چارې: د نژدې خپلوانو تر من＃ د ودونو مخنيوى، 
د اميندوارۍ پرمهال د مور روغتيا پالنه، سم خوراک، له ١٨ کلن９ ک＋ته او له ٣٥  کلن９ 
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 بشپ７ روغتيايي چاپ５ريال ک３ د روزل شوي 
فرد )داي３( تر ＇ارن３ الندې د اوالد ز８４ول.

همدارنگه د بدني معلوليت د مخنيوي لپاره بايد الندې ！کي په پام ک３ ونيول شي:
ماشومانو  ز４８４دلو  نوو  د  وړاندې  په  ناروغيو  مرگونو  د  پورې  کلن９  پن％ه  �تر  t

واکسينول،
�پر خپل مهال د ناروغيو په وړاندې وقايه او درملنه، t

�له ＄مکنيو ماينونو، ناچاودلو توکو او له جگ７ې ＇خه له راپات３ شوو شيانو ＇خه  t
＄انونه ليرې ساتل،

� ناپ５ژندل شوو توکو ته الس نه وروړل، t
�د نشه يي توکو نه کارول. t

له معلول سره د کورن９ او ！ولن３ چلند: ＊ايي معلول شخص له نورو افرادو سره توپير 
ناتوان９ ډډه کول، نه يوازې له هغوى سره مرسته نه کوي، بلک３ د  ولري، خو د يو چا له 
هغوى ستونزې  زياتوي. ک５داى شي معلول اشخاص داس３ ستونزې ولري چ３ د هغوى د 
＄ينو فعاليتونو مخه ونيسي يا ＊ايي هغوى يو شم５ر کارونه په بل ډول سرته ورسوي. زياتره 
معلول افراد کوالى شي له زده ک７ې او روزن３ وروسته د ژوند ډ４ر فعاليتونه له ډ４ر ل８ توپير يا 
تر نورو ورو سرته ورسوي. معلول دې ته اړتيا لري چ３ د هغوى وړتيا ومنل شي او  له دې 

الرې پر＄ان باور پيدا ک７ي، نه دا چ３ له ژوند نهيلى شي.
د بدني او خو＄＋تي معلوليت الملونه:

يو شم５ر وگ７ي د مال د تير د ک７يو يا مغزو د گوزڼ له امله پر معلوليت اخته دي. ناروغ９، 
معلول  له  ک８５ي.  معلوليت المل  د خو＄＋تي  ک３  يو چا  په  لو４دل  ＄ايه  لوړه  له  ！کرونه، 
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 چ３ د هغوى فردي وړتياوې 
پياوړې شي. د داس３ وگ７و د نورو حواسو پياوړي کول هغوى د چاپ５ريال له عواملو سره د 
مخامخ ک５دو په صورت ک３ غ＋تلي کوي. د ژوند ＇رنگوالى او د کور دننه د کارون３ وړ 
پرته ي３  له مرست３  نابينا وک７اى شي  يو  په داس３ ＄ايونو ک３ ک５＋ودل شي چ３  بايد  توکي 

ومومي.
له ک２و وگ７و سره د مخامخ ک５دو په صورت ک３ بايد له هغوى سره په داس３ ډول خبرې 
وشي چ３ هغوى پرې پوه شي. د خبرو پرمهال   بايد ورته مخ واړول شي چ３ زموږ د شون６و 
له خو＄＋ت ＇خه زموږ مطلب درک ک７ي. پر لوړ غ８ باندې د خبرو له امله زموږ پر مطلب 

＊ه نشي پوه５داى، ＄که زموږ د شون６و خو＄＋ت نشي تعقيبوالى.
نورو  تر  له مخ３  فعاليتونو  پات３ اشخاص هغه خلک دي چ３ د ذهني  ذهني وروسته 
همزولو وروسته پات３ وي. له دې امله د زده ک７ې وړتياوو، له چاپ５ريال سره سمون، له تجربو 
＇خه په گ＂ه اخيستن３، د مفهومونو په درک او په سم استدالل او قضاوت ک３  کمزوري 

وي.

د متن لن６يز:
معلول اشخاص د بشري ！ولن３ يوه برخه ده. له هغوى سره په ！ولوحاالتو ک３ بايد 
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 مخ３ کار 
واخيستل شي. بايد په دې پوه شي چ３ هغوى د ！ولن３ او نورو د اوږو بار نه دي، 
بلک３ د بدني بيارغاون３ او ＊ه چلند له الرې په ！ولن３ او کورن９ ک３ خپل دري＃ تر 
السه کوالى شي. په ＄ان ويسا او ډاډ ي３ پياوړى شي. ه５）کله دې ته پرې نه ＊ودل 

شي چ３ د نهيل９ او يوازيتوب احساس وک７ي.
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فعاليتونه

١_ زموږ په ه５واد  ک３ کوم راز معلوليتونه زيات او الملونه ي３ ＇ه دي؟ ！ول زده کوونکي دې 
په دې اړه فکر وک７ي او بيا دې د هغوى له ډل３ ＇خه ＇لور تنه هغه په گوته ک７ي.

٢_ له يو معلول سره ＇نگه چال چلند وشي؟  ＇ه وشي چ３ هغه ＄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.
٣_ آيا معلوليت په عمومي ډول،  يوه تلپات３ ستونزه ده او که د لن６ې مودې؟ ＇نگه کوالى 
شو، د ب５الب５لو 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 ک３ دې نور زده کوونکي په 

وار خپل نظر ورزيات ک７ي.
٤_ زموږ په ه５واد ک３ د جگ７و په کلونو ک３ زيات خلک معلول شوي. تاسو د هغوى عمده 
المل ＇ه شى گ２ئ او د مخنيوي لپاره ي３ ＇ه سپار＊تن３ لرئ. ＇لور تنه زده کوونکي دې د 

نورو په استازيتوب په وار سره خبرې پرې وک７ي.
نه  و  پر مهال ＇ه وک７ي چ３ ماشوم ي３ معلول  اميندوارۍ  د  بايد  اميندواره ＊％ه  يوه   _٥

زي８ي؟ درې تنه دې پرې ر１ا واچوي.

په جگ７و ک３ د ＄مکنيو ماينونو د اغ５ز او پرهغوى د بنديز په اړه يوه مقاله وليکئ.

کورن９ دنده
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   الندې شعر ولولئ او خوند ترې واخلئ:

＄ي／رونه شــول  ډک  وينو  لــه  عشق  د  ستا 
ــه ســرون ــي  ــم زل ــلــي  ــاي ب کـــ３  پـــه الره  ــا  ســت
ـــــارغ شي ــــا ف ـــــى زم ـــه زړ－ ـــم ـــه راش ـــات ت
ــه ــارون م زړه  د  ــ３  ــ＋ــن ــد４ ان ــ３  ــام ت لـــه  بـــ３ 
شي ډ４ـــر  ملکونه  ــا  ــي دن د  ــ３  م هــر＇ــو  ــه  ک
باغونه ＊کلي  ســتــا  دا  نــشــي  هــ５ــر  ــه  ــاب زم
رايــــاد ک７م ــ３  تــخــت هــيــرومــه چ د ډهــلــي 
سرونه غـــرو  د  پ＋تونخوا  ＊کل３  د  زمـــا 
ــار ک７م ــه ت ــار پ ــه ت د رقــيــب د ژونـــد مــتــاع ب
ـــا －ــــوزارونــــه ــه ک ــان ــت ــ＋ ـــــوره پ ـــه ت ـــ３ پ چ
شي ــا  ــي ب بـــه  دور  حــمــيــد  د  او  ــد  ــري ف د 
تاختونه لــــوري  ــر  ه ــه  پ وکـــانـــدم  زه  ــ３  چ
ـــوا ي３ ــا يــوخــوا تــه بــل خ ــي کــه تــمــامــه دن
ــه ــش ډ－ــرون زمـــا خـــوښ دي ســتــا خــالــي ت
ــه کا ــه دغـــه ســتــا قـــدر هــ５ــر ن ــاه ب ــدش ــم اح
تـــمـــام جـــهـــان مــلــکــونــه ــي د  ــس ــي ـــه ون ک
            لوى احمدشاه بابا

 
＊ايي د غال او درغل９ ＄اله يوه ورځ ويجاړه شي، خو د ر＊تيا او امانت ما９１ ！ين／ه 

او پر خپل ＄اى والړه وي.
      ))حديث شريف((
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＇لورويشتم لوست

د ن７ۍ ！ول ولسونه د خپل تاريخ په پا１و ک３ داس３ ＇５رې او شخصيتونه لري چ３ ياد 
ي３ د هغو ه５وادونو د وياړ او افتخار المل دى. زموږ گران ه５واد افغانستان  هم په دې 

برخه ک３ د ياد وړ ＄اى او د درن＋ت او افتخار  تلپات３ ＇５رې لري.
دا ه５واد د پ７５يو په اوږدو ک３ د سترو نوابغو، پوهانو، ليکوالو، مفسرينو او سياستوالو 
د روزلو زانگو ده. بوعلي سينا، ابوريحان البيروني، موالنا جالل الدين بلخي، بايزيد 
رو＊ان، خوشحال خ＂ک، ميا فقيراهلل جالل آبادي، سيد جمال الدين افغان او په 
د خپلو علمي  بلک３  افغانستان،  يوازې  نه  نور هغه شخصيتونه دي  چ３  سلگونو 
برياوو او فرهنگي خدمتونو له کبله د ！ول３ ن７ۍ د پوهو او وي＋و خلکو په زړونو ک３ 

زانگ７ى ＄اى لري.
موږ په ت５رو ！ولگيو ک３ د دې راز نومياليو له ＇５رو ＇خه يو ＇و تنه وپ５ژندل. دلته د 

مرادعلي صاحبزاده )رح( په اړه لن６ معلومات وړاندې کوو.

مراد علي صاحبزاده )رح(
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افغانستان د خپل خاص طبيعي او جغرافيايي جوړ＊ت له مخ３، لکه ＇نگه چ３ د آسيا 
زړه بلل شوى، همداس３ د سيم３ د پوهنتون حيثيت هم لري. د دې ه５واد هره سيمه د پوه３ 
او علم په روزلو ک３ ＄انته برخه او ب５ل３ ＄انگ７تياوې لري او هرې يوې ي３ د ياد او افتخار وړ 

شخصيتونه په خپله غ８５ ک３ روزلي دي.
په  زانگو،   ادب دې  او  د علم  نن／رهار،  ده.  يوه  له دغو سيمو ＇خه  ننگرهار  لوى 
خپل３ غ８５ ک３ داس３ اشخاص روزلي چ３ نن ي３ په ياد د افغانستان ！ول ولسونه وياړي. 
سيد جمال الدين افغان چ３ د ده له ترق９ غو＊تونکو عالمانه نظرياتو ＇خه ！ول اسالمي او 
اروپايي ه５وادونه برخمن شوي او د هغه په وياړ ک３ ＄ان شريک بولي، له دغه سيم３ ＇خه 
سر راپورته ک７ى دى. ميافقراهلل جالل آبادي په همدې ！ا！وبي ک３ خاپوړې 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 چلول３ او غليمان ي３ له خاورې ش７لي، نورو قلم راخيستى او د پرگنو 
ذهنونه ３４ رو＊انه ک７ي. ＄ينو بيا د تورې تر＇نگ قلم هم راخيستى او په خپل پلرني ！ا！وبي 

ک３ ي３ د پوه３ او ثقافت ډ４وه رو＊انه ساتل３ ده.
مراد علي صاحبزاده رحمة اهلل عليه له دغو اشخاصو ＇خه يو دى. دى د افغاني ！ولن３ د 
پوهانو، عالمانو، ليکوالو، مفسرينو او تلپات３ ＇５رو ＇خه يوه رو＊انه ＇５ره گ２ل ک８５ي. هغه 
＇ه چ３ دى تر نورو زيات د خلکوزړونو ته ن８دې کوي او قدر او ارز＊ت ي３ زياتوي، هغه 
پر پ＋تو ژبه د آسماني کتاب، پاک قرآن، ژباړل او تفسيرول دي. له دې امله ي３ په خاصو 
او عامو پ＋تنو ک３ مقبوليت موندلى دى. سره له دې چ３ په دولسم３ او ديارلسم３ هجري 
ي３ هم  يو  ليکل شوي دي، خو  او  ډ４رې ه）３ شوې  ليکلو  د  تفسيرونو  پ＋تو  د  پ７５يوک３ 

هغومره مقبوليت نه دى موندلى، لکه د مرادعلي صاحب تفسير چ３ موندلى دى.
مرادعلي صاحبزاده د ١٢٢٣ هجري قمري کال په شاوخوا ک３ د ننگرهار واليت د 
ي３  نوم  د پالر  ز４８４دلى دى.  پ＋تني کورن９ ک３  او روحاني  يوې علمي  په  کام３ ولسوال９ 
حضرت عبدالرحمن سيالني دى چ３ په فقير صاحب شهرت لري.  د مراد علي صاحب 
کورن９ په صاحبزادگانو يادي８ي. هغه کلى چ３ دوى استوگنه پک３ لري، د فقير صاحب د 
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ورث３ په نامه مشهور دى. فقير صاحب پر علم او پوه３ سرب５ره د روحانيت او طريقت د 
درج３ ＇＋تن هم و. په خپله سيمه ک３ ورته خلک ډ４ر ارادت لري.

فقير صاحب د امير ش５رعلي خان د پاچاه９ په زمانه ک３ ژوند کاوه او ويل ک８５ي چ３ په 
لوم７ي سر ک３ ي３ اړيک３ له امير سره ＊３ نه وې، خو کله چ３ امير ته د ده د روحانيت درجه 
＇رگنده شوه، ده ته ي３ رجوع وک７ه او د مرست３ او د سال مشورو غو＊تنه ي３ ترې وک７ه. ويل 
ک８５ي چ３ سيدجمال الدين افغان په کامه ک３ ＇و ＇و ＄ل３ له فقير صاحب او د ده له زامنو 
سره ليدلي کتلي او  پ＋تو ژب３  ته د توجه او د هغ３ په ترويج او پياوړتيا  ک３ د 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 کورن９ ک３   
تر ＄انگ７ې  پالر  د  امله  له دې  و.  استعداد خاوند  او  نبوغ  يو خاص  د  ز４８４دلى دى. دى 
پاملرن３ الندې و. فقير صاحب خپل زوى ته سپار＊تنه وک７ه چ３ د عربي ژب３ په زده ک７ه 
ک３ ډ４ر زيار وباسي. په دې توگه په ل８ه موده ک３ مرادعلي صاحب د پالر له سپار＊تن３ سره 

سم عربي ژبه زده ک７ه او له عربي کتابونو ＇خه د زده ک７ې زمينه ورته برابره شوه.
متبحرو   نورو  له  سيم３  د  سرب５ره  ک７ې  زده  پر  ＇خه  پالر  خپل  له  صاحب  مرادعلي 
پوهانو، ديني عالمانو او متفکرينو ＇خه هم زده ک７ه ترالسه ک７ه. ده په ل８ه موده ک３ د خپل 
وخت دوديز علوم، لکه: صرف، نحو، منطق، حکمت، فقهه، تفسير، ميراث، عروض، 
قافيه او بديع زده ک７ل. مرادعلي صاحب پر خپل３ مورن９ ژب３، پ＋تو سرب５ره په دري او عربي 
پوهيده. د قرآن حافظ هم و. په پ＋تو، دري او عربي ژبو ي３ زيات کتابونه ليکلي او په زړه 

پورې خواږه اشعار ي３ ويلي دي.
مراد علي صاحب خپل ！ول ژوند د علم زده ک７ې، تدريس او د اثارو ليکلو ته ＄انگ７ى 
ک７ى  او ډ４ر ارز＊تناک کتابونه ي３ ليکلي دي. د مرادعلي صاحب له کورن９ ＇خه تر السه 
شوو اسنادو له مخ３ د هغه د أثارو شم５ر تر شپ８و، اوو زيات دى او په پ＋تو، عرب９ او دري 

ژبو ليکل شوي دي. يو شم５ر ي３ دا دي:
١_ ارثيه او تراثيه: په اصل ک３ دوه کتابونه دي. يو ي３ اصل او بل ي３ شرح ده او د ميراث 
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د علم په اړه ليکل شوي، چاپ نه دي.
٢_ رساله علم العروض: دا رساله په منظومه توگه ترتيب شوې ده.

٣_ صلواتيه: په دې رساله ک３ ليکوال د لمون＃ د عربي عبارتونو جوړ＊ت او صيغ３ 
＊وولي او په پاى ک３ ي３ د لمون＃ ژباړه په پ＋تو او دري ژبو راوړې ده. دا کتاب په ١٢٦٨ 

هجري کال په پ５＋ور ک３ چاپ شوى دى.
٤_ د عربي صرف او ابجد خوان９ په نامه يوه رساله ده چ３ په نوې الر ي３ په پ＋تو ژبه 

تر صرف ميره په خورا آسانه او روانه ژبه ليکل３ ده.
٥_ خطب３: مختلف３ خطب３ او موعظ３ دي چ３ په پ＋تو نظم ليکل شوې دي. دا خطب３ 

تر اوسه نه دي چاپ شوي.
٦_ رساله اسماني متبرکه اصحاب بدر: په دري ژبه يوه منظومه رساله ده.

٧_ تفسير 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 ي３ په الندې ډول ده:
پا＇５ــ８ه اى مــراده چ３ شــپ５تم دې شــو دا کال 
پنج３ دې کــ７ه مضبوط３ په تفســير او په قرآن
＊ــايي چــ３ دې دا ســع３ کــه مقبوله کــردگار
خلعــت دې مغفــرت که در په غــاړه په رضوان
کوتــاه وايــه الفــاظ چ３ اســان شــي پــه هر چا
تقريــر کــوه واضح چ３ بهــره مند شــي طالبان     

دغه راز هغه يو شم５ر نور آثار هم ليکلي دي.
لوم７ي ！وک د  د  يسير  تفسير  د  اشعارو ＇خه ＇رگندي８ي چ３  له  د مرادعلي صاحب 
او يوولسو مياشتو ک３ بشپ７ شوى؛ يعن３ د ١٢٨٢ هجري کال د  اتو کلونو  په  ليکلو کار 
کوچني اختر په پن％م پيل او د ١٢٩١ هجري کال د روژې په پن％م پاى ته رس５دلى دى.   د 
تفسير يسير د دويم ！وک د ليکلو کار د ١٢٩٦ هجري کال د محرم په پن％مه يعن３ د هغه تر 
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وفات يو کال او دوه مياشت３ د مخه شوى او د لوم７ي ！وک په پرتله ي３ ل８ وخت 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 ک３ مقبول دى، د 

کندهار نارينه او ＊％３ له دې  تفسير سره زياته مينه لري."
عبداهلل بختانى خدمتگار وايي: "تفسير يسير په پ＋تني سيمو ک３ له حده زيات شهرت 
موندلى دى. دغه وجه ده چ３ ډ４رو خلکو په پ＋تو ک３ د تفسير يسير په رقم د تفيسرونو د 
جوړولو کو＊（ ک７ى دى، چاپ هم دي، مگر هغه شهرت او مقبوليت چ３ د تفسير يسير 
په نصيب شوى، د بل په نصيب نشو. مرادعلي صاحبزاده ړومبنى پ＋تون دى چ３ په پ＋تو 

ژبه ي３ د ！ول قران تفسير ليکلى دى."
دا هم د تفسير يسير د نثر يوه ب５لگه:

"چ３ هرکله به کفارو په  رسول عليه السالم پورې سپک３ مسخرې کول３ چ３ دى که 
واقعي رسول وي، نو دا لوږې اوتندې به ي３ نه ت５رول３ او دولت او خزانه به وله راغل３ وه چ３ 
هم ي３ په خپله ترې خوړى او هم ي３ خلقو له ورکولى. د بادشاهانو په شان او يا به ملک 
ورسره راغلي وو چ３ د ده تصديق به ي３ کاوه. نو دى په دې حرف ډ４ر تنگ دل شو، ＄که 

چ３ ده به کالم د رب ورته لوسته او دوى به نه قبالوه. بلک３ خندل به ي３ ورپورې... ."
لکه د مخه چ３ مو يادونه وک７ه د مرادعلي صاحب د تفسير يسير  ژبه خورا خوږه، ساده 
او روانه ده او له ننن９ کره ليکن３ پ＋تو سره زيات توپير نه لري. ده دا سپار＊تنه هم ک７ې وه 
چ３ د تفسير يسير په ليک او ژبه ک３ دې ＇وک گوت３ نه وهي او هغه دې لکه ＇نگه چ３ 
ده ليکل３ هغس３ پري８دي. ＊کاري چ３ داس３ هم شوي وي او ليک او ژبه ي３ هماغس３ 

سوچه پات３ شوي وي.
په  خور  لوم７ۍ  د  کال  هجري   ١٢٩٧ د  عمر  په  کلونو   ٧٤ د  صاحبزاده  مرادعلي 
دولسمه وفات شو او په کامه ک３ د فقير صاحب د ورث３ په م７ستون ک３ د پالر تر ＇نگ 

خاورو ته سپارل شوى دى.
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د مراد علي صاحب د غوره خدمتونو له امله د کام３ په ولسوال９ ک３ په ١٣٤٣ هـ. ش. 
کال ک３ يو ＊وون％ى د هغه په نامه ونومول شو چ３ بيا وروسته ل５س３ ته لوړ شو او د مراد 

علي رح د ل５س３ په نامه يادي８ي.

د متن لن６يز:
افغانان له وياړه ډک تاريخ لري. په دوى ک３ د تاريخ په ب５ال ب５لو پوړيو ک３ لوړ علمي، 
ادبي او ！ولنيز شخصيتونه ت５ر شوي دي. ننگرهار د افغانستان په ختي＃ ک３ پروت يو 
واليت دى. د علم او ادب د ＄انگو  حيثيت لري. په خپل３ غ８５ ک３ ي３ زيات شم５ر 
غيرتمن او نوميالي افراد روزلي دي. نن ي３ ياد د افغانستان د ！ولو ولسونو د وياړ  يوه 
برخه ده. سيد جمال الدين افغان له دغه ＄ايه سر راپورته ک７ى چ３ نن ي３ په نامه ！ول 
په وياړ ک３ ＄ان شريک بولي. ميا  او د هغه  آن اروپايي ه５وادونه وياړي  او  اسالمي 

فقيراهلل جالل آبادي په همدې خاورې ک３ خاپوړې ک７ي دي.
که چ５رته خپل ت５ر تاريخ ته نظر واچوو، نو دا به راته ＇رگنده شي چ３  زموږ گران ه５واد 
په دغه بهيرک３ تل د نيواکگرو ＄واکونو د زور او زياتي له امله  په علمي، فرهنگي، 
اقتصادي، سياسي او ！ولنيز ژوند ک３ له ډول ډول ک７اوونو او ستونزو سره الس او گر４وان 
و، خو له ن５که مرغه په برياليتوب سره له دغو ک７اوونو راوتلى او خپل فرهنگ، ژبه او 
دود ي３ ساتلى دى. که يو شم５ر خلکو توره را ايستل３ او غليمان ي３ له ه５واده ش７لي، 
نورو قلم په الس ک３ اخيستى او د پرگنو ذهن ي３ رو＊انه ک７ى دى. مرادعلي صاحبزاده 
د دغو علمي، فرهنگي او ديني شخصيتونو په من＃ ک３ د بل３ ډ４وې حيثيت لري. پ＋تو 
او پ＋تون قام ته ي３ زيات خدمتونه ک７ي، د نورو گ２و تاليفاتو تر＇نگ ي３ د پاک قران 

تفسير او ژباړه په پ＋تو ليکل３ ده. 
د مراد علي صاحب نوم د خپلو ادبي، فرهنگي او علمي خدمتونو له امله د افغانستان 

په ادبي او علمي تاريخ ک３ لوړ ＄اى لري او تل ＄لي８ي.
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١_ زده 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 ليکن３ د اړتيا په اړه خبرې وک７ي. د غون６ې 
منشي دې د ويناوو عمده برخ３ وليکي. د غون６ې مشر دې غون６ه ارزيابي او د مراد علي 
صاحب د شخصيت په اړه دې  هراړخيزې خبرې وک７ي. پات３ زده کوونکي دې فعال 

اور４دونکي واوسي او د اړتيا پر مهال دې پو＊تن３ وک７ي.
٢_ د تفسير يسير د ليکن３ پر اړتيا دې يو زده کوونکى وغ８ي８ي.

٣_ پر دې خبره دې يو تن زده کوونکى وغ８ي８ي چ３ ول３ هغه مهال تر پ＋تو په دري او 
عربي ژبو زيات３ ليکن３ ک５دې.

٤_ دوه تنه زده کوونکي دې د ننگرهار د ادبي او فرهنگي مخين３ په اړه وغ８ي８ي او د ＇و تنو 
نومياليو سياسي شخصيتونو، پوهانو، ليکوالو، شاعرانو او ديني عالمانو نومونه دې واخلي.
٥_ د مرادعلي صاحب تر ！ولو مشهور تألیف ＇ه نومي８ي او د شهرت  المل ي３ ＇ه دى؟ 

يو تن زده کوونکى دې په دې اړه معلومات ورک７ي.

کورن９ دنده

د مراد علي صاحب د علمي، ادبي او  مذهبي شخصيت په اړه يوه مقاله وليکئ او په 
بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.

فعاليتونه
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د مراد علي )رح( د شعر دا الندې ب５لگه ولولئ او خوند ترې واخلئ:

لــه اولــه ه５ــ＆ ＇يــز نــه و، خــاک اوبه نــه بــاد او نار
نــه دا ＄مک３ اســمانونه، نــه لمر ســپوږم９ ليل ونهار 
نــه دا انــس و جن حيــوان نــه نباتات ســيندونه غرونه
م／ــر ذات بــ３ جهــات و، تــل ثابــت پــه يــو قــرار
شــمه وپ５ژنــداى  زه  چــ３  وشــوه  اراده  رب  د  بيــا 
نــو پيــدا د حضــرت نــور پــه محبــت کــ７ کــرد－ار
نــا－اه نــور شــو پــه جنبــش تــرې مرغلــره شــوه پيدا
قهــار کــ７ه  ＄ايــه  دوه  نــو  وشــو  نظــر  قهــر  د  بيــا 
لــه يــوې قطعــ３ ي３ ســاز ک７ هغــه لوى عــرش مجيد
بيــا يــ３ بــاد پســ３ پيدا کــ７ پــه قدرت پســ３ بســيار
وشــه قهــر  د  نظــر  بيــا  بانــدې  قطــره  دويمــه  پــه 
لــه هيبتــه يــ３ اوبــه شــوه او لــه خوفــه تــار پــه تــار
بيــا يــ３ عــرش پــه اوبــو کي＋ــود او اوبــه په شــا د باد
پــرورد－ار  کــ７  عــزم  اســمانونو  ＄مکــ３  د  بيــا 
بيــا اوبه شــول３ پــه 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＄ينــ３ والړه 
نــو ترې جــوړ شــو اســمانونه پک３ ســتوري ب５شــمار
             مراد علي رح )تفسير يسير(
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په پ＋تو ادب ک３ د م５رمنو برخه

پن％ه ويشتم لوست

افغاني ！ولنه هغس３ چ３ د م７５نيو زانگو ده، د ＊％ينه اتلو زانگو هم ده. د تاريخ په 
شاهدۍ افغاني م５رمن３ د هر ډگر اتل３ دي. دوى په ه５واد مين３ دي او د خپلواک９ 
په ساتلو ک３ ي３ له خپلو نارينه ورو１و سره اوږه په اوږه والړې دي. دوى له علم او 
پوه３ سره ډ４ره مينه لري. زيات شم５ر پ＋تن３ م５رمن３ د خپل وخت په دوديزو پوهو 
او شرعي علومو سمبال３ دي. افغاني م５رمن３ د ادب د اسمان ستوري هم دي. دوى 
په خپلو ليکنو او شعرونو ک３ د خپل وخت اوضاع او احوال غبرگ ک７ى او تر موږ 
ي３ رارسولى دى. دا م５رمن３  د پ＋تني ！ولن３ د افتخار شمل３ دي او پر ＄اى ده چ３ 

افغانان پرې ووياړي.
تاسو ＇و تنه پ＋تن３ ليکوال３ او شاعران３ پ５ژنئ؟
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په افغاني ！ولنه ک３ د ＊％و دندې تر نارينه وو درن３ دي. 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 ک３ ＊％３ تر نارينه وو بيخ３ زيات کار کوي.
لپاره پ＋تني  باطني جذباتو د ＇رگندولو  او  پراخ ډگر ک３ د خپلو احساساتو  په  د ادب 
م５رمنو له خپل３ وس３ ＇خه زيات کار ک７ى دى. د هغوى افکارو او ادبي نو＊تونو موږ ته 
هغه مرغلرې راب＋لي دي چ３ پ＋تو ژبه پرې هم ژوندۍ او هم وياړمنه ده. په ولسي ادب ک３ 

د م５رمنو برخه تر نارينه وو زياته ده.
په ليکلي ادب ک３ پ＋تن３ م５رمن３ له ليک او قلم سره زيات３ نژدې پات３ شوې نه دي او 
يا هم  د ！ولنيزو محدوديتونو له مخ３ ي３ نه دي غو＊تل３ نوم ي３ واخيستل شي او ！ولن３ ته 
وروپ５ژندل شي. له دې امله د هغوى يو زيات شم５ر، لکه غمي،  په ايرو ک３ پ پات３ دي. 
هغوى چ３ نومونه ي３ د تاريخ پا１و تر موږه رارسولي، ډ４رې ل８ې دي. دلته د هغوى له ډل３ 

＇خه يو ＇و م５رمن３ چ３ په پ＋تو ادب ک３ ي３ نومونه ژوندي پات３ دي، لولو.

١_ زرغونه کاک７ه
زرغونه د مال دين محمد کاک７ لور وه. د کندهار په پنجوايي ک３ اوس５ده. د وخت دوديز 
علوم ي３ له خپل پالر ＇خه لوستي وو. زرغونه کاک７ه په پ＋تو ادبياتو ک３ هغه لوم７ن９ شاعره 
ده چ３ موږ ته ي３ نوم او د شعر ب５لگه راپات３ ده. نوموړې پ＋تن３ شاعرې د شيخ مصلح الدين 
سعدي "بوستان" په پ＋تو نظم اړولى و او نوم ي３ ورباندې "بوستان د پ＋تو" اي＋ى و. م５رمن 
زرغون３ بوستان د پ＋تو په ٩٠٣ هجري ک３ پاى ته رسولى دى.  پر دې سر ب５ره ي３ نور 
اشعار او غزلونه هم ويل او د عالمانو په ډل３ ک３ مشهوره وه. د زرغون３ کاک７ې په اړه ويل 
ک８５ي چ３ ډ４ره کمالداره م５رمن وه، ＊کلى ليک ي３ درلود او نورو کاتبانو به ي３ له حسن 
خط ＇خه د خط ډولونه زده کول. د پ＂３ خزان３ ليکوال وايي، پالر ي３ په ١١٠٢ هجري 
ک３ د زرغون３ کاک７ې په ليک "بوستان د پ＋تو" ليدلى و چ３ خپل اشعار ي３ په خپل ليک 

ډ４ر ＊کلى ليکلى وو. د نوموړې نظم ب５لگه په الندې ډول ده:
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٢_ م５رمن رابعه
پ＂３ خزان３ د م５رمن رابع３ نوم ياد ک７ى دى. هغ３ د ٩٢٠ هجري په شاوخوا ک３ ژوند 
کاوه. رابعه د بابرشاه هم عصرې وه او په کندهار ک３ اوسيده. وايي چ３ نوموړې زيات اشعار 

لرل او د４وان ي３ هم درلود. د هغ３ يوه رباعي زموږ گوتو ته رارس５دل３ ده:
په اور د غم ي３ سوى ل７مون کا آدم ي３ ＄مکـــــ３ وتـه راستون کا 
نــــوم ي３ د هغ３ دلته بـ５لتون کا دوزخ ي３ جوړ کا په مخ د ＄مک３   

٣_ م５رمن ن５کبخته
م５رمن ن５کبخته د شيخ اهلل داد لور وه.  نوموړې يوه عارفه او زاهده م５رمن وه. ديني علوم 
ي３ لوستي و. م５رمن ن５کبخ３ د "ارشاد الفقراء" په نامه يو کتاب ليکلى دى چ３ د سرته 
رسولو ن５＂ه ي３ ٩٦٩ هجري ＊ودل شوې ده. د کتاب موضوع پندونه او اخالقيات دي. 

الندې شعر ي３ له پ＂３ خزان３ ＇خه نقل شوى دى:

ــه ده ــس ــي ک مــــ３  ـــــ３  ـــــدل اور４
ــار ــه س ورځ  ــــه  پ اخـــتـــر  د 
ـــــى ـــــل ــــه راوت ــــام ــــم ــــــه ح ل
ـــه بــامــه ـــــاورې چـــا ل ــــرې خ اي
کک７ ســـو  يـــ３  ســـر  او  مـــخ 
ــو سو ــ＋ ــر ک ــک ـــه ش بــايــزيــد پ
اور ـــل  ب د  ـــم  ي وړ  زه  ـــ３  چ
ـــه ـــد وړم ـــه ب ـــه ＇ ـــــرو ب ـــه اي ل
ـــان ايــــرې ک７   ــو ＄ ــان ــوه ـــو، پ ه
ــوري تل ＇ــوک چــ３ ＄ــان تــه گ
ـــه ده   ــار ن ــت ــف ـــه گ ـــل پ لـــويـــي ت

کا لـــوړ  ســـر  دې  بـــه  تـــواضـــع 
کا ＄ــــوړ  ـــل  ت دې  ـــه  ب ــر  ــکــب ت

ــو هــم خــــوږه ده ــات چــ３ لــه ش
رويـــــــدار و  ــــ３  چ ـــد  ـــزي ـــاي ب
ــى ــدل ــر４ ــ５ ـــو＇ـــه کـــ３ ت  پـــه ک
ـــه ـــام ـــاپ ــــ３ ن ــــ７ل ـــــه ک راچـــــپ
ــــــاور خــ７ ــــه خ ــــــرو پ ــــه اي  پ
ــدو سو ــاکــ５ پ ــه  پ ــخ  م  د خــپــل 
نسکور ســم  کــ３  اور  ــه  پ چــ３   
ــه ــوم ـــوه ک ـــک ــــ８ ش ــــه ل ــــا ب  ي
ــ３ ＄ـــان پـــرې ک７ ــه لــويــنــ３ ي  ل
نــســي کـــ７اى کتل ــه  ت  خـــداى 
نـــه ده پـــه کــــار  ـــره  لـــو خـــب  
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مؤمنه اى  ش３  ＊ــاد  زړه  په 
سپينه بــاطــن  ــه  پ ظــاهــر  ــه  پ

ک７ه اخــالص  په  زهد  ظاهر 
يقينه له  شه  ！ينگ  زړه  په 

ک７ه حال  هر  په  صبر  شکر 
بينه خــود  شه  مه  نما  خــود 

ي３ ژړا  ــه  پ ــه  ب ورځ  او  شــپــه 
کـــه خــــبر ش３ لــــه ســــجينه

د خــودنــمــايــه ـــاى  ســجــيــن ＄
ــه ــن دي بـــ３  او  بــ５ــنــمــازو  د 

ـــ７ې ــه هــغــه ＄ـــاى امــــان راک ل
ـــه ـــن ـــي ـــم ـــال ـــع ال اهلل  ــــــا  ي

٤ – م５رمن سايره
م５رمن سايره د لغمان د سيد زيورشاه لور وه. د زي８يدو ن５＂ه ي３ ١٢٩٧ هجري ＊ودل 
شوې ده. د وخت دوديز علوم ي３ له خپل پالر ＇خه ک７ي. په پ＋تو ادبياتو ک３ ي３ د رحمن 
بابا شعرونه ډ４ر خوښ وو. م５رمن سايره پر پ＋تو سرب５ره پر دري ژب３ هم پوه５ده. نوموړې 
م５رمن  د  لري.  هيل３  ډ４رې  لپاره  پرمختگ  د  پ＋تنو  د  ک３  په خپلو شعرونو  پ＋تنه شاعره 
سايرې شعرونه اخالقي رنگ هم لري. په خپلو شعرونو ک３ ي３ انسان ته له چل او فريب نه 
د ＄ان د ژغورلو الر＊وونه ک７ې ده. د م５رمن سايرې شعرونه د انساني زړه سوي اواسالمي 

ورورول９ يوه په زړه پورې ب５لگه ده. الندې ي３ د شعر يوه ب５لگه ولولئ:
توبه

ده تـــوبـــه  ـــ３  م ـــه  ن ــــدارۍ  ــــن دي د  ــــا  ري د 
ده ــه  ــوب ت مـــ３  نـــه  ازارۍ  زړه  مــســلــمــان 

کاږي بيخ  ي３  بل  ږدي  مين３  د  نيالگى  يو 
ده تــوبــه  مـــ３  ـــه  ن ــ９  ــن ک ــخ  ــي ب ــ３  ــ＂ پ ددې 
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چ３ تسبيح ي３ وي په الس بغض ي３ په زړه ک３
ده تــوبــه  ــ３  م ــه  ن شيخ９  رنــگــ３  دا  ــه  خــداي

خو＊ي８ي ــدې  ــان ب بــدنــامــ９  چــا  ــل  ب د  چــ３ 
ده ـــه  ـــوب ت ـــ３  م ـــه  ن ــ９  ــان ــم ــســل م کــچــه  د 

وي تمب３  خوله  پــه  توب３  وبــاســي  خوله  پــه 
ده تـــوبـــه  ـــ３  م ـــه  ن ـــ９  ـــزن ره داســـــ３  اهلل، 

ده ــــور  خ ـــمـــو  زل ــو  ــي ــال ــگــي ــن ن د  ـــره  ـــاي س
ــه ده ــوب د بــ３ نــنــگــو ورورولــــــ９ نــه مــ３ ت

٥ – حاذقه هروي
د حاذق３ نوم کشوره دى. نوموړې د محمد عثمان دراني لور او د هرات اوس５دونک３ 
وه. پر ١٣٤٠ هـ. ق. کال د محرم د مياشت３ په ٢٥  په هرات ک３ زي４８دل３ ده.د وخت 
زده ک７ې ي３ په خپل کور ک３ ک７ې دي. د عرب９، فقه３، احاديثو او نور ديني کتابونه ي３ 
لوستي دي. م５رمن حاذق３ په پ＋تو او دري دواړو ک３ شعرونه ويلي دي او نثر ي３ ليکلى 
دى. د اشعارو او نثر مجموعه ي３ د "آثار حاذقه هروي" په نامه يادي８ي. حاذقه په پ＋تو ژبه او 

ولس مينه وه. د هغ３ دواړو پرمختگ ي３ د زړه له تله غو＊ت.

د حاذق３ د نثر ب５لگه:
"اما ＊کاره خبره ده چ３ ژبه د يوه محيط په اجتماعي شئوناتو ک３ ژوره اغ５زه لري. د 
هرې ژب３ لهجه مخصوص اثرات لري چ３ د هغ３ د خبرو کوونکو ملي خصايص ＄ين３ 
پوره ＇رگندي８ي. نو ＄که د ＄وانو ليکوالوله محترم３ ډل３ ＇خه هيله ک８５ي چ３ د خپل３ 
ژبه خپل  دې خوږه  په  او  وکاږي  زيار  پورې  تر خپل وس  ک３  کولو  ژوندۍ  په  ژب３  ملي 
！ولن３  د  او  په ＄اى  ملي شهامت  لپاره چ３ خپل  د دې  نشر ک７ي.  او  احساسات ＇رگند 
اخالق د خپلو ملي عواطفو په قوت اصالح کاندې، قومي او ولسي يووالى دې په صحيح 

ډول سره ژوندى ک７ي."
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دا ي３ هم د شعر يوه ب５لگه:
پ＋ــتون د  ملتــه  اى  وکــ７ه  فــــــــــکــر 

افــزون روز  ده  خــوا  هــرې  لـــه  ترقــي 
＄ــان پــه  واخلــه  زحمــت  نــن  پا＇ــه  هلــه 

عرفــان پــه  او  صنعــت  پــه  وکاږه  زيــار 
مليــت د  دعــوا  لــرې  هـــــــر＄ــاى  کــه 

مملکــت د  خــادم  وگ２ــه  ＄ــــان  خپــل 
فــــــخرمســرت بيــا  کــ７و  بــه  نــه  ولــ３ 

اهميــت ژبــ３  ملــي  د  پيــدا  شـــــــــــــو 
زده کــول هــم د دې ژبــ３ لــوى کـــمــال دى

پري＋ــودل يــ３ هــر پ＋ــتون لــره ډ４ــر عــار دى
دى نوبــت  ژبــ３  ملــي  د  کــ３  وطــن  پــه 

نــن جاري په هــره خوا کــ３ عـــــــــلميت دى 
بيدارکــ７ه ＄ــان  پ＋ــتونه  زمــرى  توريالــى 

کــ７ه تلــوار  دې  فنونــو  او  عـــــــلومــو  پــه 
يــو وطــن خدمتــگاران  دې  د  ！ــول  مــوږ  دا 

يــو فــداکاران  بــل  تــر  يــو  او ＊ــ３％  نـــــــر 
را＄ــئ ！ــول چــ３ پــه ملــي ژبــه وينــا کــ７و

پــه اصلــي صورت ＊ــکاره ＄ــان په دنيــا ک７و
دى طرفــدار  ژبــ３  ملــي  د  پ＋ــتون  هــر 

که اديــب دى که کاســب کــه زمــــينــدار دى
کــانــدي خــواري  وايــي  شــعرونه  حاذقــه 
وړانــدې شــي  بــه  کــ３  پ＋ــتو  د  ليکلــو  پــه 

٦ – م５رمن حميده
ک３  ننگرهار  په  کال  ش.  هـ.   ١٢٩٧ پر  وه.  لور  شاه  سيدحضرت  د  حميده  م５رمن 
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زي４８دل３ ده. م５رمن حميدې  نه يوازې په شعر ويلو ک３ روانه طبعه درلوده، بلک３ په نثر ک３ 
ي３ هم 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 ١٣٣٩ هـ. ش. کال په 

حق رس５دل３ ده. 

دلته ي３ د نثر يوه ب５لگه ولولئ:
د يوې پ＋تن３ پ５غل３ ارمان

پ５غله وايي: مورک９! زه چ３ ＄ان 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 چ３ واک ي３ د بل وي.
قربان شم د دې پاک３ او ازادې هوا نه او سر م３ لوگى شه د وطن د آزادۍ په الر ک３.

مورې! ها بله ورځ  تا راته چ３ د ميوند د شهيدانو نکل کاوه، ＇ومره ارمان م３ ک７ى دى 
چ３ کاشک３ زه هم هلته واى چ３ دغو د ازادۍ شهيدانو ته م３ په خپل سر د اوبو منگي 
وړى واى؛ ډوډۍ م３ ورسول３ واى؛ کارتوس او ！وپک م３ وروړى واى او ورسره اوږه په 

اوږه جنگ５دل３ واى!"

دا هم د م５رمن حم５دې د شعر نمونه:
زما کم نصيبه

لــه غمه ــ８  ل ــه مــ３ خــالــي شــي  ب مــاويــل زړه 
نمه ــه  ل شــي  وچــ３  مــ３  ــه  ب سترگ３  دواړه 
ــو پــه ！ــولــگــي کــ３ بــه شــم يــاده ــن د ＊ــادم
سمه الر  ـــه  پ ـــي  ＄ راســــــره  ـــه  ب ـــه  ـــان زم
وي ــه  ن ــه  ب ــم  غ وي  خــنــدا  ــ３  م ــه  ب هميشه 
ــه شمعه ــک ل ژړيـــــ８م  ـــه ＄ــــان ســــره  ب ـــه  ن
وي ارزو  ـــره  ه زړه  د  مـــ３  بـــه  ــــراد  م پـــه 
غمه لـــويـــه  ـــه  ل دنـــيـــا  د  ـــم  ي ـــه  ب ــه  ــگــان ــي ب
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کــ７م ــلــو  ل زړه  بــه  نــغــمــه  پــه  صــبــر  د  ـــور  ن
تمه ــشــي ＇ـــه  ن ســــود  د  مـــ３  ـــه  ن ـــ３  زمـــان
لپاره ـــداى  خ د  اوږده  شـــوه  هــجــر  د  شــپــه 
دمه صبح  ــ７ه  ک ــاره  ــک را＊ دې  مــخ  ＊کلى 
ک７م راويــــ（  دې  ــه  ب اســو４ــلــو  د  نسيم  ــه  پ
کمه نــصــيــبــه  ويــــده  خــــوب  ـــه  پ زمــــا  اى 

٧ – سيده حيات بيگم نسيم
سيده حيات بيگم نسيم د الحاج ميا الطاف گل کاکاخ５ل لور ده، په ١٩٣٨ م کال ک３ 
په چترال ک３ ز４８４دل３ ده. دواړو نيکونو ي３ د خپل وخت د علم او معرفت لوړ مقام درلود. 
سيدې خپل３ ديني زده ک７ې له خپل３ مور او نورې زده ک７ې له خپل پالر ＇خه وک７ې او 
د پ＋تو يوه تک７ه شاعره شوه. د سيدې اشعار ډ４ر پ５چلي نه دي. شعر ي３ خوندور دى.لوړ 
خياالت، نرم احساسات او باريک تشبيهات په ک３ ليدل ک８５ي. د سيدې په اشعارو ک３  
د پند او نصيحت مرغلرې موندل ک８５ي. هغ３ د خپل３ زمان３ ！ول３ نيمگ７تياوې په خپلو 
شعرونو ک３ غبرگ３ ک７ي او ه）ه ي３ ک７ې چ３ د پ＋تنو پام خپلو کمزوريو ته واړوي. د وينا 
！ولگه ي３ "د نسيم وږم３" تر سرليک الندې په ١٩٨٦ کال ک３ خپره شوې ده. دا ي３ هم 

د کالم نمونه:
ـــازه ت تــــازه  ـــم  ن ـــه  پ يــــار  د  زه  گــر＄ــم 
ـــازه ت تـــــازه  ــم  ــن ـــه شــب پ ـــل وي  گ ــه  ــک ل
دلبره شي  م３  وجــود  مــ７اوى  زړه  زخمي 
ــــازه تـــازه ـــرو شـــونـــ６و پـــه مــلــهــم ت د س

*     *     *
کاش چ３ زړه م３ د آين３ غوندې صفا شواى
شواى اهلل  د  مينه  يو  م３  ک３  زړه  په  پس 
کــاروبــاره لــه  دنيا  د  ــواى  ش مــوړ  مــ３  زړه 
ــواى ش عقبى  د  فــکــرونــه  واړه  راســــره 
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د متن لن６يز:
پ＋تن３ م５رمن３  په فولکلوري ادب ک３ زياته ون６ه لري. د پ＋تو ادب تر ！ولو خوږ او په زړه 
پورې فولکلور ！په، لن６ۍ، سانده، ستاينه او نور دي چ３ دا بيا د پ＋تنو م５رمنو شتمني گ２ل 
ک８５ي. پ＋تن３ م５رمن３ زياتره په فى البديهه شاعرۍ ک３ ډ４رې وتلي دي. په هرکور، کلي او 
کي８دۍ ک３ ي３ ب５لگ３ موجودې دي. د ادب په دې پراخه ډگر ک３ ＄ين３ داس３ نومونه شته 
چ３ د خپلو ويناوو او ليکنو له مخ３ تر موږه رارس５دلي دي. د دې پ＋تن５وم５رمنو ډ４ره ل８ه 
شم５ره تر السه شوې او د  پ＋تو ادب په تاريخ ک３ ي３ ＄لند مقام خپل ک７ى دى. چ３ په ياد 

ي３ راوروسته نسل وياړي. 
پ＋تن３ م５رمن３ د خپلو ورونو په ＇５ر د ژوند په هر ډگر ک３ ډ４رې بريال９ دي. هغوى مخ３ ته د 
ژوند پراته ！ول ک７اوونه په ډ４ر زغم او تدبير گالي. خپل اوالدونه په ډ４ره مينه روزي او لويوي. 
د کور دننه او له کوره بهر کارونه سرته رسوي، د خپل ＄ان، اوالدونو او م７５ه لپاره له خو＊９ 
او خوشحال９ نه ډک کورنى چاپ５ريال رامن＃ ته کوي. لوست کوي او پوهه السته راوړي. 
لوست ورکوي او نور پوهوي. د خپلوناروغو، خويندو او ورونو درملنه کوي. په پو＄ي او 
ته  ！ولو هغو دندو  او   ته ＄انونه چمتوکوي  نظامي چارو ک３ برخه اخلي. سياسي مشرۍ 
الس اچوي چ３ د هغوى ورونه ي３ سرته رسوي، خو له دې سره سره بيا هم د يو شم５ر 
قومي او قبيلوي او سنتي دودونو په لومو ک３ ＊ک５ل３ دي. په يو شم５ر ＊ارونو او زياترو ل５رې 
پرتو سيمو، کلو او بان６و ک３ له 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 چ３ روان مهال ي３ د منلو زغم نه لري. بايد د هغ３ په 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 چ３ لوم７ى هغوى ته په ！ولنه ک３ د ＄ان په ＇５ر په حق 
قايل شي؛ د يو بشري موجود په توگه ي３ ومني او وروسته په هغو سيمو او ＄ايونو ک３ چ３ 
＊％３ د ناسم دود او دستور ＊کار شوي او ＊کار ک８５ي، مرسته وک７ي او له دې رن＃ او ک７او 

＇خه ي３ وژغوري.
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١_ لس تنه زده کوونکي دې په وار د ！ولگي مخ３ ته راشي او په افغانستان ک３ دې د ＊％و 
په وړاندې پرت３ ستونزې په گوته ک７ي. ه）ه دې وک７ي چ３ يو د بل خبرې تکرار نه ک７ي. 

پات３ زده کوونکي دې هغه وليکي او توحيد دې ک７ي.
٢_ زده کوونکي دې په خپل ！ولگي ک３ يوه غون６ه تمثيل ک７ي.  پورته موندل شوې ستونزې 
دې وگوري او د هغ３ د حل د الرو چارو په اړه دې خبرې وک７ي. په پاى ک３ دې خپل３ 

موندن３ د يو وړانديز په توگه وليکي او له ＄انونو سره دې يادداشت ک７ي.
٣_ پن％ه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي په وړاندې په ！ولنه ک３ د ＊％و په دري＃ او د هغوى 

په ارز＊ت خبرې وک７ي. نور زده کوونکي دې په خبرو اتروک３ برخه واخلي.
او نجون３ ＇نگه د ه５واد د  لپاره فکر وک７ي چ３ ＄وانان  ٤_ زده کوونکي دې د پن％و دق５قو 
راتلونک３ لپاره کار کوالى شي. وروسته دې ＇و تنه په خپله خو＊ه خپل３ نظري３ د نورو په وړاندې 

ووايي، خبرې اترې دې پرې وک７ي او غوره وړانديزونه دې را！ول او وليکي.
په اړه خبرې  او د هغ３ د ارز＊ت  ادبياتو ک３ د م５رمنو د ون６ې  په پ＋تو  ٥_ زده کوونکي دې 

وک７ي.

په خپل ＊ار، کلي او چاپ５ريال ک３ د ＊％واو نجونو په وړاندې د ناروا چلندونو د عملي 
ب５لگو په اړه يو مخ ليکنه وک７ئ.

فعاليتونه

کورن９ دنده

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
)١٧٤٩ – ١٨٣٢(

په ت５رو ！ولگيو ک３ مو پر پوهانو، ملي مشرانو، ليکوالو او شاعرانو سرب５ره يو شم５ر 
د دې  درپ５ژنو.  الماني شاعر  يو  نامه  په  گويته  د  دلته  وپ５ژندل３.  ادب３ ＇５رې  ن７يوال３ 
شاعر او د هغه د ويناوو د ب５لگو له الرې  به ال نور هم د ن７يوالو ادبياتو په اړه معلومات 
الس ته راوړئ. يو لويدي＃ پوه ويلي دي: "موندل کوم مهم شى نه دى، مهمه داده 
چ３ بايد هر نوى پيدا شوى شى زموږ په ذهن ک３ يو ＇ه شى زيات ک７ي."موږ بايد 
له نوي موندل شوي شي سره اړيک３ ！ينگ３ ک７و او له دې الرې  خپله معنوي پانگه 
زياته ک７و. د ب５الب５لو ليکوالو ليکن３ او 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 Goethe" د جرمني 
د فرانکفورت په ＊ار ک３ په يوې ب６اي３ کورن９ ک３ پر ١٧٤٩ م کال ز４８４دلى دى. پالر ي３ 
حقوقپوه او مدافع وکيل و؛ مور ي３ هم د جرمني د سهيل د حقوقپوهانو له کورن９ ＇خه 
وه.  گويته په يو متمدن او با فرهنگه چاپ５ريال ک３ لوى شو او تر منظم３ ＊وون３ او روزن３ 
الندې ونيول شو. په پن％لس کلن９ ک３ د حقوقو د زده ک７ې لپاره د جرمني يو بل ＊ار، 
اليپزيک ته الړ.  هلته د زده ک７ې تر ＇نگ پر يوې نجل９ مين شو. له هغ３ سره د تودې 
مين３ له امله ي３ په شعر ويلو پيل وک７. وروسته په ١٧٦٧ م کال ک３ د گويته د شعرونو 
لوم７ى ديوان چاپ شو. دا په عشقي او تغزلي شعرونو ک３ د گويته لوم７ن９ تجربه وه. په 
اليپزيک ک３ له دريو کلونو ت５رولو وروسته ب５رته فرانکفورت ته الړ. په ١٧٦٩ کال ک３ 
ي３ د "جرم د شريکانو" په نامه يوه منظومه کمي６ي او د "اليپزيک د نغمو د４وان" کتابونه 
خپاره ک７ل چ３ د اليپزيک يادونه ي３ په ک３ غبرگه ک７ي وه. بيا په  ١٧٧٠ م کال ک３ د 
حقوقو د زده ک７ې د دوام لپاره شتراسبورگ ته الړ. په شتراسبورگ ک３ ژوند د گويته په فکر 
او هنر لويه اغ５زه وک７ه. هلته ي３ له يو شم５ر شاعرانو او  هنرمندانو  سره  پ５ژندگلوي پيدا 
شوه. په دې ＄اى ک３ د ده پر ژوند بل اغ５ز د "فريدريک３ بريون" په نامه له يوې نجل９ سره 
د هغه آشنا ک５دل و. دې آشناي９ د گويته پر ژوند ډ４ره اغ５زه وک７ه. د هغ３ لپاره ي３ شعرونه 
وويل چ３ وروسته ي３ د "شعر او حقيقت"   په نامه يو د４وان ک３ چاپ ک７. ويل ک８５ي چ３ 
دا شعرونه د جرمني د نوي عصر د ادبياتو په تاريخ ک３ لوم７ني شعرونه بلل ک８５ي. دا د４وان 
＇لور برخ３ لري او شخصي ژوند پک３ نغ＋تى دى. په شتراسبورگ ک３ د گويته تحصيالت  
په ١٧٧١م. کال ک３ بشپ７ شول او ب３ له دې چ３ له فريدر４ک３ سره د وروستي ＄ل لپاره 
ديدن وک７ي، فرانکفورت ته ستون شو.  هلته ي３ په نوي  ژوند الس پورې ک７. د مدافع وکيل 

له دندې سر ب５ره ي３ ارز＊تمن آثار وليکل چ３ د ده د لوي９ او نبوغ ＄ال ي３ لرله.
گويته د روسو په ＇５ر له طبيعت سره مينه درلوده. هغه به د الزاس د＊تو ته تلو او هلته به 
ي３ تر شين آسمان الندې ډ４ر وخت ت５رولو. له طبيعت سره مين３ او عاطف３ د گويته په آثارو 
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ک３ غبرگون وموند. دا غبرگون په ١٧٧٣م. کال ک３ ＇رگند شو. د دې دورې په نندارو 
ک３ د "محمد نغم３" يادولى شو چ３ له ختي＃ ＇خه د شاعر له پ５ژندگلوۍ وروسته وليکل 
شوې. گويته د پاک قران له لوستلو وروسته د يوې نندارې د ليکلو په فکر ک３ شو چ３ په 
هغ３ ک３ له يوې خوا د حضرت پيغمبر U د عظمت عناصر او له بل３ خوا 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 چ３ ناولونه، ډرام３، د شعر ！ولگ３ او علمي آثار 

پک３ شامل دي.
په  او شکسپير  اي＂الي３  په  په جرمني ک３ هماغس３ دري＃ درلود، لکه دانت３ چ３  گويته 
انگلستان ک３ درلود.  گويته نژدې ٦٠ کاله پر هر＄اى خپل سيورى غوړوالى و. ډ４رو ل８و 
کسانو به د گويته په ＇５ر د ن７ۍ په ادبياتو ک３ ستر اغ５ز درلودالى وي. د هغه ارز＊ت د هغه 
په نبوغ او د فکر په پراخوالي ک３ و. گويته نه يوازې د خپل３ زمان３ د ادبياتو او تمدن بشپ７ 
نابغه و، بلک３ هغه خپله يو دايرة المعارف و چ３ د يوې بشپ７ې دورې تمدن اوفرهنگ پک３ 

پروت و.

د متن لن６يز:
او  حقوقپوه  ي３  پالر  دى.  ز４８４دلى  ک３  جرمني  په  گويته  فون  ولفگانگ  يوهان 
مدافع وکيل و. گويته په يو متمدن او با فرهنگه چاپ５ريال ک３ لوى شو او تر منظم３ 
＊وون３ او روزن３ الندې ونيول شو. په پن％لس کلن９ ک３ ي３ په شعر ويلو پيل وک７. 
په ١٧٦٧م. کال ک３ ي３ د شعرونو لوم７ى ديوان چاپ شو. په ١٧٦٩م.  کال ک３ 
نامه يوه منظومه کمي６ي او د "اليپزيک د نغمو د４وان"  په  ي３ د "جرم د شريکانو" 
کتابونه خپاره ک７ل. په ١٧٧٠م. کال ک３ شتراسبورگ ته الړ. د دغه ＄اى ژوند د 
او  هنرمندانو   يو شم５ر شاعرانو  له  ي３  اغ５زه وک７ه. هلته  لويه  او هنر  په فکر  گويته 
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سره  پ５ژندگلوي پيدا شوه. دلته  ي３ د "شعر او حقيقت"   په نامه يو د４وان ک３ چاپ 
ک７. ويل ک８５ي چ３ دا شعرونه د جرمني د نوي عصر د ادبياتو په تاريخ ک３ لوم７ني 
شعرونه بلل ک８５ي.  دا د４وان ＇لور برخ３ لري او شخصي ژوند پک３ نغ＋تى دى. 
گويته د روسو په ＇５ر له طبيعت سره مينه درلوده. هغه به د الزاس د＊تو ته تلو او 
هلته به ي３ تر شين اسمان الندې  ډ４ر وخت ت５رولو. له طبيعت سره مين３ او عاطف３ 
د گويته په اثارو ک３ غبرگون وموند. دا غبرگون په ١٧٧٣م. کال ک３ ＇رگند شو. 
د دې دورې په نندارو ک３ د "محمد نغم３" يادولى شو چ３ له ختي＃ ＇خه د شاعر 
له پ５ژندگلو وروسته وليکل شوې. گويته د پاک قران له لوستلو وروسته  يوه ننداره 
وليکله چ３ پک３ له يوې خوا د حضرت پيغمبرU د عظمت عناصر او له بل３ خوا 
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 ک３"، "تورکواتو 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 ک３ نيلى ＄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 چ３ په هغ３ ک３ ي３ د ژوند 
د خپلو کتنو، پ５＋و او د هغه وخت د ژوند له حالتونو ＇خه خبرې اترې ک７ي دي. ＄وان 
ورتر ژور  احساسات او لوړې غو＊تن３ لري. روح ي３ د طبيعت او هنر د اغ５ز د منلو لپاره 
＊ه چمتو دى، خو باطن ي３ د ژوند له حقيقتونو سره سمون نه لري. په ！ولنه ک３ له خلکو 
سره په راشه درشه )معاشرت( ک３ له خن６ونو او محدوديتونو سره مخامخ ک８５ي. په پاى ک３ 
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نهيلى او مينه ي３ ناکامي８ي. دا کار هغه ＄وروي او په پاى ک３ ي３ ＄ان وژن３ ته ه）وي. 
زموږ دا ليکنه د هغه د رومان وروست９ برخه ده چ３ د ليکونو خپرونکى ي３ نقلوي. په 
دې برخ３ ک３ له خپل３ معشوق３، ))لوته(( سره د هغه وروستن９ ليدنه 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 السه ک７. 
عيسوي  او  وه  يکشنبه  وليکه،  ليک  وروستى  خپل  ته  دوست  ورتر  چ３  ورځ  ]هغه 
اختر ته ال ＇و ور＄３ پات３ وې. ما＊ام ورتر د ))لوته((  کور ته الړ. لوته ي３ وليده چ３ خپلو 
کوچنيو ورونو او خويندو ته د نوي کال په مناسبت اخيستل شوي سوغاتونه تنظيموي. ورتر 
د هغه خوشحال９ په اړه په فکر ک３ ډوب و چ３ کوچنيان به ي３ د دې سوغاتونو په ليدلو تر 
السه ک７ي. هغه سوچ کاوه، کله چ３ دروازه ب５رته شي او کوچنيان دا سوغاتونه وويني او يا 
په ＇راغونو د سين／ار شوې ون３ ننداره وک７ي، له خوشحال９ نه به ！وپونه ووهي. په داس３ 
حال ک３ چ３ لوت３ خپله دننن９ اند４＋نه په يوې موسکا پ＂وله، وي３ ويل: ))که ته هم ومني 
چ３ ＊ه واوس３، نو سوغات به تر السه ک７ې. يوه ＊کل３ ډ４وه او ورسره مل نور شيان.(( 
ورتر په لوړ غ８ وويل: ))＊ه توب يعن３ ＇ه؟ بايد ＇ن／ه واوسم او ＇ن／ه کوالى شم واوسم، 

－ران３ لوت３؟((
او  په ما＊ام عيسوي اختر )کريسمس( دى. کوچنيان را＄ي  پنجشنب３  ))د  لوته وويل: 
ک５داى شي پالر م３ هم راشي. هغوى ！ول به سوغاتونه تر السه ک７ي. تاسو هم هغه ورځ 

راشئ، خو دوخته مه را＄ئ.((
ورتر ډډه ول／وله او لوت３ دوام ورک７: ))زه له تا＇خه هيله کوم چ３ يوه پال به داس３ وي. 
بيا هم له تاسو ＇خه د کرارۍ هيله کوم. وضع به همداس３ پات３ نشي.(( ورتر له هغ３ ＇خه 
ستر－３ واړول３، په داس３ حال ک３ چ３ د کو！３ له يو سر ＇خه بل سر ته تله، تر ژب３ الندې  

غ７ومب５ده او ويل ي３: ))وضع به همداس３ پات３ نشي.((
کله چ３ لوت３ دا حالت احساس ک７، د －２و پو＊تنو له الرې ي３ وغو＊تل د هغه فکر بل３ 
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خوا ته واړوي، خو －＂ه ي３ ونه ک７ه.
ورتر په لوړ غ８ وويل: ))نه، لوت３، بيا به ه５）کله تا ونه －ورم!(( لوت３ وويل: ))ول３، ول３؟ 
بايد وم３ －ورې، ته مجبور ي３ بيا م３ هم و－ورې! خو د اعتدال له مخ３. اوه، ته ول３ داس３ 
چال چلن کوې چ３ له هر شي ک７ي８ې او هغه ＄انته د غره په ＇５ر غ＂وې؟(( لوت３ د ورتر 
الس په خپل  الس ک３ ونيو او وي３ ويل: ))هيله کوم، ميانه رو واوس３ او خپل تعادل وسات３. 
د خپل ذهن، پوه３، ذ کاوت او هغو ！ولو شيانو په اړه سوچ وک７ه چ３ تا خوشحالوي. دا غم 

له ＄انه ل５رې ک７ه او يو نارينه واوسه!(( 
ورتر په داس３ حال ک３ چ３ خپل غا＊ونه ي３ چيچل، لوت３ ته خ７، خ７ وکتل. لوت３ په 
داس３ حال ک３ چ３ د ورتر الس ي３ په الس ک３ ！ني， نيولى، زياته ک７ه: ))ورتره، مازې 
يوه ش５به په کراره فکر وک７ه. ته نه پوهي８ې چ３  په دې کار ＄ان له پ＋و غور＄وې او ＄ان 
پخپله له خاورو سره خاورې کوې! ول３ ما؟ ورتره، ＇وک چ３ د بل چا وي؟ ول３؟ ډار８４م، 
ډاري８م. دا ناشون３ هيله چ３ زه دې د بل چا واوسم او تاسو زما خاوند شئ؟ دا ناشون３ ده! 

ک５داى شي تا ته جالبه وي.((
ورتر په داس３ حال ک３ چ３ هغ３ ته ي３ په نهيل９ خ７ې خ７ې کتل، د هغ３ له الس ＇خه 
ي３ خپل الس کش ک７  او چيغ３ ي３ ک７ې: ))عاقالنه، ډ４ره عاقالنه. ک５داى شي البرت دا 

خبرې ک７ې وي... .((
لوت３ ورزياته ک７ه: ))دا هر＇وک درک کوالى شي. ايا په ！وله ن７ۍ ک３ به داس３ يوه پ５غله 
ونه موندل شي چ３ خپل د زړه ！ول３ هيل３ ي３ پوره ک７ي وي؟ ته د ＄ان په اړه سوچ وک７ه.... 
زما او ستا ترمن＃ د محدوديت د پ５دا ک５دو له امله له اوږدې مودې  راهيس３ ډار４دم. د دې 
کار المل هم پخپله ته ي３. ته يو ＄ل３ ازم５＋ت وک７ه. که چ５رته الړ ش３، ک５داى شي فکر 
دې ارام شي، ه）ه وک７ه، هرو مرو د خپل３ ارز＊تمن３ مين３ موضوع موندالى ش３. بيا ب５رته 

راشه  او پر８４ده چ３  په －６ه له يوې حقيقي دوست９ ＇خه په －６ه خوند واخلو!(( 



183

فعاليتونه

١_ دوه تنه زده کوونکي دې د پورته متن په مرسته د گويته په اړه  ！ولگيوالو ته معلومات 
وړاندې ک７ي.

٢_ يو تن زده کوونکى دې ووايي چ３ د ختي＃ اشناي９ پر گويته ＇ه اغ５ز وک７ او په پايله ک３ 
ي３ ＇ه وشول؟

٣_ د گويته د شعرونو لوم７ى د４وان چ５رته، کله  او په ＇ه نامه چاپ شو؟ يو تن زده 
کوونکى دې نورو ته معلومات ورک７ي.

٤_ درې تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي  او ودې وايي چ３ پر ن７يوالو ادبياتو 
پوه５دل موږ ته ＇ه گ＂ه لري؟

٥_ دوه تنه زده کوونکي دې نورو ته ووايي چ３ کوم３ ن７يوال３ ادبي ＇５رې پ５ژني. نومونه دې 
ي３ ووايي او د يو شم５ر آثارو نومونه دې واخلي.

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

د بشر بدمرغي په دې ک３ ده چ３ د روح او روان پر ＄اى پر تن او بدن ډ４ره پاملرنه 
ک８５ي.

  ))－ويته((

کورن９ دنده
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الندې شعر ولولئ او خوند ترې واخلئ:

د وچکال９ گالن

دا ســوى ســتي وطن، پر８４دئ چ３ ل８ وخاندي
دغــه غيرتــي وطن، پر４ــ８دئ چ３ لــ８ وخاندي
دا د مرگ او وينو سين، دا د زړه چاودون محل
دا زخمي زخمي وطن، پر８４دئ چ３ ل８ وخاندي
مــه وژنئ د شــپو په ت５غ، روڼ د مســتقبل ＇راغ
ســت７ى فريادي وطن،  پر８４دئ چ３ ل８ وخاندي
او＊ــک３ د پ５غلو！ــو م３، چيغــ３ د مظلوم يتيم
زوى د مورنــي وطن، پر４ــ８دئ چ３ ل８ وخاندي
غاړه ک３ پرته شمله، پرې چ３ هسکه هسکه شي
دا زموږ ننگي وطــن،  پر８４دئ چ３ ل８ وخاندي
دا د وچکالــ９ گالن، نــور نــو اوبيــدل غواړي
ت８ى د ســپرلي وطــن پر８４دئ چ３ لــ８ وخاندي
              اسٰحق ننگيال
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اووه ويشتم لوست

د بشري حقونو تاريخچه

بشر يا انسان له خپل موجوديت سره سم يو ل７ حقونه لري. البته ＄ين３ دا حقونه د 
بشر له خلقت راهيس３ تل موجود وو او طبيعي حقونه بلل ک８５ي. خو د ژوند په 
دوران ک３ بشر نور حقونه هم تر السه ک７ل. کله که هم په يو ډول نه يو ډول انسان 
له يو يا زياتو حقونو ＇خه ب３ برخ３ شي، نو د هغه بشري يا انساني دري＃ ته زيان 
رسي８ي. نن سبا ！ول３ پرمختلل３ ！ولن３ او ه５وادونه زيار باسي چ３ انسان خپل حقونه 
ولري او په ه５＆ ډول ور＇خه ب３ برخ３ نشي. ک５داى شي په ＄ينو حالتونو، لکه د 
جگ７ې يا کورني تاوتريخوالي او يا د يو جرم د سرته رسولو په حالت ک３، يو يا له 
يو ＇خه زيات حقونه و＄ن６ول شي، خو په ه５＆ توگه ترې انسان د تل لپاره نشي ب３ 

برخ３ ک５داى.
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بشري حقونه يو بنس لري او هغه انسانيت دى. له دې امله په ！وله ن７ۍ ک３ يوشان دي. 
د بشري حقونواوسن９ اصطالح  او مفهوم د لويدي％ي ن７ۍ زي８نده او نسبتا اوږده سياسي او 

تاريخي مخينه لري.
د بشري حقونو زړى او هسته د اسالم د سپ５）لي دين له راتگ سره سم وکرل شوه. هغه 
انساني حقونه چ３ په اسالم ک３ بشر ته ورک７ل شوي، په بل کوم سازمان او ！ولنه ک３ ＄اى نه 

لري. په دې توگه اسالم د بشري حقونو تر ！ولو لوم７ن９ سرچينه ده.
بشري حقونه په اوسني مفهوم په اووه لسم３ ميالدي پي７ۍ ک３ د اروپا د سياسي نظرياتو 
بهير ته الره وک７ه. په دې ل７ ک３ لوم７نى موجود سند د جان الک "د حکومت کولو دويم ت７ون" 

نومى اثر دى چ３ په ١٦٨٨م. کال ک３ د برتاني３ د لوى انقالب په پيل ک３ چاپ شو.
د جان الک په نظر حکومت د حاکمانو او رعيت تر من＃ د يو ！ولنيز ت７ون پر بنس والړ 
دى. رعيت تر هغ３ د اصولو او قوانينو په منلو مکلف دى چ３ حکومت د خلکو د بشري 
حقونو ساتنه کوي. حکومت تر هغه قانوني گ２ل ک８５ي چ３ په منظمه توگه د خلکو د بشري 

حقونو ساتنه کوي.
په ن７يوال ډگر ک３ د بشري حقونو د تثبيت او ساتن３ په اړوند له جان الک وروسته موجود 
مهم سند  په اتلسم３ پ７５ۍ ک３ د فرانس３ د انقالب د بشري حقونو اعالميه ده. دا اعالميه د 
١٧٩٨م. کال د اگست په ٢٦ ن５＂ه تصويب شوه. دا اعالميه هغه مهال تصويب شوه چ３ د 
فرانس３ د ملت استازي په يوې لوي３ ملي جرگ３ يا غون６ه ک３ سره را！ول شول. په غون６ه ک３ 
هغوى د دې اړتيا احساس ک７ه چ３ د 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 چ３ د يوې رسمي اعالمي３ په ترڅ ک３ د بشر سپ５）لي او تلپات３ حقونه وړاندې او 
د ！ولنيز ژوند بنس وگر＄وي. دې لوم７ن９ اعالمي３ اووه لس مادې درلودې. په لوم７ۍ مادې 
ک３ د انسان د ازادۍ او برابرۍ مسئله، په دويم３ ک３ د سياسي ！ولن３ موخه او د بشري تلپات３ 
حقونو ساتنه وه.  په در４م３ مادې ک３ د حاکميت مسئله وه چ３ په هر ملت ک３ شته او ملت 
د خپل سياسي او ！ولنيز حاکميت تمثيل کوي. همدا راز دا موضوعگان３ پک３ شامل３ وې: 
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！ولن３ ته 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 اعالمي３ په متن ک３ وخت په وخت تعديل راغلى او مواد او احکام ي３ د بشر په 

گ＂ه زيات توضيح او ＇رگند شوي دي.
د فرانس３ له انقالب ＇خه وروسته پوهانو د بشري حقونو د ر＊تين３ ک５دو ه）ه کوله او د 
هغو د سرته رسولو لپاره ي３ ＄انگ７ې موسس３ او ！ولن３ جوړې ک７ې. د فرانس３ بشرپالو د بشري 
حقونو د پلويانو يوه ډله جوړه ک７ه. دوى په دې خبره سال شول چ３ په خپله ډله ک３ يوازې 
هغه اشخاص ومني چ３ د فکر سطحه ي３ لوړه او د نظر افق ي３ پراخه وي. د ١٨٩٤م. کال 
د جون په ＇لورمه ي３ د موسسانو يو پالوى جوړ ک７ او هغوى بيا د ！ولن３ د ک７نالرې اساسنامه 

تصويب ک７ه.
د بشري حقونو دې ډل３ د ！ولن３ په سياسي ژوند ک３ خپل نقش او اغ５ز الپس３ ژور ک７. 
په ١٩١٩م. کال ک３ د موسسانو ！ولن３ پراختيا وموندله او په ١٩٣٣م. کال ک３ ي３ په ملي او 
ن７يواله کچه زيات پلويان پيدا ک７ل. که کوم سياسي ناتار به د بشر آزادي او حقونه له خطر سره 

مخامخ ک７ل، دې ！ولن３ به سر راپورته او پر سرغ７وونکي به ي３ د پ７ې او مالمت９ غ８ وک７.
د بشر حقونو د تثبيت او تضمين لپاره د ن７يوالو هلو ＄لو زرين پ７او د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې 
له پاى ته رسيدو وروسته پيل ک８５ي. د ملگرو ملتونو تر جوړ４دا وروسته د بشري حقونو په ډگر 
ک３ د کاري پياوړتيا لپاره په ١٩٤٦م. کال د بشر د حقونو کميسيون رامن＃ ته شو. کميسيون 
دې ته وگومارل شو، د بشري حقونو يو داس３ فهرست چمتو او جوړ ک７ي چ３ د ن７ۍ د ！ولو 
ه５وادونو لپاره د منلو وړ وي. دې کميسيون په پيل ک３ ٤٣ تنه غ７ي درلودل، خو په ١٩٩٤ 

م کال ک３ ي３ د غ７و شم５ر٥٣ تنو ته ورس５د.
په ١٩٤٨م. کال ک３ د بشري حقونو يو فهرست د يوې اعالمي３ په ب２ه جوړ او د همدغه 
کال د دسمبر په لسمه ن５＂ه د بشري حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ په نامه تصويب شو. دا اعالميه 
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د４رش مادې لري چ３ د بشري حقونو بيال ب５ل اړخونه پک３ په ژوره توگه نغ＋تي او غبرگ 
شوي دي. په ١٩٥٠م. کال ک３ د ملگرو ملتونو عمومي غون６ې )اسامبل３( پر４ک７ه وک７ه، د 
دسمبر لسمه ن５＂ه چ３ د بشري حقونو د تصويب ورځ ده،  د بشر د حقونو د ن７يوال３ ور＄３ په 
نامه ونومول شي او په ملي او ن７يواله کچه ولمان％ل شي. له هغ３ راوروسته  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 اعالميه تصويب شوه. دا اعالميه 

په نهو اصلونو ک３ د ماشوم په حقونو پورې اړوند مسايل تشخيص او تضمينوي.
په ١٩٦٥م. کال د ملگرو ملتونو د عمومي ！ولن３ له خوا د هر ډول تبعيض د له من％ه وړلو 
ن７يوال ت７ون تصويب شو. دا ت７ون په دريو برخو او ٢٥ مادو ک３ د هر ډول تبعيض او توپير د له 

من％ه وړلو تضمينونه اوسپار＊تن３ لري.
د ١٩٦٦م. کال د دسمبر په ١٦ ن５＂ه د سياسي او مدني حقونو ن７يوال ت７ون تصويب شو. 
دا ت７ون شپ８ برخ３ لري چ３ په ٥٣ مادو ک３ د ن７ۍ په ه５وادونو ک３ د افرادو په سياسي او 
مدني حقونو پورې اړوند مسايل، ژمن３ او تضمينونه رانغاړي او د يو ن７يوال ت７ون په توگه ي３ 

وړاندې کوي.
د ١٩٦٧م. کال د نومبر په اوومه ن５＂ه د ＊％و په وړاندې د هر ډول تبعيض د له من％ه وړلو 

اعالميه تصويب شوه.
د ١٩٦٨م. کال د اپر４ل له ٢٢ ＇خه د مى تر ١٣ ن５＂３ پورې په تهران ک３ د بشر د حقونو 
د اعالمي３ له تصويب ＇خه وروسته په ت５رو شلو کلونو ک３ د بشري حقونو په ډگر ک３ د ترسره 
شوو پرمختگونو د ارزولو او ＇７５ن３ په منظور غون６ې وشوې او په ١٩ مادو ک３ يو پر４ک７ه 
ليک تصويب شو چ３ د بشري حقونو په ډگر ک３ د تر السه شوو برياليتوبونو او د هغوى د ملي 

او ن７يوالو تضمينونو په اړه ي３ ژمن３ او سپار＊تن３ درلودې.
په ١٩٧٩م. کال ک３ د ملگرو ملتونو عمومي غون６ې د ＊％و کنوانسيون تصويب ک７. د 
＊％و په وړاندې د تبعيض د له من％ه وړلو  اعالميه ي３ په د４رشو مادو ک３ تصويب ک７ه.  په 
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١٩٩٤م. کال د ن７ۍ ١٢٥ ه５وادونو د ＊％و کنوانسيون تصويب ک７ چ３ افغانستان هم په دې 
ډله ک３ شامل دى.

قاهره  په  ن５＂ه  د زمري ١٥(  کال  هـ. ش  )د ١٣٦٩  اوومه  په  اگست  د  کال  د ١٩٩٠م. 
ک３ د اسالمي کنفرانس سازمان د غ７و ه５وادونو د بهرنيو چارو وزيرانو په غون６ه ک３ د بشر د 
حقونو اسالمي اعالميه تصويب او اعالن شوه. په دې اعالميه ک３  په ٢٥ مادو ک３ د اسالم د 

سپ５）ل３ دين له مخ３ د 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＂ک９ پرمخ 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 ه５）کله 
يو انسان ترې نه ب３ برخ３ ک８５ي. ک５داى شي يو شم５ر ي３ د يو  مهال لپاره و＄ن６ول 
 او کورني اخ و ډب پر مهال. د بشري حقونو بنس شي، لکه د جگ７و، اړودوړ 
انسانيت دى او هر چ５رته چ３ انسان دى، يو شان حقونه لري. اسالم لوم７نى دين دى 
چ３ بشري حقونه ي３ تضمين ک７ي دي. وروسته بيا په لو４دي％３ ن７ۍ ک３ د بشري 
حقونو اصطالح وزي４８ده. مخينه ي３ نسبتا اوږده ده. بشري حقونو په اوسني مفهوم 
په اووه لسم３ ميالدي پي７ۍ ک３ د اروپا د سياسي نظرياتو بهير ته الره وک７ه. تر هغ３ 
راوروسته په يو شم５ر غون６و ک３ يو ل７ پر４ک７ې وشوې، بشري حقونه ي３ تنظيم او د 
هغ３ درناوى او حمايت ي３ د هر چا، په ت５ره د دولتونو دنده، وگ２له. د يو ل７ سياستوالو 
په اند حکومت د حاکمانو او رعيت تر من＃ د يو ！ولنيز ت７ون پر بنس والړ دى. 
د  منلو مکلف دي چ３ حکومت د خلکو  په  قوانينو  او  د اصولو  تر هغ３  رعيت 
بشري حقونو ساتنه کوي. حکومت تر هغه قانوني گ２ل ک８５ي چ３ په منظمه توگه د 

خلکو د بشري حقونو ساتنه کوي.
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١_ ＇و تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او نورو ته دې ووايي چ３ د هغوى په 
اند بشري حقونه ＇ه شى دي. اسالم بشري حقونو ته په کومه سترگه کتلي؟

٢_ د ！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 ک３ دې ي３ نورو ته 

ووايي.
٣_ بشري حقونو ＇ه ډول پراختيا موندل３ ده او تر اوسه ي３ کوم پ７اوونه وهلي دي؟ ＇لور 

تنه زده کوونکي دې د متن پر بنس خپل معلومات نورو ته وړاندې ک７ي.
٤_ زده کوونکي دې فکر وک７ي چ３ کوم بشري حقونه په يو！اکلي حالت ک３ ＄ن６ي８ي. دوه 
تنه دې د نورو په وړاندې پرې ر１ا واچوي. ！ول زده کوونکي کوالى شي په خپل وارپه دې 

اړه خپل نظر وړاندې ک７ي.
٥_ په خپل ه５واد ک３  بشري حقونو ته په کومه سترگه گورئ؟ هغه ＇نگه ارزوئ؟ آيا په 
دې هکله په خپل ه５واد ک３ کومو حدودو ته ＄اى ورکوئ؟ پن％ه تنه زده کوونکي دې په 

دې اړه خبرې وک７ي.
٦_ زده کوونکي دې ＇و اصطالح  －ان３ پيدا او له ترکيبونو سره دې ي３ پرتله ک７ي.

کورن９ دنده

د  بشري حقونو د  اړتيا ا و ارز＊ت په اړه يوه مقاله وليکئ.

＇ومره چ３ ه）ول اغ５زمن واقع ک８５ي، تنبيه هغومره نه ک８５ي.
           )ا－ا تاکريستي(

فعاليتونه
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اته ويشتم لوست

نظم او نثر دواړه د مفکورو او مفاهيمو د ل８５دولو وسيل３ دي. نثر د نظم په پرتله ډ４ر 
کارول ک８５ي. المل ي３ دادی چ３ نثر اسان دی، هر ليکونکی ي３ ليکالی شي او هر 

ډول موضوع پک３ بيانوالی شي.
نظم بيا د نثر په مقابل ک３ ستونزمن دی، ＄که وزن او قافيه پک３ اړينه ده. نثر د معنا، 
لفظ او مهال له مخ３ ډ４ر ډولونه لري چ３ يو ي３ ادبي معاصر نثر دی. په دې لوست ک３ 

ي３ تاس３ ته در پ５ژنو:
_ که ور＄ن９ خبرې په ليکن９ ب２ه وي، په ＇ه نامه يادي８ي؟

ادبي معاصر نثر
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نثر هغه کالم دی  او پاشلو معنا لري. په اصطالحي معنا سره  نثر عربي کلمه ده، د شيندلو 
！ول  ژب３  يوې  د  له مخ３  تعبير  اوسني  د  ادبياتو  د  ادب ＇ي７ونکي  لري.  نه  و  قافيه  او  چ３ وزن 
ليکلي )تحريري( او ناليکلي )شفاهي( منظوم او منثور اثار چ３ هنري ارز＊ت ولري، ادبيات －２ي. 
دغه ادبي هنري اثر بايد په داس３ ژبه بيان شوی وي چ３ هم د ！ولنيز ژوند ه５نداره وي او هم په 
لوستونکي او اوريدونکي ک３ يو عاطفي احساس پيدا ک７ي. په هنري او ادبي ليکنو ک３ د ليکوال 

ذوق، احساس او تمايالت د واقعيت او مطلب د افادې لپاره بنس＂يز حيثيت لري.
ليکوال هغه ＇ه چ３ ليدلي، اوريدلي، احساس ک７ي او يا ي３ په ذهن او خيال ک３ ت５ري８ي، 
بيانوي، خو د تحقيقي او علمي ليکنو په ＇５ر دليل راوړلو ته ه５＆ اړتيا نه لري. هنريت يا هنري 
ارز＊ت هغه ＄ان／７نه ده چ３ ادبي او غير ادبي ليکن３ سره ب５لوي. په ادبي ليکنو ک３ د ليکوال 
په استعداد او فني مهارت پورې اړه لري چ３ انساني رواني حاالت، د خلکو هيل３ او غو＊تن３، 
جذبات او احساسات او عواطف په الفاظو ک３ ＇ن／ه ان％ور او راونغاړي؛ مقابل لوري )لوستونکي 

يا اوريدونکي( ته ي３ ولي８دوي او د هغه په عواطفو ک３ خو＄＋ت راولي.
پ＋تو ژبه ډ４ر هنري ادبي اثار لري چ３ ب５ل／３ ي３ په نا ليکلي او ليکلي ډول په نظم او نثر ک３ 
موجودې دي. په منثورو ک３ له مسجع نثر نه نيول３ د نن ور＄３ تر روانو، ساده او د هنر او ＊کال 

په －ا１ه سمبال نثرونه هم شامل دي.
پ＋تو ادبي نثر له )١٩٥٠( عيسوي کال نه وروسته وده او پراختيا موندل３ ده. ادبي ！و！ه، لن６ه 
کيسه، ناول، داستان، رومان، ډرامه، طنز د ننني ادبي او هنري نثر ب５ل／３ دي چ３ په الندې ډول 

ي３ در پيژنو:
١_ ادبي ！و！ه  

او  لن６و کيسو ＇خه وړه وي  له  په لحاظ  ادبياتو يو ＄ان／７ی ډول دی چ３ د شکل  د هنري 
مضمون په لحاظ هر ډول مطالب پک３ راتالی شي.

په ادبي ！و！ه ک３ شاعرانه تخيل کم وي، واقعي پي＋３ پک３ ＇７５ل ک８５ي او لوبغاړي ي３ هم 
واقعي خلک وي.

د معاصر هنري نثر دغه ډول، ＄ينو ادبپوهانو د )منثور شعر( په نوم هم ياد ک７ی دی.
＄که اصًال نثر دی، خو شعري کيفيت لري. د يو حقيقت او واقعيت په اړه په حکايوي ب２ه په 
زړه پورې تشريح او توضيح کوي. دا توضيح او تشريح په داس３ رن／ينو الفاظو ک３ نغ＋ت３ وي چ３ 

په بشري احساس او عواطفو ژور اغ５ز کوي. 
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د ادبي ！و！３ غوره ب５ل／３ د پ＋تو ژب３ د معاصر ليکوال او نثر ليکونکي －ل پاچا الفت په غوره 
نثرونو ک３ موندالی شو. لکه: دوه جنازې، دوه دهقانان او نور.

٢_ لن６ه کيسه  
په لويدي＃ ادب کShort Story( ３( بلل ک８５ي. لن６ه کيسه د نثري کيسو يو ډول دی، لن６ه او 

له داس３ عناصرو ＇خه جوړه وي چ３ يو له بله سره ت７لي او يو د بل تر اغ５ز الندې وي.
موضوع د خپلو حدودو په چوکاټ ک３ رانغاړي، ب３ ضرورته خبرې پک３ ＄اى نه لري، د تاثر 

او اغ５ز يووالی پک３ يوازينی شرط دی. ب５ل／ه ي３ د امين افغانپور ))موسکا(( ده.
٣_ ناول  

ناول )Novel( د التيني ژب３ کلمه ده. لغوي معنا ي３ نوی، تازه او عجيبه ＇５ز دی.
په ادبي اصطالح ک３ هغ３ ادبي نثري کيس３ يا داستان ته وايي چ３ له لن６ې کيس３ ＇خه لوی 
او له رومان ＇خه لن６وي. په ليکني چوکات ک３ ي３ طرح، اصلي او فرعي کرک＂رونه، مکالم３ او 

د کيس３ پيل، من＃ او پای لري.
له لن６ې کيس３ سره ي３ توپير په دې ک３ دی چ３ هم پک３ پ５＋３ په تفصيل سره بياني８ي او هم 

ي３ کرکترونه زيات وي. د پ＋تو ناول ب５ل／ه د برهان الدين کشکي ))پ＂ه مينه(( ده.
٤_ رومان  

رومان فرانسوي کلمه ده، په ＄ينو فرهن／ونو ک３ ي３ معنا خيالي داستانونه او په ＄ينو ک３ د مين３ 
او محبت کيس３ راغلي دي.

په ادبي اصطالح ک３ هغ３ کيس３ ته ويل ک８５ي چ３ له ناول ＇خه اوږده وي. 
د ژوند ډيرې او ب５ال ب５ل３ خواوې پک３ منعکس شوې وي او د ب５الب５لو پي＋و ان％ور په ادبي 

قالب ک３ ＄ايوي.
د جوړ＊ت په لحاظ له ناول سره دومره توپير نه لري، يوازې د موضوع په انتخاب او د واقعيتونو 
په ＇７５لو ک３ توپير لري. هغه دا چ３ په ناول ک３ هميشه واقعيتونه د علمي اصولو له مخ３ ＇７５ل 
ک８５ي، خو په رومان ک３ په خيالي ډول. يعن３ کو＊（ ک８５ي چ３ خيالي واقعات لوستونکي ته په 

ري＋تين３ ب２ه وړاندې ک７ي.
٥_ داستان  

داستان د حماسي ادب يو ＄انته فورم دی. د جوړ＊ت په لحاظ تر وړې کيس３ لوی او له ناول 
＇خه وړوکی وي.
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＇رن／ه چ３ داستان حکايتي ب２ه لري، نو د ناول په تناسب ي３ تخيلي جنبه زياته وي.
په داستان ک３ د هنري قهرمان پر ژوند پوره ر１ا اچول ک８５ي او د －６ون کوونکو شم５ر ي３ هم 

دوړې کيس３ د －６ون کوونکو په پرتله زيات وي.
٦_ ډرامه  

له يوناني کلم３ )ډراو( نه مشتق شوې چ３ د عمل او ک７نو معنا لري. )تفصيل ته ي３ اړتيا نشته، 
د مخه لوستل شوې ده.(

٧_ طنز  
طنز عربي کلمه ده. فرهن／ونو د طنز لغوي معنا ناز او کرشمه، پ５غور او مسخره کول راوړي.

په ادبي اصطالح ک３ د هنري ادبياتو يو ډول دی چ３ په ليکنه ک３ ي３ د ليکوال اصلي مقصد 
نيوکه )انتقاد( وي، خو انتقاد ي３ د شوخ９ په ب２ه او يا په بله وينا د تمسخر په جامه ک３ نغ＋تی وي. 
د وينا لمن او اندازه ي３ په زړه پورې او د ！وکو ！کالو په شکل وي. زياتره وخت پک３ مسايل سرچپه 

)معکوس( مطرح ک８５ي.
طنز په واقعيت ک３ هغه ترخه خندا ده چ３ د ！ولن３ د خلکو پر ناوړه اعمالو، عاداتو، اخالقو 

او افکارو باندې ک８５ي. ب５ل／ه ي３ د عبدالمنان مل／ري ))شريک باالپوش(( ده.
٨_ ادبي راپورتاژ  

د هنري ادبياتو يو ＄ان／７ی ژانر دی. له عادي راپورتاژ سره ي３ اصلي توپير دادی چ３ په ادبي 
راپورتاژ ک３ د پي＋３ تعبير، تفسير او تحليل په ادبي او هنري ژبه شوي وي. د دې ډول راپورتاژ 
ليکونکی پ５＋و ته په دقيق نظر －وري او له هغو ＇خه خپل برداشت د تخيل په ملتيا په خوږه هنري 

ژبه وړاندې کوي. ب５ل／ه ي３ د محمد نواز طائر ))ناليدلى سوات(( ده.
٩_ سفرنامه  

او  ادا خوندي کوي  په  او د ادب  په ژبه  په سفرنامه ک３ سفر کوونکی خپل３ خاطرې د قلم 
راتلونکو نسلونو ته ي３ د ياد－ار په شکل پري８دي.

په ن７يوال ادب ک３ سفرنام３ اوږده مخينه لري. په سفرنامه ک３ د علمي تحقيقاتو لپاره په زړه 
پورې مواد پيدا ک８５ي. د پوهاند ر＊تين ))د هند سفر(( ب５ل／ه ده.

١٠_ ادبي ليکونه  
دا هغه ليکونه دي چ３ په ＄ان／７ې ادبي او هنري ب２ه ليکل ک８５ي.
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فعاليتونه

په ادبي ليکونو ک３ يو ل７ مهم انتقادي، سياسي، فلسفي او ادبي مسايل ليکل او د اديبانو تر من＃ 
تبادله ک８５ي. د ليکن３ ژبه ي３ هنري او د تخيل رن， پرې غالب وي. له استعارو، کنايو، تشبيهاتو 

او نوو ادبي صنعتونو ＇خه پک３ کار اخيستل شوی وي.
نه  لوستنه  په  په زړه پورې وي چ３ لوستونکي ي３  ليکن３ طرز ي３ دومره  د  او  ژبه ي３ خوږه 

م７ي８ي. ب５ل／ه ي３ د ب５نوا ))د زړه خواله(( ده.

د متن لن６يز:
د اوسني تعبير په اساس د يوې ژب３ ！ول３ ليکن３ او －７ن３، منظوم او منثور آثار چ３ هنري 

ارز＊ت ولري، ادبيات －２ل ک８５ي. 
په هنري نثر ک３ ليکوال ！ول مفاهيم د الفاظو په قالب ک３ په تخيلي ＄واک سره ＄ايوي. 

دغه تخيلي ＄واک په بشري احساس او عواطفو ژور اغ５ز کوي او را پاروي ي３.
هنريت يا هنري ارز＊ت هغه بنس＂يزه ＄ان／７نه ده چ３ ادبي ليکن３ له نورو غير ادبي ليکنو 

＇خه ب５لوي. 
معاصرې ادبي هنري ليکن３ د ب３２ له مخ３ الندې ډولونه لري:

ادبي ！و！ه، لن６ه کيسه، ناول، رومان، ډرامه، طنز، ادبي ليکونه، ادبي راپورتاژ ... .

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې ＄ير شي. 
٢_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د متن اصلي مفهوم دې 

ووايي.
٣_ ＇لورتنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د ادبي معاصر نثر په اړه دې 

يوه يوه دقيقه خبرې وک７ي.
٤_ د زده کوونکو د شم５ر په پام ک３ نيولو سره دې ！ول／ی په دوو ډلو وو４شل شي. يوه ډله دې 

په خپل وار سره د حرکتونو له الرې تراژيدي او دويمه ډله دې يوه کمي６ي ننداره تمثيل ک７ي. 
٥_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د خپل شعر په اړوند يو راپور 
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ترتيب ک７ي. د ډل３ استازى دې د خپل３ ډل３ په استازيتوب د خپل３ ډل３ ترتيب شوی راپورتاژ نورو 
ته ووايي.

٦_  زده کوونکي دې الندې 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 کيس３ توپير په ＇ه ک３ دى؟  -

ادبي راپورتاژ او ژورناليستکي راپورتاژ ＇ه توپير لري؟  -
طنز له ډرام３ سره ＇ه توپير لري؟  -

＇و ډوله ډرام３ پيژنئ؟  -
ډرامه خپل پيغام ＇ن／ه ليدونکو ته وړاندې کوي؟  -

٧_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي په وړاندې د هر ادبي هنري نثر په اړه په لن６يز درې درې 
دقيق３ خبرې وک７ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په کور ک３ د پ＋تو نثر د ودې په اړه يو مطلب وليکي چ３ تر لس کر＊و کم 
نه وي او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ووايي.

د پ＋تو معاصر نثر الندې 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 وتل３ ＇５ره ده. نوموړي ډ４ر خوندور شعرونه او نثرونه ليکلي دي. د هغه په هر شعر او نثري 
！و！و ک３ ！ولنيزې ناخوال３ په ډ４ر سم او ＊ه شان ان％ور شوي. د وخت د ！ولن３ پر اوږو ي３ له سپرو 
کسانو ＇خه شکايتونه ک７ي دي. الفت د خپلو شعرونو او نثرونو له الرې ！ولن３ ته الر＊وون３ ک７ي 

او د ژوند د اصلي تگالرې په لور ي３ روان ک７ي دي.
دلته د هغه د نثري ＄واک د ال رو＊انتيا په موخه مو دا الندې ب５لگه د هغه له غوره نثرونو ＇خه 
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！اکل３ ده. هيله ده چ３ تنده به مو پرې ماته شي. بايد يادونه وک７و دغه نثر سره له دې چ３ د شعر په 
اړه تحليلي رنگ هم لري، خو ادبي رنگ ي３ د هغه د خواږه نثر ډ４ره ＊ه ＇رگندونه کوالى شي.   

"د انسان په وجود ک３ دوه شيان ډ４ر عزيز معلوم８５ي چ３ يوه 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 ک３ وي. شعر له زړه نه الهام 
اخلي او له زړه سره کار لري. داروين وايي: )هغه لوى کمال چ３ د تحول او تکامل په الره ک３ 
يوازې د انسان په برخه رس５دلى او نور ژوي تر４نه محروم دي، د انسان قلبي عواطف دي چ３ په 
رحم، مروت، کرم، شجاعت نوعه پرست９ تر４نه تعبير ک８５ي. که انسان غواړي چ３ له 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 چ３ د لمر وړانگ３ او پلوش３ لوم７ى ＄ل د لوړو غرو په ＇وکو پر４وزي او وروستى 
وداع هم د غرو له ＇وکو سره کوي، دغس３ د عواطفو او احساساتو پرتو هم د شاعر پر زړه له نورو 
نه زيات لو８４ي او ＄ين３ زړونه، لکه: د غرو سم）３ او غارونه دغه ر１ا يا بيخي نه ويني يا ي３ ډ４ره 
ل８ه ويني، همدغه عواطف او احساسات چ３ د شاعر له زړه نه الفاظو ته رانقل شي، شعر ترې 

جوړ شي او په زړونو اثر کوي.
تاثرات، د غم او خوشحال９  هو! د شعر موضوع ＊کلي خياالت، عالي احساسات، د زړه 
خوبونه، د روحي او جسمي ＊کال اغ５زې او عشق و محبت دى. که دغه شيان په يوه ＊کلي تعبير 
او ＊و الفاظو ک３ بيان شي چ３ د فصاحت او بالغت مراعات پک３ په ＊ه شان شوي وي، شعر 

تر４نه جوړ شي او ډ４ر ＊ه شعر هماغه دى چ３ په دغه معيار برابر وي.
＇ومره چ３ د 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 ک３ ي３ 
د بغاوت جذبه نه وي موجوده، له هغه نه د ＊ه شعر هيله نه شي ک５دى. شاعر بايد د فکري انقالب 
علمبردار او بت شکن وي. شاعر ته نه ＊ايي چ３ د زاړه منطق درس د عقل له زاړه بوډا نه واخلي 
او په زړه الره په زاړه فکر پس３ الړ 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 ک３ دى او تقليد يا ابتذال د شاعر مرگ دى. د شعر او ادب دنيا 
په دلدارۍ او دلبرۍ والړه ده. شاعر بايد په هر ＇ه او په هر وخت ک３ زړه ته رجوع وک７ي او ډ４ر 
حساس زړه ولري. هغه چ３ په زړونو ک３ هيجان، تاثر او حساسيت نه شي پيدا کولى او زړونه نه 

خو＄وي، شاعر ورته نه شو ويلى.  
که دا خبره ر＊تيا وي چ３ انسان په هر وخت او په هر حال ک３ د زړه په خو＊３ پس３ روان دى 
او زړه په دماغ باندې حکومت لري؛ يعن３ د عقل ادراک د قلبي تمايالتو له تاثير الندې وي، نو 
ويلى شو چ３ د يوه ملت عقلي او ذهني سير او حرکت هم د شعر او ادب تابع وي او شاعران په 
نفسياتو او روحياتو ک３ بدلون او تحول راوستلى شي. همدغه شعر دى چ３ په زړونو ک３ زلزل３ 
او توپانونه پيدا کوي او کله پک３ داس３ صبر او سکون ږدي چ３ غرونه ي３ ثبات او استقامت ته 
حيران وي. که دا ر＊تيا وي چ３ د چرگانو په نارو ويده خلک له خوبه پا＇８５ي، نو دا بايد ومنو 
چ３ د شاعرانو په نغمو د يوه ملت م７ه احساسات او جذبات راوي＋８５ي او په دې اسرافيلي شپ５ل９ 

ک３ بل راز تاثيرات موجود دي.
کوم فيلسوف چ３ هر ＇ه بد گ２ي او زنده گي توره په نظر ورغل３ ده، هغه هم شعر ته ＊ه گوري 

او شعر د انسان لپاره يوه ＊ه پناگاه بولي.
شوپنهاور وايي: ！ول３ بدبخت９ د انسان له نفس ＇خه نشات کوي او له ژوند سره ډ４ر مصيبتونه 
او غمونه ملگري دي. که ＇وک يوه داس３ چاره ل＂وي چ３ له بدبختيو نه ل８ غوندې په امن ک３ شي، 
بايد په صنعت او هنر ک３ مستغرق شي او د ＊کال په مظاهرو ک３ ＄ان ورک ک７ي. په دغه حال ک３ 
س７ى په ظاهره له خلکو سره وي، مگر په معنا ک３ يوازې وي او دنيا ورته لکه يو سراب معلوم８５ي 
چ３ د ده لمنه نه شي لمدولى. په همدغس３ ب５خودۍ ک３ انسان د دنيا له شر او شوره اسوده ک８５ي 
او د ب３ نيازۍ مقام ته ن８دې ک８５ي چ３ غير له حقايقو بل شي ته متوجه نه وي، دغه صنعت او هنر 

چ３ د شوپنهاور په نظر ک３ د ＊کال مظهر دى او دى ورته ＊ه پناگاه وايي، شعر دى.
که چ５رې په دغه غم ل７لي جهان ک３ د سعادت او نيکبخت９ پلوشو 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 داس３ ب３ درد سره ب５خودي شته چ３ له س７ي نه هر ＇ه ه５روي. تاس３ شعر و ادب ته په عادي 

او معمولي نظر مه گورئ، د شعر تومنه او قدسيت په نظر ک３ ونيسئ.
هغه ＇ه چ３ په زړونو ک３ پيدا ک８５ي او په زړونو اثر کوي، هغه عادي او معمولي ＇يز نه وي.
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دا د غم او خوشحال９ ترانه د انسان په ژوندانه ک３ ډ４ره زياته اغ５زه لري او انسان تر４نه ه５）کله 
نه شي ب３ نيازه ک５دى. د يوه ملت ژبه، کلتور، اخالق 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 چ３ د 
يوه ملت شعر او ادب عالي وي، هغومره ي３ اخالق، نظر او روحيات لوړ وي او له لوړو ملکاتو او 

انساني فضايلو سره ي３ ارتباط او تعلق زيات وي.
شعر او ادب د بشر عاليق له دين او مذهب سره ！ينگوي او په هو＊يارۍ ک３ بينايي او همدردي 
پيدا کوي. کله چ３ زړونه کلک８５ي يا تور８４ي، نو شعر پک３ رقت او صفايي پيدا کوالی شي. هغه 

＇ه چ３ انسان د ماديت له غالم９ او بت پرست９ نه ساتي، شعر دى.
عارفانه ذوق انساني عاطفه، حکيمانه شعور د شعر په نغمو وده کوي او د حسن  نظر عاليق 
همدغه شى ساتي. کوم ملت چ３ شاعر نه لري، زړه نه لري، سترگ３ نه لري، عواطف نه لري او 

د ذوق له خونده محروم دي.
شاعران دا کوالی شي چ３ د انسان فرعوني غرور په تواضع بدل ک７ي او د دوه９ ملنگ ته 
د شاه جهان خوى او م７ې سترگ３ ورک７ي. غم او سرور د شاعر هديه ده چ３ له زړونو ＇خه ي３ 
اخلي او زړونو ته ي３ ورکوي، نو کوم قدر او قيمت چ３ د انسان په بدن ک３ زړه لري، په يوه جامعه 

ک３ ي３ شعر 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 پوه３ کچه ＇ومره 
درته  ن７ۍ  آيا  راغلى.  بدلون  او ＇ومره  او چلن ک３ ＇ه  په سلوک  ه؟ ستاسو  اوس ＇ومر  او  وه 
هماغس３ ＊کاري، لکه د کال په پيل ک３ چ３ مو ليده؟ فکر او ذهن مو ＇ومره بدل شوى دى؟ 
پوهه مو ＇ومره زياته شوې؟ په  ليکلو ک３ مو ＇ومره وړتيا تر السه ک７ې؟ د موضوع گانو د تحليل 

او ارزون３ ＄واک مو ＇ومره غ＋تلى شوى؟ 
که د دې ！ولو په توپير وپوه５دئ، نو ＇رگنده ده چ３ زده ک７ه مو ک７ې ده او يو ＇ه مو تر السه 
ک７ي دي. دلته هر＇ه، يعن３ لوستونه، 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 ژب３ او ادبياتو په اړه تاس３ ته داس３ رنگارنگ پوهه اومعلومات چمتو ک７ي چ３ ستاسو په 

فکر، چلند او وړتيا ک３ د بدلون احساس رامن＃ ته شي.
هيله ده دا هر＇ه ستاس３ پوهه، ستاسو ذهنيت او ستاسو وړتيا او د ليد لورى ال پس３ پراخه 
ک７ي او د خپل مسؤوليت پر درک او پ５ژندلو، د اسالمي ！ولن３ د يوه سالم او رغنده غ７ي په توگه 

＄ان، کورن９ او ه５واد ته د خدمت جوگه شئ. و من اهلل توفيق    

فعاليت
زده کوونکي دې د تعليمي کال د پاى په ور＄و ک３ يوه 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 ک３ د خپل３ پوه３ په  اړه مفصل３ خبرې وک７ي. که نيوک３ 
لري، په گوته دې ي３ ک７ي. که د نيمگ７تياوو په اړه سپار＊تن３ يا وړانديزونه لري، له ډاره پرته دې 
په ＇رگنده ووايي. له ＊وون％ي، ＊وونکي، درسي کتابونو او د دې  کتابونو له ليکوالو ＇خه دې 
خپل３ غو＊تن３ مطرح ک７ي. د غون６ې مشر دې غون６ه رهبري ک７ي. مرستيال دې مرسته ورسره 
وک７ي. منشي دې د وينا والو نومونه د وار لپاره په لست ک３ وليکي. د غون６ې وياند دې له الزمو 
تبصرو سره يو＄اى ويناوالو ته نوبت ورک７ي. په پاى ک３ دې 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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نا＇رگنده خبره
استمرار: پرله پس３ والى

اسرار: پ شيان
اعتراف: منل، خوله خو＄ول

اغ５ز: تاثير
افراط: ډ４روالى

س７ى  چ３  ليکه  هغه  غاړه،  آسمان  د  افق: 
دى،  لگ５دلى  سره  ＄مک３  له  آسمان  انگيري 

ساحه، د ليد ساحه، د ليد افق
＄ين３  يا  انسان  چ３  اوازونه  خواږه  الحان: 

الوتونکي او يا موسيقي ي３ توليدوي 
اهلل اكبر: خداى تر ！ولو لوى دى

پيدا  ک３  ذهن  په  نا＇اپه  چ３  فکر  هغه  الهام: 
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

نه خيانتوي، د  امانت  امين: هغه شخص چ３ 
ډاډ وړ، ر＊تينى

اند: فکر
اندام: غ７ي 

يا  ！ولنيز  سياسي،  اقتصادي،  په  انقالب: 
بدلون،  نا＇اپي  او  شديد  ک３  نظام  فرهنگي 

ناکراري، هيجان، اخ و ډب ...
ان＂رني: ن７يوال جال

ان％ورگري: رسامي، نقاشي 
انگيرل: په پام ک３ نيول  

))الف((
ابتذال: ب３ ارز＊تي، ډ４ر تکراري 

ابهام: پ５چلتيا، نا＇رگندتيا )ب＂ه گوته(
اتل: قهرمان 

اتلولي: قهرماني 
اجل: د ژوند پاى، د م７ين３ مهال، مرگ، د هر 

شي مهلت او وخت 
احاطه: د يو شي شاوخوا، پر يو شي السبرى

احسان:  نيک３ کول، چاته يوشى ب＋ل، د يو چا 
د بدۍ په وړاندې نيکي کول

اخالص: ر＊تينولي، د نيت خاصوالى
او  اصولو  د  خوا  له  خلکو  ！ولو  د  اخالق: 
！ولن３  يوې  د  )مجموعه( چ３  ！ولگه  ارز＊تونو 
او ＊ه  ناسموالى  يا  فرد د چلند سموالى  يوه  د 
والى يا بدوالى ！اکي. چلن، خوى، منل شوي 

خويونه 
په چوکاټ  اصولو  شوو  منل  اخالقي  د  ادب: 
الرو  سمو  د  ژوند  د  چلند،  شوى  منل  ک３ 

چارو، دود او فرهنگ پ５ژندنه
ارادت: له درناوۍ سره يو＄اى  مينه او عالقه، 

غو＊تنه، قصد 
ارزول: ارزيابي کول، تلل

اژدره: اژدها، ＊امار
استعاره: د تشبيه له مخ３ يو مجازي بيان، پ＂ه او 

وييپان／ه:
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اوج: لوړه پوړۍ 
اوره: اور＊ت 

اوري％يو: وري３％
اوزان: وزنونه: عروضي وزنونه 

اوکوب: برم، جالل 
او＇ار: رو＊انه، ＇رگند

اوډون: اډا１ه: ترتيب، اوډل
اياز:  خو＄نده س７ه هوا، نسيم، 

ايديالوژي: ＄انگ７ى ليد او پوهه چ３ انسان ي３ 
د ＄ان، ！ولنيز دري＃، ملي وضع３ په نسبت لري 

او توجيه کوي ي３
ايکولوژي: د ژوند د چاپ５ريال پ５ژندنه 

اړ: محتاج 
اړين: ضروري

))ب((
باتلى: بوتللى، وړى

بامي: د يو گل نوم دى
بان６ه: کلى، گو＊ه او يو＄اى پراته ＇و کورونه 

بخره: برخه 
بديع: نوى، تازه، ＊کلى، ادبي پوهه چ３ په ک３ 

د شعر او نثر د ＊کال په اړه بحث ک８５ي. 
نورو  داس３  او  تور  نيمگ７تيا،  له جرم،  برائت: 

＇خه خالصوالى، بيزاري، تنفر، ...  
بربن６: لوڅ 
برم: دبدبه  

برهم: ويجاړ، خراب 

بريا: برى، السته راوړنه
بريد: پوله، سرحد

بريمن: بريالى
بصر: سترگه

بغض: کينه، د＊مني  
بقا: پاي＋ت 

او جملو  کلمو  وړ  د  وينا سره سم  له  بالغت: 
کارونه چ３ پوه３ ته ډ４ر نژدې وي. 

بلوسي: ت５رى، تجاوز
بليغ: ويناوال،  د وينا کولو وړتيالرونکى

بنا: وداني
بهير: جريان 

بوره: زوى م７ې
بوډا:  زوړ، سپين ږيرى

بيعــت: د يو چا د امر او اطاعت د منلو ژمنه 
چ３ معموًال په ال س ورکولو سرته رسي８ي، د 

يو چا مشرتوب او رهبري منل   
ب６اى: شتمن 
ب６ې: رشوت 

ب２ه: شکل، صورت
ب５لگه: مثال، نمونه 

))پ((
پالل: روزل 

پانگه: سرمايه
پاڼ: د شون６و د سره کولو پا１ه /کنده 

پت: ناموس 
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پته: آدرس
پديده )＊کارنده(: يو شى، يو توکى

پرتله: مقايسه 
پرتم: دبدبه 

پرتمين: شکوهمند
پرته: ب５له

پرتو: شعاع، وړانگه
پر＊ته: ماليکه

پرگنه: ولس، خلک
پالزونه؛ پالز: پايتخت

پالوى: هيات
پلور: پلورل، خر＇ول 

پلى: پياده 
پن％５دل: ز４８４دل 

پوله او بريد: حد، اندازه 
پوړکى: قشر 

پوړۍ: درجه 
پو＊اک: جامه، لباس 

پيالمه: پيل، لوم７ۍ برخه 
پ７ه: مالمتي

پ５ر: پال، وار  
))ت((

تاړاک: بريد 
تتبع: ＇７５نه 

تجويز: د يو کار جايز شم５رل
تدبير:  د يوې ستونزې يا يوې مسئل３ د هوارۍ 
لپاره د يوې الرې سنجول، د يوې چارې په اړه 

فکر کول
ترار: پر４شان

تراژيکه يا تراژيدي: غم او خپگان
تربگني: د＊مني 
تروږم９: ！په تياره 

خداى  معرفت،  د  ک３  مسلمانانو  په  تصوف: 
دنيوي  د  زياتره  چ３  الره  روزن３  او  پ５ژندن３ 

اړيکو له شلولو سره يو＄اى وي.
قانون،  وړانديز،  طرح３،  يوې  له  تصويب: 

مقررې سره د چارواکو او واکمنانو موافقت
تعامل: يو پر بل اغ５ز، پ５ر و پلور 

تعجب:  په انسان ک３ د يو غير منتظره شي له 
شوى  راوالړ  چلند ＇خه  يا  او  اور４دلو  ليدلو، 

حالت
تعديل: اړول، بدلول 

تعميم: عامول 
تفسير: ＇رگند بيان

تقليد: پ３＋５ 
تقوى: ډار، له گناه ＄ان ساتل 

له  ک３  کارونو  عملي  په  صنعت  د  تکنالوژي: 
علم او پوهن３ ＇خه گ＂ه اخيستنه؛ د ！ول الرو 
چارو او فنونو مجموعه چ３ د دې کارون３ لپاره 

پکاري８ي. 
توجيه: د يو کار يا يوې خبرې  د سموالي المل 

بيانول
توحيد: يووالى، وحدانيت  

د غم  تورې جام３،  نمري،  تور +  نمرى:  تور 
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جونگ９: د او＊３ بچ９
جوهر: د يو چا او يا يو شي ذاتي خصوصيت او 
＄انگ７تيا چ３ هغه تر نورو ب５لوي. حقيقت، د 

شي اصلي ماده او عنصر
جيفه: د غو＊３ ！و！ه )باسي(

ج５ل: زندان

))چ((
چاپ５ريال: محيط

چار: کار
چم گاون６: گاون６ى، همسايه 

چوپ７: خدمت
چيک: له بانک ＇خه د پيسو د اخيستلو چاپي 

پا１ه

))څ((
＇اروان: د قافل３ ＇ارونکى 

ستر－ه(،  لمر  د  )لکه  ک５دنه  را＊کاره  ＇رک: 
الر＊وونکى، ن＋ه، درک، ل＂ه، پته

＇رنگوالى: کيفيت 
نه ده، ک５داى شي د  ＇وار: دا کلمه اوس دود 

صبر او استقامت معنا و لري 
＇ومره والى: کميت 

))ځ((
＄ان ت５ر４دنه: سر＊ندنه، ايثار

＄بي＋اک: استثمار

جام３
توکي: ماده، عنصر

تــوال: 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 

))ث((
ثنا: د خداى )ج( ستاينه 

ثواب:  د ن５ک عمل  په وړاندې ورک７ه او پاداش 
احسان،  ک８５ي،  ورکول  ک３  اخرت  په  چ３ 

ن５کي

))ج((
جاندم: دوزخ
جوپه: کاروان 

جوت: ＇رگند 
جوخت: پيوسته، ن＋تى 
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＄غال: ＄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، ب３ معنا
خس: لرگي، خاشاک

خفي: پ
خلعت: هره جامه چ３ د ناوې کورن９ ي３ زوم يا 
د هغه کورن９ ته ورکوي، د لويانو له خوا کشرانو 

ته هر ورک７ شوى سوغات
خول: تاج

خوله خو＄ول: اعتراف کول، وعده کول 
يا  ن５مکرغ９  د  چ３  کار  يا  شى  هغه  خير: 

برياليتوب المل وي

))د((
ورزش  هنر،  ادب،  علم،  د  المعارف:   دايرة 
بشپ７و  د  اړه  په  نورو شيانو  د  ورته  ته  او هغوى 

معلوماتو کتاب چ３ معموًال د الفب３ په سيستم 
پيلي８ي، انسايکلوپ６５يا

در: مرغلره
دري＃: مقام

دعوت: بلنه 
دمه: استراحت 

دود: رواج
دوديز: رواجي 

ديت: خونبها

))ډ((
ډال: سپر

ډال９: سوغات، بخشش، تحفه

))ر((
ذقن: زنه

ذکر: د خداى يادول
ذهنيت:  د تفکر، ليد يا قضاوت يو ډول، 

))ر((
رب７ه: ستونزه

رجوع: ورگر＄５دل
رحمت:  زړه سوى او مهرباني

رسالت: د خداى له لوري د پيغام راوړل، د چا 
پر اوږو  د يوې دندې يا مسؤوليت اچول

رضوان: جنت
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اثرونو ＄انگ７ې ب２ه
ژست: د غ７و د خو＄ولو ډول چ３  يو＇وک ي３ 

خپلو غ７و او ＇５رې ته ورکوي
ژمنه: وعده

ژوبله: جگ７ه او ！پي کول
ژوبلور: جنگيالى

ژورناليزم: د ور＄پا３１ ليکن３ علم３ او فني الر
ژوي: ساک＋ان  

))س((
ساوتگاه: ست７ى ستومانه

سايل: سوال／ر
سار: سارى، ب５لگه

سپار:  د کرن３ وسيله، سپاره
سترتوب: رياست

ستي: سوى، ډ４ر سوى
س＂ه: ب５خ

سجع: په وزن او قافي３ ک３ هماهنگي
سجين: دوزخ، د اور کنده

سخ: مرغ، بخت
سخا: ورک７ه

سراب: د شيانو خيالي ان％ورونه چ３ په تودې 
هوا ک３ په د＊تو يا وا！ونو ک３ د نور د وړان／و د 
انعکاس ＇خه رامن％ته ک８５ي او د اوبو په ＇５ر 

＊کاري.
سرغ７وونکي: متجاوز

سرور: خوشالي

رقت: زړه سوى
يو  د  چ３  وگ７ي  ！ول  خاورې  يوې  د  رعيت: 

حکومت تابع وي
رغنده: سم، روغ

رموز:  د رمز جمع، پ، راز، 
چارو  مذهبي  په  چ３  ＇وک  هغه  روحاني: 

بوخت وي، مذهبي شخصيت
روغى: روغتيا

له  انسان  د  ي３  پ５＋و  داستان چ３  نثري  رومان: 
ژوند ＇خه سرچينه اخيست３ وي او معموًال  په 
ک３ زيات شم５ر شخصيتونه او پ５＋３ موجودې 

وي.
فعال  او  شوى  غو＊تل  کار  او  کسب  د  رونق: 

بهير 
روهي: په روه پورې اړوند، روه د پ＋تنو سيمه

روږدى: معتاد، اموخته
ريا: د ظاهر او باطن نه يووالى، په ＄انگ７ې توگه 

＄ان پاک لمنى او نيک عمله معرفي کول
رياضت: د روح د تزکي３ لپاره د زيات عبادت او 
غريزو د پر４＋ودلو له الرې د ستونزو او سختيو 

گالل
ر８４دلو: ر８４د４دلو

))ز((
زايل: له من％ه تلونکى

زرغا: زرغون، شين والى
))ژ((

هنري  او  ادبي  د  ده.(  کلمه  )فرانسوي  ژانر:  
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سعد: نيک
سک２ي:  سک２ل، سک＋تل، پرې کول

سالکار: سال ورکوونکى، مشاور
وهل  پ７اوونو  روحي  د  چلن،  الره،  سلوک: 
تزکيه  نفس  الرې  له  هغ３  د  سالک  يو  چ３ 

کوي. )پاکوي(
سما: سم، اصالح

سنتي: له پخوا ＇خه دود شوى، پخوان９ ري＋ه 
ولري. 

سه، )ساه(: اروا، نفس 
سهيل يا سويل: جنوب  

سوگوار: غمجن
س５الني: سيل کوونکى، گر＄ندوى

))ښ((
＊کارندوى: ＇رگند
＊ک５الک: استعمار 
＊گي２ه: فايده،ن５کي 

＊ک３: ＊کته، کوز، لر

))ش((
شئونات: اړخونه، جنب３   

شار: ＊ار
او  صفتونو  پس３  پرله  او  ثابتو  د  شخصيت: 
يو  ！ولگه چ３  واحده  او  منسجمه  ＄انگ７تياوو 
يو شخص غوره  د  توپيروي؛  بل ＇خه  له  فرد 
صفتونه چ３ د نورو په وړاندې د يو چا د اعتبار 

او درناوۍ المل ک８５ي.   
شريعت: طريقه، الره

شفاهي: په خوله ک３، وينايي 
شنار: شوم، نامبارک، ننگ او عار ...

شهامت: زړورتيا
شهزۍ: د پاچا لور

))ص((
صحه: تاييد، السليک

صالح:  وړ او مناسب، گ＂ور

))ط((
د  الرې  له  تزکي３  د  نفس  د  الره،  طريقت: 

حقيقت د ترالسه کولو سلوک، مسلک، 
بيان الر چ３ پک３  ادبي  نثر د  يا  په شعر  طنز: 
په  نيمگ７تياوې  او  عيبونه  ！ولنيز  او  فردي 
د  ي３  موخه  ک８５ي.  برس５ره  ډول  خندوونکي 

بشري چلن سمول وي.

))ظ((
ظلمت: تياره

))ع((
عار: شرم

عارف: هغه ＇وک چ３ د رياضت، د نفس د 
تزکي３ او تفکر له الرې خداى پ５ژني

عاصي: گنهکار
عبقريت:  پياوړتيا، له هرې الرې بشپ７تيا



208

د  راوړل  السته  معرفت  د  خداى  د  عرفان: 
الر  له  تامل  او  تزکي３  د  نفس  د  رياضت، 

پل＂ن３.
شپ３  د  توگه  ＄انگ７ې  )په  ＇وکيدار،  عسس: 

له خوا(
عطف: ت７ونى

))غ((
غبرگ: ورتاوول

غبرگون: عکس العمل
غچ: بدله، انتقام
غرج: غرجستان 

غرور: لويي 
غندې: غندل، بد ويل 

))ف((
د  او  هنر  فکر،  دستور،  او  دود  د  فرهنگ: 
ژوند د الرې  پ５چل３ ！ولگه )مجموعه( چ３ د 
ولسونو په تاريخي بهير ک３ تجربه شوې اونورو 

نسلونو ته د  ل８５د４دن３ وړ وي. 
فصاحت: د وينا رواني او ＇رگندتيا

فصيح: ＇ر－ند 
فضل: په پوه３، اخالقو او هنر ک３ غوره والى، 

لطف، پام
فطرت: ذاتي ＄انگ７تياوې، پ５داي＋ت

د شرعي  ي３  پوهه چ３ موضوع  اسالمي  فقه: 
احکامو د ＇انگو پ５ژندنه او د ژوند له ور＄نيو 

چارو سره ي３ سمول وي. 
فقير: ب５وزلى، سالک

فالح: خالصي، ب５غمي
هره  اسمانونو  گونو  اووه  د  اسمان،  فلک: 
سپوږم９  د  ي３  ک３   نجوم  پخواني  په  پوړۍ، 
)قمر(، عطارد، زهرې، لمر، مريخ، مشتري او 
زحل موقعيت له لوم７ي ＇خه تر اووم اسمانه 

پورې تصورول. 
فن: هغه کار چ３ وړتيا، پوه３ او تجرب３ ته اړتيا 

ولري.  

))ق((
قدسيت: پاکي، سپ５）لتيا  

قصور: ل＂ي، نيمگ７تيا، عيب، د هند په پنجاب 
ک３ د يو ＄اى نوم دى.

))ک((
الزم３  ！ول３  چ３  شى  يا  ＇وک  هغه  کامل: 
ونه  نيمگ７تيا  ل８والى،  او  ولري  ＄انگ７تياوې 

لري. 
کالي، کون６ي: د کور لو＊ي )فرش و ظرف(

کاهل: ل، تنبل
کراړ: سخت 

کرم: لطف، احسان، ＄واني
زماني  پ５＋و  د  چ３  پوهه  هغه  کرونولوجي: 

پوړکي او مخينه ارزوي او ＇７５ي.
کالنکار: متکبر  
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معنا  خاصي  او  ！اکل３  د  چ３  خبره  پ＂ه  کنايه: 
لپاره کارول ک８５ي.

ژي７  معموًال    پ＂کرى،  شوى  کلک  کهربا: 
رنگ لري. شفافه او يا نيمه شفافه وي. ساکنه 
د  راکاږي.  وا＊ه  او  بوس  نو＄که  لري،  بر＊نا 
درملو  په  ک８５ي.  کارول  لپاره  )تزيين(  سينگار 

ک３ استعمال لري.
کوثر: د جنت يوه چينه

کوکار: نارې سورې 
کوليان: کولي؛ مسلي، هغه خلک چ３ په کال 
ک３ ＇و ＄ل３ له 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 زرک３ نارې 
ک６والي: مهاجرت، بل ه５واد ته کوچ５دل 

ک７او: ستونزه، زحمت 
کــ７م: ！پي،زخمي

ک７من: له ک７اوه ډک
ک７ونگى: ＄７وبى، آبشار

کيارۍ: کوراړى، د سبو او ترکاريو پ＂ى

))گ((
گا１ه: پسول، ز４ور 

－ايل: ！پي
گداز. ويلي ک５دل

گرد＊ت: گر＄５دل 

گواښ: تهديد
گوزڼ: فلج

گ７نگ: کنده

))ل((
ال يمس: الس پرې مه وهه 

السوندى: سند، ثبوت
المل: عامل

الهو: د اوبو پرسر
ال＊ونو: الښ

لرغونى: ډ４ر پخوانى
لويه ورځ: قيامت

))م((
مبعوث: گومارل شوى، ل８５ل شوى

مترادف: د يو شان معنا لرل 
مجاز: )د ميم په پ５（ ( روا، جايز 

يوه  پرته  معنا  خپل  له  زور(  په  ميم  )د  مجاز: 
کلمه پر بل３ معنا کارول، غيرواقعي

مسا: موسکا
مستدل３: په دليل او برهان ثابته شوې، منطقي

مراندې: د ک８５دۍ پ７ي، )د زړه مراندې(
ملکه، ملکات: ＄انگ７نه

))ن((
ناتار: بد حالت 

ناخوال: ناخواله: ناخوال３: ناغو＊تل شوى شى 
يا کار
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هغ３ له الرې د چال چلند ＊ه والى له بدوالي 
نيسي.  ي３  الندې  قضاوت  تر  او  ب５لوي  ＇خه 
د غبرگون  يو چا  د  په وړاندې  ناحق  او  د حق 

وړتيا
وراره: ورور م７ې

ورټ: د او＊کو توي５دل
ورک７ه: سخا

وسوس: اند４＋نه
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

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: راوالړ 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

))هـ((
هيبت: له درناوي سره گ６ ډار چ３ ＇وک ي３ په 

چا ک３ پيدا کوي. ډار، پرتم

))و((
يا  ＄واک   پ ک３  باطن  په  هرچا  د  وجدان:  
حس چ３ د هغه/هغ３ د پوه３ المل شوى او د 
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١_ ادبي فنون، محمد اقا ش５رزاد، د ＊وون３ او رزن３ پوهن％ى، ١٣٨٤ کال
٢_ انترنيت، د تاند ويب پا１ه، د ان＂رن５ نورې ب５الب５ل３ پا３１ )ساي＂ونه(

٣_ په افغانستان ک３ د ډله ييزو اړيکو د وسايلو لن６ تاريخ،  پوهاند محمد کاظم اهنگ ، د سيد 
محى الدين هاشمي  ژباړه، د اريک  د گر＄نده کتابونو اداره، پ５＋ور، ١٣٨٠ لمريز کال

٤_ پ＂ه خزانه، محمد بن داود هوتک، دويم چاپ، ١٣٣٩  کال
٥_ پ＋تانه شعراء، ＇لورم ！وک، عبداهلل بختانى، ١٣٥٧ کال

٦_ پ＋تو ادب ک３ د م５رمنو برخه، شاجهان، پ＋تو اکي６يمي پ５＋ور يونيورس＂ي، ١٩٩٣م.
٧_ تفسير يسير، مرادعلي رح، لوم７ى ！وک، چاپ ...    کال

٨_ خيرالبيان د بايزيد رو＊ان، د ادبياتو او بشري علومو پوهن％ى، د پ＋تو ！ولن３  په سپار＊تنه، ١٣٥٣کال.
او حواشي حافظ محمد عبدالقدوس  تدوين  ترتيب،  انصاري،  بايزيد  ٩_ خيرالبيان، تصنيف 

قاسمي، پ５ژندگلو موالنا عبدالقادر، پ＋تو اکيديمي، پ５＋ور يونيورس＂ي، جون ١٩٦٧م 
١٠_ د ارزاني خويشک３ کليات، پروفيسور ډاک＂رسلما شاهين، ډاک＂ر پرو４ز مهجور خويشکى، 

ډايرک＂ر پ＋تو اکيديمي پ５＋ور يونيورس＂ي، جون ٢٠٠٥
١١_ د پ＋تو ادبياتو تاريخ )لرغون３ او من％ن９ دوره(، زلمى ه５وادمل ، لوم７ى ！وک، ١٣٧٩ کال
١٢_ د پ＋تو ادبياتو تاريخ، پوهاند ډاک＂ر زيورالدين زيور، د ساپي پ＋توخپرونو مرکز،١٣٨٦ کال

١٣_ د خپلواک９ مجله، 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

١٤_ د زړه خواله، عبدالروف ب５نوا، ١٣٤٥ کال
١٥_ رو＊ان ياد، د بايزيد رو＊ان د ن７يوال سيمينار د مقالو مجموعه، د حبيب اهلل رفيع په زيار او 

اهتمام، پ＋تو ！ولنه، ١٣٥٥
١٦_ سيرة النبي، الرحيق المختوم، موالنا صفى الرحمن  مبارکپوري، ژباړن: عبداهلل خاموش 

هروي، د سيالب خپرون١٣٨٢.３ کال
١٧_ عرفان مجله،  سروده هاى درى مفسر و دانشمند علوم ديني، مرادعلي صاحبزاده، زلمى 

ه５واد مل عرفان مجله، دويمه گ２ه، ١٣٧٠ کال
١٨_ غوره نثرونه، گل پاچا الفت، د ١٣٧٣ کال چاپ

١٩_ فرهنگ ادبيات جهان، زهراى خانلرى، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، چاپ اول، ١٣٧٥ کال
٢٠_ کابل مجله، مرادعلي صاحبزاده، عبداهلل بختانى، پ＋تو ！ولنه، لوم７ۍ گ２ه، ١٣٥٠ کال

٢١_ کليله و دمنه،  تکانک خپرنيز مرکز، ١٣٨٦ کال
٢٢_ وي（ زلميان، عبدالروف ب５نوا، پ＋تو ！ولنه، کابل، ١٣٦٦ لمريز کال.

اخ％ليکونه:


